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Anotace (abstrakt)
Hlavním tématem práce je srovnání dvou investigativních pořadů. Srovnání vychází jednak 

z koláčů sledovanosti, které k jednotlivým pořadům zveřejnily televizní stanice, jednak 

jsem využil metody narativního textu jako průvodce publicistickými pořady, tak jak ho 

představil ve svém díle Lubomír Doležel. Závěry, které z toho vyplynuly, jsem poté 

srovnal se závěrečnou sondou, které se účastnilo 86 respondentů. Cílem práce bylo najít 

model úspěšného pořadu, tak aby měl co nejdokonalejší stavbu a byl tedy pro diváka co 

nejatraktivnější.

V práci jsem se samozřejmě zabýval i postavou moderátora a tím, nakolik důležitým 

aspektem při výběru pořadu je.

Abstract
The main topic of my thesis is a comparison of two investigative shows. The comparison is 

based on tv measurement which were published, for each show, by the television stations. I 

also used methods of narrative text as a guide through journalistic show same as Lubomír 

Doležel presented it in his work. I compared the conclusions that come up from the 

research with the analytical probe in which 86 participations took part. The aim of the 

work was to find a model of a successful show, so it would have the most perfect structure 



and it would the most attractive one for audience. Surely, I also focused on the character of 

the host and how important of an aspect the host is for the choice of the show.
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žurnalistika, publicistika
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Úvod

Nejprve bych rád uvedl téma své práce, které zní: “Srovnání 

dvou konkurenčních pořadů - Pořadů 112 V ohrožení života TV 

Nova a Soukromá dramata na Prima FTV.” 

   O co v mé práci vlastně půjde? Rád bych se hlouběji 

věnoval práci investigativních žurnalistů v českých 

televizích. Tento obor žurnalistiky není v České republice 

nijak zvlášť hojně rozšířen a to hlavně proto, že vlastně 

poprvé se na České televizi tento formát objevil až s Radkem 

Johnem, Josefem Klímou a Radkem Bajgarem a jejich pořadem Na 

vlastní oči. To byl absolutní úkaz v tehdejší televizní 

praxi, ostatně stejně jako celá TV Nova. 

   Televize Nova k fenoménu zvanému investigativní 

žurnalistika zveřejnila v dubnu 2010 na svých stránkách 

následující stanovisko:

“Investigativní žurnalistika neboli investigativní 

novinářství označuje činnost novináře, který aktivně 

vyhledává informace o podezřelém chování veřejných činitelů. 

Někdy takové sbírání informací může trvat i několik měsíců. 

To bývá velmi náročné. Proto je pro tento typ žurnalistiky 

nutná obrovská podpora vydavatele a to nejen ta finanční, ale 

i morální. Není tedy divu, že opravdu ryze investigativních 

pořadů či rubrik najdeme v České republice poskrovnu. 

Přesto je význam investigativní žurnalistiky pro společnost 

nevyčíslitelný Je důležitou součástí kontroly vlády, 

politických představitelů i úředníků, kteří mají svěřenou 

obrovskou moc a právě díky ní se často snaží zamlžovat či 

zpochybňovat své nekalé aktivity.

Za nejznámější aféru investigativní žurnalistiky je 

považována Watergate. Právě podle ní se k dalším významným 
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kauzám přidává pověstné –gate (tak vznikly například aféry 

Irangate, Macekgate, Wallisgate, či Clintonova Zippergate).

Watergate je skandál, který vypukl v USA poté, co se do sídla 

Demokratické strany (v komplexu zvaném Watergate) dostali 

pracovníci republikánského prezidenta Nixona, aby v 

jednotlivých místnostech nainstalovali odposlechy. Vše mělo 

být navíc maskované jako loupežné přepadení. Především díky 

novinářské píli dvou investigativních žurnalistů Washington 

Post Boba Woodwarda a Carla Bernsteina vedla celá kauza až k 

rezignaci prezidenta Nixona na svou funkci.”1

    V souvislosti s tím si dovolím male odbočení do historie 

investigativní žurnalistiky. V podvědomí čtenářů totiž 

převládá názor, že investigativní žurnalistika je fenoménem 

poslední doby a nemá zásadní tradici a oporu v historii. Opak 

je samozřejmě pravdou. Jak napsala Barbora Osvaldová v 

Lidových novinách za otce investigativní žurnalistiky lze 

pokládat už EGONA ERWINA KISCHE: “Novináře, který byl ochoten 

udělat cokoli, jen aby se dostal k zajímavým informacím…”, 

který ovšem žil v období 29.4.1885 - 31.3.1948… Jak je ale 

vidno, cesta od tohoto novinářského esa k investigativním 

novinářům na obrazovce byla ještě dlouhá2 

 Asi úplně prvním investigativním reportérem u nás byl 

zmíněný Josef Klíma. Právě proto jeho a jeho pořad nemohu z 

výčtu vynechat. Bohužel nemohu do své práce zahrnout první 

pořad tohoto typu, pořad Na vlastní oči. Právě z něj poté 

veškeré investigativní pořady vycházely. 

2

1 URL:http://oci.nova.cz/clanek/novinky/investigativni-zurnalistika-v-kostce-
kauzy-ktere-menily-svet.html

2  Lidové noviny. Lidové noviny, a.s., 2001, roč. 14, č. 182. ISSN 1213-1385.

http://oci.nova.cz/clanek/novinky/investigativni-zurnalistika-v-kostce-kauzy-ktere-menily-svet.html
http://oci.nova.cz/clanek/novinky/investigativni-zurnalistika-v-kostce-kauzy-ktere-menily-svet.html
http://oci.nova.cz/clanek/novinky/investigativni-zurnalistika-v-kostce-kauzy-ktere-menily-svet.html
http://oci.nova.cz/clanek/novinky/investigativni-zurnalistika-v-kostce-kauzy-ktere-menily-svet.html


 První zkoumaný pořad, Soukromá dramata, byl vlastně 

přímým pokračováním “Očí”. Píši byl, protože pravě v tuto 

chvíli, kdy na své práci pracuji, je víceméně rozhodnuto, že 

TV Prima ho do svého podzimního programového schématu 

nezahrnula. A že pokud bude pokračovat, tak paradoxně na TV 

Nova, která se ho před dvěma lety bez skrupulí zbavila. Není 

však v možnostech mé práce se touto nově nastalou situací 

zabývat. Předmětem mého hodnocení bude tedy pořad Soukromá 

dramata, tak jak se vyvíjel za uplynulý rok. Druhým zkoumaným 

pořadem dle názvu mé práce měl být i pořad 112: V ohrožení 

života. Měl jsem v úmyslu ho volit jako protipól Klímova 

pořadu. Vývoj pořadu však šel zcela jiným směrem a za 

poslední rok se natolik odchýlil od původního záměru autorů, 

že zahrnout ho do srovnání by bylo velmi obtížné a nelogické. 

Nerad bych ho však zcela opomenul, protože Mirek Vaňura, 

autor a moderátor pořadu a nějakou dobu také kolega Josefa 

Klímy měl původně v úmyslu také sledovat zajímavé kauzy. Ve 

své práci ho tedy budu sledovat spíše okrajově. Jako protipól 

Soukromých dramat, mi v tuto chvíli přijde vhodnější, volit 

pořad Reportéři ČT, jejichž hlavní představitel, Marek 

Wollner, je označován za následníka Josefa Klímy. 
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1. Představení pořadů

1.1 Soukromá dramata

 Tento pořad televize uvedla v září roku 2010. Byl vnímán 

jako přímý nástupce pořadu Na vlastní oči, který byl do té 

doby vysílán na konkurenční televizi Nova. Po jeho zrušení 

přešli postupně oba hlavní protagonisté Janek Kroupa i Josef 

Klima do TV Prima, kde jim nabídli vysílání obdobného pořadu. 

