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Abstrakt  

V práci je z mnoha hledisek zkoumán pořad Minuta z přírody, a to na základě určitých 

teoretických východisek. Těmito východisky máme na mysli problematiku sémantické 

a syntaktické analýzy, televizních žánrů či programové skladby a sledovanosti, ale také 

seznámení s tvůrci pořadu Minuta z přírody a okolnostmi jeho vzniku. Analytickou část 

práce pak tvoří několik oddílů. Zpočátku  je pořad analyzován z hlediska žánru či teorie 

narativity,  podstatným krokem je i zkoumání programového zařazení Minuty z přírody 

a její sledovanosti. Dále práce obsahuje oddíly pojednávající jednotlivě o složkách 

tohoto díla, jako je zvuk, obraz a hudba, neopomíjí však ani mluvené slovo. Tomu je 

věnováno několik odstavců o řečové kultuře projevu Václava Chaloupka a řečových 

aktech, které se v těchto výpovědích objevují. Neméně důležité je také zhodnocení 

výběru témat pro díly Minuty z přírody a naznačení struktury, která by mohla být 

alespoň některým epizodám společná.  

Závěry analýz byly získány prostřednictvím dvou metod. Konkrétně se jedná 

o nestandardizovaný rozhovor a sémiotickou analýzu textu, přičemž takovým textem 

myslíme celé zkoumané dílo včetně jeho auditivní a vizuální složky. 

 

 

Abstract 

This Bachelor's Thesis is focused on the TV show “Minuta z přírody”. The show is 

analysed from different points of view, such as the study of the show's semantics and 

synthetics with the focus on its genre, inclusion of the show in the TV program, its 

ratings and the authors' intentions. Consequently, the practical part is divided into 



  

several parts. First of all, in the thesis the TV show is presented according to the genre, 

theory of narrative, ratings and its position among other shows. Further, the main focus 

is on the quality of sound, music, scene and the spoken word. Another part examines the 

show's division into episodes and the following one searches for possible analogues 

among them. The general outcome of the research is acquired by two methods, 

unstandardized interview and semiotic analysis of the text. 
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Úvod a cíl práce 

Minuta z přírody je dílem Václava Chaloupka, známého především jako autora 

oblíbených večerníčků o zvířátkách. Od nich se ale liší zaměřením i formou, kterou 

se vyjímá i mezi ostatními pořady podobného rázu. Jedná se o magazín, který diváky 

každý den seznamuje s děním v přírodě. Jeho specifičnost však spočívá ve skutečnosti, 

že veškerá audiovizuální sdělení jsou shrnuta do pouhé jedné minuty.  

Jednotlivé epizody provádí diváky po území naší republiky a představují tamější 

faunu, flóru, ale i neživé entity. Informace o zajímavostech, ale i zcela „obyčejných“ 

jevech, se kterými se člověk běžně setkává, jsou publiku prezentovány velmi osobitým 

a nezaměnitelným způsobem. Nepřinášejí pouze údaje, jež bychom mohli vyčíst 

z encyklopedií o přírodě - jsou obohaceny o prvky z folkloristiky, lékařství či léčitelství, 

pohádkových příběhů, ekologie a jiných, ale i osobní vzpomínky a hodnocení.  

Výše zmíněné skutečnosti jsou shrnutím důvodů, proč si autorka zvolila jako 

téma bakalářské práce právě analýzu Minuty z přírody. Nezvyklá forma pořadu 

a nevídaný způsob podání informací nejsou však jedinými lákadly, které k výběru 

vedly. Příroda a její devastace je sice tématem v poslední době poměrně artikulovaným, 

avšak spíše na globální, celosvětové úrovni. Vztah člověka a přírody na úrovni 

regionální v našich médiích příliš řešen není a také zájem, věnovaný Minutě z přírody, 

je velmi malý. I proto je dle názoru autorky třeba na tento pořad upozornit 

prostřednictvím následujících stránek, přestože by si jistě zasloužil mnohem větší 

pozornost a podrobnější zkoumání.  

Cílem práce je tedy analyzovat pořad Minuta z přírody z různých úhlů tak, aby 

vznikl co nejkomplexnější obraz tohoto díla. Je zřejmé, že i přes veškeré snahy není 

autorka práce schopna zachytit veškeré možné způsoby analýzy pořadu, pokusí se tedy 

alespoň o ty základní. Zároveň však pro ozvláštnění práce dojde k specifickým 

charakteristikám a shrnutím, jež vznikaly v průběhu sledování jednotlivých dílů pořadu. 

Práce se tedy odvíjí od osnovy, která je součástí předložených tezí, je však doplněna 

o oddíly, které ji rozšiřují o několik bodů.  

Analýza bude provedena jakýmsi sestupováním od obecnějšího 

k podrobnějšímu. Na obecnější úrovni dojde k žánrovému zařazení Minuty z přírody 

a k popisu jejího vzniku. V tomto bodě dojde také k seznámení s tvůrci pořadu. Bude 

sledován také z hlediska programového zařazení a sledovanosti. Dále bude v práci 

rozebrán obraz, zvuk, a jiné technické rozměry pořadu, samostatná kapitola bude 
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věnována mluvenému slovu a využívání jazykových prostředků, na které naváže 

zhodnocení výběru témat pro jednotlivé díly. Specifickými oddíly bude pak pojetí 

Minuty z přírody jakožto vyprávění a také komentování záměrů, jež jsou autorem 

do pořadu zakomponovány a jsou divákům skrze pořad nepřímo předváděny.  
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1 Teoretická východiska 

Pro konceptualizaci výzkumného problému byla zvolena analýza sekundárních 

údajů, jež byly převzaty z několika publikací. V těch byly vyhledávány informace 

týkající se problematiky sémantické a syntaktické analýzy filmu, včetně rozboru 

jednotlivých složek filmu a jejich jednoty. Dále se zaměříme na televizní žánry, přičemž 

si nejprve objasníme, co vlastně  pojem žánr znamená. Podstatné informace přinese 

i kapitola věnovaná programové skladbě a sledovanosti.  

Na závěr tohoto oddílu bude objasněn vznik pořadu Minuta z přírody 

a seznámíme se s jeho autorem, Václavem Chaloupkem. Tato kapitola byla vytvořena 

na základě primárních údajů, získaných vlastním výzkumem. Avšak z důvodu, 

že z těchto dat částečně vychází i část analytická, byla kapitola o vzniku pořadu 

zahrnuta do teoretických východisek.  

1.1 Sémantická a syntaktická analýza filmu 

Na film, potažmo televizní pořad, můžeme nahlížet ze dvou hledisek. Pokud 

se zabýváme strukturou díla či střihové skladby, jedná se o otázky syntaktické. Jako 

sémantiku filmu pak můžeme chápat „soubor poznatků o vztazích mezi výrazovými 

prostředky filmu a významem, který tyto prostředky o nějaké skutečnosti vyjadřují, 

a o účincích, které výrazové prostředky filmu v komunikativním procesu působí“ 

(Zvěřina 1968: 4). Josef Zvěřina vyděluje ještě jednu rovinu zkoumání, a to rovinu 

pragmatickou. Ta řeší interpretaci díla, při níž dochází k převodu ze soustavy znaků 

nepřímých (umělecká díla) do soustavy znaků přímých (uživatelů jazyka) (Zvěřina 

1968: 20). Je ovšem zřejmé, že všechny zmíněné roviny spolu velmi úzce souvisí.  

V této části textu bude objasněno, na jaké složky je možno film rozdělit a jaká je 

jejich úloha při vytváření významů díla. Než ovšem dojde k samotnému zkoumání 

těchto rovin, je nutné vysvětlit základní pojmy z teorie sémiotiky.  

1.1.1 Znak a značení, znakovost ve filmu 

Znak je dle Umberta Eca vše, co bychom mohli chápat jako významovou 

substituci něčeho jiného. Je tedy jednoduše něčím, co zastupuje původní předmět. 

Znaky jsou v teorii sémiotiky chápány jako společenské významy, přičemž tímto 

významem rozumíme kulturní jednotku (Eco 2004). Znak se skládá se ze dvou částí: 

označovaný (předmět označení) a označující (např. slovo, zvuk). 



5 

   

V této souvislosti dále hovoříme o dvou možnostech označení: denotaci 

a konotaci. Denotace je popsána jako „kulturní jednotka nebo sémantická vlastnost 

daného semému, jež je současně kulturně uznávanou vlastností jejích možných 

referentů“ (Eco 2004: 102). Konotace je pak chápana jako „kulturní jednotka nebo 

sémantická vlastnost daného semému přenášená její denotací a odpovídá, nikoliv však 

nezbytně, kulturně uznávané vlastnosti možného referentu“ (Eco 2004: 102). Jinými 

slovy v denotaci vidíme to, čemu se běžně říká „doslovný smysl“, konotaci vyjádříme 

jako to, čemu se říká „hluboký smysl“, „symbolický smysl“ nebo „atmosféra“ (Zvěřina 

1968: 14).  

Poznamenejme ještě, že je důležité odlišovat znak od kódu. Kódem nazývá Eco 

dvojí entitu „zakládající na jedné straně korespondenci mezi výrazem a obsahem 

a na druhé soubor kombinačních pravidel“ (Eco 2004: 107). Pojem kód tedy představuje 

syntaktická pravidla, tedy způsob, jakým můžeme znaky spojovat a kombinovat. 

 

Filmy a televizní pořady mají samozřejmě sémantickou funkci. Díky vizuální 

složce jsou schopny jednoznačně zobrazit určité předměty s velkou názorností, avšak 

kladou si i vyšší cíle. Účelem filmu není pouze reprodukovat danou skutečnost, ale také 

vyjádřit nějakou ideu. „Cielom umenia nie je len jednoducho zobraziť ten alebo onen 

objekt, ale urobiť z neho nositeľa významu“ (Lotman 2008: 23).  

Tvůrci filmu mají určitou ideu, se kterou nám dané dílo představí. Chtějí, 

abychom myšlenky, které jsou ukryté, zakódované v daném díle, interpretovali určitým 

způsobem. A vzhledem k tomu, že „význam znaku zahrnuje nejen racionální obsah, ale 

i emocionální účinnost a estetickou působnost“ (Zvěřina 1968: 15), účelem díla je také 

vyvolat v divákovi určité pocity, popřípadě reakce. Tatáž zpráva však může být díky 

multiplicitě kódů, kontextů a okolností dekódována z různých hledisek a se vztahem 

k různým systémům konvencí. Obvykle se ale každý příjemce sdělení obrací ke svému 

kulturnímu dědictví, svému vlastnímu názoru, aby zvolil subkódy, jež si přeje na zprávu 

aplikovat (Eco 2004).  

1.1.2 Složky filmového díla a jejich jednota 

Ať je již reakce adresáta jakákoli, faktem zůstává, že režiséři filmů ovládají 

velký arzenál postupů a technik, díky kterým mohou divákovi vnutit svou interpretaci 

skutečnosti.  
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Filmové dílo dokáže k divákovi promlouvat několika jazyky, přičemž hlavním 

úkolem  režiséra zůstává je sjednotit a následně z nich vytvořit novou výrazovou 

jednotu (i kdyby tato jednota měla být kontrastní). „Tak teda v súčasnom filme 

vystupujú naraz tri typy rozprávania: obrazné, slovné a hudobné (zvukové)“ (Lotman 

2008: 87).  

1.1.2.1 Obraz 

Vizuální složka hraje ve filmu, ať už černobílém či barevném, velmi podstatnou 

roli. Zobrazování předmětů se děje prostřednictvím mnoha způsobů vzhledem 

k původní ideji autorů díla. Je ale nutné podotknout, že nejen to, co je vidět, má nějaký 

význam. I neviditelná sféra filmu dokáže říci mnoho – můžeme tedy hledat význam 

i v tom, proč v záběrech vidíme určitý jev a ostatní jsou nám skryty.  

Nejmenší jednotkou, na které můžeme film členit, je záběr , což je větší nebo 

menší počet obrazů (filmový obraz je abstrakcí – potřebuje jen zlomek vteřiny, aby žil). 

Jednou z jeho základních funkcí je nést nějaký význam. Významy ale mají i vyšší 

jednotky filmu – sekvence a postupnosti záběrů, ale i mnohem menší části – detaily 

záběru. Největší důraz je přesto kladen na filmový záběr.  

Záběr je v čase oddělený od předcházejícího do následujícího a jejich spojení 

tvoří osobitý montážní efekt (Lotman 2008: 36). Skladba záběrů, ale i spojení vizuální 

a auditivní stránky filmu je výsledkem střihového zpracování filmového materiálu. 

Střih, čili spojování záběrů a jejich komponování v časovém průběhu, znamená velké 

možnosti prostorové, časové, emocionální, estetické i významové. Záběry se však 

vzájemně váží nikoli na plátně nebo na obrazovce, či ve střižně, ale ve vědomí diváka. 

Skladba záběrů by mu k tomu ale měla dávat podněty, které ho činí schopným záběry 

vázat, lépe řečeno ho nutí je vázat (Kučera 2002). Navíc ještě existuje jakýsi zpětný 

význam, protináraz (contre coup), jež přináší každý následující záběr – ten divákovi 

představuje něco jiného než ten předešlý, nějakou novou podrobnost, rys, pohled apod. 

a tím současně vrhá zpětné světlo na záběr a záběry předešlé (Kučera 2002: 34).  

Pokud se zaměříme na jednotlivé záběry, nejvýznamnější znakové možnosti 

skýtá pohyb a čas kamery. Působení záběru je mimo jiné závislé na jeho trvání, které dá 

některým ze složek vyniknout víc a jiným méně. Základním hlediskem pro určení délky 

záběru je jeho srozumitelnost. Je nutné dobře odhadnout, za jak dlouho divák záběr 

pochopí, jak dlouho trvá, než se v něm zorientuje, ale je také nutné uvažovat, za jakou 

dobu v něm záběr vyvolá požadovanou emoci (Kučera 2002). Dále je závislé 
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na pohybech kamery, mezi které patří nájezdy, odjezdy, změny úhlu, panoramatické 

obzírání.1 Zvláštní zobrazení umožňuje přenosná kamera, která dovoluje vnímat prostor 

očima jdoucí osoby či běžícího zvířete. Výrazovým prostředkem jsou i ohniskové 

vzdálenosti kamery, které dávají vzniknout množství druhů záběrů s různými druhy 

účinků - nadhled, podhled, velký celek, celek, polocelek, polodetail, detail, velký detail, 

profily atd., všechny tyto možnosti nesou různé významy (Zvěřina 1968). Přechod 

například z celku do polodetailu mění nejen dojem velikosti předmětů, ale i linie, 

poměry jasů a stínů na ploše plátna či obrazovky. To je dáno změnou velikosti 

či množství ploch jasů a stínů, protože v polodetailu je méně předmětů, na nichž ulpívá 

světlo nebo stín než v celku (Kučera 2002).  

Tím se dostáváme k další významné významotvorné součásti filmu – světlu. 

Světlo je dle Kučery (2002) vizuálním principem filmu. Modeluje tvar, diferencuje 

prostor, ale je i samostatným živlem filmové formy a znakovým živlem formy 

sémantické. Tvoří psychologickou náplň záběru, ale také podtrhuje významy a někdy je 

i přímo vytváří a jako prostředek vyjádření má ze všech ostatních výrazových 

prostředků nejbohatší stupnici možností. Světlo, jas, působí vždy kladně a diváci na něj 

nesmírně citlivě reagují. Je schopno oddělovat jednu jednotlivost od druhé, klást na 

některé přízvuk a jiné tlumit a dovede také charakterizovat: např. denní a noční dobu, 

prostředí nebo vnitřní náladu člověka či situace (Kučera 2002). I dle Zvěřiny to bude 

tedy světelná forma, která je nositelem znakovosti. Jako hlavní živel filmu má světlo 

nejen různé škály intenzity, směrů, protisměrů, odstupnění, ale i momenty dynamické: 

zatmívačky, roztmívačky atd. (Zvěřina 1968).  

Velkou emotivní úlohu (bereme-li v potaz barevný film) hrají také barevné 

odstíny a přechody na stupnici mezi barvami, měnící se podle stínů v jednotlivých 

záběrech, poměrem velikosti barevných ploch, pohyb věcí, jímž se barevné plochy mění 

a jiné. V sousedních záběrech je třeba dbát jednoty barevného charakteru, která 

podporuje vazebnost záběrů (Kučera 2002).  

1.1.2.2 Zvuk 

Zvukem ve filmu je myšlena jak stránka slovní, tak ostatní zvuky, které vydávají 

lidé, zvířata, či neživé entity. Jak tvrdí Lotman, úloha montáže ve zvukovém filmu 

                                                 
1 Panoramatické záběry natáčíme vždy tak, že kamera je na začátku v klidu, pak se rozjede a před 
ukončením záběru se opět zastaví (Kučera 2002: 28) 
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spočívá hlavně ve vnitřní  synchronizaci obrazu a zvuku (Lotman 2008). Zvuky 

se připojují k vizuálnímu záběru, aby s ním vytvářely jednotu a navzájem 

se doplňovaly. Mnohdy ale slyšíme v záběru zvuk, jemuž neodpovídá žádný předmět 

v záběru. Například na snímku krajiny nevidíme řeku, ale slyšíme její šum. V záběru 

krajiny zní hukot letadla, které není vidět, ale divák má dojem, že letadlo vidí. Tím, že 

„předměty slyšíme“, rozmnožujeme viděný předmětný obsah záběru. „Tento příklad 

velmi dobře ukazuje, že optická a akustická složka navzájem naprosto organicky 

souvisejí, že se vzájemně doplňují a zhodnocují“ (Kučera 2002: 171).  

