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Anotace

Diplomová  práce  „Současné  vysílání  pořadů  pro  děti  a  mládež   Českého 

rozhlasu 2 - stanice Praha“ mapuje, jak již název napovídá, současné vysílání pořadů 

pro děti a mládež na 2. programu Českého rozhlasu. Práce vymezuje, co se rozumí pod 

pojmem  rozhlasový pořad pro děti a mládež.  Představuje jednotlivé pořady, které na 

Praze Český rozhlas  dětem nabízí.  Stručně charakterizuje  jejich typ,  žánr,  podobu i 

historii a dělí je podle toho, pro jakou věkovou kategorii z cílové  skupiny dětského 

segmentu posluchačů jsou určeny. Podrobně pak rozebírá hlavního zástupce dětského 

rozhlasového vysílání - pořad Domino - jeho tématický záběr, specifikaci moderátorské 

práce,  jazykové  hledisko  i  žurnalistické  postupy.  V  závěru  pak  shrnuje  dosažené 

poznatky a konstatuje, zdali dětské vysílání v Českém rozhlase naplňuje zákonem dané 

poslání.



Annotation

Diploma thesis “Contemporary Broadcasting for Children and Youngs of Czech 

Radio  2  –  Station  Praha“  surveys,  as  the  title  suggests,  the  present-day  broadcast 

programme for  children and juvenils  on the Czech Radio Channel  Program 2.  This 

paper specifies what can be understood under the concept broadcast programme for 

children and youngs.  Besides  that  it  presents  the particular  programmes that  Czech 

Radio Praha is offering to young listeners. It  concisely characterizes its type, genre, 

style and history, and among others differentiates them according to what age group of 

the children listener´s segment of target audience they are intended for. Furthermore, the 

thesis  describes  in  detail  the  leading  representative  of  broadcasting  for  children  – 

programme Domino  –  its  thematic  perspective,  specifications  of  moderator´s  work, 

language viewpoint and journalistic methods and practice. The conclusion summarizes 

achieved outcomes and in  addition to  it  also states  whether  broadcasting for  young 

listeners in Czech Radio accomplishes its function pursuant to the law. 
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Úvodní předmluva

Téma své diplomové práce Současné vysílání pořadů pro děti a mládež  Českého 

rozhlasu 2 - stanice Praha jsem si vybral na základě svého dlouholetého zájmu o tuto 

problematiku. K tomuto vysílání mám blízký vztah už jen z toho prostého důvodu, že 

jsem na  něm vyrostl.  Jako  malý  jsem ho poslouchal  téměř  denně.  Obohatilo  mě o 

mnoho poznatků i vědomostí a také mě mnohokrát velmi dobře pobavilo. Při zpětném 

ohlédnutí  mohu  říct,  že  čas  strávený  u  poslechu  těchto  pořadů  rozhodně  nebyl 

promarněný a silně mě ovlivnil v tom nejlepším slova smyslu. Stále ho mám v živé 

paměti a ledacos si o něm pamatuji a vím. Těžko bych tedy hledal jiné téma, ke kterému 

bych měl bližší vztah.



Úvod  

Povinnost vysílat rozhlasové pořady pro děti má Český rozhlas ze zákona. Zákon 

o  provozování  rozhlasového  a  televizního  vysílání  ukládá  povinnost:   „zajistit  

různorodou skladbu pořadů, které ve svém celku mají vyjít vstříc zájmům všech vrstev 

obyvatelstva.“ Zákon dále mimo jiné stanovuje, že:  „Český rozhlas poskytuje službu 

veřejnosti České republiky tvorbou a šířením rozhlasových programů na celém území  

České  republiky.  Rozhlas  také  poskytuje  objektivní,  ověřené,  všestranné  a  vyvážené  

informace  pro  svobodné  utváření  názorů,  rozvíjí  kulturní  identitu  českého  národa,  

národnostních a etnických menšin v České republice.  Slouží vzdělávání a přispívá k  

zábavě posluchačů.“1 

Rozhlas  má tedy  zákonnou povinnost  poskytnout  prostor  vysílání  pro  děti  a 

mládež, které by mělo sloužit ke vzdělávání i zábavě.  Nabízí se tedy otázka, zadali 

Český rozhlas toto splňuje.  Zda poskytuje této cílové skupině dostatečný prostor ve 

vysílání  a  splňuje  zábavnou  i  vzdělávací  funkci.  V této  práci  si  tedy  kladu  za  cíl 

představit a zmapovat dětské vysílání Českého rozhlasu, které je realizováno na stanici 

Praha.  Uvedu,   jaké  pořady jsou  pro  tuto  cílovou skupinu  vysílány  a  jak  vypadají. 

Detailně rozeberu hlavní pořad pro tuto cílovou skupinu (který má největší  prostor) 

Domino.   Po  provedení  této  analýzy  se  pak  pokusím  charakterizovat  celý  profil 

dětského vysílání,  konstatovat jeho současný stav, a odpovědět na otázku, zdali  toto 

rozhlasové vysílání má smysl a plní svou základní vzdělávací a zábavní funkci. Nejprve 

je  ale  třeba  definovat,  co  je  třeba  chápat  pod pojmem rozhlasový pořad  pro  děti  a 

mládež.  

1 Zákon České národní rady. 484/1991 o Českém rozhlasu, ze dne 7. listopadu 1991, 



1  Definice pojmu rozhlasový pořad pro děti a mládež

1.1 Definice rozhlasového pořadu

Podle Slovníku mediální komunikace je rozhlas definován jako „prostředek pro 

systematické  šíření  slovesných  a  hudebních  programů  všeho  druhu  za  pomoci  

elektromagnetických vln bezdrátově nebo pomocí drátů, a to pro neomezené množství  

rozptýlených  posluchačů,  kteří   -  vybaveni  příslušnými  přijímacími  přístroji  -  tento  

program simultánně přijímají, ať už individuálně, či ve skupinách.“  (Reifová, 2004, str. 

214)

Praktická  encyklopedie  žurnalistiky  potom  definuje  Rozhlasový  pořad  jako 

„relativně samostatný uzavřený prvek programu, který je od ostatních částí oddělen  

slovně (ohlášením, odhlášením) hudebním, nebo jiným akustickým signálem  (znělkou,  

gongem,  pauzou  apod.),   nebo  skladebně  (například  tématickým  nebo  žánrovým 

odlišením)  .  Vedle  samostatných  pořadů  jsou  vysílány  také  pořady  složené,  které 

seskupují  několik  relací  podle  určitého  režijního  a  dramaturgického  záměru.  s  

příbuzným tematickým zaměřením ,  funkcí,  orientací  na určitou skupinu posluchačů 

apod.

Rozhlasové pořady se s pomocí různých klasifikačních kritérií třídí do několika 

skupin,  například...podle  typu  posluchačské  cílové  skupiny  -  na  pořady  pro  děti, 

motoristy , sportovní fanoušky, ženy apod.“  (Osvaldová, Halada a kol., 2002, s. 137) 

Kniha  Úvod  do  teorie  rozhlasového  programu  zdůrazňuje  některé  důležité 

zákonitosti,  které  jsou  s  pojmem  rozhlasový  pořad  spojeny:  „Rozhlasový  pořad  je  

základní  stavební  jednotkou  rozhlasového  programu,  v  němž  je  spjat  s  ostatními  

relacemi do uspořádaného celku, v jehož rámci se podílí na fungování celého systému  



programové tvorby příslušné rozhlasové stanice...své poslání  plní rozhlasový pořad v  

okamžiku  přijetí  posluchačem  .  Bez  posluchače  zůstává  jen  mrtvým  produktem 

programové tvorby. Ožívá, až když se dostane do psychického kontaktu s vnímajícím 

lidským subjektem, tj. Jestliže posluchače zaujme, a hodnoty, jež přináší, uspokojí jeho  

očekávání,  zájem a   potřebu  sledovat.  Jestliže  k  tomuto  uspokojování  nedochází  je  

kontakt přerušen.  A posluchač přestává pořad sledovat.

...Ne  každý  rozhlasový  pořad  může  v  daném  okamžiku  uspokojit  požadavky  

určitého posluchače a ne každý posluchač má zájem sledovat určitý pořad. Kontakt  

nevzniká automaticky a je podmíněn splněním několika předpokladů . K jeho vzniku  

může dojít až tehdy, jestliže některá z hodnot obsažených v pořadu nalezne odezvu v  

psychických předpokladech vnímajícího subjektu., tj. Je-li posluchač schopen přijmout  

a má-li potřebu přijmout.  

Ke  vzniku  kontaktu  mezi  posluchačem  a  pořadem  ovšem  nepostačuje,  že  

posluchač chce pořad sledovat a je schopen ho sledovat .  Musí zde být splněna ještě  

další podmínka, a to u samotného pořadu. Ten musí uspokojit určitý zájem rozhlasového  

posluchače,  určitý  požadavek,  s  nímž  k  poslechu  pořadu  přistupuje.  Není-  li  tento  

předpoklad  splněn,  tj.  Nerespektuje-li  tvůrce  pořadu  zájmy  a  potřeby  skupiny  

posluchačů, jíž je pořad adresován, nemůže pořad splnit poslání, které do něj vkládá  

jeho tvůrce. 

Rozhlasový pořad tedy musí mít vždy pro posluchače nějaký význam,  musí mu 

přinášet nějaké hodnoty, jež jsou pro něj žádoucí a potřebné a které si  posluchač ani  

nemusí uvědomovat.“ (Maršík, 1995, str. 37 -39)  



1.2 Definice dětí a mládeže 

Zbývá ještě vymezit pojmem děti a mládež. Podle  encyklopedií  se dětmi 

obvykle rozumí osoby od narození do 14 let věku, tedy než dostanou občanský průkaz a 

stanou se způsobilými k většině právní úkonů. Konkrétně podle encyklopedie Diderot je 

dítě: „lidský organizmus od narození do 14 let. Dětský věk se dělí na na vývojové 

období novorozenecké (od narození do 28 dnů věku); kojenecké (do 1. roku); batolivé 

(do 3 let), předškolní (do 5 let) a školní (od 6 do 14 let)“ (Diderot, 2000, str. 253) .

Legislativa České republiky ale už si tento pojem vykládá jinak. V zákonech, 

jako je trestní zákon nebo zákoník práce, se chápou děti jako osoby do dovršení 18 let 

věku. 

S mládeží  je to ještě složitější.  Encyklopedie Diderot popisuje mládež slovy: 

„sociální  kategorie  jedinců,  kteří  zastávají  relativně  stejné  sociální  pozice.  Jsou  jim 

přiřazeny sociální  role,  jejichž hlavní  náplní   je  příprava  na  relativně  trvalé  (první) 

povolání.  Kategorie  mládeže  bývá  různě  interpretována  a  členěna;  není  jednotně 

vymezeným pojmem, a to ani v oblasti věkové , ani oblasti psychologické, biologické, 

sociální  a profesní.“ (Diderot, 2000, str. 253)

  Věkově neurčitá je i encyklopedie Universum: „skupina vymezená věkem, jejíž 

oddělení  od  dětí  a  dospělých  není  přesné,  mění  se  v  hist.  i  kult.  souvislostech.  V 

současné  době  se  u  nás  mezi  mládež  řadí  lidé  zhruba  od  15  do  25,  někdy.30  let.“ 

(Universum, 2004, str. 146)

  V sociologických učebnicích a příručkách se věková hranice, kdy končí mládež, 

také liší.  Pohybuje se  v rozmezí  18 – 30 let.   Určit  přesný věk,  kdy se z mladého 

člověka stane dospělý, asi není souhrnně možné. U každého jedince je to individuální 

záležitost. Proto jsem si pro účely této práce stanovil hlavní sledovanou cílovou skupinu 

na věk  do 18 let, kdy člověk dosáhne plnoletosti a stává se právně zcela svéprávným. 



Kniha  Rozhlas  -  výchova  -  posluchač  pak  uvádí,  že  „podle  výzkumů může 

pozorně  sledovat  rozhlasový  pořad,  speciálně  připravený  s  ohledem  na  věkové 

zvláštnosti, až dítě ve věku 4 – 6 let.“ (Maršík, 1986, str. 64) Spodní věkovou hranici 

jsem tedy stanovil na 4 roky.     