V prvních dílech pořad uváděl Janek Kroupa, který se střídal 

s herečkou Bárou Munzarovou. Josef Klíma do “Dramat” přišel 

až po prvních dvou dílech a vystřídal právě Báru Munzarovou.

TV Prima uváděla nový pořad sloganem: “Hrdinou Soukromých 

dramat se může stát každý, kdo prožil výjimečný, silný 

příběh. Pořad sleduje výpovědi bez ohledu na sociální 

postavení aktérů, jejich rasu, náboženské vyznání, pohlaví, 

sexuální orientaci či příslušnost k politickým, názorovým, 

zájmovým nebo profesním skupinám. Diváci nahlédnou například 

do osudů těch, kteří kvůli lásce dali všanc svůj život, jako 

zázrakem přežili katastrofy, vsadili vše na jednu kartu, aby 

si splnili životní sen, nebo se stali obětmi zločineckých 

mafií.”3 

 Pořad stejně jako "Oči" tvoří tři reportáže. Nejprve se 

vysílal v pátek od 21:10, posléze byl přesunut na čtvrtek od 

20:50. V těchto časech o něj ale také nebyl takový zájem, jak 

televize čekala, a proto ho přesunula na úterý, hned po 

hlavním pořadu večera. V tomto čase již byla sledovanost 

velice obstojná a pořad se zařadil mezi nejúspěšnější pořady 

TV Prima. V odkazu na sondu, se kterou vás seznamuji na konci 

práce, je toto zjištění velice zajímavé. V obecné rovině 

4

3 URL: http://i.iinfo.cz/urs-att/Soukroma_dramata-131238336222834.pdf

http://i.iinfo.cz/urs-att/Soukroma_dramata-131238336222834.pdf
http://i.iinfo.cz/urs-att/Soukroma_dramata-131238336222834.pdf


totiž dle sondy respondent upřednostňují čas po 22. hodině. 

Přesto se sledovanost navyšovala s tím, čím dříve se pořad 

vysílal.

 Soukromá dramata na rozdíl od Reportérů ČT spoléhají 

spíše na osobní příběhy, než na velké politické kauzy. (Ze 

závěrečné sondy jednoznačně vyplynulo, že z hlediska 

sledovanosti je to velmi dobrý tah. Osobní příběhy 

upřednostňuje celých 62% respondentů). Je to tedy evidentně 

velmi dobré rozhodnutí, obzvláště v případě, že se reportérům 

skutečně podaří objevit nějaký silný příběh. Rozdíl ve 

sledovanosti jednotlivých kauz je totiž obrovský. Zatímco 

třeba příběh slepých manželů, kteří navzdory úřadům 

vychovávají dvě malé děti, vzbudil takové ohlasy, že bylo 

natočeno několik pokračování, která měla vždy obrovskou 

sledovanost, příběh thajských masérek úplně propadl. 

Především těsně před skončením pořadu začalo být vidět, že 

reportérům, kteří za sebou nemají velký autorský tým tak, jak 

byli zvyklí v TV Nova, trochu dochází dech. Bez patřičného 

zázemí nebyli schopni realizovat náročné kauzy a měli poměrně 

úzký tematický záběr. Mnohým divákům “Očí”, kteří za nimi na 

TV Prima přešli, proto jistě chyběly válečné kauzy Standy 

Motla. Stejně tak jako typický rukopis Davida Vondráčka se 

nepodařilo reportérům nahradit. Určitě to nebylo tím, že by 

byl někdo z autoru lepší, či horší, jen autorské a materiální 

zázemí na TV Prima a na Nově v době Železného i po něm bylo 

na úplně odlišné úrovni. Což je ostatně zmíněno i v citované 

definici investigativní žurnalistiky. Navíc vzhledem k tomu, 

že Janek Kroupa a Josef Klíma od kauzy Kajínek spolupracují 

na tématu velmi často spolu a také mají velmi často podobný 

úhel pohledu, stal se za tu dobu jejich rukopis téměř 

totožným. Což samozřejmě v případě, že se na pořadu podílí 
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10-12 tvůrců, vůbec nevadí, v případě, že se ale jedná o tak 

úzký tým, jak tomu bylo v případě Soukromých dramat, pořadu 

trochu ubírá na pestrosti. 

Časem proto ubylo atraktivních témat a sledovanost šla 

dramaticky dolů. To bylo také zřejmě důvodem červnového 

zastavení pořadu. 

1.2 Reportéři ČT 

“Tým Reportérů České televize přináší politické, ekonomické i 

společenské kauzy, hledá zajímavé lidské příběhy a natáčí 

unikátní rozhovory. Investigativní reportáže z domova i ze 

zahraničí komentují jejich aktéři či významné osobnosti přímo 

ve studiu. S redakcí spolupracuje řada renomovaných českých 

i zahraničních novinářů. Pořadem provází Marek Wollner.”4 

Takto zní oficiální popis pořadu z materiálů České televize. 

Marek Wollner je nejen moderátorem, ale i reportérem a 

dramaturgem, vlastně takovou duší celého pořadu. 

Pořad se skládá většinou ze tří nezávislých reportáží. První 

je ve většině případů velká politická, nebo hospodářská 

kauza, poté následuje osobní příběh a nakonec odlehčující 

méně závazná reportáž. Stejné schéma používal před lety pořad 

Na vlastní oči. Podíváme-li se na konkrétní sledovanost, 

zjistíme, že nejlépe si vždy vedou velké kauzy spojené s 

konkrétními jmény (např. Dr. Ratha) a zajímavé osobní příběhy 

(příběh adoptovaného dítěte). Naopak nejméně se osvědčily 

regionální kauzy menšího významu, které na celostátní 

televizi zajímají menší procento diváků. Těmto závěrům v 

podstatě odpovídá i moje závěrečná sonda, kde se dokonce 
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konkrétně objevila kauza Davida Ratha. Shodně respondenti 

vyzdvihli i osobní příběhy. 

Při zpětném pohledu na posledních pět let vysílání tohoto 

pořadu, je zřejmá závislost výše sledovanosti na programovém 

schématu konkurenčních televizí. Konkrétně řečeno, v době kdy 

TV Nova vysílala pořad Na vlastní oči, sledovanost Reportérů 

se každým rokem snižovala. K nárůstu sledovanosti došlo až v 

roce 2011, tedy tři měsíce po zániku konkurenčního pořadu. Z 

ratingu pořadu tedy vyplývá, že nástupce pořadu, Soukromá 

dramata, nikdy diváci plně neakceptovali a nevnímali jako 

plnohodnotného nástupce. 

Za zmínku jistě stojí skutečnost, že se vysílací čas pořadu  

od jeho počátku v roce 2004 nezměnil a neposunul ani o minutu 

a celých osm let najdete pořad v nabídce v pondělí od půl 

desáté. To je v dnešní televizi velice neobvyklé. Například 

Černé ovce se v programovém schématu za posledních 9 let 

přesouvaly 4x. Dle závěru sondy patří vysílací čas za nejvíce 

preferovaný u tohoto typu pořadu, rozhodnutí televize lze 

tedy považovat za velmi šťastné.

1.3 112: V ohrožení života

“Neobvyklým pořadem na českých obrazovkách bude publicistická 

půlhodina "112 - v ohrožení života"5, která sleduje skutečné 

příběhy záchranářů, doprovázené dosud nezveřejněnými záběry 

ze zásahů českých lékařů, hasičů i policistů,“5 tak v roce 

2006 uváděla do vysílání televize Nova svůj nový pořad. 

