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Abstrakt 
Tématem této tvůrčí bakalářské práce jsou izolace a pocity osamělosti v době koronaviru. 

Rozdělena je na teoretickou a praktickou část. V teoretické části na základě studia odborné 

literatury vymezuji rozhovor jako žánr a definuji specifika jeho rozhlasové podoby. Následně se 

zaměřuji na změny, které jsou ve 21. století pro rozhlasový rozhovor charakteristické vlivem 

nástupu digitálních médií. Praktickou část tvoří soubor rozhlasových rozhovorů o izolaci a 

pocitech osamělosti během pandemie. Soubor slouží jako časová schránka zaznamenávající to, 

jak se vládní opatření a obecně sociální distancování odrazily v subjektivním prožívání lidí 

v nucené izolaci. Soubor je tvořen dvěma delšími rozhovory. Respondenty jsou Anna, 23letá 

studentka, která byla mezi prvními stovkami nakažených v Česku a která strávila dva měsíce 

v karanténě, a terapeut s psycholog Boris Štěpanovič. 

 

 

 

Abstract 
The theme of this creative bachelor thesis is isolation and feelings of loneliness in the times of the 

coronavirus pandemic. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the 

theoretical section, I define interview as a genre in journalism and I specify its radio form. Then I 

focus on the changes seen in the radio interview genre due to the influence of digital media. The 

practical part is made up of a series of radio interviews about isolation and the feelings of 

loneliness during the pandemic. The series serves as a time capsule capturing the effect of 

government restrictions and social distancing on the subjective experience of people in 

mandatory quarantine. There are two long interviews in the series. The interviewees are Anna, 

23-year-old student that was among the first hundreds of infected people in Czechia and that 

spent 2 months in mandatory quarantine, and a therapist and psychologist Boris Štěpanovič. 
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Úvod 
Závažnost rozšíření koronaviru způsobujícího nemoc covid-19 Světová zdravotnická 

organizace v březnu 2020 označila za pandemii. Mezi doporučovanými postupy, které šíření viru 

zmírňují, je kromě častého mytí rukou a nošení ochrany dýchacích cest především sociální 

distancování. Lidé pro ochranu těch nejzranitelnějších obětovali svou společenskost, stáhli se do 

svých domovů a žili v nejistotě z toho, kdy se jejich život vrátí zase do normálu.  Život v izolaci je 

sice účinný v boji s koronavirem, není ale přirozený. A jeho negativní vliv na mentální zdraví 

potvrdilo už několik studií: kupříkladu výskyt depresivních symptomů se v populaci během pandemie 

skoro zešestinásobil (Novotný et al., 2020). 

Téma jsem si zvolila, protože je mi osobně velmi blízké. Šok z náhlé změny světa, na který 

jsem doposud byla zvyklá, jsem podobně jako většina lidí z mého okolí, se kterými jsem o tématu 

diskutovala, prožívala velmi silně. Jako psychicky náročný jsem vnímala život i poté, co prvotní šok 

opadl, a instituce, jichž jsem součástí, svůj provoz novému stavu světa přizpůsobily. Můj denní rozvrh 

byl podobný jako před pandemií. Den jsem trávila přednáškami a večery s přáteli. Tyto interakce byly 

však nově zprostředkovávány pouze skrze internet, a ačkoliv jsem v kyberprostoru byla obklopena 

velkým množstvím lidí, ve skutečnosti jsem velkou část svých dní neopouštěla izolaci vlastního 

pokoje. 

Určitou útěchu mi v této době poskytovaly diskuse s přáteli, kteří se s novým životním stylem 

sžívali se stejnými obtížemi. Mezi nimi byla i Anna, na kterou životní okolnosti v kombinaci  

s vládními opatřeními dopadly tak silně, že její příběh pomohl inspirovat celou mou bakalářskou 

práci. 

Vzhledem k tomu, že kromě oboru Žurnalistika studuji také Psychologii na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy, jsem novou situaci nevnímala jen jako osobní zkoušku, se kterou jsem se musela 

vypořádat, ale také jako určitý společenský experiment ukazující vliv dlouhodobé izolace na lidskou 

psychiku. 

Má práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je  

na základě studia odborné literatury vymezit rozhovor jako žánr a definovat specifika jeho rozhlasové 

podoby. Zároveň v teoretické části popisuji změny, které jsou ve 21. století pro rozhlasový rozhovor 

charakteristické vlivem nástupu digitálních médií. Jádrem praktické části práce je soubor 

rozhlasových rozhovorů na téma Pocity izolace během pandemie koronaviru. Při tvorbě tohoto 

souboru jsem si dala za cíl vytvořit určitou časovou schránku, jež by zachytila to, jak se pandemie  

a s ní související nařízené sociální distancování odrazily v subjektivním prožívání lidí  
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v nucené izolaci. Soubor je tvořen dvěma delšími rozhovory. Respondenty jsou Anna, 23letá 

studentka, která strávila dva měsíce v karanténě a terapeut s psycholog Boris Štěpanovič. 

1. Rozhlasový rozhovor a jeho charakteristika 
V této kapitole se zaměřuji na teoretické vymezení rozhlasového rozhovoru jako žánru a shrnuji 

podoby, kterých v současné praxi nabývá. Dále vymezuji specifika rozhlasového rozhovoru  

oproti psanému či televiznímu a konkretizuji funkce, které plní v rozhlasovém programu. Následně 

se podrobněji věnuji druhům rozhovoru, které jsou relevantní pro praktickou část mé bakalářské 

práce. 

