
1. Seznam příloh 

 

V této části práce se nacházejí zrealizované rozhovory ve své původní, přirozené, 

přepsané podobě, jak jsem je za účelem rozšíření znalostí k tématu talentových formátů 

během své vědecké práce pro potřeby této diplomové práce pořizovala. Konkrétní citáty, 

které jsem použila v jednotlivých kapitolách práce, jsou vybrány z přepisů těchto 

rozhovorů, které ponechávám k nahlédnutí. Se souhlasem všech respondentů jsem citace 

podrobila jazykové a obsahové korektuře, tudíž se v oficiálních částech diplomové práce 

nacházejí v upravené formě. Přepisy jsou naopak nechány v podobě originální, tak jak 

byly během rozhovorů zaznamenávány, což odpovídá pravidlům užití metody orální 

historie, kterými jsem se řídila.  

Příloha č. 1: Rozhovor s Ondřejem Soukupem 

Ondřej Soukup, porotce 1. (2004), 2. (2005) a 6. řady (2013) Česko hledá Superstar, 

porotce v X-factor (2008) a v Robinu Hoodovi: Cesta ke slávě (2010), hudební 

skladatel, producent a muzikant.  

Kolikrát jste dělal porotce v talentových show? 

Byl jsem třikrát v Superstar a jednou v X-faktoru. (pozn. autora: jednou v pořadu Robin 

Hood: Cesta ke slávě) 

Co vás vedlo k tomu stát se porotcem? 

Být porotcem je bezesporu zajímavé. Ze začátku jsme hlavně vůbec nevěděli, do čeho 

jdeme, a bylo to dost emočně vyhraněné. Na druhou stranu to souvisí i s mou prací, 

protože já vlastně celý život produkuji, kromě toho, že píšu. Ne, že bych hledal talenty, 

nicméně občas se objeví člověk, skrytý poklad. Je zajímavé to vidět. Vůbec celá ta 

geneze. Co se děje s těmi lidmi během soutěže, protože někdy tam přijdou lidé, kteří 

podají poprvé strašně zajímavý výkon, a pak už se nic neděje. Ale někdy naopak přijde 

někdo zcela nezajímavý, kterého si ani nevšimnete a pak začne strašně růst, což byl třeba 

případ Anety. To vám pak můžu říct mimo.  

Připravoval jste se na porotcování před první řadou? Koukal jste se třeba na 

mezinárodní formáty, abyste věděl jak reagovat? 



Koukal, my jsme museli. Dali nám spoustu DVD, abychom vlastně věděli, o co se jedná, 

protože to tady vůbec nebylo. Tak jsme se koukali na arogantního Cowellai a tak dále. 

Jak to vůbec vypadá, jak to probíhá, co se děje.  Jak kdo formuluje, v jakém časovém 

rozmezí to má být a na co se má člověk soustředit. On je na tom totiž strašně zajímavý 

ten adrenalin, a to je důvod, proč jsem do toho vlastně šel. Prostě takhle: je to adrenalin, 

vždycky je to živě a může se tam stát cokoliv. Je to momentální dispozice, je to 

momentální invence nebo naopak ne-invence, jak ze strany poroty, tak ze strany 

soutěžících i ze strany moderátorů, kteří jsou tam velice důležití. Je to takový docela 

zajímavý balíček, který rozhodně není aspoň pro ty zúčastněné žádná nuda. Pro diváky to 

už je druhá věc, tam je to vždycky zábavné. 

Mě by zajímalo, co se týče těch pravidel, měli jste nějaký kodex nebo soubor 

pravidel, kterými se striktně řídit? 

Ne. Teda takhle. Když byla úplně první Superstar, tak sem přijel nějaký Bob, anglický 

výcvikář, před tím vůbec prvním castingem, kdy se ještě vybíralo z toho strašně 

obrovského množství… k tomu bych jenom řekl, že přes nás se dostalo takových, co já 

vím, čtyři sta, pět set lidí. Ono se jich sice přihlásilo pět tisíc, deset tisíc, ale před tím tam 

byli lektoři nebo asistenti, kteří dělali předvýběr. A ten předvýběr byl takový, že vybírali 

jen ty, co jim připadali zajímaví, a potom ty totální úleťáky. V podstatě adepty Hvězdné 

pěchoty. Tam se ten šedý průměr nebo střed nedostal. Ovšem je tady velké nebezpečí, že 

nevíme, co třeba proklouzlo, kdo mohl být zajímavý.  

A to už se řešilo hlasově? 

To se samozřejmě řešilo hlasově. Jasně, to se řešilo komplexně. Superstar není Hlas. Tady 

je to o celkovém dojmu, kde je hlas sice dominantní nebo jeden ze základních parametrů, 

ale především jde celkově o to, jestli ten člověk může fungovat jako jakási pomyslná 

hvězda v  tomto oboru.  

Takže jste neměli žádná pravidla? 

Ten Bob nám říkal, co máme říkat a co nemáme říkat. On se před nás postavil, teď nám 

něco zazpíval a říkal: „Tak co byste k tomu řekli?“ A potom: „Tohle byste měli říct, tohle 

byste neměli říct,“ takže nám dal takové půlhodinové nebo hodinové školení a byli jsme 

vyškoleni. To bylo všecko. Leč u těch prvních kol docházelo k tomu, že dramaturgové 

chtěli permanentně konfrontaci, protože to je vlastně pro ty lidi asi to nejatraktivnější. 



Buď musí být hyperpozitivní hodnocení, a ono je to taky na těch zahraničních soutěžích 

vidět. Tam vstanou a celá porota začne tleskat. To my jsme takhle hysteričtí nebyli. Nebo 

že někoho totálně pozurážíte. My když jsme třeba moc chválili, tak to bylo pořád: „Ne, 

musíte.“ Je fakt, že to někdy bylo takové trošku…že jsme si hledali úplně jakoukoliv 

záminku a kolikrát až nesmyslnou, jen abychom řekli něco konfrontačního, nebo něco 

negativního. Protože ta negace ty lidi přitahuje. Víc než to tleskání.  

Myslíte, že je to hlavně v ČR? 

To je celosvětové. 

Že se to publikum neliší? 

Když někde vybuchne vlak, tak to všichni čtou. Když někdo přežije, tak dobrý, ale… 

Vždyť to víte, jste novinářka.  

Jasně. Když za vámi přišel dramaturg, rozřadil vám třeba role? Ty jsi dneska zlý, 

vy budete hodná, nebo to prostě vyplynulo z vašeho charakteru? 

Ne, to vyplynulo z nás. Nikdy jsme neměli nic rozděleného. To takhle jen působilo, ale 

tam šel každý sám za sebe. Ono to ani nejde, jak byste to udělala? 

Třeba před nějakým dílem, který byl řekněme suchý, tak jestli vás třeba nějak 

nepopichovali. Dneska to musí být ostřejší… 

Ne, ale je pravda, a to se dělo ve všech těch čtyřech řadách, že když byl člověk třeba 

zbytečně dlouhý, nebo nemluvil dost konkrétně, tak nás na to upozorňovali, protože ta 

hodnocení musela být v podstatě velice krátká. Každý jsme měli třeba 30 vteřin. Minuta 

už byla moc, i když někdy k tomu taky docházelo, ale muselo to být dost pregnantní. To 

nám někdy říkali: „Pozor, jsi nějak moc chcíplý, musíš být úsečnější, konkrétnější. To 

nám občas někdo řekl.  

Jak vnímáte roli porotce v historii českých talentových show? Posouvá se to někam, 

jsou dneska porotci třeba agresivnější? Viděl jste třeba někdy Talent? 

Z toho jsem neviděl vůbec nic. Já jsem se na pár díval a sledoval jsem drdol Bílé, který 

byl čím dál větší, ale… 

Myslíte, že role porotce jde stejným směrem? 



Já nevím, mě se na to prostě nebaví furt koukat.  

Ok, tak třeba v té poslední šesté řadě jste seděl v porotě s Ewou Farnou. Není tam 

třeba ta kontroverze, jací budou porotci, aby to bylo divácky zajímavé?  

K výběru porotců vám řeknu tohle. Je to strašně zásadní, já myslím, že pro tu soutěž je to 

úplně nejzásadnější, protože tito lidé by se měli za prvé umět vyjadřovat, měli by být 

profesně na takové úrovni, aby dokázali odhadnout adepty. Když nerozumí, nebo když 

jsou třeba odjinud, tak by stejně měli mít cit a podchytit to, co je zajímavé, a naopak to, 

co je špatné, a také to velice pregnantně pojmenovat. Pak musí být ještě určitá symbióza 

mezi porotci. Abych pravdu řekl, tak se mi nejvíc líbila poslední Superstar, když jsem byl 

s Farnou a Haberou, protože jak jsme vlastně všichni tři muzikanti, což před tím nikdy 

nebylo, a vlastně všichni i píšeme, produkujeme, (já teda nejsem performer, ale stejně se 

v tom celý život pohybuji) tak jsme si absolutně rozuměli. Ta chemie, co byla mezi námi, 

ta byla dobrá. Plus bylo dobré, že jsme byli jen tři, protože před tím, když byla první 

soutěž a byli jsme čtyři, tak jsme už na sebe těžko reagovali. Spíš nereagovali. My jsme 

kolikrát byli jak maturitní komise, kdy každý řekl jen to svoje hodnocení. Kdežto tady je 

to naopak. Třeba jsme se i někdy pohádali, protože jeden měl jiný názory a druhý mu 

řekl: „Tak počkej, tohleto si vůbec nemyslím!“ Pak jsme se začali hádat, a to myslím, že 

je pro lidi strašně zajímavé, když se porota mezi sebou začne přít. „Já bych to udělal takto 

a nemáš pravdu, nezlob se, nesouhlasím.“ Do toho Farná zase úplně obráceně. To bylo 

nejlepší. Kdežto když jsme byli čtyři, tak jsme byli moc daleko od sebe, a prostě ta 

komunikace nebyla mezi námi taková, jako v poslední sérii.  

Tam vidíte vývoj? Dramaturgové si uvědomili, že počet porotců je také důležitý? 

Já nevím, počet porotců je důležitý. Za prvé je levnější mít tři než čtyři porotce a oni 

samozřejmě šetří. Ty televize samozřejmě šetří. Jak sledovanost klesá, tak se to snaží 

udělat čím dál tím víc levnější, ale je to myslím i z tohoto důvodu strašně přínosné. Kvůli 

té interaktivitě porotců. 

Když vás osloví, zda byste porotcoval a řeknou vám s kým, stalo se, že byste třeba 

odmítl? 

Zatím se mi to nestalo, ale kdyby tam dali nějakého ultra blba, tak bych řekl ne. (smích) 

Tak to já nevím, kdo je pro vás ultra blb (smích). 



Já nebudu jmenovat, zase na druhou stranu se mi (to nechci být vůbec adresný) s někým 

pracovalo hůř, protože jsme si lidsky třeba úplně nesedli, a s někým se zase pracovalo o 

hodně lépe. Já vám k tomu řeknu ještě něco. Jak jsem se koukal na ty zahraniční, tak tam 

byli mnohem aktivnější soutěžící. Kolikrát se s tou porotou pohádali, kolikrát vznikla i 

ostrá diskuze, kdežto u nás, ač jsme je k tomu vyzývali: „Vy s námi nemusíte souhlasit, 

když vás pozurážíme, nemusíte říct jen děkuji jak spráskaný pes. Tak prostě když si to 

nemyslíš, tak se braň a řekni, mýlíte se, jste pitomí, já to takhle cítím, já to takhle budu 

dělat, já to tak vnímám, je to moje přesvědčení.“ To je jedno, jakým způsobem. K tomu 

došlo úplně výjimečně. Občas tam byli, třeba v té poslední řadě, lidé, kteří trochu 

diskutovali. Ono to taky záleží na verbální vybavenosti toho člověka a schopností 

komunikovat.  