Zvukový celek nebo jeho částice bývá většinou delší než optický záběr filmové 

skladby, velmi často se setkáváme s tím, že jeden zvukový záběr je doprovázen 

několika záběry obrazovými (méně často ale i naopak).  

1.1.2.3 Mluvené slovo 

Vzhledem k typu pořadu, který je v této práci analyzován, věnujme větší 

pozornost mluvenému slovu. Kučera (2002) mu přiřazuje vlastnosti pevné osnovy, která 

vzbuzuje v adresátovi představy a dojmy, které pak vizuální stránka barvitě a plasticky 

podtrhuje. Následně dodává, že vizuální stránka je v televizi bez té zvukové 

a především slovní bezmocná. Divák, vedený komentářem, nebude po záběru bloudit, 

mluvené slovo mu ulehčí orientaci (Kučera 2002). Zde se opět můžeme zabývat tím, jak 

je prezentovaný text interpretován diváky, zda se jedná o text otevřený či uzavřený, 

nebo jestli je dekódován tak, jak zamýšleli autoři. Umberto Eco (2004) hovoří také 

o diskursivní kompetenci, jinak také sémiotické zkušenosti. Tvrdí, že existuje mnoho 

frází i celých diskurzů, které člověk již nemusí interpretovat nebo dekódovat, protože již 

s nimi měl již předtím zkušenost za podobných okolností nebo kontextů. Člověk 

předpovídá mnoho slov, které daná osoba asi řekne, mohla by říci, určitě řekne nebo 

nikdy neřekne (Eco 2004). 

U komentáře je však důležitý nejen jeho obsah, ale i jeho kompozice a způsob, 

kterým je prezentován. „V umeleckej správe je však nositeľom informácie i sám jazyk. 

Výber toto či oného spôsobu organizácie textu je bezprostredne významový pre celú 

komunikovanú infromáciu“ (Lotman 2008: 84). V této souvislosti můžeme hovořit 

o významné funkci slovosledu, kdy na konci věty stojí zpravidla důležité slovo.  

Mluvčí v televizním pořadu by měl vždy volit způsob vyjadřování tak, aby 

dodržel maximu způsobu – vyjádřit se přiměřeně k tématu, usilovat o srozumitelnost 

a vyhnout se víceznačným formulacím (Kraus 2008: 74). Ve sdělení bychom také mohli 
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objevit řečový akt, jak je představuje Kraus (2004, 2008). Prostřednictvím řečových 

aktů se uskutečňuje určitá činnost – tvrzení, příkaz, žádost, slib, varování, výhrůžka, 

výtka, rada a podobně, přičemž příjemce by měl odhlédnout od toho, co mluvčí 

skutečně řekl a přiblížit se tomu, co měl skutečně na mysli, čeho chtěl svou výpovědí  

dosáhnout. Navzdory oznamovací formě interpretujeme sdělení jako přání, žádost, 

příkaz aj. Zvláštním případem jsou tzv. perlokuční akty, zaměřené na vyvolání účinků. 

Jedná se tedy o určité výzvy, rozkazy či určitý druh reklamy (Kraus 2008: 63).  

Jazykové prostředky by měly být voleny tak, aby mimo jiné přinutily posluchače 

věnovat sdělení pozornost. Pak je vhodné vyvarovat se automatizaci, zevšednění, 

opakování, frázovitosti a klišé. Na řadu přicházejí „rétorické figury (nebo různé figury 

logického myšlení, řečnické obraty a tropy), jež jsou ozdobami, pomocí nichž diskurz 

nabývá neobvyklého a nového vzhledu, čímž neočekávaně nabízí vysokou informativní 

hodnotu“ (Eco 2004: 312). Pro ozvláštnění textu je možno využít několika básnických 

trop. Nejznámějšími figurami jsou metafory, metonymie a synekdochy. Metafora 

spočívá v substituci ustáleného výrazu výrazem jiným, provokujícím příjemcovu 

imaginaci. Metonymie znamená substituci založenou na vztazích příčinných, časových 

či místních. Synekdocha je pak substitucí části a celku a naopak (Kraus 2008).  

Podstatnou součástí analýzy mluveného slova jsou ale i paralingvální jevy, 

spojené s nastavením hlasu spojeným s věkem, pohlavím či zdravotním stavem. Jedná 

se o hlasové oddělovače (zvuky jazyka a rtů doprovázející citoslovce, nazalizace, 

dýchání, zvuky mezi promluvami atd.) či hlasová určení (síla, výška, rozsah) (Eco 

2004). Kraus mezi tyto jevy řadí například intonaci, intenzitu hlasu, ale i sklon písma, 

gesta či mimiku (Kraus 2008: 16).  

Jak uvádí Eco, „verbální jazyk je bezpochyby ten nejmocnější sémiotický 

nástroj, který člověk vynalezl. Přesto však existují další prostředky, pokrývající části 

obecného sémantického prostoru, které verbální jazyk nepokrývá“ (Eco 2004: 200). 

1.1.2.4 Hudba 

„V ětšinou se má za to, že hudba „podmalovává“ náladu výjevů a mluva prostě 

zvyšuje sdělnost výjevů. To je sice pravda. Avšak tyto funkce jsou jen základní. Zvuk 

podstatně mění ráz filmového a televizního díla“ (Kučera 2002: 112). Hudba může 

dokreslovat zobrazované prostředí, vyvolávat určitou náladu či pocity a vhodná volba 

melodií a rytmu může přispět k tomu, aby divák interpretoval obsahy díla zamýšleným 

způsobem. 
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Stejně jako slovní doprovod, i hudba přesahuje záběr a vztahuje se k vyšším 

skladebným útvarům. I promluvy mohou přijímat funkci a význam hudby. V tom 

případě nezáleží pouze na obsahu sdělení, ale také na tom, jak mluva zní a jaký má 

rytmus. Promluvy vážou (nebo záměrně oddělují) záběry nejen smyslem sdělení, ale 

i rytmem mluvy, hlasitostí, charakterem hlasu a podobně. Pro lepší vazebnost záběrů je 

třeba dbát jednotné rychlosti mluvy, shodnosti v rytmu mluvení, v intonaci apod. 

a hluků (Kučera 2002). Toto téma bylo částečně řešeno i výše, v odstavci věnovaném 

paralingválním jevům. 

1.2 Televizní žánry a forma po řadu 

Ačkoli pojem „žánr“ je v televizním odborném diskurzu poměrně 

artikulovaným pojmem, je problematika žánrů velmi složitou oblastí. Důvodem je 

pravděpodobně fakt, že neexistuje přesná definice tohoto výrazu. Následující kapitola 

by měla naznačit možná pojetí žánru a alespoň přiblížit význam slova.  

Nad pojmem se v našich poměrech zamýšlel již F.X. Šalda, který přeložil 

francouzské genre jako druh či způsob a charakterizoval pojem jako „vymezený 

a popsaný útvar slovesný“ (Žemličková 1974: 6). Miloš Marko zastává myšlenku, že 

žánr existuje jen v konkrétním projevu a není schématem či šablonou, ale abstrakcí, 

která je naplňována konkrétním obsahem (Žemličková 1974: 7-8). V pojetí Laceyho je 

„organizátorem“ textových prvků, přičemž tato organizace je součástí dynamického 

procesu čtení. Texty tedy existují jako artefakty samy o sobě, avšak žánry mohou ožívat 

až během aktivity čtenářů. Bez nich je text jen pouhým textem (Lacey  2000: 134). 

Problematické je tedy také řazení sdělení do žánrových kategorií, protože není 

jasně stanoveno, které prvky je vlastně charakterizují. Texty navíc nikdy nevykazují 

veškeré vlastnosti, které žánr představují, na druhé straně mohou být mixem vlastností 

několika z nich. Tyto charakteristiky se prolínají a vznikají stále nové žánry a pod-

žánry. Další vlastností žánrů je jejich modifikace. Nemění se však jen díky změnám 

ve společnosti, ale vyvíjí se i samostatně, jako oddělené entity (Lacey 2000: 142).  

Na žánry a jejich třídění se dá ale nahlížet z hlediska typologie textů. V tomto 

pojetí je základní jednotkou klasifikace text a každý literární (a nejen literární) text 

nějak reaguje na určité žánrové schéma, a to i když ho porušuje, mění či inovuje. 

Účelem typologických koncepcí je zaznamenat celou soustavu textových typů v podobě 

tzv. textových vzorců. Taková schémata by měla postihovat charakteristiky 

jednotlivých textových typů (tedy rysy opakující se u všech textů v dané kategorii) 
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a měla by charakterizovat jejich podstatné zákonitosti, jako je míra závaznosti určitých 

komponentů, jejich hierarchizace, vztahy mezi nimi či možné způsoby spojování 

(Hoffmannová 1997: 168). Daneš a kol. charakterizují textové vzorce jako soustavu 

konvencionalizovaných schémat, která „v sobě shrnují invariantní příznaky jednotlivých 

textových typů a signalizují např. jejich možné začátky a konce, jejich výstavbu 

z funkčních textových jednotek určitého typu, možné způsoby spojování těchto částí 

atd.“ (1987: 626). Komunikační záměr dle autorů aktualizuje ve vědomí autora 

představu daného textového vzorce, o který se při vytváření i realizaci komunikačního 

plánu opírá (Daneš et al. 1987: 627).  

Pokusů o klasifikaci textů je opět několik a jsou založeny na různých principech. 

Jedním z nich je například funkce textu, známá z teorií Bühlera a Jakobsona. Ti vydělují 

texty s funkcí sdělovací, výrazovou, apelovou, kontaktovou či poetickou, u jiných 

autorů (např. u E.U.Grosseho) přibývají i další funkce, jako je hodnotící, normativní, 

přesvědčovací aj. Jindy jsou za textové funkce pokládány takové, které vlastně 

odpovídají „slohovým postupům“ v české stylistice, například popis, vyprávění 

a argumentace (Hoffmannová 1997: 167). Bachtin v souvislosti s typologií textů hovoří 

o mluvních žánrech, přičemž předpokládá, že žánry si osvojujeme spolu s jazykem, a že 

jsou součástí naší komunikační kompetence (Hoffmannová 1997: 165).  

 

Specifickými žánry jsou žánry televizní. Samozřejmě musíme stále brát v potaz, 

že žádná definice žánru nepokryje všechny formy pořadů, ale také naopak - žádný text 

nemůže naplnit všechny atributy daného žánru. Specifikace televizních pořadů se však 

kromě těchto atributů vztahuje také k programu a jeho skladbě, tedy v toku pořadů za 

sebou a jejich vzájemném ovlivňování. Vedle dramat, komedií, dobrodružných či 

kriminálních filmů, soutěží, magazínů, kvízů, kabaretů a estrád existují v televizi 

publicistické reportáže a dokumentární filmy. Vzhledem k vývoji televizních žánrů se 

ale postupem času přidaly i další formáty – seriály, sitcomy, cykly, talk shows či reality 

shows (Štroblová 2009: 91). 

 

1.3 Programová skladba a sledovanost 

Tvorba televizního programu je, ačkoli to ve výsledku divák příliš nevnímá, 

dobře promyšlenou a velmi propracovanou činností. Tento oddíl práce pojednává 

o obecných principech vytváření programového schématu a o aspektech, které vytváření 



12 

   

programu ovlivňují. Jedním z takových činitelů je sledovanost pořadů, a proto je tomuto 

měřítku spokojenosti diváků věnována druhá část kapitoly.  

Jak se dozvídáme ze Zákona 231/2001 Sb. O provozování rozhlasového 

a televizního vysílání, „program je záměrné časové uspořádání jednotlivých 

rozhlasových nebo televizních pořadů a dalších částí vysílání na daném kanále 

vyhrazeném pro jeho šíření.“ Jinými slovy, program je sled a soubor rozhlasových 

či televizních pořadů v určitém časovém úseku. Jde o konečný výsledek záměrné 

programotvorné činnosti šířený skrze techniku k recipientovi, ale jedná se také 

o formální náplň vysílání. Je tvořen slovesnými, hudebními či smíšenými pořady, jeho 

jednotkami jsou ale i spojovací texty a různé zvukové prvky (například znělky) a pauzy 

(Osvaldová et al. 2002: 158). Program bychom také mohli rozlišovat na základě 

několika faktorů, přičemž ČT24, na které je Minuta z přírody vysílána, je programem 

specializovaným, terestrickým, digitálním a veřejnoprávním. Specializace spočívá 

v tematicky vymezené skladbě (to znamená, že se převážně vysílají pořady podobného 

druhu; v případě ČT24 je toto zaměření zpravodajské) popřípadě v jednotě pořadů 

vzhledem k cílové skupině. Na základě způsobu šíření je program charakterizován jako 

terestrický (pozemské vysílače) a digitální. Veřejnoprávní program je provozován 

a ustaven jako na vládě nezávislá a samostatná organizace (Osvaldová et al. 2002: 159, 

160). Veřejnoprávní program je podoba programu veřejného, který poskytuje službu 

veřejnosti tím, že vysílá všeobecný program pro veškeré obyvatelstvo a zajišťuje jeho 

universální příslušnost (Štroblová 2009: 133).  

Způsob plánování a sestavování televizního programu je procesem, jenž je 

zprostředkováván několika jednotkami, mezi kterými fungují složité vazby. Programová 

skladba se plánuje dlouho dopředu, nejčastěji na jeden rok. Upravována je převážně 

v září - po prázdninách a dovolených mají lidé o televizní vysílání větší zájem. 

Nejsledovanějším úsekem dne je tzv. prime time (= hlavní vysílací čas), který nastává 

mezi osmnáctou a dvaadvacátou hodinou. Posouvá se však v závislosti na dnech 

v týdnu, ale také na základě týdenního a sezónního rytmu cílové skupiny (Štroblová 

2009: 134). 

Dalšími pojmy souvisejícími s televizním programem jsou vysílací plán 

a programové schéma. Vysílací plán představuje konkrétní vyjádření realizace 

programového schématu. „Zařazuje položky schématu do přesných vysílacích časů 

a obsahuje jejich charakteristiky a obsahové, výrobní, technické a časové údaje 

o pořadech, potřebné pro chod vysílání i pro informovanost diváků“ 
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(Štroblová 2009: 134, 135). Tento plán je připravován pět až šest týdnů dopředu 

(Štroblová 2009: 135). Programové schéma je základním programovým dokumentem. 

Jedná se o programovou koncepci pro určitý časový úsek, která „stanoví rozsah, obsah 

a žánrovou strukturu výroby a umístění pořadů v rovině vysílacích pásem, dnů, týdnů, 

měsíců a roku, a to v duchu ustanovení zákona, s ohledem na rozvrstvení divácké obce, 

s vědomím situace na mediálním trhu a respektem k ekonomickým možnostem 

instituce“ (Štroblová 2009: 135). 

Na správném sestavení programu závisí divácká úspěšnost dané televizní 

stanice. I když se Česká televize také snaží o co největší sledovanost svých pořadů, 

tvorba programu závisí i na jiných aspektech, které jsou zakotveny v Kodexu České 

televize. Mimo jiné se jím ČT zavázala, že bude vytvářet pluralitní, invenční 

a rozmanitou programovou nabídku, splňující etická i kvalitativní měřítka a nepodřídí 

snahu o kvalitní výstupy tržním tlakům. Vytváří programová schémata tak, aby zaujala 

širokou veřejnost, ale zároveň zůstala vnímavými vůči potřebám minoritních skupin. 

Programová schémata by dále dle Kodexu (2003) měla rozšiřovat divácký výběr tím, že 

poskytne programové služby, jež komerční vysílatelé normálně neposkytují. ČT tedy 

nepovyšuje kritérium sledovanosti pořadů nad jejich maximální možnou kvalitu.  

 

Sledovanost je jediným možným měřítkem spokojenosti publika s programem. 

Povědomí o oblíbenosti jednotlivých pořadů dané stanice je důležité nejen pro 

provozovatele vysílání, ale také pro inzerenty, které svými reklamami pořady 

„obklopují“.  

Měření se provádí pomocí tzv. peoplemetrů. Metoda spočívá v umístění 

speciálního přístroje do vybraných domácností, o nichž má agentura, provádějící 

výzkum, množství informací. Tomuto přístroji zadávají jednotliví členové rodiny 

informace o tom, jaký pořad právě sledují a jak dlouho. Výsledkem měření jsou data, 

která přibližují nejen podíl každé stanice v určité denní době, ale také věk, pohlaví, nebo 

dokonce vzdělání publika (Štroblová 2009: 124). Sledovanost charakterizuje několik 

ukazatelů, pro naše účely vyberme dva základní: rating a share. TV rating je veličinou, 

která uvádí, kolik procent z celkové populace sledovalo daný úsek. Jedná se většinou 

o osoby starší patnácti let. Share je pak pojem pro výsledek měření dělby diváckého 

zájmu mezi jednotlivými televizními kanály a udává se tedy logicky v procentech 

(Štroblová 2009: 141). Jinak řečeno, jedná se o podíl diváků či posluchačů cílové 
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skupiny, který získá určitý časový úsek vysílání ze všech diváků cílové skupiny 

se zapnutým přijímačem (Osvaldová et al. 2002: 103).  

1.4 Vznik po řadu Minuta z p řírody a jeho tv ůrci 

Minuta z přírody je pořadem, jehož podoba je téměř výhradně výsledkem 

snažení Václava Chaloupka. Nejen, že sám pořizuje záběry v daných lokalitách, které 

vybírá, ale je i autorem komentářů, které nás Minutou z přírody provází. V těchto 

textech, ale i ve způsobu natáčení a volby snímaných objektů, stejně jako výběru lokalit, 

je zahrnuta osobnost autora. Jeho myšlení, názory a nápady ovlivňovaly již od dětství 

různé faktory. Proto se následující odstavce nezbývají pouze vznikem pořadu, ale 

zahrnují i významné okamžiky v životě Václava Chaloupka, které se zcela jistě odráží 

i v jeho tvorbě. 