1. 1 Rozhlas 
Pojem rozhlas můžeme chápat jako „prostředek masové komunikace založený na akusticko-

auditivním principu, šířící pořady slovesné, hudební a smíšené, zpravodajské, publicistické, 

vzdělávací, umělecké a zábavné“ (Osvaldová & Halada, 1999, s. 160). Zároveň na něj můžeme 

pohlížet jako na instituci, ať už veřejnoprávní či soukromou, zajišťující produkci a distribuci 

zmíněných obsahů.  

Čábelová (2003, s. 5) na rozhlas nahlíží především z pohledu komunikace, kterou 

zprostředkovává. Označuje ho za „společenský jev, nebo ještě lépe společensko-kulturně-

ekonomicko-politicko-technický fenomén“, a to na základě celospolečenských změn, které způsobil 

ve veřejné komunikaci, způsobu vedení politiky, kulturních formách, ekonomice a dalších oblastech. 

1. 2 Rozhlasový rozhovor jako žánr 
Rozhovor v žurnalistice můžeme charakterizovat jako novinářskou metodu, která je definována 

jasně určenými rolemi tazatele a respondenta a slouží ke sběru informací. Definovat jej ale můžeme 

také jako samostatně stojící zpravodajský i publicistický žánr. (Osvaldová a Halada, 1999, s. 82).  

Rozdíl mezi rozhlasovým zpravodajstvím a rozhlasovou publicistikou odpovídá rozdílu  

mezi těmito dvěma přístupy v žurnalistice obecně. Zatímco zpravodajské obsahy usilují o co nejvyšší 

míru objektivity, publicistika připouští subjektivní přístup a emotivitu. Publicistický rozhovor  

na rozdíl od toho zpravodajského nezachycuje jen fakta, ale také myšlenky, názory a atmosféru 

(Osvaldová, 2009, s. 5). Podrobněji lze rozhovor dále rozčlenit také na reportážní, portrétní, 

komentující a rozborový (Maršík, 1999, strana 27). 

Alternativní dělení s odkazem na metody práce rozhlasové a televizní společnosti BBC uvádí 

Boyd (1995, s. 73). Popisuje tři typy interview: analytický rozhovor (určité téma zkoumá detailně), 
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informační rozhovor (uvádí posluchače do obrazu) a emocionální rozhovor (odhaluje stav mysli 

dotazovaného). 

Rozhovory, které jsem vedla v praktické části své bakalářské práce, bych na základě Boydova 

(1995) dělení charakterizovala jako emocionální a informační. Emocionalita je příznačná  

pro rozhovor s Annou o jejích dvou měsících strávených v izolaci. „Emocionální rozhovor je 

pokusem obnažit něčí city, snahou o to, aby posluchači sdíleli něčí osobní tragédii či dojemnou 

událost.” (tamtéž, s. 77). Podle Boyda se emocionální rozhovor dotýká nejskrytějších koutů lidské 

duše a při jeho vedení vyzývá k opatrnosti a empatii. Jako informační bych označila rozhovor  

s terapeutem Borisem Štěpanovičem. Boydovu dělení odpovídá v tom, že poskytuje kontext  

k emocionálnímu rozhovoru s Annou, odpovídá na otázky „Jak?“ a „Proč?“ a obecně směřuje dál  

než k hlavním skutečnostem (tamtéž, s. 74). 

1. 3 Specifika rozhlasové tvorby 
Při tvorbě rozhovoru pro rozhlasové vysílání je třeba brát v potaz specifika tohoto média: 

„rozhlasový dialog je realizován jen v rovině fonické a přijímán pouze v rovině auditivní” (Osvaldová 

a Halada, 1999, s. 82). Maršík (1999, s. 22) při tvorbě rozhlasového obsahu publicistického 

charakteru zdůrazňuje čtyři zásady: spisovnost, jasnost, srozumitelnost a působivost. Zpravodajské  

a publicistické projevy by podle něho měly dodržovat spisovnou normu, respektive její hovorovou 

formu, českého jazyka „realizovanou přirozeným a kultivovaným způsobem“. Měly by být přehledné, 

přiměřeně srozumitelné cílovému publiku a beroucí ohled na akusticko-auditivní princip 

rozhlasového vysílání. Protože „co může být jasné a zřetelné pro oko, může znít zmateně  

a nesrozumitelně pro ucho“ (Boyd, 1995, s. 35).   

Podle Maršíka (tamtéž) je mluvčí v rozhlasovém projevu v zájmu srozumitelnosti povinen 

používat jednodušší projev. Zejména je třeba zjednodušovat složité větné konstrukce, které by jinak 

posluchače nutily se soustředit na dešifrování sdělení a jeho pozornost by odváděly od obsahu. 

Zároveň autor zdůrazňuje důležitost zvukové formy věty (síla, výška, barva hlasu, tempo řeči, užití 

odmlky apod.) a slova (správné tvoření a užívání hlásek). Rozhlasové projevy by podle Maršíka měly 

být nejen obsahem, ale i formou působivé. 