Takže vnímáte, že na západě třeba v USA, nebo Británii jsou soutěžící ostřejší? 

Ano, jsou ostřejší, ale já myslím, že už je to dané školní výchovou, kdy memorujeme a 

kdy se nás nikdo neptá na názor, jen musíme odříkat naučené články. Myslím si, že ta 

škola se dnes moc nezměnila. 

Jak vnímáte frekvenci mezi řadami? Je to chyba? 

Není to chyba, ale… 

Není to přesycené? 

Je to samozřejmě přesycené, ale dokavaď se to těm televizím vyplatí? To je jednoduchá 

matematika. Vydělají na tom, nevydělají na tom. V momentě když na tom nevydělají, což 

znamená, že to bude mít tak nízkou sledovanost a reklamy to nezaplatí, tak od toho půjdou 

pryč. Dokavaď na to lidi budou zírat, tak to tady prostě bude.  

Jak na vás zapůsobilo spojení Česko - Slovensko? Samozřejmě kromě většího 

prostoru pro reklamu, sledovanost… 

Já si myslím, že je to docela v pořádku. Přeci jen větší trh a samozřejmě, že tam hraje 

určitou roli i národnostní otázka.  

Cítil jste, že tam jsou nějaké negativní nebo naopak pozitivní nálady? 

Ono se to spíš projevilo v tom hlasování lidí, protože publikum to občas zákonitě bralo. 

Ale to nebyla jen otázka Čechy - Slovensko, to byla i otázka, když někdo přišel z Moravy, 



tak samozřejmě Moraváci to cítili tak, jako že bojují proti „Čehůnům“, takže byl najednou 

podpořen víc. Najednou se tam dostal někdo, i když si to třeba úplně nezasloužil, kdo měl 

víc hlasů a prošel, než někdo, kdo byl třeba lepší. Nejhorší je třeba Praha, tam vůbec 

nikdo necítí nějaký lokální patriotismus a tam se na vás všichni většinou vybodnou. Ale 

když byl soutěžící támhle z Budějovic, tak Budějovice bojovaly. Takže to na tom bylo 

cítit.  

A v porovnání se světem? 

To já nevím, fakt nevím.  

To budu muset zjistit sama.  

Jako jestli někdo z Ohia hlasuje? (smích). Má to logiku, protože ty menší jsou vždycky 

podporováni, a ne na základě toho, jestli byli dobří, tedy nesmí to být úplný průšvih, ale 

prostě platí: „Ten je náš a my za něho budeme bojovat.“ 

Takže tam mezi Česko - Slovenskem nějaké nálady byly? 

Ano. 

Převážná část kritiků tvrdí, že reality TV – talentové show jsou brak, zbraň 

hromadné zábavy, závislost, hloupnutí lidstva. Co vy na to? 

Jistě, ty negativní kritiky naprosto převažují. U té první řady to takhle nebylo. Ta byla za 

prvé strašně sledovaná, sledovanost byla prostě obrovská a bylo strašné množství SMS. 

Tam si dokonce já pamatuji, jak po odvysílání prvního dílu (a to byly ještě castingy) přišel 

Ondra Hejma, který byl na nějakém serveru www.hooligans.cz (server extrémních 

fotbalových fanoušků) (smích), kde se psalo: „Ty vole ty jsou vostrý, ty jim to dali, to je 

maso.“ Tak to bylo poprvé, co se vlastně objevila nějaká ostřejší kritika v televizi, na což 

tady nikdo nebyl zvyklý. Ale lidé si strašně rychle zvykli, dnes už vlastně můžete říct 

cokoliv a nikoho to nevzruší.  

 

Má to v sobě i nějaký pozitivní dopad? 

Já si těch negativních dokážu najít víc. Ono se to totiž lidem, kteří se snaží dělat hudbu, 

trochu zkreslilo. Jedná se tedy převážně o hudbu, kromě Česko má Talent, kde dělají 



cokoliv, třeba trénují psy a já nevím co. Ono to vyvolalo takový falešný pocit, že každý 

může být hvězdou, a ukázalo se, že to takhle vůbec nefunguje. Vzhledem k tomu, že těch 

soutěží, já byl tedy ve čtyřech a bylo jich asi šest až osm, tak kolik tady vzniklo hvězd? 

Je to paradox. Tam to není vůbec o tom, jak mají někteří z těch nebožáků pocit, že jim 

televize pomůže. Televize jim nepomůže, nikdo jim nepomůže.  

Myslíte, že jim to někdy spíš uškodilo? Co se týče jejich kariéry? 

Tak nevím, to jste si mohla všimnout počínaje Anetou, kdy se potom k tomu hodně z nich 

vyhrazovalo, že nechtějí být spojováni se Superstar. U té Anety to bylo asi 

nejmarkantnější, protože ta udělala psí kusy, aby se od toho nějakým způsobem 

odpoutala. A té se to taky totálně podařilo. Ale tomu zbytku? Někdo říká: „Mně to 

pomohlo.“ Samozřejmě to pomohlo spoustě lidem. Ne, že by se z nich staly nějaké 

hyperstar, ale přeci jen se dostali do podvědomí a díky tomu si mohli nastartovat určitou 

kariéru v téhle oblasti.  

Našli třeba více fanoušků… 

Značka toho člověka se dostala do povědomí. To je prostě takový rychlovýtah, který vás 

vytáhne. Když se dostanete do těch posledních kol, tak vás to vytáhne nahoru, ale 

v momentě, kdy to skončí, tak je to jenom na vás, co s tím dál uděláte. Jestli se obklopíte 

správnými lidmi nebo jestli budete mít vlastní repertoár. To je obrovský problém všech 

soutěžících. To, co zpívají, jsou převzaté věci; to jsou světové hity, kde ještě mají tu 

možnost, že tím, že následují nějaký vzor, tak se to naučí papouškovat podle něho. A to 

je mnohem jednodušší, než když má potom člověk přijít s něčím vlastním, protože dneska 

nejde dělat covery. To jen občas někdo něco udělá, ale to šlo za bolševika, že se stal 

člověk slavný díky coveru, dneska už to skoro vůbec nefunguje. Oni pak musí přijít se 

svou vlastní tvorbou nebo něčím, co je s nimi spojené, a to ty lidi nemají. Výhodu má ten, 

kdo si píše, protože ti co si nenapíšou dobrou písničku, nebo text je totálně ztracený. Když 

najednou nenabídnou nový projekt, nebo dobrou desku, nebo aspoň dobrou písničku, tak 

zmizí v nenávratnu.  

U poslední série, kdy jste dělal porotce, jsem četla kritiky, jak to vlastně se 

soutěžícími bylo. Tam jsem se dočetla věc, že vítězové z finále podle smlouvy ani 

nenatáčeli svou desku ve studiu, ale jejich písně se jen vyňaly z živého vysílání. Co 

tomu říkáte? 



Máte pravdu.  

To je podle mne od té společnosti, co produkuje reality show strašná podpásovka… 

To nebyla ta společnost, ale vždy to celosvětově dostane nějaká firma, někdo z major 

labelů. Ze začátku to měla BMG, proto tam byl taky Hermanii, protože to byl šéf BMG, 

pak to myslím měla SONY, něco měla Universal a teď vím, že to měla EMI. Co já vím, 

já ty desky neslyšel, ale protože to dělal můj kolega zvukař, tak EMI udělala jen sestřih 

těch živých výstupů a zvukař to pak celé jen přemíchal, aby to aspoň jakž takž vypadalo. 

A takhle to pak vydali. Jinak myslím, že žádnou desku nenatočila… 

Ona to asi nebyla deska. Já vím, že vyšly dvě alba. Jedna byla té výherkyně. 

Sabiny Křovákové. 

A ta desku nahrála ve studiu, ale byl to velký propadák. 

Oni ty firmy mají povinnost natočit vítězi desku.  

Ale že ten druhý byl takhle natočený, mi přišlo docela drsné.  

Počkejte, tak to máte pravdu, protože to mi Láďa – zvukař – říkal, že tomu Pčelárovi to 

vydali vlastně z těch sestřihů (směje se) a říkal výbornou věc. Jak na tom začal pracovat, 

tak tam byla nějaká písnička, kde tenhle soutěžící opakuje pořád jen jednu sloku dokola. 

Jak byl líný, nebo na to neměl čas, já nevím (smích). Je to tím, že tito zpěváci zpívají 

majoritně anglicky. Když najednou začnou zpívat česky, je to úplně o ničem jiném. Leč 

tu angličtinu se naučí foneticky z těch snímků, nebo si najdou ty texty a je to angličtina 

tzv. v uvozovkách. 

Tam byl problém i s tím, že když byl falešný, tak to tam museli nechat… 

Ono už to potom občas ani nejde doladit. Ale i určitá faleš je určitý estetický prvek. 

Dneska aby zpívali čistě, je to strašně jednoduché, všechno doladíte. Všechno. Všichni 

hrají přesně a všichni jsou doladění. Najednou taková přirozená falešnost může být 

rajcovní, je v ní něco přirozeného. Třeba teď jsem poslouchal soundtrack a tam byl někdo 

falešný a mně se to prostě hrozně líbilo, že není doladěný. 

To jistě, ale když jsem četla tyto články, napadlo mě, že ten člověk s tím nemohl 

vůbec souhlasit, aniž by to vydali.  



Ten člověk s tím nemá vůbec nic společného. To jde mimo něj. On podepíše tak tvrdé 

smlouvy, že vlastně nemůže vůbec nic. 

Tak jestli to pak nakonec neublíží tomu soutěžícímu, když vyhraje. 

Má zpívat čistě! To je jednoduché. Já teď nevím, jaké měli smlouvy, ale před tím to byly 

smlouvy, že ty vítězové byli deset let zavázaní firmě a museli třeba firmě platit ze všech 

svých živých koncertů. To má všecko vymyšlené ten Fulleriii. Na druhou stranu to je 

génius. Já nevím, jestli jste o něm četla, ale ten má za sebou takové úspěchy, že to je až 

neskutečné, co ten člověk dokázal. On dokonce dostal nějaké vyznamenání, myslím od 

královny a je i v nějakém zlatém fondu, protože on participoval asi na pěti stech písní, 

které byly v The Charts v Anglii. Myslím dokonce, že pět set písní a dvě stě alb, úplně 

neskutečné množství věcí. Dal dohromady Spice Girls, N-Sync a takovéto produkty. Ten 

to má v hlavě strašně srovnané. Teď nevím, jestli to bylo u Spice Girls, nebo N-Sync, ale 

dal hrozně peněz za to, aby mu jeho skauti našli těch několik lidí, z kterých on potom 

udělal tu výslednou skupinu. On si potom řekl: „Proč já za to mám platit, když lidi by za 

to mohli platit mě?“ Natočil to a udělal z toho televizní zábavu a jen tím, že to otočil, tak 

vymyslel tento formát. On má z každého soutěžícího velké peníze a opravdu velké podíly. 