 

Václav Chaloupek strávil své dětství v malé vesničce jménem Šťáhlavy, která 

se nachází u Plzně. Již před jeho narozením v roce 1949 byl z politických důvodů 

uvězněn jeho otec, vychovávala ho tedy jen matka a prarodiče. Příčinou blízkého vztahu 

Václava Chaloupka k přírodě byl jistě i fakt, že s rodinou bydleli na jakési samotě. Jak 

uvedl v rozhovoru, příroda a zvířata mu nahrazovala kamarády, kterých bylo v takové 

části vesnice jen málo.  

Velký vliv měly na autora Minuty z přírody i knihy, které předčítal jeho dědeček 

a následně publikace o přírodě, jež mu posílal otec z vězení. Tímto způsobem 

se seznámil s autory, jako jsou mimo jiné Jirásek, Němcová, Baar, Vrba, Tomeček, ale 

i s ruskými umělci. Příběhy sepsané těmito spisovateli Chaloupka učarovaly natolik, že 

si dané jevy představoval jako filmy, jejichž děj zasazoval do lesů okolo jeho bydliště. 

Tímto způsobem vznikaly zárodky nápadů, které se staly základem pro tvorbu Václava 

Chaloupka.  

Autor známých večerníčků pro děti se věnoval myslivectví, vystudoval však 

pedagogickou fakultu – výtvarnou výchovu - s přesvědčením, že se bude živit 

ilustrováním. Události z předrevolučního období však navedly Václava Chaloupka 

jiným směrem. Působil jako učitel či jako výtvarník v ČSAD, kde kreslil autobusy. 

V roce 1981 začal pracovat v zoologické zahradě a se zvířaty se objevoval v pořadech 

pro děti, vytvořil také seriál Neoblíbená zvířata. Z plzeňské zoologické zahrady byl však 

donucen odejít a roku 1990 nastoupil do televize jako redaktor. Po šesti letech 

v plzeňské redakci však kvůli nově nastupující vlně novinářů přestal působit v roli 
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redaktora a založil vlastní firmu, která dodávala zpravodajství. Nebyl ale příliš úspěšný 

a rozhodl se vrátit ke zvířatům.  

Václav Chaloupek se tedy nejprve věnoval příběhům, jejichž aktéry byla zvířata. 

Postupně vznikaly večerníčky o lišce (Tuláček), divočácích (Pruhovaní kamarádi), 

bažantech (Kluci ze zámku), medvíďatech (Méďové), vydře (Vydrýsek), vlčatech 

(Bráškové), rysovi a psovi (Madla a Ťap), ježkovi (Podivuhodná cesta ježka Aladina) 

a jiné pořady (například Kouzlo Afriky).   

Autor těchto seriálů však po nějaké době zjistil, že dějových možností existuje 

v žánru jako je večerníček jen velmi málo a že prostor pro realizaci nápadů je úzký. Své 

myšlenky začal tedy předávat publiku jiným způsobem – pomocí Minuty z přírody. 

Pořad nabídl České televizi a začal se vysílat 1. 5. 2006. Jeho forma, včetně neobvyklé 

délky, byla nápadem Václava Chaloupka. Ten je, jak bylo výše řečeno, současně 

kameramanem a moderátorem. Střih je výsledkem práce Petra Maršíka a hudbu složil 

Jaroslav Samson Lenk, přičemž oba zmínění se podíleli také na vzniku některých 

večerníčků.  

Materiály, které jsou zpracovány do podoby, jež máme možnost sledovat 

na televizních obrazovkách, jsou natáčeny maximálně 14 dní před jejich odvysíláním. 

Václav Chaloupek sám jezdí po vybraných oblastech a během dne vzniknou záběry 

i pro pět dílů, někdy však pouze pro jeden. Texty, které nám pomáhají při orientaci 

v epizodách, vznikají až po shromáždění vizuálního materiálu. Jejich náplň tvoří 

informace, které autor vyhledává v publikacích, na odděleních jednotlivých úřadů 

v daných samosprávných celcích, informačních tabulích, nebo jsou součástí jeho 

vědomostí.  

2 Metodologická východiska 

Pro tuto práci bylo využito několik výzkumných technik, přičemž všechny byly 

svým charakterem kvalitativní. Kvalitativní metody výzkumu nejsou standardizované 

a interakce respondenta a tazatele má vždy unikátní podobu (Trampota a Vojtěchovská 

2010: 18). Pozitivní stránkou využití takových metod je možnost hlubšího poznání 

a otevřenost vůči novým podnětům. Nevýhodou pak je, že zkoumaný vzorek musí být 

menší, výsledky tedy nelze zobecňovat. Problémem je také možná subjektivita výzkumu 

– výzkumník je jeho neoddělitelnou součástí.  

Velmi zlehka se však dotkneme i výzkumu kvantitativního, a to díky využití 

obsahové analýzy, ovšem ve velmi redukované podobě. Náš výzkum bude totiž 
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obsahovat pouze některé její části, aplikované například při hodnocení výběru témat 

či zkoumání struktury společné většině epizod Minuty z přírody. Při tomto procesu 

budeme zkoumat poměrně velký výběrový soubor pomocí jakési kategorizace 

jednotlivých obsahů. Jak ale bylo zmíněno, takové zkoumání se kvantitativní obsahové 

analýze podobá jen zdánlivě.  

 

Výzkum bylo samozřejmě nutné začít konceptualizací a interpretací 

sekundárních materiálů. Tuto techniku bychom také mohli definovat jako analýzu 

dokumentů, jak ji charakterizuje Disman. Dle něj se jedná se o analýzu „jakýchkoliv 

dokumentů, které nebyly vytvořeny za účelem našeho výzkumu“ (2002: 124).  

Analytická část byla zpracována především interpretací dat, která byla získána 

dvěma základními technikami. První z nich, o které bude řeč níže, nazveme sémiotickou 

analýzou, druhou je pak rozhovor. 

Pro získání primárních údajů byla tedy zvolena metoda dotazování. Jak bylo 

řečeno výše, výzkum je svým charakterem kvalitativní, a proto je vhodné využít 

techniku nestandardizovaného rozhovoru. Dle Dismana je rozhovorem akt, kdy 

tazatel získává informace v přímé interakci s respondentem, a to buď tváří v tvář nebo 

telefonicky (Disman 2002: 124). V případě této práce byl proveden hlavní rozhovor 

face to face, detailnější údaje byly získány během telefonických hovorů. 

Nestandardizovanost rozhovoru spočívá ve faktu, že tazatel nepokládá respondentovi 

přesně formulované otázky ve striktně daném pořadí, na které by popřípadě reagoval 

pouze výběrem z několika strohých odpovědí připravených tazatelem. Rozhovor 

s Václavem Chaloupkem byl tedy veden jen podle volného plánu, jejž tvořily otevřené 

otázky, tedy takové, na které respondent odpovídá vlastními slovy 

(Jandourek 2003: 212). Během interview pak vznikaly další dotazy. Respondent měl 

tedy více prostoru pro vyjádření svých myšlenek. 

Se sémiotikou jakožto naukou o znacích jsme se již seznámili v teoretické části 

práce, proto nyní můžeme pouze konstatovat, že právě ta je opěrným kamenem 

sémiotické analýzy (Trampota a Vojtěchovská 2010: 118). Předmětem zájmu takového 

zkoumání je především odkrývání významů mediovaných sdělení, přičemž za taková 

sdělení nejsou považována pouze ta lingvistická, ale i vizuální a auditivní. Vychází 

z předpokladu, že veškerá komunikace je založena na výměně znaků. Každý mediální 

text tedy obsahuje znaky, které jsou složeny z označujícího (fyzická podoba, kterou 

vnímáme smysly) a označovaného (mentální koncept, který pro nás představuje) 
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(Trampota a Vojtěchovská 2010: 118). Vzhledem k tomu, že operují ve dvou rovinách 

označování – denotativní (doslovný význam znaku) a konotativní (významy 

asociované), je aplikace sémiotické analýzy silně závislá na kulturních a společenských 

zvyklostech. Při její aplikaci navíc není nezbytné zcela dodržovat závazná pravidla jako 

v případě kvantitativní obsahové analýzy, rozhodující jsou zkušenosti a znalosti 

výzkumníka. Výzkumný vzorek je většinou menší a je zvolen s určitým záměrem. 

Roviny rozboru sdělení mohou být různé – můžeme zkoumat části, ze kterých se sdělení 

skládá či jeho technické rozměry (postavení a pohyb kamery aj.), použití zvukových 

nebo textových prvků prezentovaných vizuálně, další oblastí zájmu jsou například 

promluvy televizních reportérů v souvislosti s obrazovým záznamem.  

Všechny zmíněné rozbory jsou povahou denotativní, je však možné zkoumat 

i úroveň konotativní. Na této rovině se řeší druhotné významy prvků a jejich kulturně 

přisuzované odstíny. Jiná úroveň sémiotické analýzy nám také umožňuje sledovat 

metaforická a metonymická spojení. Další možností zkoumání v rámci sémiotické 

analýzy je sledování paradigmatického a syntagmatického uspořádání mediálního 

sdělení. Paradigma se vztahuje k volbě použitých znaků z možností, které se při tvorbě 

textu nabízejí, syntagmatické uspořádání se pak vztahuje k řazení znaků – význam 

sdělení je ovlivněn uspořádáním jeho částí (Trampota a Vojtěchovská 2002). 

Přestože sémiotická analýza je hlavní výzkumnou metodou, na jejímž základě 

byla tato analytická část zpracována, měli bychom na tomto místě zmínit i další způsoby 

zkoumání, kterých jsme se při výzkumu dotkli. Jedná se například o narativní analýzu, 

poněvadž veškeré mediální texty lze vnímat jako určitou formu vyprávění, mající svá 

pravidla pramenící ze zvyklostí jednotlivých žánrů. I minuta z přírody tedy bude 

zkoumána z hlediska vývoje narace a návaznosti jednotlivých úseků příběhu a jiných 

konceptů spadajících do teorie narativity (Trampota a Vojtěchovská 2010). Avšak kvůli 

povaze pořadu a absenci některých aspektů narace nemůžeme zkoumat všechny tyto 

prvky. 

Okrajově se v některých oddílech práce budeme zabývat Minutou z přírody 

z hlediska obrazové analýzy. Tou máme na mysli hlavně rozbor obsahu obrazových 

sdělení, budeme tedy zkoumat, jaké informace jsou divákům předávány prostřednictvím 

obrazů. Aplikace této metody spočívá v analýze technických kódů - zkoumat můžeme 

například délku záběru, použití efektů, střih - ale současně kódů symbolických, které 

se týkají především použitého zvuku, barevnosti aj. (Trampota a Vojtěchovská 2010).  
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3 Analýza po řadu 

Jak bylo řečeno v úvodu práce, analýza pořadu bude provedena v několika 

krocích. Po vymezení analyzovaného vzorku představíme Minutu z přírody jako žánr. 

Následovat bude oddíl týkající se hodnocení programového zařazení, sledovanosti 

pořadu, zaměříme se i na rozbor znělky, jednotlivých složek díla a na strukturu pořadu. 

Zabývat se budeme také volbou témat pro jednotlivé díly. Zkoumány budou jazykové 

prostředky, které pro svůj projev mluvčí vybírá a pozornost bude věnována i řečovým 

aktům, jež se v textech objevují. Na závěr rozebereme Minutu z přírody na základě 

poznatků teorie narativity.  

3.1 Vymezení analyzovaného vzorku 

Analýza pořadu proběhla na základě sledování cca 390 epizod Minuty z přírody, 

které jsme mohli shlédnout na ČT24 v jednotlivých letech. Ve výběru jsou z hlediska 

vysílání zastoupeny všechny měsíce v roce, přičemž rok 2006 reprezentuje květen, 

červen a prosinec, rok 2007 únor, březen a opět prosinec, rok 2008 je zastoupen měsíci 

leden, červenec, srpen a listopad a za rok 2011 byly shlédnuty díly vysílané v dubnu, 

září a říjnu. Měsíce v jednotlivých letech byly vybírány tak, aby odrážely podobu 

pořadu na počátku roku (či na počátku vysílání, nebylo-li zahájeno v lednu) a na jeho 

konci (prosinec se ve výběrovém vzorku objevil dvakrát pro snazší identifikaci změn, 

ke kterým mohlo dojít přechodem do nového roku, jednou byl zvolen jako reprezentant 

konce roku listopad; v případě roku 2011 byl zkoumán jako poslední měsíc říjen, a to 

kvůli současnému vznikání této práce). Volba zbylých tří (popř. dvou) byla víceméně 

náhodná, podmínkou však bylo, aby se jednalo vždy o měsíc navazující na některý 

ze dvou zmíněných (tedy předcházející či nadcházející). Tento systém výběru měl při 

následné analýze umožnit postihnutí případných změn mezi navazujícími měsíci 

v jednom roce, mezi začátkem a koncem roku, mohlo však také dojít k porovnání 

podoby pořadu v jednotlivých letech.  

Z tohoto vzorku bylo následně vybráno několik epizod reprezentujích určité 

kategorie, jež vznikly na základě různých kritérií během sledováním pořadu. Tyto díly 

tvoří přílohu a jsou utříděny chronologicky dle data, kdy byly vysílány na ČT 24. 
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3.2 Minuta z p řírody jako žánr 

Druh pořadu, kterým je Minuta z přírody, označujeme jako magazín. 

Magazínem myslíme obecně druh televizního (ale také rozhlasového) pořadu, který má 

většinou periodický charakter a skládá z většího počtu kratších příspěvků, spojených 

často průvodním slovem moderátora (Osvaldová et al. 2002: 102). Z hlediska žánrových 

kategorií je pro nás ovšem důležitá další část definice, totiž že magazín „je svou 

podstatou polytematický a má možnost spojovat tematicky a žánrově nesourodé 

a formálně odlišné menší celky“ (Osvaldová et al. 2002: 102).  

Můžeme konstatovat, že pořad v sobě shrnuje několik funkcí, jako je 

informativní, estetická, hodnotící i přesvědčovací. Obsahuje v sobě prvky 

publicistických pořadů i dokumentů, avšak informace představuje specifickou, 

originální a zábavnou formou.  

3.3 Programové za řazení po řadu a jeho sledovanost 

Pořad Minuta z přírody byl v roce 2006, 2007 a 2008 vysílán na ČT24, ČT1, ale 

i na ČT2, v roce 2011 pak pouze na ČT24.  

V roce 2006 mohli diváci ČT24 pořad sledovat před šestou hodinou večerní 

a čas nebyl úplně ustálen, nejčastěji však začínal v 17:58. ČT1 nabízela pořad v různé 

časy (nejčastěji však také před osmnáctou hodinou), někdy byl do programu zařazen 

i třikrát denně. Na ČT2 se Minuta z přírody neobjevovala každý den a čas vysílání nebyl 

jednotný. V roce 2007 i 2008 byla situace velmi podobná. Jedinou větší změnou bylo 

ustálení času vysílání Minuty z přírody na ČT24 (až na výjimky jsme pořad mohli 

každý den shlédnout v 17:58).  

Zcela jiný systém zařazení Minuty z přírody do programu začal fungovat v roce 

2011, kdy byl pořad opět uveden na naše obrazovky. Čas vysílání se již od počátku 

pohybuje nejčastěji kolem 18:28 hodin, některé díly byly díky zařazení před šestou 

hodinu ranní k vidění i dvakrát za den. 

Všechna výše zmíněná vysílání pořadu jsou zahrnuta do výsledků, které vznikly 

zprůměrňováním ukazatelů každodenního ratingu a sharu pro pořad Minuta z přírody 

za jednotlivé roky. Zkoumanou skupinou byli diváci starší patnácti let. Veškerá data 

jsou získána prostřednictvím ATO-MEDIARESEARCH.  

 Za rok 2006  činí celkový rating 226 tisíc diváků. Nejvyšší sledovanosti dosáhla 

Minuta z přírody 21. listopadu (úterý), a to 911 000 diváků. Naopak nejnižší číslo byla 
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nula, která se objevila hned u několika dnů. Průměrný share za rok 2006 dosahuje 

necelých patnácti procent. Nejvyšší share ze 4. 12. činí  60,68 % (pondělí), nula je opět 

přiřazena několika dílům.  

Průměrný rating za rok 2007 byl oproti předchozímu roku o něco vyšší. Pořad 

sledovalo průměrně 245 tisíc diváků. Nejvíce z nich (953 000) se dívalo na Minutu 

z přírody 29. 1. (pondělí). Nulová sledovanost byla záležitostí několika dílů. Share pro 

rok 2007 se zvýšil na 15,43 %, nejvyšším číslem je 72,84 procent (28. 2., středa), 

nejnižším je pak nula,  a to v několika případech. 

Rok 2008 byl pro Minutu z přírody, co se sledovanosti týče, o něco méně 

úspěšný než rok 2007. Rating činí v průměru 232 000 diváků. Nejvyšší počet diváků 

si pořad získal 28. 10. (926 tisíc, úterý). 26. 8. 2008 byl tentokrát jediný den, kdy byla 

sledovanost nulová. I share se oproti předchozímu roku snížil, a to na 14,41 procent. 

54,49 % je nejvyšší share, dosažený při sledování dílu ze 17.  4. (čtvrtek). Nulový podíl 

na celkovém počtu diváků nad patnáct let byl zaznamenán opět pouze jeden den, a to 

26. 8. (úterý).  