Boyd (1995, s. 37) doporučuje navození vřelého a osobního přístupu. Rozhlasoví redaktoři by 

svá sdělení měli posluchačům vyprávět. Naopak varuje před blahosklonným či povýšeným tónem  

v projevu. „Tajemství komunikace s publikem – jakkoliv početným – spočívá v tom, že píšeme  

a mluvíme jako bychom oslovovali jen jednoho člověka, a je lepší, když je to člověk, kterého známe 

a máme rádi, než když je to náš největší nepřítel nebo šéf,” uvádí. 
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Kromě náležitostí rozhlasového projevu je třeba dodržovat také obecné postupy při přípravě  

a tvorbě rozhovoru. V první řadě je třeba se na interview dostatečně připravit: sesbírat dostatek 

informací o osobě, se kterou rozhovor povedeme, případně o tématu, kterého se bude týkat. Následně 

je důležité si rozmyslet, jaké informace chceme v rozhovoru získat a jakým směrem chceme rozhovor 

vést (White a Barbar, 2010, s. 164), připravit si jeho logickou stavbu a gradaci (Maršík, 1999, s. 26). 

Náročné otázky není vhodné pokládat na úplném začátku nebo konci rozhovoru, Lee-Potter 

(2017, s. 153) je doporučuje pokládat asi ve třech čtvrtinách interview. 

Oproti psanému rozhovoru má rozhlasový tu výhodu, že působí autentičtěji a zachycuje fakta 

přímo od zdroje (Boyd, 1995, s. 72). Díky přesnému zachycení sdělení lépe zprostředkovává 

působivost mluveného projevu: jeho emocionalitu a osobitý hlasový výraz. Zároveň pomáhá 

překlenout jednosměrnost rozhlasového přenosu a navodit besední atmosféru (Maršík, 1999, strana 

26). 

2. Měnící se postavení rozhlasového rozhovoru ve 21. 
století 

Rozhlasový rozhovor patří mezi tradiční žánry, které si ve vysílání našly své nezastupitelné 

místo. V následující kapitole se zaměřuji na nové podoby, kterých nabývá vlivem mediálních proměn 

po příchodu internetu. Konkrétně popisuji podcasting jako výsledek těchto změn a jako specifický 

způsob distribuce audioobsahu na internetu. V závěru kapitoly shrnuji nové možnosti, které taková 

forma distribuce otevírá v žánru rozhlasového rozhovoru. 

2. 1 Podcasting jako výsledek korporátní a uživatelské 
konvergence audioobsahu 

„V rozhlasovém vysílání patří interview k nejfrekventovanějším žánrům a metodám současné 

rozhlasové publicistiky,” píšou Osvaldová a Halada v Encyklopedii praktické žurnalistiky (s. 82). 

Ačkoliv byla kniha vydaná v roce 1999, rozhovor se ze své význačné pozice v rozhlasové publicistice 

od té doby příliš nevzdálil. Je to žánr neodmyslitelně patřící do programů rozhlasové tvorby. Určitý 

žánrový i významový posun rozhlasového rozhovoru ale můžeme pozorovat  

v nových oblastech jeho distribuce. 

K hlavním posunům postavení rozhlasového rozhovoru v současnosti dochází vlivem procesů 

konvergence médií (sbližování obsahu, médií a technologií) a digitální mediamorfózy. Tyto pojmy 

zastřešují komplexní změny mediálních systémů a jejich konzumace po příchodu síťových digitálních 

médií. Konvergence médií jakožto celospolečenský fenomén zasahuje do mnoha úrovní jejich 
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činnosti a vlivu. Při úvahách o vývoji rozhlasového rozhovoru jsou pro nás klíčové roviny korporátní 

a uživatelské konvergence. Korporátní konvergence označuje expanzi mediálních institucí za hranice 

jejich původní platformy: „S nástupem internetu a sociálních sítí se mediální společnosti, do té doby 

zaměřené zpravidla na tvorbu jednoho druhu mediálních obsahů, začaly transformovat do institucí, 

jež vytvářejí původní, variované či totožné obsahy například pro televizi, internet či sociální sítě,“ 

(Moravec, 2016, s. 105). Uživatelská konvergence potom shrnuje změny, které digitalizace médií 

způsobila ve způsobu, jakým je publikum konzumuje. Mezi tyto změny patří stírání hranic mezi 

pasivním konzumentem a tvůrcem mediálních obsahů. Internet je technologickou platformou, která 

jeho uživatelům umožňuje dosud nevídanou participaci  

na vytváření jeho obsahu. Digitální média tak vyrovnávají asymetrický vztah, který byl doposud  

pro masová média typický. Už není pravidlem, že obsah pro masy vytváří malá skupina tvůrců 

působících v mediální organizaci. Internet poskytuje platformu, kterou může využít jakýkoliv jeho 

uživatel (Moravec, 2016, s. 72). 

Důsledkem výše popsaných procesů je expanze rozhlasového obsahu za hranice rozhlasu jako 

telekomunikačního zařízení i rozhlasu jako instituce. Asi nejvýstižnějším příkladem tohoto jevu je 

fenomén podcastingu. Spojení slov iPod (řada přenosných mp3 přehrávačů od společnosti Apple) a 

broadcast (vysílání, přenos) označuje nový způsob distribuce audioobsahu přes internet, který 

umožňuje poslech bez vázanosti na konkrétní vysílací čas. Publikum má zároveň možnost konkrétní 

podcast odebírat a dostávat tak upozornění na nové díly. Tato forma distribuce audioobsahu by se 

dala přirovnat k předplatnému časopisu, který předplatitelům chodí do schránky a oni si potom sami 

určují, kdy ho otevřou (Coyer et al., 2007). Podcasty jsou příkladem korporátní a uživatelské 

konvergence: v jejich tvorbě se angažují jak ustálené mediální organizace, tak „amatéři“. 