1.3. Shrnutí pojmu

Pod pojmem rozhlasový  pořad  pro  děti  a  mládež  tedy  rozumím:  samostatně 

utvořený prvek rozhlasového programu, který je nějaký způsobem oddělen od dalších 

pořadů. Přičemž je nezbytně důležité pro splnění jeho poslání, aby tvůrce respektoval 

zájmy a potřeby skupiny posluchačů, kterým je pořad adresován, v tomto případě tedy 

dětí a mládeže (osob ve věku 4 – 18 let). 



2 Současné pořady pro děti a mládež na Českém rozhlase 2 - 

Praha

2.1 Rozhlasové stanice

Veřejnoprávní  Český  rozhlas  vysílá  pro  mladé  lidi  na  dvou  svých  stanicích. 

Poslechové potřeby studentů, absolventů střední, či vysoké školy, tedy osob zhruba od 

15 do 25 let naplňuje stanice Český rozhlas 4 – Radio Wave, která je primárně hudební. 

Kromě hudby se věnuje i sportu, filmu, life-stylovým věcem nebo třeba publicistice, ale 

to až druhotně. Zbytek vysílání pro mladé obstarává Český rozhlas 2 – stanice Praha. 

2.2 Vysílání pro děti a mládež na stanici Praha

Podle  oficiálních  internetových  stránek  2.  stanice  Českého  rozhlasu2,  je  na 

stanici Praha pro děti a mládež vysíláno v současné době 6 pořadů: Hajaja, Polštářek, 

Nedělní rozhlasová pohádka, Hra pro mládež, Domino a  Periskop.

 Dětem na stanici Praha je už tradičně vyhrazen čas kolem 19. hodiny.  Každý 

den se v tuto dobu vysílá Hajaja a po něm následují v různých dnech pořady Domino, 

Periskop  a  Polštářek.  O  víkendu  je  pak  rezervována  odpolední  třináctá  hodina  pro 

sobotní Hru pro mládež a Nedělní pohádku.  V dřívějším  vysílacím schématu patřil 

dětem i  čas  kolem  14.,  15.  hodiny  ve  všední  den,  kdy  běželo  původní  odpolední 

Domino. Toto vysílání bylo ale po různých časových přesunech a změnách délky pořadu 

v roce 1997 zrušeno pro  nedostatečný zájem dětských posluchačů. Vedení rozhlasu se 

tak rozhodlo druhou hodinu odpolední přenechat starším posluchačům a dětem nechat 

prostor k navštěvování zájmových kroužků a pobytu na čerstvém  vzduchu. 

2 http://www.rozhlas.cz/praha/poradydeti  

http://www.rozhlas.cz/praha/poradydeti


2.3 Pořady pro děti a mládež

Dětské pořady na Praze jsem rozčlenil podle věku cílové skupiny posluchačů ze 

segmentu  dětí  a  mládeže  od  nejmladších  po  nejstarší.   Pro  pochopení  tradičního 

postavení těchto pořadů v programovém schématu, které vychází z dob, kdy televize 

zdaleka  ještě  nebyla  pro  rozhlas  tak  velkým  konkurenčním  médiem  jako  je  dnes, 

pokládám za nezbytné stručně zmínit i historicky danou tradici těchto pořadů. 

2.3.1 Hajaja

Nejmenším posluchačům, těm předškolního (do 6 let) a mladšího školního věku 

(první  stupeň na  základní  škole  -  cca 11 let)  je  určen Hajaja.  Jedná se  o  klasickou 

pohádku  na dobrou noc,  jakou je třeba televizní Večerníček.  Tento pořad ale vznikl 

dříve. 

Už  2.  ledna  1961  odvyprávěl  dětem herec  Vlastimil  Brodský,  v  roli  skřítka 

Hajaji, první pohádku. Název pořadu, tedy jméno skřítka, který dětem vypráví pohádku, 

mělo původně být  Lucián, ale na poslední chvíli někdo z tvůrců vymyslel,  že když 

posílá děti do hajan, měl by se jmenovat Hajaja. Od tohoto slova je tedy odvozen název 

pořadu.    

Jeho formát je už skoro padesát let stále stejný. Hajajovi je tradičně  vyhrazen 

čas kolem sedmé hodiny večer (začátek se několikrát posouval v rozmezí času 18.45 - 

19.05).  V 19.00 uvede rozhlasový hlasatel  Hajaju ohlášením,  jaká pohádka se bude 

vyprávět, kdo ji napsal a kdo ji do éteru dětem převypráví.  Poté  následuje  hudební 

znělka,  která  je  už  od  začátku  vysílání  47  let stále stejná (jejím autorem je Jindřich 

Šidla, tehdejší muzikant státní opery Praha (za melodii k Hajajoovi dostal mimochodem 

na tehdejší dobu poměrně vysoký honorář 500 korun československých), hudbu nahrál 

na flétnu hudební pedagog profesor Václav Žilka).  .     



Po znělce vypráví 1 herec pohádku na dobrou noc v rozsahu zhruba 6 -10 minut. 

Původní první vypravěč Vlastimil Brodský začal být s rolí Hajaji natolik spjatý, že to 

ohrožovalo jeho další hereckou kariéru, a tak, aby nebyl zaškatulkován do jedné role, se 

rozhodl po pár letech práce zanechat.  Dramaturgové pořadu potom rozhodli, že nebude 

nahrazen nikým stálým a  pokaždé bude vyprávět pohádku někdo jiný.   

Nejprve  šlo  o  samostatné  pohádky,  které  na  sebe  nenavazovaly.  Později  se 

objevily  vícedílné  pohádkové  seriály,  buďto  samostatné  epizody  (např.  Tři  malá 

koťátka) nebo i v menší míře příběhy na pokračování (např. Ferda Mravenec). 

Po Hajajově vyprávění, ukončeném přáním dobré noci, následuje opět závěrečná 

hudební  znělka. Hajaja měl děti nejen bavit, ale rozvíjet je i po hudební stránce, a tak 

od začátku obsahoval jednoduché veselé dětské písničky. Ve starších vydáních tohoto 

pořadu (60., 70., 80. léta) bývaly povětšinou součástí pohádky. Novější vyprávění jsou 

nejčastěji bez nich. Ale nějaká  písnička je vždy zahrána po skončení pořadu.  Jedná se o 

jednoduché  krátké  dětské  písničky  určené  výše  zmíněné  věkové  skupině,  téměř 

výhradně českých autorů a interpretů. 

 Zajímavým dramaturgickým krokem bylo, když v polovině devadesátých let, 

kdy další pořad po Hajajovi začínal až o pět minut později, než je tomu nyní, byl prostor 

pro písničky dvě. Jedna z nich totiž plnila memorovací funkci a po celý týden se hrála 

stále  stejná,  aby  se  ji  mohly  děti  naučit  a  samy si  ji  začít  zpívat.  Tvůrci  dětského 

vysílání tak plnili hudebně vzdělávací funkci a  snažili se přimět děti nenásilnou formou 



ke zpívání. Druhá písnička byla pokaždé jiná. To už ale dnes neplatí a hraje se jedna 

různá písnička. Když je pohádka dlouhá, tak někdy rovnou následuje další pořad.   

Za 47 let  vysílání  vzniklo  několik  tisíc  Hajajových pohádek.  Jejich základní 

dramaturgie je stejná jako u pohádek obecně. Pohádky se snaží vychovávat, poskytnout 

dětem základní hodnotovou orientaci mezi dobrem a zlem, co se má dělat a co ne a 

upozornit je, že se zlem to daleko nedotáhnout.  Autoři vždy koncipovali pohádky tak, 

aby  byly  vzorovým  příběhem  o  lidských  vlastnostech  a  dávaly  dětem  poučení.  V 

neposlední řadě je jejich náplní i funkce děti na pár minut u rozhlasových přijímačů 

zabavit, aby se rodiče o ně nemuseli na chvíli starat a také děti jako takové kromě toho 

všeho pobavit. 

Dramaturgové  pořadu se snaží z velké většiny využívat domácí pohádky české. 

Zde  byl  vždy kladen  stejný  důraz  jak  na  autory  klasické  (Božena  Němcová,  Karel 

Jaromír Erben, Josef Štefan Kubín), tak i autory moderních pohádek (Václav Čtvrtek, 

Jan Werich, Marie Kubátová, Vítězslava Klimtová, Karel Čapek). Velký prostor se mezi 

novými současnými autory dostal těm, kteří své pohádky nepsali knižně, ale nejdříve 

přímo pro  rozhlas  (František  Nepil,  Jiří  Kafka,  Irena  Obrmanová,  Daisy  Mrázková, 

Ludvík  Středa),  Těmto  „svým“  autorů  přikládají  dramaturgové  velkou  důležitost  a 

prostor,  aby  si  zachovali  určitou  prestiž  vlastní  originální  tvorby,  kterou  děti  jinde 

nenajdou, a nebyly dětem předkládány jen starší známe věci,  ale pohádky taky držely 

krok s dobou.  Dnešní dětský posluchač obklopený počítači, televizí, komixy a dalšími 

medii  je  náročnější,  než  tomu  bylo  dříve,  vyžaduje  moderní  a  nové  věci. 

Ze zahraniční pohádkové tvorby čerpají dramaturgové rozhlasových pohádek v 

podstatě jen díla klasických knižních, léty prověřených autorů, jako jsou například Hans 

Christian Anderson, Alan Alexander Milne - autor Medvídka Pů, Lewis Carroll, Roald 

Dahl, bratři Grimové, Charles Perrault a další).  

file:///wiki/Charles_Perrault


Režiséři Hajajových pohádek vždy velmi pečlivě vybírali ty nejlepší herce s co 

nejpříjemnějším hlasem,  ať  už  filmové či  divadelní  (Karel  Höger,  Lubomír  Lipský, 

Miloš  Kopecký,  Petr  Nárožný,  Václav  Postránecký,  Viktor  Preiss)  či  ty  zaměřené 

především na rozhlasovou a dabingovou tvorbu (Eduard Cupák, Petr Svoboda, Pavel 

Soukup, Aleš Procházka, Jiří Plachý, Lukáš Hlavica). Preferovány jsou z 85% hlasy 

mužské, protože jsou příjemnější na poslech, ale za necelých 50 let Hajajovi historie se 

před mikrofonem vystřídala i spousta hereček (Jiřina Bohdalová, Jiřina Jirásková, Jitka 

Molavcová, Martina Hudečková, Tatjána Medvecka).

2.3.2 Nedělní pohádka

Stejné  věkové  skupině  jako  Hajaja  (i  když  na  stránkách  Stanice  Praha   je 

napsáno, že je určena dětem i rodičům) je Nedělní rozhlasová pohádka. Ta už se mnoho 

let pravidelně vysílá každý týden krátce po 13. hodině, po skončení zpráv. 

Žánr rozhlasové pohádky je starý skoro jako rozhlas sám. První zazněla z éteru 

už 3. 9. 1923, kdy ji  tenkrát mohlo poslouchat jen 20 dětí oficiálních koncesionářů. Z 

krátkého  jednohlasného  živého  vyprávění  se  rozhlasová  pohádka  postupně 

transformovala do podoby  hodinové  plné   dramatizace,  kde  každý  herec hraje jednu 

postavu a pohádka je doprovázena hudbou i zvukovými efekty.  

Stopáž  Nedělní  pohádky  je  v  rozmezí  45  -  58  minut.  O  víkendu  patří  k 

nejposlouchanějším pořadům stanice Praha. Z hlediska dramaturgické koncepce platí 

téměř to  samé, co jsem uvedl  u  pořadu Hajaja.  Pohádky připravuje stejný tým lidí. 