Rok 2011 přinesl Minutě z přírody mnohem nižší čísla. Rating je v průměru 

94 000 diváků, nejvýše dosáhl 11. 4. (177 tisíc, pondělí). Nejvyšší share zaznamenal 

pořad 9. 5. (pondělí) a má hodnotu 24,34 procent. Nula se v roce 2011 mezi 

analyzovanými čísly neobjevila vůbec.2 

Z dat uvedených v posledních odstavcích zle soudit, že rating a share byl 

v letech 2006, 2007 a 2008 poměrně vyrovnaný. K velkému úbytku diváků Minuty 

z přírody došlo až v roce 2011. Takový stav se ovšem dal očekávat, a to z důvodu, že 

pořad je v roce 2011 vysílán pouze na jednom kanále (ČT24). Veškeré nejvyšší hodnoty 

ratingu i sharu uvedené výše byly záležitostí stanice ČT1. Handicapem (vzhledem 

k nejvyšším dosaženým číslům) může být i fakt, že pořad byl do programu zařazen až 

v dubnu, avšak podobné znevýhodnění měl i rok 2006. Posledním analyzovaným dnem 

je navíc 29. 11. 

Sledovanost pořadu je samozřejmě ovlivněna mnoha aspekty. Nezáleží pouze na 

tom, kolik fanoušků má pořad Minuta z přírody, nebo na tom, kolik diváků si zrovna 

náhodně zapne ČT24 v danou dobu. Rating i share (nejen) takto krátkého díla je 

                                                 
2  Zdroj ATO-MEDIARESEARCH 
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ovlivněn hlavně tím, jaké pořady mu předcházejí a jaké následují. Dále záleží také na 

programu, který v daný čas nabízí ostatní stanice.  

Minuta z přírody byla v prvních třech letech svého vysílání zařazena do 

programu těsně před „hlavní“ pořady, tedy před úsekem popsaným výše jako prime 

time (bereme-li v potaz čas, kdy byla vysílána nejčastěji, tedy před šestou hodinou). Jak 

bylo řečeno v předchozí části práce, v roce 2011 došlo k posunutí vysílacího času  

přibližně o půl hodiny, což pořad přesunulo přímo do prime time. Zařazení magazínu 

mezi ostatní pořady ale zůstalo víceméně stejné, tedy alespoň co se ČT24 týče.  

Vzhledem k tomu, že na ČT2 byla Minuta z přírody vysílána pouze ojediněle, 

zaměříme se pouze na dva zbylé kanály, jež magazín zařadily v prvních letech jeho 

vysílání do svého programu. Na obou stanicích se následující i předcházející pořady 

často měnily, typově však zůstávaly víceméně stejnými. Na „Jedničce“ byla před 

Minutou z přírody zpravidla umístěna předpověď počasí, po ní následovalo 

zpravodajství. Zařazení mezi pořady tohoto typu, a to před osmnáctou hodinou, kdy 

se již lidé začínají vracet ze zaměstnání, je poměrně zdařilé a na sledovanost magazínu 

mělo zřejmě velký vliv. Nedaleko z hlediska času byly od Minuty z přírody také pořady 

pro děti, ty tedy pravděpodobně tvořily velkou část adresátů. 

Na ČT24 byl magazín obklopen podobnými žánry, jako na konkurenční stanici – 

předpovědi počasí, zpravodajství, publicistické pořady či jiné magazíny. Systém byl 

v této podobě využit i pro vysílání v roce 2011. Avšak vzhledem k tomu, že kanál 

se specializuje převážně na pořady vzdělávacího či informativního charakteru a nijak 

se nezaměřuje se na děti, publikum pravděpodobně netvořili recipienti z této skupiny.  

I přesto, že zařazení do programu se nám může jevit jako vhodné, samotnému 

autorovi příliš nevyhovuje. Nesprávným tahem bylo dle jeho názoru již omezení 

vysílání Minuty z přírody pouze na ČT24. Nejraději by pořad viděl jako jakousi „tečku“ 

v hlavních zprávách. Pokud za takové považujeme zpravodajství, které je vysíláno 

současně na ČT1 i ČT24, jedná se aktuálně o Události, které můžeme sledovat 

od devatenácti hodin. Pár minut po půl osmé následují zprávy ze světa sportu a počasí. 

Pokud by tedy bylo vyhověno přání autora, Minuta z přírody by byla vysílána po půl 

osmé večer. V tomto případě by však sledovanost pořadu mohla být ohrožena přesunem 

pozornosti televizních diváků na konkurenční stanici (TV Nova), kde v 19:30 hlavní 

zprávy teprve začínají. V čase, kdy je pořad nyní pravidelně vysílán, by za jisté 

ohrožení mohl být v tomto ohledu považován publicistický pořad „Černé ovce“ na ČT1, 

který začíná jen chvíli před vysíláním Minuty z přírody. Na ostatních volně dostupných 
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kanálech současně nezačíná žádný pořad. Diváky oblíbený seriál TV Nova „Ulice“ 

můžeme sledovat až od půl sedmé, což by mohlo pro Minutu z přírody znamenat jistý 

přínos. Upoutat pozornost dětských diváků je však ztíženo faktem, že před osmnáctou 

hodinou začíná na stanici TV Barrandov vysílání pořadu „Animáček“, jenž tvoří několik 

pohádkových seriálů pro děti, a který pokračuje až do necelé dvacáté hodiny.  

3.4 Sémiotická a syntaktická analýza Minuty z p řírody 

Následující odstavce pojednávají o jednotlivých složkách tvořících Minutu 

z přírody, není opominuta ani jednota těchto složek. Kapitola je analyzována na základě 

teoretických východisek řešených výše a má tedy i podobnou strukturu jako oddíl 1.1.2. 

Navíc však obsahuje rozbor znělky, která nás před každým vysíláním pořadu 

upozorňuje na jeho začátek.  

3.4.1 Znělka po řadu 

Znělka pořadu Minuta z přírody měla dvě podoby, a to v souvislosti s obdobím, 

kdy byla vysílána. V této části práce budou popsány předně obrazové složky obou 

variant, méně prostoru pak bude věnováno auditivní složce znělky, která je ovšem 

v obou případech stejná.  

Od května 2006 do prosince 2008 měla znělka zcela jinou podobu než u nových 

dílů, které se po delší pauze začaly vysílat v dubnu 2011. V prvních zmiňovaných letech 

trvala necelých pět vteřin a vypadala tak, že obraz byl rozdělen na několik „okének“, 

z nichž jedno, to největší v levém horním rohu, zobrazovalo pokaždé jiný motiv dle 

toho, o čem daný díl pojednával.3 Bylo statické, ale ostatní, menší okénka, 

se pohybovala okolo tohoto hlavního. Shora dolů, z pravého horního rohu do dolního, 

se pohybovala ta, která zobrazovala rostliny a houby, z levého dolního rohu do pravého 

zase taková, ve kterých jsme viděli zvířata. Motivy v těchto okénkách zůstávaly každý 

díl totožné. Pravá a dolní strana obrazovky byla spojena větvemi, na kterých seděl čížek 

lesní.  

Pohyb obrázků byl poměrně rychlý a připomínal běžící pás. Divák ani nestihl 

pořádně zaznamenat, jaké předměty se v jednotlivých okénkách objevují. Znělka 

působila poněkud hekticky, ale zároveň tak předpovídala celý charakter pořadu. Autor 
                                                 
3 Od počátků vysílání pořadu až do konce roku 2007 byl tématem pořadu ve většině případů daný 
organismus, a proto byl ve znělce zobrazen ve větším okénku. Od roku 2008 pořad pojednává 
o jednotlivých oblastech a v hlavním okénku se nachází různé objekty - od zvířat, přes kameny až po 
záběry na celou krajinu.  
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musí adresátovi předvést ucelené dílo a sdělit co nejvíce informací, a to během pouhé 

minuty. 

Mezi spodním pásmem okének a tím hlavním, větším, se nacházel nápis „minuta 

z přírody“ (název daného dílu v tomto období chybí, což je velká nevýhoda; konkrétně 

například v dílu z 4. 5. 2006 [1] divák až do poloviny pořadu netuší, jaký strom již 

od počátku pozoruje, než je o tom informován komentátorem).  

Ve znělce nedochází k žádnému pohybu kamery či změně ohniskových 

vzdáleností. 

I na konci dílů se vyskytoval společný prvek. Na jejich závěr vždy upozorňoval 

detailní záběr na část jakéhosi potůčku. V tomto případě dochází k lehkému přiblížení 

na tekoucí vodu.   

Při obnovení vysílání Minuty z přírody v dubnu 2011 došlo ke změně znělky. 

Začíná záběrem na červeno-oranžové pozadí, v horní polovině obrazu se nachází krátké 

čáry vedle sebe. Ty se postupně zkrácením vzdálenosti mezi nimi přibližují a vytváří 

jakési podtržení pro část textu (Minuta z přírody), který se z těchto bodů „vynoří“ – část 

textu se pohybuje nahoru od podržení, část dolů. Spolu s názvem pořadu se objevuje 

i název konkrétního dílu a od 18. 4. 2011 [2]  i bližší určení objektu (například národní 

přírodní památka apod.). Text se tedy ve znělce objevuje pouze v jeho vizuální podobě. 

Jedná se jediný výskyt psaného textu v celém pořadu, nepočítáme-li například 

rozcestníky či informační tabule, které jsou součástí zobrazované krajiny.  

Během výše popsaného procesu se v levé polovině obrazu objeví zkosené 

hodiny. Rychlým pohybem vteřinové ručičky od místa, kde se nachází 12 hodin, 

do stejného bodu,  se uvnitř hodin postupně odkrývá záběr na některý z objektů, který 

se následně objeví v nějakém úseku daného dílu. Ručička obkrouží ještě jednou a při 

dalším pohybu dokola je tento záběr opět postupně smazán. Objevuje se obraz, který je 

součástí prvního záběru pořadu, hodiny se současně přibližují k divákovi a obraz uvnitř 

postupně překrývá celou červenou plochu, která úplně mizí a dává prostor prvnímu 

záběru. Pohyb ručičky vlastně divákovi naznačuje, jak dlouhý pořad je. Hodiny se 

ve znělce objevují pravděpodobně kvůli tomu, že zastupují „čas“. Čas je v pořadech 

tohoto typu velmi důležitým faktorem, který zcela ovlivňuje jeho celkovou podobu.  

Konec pořadu je opět totožný u všech vysílání. Objevují se hodiny, které 

se tentokrát oddalují a umisťují se v levé polovině obrazu, zatímco jejich ručičky 

vymazávají poslední záběr a nahrazují ho pohledem na žluté podzimní listy, skrze které 

procházejí paprsky slunce. Když ale ručičky dorazí do spodní části hodin, objeví 
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se uvnitř záběr na jehličnan. V pravé polovině obrazu se opět objevuje text (symbol 

copyright, autor pořadu a rok jeho vzniku a webová adresa České televize). Přiblížení 

a oddálení hodin můžeme chápat jako jakési uvedení do pořadu a loučení s pořadem.  

 

Znělkou, ať už se jedná o jakékoli období, nás neprovází mluvené slovo, slyšet 

je pouze hudba. Tu složil Jaroslav Samson Lenk. Co se týče hudebních nástrojů, slyšíme 

zvuky dechových a strunných nástrojů - flétny a kytary, dále zvuk podobný tomu, který 

vydává řehtačka.  

3.4.2 Jednotlivé složky po řadu - obraz  

Záběry na jednotlivé objekty se liší dle toho, jestli je natáčena krajina, konkrétní 

rostlina či zvíře. Co se týče jejich trvání, můžeme obecně konstatovat, že záběry 

na zvířata jsou nejdelší a trvají i trojnásobně déle než ty na rostliny (jejich délka je cca 

3-4 vteřiny). Pokud se ovšem zvíře rychleji pohybuje, filmové jednotky jsou 

zkracovány, protože živočich ze záběru zpravidla po krátkém časovém úseku mizí.  

Zaměříme-li se na pohyb kamery, využívány jsou nájezdy, odjezdy, změny úhlu, 

panoramatická obzírání a záběry pořízené přenosnou kamerou s efektem sledování okolí 

očima jdoucího zvířete. Jejích použití je opět závislé na objektu snímání. Nejvíce 

nájezdů a odjezdů například pozorujeme u záběrů na konkrétní rostliny,  u pohledů 

na zvířata jsou využívány méně. Tato skutečnost je pozorovatelná zvláště u prvních 

a posledních záběrů – nejprve divák vidí nějaký celek (ať už celkem myslíme část lesa 

či louku a podobně, nebo, pokud je objektem například určitý plod, může jím být 

i strom) a přiblížení mu umožní pohled na detail byliny či dřeviny. Na konci je 

pak naopak použito oddálení, což charakterizuje jakési pomyslné odcházení od objektu 

a symbolizuje konec pořadu. Nutno podotknout, že tato technika je u dílů Minuty 

z přírody častá, avšak není pravidlem.  

Panoramatická obzírání jsou charakteristická u záběrů na krajinu či například 

uvnitř lesa a podobně. V pořadu byla také několikrát využita přenosná kamera. 

Například v dílu z 1. 2. 2007 [3]  „jdeme“ pomocí této kamery po stopách lišky.  

Přiblížení či oddálení objektů se ale neděje jen skrze pohyby kamery, ale i díky 

používání různých ohniskových vzdáleností a správnému sledu záběrů. Takové schéma 

je opět nejlépe pozorovatelné u prvních a posledních záběrů, kdy je nejprve zobrazen 

celek, jehož součástí je i konkrétní předmět z dálky, následuje střih a přichází druhý 
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záběr, na němž již vidíme detail tohoto předmětu. Lze objevit i některé efekty rozostření 

jednoho předmětu a zaostření na jiný v dálce (díl z 30. 3. 2007 [4]). 

Jak bylo řečeno v teoretické části této práce, podstatnou významotvornou 

součástí filmového díla je světlo, které vždy působí kladně. Na tomto faktu víceméně 

leží celá Minuta z přírody. Jelikož je pořad jakousi pozvánkou do přírody, jejím úkolem 

je ukázat její krásy. Ty jsou podtrhovány vhodným počasím a denní dobou, jelikož tyto 

faktory množství světla ovlivňují. I proto je pravděpodobně jen málo dílů natáčeno za 

ponurého počasí, v dešti (například díl z 30. 9. 2011 [5]), nebo v šeru. Výjimku tvoří 

Minuty z přírody, které jsou věnovány živočichům, kteří jsou nejlépe (nebo jedině) 

pozorovatelní za svítání nebo při stmívání (například sluky - 16. 3. 2007 [6] a tetřevi – 

6. 5. 2006 [7]).  

Určité kladné pocity má jistě vyvolat i jiné využívání světla. Častým motivem je 

například slunce zobrazované skrze větve stromů či hra světla a vody (například blyštící 

se kapky rosy – 18. 10. 2011 [8]). Sám Václav Chaloupek přiznává, že efekty, které 

vznikají spoluúčastí slunečních paprsků a přírodních objektů, velmi rád využívá. Dále 

se v pořadu objevují se i dynamické momenty světla – roztmívačky a zatmívačky 

(na konci pořadu).  

3.4.3 Jednotlivé složky po řadu - zvuk  

Komentář, namluvený Václavem Chaloupkem, provází diváka pořadem tak, aby 

se v záběrech snadno a rychle zorientoval. Objekt, o kterém začne hovořit, vidíme 

většinou současně i na obrazovce. Jak ale bylo výše zmíněno, zvukový celek bývá 

většinou delší než optický záběr. I v Minutě z přírody se setkáváme s tím, že jeden 

zvukový záběr je doprovázen několika obrazovými. Moderátor tedy představí určitý 

objekt a dále hovoří o jeho charakteristikách, přičemž divák vidí na obrazovce několik 

záběrů téhož objektu z jiných úhlů či vzdáleností, popřípadě je zobrazováno prostředí, 

ve kterém se nachází a podobně.  

V několika případech se setkáváme s tím, že některé záběry chybí. Tato situace 

je řešena buď tak, že je objekt moderátorem pouze slovně zmíněn za absence jeho 

zobrazení, a nebo jsou takové záběry nějakým způsobem nahrazeny. K tomu dochází 

například v případě, že v daném období jsou v oblasti běžné určité rostliny, avšak 

z nějakého důvodu nejsou v den natáčení k dispozici. Pak autoři pořadu sáhnou 

po materiálech, které byly natočeny jindy, nebo někým jiným. Tímto způsobem je řešen 

například díl z 13. 1. 2008 [9]. Divákovi jsou pro lepší představu nabízeny záběry 
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květin, přestože na popisovaném místě momentálně nerostou. Jiným řešením jsou 

zástupné objekty, který ten původní jasně vystihnou. Jedná se například o ptačí hnízda, 

hovoří-li moderátor o čápech (12. 4. 2011 [10]), nebo záběry na kaliště, pokud jsou 

objektem divoká prasata (25. 2. 2007 [11]). Výjimkou mezi ostatními díly jsou pak 

takové, jež nejsou doprovázeny výkladem. Za příklad bychom mohli považovat vánoční 

díl z roku 2006 [12]. 

Co se týče jiných zvuků, než je mluvené slovo, i těch objevíme v Minutě 

z přírody mnoho. I v tomto pořadu slyšíme zvuk, jemuž neodpovídá žádný předmět 

v záběru, a tím rozmnožujeme viděný předmětný obsah – takový efekt má například 

zvuk bzučících včel, které ovšem z dálky nevidíme (11. 6. 2006 [13]). Povětšinou tvoří 

zvukové projevy jen jakýsi doprovod ke komentáři a jsou hůře zachytitelné – zpěv 

ptáků, šum vody aj., někdy na ně moderátor nepřímo upozorní (například 18. 4. 2011 

[2] je avizován silný vítr, následně slyšíme fičení). Některé zvuky jsou také typickým 

projevem zvířat a je jim dán zvláštní prostor (například tetřev, 13. 5. 2006 [14]).  