Autora a moderátora Mirka Vaňuru inspiroval zahraniční formát 

COOPS. "Nápad jsem dostal před více než dvěma lety v Anglii, 

kde jsem viděl podobný pořad," řekl Vaňura novinářům. "112 je 
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veskrze pozitivní pořad, není založený na bulváru a krvi."  

Nova podle jeho slov dostala od záchranných složek k využití 

nesestříhané záběry z akcí.

Takový byl prvotní záměr televize. Nakolik se od něj autoři 

během šesti let vysílání odchýlili? Dle mého názoru na rozdíl 

od Anglie, která je rozlohou a počtem lidí nesrovnatelně 

větší, v našich podmínkách, bohužel, časem došly zajímavé 

příběhy. Zatímco zpočátku šlo o opravdu silné lidské příběhy 

– hasiče, který přišel o nohu a sám si zranění ošetřil, 

problematický porod vedený po telefonu, nebo vraždu babičky 

vlastním vnukem, později se museli diváci spokojit spíše s 

běžnými každodenními kauzami a z mnoha dílů se poté 

vykrystalizovalo vlastně rozšířené zpravodajství – záběry, 

které viděli v hlavních zprávách, se od těch v pořadu 112 

příliš nelišily. 

Proto také srovnávat formát pořadu v roce 2012 s pořadem 

Soukromá dramata nemá příliš velký smysl. Zatímco 

“Stodvanácka” popisovala denní realitu, Soukromá dramata 

zůstala věrná lidským příběhům.     
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2. Narativní text jako průvodce publicistickými 

pořady

Dříve než se pustíme do podrobného zkoumání konkrétních dílů 

zkoumaných pořadů, pojďme si je představit z pohledu 

narativu.

Jak říká Lubomír Doležel ve své knize Narativní způsoby v 

české literatuře: "Narativ je ve své struktuře nejsložitější 

z literárních druhů."6

V moderní vědě se mnoho škol pokusilo narativ přezkoumat 

detailněji a přesněji. Na vypravěčské hledisko se soustředili 

především američtí a angličtí kritikové, francouzští 

strukturalisté se zaobírali zejména komplexností narativního 

textu, především jeho kódy. Ruští formalisté i teoretici 

Pražské školy rozvinuli problematiku vyprávění. Narativní 

text pojali, jako kombinaci promluvy vypravěče a promluvy 

postav. Tato promluva často stojí proti sobě v opozici. A to 

jak funkcemi, tak jazykovou výstavbou. 

Funkce vypravěče a funkce postav je zcela odlišná. Vypravěč 

je především nositelem funkce konstrukční, v tomto případě je 

ale upřednostněna druhá z jeho funkcí, funkce kontrolní. Tato 

funkce mu umožní řídit jazykovou stavbu, neboli vyznačení 

tónu, tempa a intonace řeči. Naproti tomu funkce postav má 

funkci akční, kdy se postavy podílejí na rozvoji děje, ale i 

interpretační, kdy postava zaujímá postoj k fikčnímu světu, 

neboli k událostem, prostředí a postavám. 

Postava často používá apelu a exprese. "V apelu se mluvící 

postava obrací na posluchače, a to se žádostí, rozkazem, 

otázkou atd., expresí vyjadřuje mluvčí svá citová hodnocení a 
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reakce.7 prostředky apelu, zejména oslovení, rozkazovací a 

tázací věty, a prostředky exprese - interjekce, výrazy s 

emocionálním zabarvením, zvolací věty apod. - jsou nápadnými 

a hojně se vyskytujícími znaky přímé řeči."7

Toto ji odlišuje od postavy vypravěče využívající obvykle Er-

formu, která nezná apel a expresi, její slovník a syntax 

vyjadřují neutrální sdělení.

 

2.1 Subjektivizace vyprávění v moderním narativu 

Pojďme se podívat na nástin subjektivizovaných vypravěčských 

způsobů uplatňujících se v moderním narativu. Hledáme totiž 

spolehlivý nástroj, který dokáže odlišit vnitřní strukturaci 

reportáží, o jejichž sledovanosti máme k dispozici spolehlivá 

zjištění. Bude-li sledovanost podpořena, nebo negována 

použitým narativem a jeho realizací, pak máme k dispozici 

nástroj, který jsme hledali a který nám umožní interpretovat 

sledovanost sofistikovanějším způsobem než jen okolnostmi 

provázejícími vysílaný komunikát, i když ani ty samozřejmě 

nevylučujeme.

V první řadě je to rétorická Er-forma. Je nositelem 

konstrukční, kontrolní a interpretační funkce. Jak říká L. 

Doležel "vypravěčská promluva nejen konstruuje fikční svět, 

ale také jej komentuje, hodnotí, soudí. Rétorická 

subjektivita však nevychází z neurčité postavy, nýbrž z 

anonymního vypravěče, který, podobně jako objektivní 

vypravěč, stojí mimo fikční svět.8  
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Subjektivní Er-forma má své východisko v promluvové 

modifikaci, která si přisvojuje primární vypravěčské funkce. 

Jedná se o nový vypravěčský způsob-vypravěčskou řeč. Jejím 

prostřednictvím se na konstrukčním aktu podílí fikční 

subjekt, individuální sémantická perspektiva, osobní náhled a 

hodnocení. 

Objektivní Ich forma - jedná se o poměrně vzácný vypravěčský 

způsob, při kterém postava zaujímá roli neúčastného chladného 

pozorovatele, která nejenom, že nezasahuje do příběhu, ale 

vzdává se i jakéhokoliv komentáře a hodnocení. 

Rétorická Ich forma - v tomto případě je vypravěč akčně 

pasivní, ale zachovává si funkci interpretační. Tzn., že si 

dovolí hodnocení ať už kladné, či záporné. 

Osobní Ich forma - vypravěč je postavou, která se podílí na 

vypravovaném příběhu, je jeho hlavním hrdinou. „Vypravěč 

hodnotí svět, vyjadřuje své sympatie a antipatie. 

Osobní Ich-forma je, jak víme, krajním případem 

subjektivizace vyprávění; je to přímá řeč určité postavy, 

která přejala konstrukční funkci. Tato funkce zajišťuje 

vypravěči privilegované postavení mezi fikčními postavami.“9 

3. Moderní narativ v konkrétním díle 

3.1 Objektivní vypravěč Josef Klíma, pořad Soukromá dramata 

Pojďme si ale z hlediska narativu představit konkrétní díla. 

Doležel se ve své knize pokusil srovnat díla klasické 

literatury, jeho modely však mají svou platnost i v televizní 
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tvorbě. Obzvláště jeho osvětlení postavy vypravěče má své 

místo i v moderních formátech. 

Nejprve se pojďme z tohoto pohledu představit pořad Soukromá 

dramata. Zvolil jsem konkrétní pořad, obecná stavba je však 

více méně stejná. Autor pořadu figuruje nejen jako vypravěč, 

který nás uvádí do děje, ale i jako průvodce konkrétním 

dílem. Nikoliv ale jako přímý vypravěč, za tímto účelem je 

zvolen člověk, který je s příběhem nějak emocionálně spjat. 

Klíma, jako autor úvodních textů uvádějících jednotlivé 

reportáže si zvolil hovorovou češtinu a seriální vyprávění v 

Er-formě. Jedná se obvykle o rétorickou Er-formu - vyprávění 

ve třetí osobě, která diváka uvádí do děje, zároveň ale také 

komentuje, hodnotí a soudí10. Jedná se o tzv. "oko kamery", 

neboli pojetí vypravěče, které se omezuje na popis vnějších 

projevů postav, jejich jednání a gest. Uplatňuje se také jako 

komentátor děje. Nebývá spojen s žádnou z postav reportáže. 