Nedělní pohádka je samozřejmě delší, čemuž odpovídá větší složitost, komplikovanost 

děje. Základní pohádková výše uvedená linie je ale stále stejná.  Drobný rozdíl je v tom, 



že  zde  je  více  využívána  zahraniční  tvorba.  Hodně  se  vysílají  zejména  pohádky 

orientálního původu. 3  

V současné době je v produkčním plánu Českého rozhlasu vyrobit každý rok 12 

nových pohádek (tedy  jednu měsíčně).  Zbytek vysílané  produkce  je  z  rozhlasového 

archivu. Během let pohádky připravoval rozmanitý tým herců zvukařů, střihačů, autorů, 

režisérů a dalších. Jedno jméno za všechny zde ale zmínit musím. Nedělní rozhlasová 

pohádka = Karel Weinlich. Tento legendární rozhlasový režisér jich natočil přes 700 a 

dalo by se  říct,  že  Nedělní  rozhlasové pohádce vtiskl  její  podobu. Vždy  si  vybíral 

nejlepší herce a udělal z rozhlasové pohádky prestižní záležitost, na které se chtěl každý 

podílet. V pořadu Když je na co vzpomínat sám vysvětloval v čem je princip rozhlasové 

pohádky: „Jako režisér jsem se vždycky snažil korigovat text, aby byl co nejjednodušší a  

dětem  co  nejsrozumitelnější,  vždycky  jsem  se  snažil  sloužit  hercům  a  nechával  je  

formulovat si věty do úst jak jim nejlépe sedlo... Důsledně jsem ale dbal, aby  pohádky  

nebyly  příliš doslovné a herec neříkal: „Jé hele, houba, teď ji utrhnu, už ji trhám“ -,  

ale aby mohla pracovat dětská fantazie a představivost.“4 Ostatně rozvíjet tuto vlastnost 

by  měl  být  jedním  ze  základních  náplní  a  smyslů  dětské  rozhlasové  pohádky.   U 

Nedělní  pohádky  je  právě  toto   bezpochyby  ten  význam  a  hodnota  žádoucí  pro 

posluchače, kterou jsem zmiňoval na začátku u definice rozhlasového pořadu.  

 

3) v 50. a 70. letech byla pochopitelně taky hodně uplatňovaná tvorba sovětských autorů, zejména těch 

moderních komunistických, kteří  měli děti směřovat k budovatelským zítřkům - byly například natočeny 

pohádky o tom, jak se zrodil dědeček Lenin a postavil ráj sovětské 

země či jak se potkala tma s tunelem a postavila metro - tato díla už se ale od revoluce nevysílají

4 ) Když je na co vzpomínat, pořad vysílaný na ČRo 2 -Praha 6.4.2007 (20.05) 



Ve výše zmíněném pořadu s Karlem Weinlichem zazněl ještě jeden fakt, který 

musím zmínit.  Rozhlasová pohádka byla za minulého režimu v době malé televizní 

produkce  pořadem,  který  by  se  dal  bez  nadsázky  označit  moderním  slovníkem  za 

„kultovní“.  Nedělní pohádka se stala součástí mládí mnoha dětí, které podle ní řídily 

svůj denní program a nedovedly si bez ní neděli představit. „Pokud si šli s kamarády v 

neděli odpoledne hrát, tak vždy až po pohádce.  Takovou moc měl kdysi rozhlasový 

pořad.“5

Pohádka není vysílána jen v neděli,  prostoru se  ji  rovněž dostává ve stejnou 

hodinu v den státních svátků.  

2.3.3 Polštářek

Posledním pořadem pro nejmenší věkovou skupinu dětských posluchačů je 

Polštářek. Tomuto pořadu je věnován prostor mezi 19. a 19.30 hodinou v sobotu večer. 

Polštářek má být pro nejmenší posluchače přídavek navíc k Hajajově pohádce.  

Tento pořad je  nový,  vznikl  1.  ledna letošního roku,  kdy nahradil  dosavadní 

pořad pro nejmenší A ještě něco navíc. Název polštářek odkazuje do historie dětského 

vysílání, vztahuje  se k názvu Rádio na polštář, což byl večerní pořad pro děti a mládež, 

který se vysílal do roku 1997.  Dramaturgická koncepce je však v podstatě stejná jako 

byla  u  pořadu  A  ještě  něco  navíc.  Pořad  je  vzhledem  k  cílové  skupině   velmi 

jednoduchý.  Časová  stopáž  dvaceti  minut  také  nenabízí  prostor  pro  dlouhé  a 

propracované příspěvky. Moderátoři dětem vyprávějí krátké veselé příhody ze života, 

recitují  básničky, učí je  říkadla,  vysvětlují  jim různé hry pro trávení volného času, 

doporučují  místa,  kam mohou děti  s  rodiči   zajít,  nebo čím udělat  radost  mamince. 

Polštářek  vždy  končí  zhruba  pětiminutovou  pohádkou  „navíc“  (jedna  už  před  tím 

zazněla v Hajajovi).   Jednotlivé příspěvky mají délku 1 až 5 minut a jsou odděleny 

5 Když je na co vzpomínat, pořad vysílaný na ČRo 2 -Praha 6.4.2007 (20.05)



veselými  písničkami  pro  nejmenší.  Většinou  je  taky  pro  děti  vymyšlená  nějaká 

korespondenční soutěž. Vzhledem k věku dětí, které ještě neumí pořádně nebo vůbec 

psát, vyzývají moderátoři většinou posluchače, aby jim něco nakreslili (např. jak vypadá 

podle nich skřítek Hajaja). 

V  moderování  Polštářku  dostaly  prostor  osobnosti,  které  mají  rozsáhlé 

zkušenosti v práci s dětmi a které děti  mohou znát i odjinud než z rádia.  Po týdnu se 

tak střídají herečka Jitka Molavcová (která tato vysílání na Praze připravuje už dlouhou 

dobu),  dvojice  s  uměleckým  jménem  Vanda  a  Standa  (autoři  mnoha  dětských 

představení a programů, se kterými vystopují  po celé republice) a Teta Milena, tedy 

zkušená rozhlasová moderátorka dětských pořadů Milena Lukavská.

Moderátoři  mluví  jednoduchým jazykem, v krátkých větách,  bez cizích slov. 

Hodně používají citoslovce i zdrobněliny a intonují některá slova s přehnaným důrazem. 

To všechno ale k dětskému vysílá patří  a přibližuje to jejich projev dětem. Složitou 

vzdělávací  funkci  v  takovémto pořadu hledat  nemůžeme,  ale  určitě  naplňuje  funkci 

zábavní a lehce výukovou - vede děti k malování a učí je říkadla i hry, které rozvíjejí 

jejich dovednosti a fantazii.   To vše se odehrává v časovém rozpětí odpovídajícímu 

možnostem soustředění u této věkové kategorie. 

2.3.4  Hra pro mládež

Dětem staršího školního věku (12-14) a mládeži je určena sobotní rozhlasová 

hra.  Její  historie  je  stejně  stará  jako  u  nedělní  pohádky  a  tvoří  spolu  už  po  léta 

víkendový blok odpoledního vysílání pro děti a mládež.  Hře je vyhrazen v sobotním 

odpoledni  prostor  po  zprávách,  krátce  po  13.hodině.  I  sobotní  hra  je  plně 

dramatizovaná, její rozsah je taktéž 45-58 minut.  Podle výše zmíněných internetových 



stránek  Čro  Praha  má  tato  hra  za  cíl  být  „impulsem  pro  rozvoj  dětské  fantazie  a 

imaginace“.6

Dramaturgie využívá dva modely her. Jednak původní hry rozhlasové, kterých je 

ale  vysíláno  méně,  a  v  druhém případě  především  dramatizace  literárních  děl.  Zde 

tvůrcům neuniklo snad nic z toho druhu knih, který se dá charakterizovat jako klasická 

literatura  pro  mládež,  zejména  dobrodružná.  Své  dramatizace  už  se  dočkaly  knihy 

Vinnetou Karla Maye, přes dvacet knih Julese Vernea, Tři mušketýři a Hrabě Monte 

Christo Alexandra Dumase, příběhy Sira Arthura Conana Doyla, Správná pětka Enid 

Blytonové,  knížky  Arthura  Ransoma,  Astrid  Lindgrenové,  Roalda  Dahla,  Jonathana 

Swifta,  Daniela Defoea, J.  R.  R. Tolkiena,  Marka Twaina, Charlese Dickense, Jacka 

Londona, Jamese Olivera Curwooda, Rudyarda Kinplinga,  ale třeba i sci-fi Arthura C. 

Clarka nebo Raye Bradburyho. Celá paleta žánrů je tak pestrá, jak jen literatura nabízí. 

Jsou  zde  zastoupeny  snad  všechny  -  od  antických  báji  (Perseus  a  Andromeda)  a 

starogermánských legend (Prsten Nibelungů) až po hororry (Frankenstein). Z původních 

rozhlasových her se vysílaly třeba sci-fi přiběhy  Ondřeje Neffa. 

U rozsáhlejších knih bývají hry rozdělené do několika dílů. 

Český rozhlas v podobě rozhlasové hry plní kromě rozvíjení dětské fantazie, 

ještě jednu zásadní funkci, která má význam zejména v současné době, kdy klesá zájem 

mladých lidí o knihy. Všechny klasické literární příběhy, které děti nestihly přečíst a 

jejichž  znalost  patří  k  základním  vědomostem,  zde  mohou  vstřebat  a  většinou  v 

mnohem kratším čase. 

Dramatizace knih nabízí i film. Je  ale jedna věc, ve které se rozhlasové adaptace 

od filmových (zejména těch moderních) zásadně liší, a to je zachování původního děje. 

Autoři  rozhlasových  úprav  knih  nikdy  nemění  nijak  zásadně  děj  (snad  s  jedinou 

6 http://www.rozhlas.cz/praha/poradydeti  

http://www.rozhlas.cz/praha/poradydeti


výjimkou rozhlasové dramatizace Verneových 20 000 mil pod mořem, kam si přimyslel 

její autor Ondřej Neff hlavní zápornou postavu Hrabětě d'Artigase, která je z jiného 

Verneova románu Vynález zkázy, a dějovou linii tak posunul do odlišných  rovin střetu 

dvou starých rivalů), takže dramatizace odpovídá ději v knize i původnímu autorskému 

záměru. 

2.3.5 Domino

Pro starší školáky a mládež vysílá Praha každý všední den a v sobotu v 19:10 

hlavní večerní pořad Domino. Tento pořad je podrobně rozebrán ve 3. části této práce.

 2.3.6 Periskop

Pořad Periskop s podtitulem: Týdeník o dobrodružství poznávání je doplňkovým 

pořadem  k  pořadu  Domino.  Vysílá  se  v  neděli  v  19.10  v  jemu  vyhrazeném  čase 

večerního dětského vysílání. To je ale repríza, v premiéře je pořad vysílán v sobotu v 15 

hodin (do poloviny února to bylo nedělní dopoledne, reprizován je pak ještě ve středu 

po půlnoci) . Je určen nejstarším posluchačům ze segmentu dětí a mládeže (od 12 let 

výše, ale spíše těm kolem 15 let).  Jeho  obsahem  jsou  různé  informace  navíc  - 

zajímavosti  a  kuriozity  doplňující  obecně  známá fakta.   Na internetových stránkách 

dětských pořadů ho sám rozhlas charakterizuje takto: „Výpravy za zázraky přírody, vědy  

i techniky, do historie, za objevy a objeviteli, do všech koutů světa za poznáním, krásné  

záhady naší planety, divy světa - zkrátka každý zvídálek si přijde na své.“7

Pořad střídavě připravují zkušení redaktoři vysílání pro mládež Milena Lukavská 

a Jiří Hromádko.  Prvně jmenovaná autorka se zaměřuje především na témata z oblasti 

přírodních věd – zvířata, astronomie, vědecké a technické objevy. Jiří Hormádko vybírá 

7 http://www.rozhlas.cz/praha/porady/_porad/400



především  na  témata  zeměpisná  dějepisná  -   cestování,  zámořské  objevy,  život 

panovníků.  