Myslíte, že neúspěch soutěžících v ČR, oproti jiným zemím, kde stát se vítězem 

opravdu něco znamená, stojí na tom, že tady není populární hudba, střední proud 

tak jako ve světě? 

Jestli tady není, to je těžké. Je tady hodně dobrých lidí, ale prostě ten trh je tady příliš 

malý. Když vyhrajete soutěž v Americe, tak jste na celosvětovém trhu. To samé je Anglie. 

Takže ty možnosti jsou jiné. Tam se na vás hned vrhnou produkce a opravdu kvalitní lidé, 

kteří vám udělají něco, co opravdu může zabodovat. Kdežto tady vám to nikdo neudělá, 

tady vlastně něco udělali akorát ti kluci z Creative House – Slováci, třeba ten Zubák. 

Když tak se podívejte, oni jsou tři. Ty udělali Jaro Smejkalovi, který se jim líbil, písničku, 

jednu nebo dvě a ty písničky se hrají v rádiích. Jaro žil v Anglii několik let a sám si napsal 

anglický text. On velice dobře zpívá anglicky a oni to udělali jako opravdu světově znějící 

snímek, víte, že to nepůsobí lokálně. To se hraje v rádiích. Já ho viděl i v Charts. 

To je úspěch. 

Ale to je přesně to, co říkám.  Za něj se postavili producenti, kteří jsou schopni něco 

udělat, protože vy musíte mít ten finální produkt, tu konzervu, která má parametry a která 



je dobrá. A teď, kdo to zaplatí? Těch lidí tady zase tolik není, kteří jsou to schopni udělat. 

To je třeba dvacet produkcí v republice, myslím i se Slovenskem, možná i méně, já teď 

přesně nevím. Já zas v té pop music už tolik nejedu, ale tím, že se za něj postavili a něco 

mu opravdu vyprodukovali, čili on měl co nabídnout, tak to mu strašně pomohlo. Kdežto 

za tou Sabinou nevím, kdo se postavil. 

Já myslím, že potom nikdo. 

To je možný. 

Také to záleží na tom, jaké jsou osobnosti, ne? 

Samozřejmě že záleží na tom, jaké jsou osobnosti. Záleží i na tom, kdo s nimi dál bude 

dělat. 

V Americe je to větší továrna. 

Protože tam je ten trh obrovský. Na druhou stranu je to strašně o penězích. Kdyby 

Křováková měla milion. Ona vlastně dostala milion, tak to mohla investovat. Mohla si 

zaplatit, vytipovat dobrou produkci, a to mohla otočit i do světa. Dneska je to strašně 

jednoduché: bude pro vás pracovat kdokoliv, když ho zaplatíte. 

Globálnější… 

Jenže tady je další věc. Tam přijdou lidé, kteří s tím kolikrát nemají vůbec žádnou 

zkušenost. To jsou lidé kolikrát z ulice, kteří v životě nebyli ve studiu, kteří v životě 

nebyli v televizi. Ono je to pak docela drsné, protože tyhle lidi pak najednou vezmou a 

teď se musí postavit a týden za týdnem se musí učit další a další věci. A to je strašný tlak 

na psychiku toho člověka. Ten člověk, které mu je sedmnáct, teď tohle všecko musí 

absolvovat. Co si o sobě všechno přečte v  novinách, nejrůznějších facebookách, já nevím 

na čem. Víte sama, co se píše, tam nejsou jen reakce, tam je spousta strašně negativních 

věcí a není to jednoduché tohle všecko unést. Teď musí s tím, co si o sobě přečte, že je 

takový a takový - špatný, hnusný, blbý, vypatlaný, nebo vyje jak hyena a nevím co všecko 

a kolikrát i velice intimní urážky, tak s tímhle tím vším musí zase vystoupit. V pátek jde 

na jednu zkoušku, tam si to dvakrát zazpívá, v sobotu si to dvakrát zazpívá a v neděli je 

generálka a večer vysílají a jde do televize a kouká na něj celý národ. Mě říkali kluci 

z Pokondrů, jak mají ten pořad na rádiu Frekvence 1, že byl Simon Cowell v nějaké talk 



show v Americe a že tam na něj ti moderátoři vybalili: „Pane Cowell víte, kolik lidí si 

kvůli vám vzalo život?“ Teď mu to tam spočítali a já mám pocit, že říkali osm lidí.  

Ježíš Maria. 

Tam totiž někdo přijde a oni ho dají do Hvězdné pěchoty, nebo ho prostě pozurážej a ten 

člověk je z malého města, kde ho každý zná a načež teď se to na něj snese. Lid je obecně 

dost škodolibý. Najednou z toho může mít trauma na celý život. Já tomu věřím. 

Mě by zajímala jeho reakce… 

Já myslím, že Cowell, který si píchá každý půl roku botox (smích)…to je takové 

namaštěné ego, že to s ním moc nepohnulo. Abych vám řekl o té úspěšnosti, tak jediná 

superstar, která ze všech těch řad vyšla, je Aneta. A je zajímavé, že když Aneta přišla, tak 

byla tak nenápadná, úplná šedá myš, co hrála na kytaru. A potom začala šíleně růst. 

Během té soutěže to jde strašně těžké odhadnout. To se píše v knížce, která se jmenuje 

Bouchačky, prachy a Rock n´ Roll, napsal to Steve Overbury o agentech showbyznysu. 

Je to od 60. let a končí to celé Fullerem. On říká, že „existuje jedno větší nadání, než je 

nadání samotné. A to je poznat, že někdo má nadání.“ To je myslím, docela hezký citát. 

Je to opravdu hrozně těžké poznat, jestli tenhle člověk bude fungovat nebo nebude 

fungovat.  

Jaká ona byla? 

Ona si podle mě šla dost tvrdě za svým.  Co já vím, tak ona vyhazovala muzikanty zcela 

nekompromisně (směje se). Oni se dali s tím bráchou dohromady a občas z nich byli 

nějaký pořadatelé úplně šílení, ale zase na druhou stranu, ona si to udržela tím, že… ona 

měla ještě strašné štěstí, že ta deska, co tehdy vznikla, tak že tehdy v těch deskách byly 

ještě peníze. Desky se nedělaly, aby se prodalo pět set kusů. Kdo to zaplatí? To není chyba 

těch firem, na které se všichni koukají jak na krkavce, dravce a vyvrhely. To není pravda, 

ale to i ekonomická záležitost. Přece do něčeho nenainvestuji tři čtvrtě milionu, abych 

potom dostal sto tisíc nazpátek. To oni si ani nemůžou dovolit. Už takhle jdou zu grunt a 

to by šly ještě rychleji. Těch desek se prodalo strašně moc, já vím, že jen té hromadné 

desky, která byla po těch prvních Superstar a která byla, co si budeme namlouvat, dost 

příšerná; ta se tady dělala, takže já si sám kydám (smích), to byla prostě velkovýroba, to 

muselo být najednou hotové strašně rychle a nebyl vůbec čas kontrolovat třeba angličtinu 

- vyrobily se prostě coververze a prodalo se toho přes sto tisíc. Takže to prostě pro ty 



firmy byly naprosto neskutečné žně. I Dolínek tenkrát prodal 10 000 desek, to dneska 

neprodá ani…to jsou dvě platinové desky! (smích).  

Je faktem, že v první řadě jich bylo víc výrazných. O některých se mluví doteď třeba 

Issa, nebo z jiné řady Ben Cristovao. Já myslím, že tam byl úspěšný ten, kdo byl 

hodně kontroverzní.  

To máte pravdu, ale… 

Že už to nebylo o tom vyhrát, ale umět v tom chodit.  

Potom v tom umět chodit. Ne. Nemusel člověk vyhrát, kolikrát se stalo, že ten první vítěz 

posléze zapadl, ale vynořili se ti, co byli za ním. Udrželi se. Třeba Gunčíková nějak 

funguje, i když problematicky. Ten kluk, který to vyhrál, ten Slovák Adamec také nic. 

Ale kdo je třeba strašně pilný tady z té řady, je Harich. On vypadá jak dítě. Ten byl taky 

v téhle partičce s Gunčíkovou. Tak tihle jsou aktivní. Celá rodina swinguje. Jeho táta i on 

za mnou byli a chtěli rady. Jenže tady nejsou žádné rady.  

Jaký jste cítil tlak reklamy na sebe, nebo obecně na porotce, na celý pořad. Musel 

jste něco propagovat? 

Tak samozřejmě, nemůžete to pomlouvat, že jo? „Srát“ si do vlastního hnízda je takové 

neetické, když člověka platí a když do toho jde. Museli jsme, samozřejmě. Museli jsme 

dělat nejrůznější rozhovory, posílali za námi novináře a tam to bylo občas problém. 

Protože byli nejrůznějších kvalit. Přišli soudní lidé, ale pak třeba, to se stalo mě, přišel 

z bulváru pán, který napsal takovou debilitu, že to dopadlo tak, že jsem řekl, že jestli tohle 

pustí, tak že to řeknu při tom dalším vysílání. Toho se zalekli, takže nakonec tehdejší 

ředitel NOVY, kterého myslím už vyhodili – Vondrušku. Tak Vondruška mluvil 

s šéfredaktorem bulváru a řešili to na téhle úrovni, protože já jsem ten rozhovor přepsal a 

poslal jsem mu to. Takže otiskli to, co jsem chtěl. Ale tam to šlo tenkrát opravdu hodně 

na tvrdo, protože tehdy jsem si přišel jak úplný idiot. A to se vám bohužel někdy stane, 

protože vaše rozhovory stoupají a klesají, i když řeknete třeba to samé, s kvalitou 

novináře.  

Takže ten tlak je podle mě na všechny obrovský… 

Je tam, protože s tou klesající sledovaností se musí snažit udělat maximum pro to, aby to 

nějakým způsobem zatraktivnili. Takže samozřejmě začnou vytahovat váš soukromý 



život, všecky hříchy, co kde jak, všechny kontroverze, protože ty jsou nejzajímavější, 

takže vás properou od začátku do konce. S tím člověk musí počítat. Optimální je vůbec 

nic nečíst. To je nejlepší.  

Jedna z nejoblíbenějších frází kritiků je, že reality show je asi největší továrna na 

peníze v průmyslu televizní zábavy. Je to levné na produkci proti jiným formátům 

jako třeba autorské seriály.  

Tyhle finanční věci já neznám.  

Co říkáte tomu, že to televize nasazují skoro každý rok? Že tyto pořady zalepí ztrátu 

televizí, ale kvalita se snižuje.  

To může být, ale já tyhle věci neřeším. Já nevím, ekonomické filozofii televizí 

nerozumím. Já se v tom nepohybuji a je mi to ukradené. Tam je jediná věc, že si vždycky 

říkám, že je ambivalentní do toho vůbec jít. Je to velmi dobře zaplacené a pak ještě 

funguje magie televize - je jedno, co v té televizi děláte, jestli vaříte, nebo uvádíte zprávy, 

nebo počasí, nebo porotcujete. Fakt je to celkem jedno. To, že se člověk objevuje na 

obrazovce, vám v mnoha okamžicích strašně pomůže. To je trochu absurdní vklad, 

protože já jsem třeba skladatel. Já nelezu někde po pódiích, ale tím, že člověk vystoupí 

v televizi nebo se objeví v těchto pořadech, tak se o vás najednou lidé dozvědí to, že jste 

skladatel. Což říkám jenom vám, ale v mnoha okamžicích je to opravdu výhoda.  