Jeho účelem je uvést diváka do děje, či do dané problematiky 

a uvést jiného přímého vypravěče, který je hlavní postavou 

reportáže. Dle mé závěrečné sondy je zřejmé, že objektivní 

Er-forma v případě přímého vypravěče je diváky hodnocena jako 

úplně nejvhodnější. Na rozdíl od postavy zevnitř. U hrdiny 

příběhu upřednostňují diváci jednoznačně Ich-formu, která 

může být i subjektivní. S tímto závěrem zmiňovaný pořad také 

koresponduje. 

Přímý vypravěč je v tomto případě postavou zevnitř, může 

tvořit zároveň i hrdinu příběhu. Pro lepší emocionální 

prosazení volí zpravidla Ich-formu. V případě konkrétní 

reportáže "Rizikové očkování" byla přímým vypravěčem maminka 
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dítěte, která odmítla své dítě očkovat v klasickém očkovacím 

schématu. V celém jejím projevu rozeznáváme základní rysy 

osobní Ich-formy. "Vypravěč je fikční postavou, která se v 

různé míře podílí na vyprávěném příběhu, v nejvyšším stupni 

tehdy, když je jeho hlavním hrdinou."11  

Přičemž hlavní hrdina zde odpovídá na základní otázky 

moderního narativu - své myšlenky, svůj duševní život, city a 

motivace svých činů. 

3.2 Objektivní vypravěč Marek Wollner pořad Reportéři ČT 

Poněkud jiná situace je v případu pořadu Reportéři ČT. V 

tomto případě si autor zvolil spisovnou češtinu a odosobnělý 

profesionální výkon hlavního moderátora. Jeho úkolem není 

provést diváka reportáží tak, jak tomu bylo v předchozím 

případě, ale pouze uvést diváka do děje. Pro tento případ 

volí objektivní Er-formu, která mu umožňuje určitý nadhled. 

Zajímavé je, že ačkoliv objektivní Er-forma je podle sondy 

vysoce hodnocena, postava Marka Wollnera jako moderátora se 

netěší takové oblibě jako konkurenční moderátor Janek Kroupa. 

V celkovém pojetí reportáže by to ovšem nemělo hrát až 

takovou roli, protože průvodcem reportáže je jiný moderátor. 

Ten využívá převážně rétorickou Ich-formu. Tzn., že 

vypravěčský subjekt je akčně pasivní, ale zachovává si funkci 

interpretační. Jeho vypravěčská funkce vyžaduje, aby držel 

krok s vyprávěnými událostmi. Tzn. Přesun na místo příběhu, 

seznámení se s protagonisty a podobně. V reportáži "Smrt v 

autě řízeném řidičem taxislužby" se objevuje i třetí osoba 

vypravěče-manželka mrtvého hlavního hrdiny. Ta se samozřejmě 
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vyjadřuje v subjektivní Ich-formě založené na prožitku a 

osobním vidění daného problému. 

Poloha tohoto pořadu vykazuje znaky tradičního textu 19. 

století kdy je promluva vypravěče založena na spisovné 

češtině, zatímco řeč postav je orientována na mluvenou 

češtinu, nebo krajové a sociální dialekty12  

Oproti tomu stojí skladba pořadu předchozího, kde promluva 

vypravěče i postav je postavena na mluvené hovorové češtině. 

V obou případech můžeme konstatovat, že objektivní vypravěč 

uvozující celé dílo kontroluje nejen konstrukci jednotlivých 

složek materiálního světa, ale také jeho sled. Můžeme 

vysledovat výrazné hierarchické, které určují celkovou 

stavbu. 
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4. Srovnání obou děl v duchu tradičního narativního 

textu 

4.1 Rovina úvodního vypravěče 

Tradiční narativní text sestává ze zřetelně ohraničených 

promluvových úseků, které mohou být jednoznačně připsány buď 

konstruujícímu vypravěči, nebo konstruovaným fikčním 

postavám.13 

Promluva vypravěče je stejnorodá ve svém jazykovém základu, 

promluva postav je diferencovaná ve shodě s tzv. jazykovou 

charakteristikou. 

Narativní text je charakterizován nejen stejnorodostí 

stylovou ale též sémantickou. Ta je spjata s objektivitou 

vypravěče. Iluze nepředpojaté zprávy je tvořena jazykem 

orientovaným na sdělení. 

4.2 Rovina vypravěče uvnitř děje 

V případě Soukromých dramat je uvnitř děje objektivita a 

pasivita tradičního vypravěče nahrazena subjektivitou a 

aktivitou moderního vypravěče. 

"Moderní vyprávění nepředstírá iluzi zprávy, nýbrž formuje 

fikční svět v různých perspektivách a s nezastřeným 

ideologickým, etickým apod. hodnocením. Moderní vypravěč 

vyslovuje bez zábran své sympatie a antipatie, reakce a 

komentáře, varování a výzvy. Promlouvající subjekt rozrušuje 

objektivní Er-formu a přetváří ji buď v rétorický, nebo 

subjektivní vypravěčský způsob. Je to však především Ich-
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forma, která je plně využita k vyjádření vypravěčské 

subjektivity."14 

Oproti tomu v pořadu Reportéři ČT se vypravěč více drží 

tradičního schématu a především objektivity. 

4.3 Mnohoperspektivní technika v publicistických pořadech 

Mnohoperspektivní narativní text je novou formou staré 

tradice, která se vzpírá fixní zobrazovací pozici. 

1. Technika cyklická - "Tytéž (anebo, přesněji, přibližně 

tytéž) vyprávěné události jsou opakovány v různých 

perspektivních zobrazeních. Dostáváme jakýsi cyklus 

narativů - odlišných verzí (přibližně) téhož obsahu. Proto 

nazývám tuto variantu mnohoperspektivní techniky 

cyklickou."15 

2. Technika lineární - "Různé události (scény) jsou vyprávěny 

v různých vypravěčských perspektivách. Jinými slovy, 

příběh je zkonstruován pouze jednou, ale jeho jednotlivé 

úseky (epizody) jsou zobrazeny z odlišných úhlů. Tuto 

variantu mnohoperspektivní techniky můžeme nazvat 

lineární."14 

Pojďme se na oba pořad podívat z pohledu mnohoperspektivní 

techniky. 

Zatímco reportáž "Rizikové očkování" je zpracována ve 

variantě mnohoperspektivní techniky cyklické, reportáž "Smrt 
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v autě řízeném řidičem taxislužby" naopak ve variantě 

mnohoperspektivní techniky lineární. V prvním případě vidíme 

běh událostí v tzv. různém osvětlení. Ať už je to pohled 

rodičů dítěte postiženém po banálním očkování, pohled lékaře, 

případně pohled rodiče, který klasické očkovací schéma 

odmítá. Svět reportáže je konstruován šesti vypravěči, z 

nichž pět je konstruováno v osobní Ich-formě a šestý v 

objektivní Er-formě. Příspěvky jednotlivých vypravěčů, 

organizace a styl jejich vyprávění, závisí na poměru dvou 

funkcí, konstrukční a interpretační. V tomto případě máme 

tzv. cyklů narativů, odlišných verzí téhož obsahu. Před 

našima očima se odvíjí několik příběhů, které spojuje jedno 

téma - očkování. Vyvodit závěr si musí divák sám, reportáž 

nespěje k jednoznačnému vyústění. Podíváme-li se do 

hierarchie vypravěčů, hlavní role byla svěřena nikoliv 

nejsubjektivnějšímu vypravěči, ale naopak postavě snažící se 

přece jen o nějaký objektivní náhled. V případě reportáže 

"Smrt v autě řízeném řidičem taxislužby" se jedná, jak již 

jsem napsal výše o mnohoperspektivní techniku lineární. Je 

konstruována čtyřmi vypravěči, přičemž pouze jeden používá 

způsob osobní Ich-formy, zbylí tři se snaží zachovat 

objektivní Er-formu. Kontinuálně zde od počátku do konce 

sledujeme jeden příběh, který začíná smrtí hlavního 

protagonisty a končí nadějí na finanční odškodnění. Hlavní 

dějovou linku vede retrospektiva, na niž se nabalují vedlejší 

linie narace mající vlastnosti komentáře a metatextu.
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5. Porovnání nejsledovanějších dílů 

Reportéři ČT Soukromá dramata

2.1.2012  959 tis.