Pořad má přibližnou délku kolem 50 minut. Obsahuje 3-6  příspěvků, které jsou 

odděleny  hudební  písňovou  složkou.  Jednotlivé  příspěvky  se  skládají  většinou  z 

rozhovorů s odborníky na dané téma – astronomy (častým hostem Mileny Lukavské je 

například Jiří Grygar, který se mnoho let objevoval v legendárním rozhlasovém pořadu 

Meteor.), historiky, cestovateli a dalšími. Hosté jsou vyzpovídáni přímo ve studiu nebo 

ve  formě  předtočeného  rozhovoru  z  terénu  či  celé  reportáže.  Součástí  bývají  také 

dramatizované  četby  z  naučně  vzdělávacích  klih  (např.  cyklus  o  zámořských 

objevitelích). 

Pořad  se  především  snaží  rozšiřovat  a  navazovat  na  informace,  které  už 

posluchači mají, ze školy, jiných rozhlasových pořadů a médií, či jako obecné znalosti 

(neukazují, kdo byl Karel IV. a kdy vládl, ale připravili vícedílný cyklus o jeho osobním 

životě).

 Při pohledu na témata, která se od začátku roku v pořadu objevila, lze těžko 

najít  oborový  okruh,  který  by  tvůrci  pořadu  zanedbali,  snaží  se  být  všestranně 

orientovaní.  

Letos se vysílal například: profil skladatelů  Fryderyka Chopina, Hektora Berlioze, 

Gioachina  Rossiniho,  seznámení  s  tajemným  světem starých  germánských  bájí,  reportáž  o 

vodních  ptácích,  potrubní  poště,  vzniku  Československé  republiky,  ohrožených  zvířatech 

Austrálie,  ptačím  kroužkování,  o  tom,  kdo  změřil  obvod  zeměkoule,  pirátech  na  Borneu, 

krabech v českých vodách,  tajemných přízracích srílanských pralesů  jezuitských misiích v 

Jižní Americe, pražských a plzeňsých podzemních chodbách, sondách na Marsu atd. 

Některá z těchto témata navazují na to, o čem se hovořilo v pořadu Domino, některá se i 

částečně  překrývají   (více  o  tom  u  pořadu  Domino).  Periskop  je  buďto  koncipován  z 



nesouvisejících příspěvků, nebo na sebe tematicky navazují (Družice na Marsu, lety do vesmíru, 

výskyt UFO). 

Pořad zábavnou formou rozšiřuje vědomosti posluchačů. 

2.3.7 Další pořady

Kromě výše zmíněných pořadů, které jsou primárně koncipované jako pořady po děti a 

mládež, vysílá Ćeský rozhlas 2 – Stanice Praha spoustu dalších pořadů, které si své posluchače 

v této skupině určitě najdou. Já jsem je ale do výběru nezařadil, protože pro ně nejsou primárně 

určeny.   Např.  magazín  Meteor  je  v  odborné  literatuře  jmenován  jako  pořad  pro  mládež. 

Nezařadil jsem ho do svého výběru jednak pro to, že na oficiálních stránkách8  je uveden jako 

pořad pro všechny věkové kategorie a také jeho obsah se do značné míry překrývá s pořadem 

pro naší skupinu primárně určeným -  Periskop. Rovněž vysílací doba v sobotu v 8.05 je pro 

mladé méně  atraktivní. 

Dalo by se uvažovat i o četbách na pokračování a normálních rozhlasových hrách. Ve 

večerním čase se občas vysílají hry, které bývají rovněž zařazeny v sobotu v pořadu Hra pro 

mládež. Také pořad mapující české dějiny Toulky českou minulostí je občas uváděn v literatuře 

jako pořad  pro mladé, ale i on je určen všem věkovým skupinám posluchačů.   

8 http://www.rozhlas.cz/praha/porady/_zprava/132676  

http://www.rozhlas.cz/praha/porady/_zprava/132676


3 Domino

3.1  Základní charakteristika

Domino je večerní pořad Českého rozhlasu určený dětem a mládeži. Vysílá se 

každý všední den večer od  19:10, v sobotu pak od 19:30,  do 20:00, v pásmu FM 

(velmi  krátkých vln)  na Českém rozhlase  2 -  Praha.  Je  určen   cílové  posluchačské 

skupině starších dětských posluchačů (2. stupeň základní školy – 11 let) a mládeži. Žánr 

je těžké charakterizovat, nejvíce jsou zastoupeny publicistické prvky (hlavně rozhovory 

a reportáže), ale obsahuje rovněž i součásti čistě informační – zpravodajské (přehled 

nových knih),  literárně dramatické (zdramatizovaná povídka) a také hudební složku. 

Funkce je zábavně-naučná až vzdělávací. Tematické zaměření se v jednotlivých dnech 

liší, obecně lze ale říct, že se jedná o témata ze všech možných oborů, přizpůsobená 

zájmům výše  uvedené   hlavní  cílové  skupiny.   Teritorium je  primárně  domácí,  ale 

zahraniční  témata jsou také zastoupena zhruba ze 40 %. Domino má stálou opakující se 

každodenní  periodicitu  (kromě neděle,  kdy  je  v  jeho  čase  vysílán  pořad  Periskop). 

Struktura je složená z různých příspěvků uváděných osobou moderátora a oddělovaných 

hudební složkou. Z hlediska technické specializace se jedná o pořad vysílaný primárně 

živě  s  některými  předtočenými  příspěvky  ve  stereofonním  formátu.  Domino  je 

dohromady s pořadem Hajaja (v sobotu navíc i s pořadem Polštářek) součástí večerního 

bloku vysílání pro děti a mládež na Českém rozhlase 2 – Praha.

3.2 Historie Domina

Pořad pod názvem Domino se poprvé objevil na stanici Praha 2. ledna. 1982. 

Měl podtitul „Rozhlasový klub dětí.“ Přinesl nový interaktivní prvek, děti do něj mohly 

volat i psát a tímto způsobem si říct o to, co by rády slyšely ve vysílání.  Jeden z prvních 

redaktorů Domina Ladislav Hrzal vzpomíná v rozhlasovém pořadu k osmdesáti letům 



výročí  rozhlasu,9 že  děti  tenkrát doslova  utíkaly z oběda,  aby Domino stihly.  Pořad 

začínal ve 14.00, vyučování končilo ve 13.30. Děti, které bydlely daleko od školy, kvůli 

němu ani nechodily na oběd a maminky pak psaly do rozhlasu rozhořčené dopisy.

Pořad nebyl jen pro děti, ale i o dětech. Ty se tak mohly postupně zapojit do jeho 

vysílání a nejšikovnější z nich se přímo podílely se na jeho přípravě. Kromě vlastního 

vysílání mysleli tvůrci i na to, aby děti netrávily svůj volný čas pouze zavřené doma 

pasivním  poslechem  a  snažily  se  vést  děti  i  k  fyzickým  pohybovým  aktivitám. 

Prostřednictvím rozhlasu lákali děti k účasti v různých venkovních soutěžích jako byly 

např.: Kuličkiáda  – mistrovství ve hře kuličky, nebo Kufrování s Dominem – orientační 

běh. Z těchto akcí pak samozřejmě přinášeli spousty reportáží či přímých přenosů. 

O vývoji pořadu Domino v 90. letech píše Václav Moravec v knize Od mikrofonu k 

posluchačům:  

„Další vývoj pořadů pro děti a mládež ovlivnily především dvě události: rozvoj  

soukromého  rozhlasového  vysílání,  které  začalo  oslovovat  především  mladší  

posluchače, a reorganizace Českého rozhlasu (zrušení Hlavní redakce pro děti a mládež  

k 15. květnu 1992 a vznik nepoměrně menší redakce vysílání pro děti a mládež). Pořadů  

pro děti a mládež začalo ubývat. Tento proces dokládá i vývoj pořadu Domino... I po  

listopadu 1989 vysílal Český rozhlas na stanici Praha každý všední den po 14.00 hod.  

šedesátiminutový rozhlasový klub dětí Domino. Pořad zůstával organizátorem mnoha 

zajímavých akcí.  Ke změně ve struktuře a pojetí Domina  došlo na podzim 1994, kdy  

stanice  2 – - Praha zásadně  změnila vysílací schéma. Odpolední pořady byly zkráceny  

a Domino bylo rozděleno do dvou částí (první se vysílala 14.40 do 15.00 hod., druhá od  

15.20  do  15.40  hod.).  Změna  vysílacího  schématu  vyvolala  u  většiny  posluchačů 

negativní  reakci  a   2  –  Prahy  přistoupilo  ke  korekci....Korekce  rozsáhlých  změn  v  

odpoledním  vysílání   2  –  Prahy  se  opět  dotkla  pořadu  Domino.  Vysílací  čas  se  

9 Pořady pod mikroskopem, díl Dětská publicistika 



zdvojnásobil, pořad se vysílal od 14.42 do 16.00. Po několika měsících došlo opět ke  

změně vysílacího času (14.22 do 15.40 hod.) K dalším úpravám a zkrácení vysílacího  

času Domina došlo od 1. září 1995 (do 14.42 do 15.20 hod.) Časté změny vysílacího 

času a délky pořadu způsobily další odliv posluchačů. Ve druhé polovině roku 1997  

přistoupilo vedení  2 – Prahy k zásadní změně uspořádání pořadů pro děti a mládež a  

vytvořilo integrovaný blok „večerního programu pro holky a kluky všeho věku“, který  

měl vysílací čas od 19.00 do 20.30. Tento blok byl pojmenován Domino a byly do něj  

zařazeny tradiční pořady Hajaja či Rádio na polštář.“ (Ješutová a kol., 2003, str. 464-

465 ). 

Odpolední Domino bylo kvůli odlivu posluchačů zrušeno a od té doby (1997) se 

v  odpoledním čase  ve  všední  dny  žádné  dětské  pořady  nevysílají.  Ředitel  Českého 

rozhlasu 2 - Praha Jiří Vejvoda uvedl v rozhovoru pro časopis Rosinanta, že tento čas 

byl  v  programovém schématu  vždy  tak  trochu  problémový:  „Odpolednímu vysílání 

Domina se moc nedařilo, protože děti jsou v různých kroužcích, v podvečer máme jiné 

pevné segmenty, a tak jsme nakonec vsadili na to, že vysíláme pro děti ve věku od šesti 

do čtrnácti let, které jsou doma v době, kdy rodiče pustí nejrůznější televizní zprávy. 

Děti  to  nezajímá  a  pokud nesedí  u  počítače,  mohly  by  si  pustit  Domino.  My tedy 

oslovujeme dětskou, resp. předpubertální populaci.“10

10 ČRo chystá kampaně na své pořady, elektronický časopis Rosinanta, 
http://www.rosinanta.estranky.cz/clanky/ZAJiMAVOST/zmeny-ve-vysilani-cro-2.



Večerní  blok  Domino  byl  pak  v  lednu  2007  zkrácen.  Bylo  zrušeno  Domino  plus 

(půlhodina mezi 20.00 a 20.30). Od této doby tedy dětem na Praze ve všední dny patří 

pouze  prostor  mezi  19.00.  a  20.00  hodinou.  Prvních  10  minut  je  vysílán  Hajaja  a 

písnička (záleží na délce pohádky, zda je odvysílána) a po něm v 19.10 začíná vlastní 

večerní Domino. 

Tento pořad ale nemá s tím původním odpoledním Dominem příliš společného. 

Vychází z koncepce původního večerního pořadu pro děti a mládež Rádio na polštář, 

který se také vysílal už od roku 1982, i když byl nejprve strukturován jinak, než je dnes 

Domino.   Jednalo se  také o 4-5 tematických typů tohoto pořadu,  přičemž každý se 

zabýval vlastním vymezeným oborem, měl jiného moderátora a autorský tým – např. 

důvěrné rádio,  zvídavé rádio (to do konce připravoval Český rozhlas Brno), toulavé 

rádio a další.  Tyto pořady se vždy pravidelně  střídaly  po týdnu, každý měl vymezen 

jeden  týden,  kdy  vysílal  ve  všechny  dny.   V roce  1995  byl  jednotlivým  pořadům 

přiřazen konkrétní den v týdnu a vysílaly se jedenkrát týdně.  To je koncepce, kterou 

používá i nyní večerní Domino. Dokonce z doby Rádia na polštář zůstalo zachováno 

úterý jako tradiční den pro důvěrný pořad, které radí klukům  a holkám s osobními 

problémy. Stejně tak zůstaly zachováni i někteří autoři - modrátoři  jako Jiří Hromádko, 

který připravuje toulavé vydání Domina nebo již zmíněný Ladislav Hrzal.  