Logická věc… 

To, že je to částečně podpásová věc, to myslím, že všichni víme. Intelektuálové z toho 

šílí (smích).  

Já myslím, že když intelektuálové zjistili, že je to trvalé a jakou to má sílu, tak se teď 

snaží to pojmout odborně a už nejsou tak negativní ve většině případů.  

Víte, co je absurdita? Že kdyby toho kritika vzali a udělali z něho ředitele televize nebo 

dramaturga, tak bude dělat to samé, protože ty čísla jsou alfa a omega, co tu televizi 

zajímá. Od toho máme veřejnoprávní televizi, aby ji ta čísla zdaleka tak nezajímala. Ta 

má mít naprosto jiné preference, ale komerční televize? Oni nemůžou dělat nic jiného, 

protože by je vyhodili. Když se dostanou do špatných čísel a půjde sledovanost dolů, tak 

ty lidi vyhází. Ty se vyměnili tolikrát za tu dobu, co já se s nimi znám, včetně ředitelů, 

včetně všeho. Ty televize jsou naprosto nesentimentální a nekompromisní. A zaměstnanci 



se tam opravdu bojí v těch televizích včetně moderátorů. To je Warholovských čtvrt 

hodiny nebo pět minut slávy a tím to končí. Prásk ho a je tady zase nový face a začne se 

to budovat na někom jiném, koho oni za dalšího půlroku nekompromisně vyhodí (smích) 

V první řadě na vás musel být mediální tlak obrovský. Co v dalších řadách? 

Jak to zpívá Cat Stevens: „First cut is the deepest.“ To člověk vylezl a tady ho zastavovaly 

děti, což už bylo zase docela hrozné, ale tak to samozřejmě pominulo.  

A šestá řada? 

To už nic. 

Budu svou práci dost opírat o publikum, mám tady otázky typu: „jak si myslíte, že 

je české publikum odlišné od jiných“, ale to už jste říkal, že vám připadá stejné.  

Já to nevím, párkrát jsem na to koukal, ale zas ne tak moc. Které myslíte publikum, to, co 

je přímo ve vysílání, nebo televizní? 

To je taky otázka, jestli jste si uvědomoval ty televizní, nebo jen ty ve studiu.  

Televizní diváci, to je otázka. Občas nám někdo řekl, co si o tom myslí, ale to publikum, 

co je tam, je strašně aktivní. Na druhou stranu jsou to převážně děti, které tam piští od 

pěti až deseti let, až po rodiče. Přijedou tam celé vesnice s transparenty a dále, ale největší 

binec tam dělají děti. Tam to vypadá opravdu jako aréna, tam je řev. Ten řev je kolikrát 

tak hlasitý, že my neslyšíme, co vůbec zpívají. (smích) Tam je to docela drsné. 

Já jsem někde četla, což už by mělo být i dokázané, že české publikum je více 

škodolibé než třeba publikum americké. Možná je to národní vlastnost, že máme 

raději, když to někomu nejde, ale že v Americe hodně povzbuzují a jsou hodně 

přející.  

Já si myslím, že Češi jsou obecně posměváčci. Cizí neštěstí, naše radost. Televizní 

publikum? Já ani nevím, jaká společenská skupina tohle majoritně sledovala.  

Já myslím 15-26, což je pro televizi dobrá zpráva, protože to jsou mladí lidé, které 

pak televize může vychovávat pro další pořady.  

Jakou má sledovanost třeba ten Talent? 



Moc ne, čekali víc. Třeba 12 GRPů a mělo to pouhých 8, což je docela propadák 

proti tomu, co měla sledovanost SuperStar, když to začalo. Na finále první řady 

SuperStar koukalo asi 3,5 milionu lidí.  

Tam se snad koukala asi polovina národa.  

A to už bylo třeba další rok o milion méně. Tam je jasný propad. Mě ještě napadlo, 

jestli ty televize ty řady nepředkupují, třeba jestli nekoupí pět sérií a musí je nasadit 

každý rok.  

To je taky možné, to nevím. Je to možné, že mají licence na nějakou dobu. Ještě vám ale 

řeknu jednu zajímavou věc, protože já jsem byl ještě v jedné talentové soutěži, kterou 

jsme udělali jako Divadlo Kalich s televizí PRIMA, a to se vztahovalo k muzikálu Robin 

Hood. Tam to bylo mnohem více profesní, mnohem víc, než všechny tyhle soutěže, a tam 

se opravdu hledali lidé, žádná Hvězdná pěchota, nic. Tam se hledali lidé, kteří jsou 

opravdu dobří, ti, kteří jdou použít do muzikálu. A ta sledovanost byla mnohem menší, 

protože tam přesně nebyly žádné škodolibosti, tam nebylo žádné urážení, tam to bylo 

vyloženě jen to, co člověk pro muzikál potřebuje. Jsi dobrý, nebo ty jsi méně dobrý.  

Tam vybírali z profesionálů? 

Ze všeho. Jak z profesionálů, tak z amatérů. Ale ti lidé, protože to člověk obsazoval do 

vlastního představení, tak museli být opravdu dobří. Tam tehdy vyhrál Honza Kříž, který 

teď dostal cenu Thálie, a on je opravdu dobrý, ale pak se tam objevili lidé jako Radka 

Pavlovčinová, která zajímavě zpívá a je i výborná tanečnice. Tehdy Džurovčík, který je 

vlastně choreograf a režíroval to, říkal, že by normálně mohla jít tancovat kdekoliv po 

světě, že je strašně dobrá. Ta měla románek s Etzlerem.  

Tak jestli třeba u tohoto pořadu nebyla ta kontroverze jinde. Že si tam třeba 

vybíráte svoje oblíbence.  

Jak to myslíte?  

No třeba že měla románek. 

Ne, to bylo dávno potom (smích). To jsem vám chtěl jen připomenout. Já jen vím, že to 

tak bylo. À propos, ona tím šíleně trpěla, lezla kanálem, protože z toho měla strašné 

trauma. Další, která tam byla - Míša Doubravová, teď hrála v nějakých seriálech a já jsem 



jí třeba viděl v Rent – slavný, lehce nezávislý a alternativní americký muzikál. Napsal to 

Kanaďan, myslím, který se nedožil ani premiéry, protože se ufetoval, a oni to tady dělali 

v angličtině, jak je umělecká Beseda na Malé straně. Bylo to pro 150 lidí a bylo to strašně 

dobré. Výborné představení.  

Takže ten rozdíl byl v tom, že se dopředu vědělo, že jde o profesi, že je zaměstnáte? 

Ne, tady nebylo nic řečené dopředu.  

Tak proč myslíte, že to mělo menší úspěch? 

Mělo to menší úspěch, protože to bylo profesní. Tam nejely žádné Hvězdné pěchoty a ty 

lidi… 

Nebyl důvod čemu se smát.  

Přesně tak. Nebyl důvod, čemu se smát. Bylo to jen kolem 300, 400 tisíc lidí, co se na to 

koukali. To se říká, že je tak množství muzikálového publika. Odpovídá to množství lidí, 

kteří chodí na tyhle muzikály.  

To je ale zase pozitivní a dobře nacílené.  

Jistě, to bylo. 

Oslovili jste ty, co na to ve výsledku půjdou.  

Ano, to byl v podstatě regulérní casting. To nebylo nic jiného. To už ale zase není tolik 

zajímavé. Není to dělané s tím celým pozlátkem. Ono to také bylo levnější. 

Ono se říká, že reality show spějí k tomu, že se tříští. Ten boom už není takový. 

Vyvíjejí se takové fragmenty, což by se dalo přiřadit i k tomuhle. Třeba jsme měli 

Big Brother a Vyvolené a pak se z toho vytvořilo něco jako Hotel Paradise, kde ve 

vile v tropech hráli skoro samí pornoherci.  

Taky to tak můžete brát. Oni třeba udělali ten Hlas Československa. Tam šlo vyloženě o 

hlas. Porotci seděli obráceně a jen poslouchali. Taky potom ovšem docházelo k tomu, že 

někdo může sice zajímavě zpívat, ale celkově na ty lidi nefunguje. A těch případů je 

spousta, že byli výborní zpěváci, nebo zpěvačky.  

Díval jste se na ten Hlas? 



Ano párkrát? 

A vidíte nějaké rozdíly? 

V SuperStar se hledal komplexní jedinec, který má charisma, tím jak vypadá, jak se hýbe, 

co z něj leze, když se na něj člověk kouká, jak zpívá samozřejmě. To je velice důležité. 

Když tady to bylo čistě jenom o hlase. Jestli ten člověk zpívá hezky, tak ten mě zajímá. 

Jenže pak samozřejmě docházelo k tomu, že se otočili a takhle jim spadla čelist (smích), 

protože tam viděli někoho, buď koho znají, třeba nějakou profláknutou osobnost anebo 

někoho, kdo byl v tom daném momentě zajímavý, zněl zajímavě. Ale potom to bylo: 

„Ježíš ten se hýbe,“ atakdále. Známe je všichni, co se pohybujeme v tomhle prostředí. 

Vím, že je to prostě limitované a dál se ten člověk nedostane, i když zpívá velmi dobře.  

Jak na vás působilo z hlediska té šesté řady, že byla jaksi zrenovovaná. Soutěžící 

bydleli ve vile a více se vyzdvihovaly jejich osobní příběhy. 

To bylo ale vždycky.  

Nepřijde vám to teď více? 

Já nevím, já jsem se na to nekoukal. Já jsem viděl to, co jsme vždycky viděli až při tom 

přímém přenose a párkrát jsem se koukal, když jsem si třeba nebyl někým jistý, protože 

tam to ještě slyšíte kolikrát velmi problematicky. Je tam binec a i když jsme měli 

odposlechy v uchu, tak je to přeci jenom v té televizi jinak.  

To i pro televizního diváka… 

Ano samozřejmě. 

Já když jsem občas něco slyšela a říkala si hrůza, vy jste řekl výborně.  

Bohužel k těmhle botám docházelo. Protože tam to opravdu působí jinak, než v té televizi 

a člověk to slyší jinak a já jsem se také kolikrát zděsil. Říkal jsem: „Panebože co to 

říkáme, vždyť je to úplně obráceně.“ Nebo zase někoho člověk zkritizoval, že byl falešný 

a pak: „Počkejte to ne.“ S tímhle se ale nedá nic dělat. Ale to, že šli po těch jejich osobních 

příbězích, to bylo vždycky.  

Vždycky ano, ale z toho, co já jsem sledovala v poslední době, tak mi přišlo, že se do 

nich daleko více naváží.  



To má logiku.  

Rozhodl jste třeba někdy vy, že půjde dál někdo proto, že jste věděl, že se mu třeba 

v životě něco stalo? 

Ono je to tak. Tohle na vás samozřejmě může působit, když tam třeba jsou dva tři lidi, 

kteří jsou plus mínus stejní. Třeba k tomu člověku víc lnete, nebo mu prostě chcete 

pomoct. K tomu samozřejmě dochází - k tomu osobnímu dojmu. Jenže uvědomte si, že 

tohle už bylo v těch kolech, kdy o tom rozhodovali diváci. My jsme je sice částečně 

ovlivňovali, ale stejně to 100% vůbec neovlivníte. Takže vy o někom můžete říct, tohle 

by bylo dobré, ale stejně to nakonec profiltruje hlas lidu.  