Jízda Pendolinem za třicet tisíc korun

Reportáž na téma úřednické byrokracie

Autor: David Macháček

Nezaplacené odškodnění tragické nehody

Autor: Jana Sotonová

Lidský příběh versus soudní mašinérie

Divadlo o osudu bezdomovce

Autor David Vondráček

O osudu člověka bez přístřeší.

07.02.2012 - 868 tis.

Dovolená v Egyptě 

versus vysoká pojistka 

v případě o nemocnění.

To je námět prvního 

příběhu. 

Ve zdravotnictví 

zůstali autoři pořadu 

i v druhé reportáži, 

která pojednává o 

zbytečné smrti mladého 

člověka. 

Z trochu jiného soudku 

byla poslední kauza o 

úřednické aroganci. 
9.1.2012  927 tis.

Nepostihnutelní manažeři Komerční banky

Autor: Michel Fiala

Špinavé obchody podnikatele a šéfa fotbalového 

svazu Františka Chvalovského.  

Nevyléčitelný alkoholik Milan Čurda

Autor: David Vondráček

Osobní příběh muže závislého na alkoholu.  

Skupina The Tap Tap a jejich minibus

Autor: Karel Vrána

Kauza zpronevěřeného sponzorského daru. 

17.01.2012 - 794 tis.

Vlčí děti – jeden 

z mediálně 

nejznámějších příběhů 

Druhá reportáž 

navazuje na kauzu o 

zbytečné smrti horníka 

v závalu. 

Generační problémy 

vyřešila dívka 

odchodem do Klokánku. 
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Reportéři ČT Soukromá dramata

12.3.2012  882 tis.

Majetek Petra Smetky z H-Systému

Autor: Jana Neumannová

Příběh zakladatele H-systému. 

Kontroverzní léčba koní s dotací

Autor: Aneta Snopová

Herec Václav Vydra a jeho léčebné metody. 

Výpověď z práce za stížnost na hospodaření

Autor: Rebeka Bartůňková

Příběh školníka, který za upozornění na 

nepravosti dostal výpověď. 

24.01.2012 - 781 tis.

První příběh tvoří 

kauza o soudním 

podvodu. 

V druhé reportáži se 

jedná o podvod 

developerské firmy. 

Asistenční pes jako 

zdroj pochybného 

obchodu – to je téma 

poslední kauzy. 

11.6.2012  795 tis.

Kauza Davida Ratha z pohledu Hostivice

Autor: Andrea Máslová, Aneta Snopová

Reportáž zachycuje nejsledovanější přenos ze 

zasedání Poslanecké sněmovny, jaký kdy 

peoplemetry naměřily. 

Tragická autonehoda nákladního auta a osobního 

vozu

Autor: Karel Vrána

Kauza jedné nedořešené autonehody. 

Adopce za minulého režimu

Autor: David Vondráček

Má matka právo pátrat po synovi, kterého se 

vzdala hned po porodu? 

03.01.2012 - 726 tis.

V první reportáži se 

rozebírá téma 

přiměřené sebeobrany.  

Nový rok by se měl 

začít i rekapitulací, 

a tak se štáb s 

kamerou vrátil na 

místa, kde 

v předchozím roce 

natáčel. 

Poslední reportáž je o 

podivném úmrtí mladého 

člověka…
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Reportéři ČT Soukromá dramata

4.6.2012 774 tis.

Rekordní manažerská odměna v ČD Cargo

Autor: David Havlík

Kauza zaměřená na odměňování manažerů státních 

firem. 

Smrt v autě řízeném řidičem taxislužby

Autor: Lucie Sehnalová

Reportáž pojednává o zodpovědnosti provozovatele 

taxislužby v případě smrtelné nehody 

Podezřelá spotřebitelská soutěž o auto

Autor: Lukáš Landa

Kauza podvodu ve spotřebitelské soutěži. 

10.01.2012 - 722 tis.

Kauza o zodpovědnosti 

při provozování závodů 

v provozu. 

Kauza krádeže 

identity. 

Reportáž o agresi, 

které můžete být 

vystaveni prakticky 

kdykoliv.  

                            16                    17
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6. Analýza jednotlivých pořadů 

Pojďme se podívat na porovnání sledovanosti pořadů v roce 

2012. V tomto posledním půl roce svého vysílání měla Soukromá 

dramata největší sledovanost hned na začátku roku. V období 

mezi 3.1.2012 - 7.2.2012 dosahovala vždy nad 700 tis. diváků 

nad patnáct let. 7.2.2012 dosáhla dokonce na hranici 868 tis. 

To je již velmi zajímavé číslo. Bohužel se ale pořadu 

nepodařilo tato čísla do konce pololetí napodobit a postupně 

klesala až na červnových průměrných 450 tis. diváků. Nejprve 

jsem si myslel, že tato čísla souvisejí s létem, hezkým 

počasím a odjezdem diváků na dovolené. Nicméně, při shlédnutí 

ratingů Reportérů ČT, kde se dva díly pořadu dostaly téměř k 

800 tis. diváků, je jasné, že sledovanost ovlivňují především 

dobré a zajímavé kauzy. 

 Pokud srovnáme nejsledovanější díly „Reportérů“ a 

„Dramat”, dojdeme k zajímavým výsledkům, ze kterých vyplývá, 

že divácká skupina veřejnoprávní a soukromé televize bude 

nejspíš diametrálně odlišná. Zatímco u Reportérů totiž vždy 

vedou díly, ve kterých figuruji hospodářské či politické 

kauzy, diváci TV Prima očekávali spíše osobní příběhy. U 

“Reportérů” tedy s přehledem vítězí kauza manažerů Komerční 

banky, kauza H-systému, případně Davida Ratha, u Soukromých 

dramat potom příběh ženy, která málem zemřela po neodborném 

ošetření v Egyptě, příběh vlčích dětí, či dojemný příběh 

dívky, která se stala obětí podvodu s asistenčním psem. 

 

 Pojďme se trochu podrobněji zastavit například u 

naprosto nejvíce sledovaných “Dramat” z únoru letošního roku, 

která dosáhla na téměř 900 tis. diváků nad patnáct let. Tento 

díl byl plný silných lidských příběhů. Nejsilnější příběh byl 

patrně o mladém chlapci Jakubovi, který vinou lékaře přišel o 
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život. Druhý příběh byl již zmíněný příběh paní Lenky, která 

si vyrazila do Egypta, kde málem přišla o život. I třetí 

kauza má zajímavý lidský rozměr. Vypraví příběh dvou mladých 

lidí, kterým byrokracie málem zničila celý život. 