Každé  Rádio  na  polštář  pak  končilo  dramatizovanou  knižní  četbou  na 

pokračování, která se vysílala po celý týden stejná bez ohledu na to, který typ pořadu se 

zrovna vysílal. Dnes autoři Domina povětšinou pouštějí každý den jinou povídku, dle 

vlastního tematického výběru. 



3.3 Analýza pořadu

3.3.1 Metoda práce a analyzovaný vzorek. 

Provedl jsem obsahovou analýzu vzorku vysílání pořadu Domino s cílem  určit 

jeho tématický záběr, specifikaci moderátorské práce, její jazykové hledisko a žánrovou 

skladbu pořadu. Při  zpracovávání dat  jsem použil  především metody kvantitativního 

výzkumu  (postup  popisný,  statisticky  kvantifikující),  v  menší  míře  pak  metody 

kvalitativního výzkumu (postup výkladový, interpretační).

Analyzoval  jsem  vysílání  pořadu  Domino  na  časovém vzorku   prvních  čtyř 

měsíců roku 2008. Od 7.1. do 3.5. 2008 jsem slyšel 17 vydání šesti jednotlivých typů 

Domina (pondělní až sobotní) . 

3.3.2 Tematický záběr Domina.

Jak už jsem zmínil výše, tematický záběr pořadu je velmi široký. Každý den se 

jiný typ pořadu věnuje jinému tématu. Pořady jsem blíže rozdělil podle jednotlivých dní 

v týdnu.  

3.3.2.1  Pondělní Domino
Pondělní Domino má přízvisko toulavé, dobrodružné. V jeho přípravě se střídá 

moderátor Jiří  Hromádko s dvojicí  Markéta  Hýlová a  Jiří  Kokmonos.   Zatímco Jiří 

Hromádko se  uchopil  tématu  toulání  především ve  smyslu  cestování  po  exotických 

zemích  a  toulání  přírodou,   moderátorská  dvojice  si  ho  vysvětluje  v  abstraktnějším 

významu. Nejen ve smyslu fyzického pohybu, ale třeba i jako toulání po internetové síti. 

50%  procent  tématické  náplně  odvysílaných  pondělních  Domin  bylo 

cestopisných  a  zeměpisných.  Velký  podíl  na  tom  měl  fakt,  že  Český  rozhlas 

spolupracuje  se  zeměpisnou školní  soutěží  Eurorébus,  takže  ve  12  pořadech byl  ve 

studiu hostem někdo s  organizátorů soutěže,  který představoval  jednu z  evropských 



zemí  (soutěž je zaměřena na státy Evropské unie) a kladl soutěžní otázku.   Kromě toho 

byl například třikrát hostem polárník, který vyprávěl o svých cestách po severu Aljašky, 

dvakrát se probírala zajímavá zákoutí Londýna, jedenkrát cestovatelé vyprávěli o tom, 

jak strávit noc v  australské buši,  jak se v indické džungli domluvit se slonem, nebo o 

jízdě stopem po Jižní Americe.  

Pořad  má  zeměpisný  záběr  ze  všech  koutů  naší  planety.  Jiří  Hromádko 

nezapomněl ani na toulání po Česku a pozval si třikrát autora knihy o českých „nej“ a 

ptal se ho, co se dá objevit pozoruhodného v české přírodě (rozebírali např. sklaní útvar 

Ďáblovy varhany).

Z 25 % byla zastoupena rozličná dobrodružná témata.  Chovatel  lvů mluvil  o 

jejich krmení a dalších nebezpečích své profese. Děti se dozvěděly i jak chovat hada, 

jak probíhá život profesionálního vojáka v armádě - co jí a v kolik vstává,  jak se hasí 

letadlo, nebo o práci iluzionistů. 

Další  velký  tematický  prostor  -  20%  -  bylo  věnováno  technickým 

vymoženostem: jak prorazit  do světa s  vlastními webovými stránkami,  počítačovým 

hrám,  tuningu,  automatickému  parkování  aut,  jejich  ovládání  přes  dotykovou 

obrazovku, tokamaku (zařízení k realizaci kontrolované jaderné fúze, které by mělo v 

budoucnu  nahradit  současné  elektrárny),  výroba  tramvají,  budování  nových  stanic 

metra. 

Z častěji se vyskytujících témat stojí za zmínku ještě  jednou za 14 dní uvedený 

přehled nových knih, jak beletrie všech žánrů,  tak naučné i literatury. Jsou samozřejmě 

vybírány knihy s ohledem na věk cílové skupiny posluchačů. Jedno z pondělních Domin 

bylo také celé speciálně věnované vydání posledního dílu Harryho Pottera.



Kromě Eurorébusu jsou obsahem i další jednorázové soutěže a také pokračující 

táborová luštitelská soutěž Taurus. 

3.3.3.2 Úterní Domino
Úterní Domino je, jak jsem již uvedl, tradičně důvěrné. Střídají se v něm po 

týdnu  dvě  moderátorky  vystupující  jako  Magda  a  Katka  (Magdalena  Šorelová  a 

Kateřina Ondřejová), které si zvou profesionální psychology, s nimi rozebírají citlivá 

témata a snaží se dětem poradit s jejich problémy. Děti  píší,  mailují,  smskují  nebo 

volají dotazy a odborníci na ně odpovídají.  Každý pořad má své jedno téma, kolem 

kterého se celý točí. Jsou tedy ke zodpovězení vybírány dotazy, které spolu tematicky 

souvisí.  Děti pak mohou také přispět do pořadu živým telefonem nebo mailem, ale ten 

se musí  vztahovat k rozebíranému tématu.  

Záběr je značně rozsáhlý, věnuje se téměř všem druhům problémů dospívajících 

dětí. Rozebírají se témata méně závažná: smysl novoročních předsevzetí - jak se snažit 

být   lepším,  zda  ve  škole  opisovat,  neopisovat  nebo dát  opsat,  jak  přestat  zlobit  a 

vyrovnat se s hyperkativitou. 

I  témata  závažnější:  jak  přestat  krást  rodičům  peníze  na  věci,  které  dětem 

nekupují, co je to rasizmus a xenofobie - proč se jim vyhýbat a jak s nimi bojovat, jak 

zvládnout  pololetní  vysvědčení,  jak  se  vyrovnat  s  rodičem alkoholikem,   s  duševní 

nemocí rodiče, jak a  kdy se člověk stane zodpovědný za své činy i chování a může se 

postavit rodičům, téma rozvody a rozchody v rodině - na co mají děti v tomto případě 

právo, jak se vyrovnat s tíživou finanční situací v rodině,  jak přestat neustále lhát a 

vymýšlet si,  jak v pubertě vydržet sám se sebou a s dalšími lidmi. Dvakrát se také 

probíralo téma nešťastné lásky a  jak se s ní vyrovnat.



Došlo i na témata nejzávažnější: co je i není sexuální obtěžování a zneužívání a 

co je to smrt.

3.3.3.3 Středeční Domino

Středeční domino je zvídavé, jeho moderátoři se nepravidelně střídají. Zvídavé 

Domino je z všech Domin tématicky nejvolnější, má být souhrnem zajímavostí ze všech 

možných oborů, které se do ostatních Domin nedostaly.   Vypozoroval jsem ale oblasti, 

kterým je věnován větší prostor. 

20%  středečního  vysílání  Domina  dostaly  historické  osobnosti.  Dětem  je 

představen  jejich  soukromý  život  (zejména  je  kladen  důraz  na  dětství,  v  jakých 

podmínkách  a  době  vyrůstaly)  a  to  čím  se  proslavily.  Největší  pozornosti  se  těšili 

vynálezci  a  objevitelé,  např.:  český  nositel  Nobelovy  ceny  Jaroslav  Heyrovský, 

vynálezce žárovky Thomas Alva Edison, učitel národů Jan Ámos Komenský, badatel v 

oboru bleskosvodů Prokop Diviš, ale i nechvalně proslulý  loupežník Václav Babinský, 

rakouský  vojevůdce  českého  původu  Albrecht  z  Valdštejna,  nebo  učitel  národů  Jan 

Ámos Komenský. 

Dalších 20% tvořily  reportáže z moderních dopravních prostředků a  provozu 

jiných technických vynálezů:  jízda pražským podzemím metrem bez řidiče,   jízda v 

kabině  Pendolina,  v  simulátoru  závodního  vozu,  na  bobové  dráze,  v  satelitem 

ovládaném autě, nebo (pouze inscenovaný) let družicí se zrcadly, které mohou zabránit 

srážce asteroidu s planetou Země.

20% zabíraly i hudební témata.  Ta obvykle navazovala na téma v první části 

pořadu (kde byl představen loupežník Babinský, následoval příspěvek o tom,  jak byl v 

historii  ztvárněn zločin v hudbě;  v  pořadu o Prokopu Divišovi  zase jak na hudební 

nástroj napodobit bouřku. Kromě toho byl představen hudební nástroj xylofon, proběhla 



návštěva s mikrofonem v dílně světově proslulého houslaře, také  u klavíristy, který 

zahraje  jakoukoli  životní  situaci  na svůj  nástroj,  nebo povídaní  o  filmové hudbě se 

skladatelem Vadimem Petrovem (to bylo dvoudílné).

10 % tvořili  hosté, kteří mají co říct k nějaké kulturní události:  dětský herec 

Štěpán Krtička,  hrál  roli  mladého raubíře v  nové filmové komedii  Taková normální 

rodinka.  Překladatel Pavel Medek přeložil nový díl Harryho Pottera (zde bylo rozvíjeno 

téma z pondělního Domina), fotograf od novin se vyjadřoval k výstavě Czech press 

photo .   

10 % měla různá další témata, která nemají společného jmenovatele: pěstování 

včel, výroba umělého svalu aj.

 Pouhých  10  %  tvořila  téma  možná  nejpodstatnější,  týkající  se  škol.  Tedy 

praktické téma, které se přímo dotýká života cílové skupiny posluchačů. Dvakrát se 

rozebíraly přijímací zkoušky na víceletá gymnázia,  jak se na ně připravit, jak se při 

nich zachovat, i reportáž ze základní školy, kde reportér zjišťoval názory školáků na 

aktuální dění.  Středeční Domino také informovalo o mezinárodním projektu CHIPS, 

který  má napomoci  zejména při  prevenci  šikany  a  rozvoji  vrstevnických vztahů na 

školách.

Zbytek tvořila další různorodá nezařaditelná témata. 

3.3.3.4 Čtvrteční Domino

Čtvrteční  Domino připravené  Zdeňkem Eškou by se dalo nazvat  sportovní  a 

elektronické.  Pořad  má  ze  všech  Domin  nejpevnější  tematickou  strukturu.  Má  pět 

pravidelných  částí,  které  se  opakují  téměř  každý  týden  (ne  vždycky  se  všechny  z 



časových  důvodů  vejdou,  v  některých  čtvrtečních  vydáních  byla  jedna  z  nich 

vynechána).  

V první  části  je  představen  nějaký  sport,  obvykle  reportáží  z  místa,  kde  se 

provozuje a následným hostem ve studiu, většinou sportovcem. Posluchači mohli poznat 

např.: karate, florbal, raketlon, snowboarding, lyžování, disk golf, badminton, motokros, 

či akrobatický rokenrol. 

Druhá část je reportážní, vystupuje v ní fiktivní detektiv Packal, který objevuje 

kuriozity  na  všedních  i  nevšedních  místech.  Pátral,  proč  jsou  v  prezidentské  loži 

Národního  divadla  dveře  do  zdi,  zdali  straší  na  zámku  v  Benátkách  nad  Jizerou  a 

Točníku. Zavítal i do Technického muzea,  Klementina nebo na Matějskou pouť.  

Třetí částí je počítačová poradna. IT specialista v ní odpovídá na předem zaslané 

dotazy dětí (lokalizace počítačových her, výhody a nevýhody optických myší). Čtvrtou 

částí  je  cyklus  o  tom,   jak  se  vyhnout  úrazům na   různých  místech  -  v  kuchyni, 

koupelně, na zahradě, na sjezdovce (této cyklus byl několikrát tematicky provázán s 

úvodním sportem  - lyžování - úrazy na sjezdovce).