Ty osobní příběhy byly už v době, kdy jste o tom rozhodovali vy, ne? 

Ne.  

Tak to je asi právě ten rozdíl, protože teď v té šesté řadě, nebo já si to musím více 

připomenout, ale když to teď soudím podle Talentu, tak tam už se dneska dějí 

nehorázné věci. Žena přijde na pódium a Lucie Bílá se jí zeptá: Vy jste tady sama? 

Žena odpoví: „Ano.“ A vy nikoho nemáte? Mám dceru. A proč tady není? Protože 

mě jí ve třech letech unesli do Tunisu.  

Tak my vás posuneme dál, protože máte unesenou dceru. 

Ale tohle se právě stane před tím, než ona začne zpívat, tzn., že tam už musejí 

probíhat nějaké testy o jejich historii, protože Lucie Bílá na to reaguje dřív, než ona 

vystoupí, což je podle mě zajímavý prvek. Ona pak zazpívala něco strašného a oni 

řeknou: „Jdete dál!“ A všichni si stopnou.  

To může být, ale ten Talent… tam všechny díly až na ty poslední, předtáčejí. Takže buď 

to mohli sestřihnout, nebo nevím. 

Jen to spěje k tomu, že lidský příběh je přednější, než opravdový talent.  

Ty osobní příběhy jsou zanedbatelné. 

Já byla u Talentu v šoku.  

Je to extrémní? 



Je to třetí ročník, a i v porovnání s první je to tedy řez na jinou notu.  

Tak to já nevím.  

A u SuperStar jste to necítil? 

Tak na Lucku to funguje – únos dcery do Tunisu. Já jsem viděl, jak tam zničila toho kluka, 

který byl geniální, jak maloval. Ten Alex, víte, jak maloval obrazy tím světlem? Ten byl 

geniální. Ten byl fenomenální. Když tam byli tři poslední, nebo tři, pět, já nevím, tak 

Lucka navrhla, že jsou vlastně všichni vítězové, že by už nemuseli dál soutěžit a že by si 

rozdělili tu cenu mezi sebe. Všichni s tím souhlasili, jediný ten Alex řekl: „Pardon, ale 

winner takes all.“ Prostě buďto vyhraju, nebo prohraju. A ona ho označila za odporného 

chamtivce, který jí naprosto zklamal, že je hnusný a že se jeho povaha projevila. Úplně 

mu zničila vítězství. Za odměnu ho teď vzala na turné (smích), protože ho připravila o 

milion, nebo o kolik teď soutěží? 

Asi o tři sta tisíc eur, teda 100 tisíc eur… 

Sto tisíc, ale to jsou dobrý peníze. To jsem zrovna viděl tohle to.  

To je ale super moment.  

To jsem si říkal: „Ty jo, ona se zbláznila, co to je proboha?“ 

To je podle mě důležitý moment, takhle je vidět, že to závisí na porotci. 

Spousta lidí si totiž řekne: „Ta paní Bílá má pravdu, to je odporný chamtivec.“ Teď ještě 

v naší přejícnosti. Kdo z národu přeje, aby někdo vyhrál 100 tisíc euro? Nikdo vpodstatě! 

A on takhle chamtivě, místo aby se rozdělil? Ježíš Maria to se jí povedlo, to bylo výborné.  

Tam je vidět, že tam ten vliv je. 

Samozřejmě, že ty výroky to ovlivní, ale zase ne definitivně.  

Soutěžící se v průběhu show mění? 

Někdo jo, někdo ne. My s nimi moc do styku nepřijdeme. Dokonce u první řady jsem se 

s nimi ani nebavili, já mám pocit, že jsme se s nimi ani nesměli bavit. Vlastně tam jsme 

přišli opravdu v půl sedmé v neděli, nebo v sedm, vůbec jsme neslyšeli generálku, 

nevěděli, co budou zpívat, a rovnou to jelo naostro. Jak to člověk vnímal, tak to vnímal. 



U poslední řady jsme se už dívali na generálky, já nevím, jak to bylo dřív. Ono je to lepší, 

protože člověk má přeci jenom srovnání, protože tam vidí, co dotyčný udělal a může si 

určité věci rozmyslet. Protože co já vím, tak takové ty dojemné akce, jak byla ta Susan 

Boyle… Nevím, jestli je to pravda, říkal to jeden kamarád, ale prý je to všecko připravené, 

oni to mají všecko narežírované jako divadlo, protože je to tak velký trh a lítá v tom tak 

strašně moc peněz, tak aby ty emoce byly co největší, tak oni se prostě rozhodnou - na 

tebe vsadíme. Teď je tam ten příběh a dojem a všichni tleskají a tečou jim slzy. 

Myslíte, že je to nějak ovlivňované přímo televizí? 

Oni už si to třeba cíleně vytipují, že tenhle bude fungovat, protože tam na to mají 

nejrůznější lidi. A co se kolem toho motá – poradců, psychologů, strašně moc, protože 

jim jde o celosvětový trh. Když ona prodá 10 milionů desek? To je hrozně moc a teď se 

s tím spojí všecko. Reklamy, živá vystoupení a hostování v jiných zemích. Oni pak 

kasírují z jejích peněz. Oni jí potom vlastně agenturně zastupují. Ukrajují z toho třeba 

polovinu, čtvrtinu, nevím. To jde všecko jim. Čili oni si vybudují hvězdu. To je vlastně 

ten fenomén. Ale to tady nefunguje, tady prostě nejsou ty peníze.  

Tady asi ani ten pojem celebrity není takový.  

Nefunguje to. Oni to tam vyrábí celosvětově. Tak Susan Boyle, která je totální 

antihvězda? Zpívá ok, ale takhle zpívá tisíce a miliony dalších. Ona takhle nějak vypadá, 

teď přesně za tím musí být ten příběh, celé je to vymyšlené – dívka z chudých poměrů, 

opravdu ošklivé káčátko. Takhle všecko dohromady to bude na lidi fungovat, tady 

zaberou, tady potečou slzy a o to jim jde. O strašný úspěch. 

Myslíte si, že to tady prostě nefunguje nebo se o to nikdo nesnaží. 

Nesnaží. Pro koho chcete někoho vyrobit? My jsme to takhle nedělali.  

Jak se mění charakter soutěžícího? 

To je normální. Pět minut slávy. Samozřejmě ti lidé to začnou poznávat, přijedou do rodné 

vísky, tam je vítá celá ves, paní ředitelka školy jim připraví oslavu a pan starosta je přijme 

a všude jsou podpisové akce. Vždyť u těch prvních Superstar byly desetitisíce lidí. To 

byly neskutečné hvězdy. Načež to skončí a za pár měsíců je po slávě. Takže oni si tu 

chvilku užijí. Já ani nevím, kdo z toho zblbnul, jenže tím, že já se k nim nedostanu – my 

spolu máme jiný vztah, takže nevím. Ale to zacvičí s každým. Všichni lidé, co se dostanou 



nahoru a ostatní jim začnou podlézat, tak z toho začnou mít pocit určité nadřazenosti a 

výjimečnosti, a pak o to zase přijdou.  

Je tady nějaký prototyp, nebo jsou vítězové hodně odlišní? 

Češi mají obecně radši poražené a více fandí poraženým než vítězům. Že by tady byla ale 

nějaká spojovací nit, si tedy neuvědomuji.  

  

 

Příloha č. 2: Rozhovor s Peterem Majeským 

Peter Majeský, režisér a kreativní producent talentových show Česko Slovenská 

SuperStar 2011, 2013, Hlas ČeskoSlovenska 2012, 2013. Přeloženo a upraveno ze 

Slovenštiny.  

Co všechno musí zvládat režisér SuperStar? Jak probíhá vlastně výběrové řízení? 

Co se týká mě, tak k těm projektům zastávám ještě funkci kreativního producenta. To 

znamená, že zodpovídám za všechno. Když je člověk režisér, zodpovídá více či méně za 

vizuální stránku věci, střihovou stránku epizod, jak to celé vypadá, jaký je ten obal a úžeji 

spolupracuje s kreativním producentem, respektive s nějakým šéfdramaturgem. U mě je 

to poslední dva tři roky, co se vyrábí tyto velké show, tak, že dělám i kreativního 

producenta. To znamená, že mám na starosti všechno. Marketingovou komunikaci, 

obchod, obsah – já jsem ten, který komunikuje s  televizemi, kdo bude v porotě, kdo bude 

moderovat. Je to širší záběr. Výběrové řízení na takovou show neexistuje. 

V Československu máte vpodstatě velmi málo lidí, kteří jsou schopní dobře vyrobit takto 

velkou show. Je nás asi čtyři pět maximálně a je to nějakým přirozeným způsobem za ty 

roky rozdělené. Nějací mí kolegové jsou na Primě, já pracuji pro Novu a pro Markízu a 

někdy pro televize na Slovensku, někdy pro Českou televizi. Na tohle v podstatě není 

výběrové řízení, protože nás není mnoho.  

Vy tedy děláte tři roky tyto velké show? 

Já jsem je dělal i předtím, ale poslední tři roky dělám ty Československé.  

Nemáte pocit, že ta sledovanost začíná stagnovat nebo že klesá zájem? 



Samozřejmě, že ten pocit mám, ale je to úplně přirozené. Těch show je mnoho, například 

SuperStar, byla asi sedmá v pořadí, když si vezmeme ty, co byly samostatně v Čechách a 

na Slovensku a pak tři Československé. A to jelo v řadě. Mezitím byl ještě Hlas 

Československa, Československo hledá talent, byl tam jeden X-faktor. Samozřejmě, že 

je těch show na takovou malou krajinu hodně, ale zase na druhou stranu to mají ti 

manažeři vypočítané, že se jim investice do programu vrátí. To je velmi jednoduché. 

Nikdo by to neobjednal a nikdo by to nikdy nevyrobil, kdyby ta show nevydělávala. Tyto 

show jsou na komerčních televizích, kde sedí spousty lidí, co to umí vypočítat, a když 

přijdou k tomu, že vypočítají, že se to vyplatí, tak to zadají do výroby.  V Německu je to 

11. série, v USA 12. série. Tyto show je možno vysílat klidně i 15 let, ale když se to 

televizím přestane vyplácet, tak to stáhnou. Zatím se jim to stále vyplatí, tak to děláme.  

Vy jste přišel s novějším konceptem SuperStar, chtěl jste to oživit. Bylo to třeba 

kvůli tomu, že už je ten koncept okoukaný? 

Jistě. My sledujeme situaci s  licenzory, které show nabízejí. V případě SuperStar je to 

Freemantle Media, který to distribuuje do celého světa. Vždy máme přiděleného 

konzultanta pro tu vybranou krajinu. Společně si povíme, kam to umíme posunout, jak to 

umíme ozvláštnit, aby tam vždycky bylo něco nového. Podíváme se i na jiné modely 

krajin, hlavně na ty, ve kterých už to bylo vysílané několikrát, šestkrát, sedmkrát, a 

bavíme se způsobem, co by třeba mohlo fungovat i tady, nebo naopak ne, a vybíráme 

z toho takovou skládačku, o které jsme přesvědčení, že by mohla fungovat a oživí to. 