Zajímavé bude srovnání i z pohledu narativních promluv, tak 

jak je specifikuje ve své knize Narativní způsoby v české 

literatuře Lubomír Doležel. Tak jako můžeme najít spojitost 

mezi vysokou sledovaností a silným příběhem, ukazuje se i 

úspěšnost pořadů podpořených subjektivní Ich-formou – osobní 

výpověď je více, než objektivita Er-formy. To ostatně 

naprosto prokazuje závěrečná sonda, v níž jednoznačně 

respondenti také hodnotí osobní výpověď lépe, než objektivní 

Er-formu, kterou upřednostňují pouze v rovině vypravěče, ale 

o tom více v jedné z dalších kapitol.

 Oproti zmíněným Dramatům Česka televize o den dříve 

nasadila své tři politické kauzy, které se bohužel na rozdíl 

od jiných úspěšných dílu “Reportérů” neumístily v top 50 

sledovanosti ČT1. Není se čemu divit, již název první z kauz 

tohoto dílu "Tajemník úřadu ze Žamberka dostal výpověď od 

starosty" není úplným tahákem. Takto zvolený název by se na 

obrazovku neměl vůbec dostat. Je příliš dlouhý, naprosto 

neúderný a vlastně nevzbuzuje žádný velký zájem. Jasně totiž 

napovídá, že půjde o regionální kauzu, která, jak už jsme 

zjistili dříve, patří k těm nejméně sledovaným. Jde tedy o 

téma, které by slušelo regionální televizi. Můžeme si jen 

domyslet, zda by si zasloužilo větší zájem, kdyby bylo 

podpořeno dvěma celostátními tématy a nikoliv prezentováno 

jako hlavní téma. Druhá z reportáží ale bohužel sledovanosti 

také příliš nepomohla. Ačkoliv název “Kopanec do zadku za 20 

milionů” byl již zvolen šťastněji (přejdeme polemiku, zda 
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vhodně pro veřejnoprávní televizi), hlavní aktérkou byla v 

tomto případě Kateřina Jacques. Její obliba v té době byla 

minimální a předpokládat tedy, že kauza spojená s jejím 

jménem bude mít velkou sledovanost, bylo poměrně naivní.  

(Podíváme-li se dále na kauzu z pohledu narativních způsobů, 

opět má toto hledisko zajímavou výpovědní hodnotu.) Ani 

poslední reportáž disident Petr Placák kontra čtyři 

příslušníci Stb 23 let po sametové revoluci není již tím 

pravým ořechovým. O Stb již bylo napsáno a natočeno tolik, že 

ani ten největší snílek nedoufal, že by nějaká další reportáž 

mohla něco změnit. 

 Zajímavě vyzní srovnání obou prvních dílů z počátku 

ledna 2012. Je to takzvaně okurková sezóna. Není moc na co 

koukat, ani pravidelné seriály obvykle ještě neběží, tudíž je 

velká šance, přijde-li někdo se zajímavým tématem, že bude 

mít patřičnou sledovanost. To se v tomto roce osvědčilo oběma 

sledovaným pořadům. „Reportéři“ na počátku roku patřili k těm 

úplně nejsledovanějším. Soukromá dramata odvysílala v tomto 

týdnu čtvrtý nejsledovanější díl roku. A to i přes to, že 

probírané kauzy v obou pořadech nepatřily k těm úplně 

nejprestižnějším. V tomto díle “Reportérů” naprosto atypicky 

nebyla žádná závažná politická ani hospodářská kauza a přesto 

byl díl nejsledovanější za uplynulý půl rok. Soukromá dramata 

vsadila více méně na rekapitulaci předchozích úspěšných kauz 

a pouze hlavní reportáž navázala na zpravodajci probíraný 

příběh člověka, který se bránil agresorovi a za svou obranu 

byl odsouzen. (Tento díl dále hodnotíme z pohledu narativních 

způsobů)
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7. Analýza nejsledovanějších dílů z pohledu 

narativních způsobů

Nejprve si v krátkosti připomeňme obsah jednotlivých dílů, 

které budeme hodnotit z pohledu narativu.

7.1Reportéři ČT nejsledovanější díl

2.1.2012  959 tis.18

Jízda Pendolinem za třicet tisíc korun

Autor: David Macháček

Lidská chyba versus nelidská byrokracie, která člověka 

rozemele na prach. To je hlavní téma jednoho 

z nejsledovanějších dílů pořadu. Hlavním aktérem byl pan 

Tarant, který jednoho dne nastoupil do vlaku a kvůli spěchu 

si nestihl koupit jízdenku. Dostal se do soukolí nelidské 

mašinérie, která na jeho chybu začala vršit vlastní omyly a 

nespravedlnosti, až se z banálního pochybení stalo docela 

slušné drama. 

V úloze hlavního moderátora klasicky vidíme Marka Wollnera, 

který má za úkol uvést diváka do děje, k čemuž mu slouží 

objektivní Er-forma. Hlavní osobou první reportáže je 

netradičně hlavní hrdina, až upozaděně vnímáme reportéra. 

Hlavní hrdina se logicky vyjadřuje v subjektivní Ich-formě, 

zdůrazňuje osobní prožitek a osobní vidění daného problému. 

Reportér poté pouze dovysvětluje děj formou objektivní Er-

formy. Promluva hlavní postavy je postavena na mluvené 

hovorové češtině, mluva reportéra potom na mluvě spisovné. 
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Případ je typickou ukázkou techniky lineární - příběh se 

odvíjí chronologicky, je zkonstruován pouze jednou a 

jednotlivé úseky jsou zobrazeny z různých úhlů. Kontinuálně 

tu od začátku do konce sledujeme jeden příběh, který začíná 

nástupem do vlaku a končí nesmyslnou pokutou.

Nezaplacené odškodnění tragické nehody

Autor: Jana Sotonová

Následující reportáž v témže díle vypovídala o tom, jak se v 

paragrafech může ztratit lidský rozměr. Kateřina Pelechová 

přišla při nehodě o manžela, její dvě dcery o otce. V roce 

2000 jim městský soud v Praze přiznal odškodnění devět 

milionů korun. Ztrátu nejbližšího člověka to sice nahradit 

nemohlo, ale na naše poměry to byla nečekaně důstojná 

kompenzace. Po slibném začátku se české soudy zachovaly spíše 

podle své tradice. Tak dlouho se handrkovaly, kdo má náhradu 

zaplatit, až se naděje na spravedlnost rozplynula. Viníci 

zkrachovali a z jejich majetku zbylo jen pár tisíc. 

Podobné schéma jako u předchozí reportáže má i druhá reportáž 

s názvem "Nezaplacené odškodnění tragické nehody". Jediný 

rozdíl proti předchozí reportáži je, že objektivní rovina 

moderátora je potlačena na minimum a prakticky celý příběh se 

odehrává v subjektivní Ich-formě. Hlavní vypravěčkou je 

manželka mrtvého řidiče, která hovoří velmi emotivně. Její 

vyprávění doplňují postavy, které jsou většinou také s 

případem emotivně spjaty. Objektivní Ich-formu můžeme najít 

ve vyjádřeních mluvčích jednotlivých soudů. Objektivní Er-

formu pak jen zcela minimálně v některých vstupech 

reportérky. Opět se jedná o klasickou techniku lineární. 
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Divadlo o osudu bezdomovce

Autor David Vondráček

V posledním z příběhů se bez střechy nad hlavou ocitl velmi 

úspěšný člověk, který jako reklamní kreativec vydělával 

statisíce. Věren své kreativitě se spolu s dalšími lidmi z 

ulice pokusil odrazit ode dna pomocí prken, která znamenají 

svět.