Pátou částí je reportážní rozhovor představující soutěžící v anketě Zlatý Oříšek, 

což  je  cena  pro  děti  do  14  let,  které  už  něco  významného  dokázaly  (úspěch  v 

mezinárodních tanečních soutěžích, vydaly knihu apod.) Posluchači jsou moderátorem 

vyzváni, aby na internetu hlasovali pro svého kandidáta.   

3.3.3.5  Páteční Domino
Páteřní Domino  pro celou rodinu je soutěžní. Vzhledem k ostatním Dominům, 

která vycházela z tematické koncepce zaniklého pořadu Rádio na polštář, je to zásadní 

změna, takový pořad dříve nebýval (do konce roku 2007 bylo navíc páteční Domino 



hudební).  Hlavním tématem pátečního  Domina  je   soutěžní  hra  pro  celou  rodinu  v 

závěru pořadu.  

Před  soutěží  je  na  začátku  pravidelný  cyklus,   kde  jsou  dětem  představena 

jednotlivá povolání. Nejprve je puštěn předtočený reportážní rozhovor  z terénu, kde se 

daná profese provozuje a pak je přivítán  ve studiu host, který ono povolání vykonává, 

vysvětluje, v čem spočívá, jak se k němu dostat, jaké je potřeba mít k tomu vzdělání, co 

je na něm dobré a špatné.  Od začátku roku se mluvilo s  neurologem o práci lékaře 

(rozhovor částečně reagoval na aktuální téma zavedení poplatků u lékaře),  svou práci 

představila  vítězka  kadeřnické  soutěže  (bylo  to  spojeno  s  reportáží   ze  středního 

odborného učiliště, kde se rodí noví kadeřníci), ale v Dominu byl i historik, instalatér, 

podnikatel (který vybízel děti, že už vlastně mohou teď s podnikáním pomalu začít), 

truhlářský mistr,  trenér ve fitness centru i  autor knihy Podnikatel nebo zedník, která 

pomáhá dětem s výběrem povolání.  

Dalším pravidelným cyklem je: Jak se bezpečně chovat a nesát se obětí trestného 

činu.  Hostem ve  studiu  bývá  policejní  důstojník,  který  vysvětluje  základy prevence 

např: při výběru z bankomatu, před krádežemi na  hřbitovech, jak zabezpečit byt před 

odjezdem,  jak  nenaletět  podomním a  telefonním podvodníkům,  jak  se  zachovat  při 

nálezu podezřelé injekční stříkačky, jak se vyvarovat dopravním nehodám.

Součástí je rovněž rychlý přehled aktuálních akcí o víkendu, které by mohly děti 

zajímat, či nepravidelný přehled filmových novinek na DVD.

Představen  je  stejně  jako  ve  čtvrtek  jeden  z  adeptů  na  vítězství  v  soutěži 

dětských talentů Zlatý oříšek.

Prostor dostává rovněž hudební host (zpěvák, skladatel, hudebník – např. Pavel 

Šporcl, Jaroslav Svěcený, Michal Hrůza, Petr Janda (ten ale nemluvil o své hudbě, ale o 

práci porotce v hudební soutěži X Factor), nebo odborník na hudbu skupiny Beatles.



V závěru dojde na velkou rodinou soutěž. Moderátor v úvodu pořadu vyzve děti, 

aby se telefonicky přihlásily do soutěžního kola daného týdne. Na konci pořadu pak 

proběhne kvíz po telefonu, kdy děti, jejich sourozenci a rodiče společně zodpovídají 

vědomostní otázky, hádají písničky i tajemné zvuky. Většinou soutěží dvě rodiny proti 

sobě, ty nejlepší pak postoupí do velkého rodinného finále, kde se jednou za dva měsíce 

utkají  proti  sobě  finalisté  v  soutěži  o  hlavní  cenu.    Toto finále  se  dohrává  v čase 

pátečního Domina v přímém přenosu z budovy rozhlasu. 

3.3.3.6  Sobotní Domino

Sobotní Domino leží  trochu mimo tuto koncepci. Nepřipravují ho dospělí  ale 

samy  děti  z  Dětské  tiskové  agentury,  která  vysílá  na  internetovém  Rádiu  Domino. 

Vyčlenil jsem ho proto zvlášť do vlastní kapitoly.

3.3.3.7  Shrnutí tématického záběru

Z předchozího výčtu je patrné, že tématické naplnění pořadu Domino je téměř 

maximální. Není moc oborů, které by se ve vysílání Domina aspoň částečně neobjevily 

a zároveň byly přitažlivé pro cílovou skupinu dětí a mládeže. Mě napadá téma  výtvarné 

umění a politika. První z nich, které je orientováno především na zrakový vjem,  je pro 

rozhlasové vysílání hodně těžko uchopitelné, přesto by se ale mohlo alespoň  mluvit o 

osobách umělců samotných.  Jak moc je pak politické téma zajímavé pro děti, i když se 

v mnoha ohledech dotýká jejich bezprostředního života,  je značně sporná otázka. Přesto 

se určitě nabízí mnoho možností, jak toto téma přiblížit dětem přitažlivým způsobem. 

Například v německém dětském rádiu Radijojo děti samy vedly rozhovor s německou 



kancléřkou Merkelovou (dokonce jí i tykali). V první řadě se bavily o ní jako člověku a 

přesto to částečně politický záběr mělo. 

Poněkud roztříštěně pak působí středeční Domino, do kterého pronikají  různá 

témata  bez  větší  koncepce.  Technické  vymoženosti  zde  představené  jsou  rozhodně 

velmi pozoruhodné, na druhou stranu jsem měl pocit, že mnohdy byly na dvanáctileté 

děti podány příliš složitě, především tedy ze strany odborníků.  Ale ani moderátorům se 

tolik nedařilo je dětem přiblížit. U spodní věkové hranice cílové skupiny musely zůstat 

některé věci nepochopeny. 

U středečního domina je rovněž problém s tématickým prolínáním se zmíněným 

pořadem redakce dětského vysílání Periskop. Například téma letů do vesmíru a sondách 

na Marsu se objevilo v obou těchto pořadech a mluvili o nich stejní lidé. Obsah sdělení 

se pak více překrýval než vzájemně rozšiřoval. Rovněž zde nebyl odkaz na vysílání 

druhého pořadu. 

Na druhou stranu je určitě kladem tematická provázanost jednotlivých Domin, 

kdy na sebe pořady navazovaly, aniž by se kopírovaly (např. pondělní  speciál o Harrym 

Potterovi byl rozvíjen čtvrtečním rozhovorem s překladatelem těchto knížek). 

Za hlavní témata se dají označit zeměpisná, historická, vědecká, přírodovědná a 

kulturní, která jsou zastoupena v rovnovážném množství. Samostatným oddílem je pak 

poradna linky důvěry,  do které  chodí  velké množství  posluchačských dotazů.  Přesto 

mám ale pocit, že je věnováno málo prostoru těm věcem, které se dětí nejvíc dotýkají 

(přežití v džungli je sice zajímavé, ale moc děti se tam v nejbližší době nepodívá), jako 

jsou  přijímací  zkoušky (dva  desetiminutové  příspěvky za  čtyři  měsíce).  Představení 

možných povolání je dobrý nápad, ale možná by nebylo od věci to více orientovat na 

vlastní školy, kde může člověk danou věc studovat (to sice bylo u dílu o kadeřnictví, či 



módním návrhářství),  ale  dětem by měly  být  představeny všechny školy,  co  se  jim 

nabízejí, aby věděly, kam mohou po základní škole jít.  

3.3. 4 Žurnalistické postupy a celková skladba pořadu

Domino  je  padesátiminutovým  pořadem  s  naprostou  dominancí  mluveného 

slova. Hudební složka tvoří pouze sekundární doprovodnou roli oddělování jednotlivých 

příspěvků v rámci pořadu. K tomuto účelu jsou použity především celé zpívané písně a 

v menší míře (jednou až dvakrát během jednoho pořadu) pouze krátký hudební motiv 

(více o písních v kapitole Hudební dramaturgie). 

Na začátku každého pořadu se objevují „headlines“  - stručný rychlý přehled 4 - 

5 témat, které v pořadu uslyšíte. Ke každému tématu  řekne moderátor jednu, dvě věty. 

Bývají většinou podmalovávány rychlou písničkou, která po jejich skončení dozní. Ne 

vždy jsou s hudbou, záleží na osobě moderátora.  Moderátor se před nimi, nebo po nich 

představí  a  ohlásí,  že  se  vysílá  pořad  Domino.  Po  headlines  následuje  první  píseň, 

případně dozní ta, na kterou byly přečteny.     

Prostředek pořadu se skládá z jednotlivých čtyř a ž šesti více či méně tématicky 

propojených příspěvků o délce 2 až 10 minut.  Dominantními žánry jsou rozhovor a 

reportáž. Rozhovor je základním kamenem Domina,  je buďto živý s hostem ve studiu 

nebo předtočený z terénu. Studiový rozhovor mívá ze všech příspěvků největší stopáž, 

je uveden jako hned první příspěvek, nebo druhý po reportáži.  Výjimkou není ani více 

studiových rozhovorů v jednom pořadu. Rozhovory jsou z 90% publicistické z jedním 

hostem. Pouze u moderátora Zdeňka Ešky jsem zaznamenal odvahu pozvat si a uřídit 

rozhovor se třemi hosty (což je tedy na hranici žánru besedy, ale jelikož šlo spíše o 

informace o novém výchovném projektu a nikoli analyzování závažného problému s 

cílem zaujmout k němu stanovisko, za besedu to nepovažuji). Čtyřikrát měl ve studiu 



hosty dva  (rozhovor se třemi hosty byl ale značně nepřehledný a posluchač se ztrácel v 

tom, kdo vlastně mluví a kdo byl osloven). 

Zpravodajský rozhovor jsem zaznamenal pouze v předtočené podobě, a to byly 

jen krátké dvouminutové rozhovory, kde respondent sdělil pouze základní informace o 

daném subjektu zájmu.  

Druhým  dominantním  žánrem,  který  využívá  pořad  Domino,  je  rozhlasová 

reportáž,  někdy  až  na  hranici  s  reportážním  rozhovorem  nebo  zpravodajským 

příspěvkem.  Všechny  reportáže  byly  natočeny  jedním  redaktorem,  žádná  nebyla 

poskládaná  z  více  redaktorských  příspěvků.  V  polovině  reportáží  ale  reportéři 

především zpovídali respondenty, takže jejich popis toho, co se v danou chvíli kolem 

nich odehrává, který je důležitou součástí reportáže, byl jen okrajový,  takže reportáže 

balancovaly na hranici s  reportážním rozhovorem.  

V 5 % obsahu jsem pak zaznamenal anketu, rozhlasové vyprávění a recenzi. 

Naopak  se  zde  vůbec  neobjevily:  poznámka,  komentář,  úvaha,  přednáška,  rozbor, 

kritická glosa,  fejeton, črta. 

Samostatný  oddíl  má  pak  vždy  na  konci  Domina  rozhlasová  dramatizace 

nějakého literárního díla. Většinou se jedná o krátké povídky se stopáží do 10 minut.   

 Základním  stavebním  kamenem  žánrové  skladby  pořadu  Domino  jsou  ale 

rozhovor a reportáž.  

3.3.5  Specifikace moderátorské práce

Moderátor je podle Praktické encyklopedie žurnalistiky  „v rozhlasu a televizi  

průvodce pořadem, obvykle besedou nebo diskuzí, který jej uvádí, řídí a prezentuje, je  

prostředníkem mezi diváky a účastníky rozhlasového či televizního pořadu. Moderátor  

je  tvůrčí  pracovník,  který  zpravidla  spojuje  několik  tradičních  rozhlasových  či  

televizních profesí – redaktorskou, hlasatelskou, reportérskou ale i komentátorskou a  



částečně také režisérskou a dramaturgickou. Uplatňuje se zejména v tzv. Živém vysílání,  

převážně pořadech typu magazínu.  Moderátor interpretuje  předem připravené texty,  

avšak  značná  část  z  jeho  produkce  je  zpravidla  založena  na  osobité  schopnosti  

improvizace, opírající se o široký všeobecný přehled i hlubší znalosti v oboru, resp. v  

příslušné  specializaci  (např.  Moderátor  hudebních  pořadů  –  klasické  i  populární  

hudby).“ (Osvaldová, Halada a kol., 1999, str. 107) 

Projev  moderátorů  u  jakéhokoli  pořadu  by  měl  odpovídat  cílové  skupině. 