V poslední řadě jsme snížili počet porotců ze čtyř na tři. Dali jsme tam více reality prvků, 

nechali jsme i porotce chodit ven mezi lidi. Vždycky se snažíme při každé této show, 

která má už v řadě napsané číslo dva, tři, přinést něco nového, protože divák nové impulsy 

potřebuje. 

A třeba z nějakého monitoringu, byla ta vila hodně sledovaná? 

Ano ta vila byla velmi dobrá. Velmi dobře sledovaná. My jsme to udělali už na Slovensku 

v nějaké sérii, potom se s tím přestalo a teď se to znovu vrátilo. Byl to ten prvek, který 

dotvoří celek. Nedá se říct, že by to byl nějaký breakthrough, že tam dáme vilu, ale když 

se k tomu připočítají ty marketingové či PR hodnoty, co z toho ten projekt vytěžil. O těch 

lidech se píše, vznikají nové vztahy, vzniká úzké nastavení mezi těmi lidmi. Tak potom 

to určitě splnilo svůj účel. Hotel, ve kterém bydleli dříve, je takový neosobní. Když v něm 

bydleli, tak to mělo jiný rozměr, než když bydleli ve vile. I pro mne, tvůrce reality show, 



to bylo jasné. Vypadalo to, že je to taková okrajová záležitost, že soutěžící bydlí ve vile, 

ale ta spojení, která se tam vytvořila, byla zajímavá.  

Materiál pro jiné mediální kanály.  

Ano, to jednak. Ale když ti lidé pak vystoupí na pódium, mají pocit nějaké soudržnosti, 

že jsou v kolektivu a že jsou v SuperStar. Když každý den přichází na nějaký hotelový 

pokoj, je to jiné. Vila byla určitě super nápad.  

Těmi novými prvky jste asi chtěli vyvolat i nějakou kontroverzi, už jen třeba výběr 

těch porotců.  

Proč myslíte, to nebylo kontroverzní.  

Třeba Ewa Farná oproti Soukupovi.    

Každá ta porota by měla být, o což se snažíme všichni, různorodá. V té porotě by mělo 

být zastoupené něco pro starší publikum a něco pro mladší publikum. To znamená, že 

vždycky to vyskládáte tak, aby si každý našel to svoje. Třeba mojí mámě se nemusí líbit 

Ewa Farná, ale líbí se jí Ondřej Soukup. Mojí sestře se určitě Ewa Farná líbí a nelíbí se jí 

zase Ondřej Soukup, anebo se jí třeba líbí oba dva. Vkus diváka je tak širokospektrální, 

že je vždy dobré tam mít někoho pro tu správnou generaci, ale to neznamená, že to musí 

být kontroverzní. Já vnímám kontroverznost v pohledu nějakých hádek. Ale pro mě to 

tak nebylo, protože když se hádali, respektive argumentovali, bylo to v pořádku. Však na 

to tam jsou. Není to však v nějaké zlobě, nějakém napadání, je to prostě proces. Je to tří- 

nebo čtyřčlenná porota, která se musí dopracovat k  výsledku a posunout někoho dál, a i 

ti porotci mají svoje vlastní preference, v tom, co poslouchají, jak vidí muziku, a to je 

správné.  

Vy po nich žádnou kontroverzi nevyžadujete, třeba když jsou málo ostří? 

My samozřejmě s porotou hodně pracujeme, ale ne v rovině příkazů. To se ani nedá, když 

máte tak uznávané a respektované osobnosti v porotě, jako je Habera, Soukup, klidně i 

Ewa, nebo Rytmus, Gábina Osvaldová. Oni vás nenechají diktovat, ať už je to o hudebním 

vkusu nebo o aktuálním pocitu, který oni cítí, když ten zpěvák zazpívá. Vidí to přirozeně. 

Máte čtyři lidi, kteří mají stejný názor anebo se prostě neshodnou. Tam jde ta konfrontace 

úplně přirozeným způsobem a není třeba tam tlačit na pilu a hovořit: ty jsi zlý a ty jsi 

hodný. Každý říká, že Pavol Habera je kat, ale tak to není. On naplno řekne, co si myslí 



a ano, hodněkrát se mu to nelíbí, ale někdy byla Ewa Farná tvrdší než oni dva do kupy. 

Takže kolikrát je to o aktuálním pocitu.   

V porovnání se světem, třeba Amerikou, tam je celkově show vyostřenější. Nejste 

tedy někdy těmi novými prvky tlačeni od konzultantů? 

My nejsme tlačeni od konzultantů, my máme jen doporučení. Každá krajina si to 

přizpůsobuje tomu, co její diváci snesou a nesnesou, a zároveň každá televizní stanice si 

to přizpůsobuje zase sobě. To už souvisí s výběrem poroty. Když jsme měli pocit, že 

potřebujeme být trochu kontroverznější, tak jsme vybrali do poroty před dvěma roky 

Rytmuse. Pokud chceme mít širokospektrální a pozitivní show, jako je to v případě Hlasu 

Československa, kde se zpěváci tolik neodsuzují, protože je trénujeme a místo poroty pro 

ně máme kouče, tak tam vybereme Pepu Vojtka. Je to o samotném výběru porotců, místo 

abych ho tlačil, aby byl zlý, protože oni tam do toho dávají svoje jméno a neudělají nic 

proti svému přesvědčení. Když budete vilu tlačit do něčeho takového, taky to neudělají. 

Reprezentují přece sami sebe. 

Mě poslední dobou přijde, že to přitvrdilo, že se vyzdvihávají osobní příběhy někdy 

i nad výkony těch lidí.  

Jedna věc jsou osobní příběhy, bez kterých se dneska už žádná show neobejde. Ale zase 

je to dané tím, že těch show bylo mnoho. Před pěti roky stačil zpěv, třeba když někdo 

krásně zazpíval jako Langerová, ale to už dneska nestačí. Ti diváci chtějí vidět více 

příběhů, což neznamená, že to musí být kontroverzní nebo zlé. Třeba koktající vítěz 

z Talentu, úplně normální lidský příběh, který jsme měli i v SuperStar, na kterém nic 

zlého nebylo.  

Třeba v talentu byl takový příběh ženy, co jí unesl manžel dítě.  

Já se k Talentu nemůžu úplně vyjadřovat, protože to nedělám. Když se mě zeptáte na 

SuperStar, tak vám rád odpovím. Jasně asi máte pravdu, že ten příběh musí jít ruku v ruce 

s nějakým vystoupením, které tomu dává nějaký komplexní obraz. Samozřejmě máme i 

v SuperStar Hvězdnou pěchotu, protože je to součást formátu a divák se na to rád podívá. 

Ale nenutíme zpěváky chodit na castingy s tím, že ji musíme najít. My jsme jí naopak 

v posledním ročníku omezili, protože tam bylo málo lidí. Samozřejmě už nezabráním 

tomu, kdo chodí na castingy a jaké má ambice a co si o sobě myslí. SuperStar je formát, 



který hledá dobrého zpěváka, dobrého showmana, a když tam přijdou lidé, kteří na to 

nemají, tak si musí být vědomi toho, do čeho jdou. Je to o lidech, kteří se tam přihlásí.  

Když třeba mají vyplnit ty dotazníky, mají na sebe něco prozradit? 

Já myslím, že se k těmto soutěžím standardně dávají dotazníky. Kdo jsi, Co jsi, Odkud 

jsi a nějaké základní otázky typu Jaké jsou vaše rodinné poměry, Kde bydlíte, Jaké máte 

vzdělání atd. My potřebujeme o těch lidech něco vědět, potřebujeme background a 

potřebujeme ty story nějakým způsobem vytáhnout na povrch. Určitě je ale nevymýšlíme.  

My jsme se s panem Soukupem bavili o Susan Boyle a on říkal, že je možné, že 

produkce ovlivnila její úspěch - vítězství skrze ten příběh. Nemyslím hlasování, ale 

průběh soutěže. Tak možná to bylo trochu kontroverzní.  

Vy stále používáte slovíčko kontroverzní a používáte ho ve špatných kontextech. My teď 

děláme přes víkend casting na Hlas Československa. Hledáme lidi, kteří především velmi 

dobře zpívají. To je zásadní a první kritérium, protože jsou to pěvecké soutěže. Potom 

hledáme zajímavé lidi, a to nemluvím o visáži, kteří mají příběh. Zpívají pro svého bratra, 

přítelkyni, nebo si chtějí zlepšit finanční situaci. Susan byla chudá uklízečka, nebo co 

dělala, a to jsou ty americké sny. I když si kdokoliv cokoliv myslí, ty soutěže opravdu 

lidem plní sny, je to příležitost, je to odrazový můstek. Jinak by zapadli a neměli by 

v životě tu šanci se někam dostat, pokud jim to hlas nějakým způsobem umožňuje. Divák 

chce samozřejmě vidět nejvíc, takže zjišťujeme z jakých je soutěžící poměrů, co má za 

sebou, proč se přihlásil. Netlačíme je do něčeho, co není pravda. Pouze vypichujeme věci, 

které pravda jsou. Každý má v životě něco zajímavého a my si vybíráme v rámci 

dramaturgie, co je pro nás top zajímavé. Ale to je jen črta z toho, jak chceme toho zpěváka 

podat. Když jsme řešili Jaro Smejkala jako příběh SuperStar, tak byl zajímavý svým 

vzhledem, svým zpěvem a taky tím, že byl silně rodinně založený a že jeho desetičlenná 

rodina chodila na každý jeho přenos. Tak jsme hráli jeho maminku, tatínka. Kukačka zase 

vyrůstal pomalu v jednopokojovém bytě s mladším bratrem a s mámou a neměli reálně 

peníze. A on to chtěl vyhrát pro brášku. Takové věci ze života soutěžících si vybíráme. 

Pak je hrajeme v relacích, dáváme to do sestřihů a taháme tu linku, aby každý věděl, že 

když vystupuje Jaro Smejkal, je to takový chlapec, má takový hlas a tohle má za sebou.  

Ale nějaký vývoj od předešlých let tam určitě jako režisér vidíte? 



Určitě tam vývoj je, ale ten je všude celosvětově, protože je to dané tím, že dneska to bez 

příběhu nejde. Když se točila první česká SuperStar v Čechách a podobně slovenská 

SuperStar na Slovensku, tak to bylo něco úplně nového, zvláště po revoluci, byl to 

převratný celosvětový projekt a mělo to úžasná čísla, ale dneska s tím prostě nevystačíme. 

To je dané i tím, jak se vyvíjí celý televizní trh. Vidíte i jiné reality show, Vyvolené, 

Farmář hledá ženu a další, a všechny jsou vlastně o tom, jaké jsou hranice a co ti tvůrci 

vyberou skrze lidské příběhy těch lidí. Jinak se to nedá dělat. Už nestačí dobře zpívat a 

zapadnout do škatulky. Sice velmi dobře zpívá, ale nevím o něm nic. Proč tam vlastně je? 

Co tím chce dokázat? Kam se chce posunout? 

V případě Bible, jak moc se od ní dá odklonit? Asi máte nějaké výzkumy, na co Češi 

reagují? 