3.4.4 Jednotlivé složky po řadu - hudba 

Hudební doprovod tvoří 12 melodií, jedná se však o výběr z původních 

osmnácti, které Jaroslav Samson Lenk složil. Z těchto dvanácti se však některé objevují 

častěji – jak Václav Chaloupek poznamenává, pan Petr Maršík, který má na starosti 

střih, používá některé melodie raději než jiné. Jsou pouze instrumentálního charakteru, 

vokální hudba se objevuje pouze výjimečně (například 24. 2. 2007 [15]). Tóny jsou 

produktem několika nástrojů, hlavní je kytara a různé elektronické zvuky, kterých je 

dosaženo díky klávesám. Líbivé melodie velmi dobře podmalovávají náladu 

zobrazovaných výjevů, jejich tempo je pomalejší a působí uklidňujícím a příjemným 

dojmem.  

3.5 Struktura po řadu 

Strukturou pořadu je zde myšlena určitá organizace záběrů, ale také následnost 

jednotlivých úseků namluveného komentáře. Jak již bylo řečeno v úvodu této části 

práce, každý díl je originální, avšak některé podobnosti mezi většinou z nich bychom 

nalézt mohli.  

Určitá pravidla a shodné prvky se objevují u epizod, které pojednávají 

o zvířatech. Ty většinou začínají záběrem na daného živočicha, u rostlin a jiných 

organismů či předmětů je takový systém méně častý. I poslední záběr umožňuje 
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zpravidla pohled na zvíře, navíc oblíbeným zakončením je v těchto případech jeho 

„odchod“ - odběhne, odleze či odlétne mimo záběr, popřípadě se potopí pod vodu, 

zaleze do díry apod. Pokud se jedná o díl o rostlině, variant zakončení je mnohem více – 

objevují se detaily i celky, oddálení, méně často i přiblížení (loučíme se, odcházíme). 

Poměrně častým motivem v závěru pořadu jsou paprsky slunce procházející skrze větve 

stromů. Ještě více možností skýtají epizody, zabývající se celými oblastmi. V takovém 

případě jsou zákonitosti, spojené s počátkem či koncem, jen stěží postihnutelné.  

Sled dalších záběrů je očividně závislý na komentáři. Komentátor většinou 

hovoří o charakteristikách objektu a zdá se, že na pořadí a významech následnosti 

záběrů příliš nezáleží – například rostliny jsou zabírány na různých místech a z různých 

úhlů, zatímco se dozvídáme, kde se nejčastěji nacházejí, pod jakými názvy jsou známé, 

jak se dají využít v lékařství či v kuchyni a podobně.  

Novější díly, které divákovi představují chráněná území a jiné oblasti, mají už 

určitý systém. Takovým klasickým příkladem je Minuta z přírody ze 17. 10. 2011 [16] 

o přírodní rezervaci Kozelka. Nejprve se dozvídáme, u jakých obcí se rezervace nachází 

a současně se pomocí několika záběrů rozhlížíme po krajině. Dostáváme se až na louku, 

kde objevujeme množství rostlin – ty jsou komentátorem pojmenovány a divák si 

je může pomocí detailnějších záběrů lépe prohlédnout. Následně vidíme motýla, který je 

opět popsán. Po pár vteřinách je nám nabídnut výhled z výše položeného místa (tento 

motiv je poměrně častý) a pan Chaloupek nám sdělí, jaké rostliny zde rostou a že sem 

vede turistická stezka. Následuje popis rozlohy a polohy a několik pohledů do krajiny. 

Osu tedy tvoří tyto prvky: rozloha a poloha oblasti, informace pro potenciální turisty, 

popis místní flóry, odkaz na faunu a pokud možno výhled do krajiny. Pořadí prvků se 

popřípadě mění, ale objevují se ve většině dílů tohoto typu.   

Díly, které mají jakýsi „děj“, jsou ojedinělé, avšak existují. Příkladem je minuta 

věnující se včelám z 11. 6. 2006 [13]  – záběry na sebe navazují tak, aby bylo vidět, jak 

včelař postupuje při práci.  

Epizody jsou různými způsoby odlišné, nalezneme i malý počet případů, které 

jsou uspořádány úplně jinak a mezi ostatními se vyjímají. Typickým příkladem je 

silvestrovská Minuta z přírody z 31. 12. 2007 [17]. Ta je složena z několika rychlých 

záběrů na zvířata a rostliny převzatých z jiných dílů. Tyto obrázky vyjadřují vzpomínky 

na rok 2007.  

Struktura pořadu, jak ji vnímáme jakožto diváci, nemusí být ovšem vytvářena 

záměrně. Sám autor poukazuje na fakt, že uspořádání prvků v komentáři záleží 
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na mnoha faktorech, přičemž jedním z nich je například roční období. Na jaře a v létě 

se v daných oblastech nalézá mnoho zajímavých objektů, kterým by se mělo věnovat 

pár slov a je složité vybrat to nejdůležitější. Oproti tomu v zimních měsících je poměrně 

obtížné nalézt vůbec nějaké objekty a popsat je tak, aby promluva trvala alespoň 

minutu. Dále dle Václava Chaloupka záleží uspořádání komentáře, potažmo celého dílu, 

na jiných faktorech, jako je například nálada. Po interpretaci dat získaných rozhovorem 

považuje autorka práce za vhodné dodat, že struktura dílů (tedy alespoň těch, 

zabývajících se celými oblastmi), je ovlivněna zdroji, ze kterých autor pořadu čerpá. 

Jedná se konkrétně o knihy vydávané Agenturou ochrany přírody a krajiny České 

republiky (AOPK ČR). Uspořádání Minuty z přírody se tedy pravděpodobně odvíjí i od 

struktury těchto publikací. 

3.6 Výběr témat 

Volba natáčených témat je ovlivněna několika činiteli. Začněme ale tím 

nejpodstatnějším, který je spjat s časem. Minuta z přírody je jakýmsi vyprávěním o 

celoročním děním v přírodě. Toto dění se odvíjí hlavně od podmínek, které jsou spojeny 

se střídáním ročních období. Volba témat, stejně jako samotná náplň jednotlivých dílů, 

je tedy silně závislá na tom, v jaké části roku jsou díly natáčeny. V jarních měsících se 

příroda probouzí a probíhá v ní mnoho rozmanitých jevů, v chladné části roku je 

takových procesů méně. Například v rozhovoru, který probíhal na podzim roku  2011, 

uvedl Václav Chaloupek, že aktuálně vyhledává paleontologické útvary.  

V prvních letech natáčení byly objekty epizod jednotlivé organismy – rostliny, 

zvířata, popřípadě houby. Jak autor uvedl, původním záměrem bylo, aby se pravidelně 

střídaly díly o rostlině a díly o zvířatech. Vzhledem k charakteru pořadu a faktu, že 

příroda je nevyzpytatelná, nebyl však takový systém udržitelný. Volba organismů tedy 

závisela spíše na náhodě. Václav Chaloupek však po necelých dvou letech usoudil, že 

nepravidelné střídání rostlin a zvířat je poněkud jednotvárné a rozhodl se celý systém 

pozměnit. Od ledna 2008 se tak začaly vysílat díly, které pojednávaly o celých 

oblastech a chráněných územích. V obou systémech ale existují samozřejmě výjimky, 

a tak se mezi zvířaty a rostlinami objevuje ku příkladu epizoda věnovaná jinovatce 

(6. 12. 2006 [18]). Díly vysílané od roku 2008 také nepojednávají pouze o celých 

územích, ale méně často i o konkrétních objektech (např. pratur ze 14. 10. 2011 [19]).   

Náměty epizod, které máme možnost sledovat, jsou také zčásti závislé 

na působení „informátorů“. Jedná se například o ornitology, kteří jsou s autorem pořadu 
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v kontaktu a ve chvíli, kdy jdou například kroužkovat výry, přizvou i Václava 

Chaloupka.  

Vzhledem k tomu, že Minuta z přírody je dílem pouze jednoho kameramana, 

který je zároveň i moderátorem a dramaturgem, je zřejmé, že výběr témat leží také na 

náladách, názorech a zájmech Václava Chaloupka. A tak jsme například mohli 

shlédnout několik dílů věnovaných některým konkrétním vzácným rostlinám, poněvadž 

zájmem autora se stalo vyhledávání orchidejí rostoucích na území České republiky.  

Nevyvážené je však díky jediné osobě, která za pořadem stojí, i místní určení 

navštívených míst. Autor nás svým pořadem provází převážně po západních Čechách, 

například na Moravu zavítáme pouze zřídka.  

3.7 Jazykové prost ředky a kultura mluveného projevu 

Mluvený projev, ať už je pronášen za jakýchkoli podmínek, musí splňovat určité 

náležitosti, aby správně sloužil účelu, ke kterému je určen. Hlavním cílem projevu je 

většinou upoutat posluchačovu pozornost, udržet ji, vyvolat u něj určité pocity 

a následně popřípadě podnítit adresáta k nějaké reakci. Naplnění tohoto záměru však 

vyžaduje (mimo jiné) dostatečnou kulturní úroveň mluvčího a správný výběr 

jazykových prostředků.  

Nízká úroveň kultury mluveného projevu řečníka budí v adresátech pochybnosti 

o průkaznosti sdělení, kultivovaný projev dovede naopak posluchače strhnout a získat je 

pro záměr mluvčího (Krobotová 2005: 7). Tato kultivovanost projevů spočívá 

v dosažení určité vyjadřovací pohotovosti a dovednosti přirozeně, plynule a výstižně 

postihovat jevy, které vnímáme smysly, co si představujeme a o čem přemýšlíme 

(Krobotová 2005: 8).  

Základem dobré srozumitelnosti projevu je správná a zřetelná artikulace 

jednotlivých hlásek či spojení hlásek. Někdy je chybná výslovnost způsobena 

zafixovanou výslovností nářeční. Jako nespisovnou hodnotíme například užší 

výslovnost u mluvčích z nářečních oblastí, jako je například Chodsko (Krobotová, 

2005). Používání chodského nářečí se také samozřejmě odráží ve slovní zásobě 

mluvčího. Jak již bylo řečeno, z této oblasti, která se rozkládá v okolí západočeských 

Domažlic, pochází i autor Minut z přírody. Mohli bychom však říci, že v tomto ohledu 

je jeho projev, který máme možnost denně v televizi vyslechnout, nepoznamenaný a že 

prvků, které jsou pro chodské nářečí typické, se Václav Chaloupek zdařile vyhýbá.  
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V projevu nebyly objeveny ani další odchylky od spisovné češtiny, jak je uvádí 

Krobotová (2005). Mluvčí se nedopouští například chyb souvisejících s odchylkami 

v kvantitě samohlásek, jako je časté zkracování dlouhých samohlásek (výslovnost slova 

„dolů“ v díle z 18. 4. 2011 [2], tedy nikoli [dolu]). Nedochází ani ke splývání 

nestejných sykavek - jako příklad můžeme uvést výslovnost slova „rozšíření“ (chybně 

v případech jiných mluvčích [rošíření], 3. 9. 2011 [20]). Nezpozorovala jsem 

vynechávání hlásek, například na začátku slova (viz správné „ještě“, nikoli [eště] – 

18. 4. 2011 [2]).  

Mohli bychom konstatovat, že mluvčí také správně frázuje a jeho projev 

neobsahuje příliš mnoho pauz, řeč se tedy nejeví jako úsečná (staccatová). Zkoumat 

také můžeme modulaci řeči (tedy její silovou, tónovou a jinou obměnu). Použití 

neúměrného množství modulačních prostředků by mohlo vést k tomu, že řeč se bude 

jevit jako afektovaná (Krobotová 2005: 72). V případě Václava Chaloupka 

k nepřiměřenému využívání takových prostředků nedochází, naopak by se některému 

posluchači mohlo zdát, že jsou málo výrazné a projev je spíše monotónní.  

Jak dále Krobotová (2005) uvádí, i modulace barvy hlasu napomáhá 

ke správnému pochopení textu. Vhodné zabarvení hlasu může vzbudit zájem 

posluchačů o obsah sdělení, zvýraznit jeho důležité části, nebo alespoň vyvolat pocit 

libosti. Uvádí se, že mužům sluší hlubší hlasy a je dokázáno, že takové budí větší 

důvěru než hlasy vysoké (Krobotová, 2005: 89). Moderátor Minuty z přírody se může 

pyšnit hlubokým hlasem, a tak by jeho projev měl na diváky působit přesvědčivěji.  

Na základě výše zmíněného bychom si mohli dovolit tvrdit, že vybrané aspekty, 

které jsou dle Krobotové (2005) znakem kultivovaného projevu, jsou také záležitostí 

promluv Václava Chaloupka. Jeho projev tedy odpovídá pravidlům, ke kterým se 

zavázala Česká televize v již zmiňovaném kodexu. Dle něj má vyjadřování hlasatelů, 

moderátorů a redaktorů ve vysílání působit jako vzor správného užívání jazyka, a to 

zvláště proto, že diváci mohou takovému vyjadřování přikládat normotvorný význam. 

Nyní se zaměříme na výběr jazykových prostředků. Mluvčí je volí v souladu 

s charakterem situace, vybírá je na základě toho, zda je považuje za adekvátní vzhledem 

k jeho záměrům. Hledisko jazykové správnosti je nesmlouvané a je dáno i Kodexem 

České televize (2003). Hlasatelé, moderátoři a další lidé, kteří se objevují na 

obrazovkách České televize, jsou povinni vyjadřovat se v pořadech zásadně spisovným 

jazykem. Správnost se poměřuje jazykovou normou – ta je při tomto přístupu pokládána 

za určitý ideální standard (Hoffmannová 1997: 59). Do popředí se však dostává zásada 
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vhodnosti a přiměřenosti - výrazové prostředky vybíráme tak, aby odpovídaly tématu, 

komunikačnímu cíli, kterého chceme dosáhnout a aby byly srozumitelné a hlavně 

účinné (Hoffmannová 1997: 59). Mluvčí však musí brát ohledy také na adresáta. Václav 

Chaloupek (ale samozřejmě i další televizní moderátoři) má však těžký úkol, podobný 

úloze rozhlasového disc-jockeye, který se obrací k anonymnímu, pravděpodobně značně 

heterogennímu publiku (Hoffmannová 1997: 41). Situace je ztížena faktem, že sám 

autor pořadu Minuta z přírody označil jako cílovou skupinu „celou rodinu“. Jazykové 

prostředky tedy musí být voleny tak, aby vyhovovaly divákům různého věku, pohlaví či 

zaměření.  

Výsledky snažení Václava Chaloupka však můžeme považovat za poměrně 

úspěšné. Ve svých projevech spojuje informace a pojmy z různých oborů tak, že každý 

divák si může přijít na své. Pro náročnější diváky využívá odborné terminologie, 

vysvětluje také některé přírodní úkazy. „Obyčejnému divákovi“ popisuje objekty tak, 

aby je srozumitelně a jednoduše popsal běžně používanými slovy. Pěkným příkladem 

je epizoda z 19. 4. 2011 [21]. Mluvčí charakterizuje prostředí přírodní památky Sirňák 

tak, že na nevelké mýtině vystupují z hloubi země výrony plynů – sirovodíku a oxidu 

uhličitého, přičemž těmto výronům se říká „mofety“. Adresát, kterému tyto pojmy příliš 

neříkají, si vystačí s charakteristikou, že plyny zapáchají jako zkažená vejce.  

Dospělí diváci jistě ocení bohatou slovní zásobu autora a jeho schopnost 

formulovat myšlenky zajímavým a originálním způsobem. Texty jsou obohaceny 

sugestivními prostředky, jako jsou beletrizující prvky. Těmi myslíme různé slovní 

hříčky a konstrukce, které upoutají nejen obsahem, ale také formou 

(Krobotová 2005: 115). Ozvláštnění textu se děje v Případě Minuty z přírody nejen 

využitím básnického jazyka (viz například 18. 10. 2011 [8], kdy „krůpěje deště ozdobily 

lupiny i větvičky bříz“), ale také hrátky se slovy. Příkladem je díl z 16. 1. 2008 [22], 

který pojednává mimo jiné o rostlině zvané jalovec. Na konci dílu však Chaloupek tento 

název použije pro označení zobrazovaného zvířete – „to vpředu je jalovec, to vzadu 

jalovice“. 15. února 2007 [23] jsme měli příležitost shlédnout epizodu o kočičkách - 

jehnědách, jeden ze záběrů byl však věnován živé kočce jakožto zvířeti.  

Ani dětští diváci však nejsou opomíjeni. Jistě především kvůli nim Václav 

Chaloupek využívá příležitostně některých motivů, které můžeme označit jako 

pohádkové. Často do textů zahrnuje odkazy na nadpřirozené bytosti, jako jsou bludičky 

a skřítci (14. 4. 2011 [24]) či obři. V epizodě z 21. října 2011 [25] vysvětluje moderátor 

vznik sestav balvanů. Nejprve tlumočí názor geologů, kteří jejich vznik přisuzují 
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procesům zvětrávání a rozpadu biotického žulového masívu. Následně ale dává 

rozřešení i těm, kteří takové vysvětlení nejsou schopni pojmout - podněcuje (nejen) 

dětskou fantazii zveřejněním vlastní „teorie“, totiž že tyto soustavy jsou dílem obrů či 

podzemních skřítků. 

Jazykové prostředky jsou samozřejmě závislé na jednotlivých tématech. Na téma 

každého dílu je nahlíženo z různých hledisek, objekty jsou popisovány z mnoha úhlů. 

A pro každý tento úhel je třeba jiného vyjadřování a volby slov. I tento způsob 

charakterizace přináší autorovi možnosti, jak zaujmout širokou škálu diváckých skupin. 