Moderátor jim musí být svým projevem co nejbližší. Redakce Domina sází jednak na 

mladé  lidi  do  třiceti  let   (Zdeněk  Eška,  Markéta  Hýlová,  Jiří  Kokmos),  kteří  mají 

pochopitelně výhodu, že jsou věkem posluchačům blíž. Na druhé straně jsou tu ostřílení 

moderátorští   profesionálové (Jiří  Hromádko, Ladislav Hrzal),   pro které zase mluví 

mnohaletá zkušenost s moderováním dětských pořadů a nasbírané  pozitivní ohlasy. 

Zajímavým pokusem je pondělní moderátorská dvojice Markéta Hýlová a Jiří 

Kokmonos. Oproti ostatním mají tu výhodu, že jsou dva, tudíž jejich projev je pestřejší, 

živější, mohou se oslovovat a reagovat na sebe. Každý z nich má svojí „roli“. Markéta 

Hýlová figuruje jako moderátor, který plní základní funkci průvodce pořadem a posouvá 

jeho vysílání dál, od příspěvku k příspěvku. Jiří Kokmonos má funkci moderátora – 

glosátora, který nahrává Markétě otázkami, aby mohla uvést další téma a zároveň baví 

diváky vtipnými  poznámkami  a  narážkami  k tomu,  co Markéta  říká.   Problém této 

dvojice je trochu v sehranosti.  Jednak si  poměrně často skáčou do řeči,  pak se toho 

zaleknou  a  oba  chvíli  mlčí.  Také  se  pak  Markéta  často  „odbourává“,  po  Jiřího 

poznámkách, které jsou evidentně improvizované,  neudrží smích.  Na druhou stranu 

dětští posluchači jsou v tomto směru mnohem tolerantnější, než dospělí a spíš vyžadují 

živost  a  zábavu.  Což  myslím  moderátoři  Domina  obecně  naplňují.  Moderátoři  od 

začátku přistupují k dětským posluchačům jako k blízké osobě. Oslovují je kamarádi, 



holky a kluci. V telefonních rozhovorech s posluchači si nechávají tykat, rovněž si i 

tykají  s  většinou  zpovídaných  hostů.  V  tomto  směru  je  pak  zajímavý  přístup 

moderátorek  úterního  důvěrného  Domina,  které  při  úvodním  představování  vůbec 

neuvádí své příjmení, ale pouze křestní jméno. 

 V rozhovorech se pak moderátoři snaží hostů ptát především na zajímavosti a 

varují se toho, aby byly posluchači ubíjeni nudnými nezáživnými informacemi. 

3.3.6 Jazyková kultura 

 I z jazykového hlediska se moderátoři snaží mluvit blízce mladým lidem. a to i 

za cenu nedodržovaní všech pravidel spisovné češtiny.  Primárně mluví spisovně, ale 

občas,   zvláště  v  improvizovaných  pasážích,  jako  jsou  živé  telefony,  jim  občas 

proniknou do projevu nespisovné koncovky přídavných jmen (hezkej, dobrej, velkej), 

sloves (děti běhaj, skákaj),  sloveso  být ve tvaru bejt,  nebo některé fonetické neduhy 

(okna vyslovená jako vokna). Dochází k tomu spíše u mladších moderátorů a nestává se 

pravidelně v každém pořadu. 

Moderátoři  se  snaží  vyhýbat  komplikovaným  cizím  slovům  a   archaickým 

výrazům. Používají jednoduší český slovník, do kterého se místy snaží vpašovat některá 

hovorová slova užívaná často mládeží, jako třeba: hustý, pařit nebo boží (což pak u 

starších moderátorů může znít trochu komicky).   

3.3.7  Hudební dramaturgie

Hudební složka pořadu Domino se velmi liší od toho, co je běžně slyšet během 

celodenního vysílání na stanici Praha. I když na této stanici často uslyšíte slogan, že je 

pro celou rodinu, přece jen je většina vysílání orientována na posluchače starší 50 let. 

Tomuto odpovídá i hudební složka. Písničky jsou povětšinou staršího data (mladší než 



pět let uslyšíte opravdu jen výjimečně). Zahraničních interpretů je také slyšet méně a 

pouze  ty  klasické  a  léty  prověřené.   Na  Praze  se  střídají  především  oblíbení  čeští 

zpěváci, kteří už mají mnoho let kariéry za sebou jako Karel Gott, Helena Vondráčková, 

Waldemar Matuška, Eva Pilarová, Hana Zagorová,  Leona Machálková, Ilona Csáková 

a podobně. Skladby jsou často přezpívanými zahraničními hity. 

Hudební  náplň  pořadu  Domino  se  ovšem  mnohem  více  blíží  komerčním 

stanicím jako jsou Evropa 2 nebo Bonton. Zní tu hudba středního proudu – popová a 

rocková, téměř výhradně současných hudebních hvězd. Jsou to stejné písničky, jaké se 

umísťují  (v  současnosti  nebo  do  období  rok  zpět)  v  aktuálním  žebříčku  hitů  na 

komerčních rádiích.  Tedy to nejnovější  a  nejoblíbenější,  o  které  mají  mladí  největší 

zájem.  Písničky  české  a  zahraniční  (z  80%  anglické)  jsou  zastoupeny  zhruba 

rovnoměrně. Problematické je to ale s jejich pestrostí, písně se hodně opakují, neustále 

ty samé dokola –  zejména ty  české.  Během měsíce dubna,  kdy bylo ve všední  dny 

odvysíláno  22  pořadů  Domino,  byla  v  11  z  nich  odehrána  píseň  Anety  Langerové 

Vysoké napětí, devětkrát vysílán hit Ewy Farné La la laj a pětkrát píseň české zpěvačky 

LPB Don't Leave Me. Pestrost písní tedy není příliš vysoká., hudební dramaturgie sází 

na  osvědčenou  jistotu  a  bojí  se  experimentů  s  méně  známými  písněmi.  U  pořadu 

Domino je hudební složka významově druhotná. Pro mladé vysílá  na hudební stanici 

Wave.   Je  ale  škoda,  že  Český  rozhlas  jako  veřejnoprávní  instituce  i  v  normálním 

Dominu nepodporuje šířeji současnou, zejména českou, scénu a neukazuje celou její 

pestrost, místo opakování stejných písní dokola. Obzvlášť když byl ke konci roku 2007 

zrušen  hudební  sobotní  večerní  pořad  Hitparáda  Domina,  kde  byl  pro  hudbu  větší 

prostor.       



3.4  Sobotní Domino – Dětská tiková agentura

Sobotní  Domino  trvá  sice  jen  půl  hodiny  (je  před  ním  20  minut  pořadu 

Polštářek), ale zaslouží si zvláštní zřetel. Od ostatních dní se zásadně liší, pro děti a 

mládež ho totiž nepřipravují dospělí, ale děti samy.  Konkrétně ho připravuje občanské 

sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura (DTA). 

DTA byla  založena  v  roce  1992,  v  době,  kdy  se  Domino  ještě  vysílalo  v 

odpoledním  čase  po  druhé  hodině.   S  Dominem  tenkrát  spolupracovala  skupinka 

dětských  zpravodajů,  kteří  se  podíleli  na  jeho  přípravě  a  ti  byli  spojeni  do  tohoto 

sdružení. Když byl odpolední pořad Domino zrušen, děti chtěly připravovat rozhlasové 

vysílání i nadále, a jelikož jim Český rozhlas neposkytl prostor, založily si pod patronací 

dospělých  vlastní  rozhlasové  vysílání.  To  si  mohli  posluchači  naladit  na  internetu 

poprvé 9. 9. 1999. V té době se ale jednalo jen o krátké zvukové dokumenty. Když ale 

rozšířily  svůj  provoz,  vydobyly  si  v  roce  2005  zpět  svůj  prostor  ve  večerním 

rozhlasovém vysílání Domina a tomu nejlepšímu, co za celý týden internetové rádio 

Domino odvysílá,  je nyní určena výše zmíněná sobotní půlhodina. 

Tento  projekt  je  z  hlediska  žurnalistického  vzdělávání  velmi  zajímavý.  Děti 

kromě rozhlasového vysílání připravují i internetové „Malé (ale naše) noviny“. Klub jim 

k tomu poskytuje kroužky základů psané i rozhlasové žurnalistiky (kromě toho také 

cizích jazyků a výpočetní techniky). 

Předsedou dětské tiskové agentury je Ladislav Hrzal, redaktor dětského vysílání 

Českého rozhlasu, který stál v roce 1982 u zrodu pořadu Domino. Podle něj:  „Není  

cílem vychovávat z dětí budoucí redaktory. Ten, kdo se nestydí, je schopen se přesně  

vyjadřovat,  dokáže  formulovat  otázku,  srozumitelně  vysvětlit  svůj  názor,  nebojí  se  

osobností, má mnohem větší šance na uplatnění v kterémkoli oboru. My učíme děti, ale  



zároveň se učíme od nich. Snažíme se citlivě vnímat jejich podhled na svět kolem sebe.  

Legitimací do DTA není jednička z češtiny, ale chuť poznávat vše kolem sebe.“11

Děti mohou navštěvovat  dva hlavní žurnalistické kurzy:  Základy rozhlasové 

práce - tady se pod vedením zkušených rozhlasových pracovníků naučí základy práce s 

mikrofonem,  jak  se  dělají  zprávy,  ankety,  rozhovory,  reportáže.  Učí  se  mluvit  na 

mikrofon, v terénu i ve studiu. Zvládnou základy moderování. Samozřejmostí je práce s 

počítačem a digitální rozhlasovou technikou (střih, míchání). V druhém kurzu Základy 

psané žurnalistiky se děti  učí psát články do novin, které pak vydávají na internetu v 

Malých (ale našich) novinách.12

Děti  pracují  pod  vedením  profesionálních  novinářů.  Nejlepší  články  pak 

uveřejňují  tištěné  noviny  a  časopisy,  nejlepší  zvukové nahrávky Český rozhlas  2  - 

Praha a Radio Proglas ve vysílání pro děti. Kromě Prahy má Dětská tisková agentura  i 

regionální redakce, např.: v Ostravě (Klub Déčko),  v Lánově (dětské Rádio Kulíšek),či 

Rozhlasový klub Litina Brno.

Hlavní náplní vysílání sobotního Domina jsou reportáže týkající se různých akcí 

soutěží a přehlídek pro děti. Dětská tisková agentura je  velmi aktivní v jejich 

organizování nebo mediálním partnerství. 

11 Citováno ze serveru Střípky.cz - http://www.stripky.cz/volno/prispevky/domino_dta.html
12 Volně převzato ze stránek DTA - http://www.radiodomino.cz/krouzky.htm

http://wp.wpublisher.cz/malenoviny/


3.4.1 Pořádané akce

 Po záštitou Ministerstva kultury a  Českého výboru  pro UNICEF pořádá Dětské 

tisková agentura Dominiádu – soutěžní přehlídku rozhlasové tvorby pro děti a o dětech. 

Cílem přehlídky je: „zmapovat současnou rozhlasovou tvorbu týkající se dětí, a to jak v 

profesionálních  médiích,  tak  ve  vysílání  amatérském.  Nedílnou  součástí  Dominiády 

jsou  setkání  tvůrců,  odborníků,  pedagogů  a  dětí.“  

 „Zúčastnit se může každý, kdo v příslušném roce vyrobil a odvysílal rozhlasový 

pořad  pro  děti  v  jakémkoli  rádiu  (veřejnoprávní,  soukromé,  internetové,  školní,  

zájmové, kabelové atd.). Obsahové, formální, žánrové či jiné vymezení není stanoveno.  