Zcela jinou stavbu má reportáž poslední "Divadlo o osudu 

bezdomovce". Nese klasický rukopis Davida Vondráčka, který 

mnohem více vstupuje do děje, pokládá otázky a jako 

objektivní vypravěč konstruuje celý příběh. Jeho reportáž je 

zpracována ve variantě mnohoperspektivní techniky cyklické 

tzn., že svět reportáže je konstruován několika vypravěči. 

Jedná se o tzv. cyklus narativů, odlišných verzí téhož 

obsahu. Dominantní jsou zde dva příběhy vyprávěné v 

objektivní Ich-formě. Oba aktéry spojuje stejný osud - osud 

na ulici. Reportáž nespěje k jednoznačnému vyústění, jde 

spíše o to ukázat nám svět, který běžně neznáme. 

7.2 Soukromá dramata nejsledovanější díl

07.02.2012 - 868 tis.19

Dovolená by měla být časem, na nějž budeme dlouho vzpomínat. 

Na tuto reportáž dozajista nezapomene nikdo z diváků, kteří 

tento unikátní, nejvíce sledovaný díl Soukromých dramat 

viděli.
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A o co vlastně šlo? Paní Lenka si splnila dávný sen a 

vyrazila na dovolenou do Egypta. Zde jí postihla drobná 

zácpa, a jelikož si chtěla nastávající výlet užít, rozhodla 

se koupit si projímadlo. Svoje zdraví však nakonec vložila do 

rukou lékaře, který ji odeslal do nemocnice, kde se na ni 

vrhli jako supi. Její vysoká pojistka je zde totiž výtečným 

byznysem. A utrpení pacienta je naprosto podřadné. Nebýt 

zázračného převozu do Čech, stal by se pobyt v egyptské 

nemocnici pro Lenku osudným. 

Velmi podobné schéma jako u příspěvku Davida Vondráčka 

najdeme i v nejsledovanějším dílu Soukromých dramat. Stejně 

jako on i Josef Klíma vystupuje v reportáži jako reportér a 

on jako objektivní vypravěč provází celé dílo v rovině 

vypravěče uvnitř děje. Zcela splňuje pohled na rovinu 

vypravěče tak, jak ji popisuje Doležel - „Moderní vypravěč 

vyslovuje bez zábran své sympatie a antipatie, reakce a 

komentáře, varování a výzvy. Je to však především Ich-forma, 

která je plně využita k vyjádření vypravěčské 

subjektivity."20 

Všechny příběhy tohoto dílu jsou konstruovány v technice 

lineární, kdy sledujeme jeden příběh, ale v různých 

perspektivách. 

První příběh je vyprávěn v Ich-formě paní Lenkou, jedná se o 

její osobní emotivní výpověď. V subjektivní Ich-formě jsou 

vedeny i výpovědi ostatních postav, především dcery paní 

Lenky. Podobně subjektivní Ich-formou je zpracován i opačný 

názor protistrany. 
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Ve zdravotnictví zůstali autoři pořadu i v druhé reportáži. 

Jakub si dlouho stěžoval na bolesti a bublání na plicích, a 

tak nakonec zašel k lékaři. Zde dostal nějaké léky, po nichž 

se mu skutečně ulevilo. Jenže jen dočasně, během několika dnů 

se obtíže vrátily a než se stihl dostat k lékaři, tak zemřel 

na selhání srdce. Mladý zdravý kluk zemřel, a jak se zdá, 

nikdo za to vinu nenese. 

Naprosto totožnou stavbu má i druhý příběh. Hlavní vypravěč v 

subjektivní Ich-formě líčí okamžiky, které předcházely úmrtí 

jeho syna. Autor příběhu nás opět technikou lineární provází 

příběhem od okamžiku, kdy chlapci začaly první potíže, až do 

současnosti, kdy hledá viníka jeho smrti. V příběhu vystupují 

i lékaři, kteří byli v příběhu zainteresovaní, z nichž jeden 

vystupuje v rovině subjektivní Ich-formy a druhý objektivní 

Er-formy. Opět zde vidíme klasické schéma Soukromých dramat, 

kdy je objektivita a pasivita klasického vypravěče nahrazena 

aktivitou a subjektivitou moderního vypravěče. 

Z trochu jiného soudku byla poslední kauza. Úřednický šiml 

dokáže znepříjemnit život i zamilovaným lidem. Stačí jedna 

drobná chybička s příjmením a české úřady se zastaví na 

byrokracii.

Obdobné schéma vidíme i v závěrečném příběhu.

Porovnáme-li oba úspěšné díly, je patrné, že závěrečný díl v 

mnohoperpektivní techniky cyklické je příjemným zpestřením, 

zatímco linie techniky lineární v posledním příspěvku 
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Soukromých dramat, není-li podpořena silným příběhem, je již 

poněkud stereotypní.

Závěrem lze konstatovat, že úspěšné díly vykazují některé 

společné rysy. Zejména je to silný příběh podpořený 

subjektivní Ich- formou, která je pro diváka atraktivní a 

dává mu možnost se s příběhem ztotožnit. Také přehledná 

technika lineární je v případě silného příběhu prokazatelně 

přínosem.

7.3 Srovnání podobného tématu v obou pořadech

 Pokud se zastavíme u poslední kauzy, jistě nám přijde na 

mysl srovnání s výše zmíněnou kauzou "Kopanec do zadku za dva 

miliony". Jedná se v podstatě o stejné schéma. Obyčejný 

člověk se postaví útočníkovi a je za obranu ještě odsouzen. 

Kauza s Kateřinou Jacques by měla mít pro diváka ještě hlubší 

rozměr, protože tam muž vystoupil na obranu bezbranné ženy. 

Přesto tento díl u diváků "propadl" a naopak u Soukromých 

dramat patřil k těm nejsledovanějším. Na základě toho opět 

dospíváme ke stejnému závěru. Divácká skupina obou pořadů se 

od sebe diametrálně liší a to, co ocení divák Soukromých 

dramat, pro diváka Reportérů ČT není zajímavé. 

Pojďme se nejprve podívat z hlediska narativních způsobů na 

kauzu Kopanec do zadku za dva miliony. Jedná se o reportáž z 

dílny Davida Vondráčka, která ovšem nenese charakteristické 

rysy autora. Autor se zde jako vypravěč téměř nevyskytuje, 

mnohem větší prostor je dán objektivní Er-formě Marka 

Wollnera. David Vondráček, pokud do děje zasahuje, tak také 

pouze jako vypravěč v objektivní Er-formě. Reportáž je více 
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méně složená z výpovědí tří zúčastněných. Jedná se vždy o 

subjektivní Ich-formu. Linie pořadu jsou ale natolik 

nečitelné a objektivní hledisko zminimalizováno, že divák 

není v podstatě schopen zaujmout žádné stanovisko. Objektivní 

hledisko vypravěče je až příliš potlačeno. Mnohoperspektivní 

technika cyklická v tomto případě vytváří spíše chaos, než 

zpestření. 

Naproti tomu stojící reportáž ze Soukromých dramat, která 

volí techniku lineární, je lehce přehledná a se subjektivní 

formou vyprávění hlavního aktéra se divák snadno ztotožní. 

Objektivní Er-forma vypravěče ho navíc nenechá na pochybách, 

na jakou stranu se postavit.  
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8. Výzkumná sonda o pořadech Soukromá dramata a 

Reportéři ČT

Sonda proběhla u 86 respondentů a obsahovala 23 otázek. Sondy 

se zúčastnilo 46 žen a 40 mužů, ve věkovém rozpětí 18-55 let. 

Což představuje škálu diváků těchto pořadů. Z uvedeného 

výzkumu vyplynulo, že televizi sleduje 98% respondentů a jen 

2% respondentů ji pustí méně než jednou týdně. 