3.8 Charakter mluveného slova z hlediska řečových akt ů 

Jak bylo naznačeno v teoretické části práce, každý text je autorem formulován 

s určitými záměry a představami, jak by výsledná interpretace textu divákem měla 

vypadat a jak by ho měla ovlivnit. Přestože texty, které nám jsou nabízeny Václavem 

Chaloupkem v Minutě z přírody, jsou svým charakterem uzavřené a měly by přinášet 

jasné a srozumitelné významy, můžeme objevit i jakési významy více či méně „skryté“. 

Začněme tedy tím, jaký je záměr autora pořadu, čeho chce skrze své dílo 

dosáhnout. Sám autor shrnuje své cíle tvrzením, že hlavním úkolem pořadu je vyvrátit 

některé fámy, které se tradují – mezi nejběžnější patří například domněnka, že samice 

bažanta je koroptev a samec vrány havran, nebo že mládě srnky se nazývá kolouch. 

V komentářích, je nás provázejí Minutou z přírody, lze však objevit řečové akty, jež 

mimo jiné vybízí diváka k určitému jednání. Prostřednictvím těchto aktů se uskutečňuje 

několik činností. V textu lze nalézt varování, jakási přání, výzvy, ale i určitý druh 

reklamy, jak bude na příkladech znázorněno níže.  

V díle ze 14. 5. 2006 [26] například vidíme čirůvku májovou a je nám řečeno, že 

se dá splést s jedovatou závojenkou. Tím ovšem moderátor pouze nekonstatuje, jak jsou 

si dvě houby podobné, ale současně nepřímo varuje, že by mohlo dojít k určitému 

ohrožení.  

Jakési varování, prosbu či výzvu můžeme spatřovat i v poměrně častém 

upozorňování na negativní působení člověka na přírodu. Například v díle 

z 15. 9. 2011 [27] Václav Chaloupek poznamenává, že je škoda, že někteří návštěvníci 

ničí památku čtyřkolkami a zanechávají po sobě nepořádek. I přesto, že se jedná 

obsahově o pouhé konstatování, činí tímto sdělením i jakýsi apel na diváky. Zde 

poznamenejme, že ne vždy je v Minutě z přírody lidský prvek charakterizován jako 
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negativní. Ojediněle jsou lidé zobrazováni i jako ti, co přírodě pomáhají (například 

4. 2. 2007 [28] – značkování rysů). 

Velmi častým řečovým aktem jsou v případě Minuty z přírody výzvy. Jedná se 

o nepříliš zřetelné, avšak zpozorovatelné nabádání diváků prostřednictvím formulací, 

které tvarují jednotlivé díly do podoby jakýchsi pozvánek. Již fakt, že způsob, jakým je 

dané území prezentováno, je vždy kladný a že je upozorňováno na zdejší přírodní krásy, 

je samo o sobě lákadlem pro potencionální turisty. Přesné místní určení oblasti 

a v některých případech dokonce zmínění konkrétního sjezdu z určité silnice je způsob, 

jak zjednodušit návštěvníkům cestování do daného místa. Také upozorňování 

na turistické stezky je odkazem, který bychom mohli považovat za jistý apel na diváky 

(například již zmiňovaný díl z 18. 4. 2011 [2]). 

S výzvou pak souvisí reklama. A jestliže jejím cílem je podat informace 

o materiálních i nemateriálních produktech, službách, idejích a myšlenkách se záměrem 

vyvolat spotřebitelské nebo společenské chování či změnit lidské chování a hodnotové 

preference (Osvaldová et al. 2002: 172), pak i Minuta z přírody může být považována 

za reklamu. Václav Chaloupek se nejen snaží různými způsoby nalákat diváky 

do zobrazovaných míst, ale snaží se jaksi „propagovat“ přírodu a nabádat diváky, aby 

do ní negativně nezasahovali a uvědomovali si, jaké krásy skýtá.  

Takové působení Minuty z přírody může být poměrně účinné již z toho důvodu, 

že mnoho lidí dnes nemá příležitost do přírody vycházet a své názory a hodnocení 

si může vytvářet na základě těchto virtuálních okomentovaných návštěv. Zde 

podotkněme, že Václav Chaloupek se mnohdy snaží ve svých komentářích přiblížit 

adresátům i jiné rozměry, než které přináší obraz a zvuk. Často se například slovy snaží 

vystihnout hmatové či čichové vjemy (například již zmíněný Sirňák z 19. 4. 2011 [21]). 

3.9 Minuta z p řírody jako vypráv ění 

Teorie narativity, jinak řečeno vyprávění, dokresluje svá tvrzení příklady z děl, 

která jsou svou povahou fikční. Přesto bychom mohli některé koncepty využít i pro 

taková díla, jako je Minuta z přírody.  

Podstatou teorie narativity je tvrzení, že ve vyprávěních existují vždy nějaké 

struktury, které jsou přístupné analýze. Vyprávění je vlastně systém, přičemž každý 

systém je kombinací jednotek. Je tedy třeba definovat nejmenší narativní „součástky“, 

abychom mohli nacházet vztahy mezi nimi. Mohou jimi být například funkční jednotky, 

jak je definuje Barthes (2002). Dle něj takové jednotky nemají stejnou důležitost. 
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Některé tvoří osu vyprávění a mohli bychom je nazývat jádra,  jiné pouze jaksi 

„vyplňují“ vyprávěcí prostor mezi funkcemi-osami a označujeme je jako katalyzátory. 

Mezi základní funkce je tedy možné vsunout vedlejší popisy, které se soustřeďují okolo 

jádra, současně však nenarušují jeho alternativní povahu (Barthes 2002: 20).  

V předchozích odstavcích bylo zmíněno, že díly Minuty z přírody, které byly 

natáčeny v roce 2011, mají velmi podobnou strukturu. Hlavní osu těchto epizod tvoří 

prvky, které jsme určili výše: rozloha a poloha popisované oblasti, informace pro 

potenciální turisty, popis místní flóry, odkaz na faunu a pokud možno výhled do krajiny. 

A právě tyto prvky bychom mohli označit jako jádra, ostatní informace, které moderátor 

podává – tedy popis jednotlivých objektů – nazvěme katalyzátory. Jako příklad opět 

uvedeme „klasický díl“ ze 17. 10. 2011 [16] o přírodní rezervaci Kozelka. Dozvídáme 

se, jakou má rezervace rozlohu, z jaké obce se do ní vypravíme a u které se nachází. 

Seznamujeme se s místní flórou (hvozdíky tečkované, chrpy luční, jehlice trnité, dále 

borovice, břízy, jalovce) a faunou (babočka admirál). Pro turisty je též užitečná zmínka 

o  faktu, že Kozelka je oblíbená mezi horolezci a že na plošině stolové hory vede 

turistická stezka s výhledy do kraje. Takové údaje tvoří jádra. Katalyzátory jsou pak 

míněny ostatní informace - například o tom, že je slunečný, ale větrný den či 

o skutečnosti, že fouká silný vítr. Vyprávěcí prostor je též vyplněn zmínkou 

o překvapení, které připravila louka, na níž kvete tolik kytek, že se nám ani nechce 

věřit, že je podzim a podobně. 

Minutě z přírody můžeme objevit další aspekty vyprávění, jak je popisuje 

Todorov (2002). Zaměříme se na jeho pojetí vyprávění jakožto diskursu, kterým je 

příběh v tom smyslu, že evokuje určitou skutečnost. Existuje tedy vypravěč, který 

příběh vypráví a naproti němu je adresát, který jej vnímá. Soustředíme se tedy nejen na 

sdělované události, ale také na způsob, jakým nás s nimi vypravěč seznamuje (Todorov 

2002: 144). Postupy používané v diskursu lze roztřídit na tři skupiny: čas vyprávění 

(ve kterém se vyjadřuje vztah mezi časem příběhu a časem diskursu), aspekty vyprávění 

(způsob, jakým vypravěč příběh vnímá) a mody vyprávění (závisí na druhu diskursu, 

který vypravěč používá) (Todorov 2002: 161). Pro naše účely se však zaměříme jen na 

některé faktory z kategorie času vyprávění a modu vyprávění.   

Co se týče času vyprávění, Todorov tvrdí, že diskurs musí zařadit události jedny 

po druhé tak, aby se komplexní obrazec promítl do tvaru přímky (Todorov 2002: 161). 

U jednotlivých epizod jsou prvky uspořádány různě, na jejich pořadí příliš nezáleží 

a čas nehraje podstatnou roli. Avšak pohlédneme-li na pořad jako celek, kdy veškeré 
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díly, vysílané každý den, vytváří jakýsi příběh, můžeme konstatovat, že role času je zde 

velmi důležitá. Jednotlivé epizody tvoří linii vyprávění, která sleduje posloupnost 

ročních období, přičemž pořadí prvků (v tomto případě dílů Minuty z přírody) je velmi 

důležité.  

Další charakteristikou vyprávění je zřetězení, rámcování a střídání. Složitější 

formy literárního vyprávění obsahují dle Todorova příběhů několik. Zřetězení znamená 

vlastně kladení příběhů vedle sebe - když jeden skončí, začne druhý. Rámcování 

spočívá ve vložení jednoho příběhu do jiného (Todorov uvádí jako příklad povídky 

Tisíce a jedné noci, kde jsou příběhy vsazeny do rámce, kterým je povídka o princezně 

Šahrázád). Střídání pak znamená, že jsou souběžně vyprávěny dva příběhy, přičemž 

se vždy přeruší jeden a vypráví se druhý a naopak (Todorov 2002: 163). I v Minutě 

z přírody nacházíme takové jevy. Zřetězení vidíme jednoduše v kladení dílů, 

obsahujících jakési příběhy, za sebe. Rámcování bychom mohli spatřit v seskupení 

jednotlivých příběhů do rámce, který tvoří příběh o dění v přírodě během celého roku – 

příběh, který je vyprávěn skrze veškeré epizody, které jsou po celý rok vysílány. 

Střídání je v případě Minuty z přírody záležitostí několika příběhů, tedy nejen dvou. 

9. prosince 2006 [29] se například seznámíme s jezevcem, kterého opustíme, abychom 

se k němu vrátili 28. 3. 2007 [30], až se bude probouzet ze zimního spánku. Sledování 

jeho počínání se pak střídají například s příběhy jelenů, kteří jsou nejprve 

(14. 2. 2007 [31]) zobrazováni, jak  se stravují u krmelce a přesně o měsíc později jsou 

nám prezentováni [32], když shazují paroží. Mezitím se odehrává příběh mláďat 

bažantů, které sledujeme 23. 2. 2007 [33] jako čerstvě narozené a ve druhé části roku 

(15. 12. 2007 [34]) se dozvídáme o faktu, že v tomto období jsou tito opeřenci loveni.  

Do modů vyprávění  bychom mohli řadit obraz vypravěče a obraz čtenáře. Jak 

Todorov (2002) upozorňuje, autor sám nevstupuje na scénu příběhu, neznáme ho, 

existují však místa, kdy se ale autorovi přibližujeme. K takovým přiblížením dochází 

v případě hodnocení. Popis každé části příběhu zahrnuje morální hodnocení, přičemž  

i chybějící hodnocení představuje důležité zaujetí stanoviska. V Minutě z přírody klade 

autor na hodnocení velký důraz. Často prezentuje svůj názor na lidi, kteří nějakým 

způsobem ničí přírodu. Mnoho soudů pak věnuje zacházení se zvířaty a nepřímo apeluje 

na diváky, že je třeba změnit toto chování. Taková vlastní hodnocení a názory by mohly 

příznivě ovlivnit smýšlení lidí ve vztahu k přírodě (například střílení bažantů myslivci 

zmíněné 19. 5. 2006 [35], dvounohý nepřítel pstruhů v díle z 21. 5. 2006 [36] a mnoho 

dalších).  
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3.10  Shrnutí 

Minuta z přírody je magazínem, vysílaným každý den v době prime timu. I přes 

tento fakt a přes poměrně zdařilé umístění pořadu do jakéhosi zpravodajského bloku 

nejsou čísla, charakterizující jeho sledovanost, příliš vysoká. Znělka, která každému dílu 

předchází, je krátká a naznačuje tak, jakou podobu má celá Minuta z přírody. Vizuální 

stránka díla se liší dle toho, jaký objekt je zobrazován, je využíváno různých pohybů 

kamery, změn ohniskových vzdáleností i efektů. Obraz je spojen se zvukem, který 

představuje klidná hudba, hluky  slyšitelné v přírodě a mluvené slovo. Struktura 

jednotlivých dílů se odvíjí od snímaného objektu, ale i od období, kdy epizody vznikaly. 

I přesto je můžeme rozdělit do skupin, ve kterých lze nalézt určité zákonitosti. Výběr 

zobrazovaných témat je závislý převážně na období, ve kterém je pořad vysílán, 

na rozhodnutí autora, ale i na místě jeho bydliště. Kultura mluveného projevu Václava 

Chaloupka je na velmi dobré úrovni, sdělení jsou srozumitelná a odpovídají normám 

spisovné češtiny, jsou navíc ozvláštněna o básnické prvky. V textu lze objevit některé 

řečové akty představující přesvědčování, reklamu, výzvy, varování či reklamu. 

Na Minutu z přírody bychom také mohli (jako na všechny mediální obsahy) nahlížet 

z hlediska teorie narativity, přičemž ve sděleních nalezneme jen některé prvky, které 

charakterizují vyprávění.  
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Závěr 

V předcházejících oddílech práce jsme se seznámili s pořadem Minuta z přírody 

a s jeho autorem, který je neodmyslitelnou součástí celého díla. I přes krátké trvání 

jednotlivých epizod se podařilo najít v pořadu určité zákonitosti, zanalyzovat je na 

základě teoretických konceptů a tím dospět ke splnění cíle práce. Rozborem několika 

složek pořadu jsme získali poměrně podrobný obrázek o pořadu a procesu jeho utváření. 

Kromě technické stránky pořadu a prvků, které jsou snadno zachytitelné a na první 

pohled patrné, byly zkoumány i specifické aspekty, jež běžný divák nezpozoruje.  

Analýza pořadu, jak bylo řečeno výše, byla uskutečněna v několika krocích. 

Základní informace přinesly oddíly, které se týkají sledovanosti Minuty z přírody 

a jejího umístění v programu, zkoumání pořadu z hlediska žánru či hodnocení výběru 

témat pro jednotlivé díly. Zařazení magazínu mezi pořady zpravodajského charakteru 

jsme shledali poměrně vhodným, sledovanost Minuty z přírody však není příliš vysoká. 

Tato skutečnost je zřejmě důsledkem ukončení vysílání pořadu na ČT1. Podstatným 

závěrem bylo zjištění, že výběr témat je závislý především na ročním období a na vůli 

autora.  

Konkrétnější analýza spočívala v popisu jednotlivých složek díla – zvuku, 

obrazu a hudby. Mluvené slovo hraje v pořadu Minuta z přírody velmi důležitou roli, 

a proto mu bylo v této práci věnováno hned několik oddílů. Jednalo se o hodnocení 

výběru jazykových prostředků, kultury mluveného projevu a o problematiku řečových 

aktů. Václav Chaloupek se vyjadřuje spisovně a využívá nezvyklých formulací, 

informace podává divákům atypickým způsobem a jeho osobnost se znatelně promítá 

do výsledné podoby díla.   

Zvláštní pohled na Minutu z přírody nabízí také analýza z hlediska teorie 

narativity, která objevuje v pořadu určité zákonitosti vyprávění. Takovými aspekty 

myslíme chronologické uspořádání prvků a jejich zřetězování, rámcování či střídání, 

zahrnujeme mezi ně ale i  přibližování k autorovi díky hodnocení, která do pořadu 

vkládá.  

Hodnocení a vlastní názory autora, které jsou nám prezentována skrze sdělení 

v jednotlivých epizodách Minuty z přírody, by mohly mít vliv na smýšlení adresátů. 

Vzhledem k tomu, že Václav Chaloupek se mimo jiné snaží divákům předvádět krásy 

České republiky a ukázat negativní dopady špatného zacházení s přírodou, mohlo by 

jeho působení příznivě ovlivnit vztah publika k životnímu prostředí. Tento vliv by mohl 
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být o to významnější, přihlédneme-li k faktu, že mnoho lidí nemá v dnešní době mnoho 

příležitostí strávit čas v přírodě a většinu informací čerpá právě z médií.  

V době vzniku této práce byla budoucnost magazínu nejasná. Příznivci pořadu 

mohou však sledovat již odvysílané epizody na stránkách České televize a dle slov 

Václava Chaloupka by se časem mohli dočkat i knižního zpracování Minuty z přírody. 

Summary 

This Bachelor's Thesis is focused on the TV show called „Minuty z přírody“ 

which is created by Václav Chaloupek and broadcast by the TV channel ČT 24. The 

main goal of the Thesis is to analyse and provide the complex description of the show. 

It was not possible for the Thesis to include all research methods, but on the other hand 

the reader would learn at least basic summary about the TV show which have not been 

published anywhere else yet. 

The Bachelor´s Thesis is divided into three parts - the theoretical, 

methodological and practical part. The theoretical part includes both – secondary and 

primary data. Secondary information were collected from the publications focused on 

film work. In the theoretical part the explanation is given of the key terms and ideas 

about semiotics based on the scientific literature. For the analysis of the TV show was 

necessary to use literature that contains thoughts of reach and composition of television 

program. 

Primary information were gained from unstandardized interview with Václav 

Chaloupek. Based on the interview, the main motives for creating the TV show and also 

some details about the author's life were found out. 

The analysis of the TV show was made in several steps. Basic information is 

included in the parts that describe the reach and the position among other shows, TV 

show as a genre and evaluation of topics that are presented in “Minuta z přírody“. 

More specific analyses are included in the part focused on the structure of the show and 

the description of each individual component of work – e.g. sound, music and scene. 