Ano, bible popisuje základní atributy soutěže a základní vizuál, včetně celého grafického 

obalu, snímání atd. Samozřejmě popisuje, jací mají být asi porotci, koho zhruba nejlépe 

vybrat a jaké hledáme lidi. My to potom přizpůsobujeme dané krajině a právě tomu 

výzkumu a analýzám, která nám dodají televizní stanice. TV NOVA vám třeba dá 

informaci, jak to vidí podle toho, jaké má diváky. Pak je to o té skladbě, kolik lidí si 

zvolíte, jací budou a s jakým rozptylem. Teď budu natáčet pro ČT novou talentovou show 

s celebritami Your face sounds familiar, kde budou známé celebrity zpívat jiné celebrity. 

Skládáme tam porotu a nějakých 8 celebrit. Když jsem tam přišel, dostal jsem kompletně 

úplně jiné zadání, než na Nově, protože je to divák ČT, který je jiný než divák Novy. ČT 

má staršího diváka, Nova má středně starého diváka a Prima se snaží o velmi mladého 

diváka. Je to tedy o těch konkrétních lidech, co si vybíráme. Ale ta kostra je stejná všude. 

Když si ty show porovnáte v Německu, Anglii, Americe, tak jsou na 80% totožné. Pak se 

to liší třeba budgetem. Američani mají obrovskou scénu a jezdí točit na Maledivy. My 

sice ne, ale ty základní parametry jsou v podstatě velmi jednoduché. Když točíte soutěž 

Miss, tak má taky jasné parametry. Musí mít dvanáct finalistek, přehlídku v plavkách, 

volnou disciplínu, přehlídku ve večerních róbách a vyhlašuje se vítězka. Sice jsem to dost 

zjednodušil, ale takhle jednoduše to funguje ve všech show na bází bible nebo licence. 

Ostatní je na dohodě s konzultantem. On nás nikdy netlačí k tomu - pojďte do vily, či ne. 

On nám předloží pět možností nějakého problému nebo věci, kterou chceme udělat, a 

řekne: „Podívejte, Švédi to udělali takto, Němci takto, v USA jinak a vy si zhodnoťte, co 

je pro vaši krajinu to nejlepší.   



Já jsem si myslela, že je ten proces tvrdší.  

To nejde, protože každá krajina to má jinak.  

Nejsem si úplně jistá, ale je to poprvé, co se spojily dvě země? 

Nefunguje to skoro nikde. Myslím, že dělají nějaké verze v bývalé sovětské republice, ale 

nevím to určitě. Je pravda, že je rarita, že Česko-Slovenské projekty se spojují 

dohromady.  

To napadlo vás jako režiséra? 

Ne, to je historicky dané. Historicky jsme byli Československo, a když tu vznikla první 

československá SuperStar, byl to obrovský úspěch. Jsme jedna krajina, rozumíme oběma 

jazykům, zároveň Nova a Markíza jsou propojeny vlastnicky, tzn., že to dávalo i smysl 

finanční. Jsou to menší náklady pro jednotlivé krajiny, i proto se to spojilo.  

Když odbočím k divákům. Jak vypadala situace kolem národnostní otázky? 

Pozitivně. Nikdo neřeší v rámci Čech a Slovenska, kdo je kdo. Reálně vyhrává talent, tzn. 

ta hudba je tak univerzální způsob zábavy, že jestli vyhraje Ferko nebo Jožko ze 

Slovenska nebo z Čech, je divákům jedno. Češi si klidně vyesemeskují člověka ze 

Slovenska a naopak. V případě talentu klidně Ukrajince, pokud je to fakt performance, 

která chytí za srdce. Nejsme takoví. Ve spoustě krajin s tímto mají problém. Podobnou 

verzi měli například v  Belgii - Vlámové a Valoni. Tam se střetli s tím, že si nezahlasovali 

navzájem, ale v Česko-Slovensku tohle nehrozí. Nejsou tam žádné národnostní rozdíly, 

kdo dobře zpívá, vyhrává bez ohledu na to, jestli je Čech nebo Slovák.  

Pro tuto pozici vás tedy asi nikdo netrénoval? 

Ono je těžké někoho trénovat. My všichni, co jsme na tomto trhu, jsme byli také trochu 

selfmademani. Ani v Čechách ani na Slovensku se nestuduje televizní režie a určitě se 

nestuduje režie big talentových show. Každý z mých kolegů včetně mě, jsme si prošli 

různými druhy práce od asistenta produkce přes asistenta režie až po režii nějakých 

menších projektů, po režii těchto velkých. 

Právě pan Soukup říkal, že měli nějakého výcvikáře z Anglie, který jim dělal krátký 

výcvik… 



Ano, ale to jsou spíše ty konzultace. Já byl pozorovat tyto show v Anglii, Americe, 

Německu v rámci Freemantle, nebo v rámci Talpa, která má Hlas, jsem byl v Bulharsku. 

Minulý měsíc jsem se vrátil z Berlína, kde také natáčí tuhle show. Samozřejmě jezdíme 

pozorovat, jak se to vyrábí venku, a tím se vzděláváme a poté přinášíme do show nějaké 

zahraniční podněty. Pokud se bavíme o té prapůvodní režii, tak to vás nikdo nenaučí.  

Americké publikum je prý velmi přející a Češi patří mezi škodolibější.  

I Slováci jsou škodolibí, ale zase závisí odkud. Jiné je to v městech, jiné je to na dědině. 

Ten městský divák je rozmazlenější, nepromíjí chyby, a tudíž není příliš tolerantní. 

Dědinský je naopak většinou vroucnější a lidovější, prostě strašně fandí. Takže to hodně 

závisí, odkud ti diváci nebo to publikum je.  

Publikum se v průběhu času určitě mění. Je více náročné.  

Jasně. Například v obou našich krajinách je publikum strašně náročné. Tzn., že každou tu 

další a další show vnímají hrozně citlivě a očekávají určitý standard, určitou kvalitu a to 

je o penězích a o produkci, které jsou v show. Dnes si nemůžeme dovolit vyrábět show 

laciněji, i když bychom to asi uměli za méně peněz a v menších studiích, ale divák už je 

zvyklý a svým způsobem rozmazlený. Je tu nějaká kvalita a nějaká jména, na které je 

zvyklý a my vždy víme, že tam musíme mít třeba nějaké áčkové celebrity. Tam se prostě 

nedá udělat krok zpět.  

Televize vás k tomu nikdy nenutily? 

Zatím ne. V televizi je to tak, že si nejprve vypočítají, za kolik se jim to může vyplatit, 

ale poté my jako tvůrci řekneme, co jsme schopní za tyto peníze udělat a jak. Když máte 

na auto za 5 miliónu českých a dáte mi jen tři miliony, já vám nekoupím Porsche, ale 

Škodovku. Ale to, že pojedete v té Škodovce, se vám zase odrazí na sledovanosti. To jsou 

všechno spojené nádoby. Všechny tyto show mají svůj vlastní limit, za který se nedá jít. 

Těžko se to vyjadřuje jen finančně, ale limit tam vždy je, a je třeba si říct, že to raději 

dělat nebudeme, protože už by to nemuselo být dobré.   

Myslíte, že trendem do budoucna je větší fragmentizace těchto show? 

Ano, je to úplně přirozený vývoj, který není jen u reality show nebo talentových show, 

ale v celém programingu televizí. Za poslední dva roky má ČT 12 kanálů, Prima 4 kanály, 

Nova 6 kanálů. Jsou tam relace, co jsou pro maminky, pro mladé lidi, pak mainstreamové 



pro všechny. Jednoznačně se to diverzifikuje podle toho, co divák chce a kdy si to zapne. 

V USA najdete na všechno vlastní kanál, když chcete chytat ryby, tak si zapnete Fishing 

and Hunting, poté máte Travel Channel a další příklady. Samozřejmě to k tomu spěje a 

tento trend je takový všude ve světě. Jednoduše už jedna celoplošná televize nestačí. 

Některé show jako například Big Brother v Německu se vysílá už ve 20. sérii, ale už to 

sesadili z jednoho kanálu na druhý, který je určený pro mladé. Stále se jim to vyplatí, ale 

už alespoň vědí, že to sledují jen mladí.  

Třeba případ Robin Hood. Sledovala to prý cílová skupina, která v praxi chodí na 

muzikály.  

Ano. To je otázka peněz. Cílová skupina, která chodí na muzikály, není ta nejnižší 

skupina. Byl to dobrý projekt, ale sledovanost byla nízká, protože nezaujali tolik lidí. 

Kdyby ten projekt byl na nějaké menší stanici, myslím, že bude plnit svůj účel a byl by 

dobrý. Ale jinak je to pro malou stanici příliš nákladný projekt.  

Řešíte product placement? 

Ano, ten řešíme tak, že přijde obchodní oddělení a vymyslí si, že my bychom chtěli KFC, 

nebo Coca-Colu, a tak jim poradíme, kde všude by to mohlo být tak, aby to neškodilo 

projektu, aby to bylo přirozenou součástí. Například když lidé v backstage budou pít 

Colu, tak je to úplně v pohodě. V Americe měli Coly dokonce na stole i porotci.  

Vy si vybíráte, kdo bude tváří, nebo jde někdy o finanční nátlak? 

Je to hlavně o komunikaci. Když jsou to z 90% rozumné požadavky a jsou to klienti, kteří 

si tu soutěž vybírají záměrně, protože s ní mají něco společného, tak ano. Nesmí nám 

nikdo do SuperStar prodávat třeba jablka, ale Coca-Cola, káva, auta, Sonny sluchátka, 

jsou přirozenou součástí toho, co se v soutěži děje. V případě, že jsou tam požadavky, 

které neumíme splnit, napíšeme, že se to neshoduje s tímto formátem a oni to respektují.   

Dáte na inspirativní fanoušky? 

Určitě sledujeme všechny sociální sítě, všechny portály, všechny diskuze, protože to je 

samozřejmě obraz našeho diváka. To znamená, že to určitě neřešíme v hysterii, že teď 

něco vyjde a my to hned změníme. Po každé sezoně výstupy analyzujeme - na to máme 

analytické oddělení, které umí zpracovat a vyčíslit procenta sledovanosti a pak si povíme, 

co fanoušci přijali a co nepřijali a zkusíme to jinak.  



U těch brandů jsou nějaké, které chcete? 

To je otázka na obchodní oddělení, já mám informaci, že se samozřejmě dopředu nabízejí 

partnerství klientům, o kterých víme, že mají něco společného s hudbou nebo 

s komunikací, tzn., Sonny a všechny jejich produkty od sluchátek, ale třeba i Philips nebo 

Samsung.  

Myslíte, že televize ty licence předkupují dopředu a proto musí točit pořady každý 

rok? 

To je zase otázka na televizi, ale všechny ty projety se kupují s licencemi, a pokud něco 

odvysíláte, tak máte nějakou dobu, třeba tři měsíce, abyste se vyjádřili k tomu, zda 

kupujete další sezonu. Za tu dobu, co vám dají na rozmyšlenou, už platíte a pokud to chtít 

nebudete, nabídnou to konkurenci atd. Výhledově je ale pro projekt nejlepší, když se 

vysílá několik sezon po sobě.  

Řídil jste se nějakým konceptem ze světa opravdu hodně? 