U mnohých takto šířených audioobsahů vyvstává otázka, kde končí rozhlas a začíná podcast. Z 

formálního hlediska se totiž tyto dva způsoby distribuce do určité míry překrývají. Morris poukazuje 

na to, že podcasting navzdory své krátké tradici navazuje na zavedené rozhlasové formy: „Existuje 

také důvodné podezření okolo idey ‚novosti’ jako takové. Bottomley například argumentuje, že ‚je v 

podcastingu málo skutečně nového, když vezmeme v úvahu celý rozsah rádiové historie a forem, 

kterých toto vysílání nabývá’,“ (Morris 2015 citovaný Spinellim 2019, s. 24, překlad vlastní). 

Vymezení hranic mezi podcastingem a rozhlasem ztěžuje praxe některých ustálených rozhlasových 

organizací své pořady uvádět nejen ve vysílání, ale následně i na internetu jako podcast, a do toho 

zároveň tvořit původní čistě internetový obsah. Nemůžeme tedy tyto dva pojmy jasně oddělit ani na 

základě způsobu jejich distribuce. Podcast bychom mohli chápat také jako nový samostatně stojící 

rozhlasový žánr. Kromě neurčené stopáže, nízkonákladové produkce a specifické formy distribuce 

však neexistuje mnoho prvků, které by takový žánr definovaly. 
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2. 2 Podcasting jako platforma rozšiřující možnosti žánru 
rozhlasového rozhovoru 

Cílem této kapitoly není vymezit pojmy rozhlas a podcast a najít mezi nimi přesné hranice, ale 

poukázat na jejich podobnost a odlišnosti a shrnout nové možnosti, které distribuce formou 

podcastingu umožňuje konkrétně tvůrcům rozhlasových rozhovorů. Ačkoliv podcast obecně může 

díky větší tvůrčí svobodě nabývat forem zásadně se odlišujících od tradičních rozhlasových žánrů, 

mezi podcastovým a rozhlasovým rozhovorem je silná příbuznost zřejmá. Pro účely této kapitoly tedy 

na podcastový rozhovor nahlížím jako na specifický způsob distribuce rozhlasového rozhovoru, který 

umožňuje překlenout některé tvůrčí limity rozhlasového vysílání. Tímto úhlem pohledu se nesnažím 

mezi podcast a rozhlas umístit rovnítko. Pouze usiluji o zařazení podcastingu do kontextu evoluce 

rozhlasového rozhovoru jako možnou „internetovou“ vývojovou větev tohoto žánru a také jako 

příležitost posunout žánr rozhlasového rozhovoru za hranice a omezení, které představuje tradiční 

rozhlasové vysílání. 

Velkou předností podcastové distribuce rozhovorů je jejich nezávislost na programu 

rozhlasového vysílání a jeho limitované kapacity. S rozšířením zvukových pořadů na internet toto 

omezení přestává platit. Tvůrci rozhovorů už se tedy nemusejí snažit o oslovení co největšího počtu 

diváků a mohou se soustředit na úžeji zaměřená témata, což přispívá k personalizaci audioobsahu 

(Berry, 2016). Tento proces je podpořen také uživatelskou konvergencí: publikum se do vytváření 

obsahů může samo zapojit, a ještě tak podpořit rozmanitost dostupné tvorby. S neomezenou kapacitou 

internetu souvisí také možnost vést delší rozhovory a hlouběji tak obsáhnout diskutované téma.  

Výkonná producentka jedné z nejpopulárnějších podcastových sítí Julie Shapiro nové 

příležitosti podcastového obsahu oproti tomu rádiovému shrnuje takto: „Myslím si, že ideu 

podcastingu lidé často interpretují jako neformálnější a méně rigidnější [než rádio]; z hlediska řemesla 

je upovídanější. Na druhou stranu však může být odvážnější, hravější a více experimentální,“ 

(McHugh, 2016, s. 70, překlad vlastní). Tato nižší formalita ve tvorbě podcastových rozhovorů 

pomáhá navodit uvolněnější atmosféru. Diskuse s hosty jsou díky tomu uvolněnější, spontánnější a 

osobnější (Jarrett, 2009). Podcasty jsou navíc publikem vnímány jako intimnější forma přijímání 

audioobsahu i vzhledem k tomu, že jsou oproti rádiovému poslechu  

z reproduktoru konzumovány nejčastěji přes sluchátka (Berry, 2016). Tyto odlišnosti dělají  

z  poslechu podcastového rozhovoru osobnější zážitek, a ještě tak umocňují besední charakter 

rozhlasového interview. 
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V neposlední řadě podcastové rozhovory umožňují „návrat v čase“: opětovný poslech.  

Do jisté míry jsou tak překročeny i omezení akusticko-auditivního principu: posluchači se mohou 

vracet k informacím, které jim napoprvé nebyly srozumitelné. 

3. Tvorba praktické části bakalářské práce 
Předmětem praktické části práce je soubor rozhlasových rozhovorů na téma Pocity izolace 

během pandemie koronaviru. Při tvorbě tohoto souboru jsem si dala za cíl vytvořit určitou časovou 

schránku, která by zachytila to, jak se pandemie a s ní související nařízené sociální distancování 

odrazily v subjektivním prožívání jedinců, kteří toto atypické obdobím prožili.  

