
 

Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Jiřím Benákem (text) 

Jiří Benák, Fotoeditor iDNES.cz, písemný rozhovor ze dne 26.3.2015 

 

Jak velký tým tvoří obrazovou sekci iDNES.cz? 

Redakce iDNES.cz má jednoho fotoeditora, nicméně fotografie si do redakční databáze 

umí zpracovávat i redaktoři a editoři. Je to jedna ze základních schopností 

vyžadovaných od webových novinářů. 

Jak probíhá zadávání práce fotografům? + popis hierarchie v redakci (zaměření 

na foto oddělení) 

Redaktor nebo editor objedná focení konkrétní události u fotoeditora iDNES.cz, který 

posoudí, zda má smysl k připravovanému textu fotografa posílat ( například v případě 

rozhovorů s politiky není vždy nutné mít aktuální portrét atd.). Fotoeditor dále 

komunikuje s vedoucím fotografů vydavatelství Mafra a.s., kterému zadá konkrétní 

požadavky, jako jsou množství fotografií, termín, kdy potřebujeme mít snímky 

k vydání, atd. 

Kdo fotografie upravuje? 

Snímky upravují sami fotografové, případně pokud je potřeba, tak i fotoeditor (je to tak 

50 % všech snímků)  

Kdo vybírá fotografie do galerie a následně sestavuje fotogalerii? Kdo uploaduje 

fotografie na web? 

Jak už jsem popsal v první otázce, fotografie do redakčního systému zpracovává jak 

fotoeditor, tak samotní redaktoři a editoři. Jednou z funkcí fotoeditora je potom být 

i jakýmsi supervizorem nad fotografiemi, které se na webu iDNES.cz objeví. 

Na čem závisí, zda vznikne k článku celá fotogalerie nebo jen samostatná fotka? 

Záleží na konkrétním článku, zda u něj fotogalerie má smysl. U rozhovoru to nutné 

není. U obrazově zajímavých událostí zase ano.  Máme pak i spoustu článků jen 

s ilustračním snímkem, tam se galerie samozřejmě také nedělají. 
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Co je rozhodujícím faktorem v tom, zda na místo poslat fotografa nebo použít 

agenturní servis? 

Záleží na vytíženosti fotografů, na unikátnosti zpracovávaného materiálu, dostupnosti 

místa události, atd. 

U spousty událostí je profesně prestižní mít vlastní fotografie. 

Z jakých agentur nejvíce čerpáte fotografie? 

Kromě vlastních asi 20 fotografů ve všech regionech ČR využíváme především 

agentury ČTK, AP a Reuters. U ilustračních a historických fotografií i servis fotobanky 

Profimedia.cz. 

Jaký je podíl fotogalerií s původními autorskými fotkami vůči fotogaleriím 

s agenturními? 

Záleží na konkrétní rubrice zpravodajských a magazínových webů iDNES.cz. 

Na Zprávách je u zahraničních textů 100% z agentur, domácí zprávy jsou vybaveny 

přibližně z 80% našimi fotografiemi, ostatní z agentur a externích zdrojů (Policie ČR, 

hasiči,...). Magazínové weby Ona a Revue jsou tak „padesát na padesát“, třeba 

Cestování je z 95% z externích zdojů (spolupracovníci redakce, agentury). 

Jaké formy úpravy fotografií jsou ve vaší redakci přípustné? 

U zpravodajských fotografií je přípustná změna kontrastu, světelnosti, barevného 

podání a výřezu. Jakékoliv jiné zásahy (retuš, klonování,...) jsou striktně zapovězeny.  

U lifestylových portrétů pro magazínové weby je retuš tolerována. 

Samostanou kapitolou jsou koláže (spojené ze dvou a více snímků). U těchto fotografií 

je vždy uvedeno, že se jedná o koláž. 

Přibližně kolik fotogalerií (autorských) publikujete denně/týdně? 

U běžných článku se snažíme mít fotogalerii všude tam, kde to má smysl (viz. otázka 

č. 5).  A to bez ohledu na to, zda je to fotogalerie ze snímků našeho autora nebo 

ze snímků agenturních. 
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Na iDNES.cz máme speciální formu obrazových článků. Po kliknutí na titulek nebo na 

článkovou fotografii se čtenář dostane rovnou do galerie. Text článku je „rozpuštěn“ 

do jednotlivých popisek fotografií. Týdně takovýchto článků máme přibližně 10-20 

od našich autorů (především na Zprávách a Regionech), z agentur to může být 5-10 

(zahraniční Zprávy, magazíny). 