69% respondentů sleduje televizi do 2 hodin denně, 29% 

respondentů 2-4 hodiny denně a pouhá 2% se přiznala k tomu, 

že sledují televizi déle než 4 hodiny denně.

Oba typy dotazovaných pořadů zná asi 69% respondentů a 

dalších 19% zná jen Soukromá dramata. To je velmi zajímavé 

zjištění, vzhledem k tomu, že se nenašel ani jeden 

respondent, který by znal jen pořad České televize, ale hned 

16 jich znalo pořad Primy. 

Tomu odpovídá i graf sledovanosti, která je o 11% vyšší u 

pořadu Soukromá dramata, konkrétně je to 34%:23% ve prospěch 

televize Prima.

Významný podíl na sledovanosti má aspekt výběru kauzy. 44% 

respondentů uvedlo, že hlavním aspektem pro výběr pořadu je 

kauza, která se v něm bude probírat. Přičemž vysílací čas a 

roli moderátora řeší pouze 30% respondentů. Téměř polovina 

z nich se vyjádřila, že osoba moderátora je pro ně jen jedním 

z aspektů pro výběr pořadu, ale určitě ne tím hlavním.

Zajímavá je část výzkumu, která se věnuje přímo osobám 

moderátorů. Z té vyplynulo, že v obecné rovině dává 58% 

respondentů přednost mladšímu a akčnějšímu moderátorovi, před 

starším a zkušenějším. Konkrétně byl pro ně nejdůvěryhodnější 

Janek Kroupa (42%) před Markem Wollnerem (35%) a kupodivu na 

chvostu se objevil jeden ze zakladatelů investigativní 
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žurnalistiky v českých televizích Josef Klíma s pouhými 23%. 

Poněkud jiná situace nastává, když by si měl divák vybrat 

moderátora, který by měl řešit nějaký z jeho problémů. 

V tomto ohledu opět u diváků vítězí Janek Kroupa, ale 

v těsném závěsu za ním by si divák vybral Josefa Klímu. 

Tentokrát zcela propadl „veřejnoprávní“ Marek Wollner.

Zajímavý je i pohled z hlediska narativního textu, kterému 

jsem se věnoval v jedné z předchozích kapitol. V případě 

moderátora se respondenti jednoznačně rozhodli pro objektivní 

Er-formu. Přičemž hledisko Er-formy a Ich-formy není zcela 

stěžejní, v porovnání procent je to 57%:43%.

Naprosto rozhodující je hledisko objektivity vypravěče, kde 

objektivně se vyjadřujícího vypravěče vyžadují tři čtvrtiny 

respondentů. 

Zcela jiný pohled mají respondenti na rovinu vyprávění hlavní 

postavy. Tam je pro ně mnohem zajímavější rovina subjektivní. 

V další části sondy se ukázalo, že většina respondentů (71%) 

si nevybavuje, že by v některém z pořadů sledovalo nějakou 

konkrétní kauzu. Zbylí respondenti byli schopni vypsat kauzy, 

které je nejvíce zaujaly. Byla to například kauza věnující se 

problému s telefonním účtem v pronajatém bytě, kauza Davida 

Ratha a hojně zmiňovaná byla i kauza taxikářky z Brandýsa nad 

Labem, a to díky tomu, že většina z respondentů v okolí města 

žije. To odpovídá závěru, který jsme zmínili v rozboru 

jednotlivých dílů pořadu Reportéři ČT, tato kauza je hojně 

sledována lidmi žijícími v okolí místa kauzy, ale obyvatele 

žijící v jiném městě tato kauza jistě nijak zvlášť nezaujme.

Pokud by respondenti měli možnost to ovlivnit, pro většinu 

z nich by bylo ideální zařadit tento typ pořadu po 22. hodině 

na veřejnoprávní televizi. Co se týká skladby pořadu, drtivá 

většina respondentů upřednostňuje osobní příběhy (62%), před 
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hospodářskou kriminalitou (14%), válečnými zločiny (10%) a 

politickými kauzami (7%). 7% respondentů upřednostňuje jiná, 

blíže nespecifikovaná témata.

Jednoznačné závěry vyplývají z části výzkumu, který byl 

věnovaný cenzuře v televizi. 86% respondentů předpokládá, že 

vedení televizí kauzy cenzuruje. Přičemž předpokládají, že 

největší cenzura je na České televizi a na Nově (34%) a 

nejmenší na Primě (11%). 

Závěr výzkumu se zaměřil na hojně využívanou techniku 

v investigativní žurnalistice a to na skrytou kameru. 69% 

respondentu patří mezi zastánce natáčení se skrytou kamerou. 

Stejné procento si přeje, aby byly skryté kamery využívány 

častěji, a absolutní shoda mezi respondenty panuje u otázky, 

zda by si přáli, aby mohly být záběry použity jako důkazy u 

soudu. Všichni by to považovali za pozitivní.
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Závěr 

Mottem mé práce bylo srovnání dvou konkurenčních pořadů. 

  tohoto srovnání by tedy m lo logicky vyplynout  jak m 

sm rem se musíme ubírat  chceme-li vytvořit siln  a divácky 

 sp  n  investigativní pořad.  ak koláče sledovanosti  tak i 

záv rečná sonda dosp ly shodn  ke stejn m záv rům  které jsou 

v souladu s pravidly narativu. 

Tak jako můžeme najít spojitost mezi vysokou sledovaností a 

siln m příb hem  ukazuje se i  sp  nost pořadů podpořen ch 

subjektivní  ch-formou – osobní v pov   je více  než 

objektivita Er-formy. To ostatn  naprosto prokazuje záv rečná 

sonda  kde respondenti také jednoznačn  hodnotí osobní 

v pov   lépe  než objektivní  r-formu  kterou upřednostňují 

pouze v rovin  vyprav če. Lze jednoznačn  konstatovat  že 

 sp  né díly vykazují n které společné rysy. Krom  silného 

příb hu podpořeného subjektivní  ch- formou  která je pro 

diváka atraktivní a dává mu možnost se s příb hem ztotožnit  

je to i přehledná technika lineární  která je v případ  

silného příb hu prokazateln  přínosem. 

Nezanedbatelnou roli hraje i postava moderátora  ať už 

z pozice vedení příb hu  jeho zainteresovanosti  ale i 

zku enosti.   když je zapotřebí si uv domit  že ze záv rečné 

sondy jednoznačn  vyplynulo  že osoba moderátora je pro 

diváky jen jedním z aspektů v b ru pořadu  ale určit  ne tím 

hlavním. 

Tím je a zůstává siln   dobře prezentovan  příb h.  
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Summary 

The aim of my thesis was a comparison of two competitive 

shows. It should logically come out from this comparison in 

what way we should proceed if we want to create a strong and 

popular investigative show. Not only the tv measurement but 

also the analytical probe came to same conclusions which are 

in agreement with rules of narrative. We can also find a 

connection between high ratings and strong plot but not only, 

it also shows a success of shows supported by subjective ich-

form – personal testimony is more than objectivity of Er-form. 

This completely shows the analytical probe where the 

respondents evaluate the personal testimony better than the 

objective Er-form which they prefer only in case of narrative 

speech. Clearly, the successful episodes show some common 

features. Except for the strong plot supported by the 

subjective Ich-form which is attractive for the viewer and 

give the option to accustom with the plot, it is also about 

well-arranged linear technique that is in a case of strong 

plot very useful. Inalienable role plays also character of the 

host, managing the story, he is also interested in it as well 

as his experiences. On the other hand the analytical probe 

showed that the host is one of the aspect when choosing the 

show but not the main one. 

This is and remains strong, well-presented story.  
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