Jádrem souboru je rozhovor s Annou, která kvůli nákaze a protiepidemickým opatřením 

strávila celé dva měsíce v izolaci svého bytu. Její příběh slouží jako případová studie a konkrétní 

ilustrace toho, jaké podoby mohou pocity osamělosti nabývat v delším období izolace. Odbornější 

pohled do diskuse o subjektivním prožívání osamělosti vnáším prostřednictvím rozhovoru  

s psychologem Borisem Štěpanovičem. 

3. 1 Výběr tématu a respondentů 
Anna je má kamarádka a její příběh jsem znala ještě před tím, než jsem měla jasno o tématu 

své bakalářské práce, a mohu říct, že jeho výběr do určité míry inspiroval. Annina zprostředkovaná 

zkušenost pro mě byla reálným odrazem vážnosti situace, ve které se svět se začínající pandemií ocitl. 

Ačkoliv média plnily znepokojující zprávy o šíření nemoci a můj život se se zavedením restriktivních 

opatření náhle velmi změnil, pandemická krize pro mě stále byla i vzhledem  

k malému počtu nakažených v Česku něčím velmi abstraktním a vzdáleným. Anna byla prvním 

člověkem z mého okolí, který se virem nakazil, a její zkušenost jsem osobně vnímala jako velmi 

silnou. K výběru tématu jsem se definitivně rozhodla potom, co jsem si kvůli pandemii dopady 

dlouhodobé izolace vyzkoušela na vlastní kůži. Inspirovaly mě také četné rozhovory, které jsem  

na toto téma vedla se svými blízkými. Obzvlášť v době nejvyšších denních přírůstků, kdy byly 

preventivní vládní opatření nejpřísnější a svobodný pohyb a shromažďování obyvatel nejvíce 

omezeny, jsem u sebe i u většiny svých vrstevníků pozorovala určitou mentální krizi.  

Výběr druhého respondenta, odborníka na psychické procesy, jsem zajistila skrze mediální 

rešerši. Zaměřila jsem se na rozhovory, které s odborníky již dříve na téma osamělosti vznikly, a  

z takto nalezených potenciálních respondentů jsem vybrala psychologa a terapeuta Borise 

Štěpanoviče, jehož pohled na problematiku osamělosti mě nejvíce zaujal. Měla jsem tedy jistotu, že 

mnou vybraný respondent bude mít k tématu co říct. 
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3. 2 Metodologie praktické části 
Po konzultaci s vedoucím mé práce jsem se odklonila od původního záměru téma zpracovat 

prostřednictvím souboru krátkých rozhovorů se zástupci různých společenských skupin. 

V procesu přípravy na rozhovory jsem došla k závěru, že by mi krátké rozhovory neumožnily 

široké téma osamělosti zpracovat do dostatečné hloubky. Zvolila jsem tedy alternativní postup a 

problematiku obsáhla ve dvou delších rozhovorech.  

Mým cílem bylo, aby na sebe rozhovor s Annou a rozhovor s terapeutem Borisem 

Štěpanovičem navzájem navazovaly a doplňovaly se. Také jsem však chtěla udržet jejich 

samostatnost. Tento úkol jsem vyřešila tak, že jsem se nejprve sešla s Annou a rozhovor s ní vedla 

neformálně a „nanečisto“. Ověřila jsem si tak, které mé připravené otázky v rozhovoru fungují a které 

nikoliv. Současně jsem se dobře zorientovala v celém Anny příběhu, který jsem následně sepsala jako 

kazuistiku (viz příloha 1) a tento materiál zaslala panu Štěpanoviči k nastudování  

před rozhovorem. O případovou studii jsme se díky tomu mohli opírat v některých otázkách 

rozhovoru a terapeut tak mohl vyjádřit svůj názor k subjektivním prožitkům, které Anna během 

izolace pozorovala. Teprve až po rozhovoru s psychologem Štěpanovičem jsem znovu, tentokrát 

„načisto“, vyzpovídala Annu. Tento můj zvolený postup mi umožnil nejprve dobrou orientaci  

v kazuistice a následně její propojení s odborným vhledem terapeuta. Díky rozhovoru s terapeutem 

jsem do tématu mohla proniknout hlouběji a tím zkvalitnit i finální rozhovor s Annou. Z vzniklé 

kazuistiky jsem vycházela při sepisování doplňujících informací usnadňujících orientaci posluchačů 

v Annině příběhu, kterými jsem rozhovor proložila. 

Rozšíření podcastingu a jeho vlivu na rozhlasový obsah jsem v teoretické části své práce 

věnovala velký prostor. Posuny v charakteristice žánru rozhlasového rozhovoru, které podcastová 

distribuce umožňuje, jsou viditelné ve formě, kterou jsem pro rozhovory zvolila. Ačkoliv jsem téma 

zpracovávala formou rozhlasových rozhovorů, ve výsledném souboru jsou obsaženy i prvky typické 

pro podcasty. Těmi jsou delší stopáž rozhovorů a jejich osobnější a méně formální charakter, které 

mi umožnily navození osobnějšího dojmu pro respondenty i posluchače a lepší zpracování tématu. 

3. 2. 1 Rešerše a příprava otázek 

Aby mé rozhovory nebyly jen povrchové a já byla spolu s respondenty schopna do tématu 

proniknout hlouběji, tak jsem se při přípravě tematického zaměření a struktury rozhovoru opírala  

o odbornou literaturu a studie. Samotnému vedení rozhovorů předcházela teoretická příprava,  

při níž jsem se zaměřila na dostupnou odbornou literaturu o vlivu osamělosti na lidskou psychiku. 