The Bachelor's Thesis analyzes also the spoken word which examines the choice of 

language means, the culture of speech and the issue of speech acts. The interesting 

outcomes have been found out from the analysis, which discovered some element of 

narrativity in the TV show. 

The type of the TV show “Minuta z přírody” is not very common in the Czech 

Republic. Its length, focus and the way it provides information is unique. And that is 
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why the TV show “Minuta z přírody” definitely deserves more attention from students 

or public. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Přepis rozhovoru s Václavem Chaloupkem (text)  

Transkripce rozhovoru je úplná, avšak vzhledem k tomu, že interview probíhalo 

spíše v přátelském duchu, je mnoho pasáží, které nesouvisejí s tématem, nahrazeno 

třemi tečkami v závorce – „[…]“. Nesrozumitelná slova nebo části textu jsou podle své 

délky značeny kulatými závorkami s dvěma až čtyřmi pomlčkami „(----)“, nedokončená 

slova či věty třemi tečkami. Slova, jejichž rozluštění není jednoznačně možné, 

se objevují v kulatých závorkách  „( )“. Jméno tazatele je zkráceno na počáteční 

písmeno („K:“), označením respondenta je jeho celé, nezkrácené jméno („Václav 

Chaloupek:“) 

 

K: Já bych začala třeba nějakou stručnou biografií, jestli mi něco povíte o sobě. Já jsem 

tedy něco našla, ale radši si to poslechnu. 

 

Václav Chaloupek: Já jsem řikal, že když jsem byl malej – hodně malej teda, to 

znamená do těch deseti let, tak jsme bydleli na vesnici. A bydleli jsme tam v těch 

Šťáhlavech, to je u Plzně, a na takovej polosamotě. A mě ty zvířata, nebo ta příroda, mě 

trošku nahrazovala kamarády, tam žádný nebyli. No a já jsem hodně čet' knížky 

o přírodě a o zvířatech.  

My jsme byli vlastně taková trošku atypická rodina, protože… Můj otec, toho 

zavřeli když jsem se narodil, ještě předtim, a máma dělala, ta byla zaměstnaná, a bydleli 

jsme v jednej domácnosti s mym dědou a s babi. Děda byl těžkej invalida, on měl (--) 

a hodně maloval. Byl to vyloženě talent a vlastně on byl nepohyblivej, jediný klouby, 

který mu fungovaly, byly ruce. Takže on nemoh' sedět, takže buď stál nebo ležel 

a tenkrát hodně mi čet knížky a nejenom mně. U nás se hodně četlo večer, když máma 

přišla z práce, tak potom teda večer babi pletla nebo něco dělala a děda nám čet'. Já 

jsem čet´ ještě než jsem šel do školy takovou tu klasiku, to se čet Jirásek, Klostrman, 

Jindřich Šimon Baar, toho jsem měl hrozně rád, Němcová (--) Poláček. No, taková 

prostě ta vyloženě klasika. Jo a já jsem se naučil číst ještě než jsem šel do školy a děda, 

respektive táta můj mi moh' posílat knížky z toho kriminálu. Je to takový nepříjemný, 

ale jak jsem se k tomu dostal. Vždycky mně moh' posílat jenom ty, který tam byly 

navíc, to znamená tam byli všechno ruský autoři. A on mi potom vybíral (--) lidi, který 

psali o přírodě. Takže mě to učarovalo a líbilo se mně to ty knížky o přírodě a potom 
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samozřejmě… Vrba, Tomeček a všichni pováleční autoři, který psali o přírodě, 

meziváleční, a ten Tomeček měl na mě hodně velkej vliv. A já jsem si ty jevy jakoby 

představoval jako filmy, ale tim, že jsem neznal tu realitu, tak jsem si to všechno 

transformoval do těch lesů okolo baráku. A pak vlastně když jsem začal točit ty 

večerníčky, tak jsem si to uvědomoval, že jsem si vlastně plnil takový ty dětský sny. Že 

jsem si to vracel do toho prostředí, ve kterym jsem to viděl a tim, že jsem to dělal 

jakoby pro sebe… Protože já všechno co jsem dělal, jsem dělal vždycky jen to, co mě 

zajímalo a dělal jsem to ne abych se podbízel, ale dělal jsem to tak, jak se mi to líbilo. 

No a proto myslim si, že většinou co jsem dělal, tak jsem byl vždycky takový laskavý, 

že jsem…   

No tak tohleto byl takovej ten úplnej začátek. Já jsem vždycky strašně chtěl bejt 

myslivec a nedokázal jsem si to představit bez myslivosti a za těma myslivcema jsem 

běhal, no, a oni mě neměli rádi, protože to byli samý komunisti. No, a já jsem se k tomu 

vrátil a samozřejmě jsem tu myslivost začal dělat a ten lov mě bavil, no, ale pravda je, 

že já ty zvířata, tu přírodu znám dobře a pak jsem si uvědomoval čím dál tím víc, že ten 

můj lov, že to je takový nevyvážený. Vzhledem k tomu, že ji znám a znám její zvyky 

a tak nemá šanci. No ale lovil jsem poměrně dlouho a ulovil jsem toho hodně a teprve 

když jsme začali dělat ty večerníčky, tak ty mě hrozně změnily. Takže teď takovejch 

patnáct let tak už lovim jenom, nebo střílim jenom divoký prasata. A i těch je mně líto 

a nesmim na to myslet a nesmim se do toho jakoby…  […] 

No a tak jsem dělal tu myslivost, dodělal jsem Pedagogickou fakultu – výtvarnou 

výchovu, s tim, že budu dělat ilustrátora a že se budu živit tim, ale to před tim 

listopadem to byla samostatná kapitola mýho života, poměrně dlouhá a nepříjemná. 

Prostě v určitej době jsem se na to vykašlal a přestal jsem malovat a dlouhou dobu jsem 

nenamaloval vůbec nic. A dělal jsem teda v tej zoologickej zahradě, to mě bavilo, 

pravděpodobně bych tam byl zůstal. 

 

K:  A to bylo po revoluci? 

  

Václav Chaloupek: Ne,ne, to bylo od roku osmdesát jedna. To jsem dělal v zologickej 

a v osmdesátym devátym tam nastoupil novej ředitel, nebo nastoupil tam ředitel, kterej 

byl prostě hroznej blbec, já jsem ho znal předtím jako… A oni byly tlaky aby mě 

vyhodil, no takže nakonec se mu to povedlo a já jsem k prvnímu září osmdesát devět 

dostal výpověď. Kdybych tam byl vydržel ještě o tři měsíce, tak jsem tam dělal 
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do dneška. Já jsem to bral jako strašlivou újmu, já jsem byl do těch zoologickejch 

zahrad tak nějak jako zamilovanej, to člověk bere, jak se říká, jako poslání, to je taková 

formalita, ale berete to za svý a nic jiného prostě nemůžete dělat.  

Takže když jsem odešel, tak jsem nemoh' najít místo, no a nastoupil jsem 

v devadesátym roce do televize jako redaktor. Nastoupil jsem zase přes zvířata, to bylo 

protože když mě vyhodili tam odtud, tak jsem někde, nějaký noviny mi někdo… A byla 

tam pozvánka na medvědí hody do Interhotelu do Brna a já jsem si uvědomil, že já jsem 

předtím byl s medvíďatama, který se narodili v Plzni v televizi a oni nevěděli co s nima. 

Tak jsem zatelefonoval do toho Brna do toho Interhotelu a ptal jsem se, jako že jsem 

pracovník z tý zoologický zahrady a ptal jsem se, kdy nám zaplatí ty medvědy a oni: 

„Vy v tom máte pěknej bordel, vždyť jsme vám je platili hotově.“ Takže jsem věděl, že 

jsou z Plzně. Tak jsem si řek, že tohle tomu řediteli zlomí vaz a udělal jsem takovou 

velikou jakoby kampaň a akci, která… A volal jsem tiskovku kvůli tomu svejm 

známejm, abych jim řek, jak se chovaj ke zvířatům, že je prodávaj na medvědí hody. 

Jenže ta tiskovka, ta byla 17.listopadu osmdesát devět, takže to zapadlo všechno a pak 

byl ten listopad a ty změny a v polovině prosince já jsem si řek, že to musim zveřejnit, 

tak jsem to ještě jednou chtěl dělat a byl jsem v Plzni v redakci televize. Oni mě tam 

znali a řikali, že to nemůžou natočit, že nemaj redaktora. Protože ten redaktor jejich to 

byl takovej partajník, ale zase byl natolik solidní, že se toho nechtěl účastnit a odešel 

sám. No a oni říkaj my nemáme s kym dělat a tak jako z legrace jestli bych to nechtěl jít 

dělat, (--) tak jsem si napsal žádost a oni mě vzali. No, takže jsem šest let dělal 

redaktora.  

 

K: Ale to jste se nevěnoval jen zvířatům. 

 

Václav Chaloupek: Nene, to jsem dělal všechno, politiku… Byla to strašně krásná 

doba v tom devadesátym roce, takový ty změny, já byl u všeho. No a v devadesátym 

šestym  já už jsem se na to necejtil, jsem věděl že až přijde ta další generace novinářů 

jsou daleko perspektivnější a věděl jsem, že já prostě… Že maj odborný vzdělání. Ale 

prostě to svoje poslání jsem splnil. No a v devadesátym šestym jsem založil teda tu 

firmu. No a začali jsme dodávat zpravodajství, ale to nešlo, tak jsem se vrátil k tej 

myšlence z doby, kdy jsem dělal v tej zoologickej zahradě a tak jsem chtěl natočit 

medvědy. Tak jsem začal dělat teda tohle.  
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K:  Pokračujete ještě nějak, nebo chcete se věnovat stále tomuhle?  

 

Václav Chaloupek: Já jsem původně, to tam jste se asi nikde nedočetla, někdy 

v osmdesátym čtvrtym roce… osmdesát pět, přijel do Plzně Jindro Vlach, to byl 

slovenskej kameraman a režisér, vynikající, já ho měl hrozně rád toho Jindru. A chtěl 

točit medvíďata. A já jsem se právě dozvěděl, že dělá slovenský večerníčky. 

 

K: Tam už teda něco takovýho fungovalo?  

 

Václav Chaloupek: No, no. No a medvědy chtěl dělat. A já v tej době jsem začal jezdit 

do televize do Studia kamarád dělat pořad Neoblíbená zvířata (--). Tak nejdřív jsem se 

na tohle koukal s takovym jakoby despektem a ředitel mi řek, abych mu pomáhal, tomu 

Jindrovi. No a prakticky s Jindrou jsem se skamarádil a asi tři roky jsem s nim dělal 

na jeho večerníčkách. Ale tim jak jsem to poznával, jsem měl k tomu spoustu 

připomínek… on měl tedy krásný ty záběry, ale ten děj k tomu prostě byl blbej. A často 

byl proti přírodě a nebyl úplně… 

 

K: A on si to i režíroval? 

 

Václav Chaloupek: On si to režíroval, ale dělal pod slovenskym, pod nějakym 

(Domem Ostrava a v tom osmdesátym devátym tam mu vždycky někoho přidělili, kdo 

na tom spolupracoval a kdo mu napsal děj. (--) Já mu to řikal a on řikal „víš, Venco, já 

to vim, no, ale oni mně tohle, je tam ta a ta a napíšou mi scénář a napíšou mi to a to.“ 

Já jsem napsal desítky různejch seriálů o medvíďatech, někdy v osmdesátym šestym, 

sedmym. Tenkrát se nám rodili každej rok v zoologickej, tak jsem… No a Jindra přijel 

a řikal, že tady v tom prostředí by to nešlo natočit a že by to bylo hrozně drahý, no. 

Takže se od toho upustilo a já jsem si na to vzpomněl o deset let pozdějc. Ale zase jsem 

nechtěl, bál jsem se, že točit hned s medvědama by bylo riskantní, tak jsem si nejdřív 

řikal, že udělám nějaký obyčejný zvíře, a to byla liška. A ten Tuláček najednou byl 

prostě pořad, nejoblíbenější pořad v Český televizi v tom roce, a já jsem chtěl točit ty 

medvědy a oni řikali ať točim něco obyčejnýho, tak jsem dělal ty Pruhovaný kamarády, 

ty divočáky. Další rok jsem medvíďata nesehnal, to už jsem měl zelenou, ale tak jsem 

dělal ty Kluky ze zámku, ten seriál o těch bažantích kuřátkách. No a teprve v roce 2000 

se narodily medvíďata v Krumlově a začal jsem s nima teda dělat. Ale to už jsem věděl, 
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v tej době, v tom roce devadesát devět dejme tomu, tak jsem si řikal, že nebudu točit 

jakoby samoúčelně, jenom různý zvířata, a že by to mělo mít ňákej takovej trošku 

význam, kterej v tom necejtim jenom já, ale... Takže jsem si vybíral zvířata a ideově 

jsem chtěl, aby to bylo trošku jiný, než ty předcházející, ty ostatní díly. A ono je to 

strašně těžký u žánru jako je večerníček (--), protože tam se pohybujete ve strašně 

úzkym… Máte strašně úzkej prostor vymezenej k těm nápadům a k nějakej realizaci. 

Protože v tý přírodě všechno, co se tam děje, aby se to udrželo při životě, buď loví 

a nebo je to lovený. To v tom večerníčku se nemůže udělat. Na druhou stranu udělat 

to ušišlaný, podbízivý, to taky nejde, jo. Takže najednou zjišťujete, že těch dějovejch 

možností je tam strašně málo. 

 No takže aspoň ta hlavní myšlenka, u Tuláčka to bylo to samotný zvíře a hledání 

domova, u Pruhovanejch kamarádů to bylo, že různý zvířata spolu můžou mít docela 

hezkej vztah a že i ty zvířata na sobě můžou bejt závislý. Ty Kluci ze zámku to bylo o 

bažanticích, to bylo spíš takový jako pohádka, jak oni maj toho nepřítele tu kunu, ale ta 

nesměla taky vypadat moc ošklivě, no a pomáhal jim tam ten jezevčík. Méďové to byl 

takovej jakoby průvodce po republice, po hezkejch místech za pomoci medvědů. Já 

jsem chtěl ukázat takový ty krásný místa, no a vlastně bylo to o tom, jak jim nahrazuju 

mámu. Vydrýsek, tak to bylo opět hledání domova, ale trošku jinak braný než to 

předtím. No a pak byli Bráškové, vlčata. A ten seriál nedopad' jak jsem si představoval, 

ten měl bejt původně třináctidílnej, a tady v televizi to měly dvě ženský na starosti, 

který teda tomu absolutně nepřály a tohleto nechtěly, řikaly, že vlci jsou zlý zvířata a že 

o nich bych neměl točit, abych toho nechal. Tak jsem přestal točit a když mi nabízeli, že 

to mam dodělat, tak uplynuly asi čtyři měsíce, kdy jsem netočil, a už to nešlo. No, takže 

tam to mělo vypadat trošku jinak, to mělo bejt jakoby lvice Elza – že ten táta je chce 

vypustit (--), ale oni mají všude spoustu nepřátel. Ten Vydrýsek to bylo taky takový 

putování po řekách a v tom prostředí okolo vody. Pak jsem chtěl točit o rysovi, ale pak 

se vlastně narodili další medvíďata, tak jsem udělal spíš takový volný pokračování 

Méďů. A Madla a Ťap byla Šumava, příběh psa a kočky, a bylo to děj zase potulování 

po Šumavě (--). Pak byl Ježek Aladin. […] 

No a ty Minuty z přírody, to byl takovej pořad, kterej já jsem chtěl dělat. To, že to 

bude jenom minuta, byl můj nápad, protože ono to televizní zpracování má svoje 

zákonitosti a já když jsem dělal v televizi zpravodajství, tak vim, že když někdo čte 

jednu informaci nebo dvacet dvě minuty, tak je to nuda. […] 
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Takže se to začalo vysílat prvního května dva tisíce šest a do jednatřicátýho prosince 

dva tisíce sedm jsme dělali kytky nebo zvířata – takže jednou to bylo o kopřivě (--), ale 

vždycky to mělo hodnotu v tom, že to bylo to, co zrovna teď aktuálně kvete. A mně už 

to připadalo, že už je to příliš jednotvárný, a tak jsem se rozhod', že to budu dělat jinak. 

A od prvního první dva tisíce osm jsme začali vysílat chráněný území, většinou, a to 

bylo až do konce roku. No a letos jsme to začali jedenáctého dubna a do teďka. Teď se 

jedná o tom, jestli to přesunou na ten druhej program, nebo jestli se to zruší. […]  

Tak já jsem se letos zaměřil na ohrožený a vzácný kytky. To bylo bezvadný, já jsem 

dělal třeba ty naše orchideje – vstavače, bradáčky, srstnatce a tyhlety kytky, tak u nás 

jich šedesát pět různejch druhů roste, a různejch poddruhů a variant. A já jich udělal 

přes čtřicet. Což teda si myslim, že je úžasný. […] Dokonce mam takovej nápad 

na příští rok, že bych chtěl natočit pětadvacetiminutovej film, kterej jsem domluvenej, 

že by to bylo od jara, od předjaří do podzimu, jsem domluvenej s Lubošem Brabcem, 

kytaristou, že bych ho nechal vždycky v nějakym prostředí zabrnkat pár taktů a pak by 

zahrál skladbu a já bych tam nemluvil, tam by nebylo ani slovo, ale byly by tam 

obrázky těch vzácnejch rostlin. S tim, že by tam třeba bylo napsáno českej a latinskej 

název kytky a lokalita, kde se to vyskytuje a že by to doprovázel vhodnou hudbou.  

No, fakt mam hrozně rád Šumavu, i Brdy mam rád. 

 

K:  A vy žijete v Plzni?  