Od kdy má fotogalerie současnou podobu? 

Současný vzhled fotogalerií na iDNES.cz je od roku 2011. 

Probíhá nějaká spolupráce (obrazových sekcí) mezi různými tituly Mafry? Jaká? 

Vydavatelství Mafra má jedno společné fotooddělení. Stejné snímky se tak mohou 

objevit na iDNES.cz, v MF DNES, Lidových novinách, na webu Lidovky.cz nebo 

v deníku Metro. 

Dále pak spolupracujeme s kolegy ze slovenských Hospodárských novin, kteří 

do portfolia Mafra a.s. také patří. 

Probíhá nějaká spolupráce obrazových sekcí portálu iDNES.cz s Mladou Frontou? 

Jaká? 

Ano, s fotoeditory tištěné MF DNES úzce spolupracujeme. 

Především magazínové články z printu se po čase „překlápějí“ na web. Často jsou 

vybaveny unikátními snímky, které vznikly jen pro tento článek. Ty se v redakční 

databázi obvykle neobjeví a je potřeba o ně požádat kolegy z novin. 

 

Příloha č. 2: Rozhovor s Karlem Tinlem (text) 

Karel Tinl, šéfeditor ihned.cz, osobní rozhovor vedený dne 26.3.2015 

 

Jak vypadá hierarchie v obrazové redakci? 

Máme tu redakční tým, fotoeditorské patro a fotografy. Fotograf dodává fotky 

editorskému patru a to je otextuje, připraví do systému a šéfeditor, který má zrovna 

službu, je potom už jen kontroluje, edituje a přidává. Přečíst a vydat to mu zabere 

přibližně 10 minut. 
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Jak jsou v Economii propojeny obrazové redakce napříč tituly? 

Hospodářské noviny a ihned.cz je jedna redakce. Aktuálně.cz má své vlastní oddělení, 

ale je to spíš dané tím, že my jsme stále ve fázi sjednocování systému. V současnosti se 

to má tak, že stará Economia jede na jednom systému a Akutálně.cz na druhém. V praxi 

to znamená, že pokud v Aktuálně chtějí něco nahrát pro celý mediální dům, musí to 

nahrát do dvou systémů. V blízké době to ale hodláme sjednotit, aby existovalo pouze 

jedno prostředí, kam se bude nahrávat všechno. 

Ekonom spadá pod tým Hospodářských Novin a a Respekt má fotografy vlastní. 

Jaké typy galerií nejčastěji publikujete? 

Rozlišujeme galerie autorské, kdy posíláme fotografy na místo, a agenturní, které 

kupujeme od tiskových agentur. Jednou týdně například vychází galerie Nejlepší 

fotografie týdne, což je výběr nejhezčích agenturních fotek za minulý týden. Textace 

těchto galerií probíhá jednoduchým překladem. Prostřednictvím agenturních fotografií 

se snažíme čtenářům přiblížit, co se děje v zahraničí a ačkoliv tomu říkáme fotogalerie, 

žánrově je to spíš reportáž. 

Které agentury odebíráte? 

Především Reuters. Jsem přesvědčen, že k pokrytí těch hlavních událostí ve světě to 

stačí. A považuji ji za kvalitní. A samozřejmě taky ČTK. 

Jak probíhá zadávání fotografií? 

Fungujeme na bázi týdenních porad, na kterých se domlouvá, co se bude příští týden 

dělat. V rámci porad se snažíme být multimediální a tím pádem vytipovat, co bude 

zajímavé zpracovat prostřednictvím fotografií nebo videa, co bude vyžadovat podporu 

na sociálních sítích a tak. V ideálním případě se na poradě vytyčí hlavní témata, která 

budou zajímavá pro fotku. Na poradě je přítomen editor vizuálního týmu, který tyto 

požadavky přenese do svého oddělení. 

Pokud je to tak, že autor jede například udělat rozhovor do firmy, která vyrábí zajímavé 

věci a jejich výroba nějakým způsobem unikátní nebo vizuálně zajímavá, může žádat 

o doplněk v podobě fotek sám autor. Na to máme speciální sdíleny formulář. Vyplňují 

se do něj parametry fotogalerie, o jakou příležitost půjde, jestli jde o focení lidí, prostor 

nebo objektů, co z toho má ve výsledku vzniknout. Kromě toho jsou tam přesné časy, 
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místa a kontaktní údaje na redaktora, fotografa i mě jakožto editora. Ten formulář je 

poměrně obsáhlý a podrobný a slouží mimo jiné k tomu, aby se fotograf vybavil 

správnou technikou a aby věděl, kolik času mu to zabere. Dřív byl v objednávání 

fotografů docela chaos, takže místo posílání emailů se zavedlo tohle. 