Velkou inspirací při přípravě otázek mi byly knihy Psychologie Atkinsonové a Hilgarda (Rita L. 
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Atkinson, Susan Nolen-Hoeksema, 2012), Loneliness: Human Nature and the Need for Social 

Connection (John T. Cacioppo, William Patrick, 2009) a Lost Connections: Uncovering the Real 

Causes of Depression - and the Unexpected Solutions (Johann Hari, 2018). Při jejich četbě jsem si 

vypisovala zajímavé poznatky a z nich při následné tvorbě otázek vycházela. Pro vytvoření bližší 

představy o konkrétních dopadech pandemie koronaviru na mentální zdraví lidí jsem také 

shromáždila klíčová data a zjištění z více než desítky studií publikovaných v recenzovaných 

odborných časopisech. Ty převážně prostřednictvím dotazníků zjišťovaly prevalenci psychických 

obtíží během lockdownu a případně i její narůst oproti stavu před pandemií. Při moderování 

rozhovorů jsem se opírala také o své předchozí znalosti ze studia oboru Psychologie na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem v době tvorby bakalářské práce měla absolvovaný první ročník. 

Velmi nápomocným nástrojem mi při vymezení tematických okruhů rozhovoru a formulaci 

samotných otázek pro oba respondenty byla také již zmiňovaná kazuistika, kterou jsem vypracovala 

na základě předběžného setkání a neformálního rozhovoru s Annou. 

Kromě zdrojů o psychologii osamělosti pro mě v přípravě na rozhovory byly důležité i knihy  

o rozhovoru jako žurnalistické metodě. Z nich jsem čerpala obecné rady ohledně vedení rozhovoru, 

jeho specifika v rozhlasové tvorbě a také poznatky týkající se specificky vedení rozhovoru na citlivé 

téma. 

3. 2. 2 Organizace rozhovoru a post-produkce 

Vzhledem k tomu, že ani jeden z mých respondentů není zvyklý dávat rozhovory, pro mě bylo 

důležité jim celou zkušenost co nejvíce usnadnit. S tím souvisel i výběr místa našeho setkání. Snažila 

jsem se, aby mnou vybraná místa na hosty působila příjemně a aby na ně byli zvyklí. Chtěla jsem tím 

minimalizovat jejich nervozitu, jenž by se mohla odrazit v jejich vyjadřování. Pro prvotní setkání  

s Annou a sepsání kazuistiky jsem zvolila přátelské a velmi neformální prostředí hospody. Samotný 

rozhovor jsme potom vedly na pražské Kampě. S Borisem Štěpanovičem jsme se nejdříve sešli  

v kavárně, kde jsme si promluvili o cílech a struktuře rozhovoru, následně jsme se přesunuli  

do jeho pracovny, ve které on obvykle vede sezení s klienty a na kterou je tedy zvyklý. Oběma 

respondentům jsem dopředu poskytla okruhy svých otázek, aby měli čas si celé téma rozmyslet. 

Štěpanovičovi jsem navíc předložila i kazuistiku Anniny zkušenosti s izolací, abychom se k ní mohli 

v rozhovoru vracet. 

Většina mé post-produkce zahrnovala korekci nedokonalostí v projevu respondentů. V zájmu 

lepší dynamiky souboru jsem zkracovala jejich odmlky mezi větami a upravovala i případné 

technické nedokonalosti zvukového záznamu. Některé nehodící se otázky jsem z rozhovorů úplně 

vypustila. Pracovala jsem v programu Final Cut Pro.  
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Závěr 
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření souboru rozhlasových rozhovorů, které by 

byly určitou časovou schránkou zaznamenávající psychologické dopady celosvětové pandemie 

koronaviru. Při tvorbě souboru jsem uplatnila své teoretické znalosti o rozhlasové tvorbě a žánrových 

specifikách rozhlasového rozhovoru. Vzhledem k velmi osobní a emocionální povaze tématu izolace 

a pocitů osamělosti jsem při vedení rozhovorů využila několika principů, se kterými se často 

setkáváme v podcastové tvorbě. Chtěla jsem tak posluchačům navodit intimnější prožitek z 

výsledného audioobsahu. 
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Summary 
 

The main goal of my bachelor thesis was creation of a set of radio interviews, that would serve 

as a time capsule preserving the psychological impacts of the worldwide pandemic of coronavirus. I 

applied my theoretical knowledge about radio production and the genre specifics of radio 

interviewing in making the series.. Due to the very personal and emotional nature of the theme of 

isolation and feelings of loneliness, I applied some principles typical for podcasts in conducting the 

interviews. The goal effect was inducing a more intimate feeling of the completed audio content. 
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Seznam příloh 
 
Příloha č. 1: Kazuistika Anniných zkušeností s izolací 
 
Anně je 23 let. Minulý rok odjela na letní semestr na Erasmus do Francie. Při vypuknutí pandemie měla 
Francie těsně před volbami, se zaváděním restriktivních opatření tedy značně zaspala. Zatímco v Česku už 
bylo vše včetně hranic zavřené, Anna se pořád účastnila velkých školních projektů s hodně lidmi. Domů se 
nakonec dostala díky vládnímu speciálu a po příjezdu zjistila, že má koronavirus. To bylo 17 března. Anna 
byla velmi společenská. Před odjezdem na Erasmus uspořádala rozloučení s kamarády, na níž si více než 
desítka jejích přátel stýskala, že jim odjede střed každé párty. Do této zkušenosti se Anna považovala za 
velmi společenskou osobu, která čas trávený v úplné samotě považovala za ztracený. Anna byla kvůli těžšímu 
průběhu Covidu v izolaci sama ve svém bytě 1+kk do 17. května. Po dvou měsících izolace se už ani netěšila 
ven. 
 