 

Václav Chaloupek: No, bydlim na náměstí. Ale většinou bejvám v tom lese na hájovně 

(--) já tam mam vždycky nějaký zvíře, o který se musim starat. […] 

Já bych to teda doklep, dopovídal. Já v tom roce devadesát jsem zas dělal 

v televizi a v roce devadesát dva jsem začal točit večerníčky. […] Já jsem si při natáčení 

těch večerníčků najednou uvědomil, že všechny ty knížky, co jsem čet v dětství… 

V tom lese je spousta příhod, tak najednou ty příhody, že jsou k ničemu, protože 

všechno je to strašně krutý tam. A to nejde do večerníčků.  

 

K:  A kdyby to nebyl přímo večerníček… 

 

Václav Chaloupek: Samozřejmě, ale tady jde o to, že na to koukaj děti než jdou spát, 

nemůžou se z toho počůrat. 
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K: Tak ty Minuty z přírody to je zase něco jinýho. 

 

Václav Chaloupek: No, to nebylo pro děti, nebo takhle, můžou se na to koukat, ale 

nebylo to jenom pro děti.  

 

K:  A jaký skupině třeba ty Minuty z přírody jsou smeřovaný?  

 

Václav Chaloupek: Já si myslim, že je to takovej jakoby rodinnej pořad. Jako ty 

večerníčky, ty maj bejt pro děti od čtyř do jedenácti let, ale já mam nejvíc ohlasů 

od důchodců. Že na to koukaj. Zrovna tak mě to mrzí teď z mýho osobního hlediska, že 

nedodělám to zatim, ale dostal jsem taky dopis od maminky, která mně psala, že mně 

chce poděkovat, že má dítě, který  je vážně nemocný a nemůže opustit lůžko 

nemocniční, a že vlastně ty moje večerníčky jsou jeho jedinym kontaktem s naší 

přírodou. A to si řikáte, že i kdyby to bylo jen pro něj, tak to má cenu dělat. (----) 

 

K:  Můžeme se teda vrátit ještě k tomu začátku natáčení tý Minuty z přírody, s kym jste 

to tenkrát spáchal? S kym jste jakoby spolupracoval nebo kdo byl kameraman…  

 

Václav Chaloupek: No, já jsem se naučil točit sám. To by se nevyplatilo (--) 

Nedostávám tolik, abych moh' zaplatit kameramana. To kdybych zaplatil kameramana, 

tak nemam nic už. […] 

 

K: Takže už si to od začátku točíte sám?  

 

Václav Chaloupek: Jo. Točim sám, už druhou kamerou teďko. A spolupracoval jsem… 

Já mam všude nějaký známý, nějaký odborníky, tak jim občas zatelefonuju. Těší mě, 

když se můžu obrátit na takový ty šéfy odborů životního prostředí, to bejvaj většinou 

zapálený lidi. U nás v Plzni… […] Ale zajímavý je, že každej ten ouřad tomu věnuje 

jinou pozornost, a naprosto bez patriotismu musím říct, že nejlepší je ten úřad v Plzni. 

Tam přijedete a vždycky tam je na tý příchodový cestě  na to chráněný území velká 

tabule, popisky s fotografiema a voni těch tabulí rozmístili, já nevim, asi dvě stě v tom 

kraji. A to je velice, velice záslužná činnost.  

 

K: A to vy přijedete na nějaký to chráněný území a informace získáváte na úřadech?  
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Václav Chaloupek: Ne, ne. Nejvíc mně pomáhá v tomhletom literatura, Chráněná 

území západních Čech, Plzeňska a Karlovarska. A to vydala agentura pro chránění 

a obnovu krajiny. (---) Tam jsou vždycky rozdělený ty chráněný území, a je tam to 

chráněný území popsaný – geologická stavba, zvířata, rostliny, zvláštnosti, záměr, takže 

nastuduju vždycky, o čem to je.  

A v tom komentáři se odráží všecko, moje nálada. (--) Pak přijedu domů a řikám 

si vždyť já nemam k tomu co říct. Nemůžu říct tady by normálně kvetly jaterníky, to je 

blbost. A bohužel polovina roku je v tomto ohledu chudá. Tak já teď třeba vybírám 

geologický věci, jako útvary, (--) jeskyně a některý paleontologicky chráněný území, 

ty nálezy trilobitů…  

[…] 

K:  Kvůli tomu pořadu Vás někdo oslovil, jako jestli Vás někdo zaúkoloval, nebo jste 

jim ho někomu nabídl?  

 

Václav Chaloupek: Ne, nabíd' jsem to, nabíd', no. Jeden kamarád tam dělal 

šéfredaktora, ředitel zpravodajství, tenkrát dělal šéfredaktora, tak jsem mu to nabíd' a on 

řikal, že to je dobrej nápad, že o přírodě nic nemají.  

 

K: Teďko něco o tý znělce, ten začátek. Skládal to pan Lenk jen hudbu, nebo i tu 

znělku?  

 

Václav Chaloupek: Ne, von to dělal. Je to minuta, tak jsme řikali, aby to bylo 

třívteřinový, zrovna tak záběr aby byl taky ty dvě, tři vteřiny. Abychom nebrali čas. 

 

K: Teď se chci zeptat na ty motivy, který jsou právě na začátku a na konci. To jste volil 

vy, nebo..?  

 

Václav Chaloupek: Ne, ne. Já musim říct ještě jednu důležitou věc, já to dělám celou 

tu dobu s tim Petrem Maršíkem. S Petrem Maršíkem jsem dělal už ty večerníčky, Médi 

jsem s nim dělal, potom Aladina jsem s nim dělal určitě, Madlu a Ťapa jsem s nim dělal, 

a ty pohádky z Afriky, to byla vlastně náhrada za ty gorily. A vlastně ten Petr Maršík 

von je hrozně šikovnej střihač, a von se mi do toho vždycky šije, von vždycky dostane 
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materiály, tam je to… (--) Ale von je hrozně svědomitej, a von dělal tu znělku tuhletu, 

ta původní byla jeho, a tahleta je dělaná v televizi. 

[…] 

 

K:  Ještě se zeptám, jak dlouho dopředu se ty díly točí?  

 

Václav Chaloupek: No, takže dneska jsem přines díly, který…  nebo materiály, který 

jsem točil včera a předevčírem, to znamená v neděli a v pondělí, dneska jsem to přivez, 

namluvim to, Petr to sestřihá, vozvučí, dá tomu tu formu, v pátek ráno tu musí bejt tady 

v televizi. (--) 

Čili je to nejvíc 14 dní starý. Musim Vám ještě říct, mně to ovlivňuje natolik, že já 

takhle přemejšlim, kdy už to bude, a já žiju 14 dní dopředu.  

 

K: Vy se tomu vlastně každej den věnujete. 

 

Václav Chaloupek: No, jako někdy natočim za den jednu, a někdy natočim tři, někdy 

jich udělám i pět. 

 

K: A to jako natočíte na jednom místě? 

 

Václav Chaloupek: Ne, přejíždím. […] 

 

K:  Já jsem od Vás vůbec pochytila takovejch věcí. Já jsem třeba někde už četla, že jste 

vyprávěl, že ten pořad je taky dělanej hlavně kvůli tomu, aby lidi si nepletli co je srnče, 

co je kolouch, co je bažant, co je koroptev… 

 

Václav Chaloupek: Jo, to jsou takový věci jako že havran je samec od vrány, že bažant 

je samec od koroptve…[…] 

 

K:  Má ten pořad nějakou stálou strukturu? Třeba jak jste řikal, že se inspirujete těma 

brožurkama…  

 

Václav Chaloupek: No, na jaře, a v létě, když jdu do toho chráněnýho území, tak mi dá 

práci vybrat to nejdůležitější, teď mi dá strašnou práci napsat to aby to byla minuta. 
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Taky to záleží, jakou mam náladu, jaký jsou podmínky.. Někdy mluvim o tom a někdy 

o tom. Je to tim, no. 

 

K: Tak teď se ještě zaměřim na tu zvukovou stránku. Ty zvuky, co ty zvířata vydávaj, 

to je normálně k tomu, nebo tam jsou třeba někdy i dodatečně nějak zakomponovaný? 

 

Václav Chaloupek: No, máme ještě v archivu nahraný nějaký hlasy ptáků, takže to 

třeba tam dodáváme.  

 

K:  No a jen to pozadí, nebo třeba … Teď jsem třeba koukala na toho tetřeva, to je 

takový výrazný v tomhle. 

 

Václav Chaloupek: No, ten tetřev zrovna, s tim má ten Petr strašně práce, já jsem 

natočil jednoho a mám tam docela dobře ten tok. Ale on byl slabej. No, takže mam 

i jinýho tetřeva, kde jsem ten tok chytil dobře, jenže on potom jinak otvírá zobák a jinak 

se kroutí, že jo. On ten tok má takový fáze různý, no, takže pro něj je to hrozná práce to 

nastavit. […] 

 

K:  Ještě se zeptám, jestli víte, kolik těch melodií je, kolik jich tam k tomu složil. 

 

Václav Chaloupek: Vim, protože jsem mu to platil. Ale je jich osmnáct, používáme 

jich dvanáct, a z těch dvanácti má Petr Maršík ještě některý nejoblíbenější. Jo, protože 

von ten zvukař taky si vybere tu melodii, co tam dává.  

[…] 

 

K:  Ale je to stejný jako v těch minulech letech. 

 

Václav Chaloupek: Jo, jo.  

 

K: Ty texty, jejich autorem jste sám, předpokládám.  

 

Václav Chaloupek: Ano. 

  

K:  A vznikají předem, nebo až potom?  
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Václav Chaloupek: Ne, potom. Nikdy jsem neudělal předem.  

 

K:  Já jsem si právě všimla, že na internetu už jsou umístěný ještě před tim vysíláním, 

tak mě to trošku zmátlo.  

 

Václav Chaloupek: Jo, to jsou asi ty skrytý titulky. Já jsem to neviděl nikdy. 

 

K:  No, já právě neměla jinou možnost, já nemohla vůbec nic sehnat jako na tom 

dvdčku.. 

 

Václav Chaloupek: Kdybyste chtěla dívídíčko, tak já mám to jaro, léto, podzim, zima, 

mam. Ty první. To je hrozná nuda. 

 

K:  No, to já mam spíš nasledovaný ty první, než tyhle. Mě to asi bavilo zase víc, než ty 

chráněný oblasti. Vy tam stejně ale vždycky v tom chráněnym území upozorníte 

na nějakou rostlinu. 

 

Václav Chaloupek: Jo, když to jde, tak jo. 

 

K: Teď ještě jak ty informace sháníte, nebo vy toho asi většinu víte, jako myslim 

konkrétně třeba o těch živočiších.   

 

Václav Chaloupek: No, někdy taky hledám. Třeba u těch živočichů ne teda, tam si 

myslim, že jim rozumim. Ale to je zajímavý, u nás v tom kraji, na tom krajskym úřadě, 

tam pán, kterej tim povolánim má na starost zvířata se jmenuje Vlček a paní, která má 

kytky, se jmenuje Pivoňková, jo.  

[…] 

 

K:  Tak teď ty témata teda, jak je vybíráte, to je teda závislý asi převážně na tom ročním 

období, že jo. 

 

Václav Chaloupek: Určitě. Jako teď třeba hledám ty skalní útvary a… […] Teď to jsou 

teda třeba ty paleontologický útvary.  
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K:  Já jsem si všimla, teda nevim, jestli jsem to neměla vsugerovaný, ale mně se třeba 

zdálo, že třeba v tý zimě jste hodně točil stromy a ptáky, a právě potom na jaře ty 

byliny.  

 

Václav Chaloupek: No, protože tam byl ten seriál, to krmítko, že jo. To bylo schválně 

dělaný, protože jsem si řikal, že spousta lidí má doma krmítko a neví, co mu tam lítá. 

A potom další jsou ty chráněný stromy, ty jsou strašně zajímavý. Tam jsem měl 

i chráněnej břečťan. A vybíral jsem nějaký ty… Ty stromy mají historii, některý jsou 

zase zajímavý tim místem, no. Jako stromům jsem se letos moc nevěnoval. Ale kdybych 

ještě pokračoval po Novym roce, tak by na ně taky došlo. Praha, stromy… 

 

K:  Tak těch nápadů máte hodně. Ale asi to není momentálně kde zužitkovat.  

[…] 

 

Václav Chaloupek: Já si myslim, že ta Minuta z přírody je promarněná šance 

v televizi. Že to je naprosto nekonfliktní pořad, na kterej by si lidi zvykli, stačilo by 

jenom, aby to to třikrát denně opakovali v nějakym programu, teda první program 

nemluví s druhym, že jo. Je to hrozná škoda, vždyť to mohli opakovat v ranním 

vysílání, dávat to jako tečku do zpráv…  

 

K: Nepřemejšlel jste třeba i nad rozhlasovou variantou?  

 

Václav Chaloupek: Ne,ne. Já vidim jenom přes kameru. 

 

K:  Tak ona je to škoda, když nejsou ty obrazy, no. 

 

Václav Chaloupek: […] Já jsem spíš přemejšlel udělat to jako knížku. Jaro, léto, 

podzim, zima (--), co stránka to jeden den. A že bych k tomu nakreslil nějaký ty detaily, 

bukvici (--), motýla… 

[…] 

 

K:  Nějaký tipy na témata Vám někdo dává, nebo sám?  
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Václav Chaloupek: Ne. No, někdy jo, pardon. Někdy mi volají, že třeba když jdou 

chytat modráčky nebo kroužkovat vejry, no, oni ví, že o to mam zájem, o tohleto. To jo. 

A mam spoustu takovejch různejch informátorů, který mi volaj, že už začali troubit 

jeleni, jo, tohleto že kvete. To mam takhle.  

 

K:  Snažil jste se tenkrát třeba nějak vyrovnávat nějak poměr mezi zvířatama 

a rostlinama, nebo to bylo na náhodě? 

 

Václav Chaloupek: Ne, to bylo ona náhodě. Ze začátku moje idea byla jednou zvíře, 

jednou… Ale to nevydržíte, to nejde. Já nemam, kdybych měl kameru pořádnou, tak to 

by šlo. Ale nešlo by to dělat to z tejdne na tejden. S kytkama je to jednodušší, ale točit 

se zvířatama, je to někdy docela riskantní věc, když vim, že bude jelení říje.  

[…] 

 

K: Ještě se zeptám, co se týče programu, vyhovuje Vám třeba to zařazení?  

Václav Chaloupek: Ne. Mně už nevyhovovalo, že to dali na tu čtyřiadvacítku, já si 

myslim, že ideální doba by byla buď před regionálním zpravodajstvím, nebo jako tečka 

ve zprávách. Ale oni mi řekli, že je to blbost, že by na to lidi nekoukali, protože zprávy 

končí… Tenkrát končily po půl, a voni řikali, to bys nevěřil (--) zprávy skončí a všichni 

přepnou na Novu.  

 

K:  Tak tam taky vždycky dávaj zvířátko nakonec, ale je to takový… 

 

Václav Chaloupek: No, já jsem jednu dobu uvažoval, že bych jim to nabídnul na tej 

Nově.  

[…] 

 

K:  Proč se ten pořad přestal vlastně vysílat v tom roce dva tisíce osm? 

 

Václav Chaloupek: Já nevim.  

 

K:  A teď se teda přestane vysílat znova, jo?  
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Václav Chaloupek: No, a já si myslim, že je to škoda, no. Já poslední informace mam, 

že je to jenom do konce roku, a teď řešíme, jestli se to domluví na prvnim programu. 

[…] 

 

K:  Ještě mi řekněte, jestli třeba  nějakym způsobem řešíte ty tóny barev … 

 

Václav Chaloupek: No, když točíte, tak ta kompozice by měla nějak vypadat, a protože 

jsem vlastně původem vyštudovaném výtvarně, tak si na tohleto jako docela potrpim, 

a ty záběry se snažim aby byly hezký, i když je to jenom do těch Minut. A tu barevnou 

kompozici neovlivníte, ta tam prostě je, ale s tim já nic nedělám, ale takovou stavbu 

toho obrazu, tu jo. Ale mně se srašně líbí, když se k tomu vracíte v průběhu roku, když 

se podíváte, ty záběry jak se ta příroda prostě mění. Teď se zase vracim k těm bukům  

(--), ty jsou v první polovině května nádherně zelený, tak teď jsou zase bronzový. 

Ty proměny mě na tom docela přitahujou a myslim si, že to je to co je v tý Minutě 

docela zajímavý.  

 

K:  Taky jsem si všimla, že je hrozně málo dílů, který natáčíte za deště.  

 

Václav Chaloupek: No, to už musí bejt. 

 

K:  Nad Maráskem se to jmenovalo, nebo tak něco, že jste o tom mluvil.  

 

Václav Chaloupek: Vidíte, no, to jsem už neměl co dělat, Nad Maráskem. A to je jak 

jsem sháněl tu řepu, v tom revíru… Potřeboval jsem to večer odvézt no a vono když 

vám dva dny za sebou prší, tak už se tomu nevyhnete. A to byl takovej ten deštivej den, 

to si pamatuju, to je tak pět tejdnů tohleto, možná ten měsíc… Měsíc – pět tejdnů je 

tohleto. Jo, v dešti nerad a nerad v bouřce. No, na Marásku jsem to musel vydržet.  

 

K:  Mně právě přijde, že tam hodně pracujete s tim sluníčkem, že tam jsou záběry třeba 

to slunce v korunách stromů. 

 

Václav Chaloupek: No, to jo. To se mně líbí. Teď tam zrovna jsem dělal sluníčko 

v jinovatce, sluníčko ve stromech, sluníčko v bukovym listí, sluníčko v kapradí, západ 

slunce na Čerchově… […] 