Nedá se to tak povědět. My si vždycky vyrábíme to vlastní, co Česko-Slovensku 

vyhovuje. Potom si samozřejmě povíme, že se nám strašně líbí švédská verze, protože je 

velmi podobná budgetem a dá se tam z jejich verze něco použít. Taky ale máme anglické 

a americké verze, na které se koukáme s úžasem, ale víme, že si to nikdy nebudeme moci 

dovolit. Je to o tom, nalézt příbuznou krajinu k té naší.  

 

Příloha č. 3: Rozhovor s Honzou Vedralem 

Honza Vedral, hudební redaktor MF DNES a iDNES.cz. Absolvent mediálních studií 

na FSV UK, dříve působil v časopisech Živel a Rock a Pop a jako editor časopisů 

Ultramix a Filter. Spoluautor knihy Jiří Horčička - rozhlasový režisér. Jako aktivní 

hudebník vystupuje s kapelou The Chancers. 

Co Vás vedlo k tomu zabývat se tématem SuperStar? 

Spadá to do ranku, který musím jako novinář pokrýt. To znamená, že pracuju v kultuře 

jako hudební redaktor a vzhledem k tomu, že výstup z této soutěže má být hudební, tak 

jsem se tomu věnoval. Musím ale dodat, že se noviny MF Dnes například oproti prvnímu 

ročníku věnují té soutěži jen velmi okrajově. Věnují se jen hlavním výsledkům a 



produktům, které jsou na Superstar navázané, tzn. cédéčkům, případně nějakým 

koncertům.  

Já jsem zaznamenala, že MF Dnes byla v prvním ročníku i mediálním partnerem 

SuperStar, tzn., že jste o ní musel psát? 

To jsem tady ještě nebyl, ale co si pamatuji, tak v tom úplně prvním ročníku SuperStar, 

byly i kolečka, kde ti lidé procházeli proměnou a poznávali showbyznys. Moji kolegové 

tedy dělali rozhovory se soutěžícími SuperStar přímo v průběhu soutěže, aktivně do ní 

vstupovali. Byla to opravdu ale jen záležitost prvního ročníku.  

Tak ta mediální partnerství už pak ochabla. Teď už to dělá jenom Blesk. 

Když Superstar byla novou soutěží, řekněme, že to zajímalo rubriku kultury, a teď o tom 

píší spíš bulváry. I u nás na idnes.cz je to záležitost, kterou se zabývá rubrika Revue, která 

je společenská. Věnuje se každému kolu soutěže. 

Proč si myslíte, že ti adepti byli tolik úspěšní na začátku a teď už nejsou? 

To je jednoduchá odpověď. Protože to bylo něco nového a teď je to okoukaný koncept.  

Nemyslíte si třeba, že mají méně talentu, nebo že to jsou menší osobnosti? 

To já nevím, ale ta popularita, kterou získají, je velice krátkodobá a omezená jen na oblast 

lidí, kteří to sledují. Počet lidí klesá, zajímá je to jen jako televizní pořad a ne jako zrod 

hvězdy, jejíž CD by si chtěli koupit. Tvůrci soutěže jsou si toho hodně vědomi. Když 

letos ta soutěž skončila, tak CD oběma finalistům vydali asi do jednoho týdne a bylo 

naprosto odfláknuté. To CD si skoro nikdo nekoupil. Takže ta rovnice toho, že se vyrábí 

produkt, který bude komerčně úspěšný, ročník od ročníku funguje méně. Jsou 

samozřejmě lidé, co se na základě SuperStar dokážou prosadit, jako první výherkyně 

Aneta Langerová. Ale to byl nový fenomén, který každý sledoval, a ona si navíc začala 

dělat věci opravdu hodně po svém. Jak můžeme sledovat, tak v pozdějších ročnících se 

prosazují v šoubyznysu lidé, kteří se třeba ani nedostali do těch dalších televizních kol, 

případně to rozhodně nedotáhli do finále, ale měli nějakou jasnou představu o tom, co 

chtějí dělat a jak. To je příklad Bena Cristovaa, který je hudebním fenoménem pro mladé 

publikum. A tu pozornost si získal díky Superstar.  

Myslíte, že ten trend, že tady nejsou úspěšní, je proto, že po nich nejdou producenti? 



Fungování té soutěže je rovnou navázané na vydání CD. Smlouva je vždy ustavena 

s jedním vydavatelem. To se střídá. Ten vydavatel si vybere, komu chce nabídnout vydání 

CD.  

A vítězi musí? 

Nemusí. Stalo se to u ročníku, kde vyhrál Slovák Lukáš Adamec. S tím se nedohodli a 

CD tomu vítězi vůbec nevyšlo, protože on chtěl natočit CD s kapelou a oni ho chtěli 

sólově. Takže se nedohodli.  

Oni mají tedy právo tu smlouvu změnit? 

Já myslím, že se prostě nedohodli. Nevím, jak tam přesně stojí smlouvy, ale to byste se 

musela zeptat třeba na Universal. Vydali tehdy vlastně až to druhé místo.  

Jestli to není třeba tím, že soutěžící ty peníze neinvestují zpět, pro ně je to záležitost 

pár měsíců a pak konec. Sami už si producenty nenacházejí.  

Takhle to nechodí. Musíme vycházet z toho, že většina z nich jsou děti, které chodí do 

školy a najednou v té televizi získají dojem, že jsou v jiném světě a že to takhle bude 

napořád. Tak to není. Na natočení dobrého CD potřebuje jednak dlouhodobější hudební 

zkušenost a jednak dobrý tým, který je základem všeho. To se pak právě pozná na těch, 

co uspěli. Třeba Ben Cristovao má své producenty, kteří s ním dlouhodobě pracují a 

vlastně začal být pro všechny zajímavý asi až po dvou deskách. Nebo případ Debbi, která 

je hodně výrazná a kterou si vyhlédl Martin Ledvina, což je v podstatě top producent u 

nás. Postavil jí první desku, která byla slušná a taky druhou, která je už výborná. Prostě 

jí to ušil úplně na tělo. Je to zkrátka díky tomu, kým se ten člověk obklopuje.  

Sledoval jste zahraniční show? 

Viděl jsem pár dílů, ale já nesleduji v poslední době už ani ty české, protože ten koncept 

je okoukaný. To, co bylo vlastně ještě zajímavé na té první řadě, byl ten nový fenomén. 

Bylo zajímavé, jak se ti lidé, kteří byli naprosto nepoznamenaní, děti ve vytahaných 

svetrech které tam přišly, proměňují.  Oni tam prošli úplnou proměnou -  ostříhali je, učili 

je mluvit s médii, prostě s nimi dělali i část producentské práce přímo na obrazovce. Já 

vím, že teď už tam lidé chodí za touto fází. Už tam není ta proměna ošklivého káčátka 

ve hvězdu. To byl příběh první SuperStar. V současnosti to logicky nefunguje, protože 

už je to vyčerpaný formát a ti lidé vědí, do čeho jdou, a vědí, co se chystá. To už se nedá 



zopakovat. Nesleduju zahraniční show. Jen když se nějaké hudební číslo stane virálním, 

tak to ke mně nějakým způsobem doputuje, ale jinak ne. 

Protože třeba v těch amerických, anglických show se po soutěžících okamžitě 

vrhnou producenti a udělají z nich hvězdy, protože na to mají peníze, a i ti lidé jsou 

do toho schopni investovat. Jestli není ten český trh chudý na to, aby se 

transformoval, anebo o to nemá zájem, protože ti lidé nejsou tak zajímaví.  

Český hudební trh je hlavně velmi malý, takže na to, prodat věci tak, aby se vyplatily, 

nejsou lidé, protože těch, kteří to jsou schopni dělat dobře, je velice málo. Já jsem slyšel, 

že Sabina Křováková prodala za týden 100 kusů, ale to není moc použitelné.  

Tak v Čechách ale poklesl i prodej desek obecně.  

Zrovna včera mi někdo říkal, že teď Nova dělá Hlas a že mají velký problém, protože se 

jim tam nehlásí lidé. Už o to ani nemají zájem.  

Myslíte, že je tento formát vyčerpaný? Stále to sleduje spousta lidí, stále se tam točí 

reklama za velké peníze.  

Já si myslím, že ta sledovanost není úplně dobrá, že hodně klesá. V případě Hlasu, kdy 

měl poslední díl asi o tři sta tisíc diváků méně než ten první, to znamená, že diváky to 

ztrácí. V poslední SuperStar to také nebyly uspokojující výsledky.  

Oproti těm minulým řadám je to výrazný propad, ale přesto je to stále dost 

sledované na to, aby se to vyplatilo reklamě.  

Dokud to bude přinášet finance, tak to asi fungovat bude, ale jak jsem říkal, podle mě je 

ta soutěž vyčerpaná. Buď potřebuje odmlku, nebo nový formát.  

Myslíte, že těm lidem něco chybí? Třeba vlastní tvorba. 

To si nemyslím. Já si myslím, že je úplně jedno, co zpívají. Já myslím, že to, jak zpívají 

a co zpívají, je ta úplně poslední věc, o kterou tam jde, a která je důležitá. Je to soutěž 

sympatií vzhledem k hlasování. Je to televizní pořad a jeho hlavním cílem není vyrobit 

hvězdu, ale zajistit čísla sledovanosti. Můžeme sledovat, že u prvních řad byl důraz 

kladený na to, aby ti lidé dál fungovali v hudebním byznysu. Teď už s tím nepočítají ani 

samotní vydavatelé jako s  položkou, se kterou by se jim mohlo dařit. Z tohoto hlediska 

je ještě zajímavé spojení českého a slovenského trhu, což bylo tuším u soutěže Hlas, kdy 



Universal udělal velké investice, ne do alba té vítězky, což byla Yvanna Bagová, ale do 

alba té z druhého místa Anny Veselovské. Desku s ní udělali s velkým budgetem, ale u 

nás se to nechytlo. Na Slovensku to bylo asi lepší, ale u nás to propadlo. Oni si prostě 

někoho vyhlídnou a vsadí na něj, a otázka, jestli to bude fungovat nebo ne, je vždycky 

druhotná.  

Jakou roli hrají porotci? 

Myslím, že by tam měli hrát hlavně zábavnou roli a nemyslím si, že si to všichni 

uvědomují. Někteří ano, ale ve srovnání se zahraničními vzory nejsou zdaleka tak drsní 

a ostří. To je ale kulturou tuzemského prostředí, souvisí to i s výběrem písniček, které se 

zpívají v jednotlivých kolech. Myslím, že už se to změnilo, v nových řadách to omládlo, 

ale když byly ty první řady, tak ta snaha byla udržet co nejširší spektrum diváků u televize 

a vybírat opravdu osvědčené melodie. Nenechat je zpívat něco, co je současné. Myslím, 

že to se proměnilo, že jsem tam slyšel i nějaké současnější věci.  

 

i Simon Cowell, britský televizní, hudební a talentový porotce, televizní producent, podnikatel a osobnost 

televizního zábavního průmyslu. Díky vystupování v britské a americké verzi reality show Pop Idol, je 

v současnosti považován za jednoho z nejkontroverznějšího a nejpopulárnějšího talentových porotců na 

světě, kterého proslavily především jeho velmi kritické až agresivní soudy a připomínky na soutěžící.  
ii Milan Herman – od roku 2000 byl generálním ředitel vydavatelské společnosti BMG 
iii Simon Fuller, britský podnikatel, umělecký manažer a televizní producent, který vytvořil reality show 

Idol, u nás známou jako SuperStar. 

                                                      