První týdny měla vysoké horečky a většinu dnů prospala, k lékaři jít nemohla, protože by jí stejně neměl jak 
pomoct. Byla ve velkém stresu, neustále kontrolovala situaci ve světě, čísla, dojímala se nad videy zpívajících 
Italů a projevy solidarity. Často se z celé situace emočně hroutila. V jednu chvíli stála u své kuchyňské linky, 
dusila se kašlem a přemýšlela, za jak dlouhou dobu by ji někdo našel, kdyby najednou zemřela. 
 
Potom, co už se jí vysoké horečky snížily na snesitelnou úroveň, musela Anna hledat způsoby, jak ve svém 
malém bytě trávit dny. Z počátku si hodně volala s kamarády, kteří o ní měli starost, potom ale jejich zájem 
postupně opadal. Navíc měla pocit, že jim nemá moc co nového říct, co přinést do hovoru. Místo toho dělala 
distančně školu, poslouchala denně hodiny podcastů, založila si TikTok a obecně na sociálních sítích trávila 
několikanásobek času, hrála videohry, ve hře The Sims si dokonce vytvořila samu sebe a byla velmi 
investovaná do života svého virtuálního já. Hodně také uklízela, chtěla čas nějak využít, pokud možno 
smysluplně, a připadat si zaneprázdněně. Objednávala si i nový nábytek a oblečení, aby se měla na co těšit a 
aby si ty stejné čtyři zdi, které ji obklopovaly, nějak vylepšila. Jednou jí přišla zásilka z Ikey, a přestože 
dodržela všechny hygienické a bezpečnostní opatření, večer jí volala policie, že na ní kurýr podal trestní 
oznámení. Přestože ji policie ujistila, že takových chodí stovky a že z toho nic nebude, Annina víra v 
soudržnost lidí při pandemii se roztříštila. Jednotlivé dny ubíhaly velmi pomalu, zpětně jí ale týdny připadaly 
krátké. 
 
Anna si na svůj nový život zvykla. Tak moc, že když jí v květnu vyšel první test na Covid negativně, tak ani 
neměla radost. Z představy, že v příštích dnech opustí svůj mikrokosmos, měla silné úzkosti. 
 
Na svou první procházku mimo domov si pamatuje: nandala si sluneční brýle, roušku a kapuci: měla pocit, 
že si počíná nelegálně. Že jí na ulici každou chvíli někdo pozná a udá. Špatně se jí dýchalo, musela si během 
procházky několikrát sednou na obrubník, protože toho na ni bylo moc. I v dalších dnech to bylo podobné. 
Všude raději chodila pěšky, protože nastoupit do tramvaje si netroufala. Venku pořád nosila roušku, protože 
za žádnou cenu nechtěla něco podobného zažít znovu. 
 
Vídat se s kamarády relativně zvládala, pokud byli sami dva. Ve větších počtech jí nebylo dobře. Přišlo jí, 
jako by všechny společenské dovednosti zapomněla a jediné místo, kde uměla fungovat, byl její malý byt. 
Vídat se s kamarády už jí ani nebavilo, jako dřív. Jejich diskuze jí připadaly plytké a zbytečné a ona sama 
měla pocit, že nedokáže složit normální větu. Špatně se jí dýchalo. Ve společnosti se u ní střídaly stavy, kdy 
moc nemluvila, fungovala na autopilota a všechno jí připadalo trochu nereálné, se stavy zvýšené citlivosti a 
velké lítosti nad tím, že neví, jak na cokoliv reagovat. Na oslavě narozenin kamarádky musela odejít stranou 
a vybrečet se.  
 
Do normálu se jí společenský život vrátil až po dvou měsících. Sama dodává, že kdyby nevyhledala odbornou 
pomoc, tak by to trvalo ještě déle. Zpětně jako nejhorší pocit během izolace vnímá to, že jí přišlo, že v 
přímém přenosu vidí, jak jde život bez ní dál. Viděla, jak se spolu její kamarádi scházejí a jí už se ani neptají, 
jestli by chtěla také dorazit, protože vědí, že nemůže. Bylo pro ni těžké se srovnat s tím, že lidé, kteří jsou pro 
ni důležití a pro které je důležitá ona, žijí dál. Měla pocit, že na ní všichni zapomenou a už s ní po tom všem 
ani čas trávit chtít nebudou. Zažila si vlastní společenskou smrt. 



   

 
Příloha č. 2: Scénář rozhovorů 

Otázky pro Annu: 
 
Anně je 23 let. Minulý rok odjela na letní semestr na Erasmus do Francie. Při vypuknutí pandemie Francie 
se zaváděním restriktivních opatření zaspala. Zatímco v Česku už byly zavřené školy, obchody i hranice, 
Anna ve Francii žila docela normálním životem a stále chodila do školy. Domů ji přes zavřené hranice 
nakonec dovezl až vládní speciál. Po příjezdu do Česka zjistila, že má koronavirus. To bylo 17 března. Kvůli 
těžšímu průběhu Covidu potom doma strávila celé dva měsíce úplně sama. Anna byla vždycky velmi 
komunikativní a nenechala si ujít žádnou společenskou událost. Po osmi týdnech izolace se už ani netěšila 
ven. 
 
— předěl — 
 
Jak bys letošní léto srovnala s tím minulým? 
 