Rozhodujícím kritériem je  věk posluchače,  kterému je  pořad určen,  tedy děti  do 18  

let.“13  Pořady posuzují dvě nezávislé poroty, jedna složená z odborníků, druhá dětská. 

V roce 2004 ji  např. vyhrál pořad Domino Zdeňka Ešky – finále soutěže o nejlepší 

dětský vtip roku..“ 

DTA rovněž vyhlašuje a organizuje soutěž Zlatý Ámos o nejlepšího učitele roku. 

Podle statutu ankety je  „jejím posláním je především popularizace pedagogů, kteří  

podle hodnocení dětí, žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního vztahu 

mezi žáky a učiteli (vychovateli), dětmi a jejich vedoucími.“ 14

V  městech  po  celé  republice  pak  pomáhá  DTA organizovat  a  propagovat 

Bambiriádu,  což je co je každoroční akce  sdružení dětí  a mládeže a středisek volného 

času, která obsahuje různé soutěže a přehlídky za účelem hodnotně naplnit volný čas 

dětí  a  umožnit  jim  najít  nové  kamarády.  Podle  oficiálních  webových  stránek  je 

Bambiriáda: „určena pro všechny děti, které se chtějí přijít podívat, něco si vyzkoušet,  

něco se naučit, něco si zahrát. Je také i pro rodiče s dětmi, pro školy a pro každého, kdo  

se nechce nudit  nebo sedět u televize. Děti  tak samy mohou zjistit,  co by je nejvíce 

13 webové Stránky DTA  - http://www.radiodomino.cz/dominiada04.htm



bavilo  a  zajímalo  a  následně  si  mohou  vybrat  pravidelnou  aktivitu  pro  svůj  volný  

čas.“15

Mezi další akce patřili např. ekologický výchovný program pro děti Tonda Obal 

na cestách. S touto výstavou putovali po velkých i docela malých školách republiky a 

vysvětlovali, proč je správná separace a recyklace odpadů. Pravidelně se DTA podílí na 

doprovodném  programu  výstavy  Vzdělání  a  řemeslo  v  Českých  Budějovicích.  Na 

festivalu Jičín město pohádky celý týden připravují vysílání Pohádkového rádia. Jezdí 

natáčet na Vodnické slavnosti v Nové Pace, na filmový festival v Ostrově, na veletrh 

GO a Regiontour v Brně, na výstavu Schola Pragensis, na veletrh Svět knihy. 

3.5. Kontakt s posluchači  a  doprovodné akce

Důležitým prvkem pořadu Domino, který bych rád zdůraznil,  je  jeho aktivní 

kontakt s posluchači, kdy se mohou děti zapojit do vysílání.  To je prvek pro každé 

vysílání,  zejména  v  éře  nastupující  technologické  konvergence,  velmi  důležitý  a 

příjemci médií ho stále častěji vyžadují. V případě Domina se ale nejedná o nic nového, 

děti do něj mohly telefonovat a psát už od počátku existence v roce 1982. 

Ve večerním vysílání dostal hlas posluchačů velký prostor zejména v posledních 

dvou letech. Co by chtěly děti v pořadu slyšet, mohly psát do večerního Domina od 

počátku,  dříve  ale  do  živého  vysílání  vstupovaly  telefonicky  v  podstatě  jen  kvůli 

soutěžení. Prostor pro vyjádření k diskutovanému tématu měly jen minimálně. Linka 

důvěry dříve zodpovídala výhradně písemné dotazy, nyní se na ni mohou děti obracet v 

živých telefonech (nově funguje dokonce i chat). Tento prvek se objevuje ve vysílání 

stále častěji i v jiných vydáních pořadu. Děti na prvního máje mohly např. telefonovat, 

jak  si  představují  ideální  protějšek  apod.  Dnešní  dětský  posluchač  je  náročnější,  je 

15 Webové stránky Babiriády: http://www.bambiriada.cz/2008.php



zvyklý z ostatních médií se nějakým způsobem aktivně zapojit a navázat zpětnou vazbu. 

Domino mu to poskytuje.  

Druhým klíčovým prvkem jsou všechny možné akce a soutěže po celé republice, 

do kterých se mohou děti zapojit. Domino je organizuje nebo aspoň propaguje. Kromě 

těch,  o které  se  stará Dětská tisková agentura (ale  příspěvky o nich se  objevují  i  v 

ostatních Dominech přes pracovní týden), je to ještě třeba soutěž Juniorinternet, hudební 

soutěž Czech talent, Zlatý oříšek, Eurorébus a další. Je jich hodně a neustále se objevují 

nové. Tvůrci Domina jejich prostřednictví vedou děti k mnoha dalším aktivitám (jako 

sport, kolektivní hry, kulturní představení), než jen poslouchání rozhlasu.  

4  Další rozhlasové vysílání pro děti a mládež

Kromě  stanice  Praha  jsou  pořady  pro  děti  vysílány  i  na  křesťanském rádiu 

Proglas. V 19.00 je každý den vysílána obdoba Hajaji: Večerní zíváček –  zastavení s 

modlitbou,  pohádkou a  písničkou.   V 6.50  ráno (ve  všední  školní  dny)  běží Ranní 

zíváček – písničky a soutěže, aby se školákům lépe vstávalo. V 16.00 každé úterý vysílá 

Proglas telefonickou hodinovou soutěž pro děti Barvínek. Ve středu ve stejnou dobu, 

pak můžou děti hledat pachatele v detektivním seriálu Soukromá detektivní kancelář 

Lorňon.  Ve  stejný  den  ve  22.30  ještě  Noční  cukrárna  hraje  teenagerům moderní  i 

klasickou  hudbu,  zve  na  koncerty  i  do  kina.  V  sobotu  ve  14.00  hodin  se  vysílá 

půlhodinové čtení z literatury pro mládež.  V neděli  ve 14.00 je  to pak půlhodinová 

nedělní pohádka. Kromě ni běží v 11.00 soutěžní kvíz Proglaso, jehož druhá polovina je 

věnována otázkám pro děti a mládež. 

Jak  je  vidět,  struktura  je  velmi  podobná  vysílání  Prahy,  kde  se  evidentně 

inspirovala. O víkendu jsou navíc pořady zařazeny tak, aby se s obdobným vysíláním 



Prahy nepřekrývaly. Zde je ale důležité poznamenat, že toto vysílání je silně ovlivněno 

křesťanskou tématikou, která proniká do všech těchto pořadů. 

Hudební pořady pro cílovou skupinu 15 až 25 let pak vysílá již zmíněná stanice 

Českého rozhlasu Radio Wave.   

Také je na internetu možné naladit již zmíněné Rádio Domino, které se šířeji 

zabývá tématy sobotního Domina. Hraje také hodně současné hudby. 



Závěr

 Český rozhlas má zákonnou povinnost poskytnout prostor vysílání pro děti a 

mládež,  které  by mělo sloužit  ke  vzdělávání  i  zábavě.  V současné  době vysílá  šest 

pořadů: Domino, Polštářek, Hajaja, Periskop, Nedělní pohádka  a  Hra pro mládež.  

Podle mého názoru naplňuje toto poslání rozhlasové vysílání pro děti a mládež 

velmi  důstojně.  Hlavní  zástupce  tohoto  vysílání  pořad  Domino je  naplněn   velkým 

množstvím informací z rozmanitých oborů, které rozšiřuje hranice školního vzdělávání 

a dítě se může dozvědět mnoho nového a zajímavého. Získá dobrý všeobecný a také 

aktuální  přehled.  Jeho  tvůrci  se  opravdu  snaží  neustále  objevovat  a  přinášet 

posluchačům nové poznatky a co se do Domina již nevejde, objeví se šířeji v Periskopu. 

I přesto, že se tyto pořady občas překrývají, přinášejí spoustu zajímavého. 

Velkým příspěvkem k zábavě jsou pak samozřejmě pohádky a rozhlasové hry 

(zábavní  funkci  plní  ale  i  ostatní  pořady),  které  přinášejí  zejména  malým  dětem  i 

základní  hodnotovou orientaci a rozvíjejí jejich fantazii. 

 Zábavní  a  vzdělávací  funkci  těchto  pořadů  pak  doplňují  různé  soutěže  a 

doprovodné akce, které vedou děti k dalším prospěšným aktivitám jako je sportování 

nebo rozvíjení kamarádských vztahů a týmové spolupráce.

Na  začátku  jsem  uvedl,  že  pro  rozhlasový  pořad  je  nezbytné,  aby  měl  pro 

posluchače nějaký smysl. Podle mého naplněná zábavní a vzdělávací funkce tento smysl 

zmíněným dětským rozhlasovým pořadům dává. Zejména Domino nezaostává ani po 

technické stránce a umožňuje dětem, aby se prostřednictví nejmodernějších technologií. 

zapojily do vysílání. Mají dokonce možnost stát se redaktory. Konkurence neustále se 

rozvíjejících médií, která nabízejí i jiné vjemy než poslechové, narůstá a rozvíjí se.  Ale 

dětské  vysílání  Českého  rozhlasu  přesto  vítězí  tam,  kde  tato  média  selhala. 



Nejdokonalejší ukázkou smyslu rozhlasových pořadů pro děti je linka důvěry úterního 

Domina. Jiná média nenabízejí pro děti, zejména ty v počátku dospívání, v současné 

době  moc prostor,  kde  by se  mohly svěřovat  se  svými problémy.  V televizi  taková 

poradna neexistuje,  v tisku sice prostor má (například v časopise Bravo),  ale ten je 

kapacitně značně omezený. Přitom jsou otázky, na které člověk v mladém věku hledá 

odpovědi a setkává se s nepochopením, nikdo z blízkých mu není schopný dostatečně 

odpovědět.  Kdybych  měl  jmenovat  jeden  jediný  příklad,  který  dokazuje  smysl 

rozhlasového vysílání pro děti a mládež, pak by bylo úterní Domino, které se věnovalo 

tématu smrt. Vysvětlit takto závažné až filozofické téma dětem, je úkol opravdu obtížný. 

Tvůrci se toho přesto chopili velmi obratně a naplnili tím bezchybně poslání dětského 

rozhlasového vysílání. 

Je ještě otázkou, zdali prostor, který Český rozhlas poskytuje dětskému vysílání 

je dostatečně velký.  Toto vysílání má dlouhou tradici. Počet pořadů a jejich stopáž se 

postupem  času  neustále  zmenšuje.  Mnoho  let  poslouchaly  děti  po  14.  hodině  své 

odpolední vysílání, to ale v roce 1997 skončilo. Večerní blok vysílání byl pak zkrácen 

na jednu hodinu. Přesto si myslím, že hodina denně (o víkendu pak dvě) nejsou  pro 

dětského posluchače zase tak úplně málo. Pokud je tato hodina bohatě naplněna tak 

bohatě, jako je tomu u současného vysílání,  a pokud vede děti i  k dalším vedlejším 

aktivitám, pak  je dostatečná. 



Resumé (Summary): 

Czech Radio has a legal obligation to provide a scope for the broadcasting for 

children  and  youngs  that  ought  to  serve  as  an  essential  form  of  eduaction  and 

entertainment.  The  broadcasting  has  a  long  tradition.  Nowdays  it  carries  out  six 

programmes, namely: Domino (Domino), Polštářek (Little Pillow), Hajaja (Sandman), 

Periskop (Periscope), Nedělní pohádka (Sunday´s Fairy Tale) and Hra pro mládež (The 

Youngs  Play).   The  utmost  space  is  dedicated  to  the  programme  Domino  that  is 

broadcasted on a daily basis  apart  from Sunday. It  has got  a wide-ranging thematic 

perspective covering the major part of themes attractive to a particular target group. 

Concerning the genre it primarily offers various discussions and reportages. Apart from 

the adult-age editors  the children itself  also partake on the Saturday´s broadcasting. 

Besides that through the media Domino also supports a large amount of events, shows 

and projects for children. Along with the rest of the programmes for chidlren on Praha 

Station with its form and content they accomplish entertaining and educational function. 

Nevertheless, the children´s broadcasting time is still being compressed.
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