Vzpomínáš si na svoje poslední dny ve Francii? 
 
Tys byla mezi prvními stovkami nakažených v Česku. V té době byl koronavirus poměrně neznámou 
nemocí a média plnily obrazy z přetížených nemocnic v Itálii. Bála ses? Jak si to prožívala? 
 
— předěl — 
 
Anna měla první týdny vysoké horečky a většinu dnů prospala. K lékaři jít nemohla, protože by jí stejně 
neměl jak pomoct. Hygiena jí řekla, ať si zavolá sanitku teprve kdyby se začala dusit. 
 
Situace, ve které ses ocitla, musela být jistě velmi psychicky náročná. Jak ses první týdny vyrovnávala 
se svou novou realitou v izolaci? 
 
Jak vypadal tvůj běžný den potom, co už ti horečky trochu spadly? 
 
Jak sis nahrazovala chybějící sociální život? Dařilo se ti udržovat kontakt s přáteli? 
 
Čím sis dělala radost? 
 
Objevily se u tebe nějaké zlozvyky? 
 
Jak se člověku změní vnímání světa, když je na něm dva měsíce takřka sám? 
 
Zvykla sis? 
 
Myslíš, že pro tebe bylo lepší nevědět datum, kdy izolace skončí, nebo bys ho raději bývala věděla? 
 
Psychologie rozeznává dva pojmy: samotu a osamění. Jak bys ty po své zkušenosti tyhle dva pojmy 
definovala? Změnilo se, jak tyto pojmy vnímáš? 
 
— předěl — 
 
Anna si na svůj nový život v izolaci zvykla. Tak moc, že když jí v květnu po dvou měsících v karanténě poprvé 
vyšel negativní test na Covid, tak ani neměla radost. Místo těšení se na kamarády se u ní objevily silné 
úzkosti z představy, že v příštích dnech opustí svůj malý jednoduchý svět. 
 
Pamatuješ si na svůj „první den svobody“ po dvou měsících toho, kdy si neopouštěla svůj byt 
svobody? 
 
Jaké bylo poprvé znovu vidět své kamarády? Těšila ses? Jak probíhaly ty první setkání? 



   

 
Dávala sis tu náhlou neschopnost komunikovat za vinu? 
 
Co bylo na celé zkušenosti nejnáročnější a našla bys i nějaká pozitiva? 
 
Anno, náš rozhovor se pomalu blíží ke konci. Tys v karanténě strávila celé dva měsíce. Je něco, co bys 
doporučila lidem, kteří by se třeba v nějaké příští vlně dostali do podobné situace? Existuje nějaký 
návod na samotu? 
 

Otázky pro Borise Štěpanoviče : 
 
Pandemie nemoci Covid-19 by se dala označit také za pandemii osamělosti. V boji proti viru se jako nejlepší 
opatření osvědčilo sociální distancování. My lidé jsme ale přirozeně společenští a život v izolaci nepůsobí 
dobře na naše psychické zdraví.  Někteří vědci škodlivý vliv osamělosti přirovnávají k závislosti na 
cigaretách a obezitě, osamělí lidé se totiž dožívají nižšího věku.  
 
— předěl — 
 
Sedím v ordinaci společně s psychologem a terapeutem Borisem Štěpanovičem, podle kterého je osamělost 
bolestnou zkušeností, která člověka vysiluje a může mít i vážné důsledky.  
 
Dobrý den pane Štěpanoviči. Emoce nevznikají jen tak. Pomáhají nám rychle zhodnotit situaci a 
připravují nás k nějaké akci. Ovlivňují naše myšlenky i motivaci. Proč se v našem mozku vyvinuly 
pocity osamělosti a jaká je jejich funkce? 
 
Jaké změny se mohou dít v mysli člověka, který najednou přijde o svůj společenský život a je nucen 
trávit nezvykle hodně času ve vlastní hlavě? 
 
Proč si někteří čas o samotě užívají, zatímco jiní se mu vyhýbají?  
 
Jaký je rozdíl mezi osamělostí a samotou? 
 
Trest dlouhodobé samoty je natolik trýznivý, že ho vyhrazujeme jen pro ty nejhorší zločince. Proč 
tomu tak je? 
 
Vraťme se nyní k příběhu Anny, která kvůli koronaviru strávila dva měsíce úplně sama ve svém bytě. 
 
Jak je možné, že se původně velmi společenský člověk po dvou měsících v izolaci necítí mezi svými 
přáteli dobře? 
 
Anna měla po návratu mezi kamarády pocit, že jsou jejich diskuze plytké a zbytečné. Co se za ty dva 
měsíce mohlo v jejím přemýšlení změnit? Proč najednou setkávání se s blízkými vnímala jinak? 
 
Proč je pro osamělé lidi složité se vracet do sociálních situací? 
 
Myslíte si, že v našich duších a vzájemných vazbách pandemie zanechá nějaké dlouhodobé následky? 
A pokud ano, které skupiny jsou nejrizikovější? 
 
V některých kruzích se mluví o tom, že by na podzim mohla přijít nějaká další vlna.  Především v 
souvislosti s nakažlivější mutací delta. Pokud taková situace skutečně nastane, jaké zvyky by lidem 
mohly pomoct novou vlnu přečkat? 
 
Může nás případná nová vlna v něčím překvapit, nebo už jsme se tu samotu „naučili“? 
 
Jaké zvyky jste během lockdownu adoptoval vy, abyste se „nezbláznil“? 
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