Tyhle dotazníky přichází každé ráno editorovi, který je vyhodnocuje a v souvislosti 

s tím koordinuje tým fotografů. Večer potom rozesílá celé redakci přesný harmonogram 

toho, kdy kde který fotograf bude co fotit. 

 

Příloha č. 3: Rozhovor s Václavem Vašků (text) 

Václav Vašků, fotograf a editor Hospodářských novin, osobní rozhovor vedený dne 

26.3.2015 

 

V posledním roce prošly Hospodářské noviny s ihned.cz změnou. Jak se to 

projevilo ve fotografické sekci? 

Dřív to bylo tak, že jsme měli rozdělené úkoly pro noviny a pro web a ihned.cz mělo 

samostatného editora. Na pozici fotoeditora jsme se střídali ve směnách a i když jsme 

pracovali pro noviny i web, bylo to do určité míry oddělené. Posledních pět až deset 

existovaly velké snahy web a noviny propojit. V téhle chvíli ve fotooddělení pracujeme 

především pro noviny a na webu samostatného fotoeditora nemají. Editoři webu si 

momentálně musejí všechno dělat sami  

Ačkoliv to může znít paradoxně, k propojení novin a webu nicméně stejně dochází 

a sice tak, že editoři jednotlivých rubrik se starají zároveň o obě části. Cesta k digitální 

formě novin je ale v procesu, stále nejsme u konce. Řekl bych, že nikdo neví, jak to 

bude vypadat ode dneška třeba za tři roky. 

Situace v tomto vydavatelském domě se mění v tom smyslu, že v posledních letech 

vzniklo cosi jako vizuální oddělení, které je servisním oddělením pro všechny papírové 

tituly i pro web. Součástí vizuálního oddělení je kromě grafického oddělení i naše 

fotooddělení, kde máme fotografy a fotoeditory. 
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Mohl byste popsat, jak dnes vznikají fotogalerie na webu ihned.cz? 

Na webu ihned.cz se publikují především fotogalerie ze zpravodajských agentur. 

Paušálně odebíráme dvě velké zpravodajské agentury - ČTK a Reuters. Od Reuters 

máme předplacenou kompletní produkci a od ČTK odebíráme jejich vlastní produkci 

plus to, co nám zprostředkovávají od jiných světových agentur. To jsou takové ty 

majoritní, zpravidla veřejnoprávní agentury z jiných zemí, analogie k ČTK. ČTK nám 

také zprostředkovává servis od nejstarší tiskové agentury AP. Zahraniční zpravodajské 

fotografie tedy máme pokryty především z Reuters a AP, zprostředkované přes ČTK. 

Samozřejmě existují i jiné skvělé foto agentury, jako třeba AFP, která má často unikátní 

fotografie zejména z oblasti Blízkého východu, ale takové fotografie si potom musíme 

kupovat zvlášť. A kupovat fotografie pro web je pro nás dost drahé. Kdybychom chtěli 

udělat fotogalerii z deseti fotografií, zaplatíme za to přibližně pět tisíc korun. Taková 

investice by se nám nevrátila. Abych to shrnul, naprostá většina fotogalerií je tvořena 

snímky z agentur, které máme paušálně zaplaceny a potom to můžou být fotogalerie 

z událostí od našich fotografů. 

Jakým způsobem probíhá zadávání práce fotografům? 

My ve fotografickém oddělení děláme i fotoprodukci, tzn. že každý den vytváříme 

harmonogram toho, co se bude fotit. Také jednotliví redaktoři můžou mít požadavky, 

třeba když jdou udělat nějaký zajímavý rozhovor. V tu chvíli zasílají požadavek.  

Na čem závisí, zda vznikne celá fotogalerie místo jednotlivé fotky? 

To záleží na odhadu editora webu, jestli fotografie bude mít dostatečný efekt 

na čtenářskou komunitu. Mám vysledováno, že naše čtenáře hodně zajímají technické 

věci, takže pokud uděláme fotogalerii třeba o představení nového modelu Škoda nebo 

naopak o tramvajích, které tu jezdily před sto padesáti lety, je tu velká naděje, že na ni 

budou lidi klikat. 

Také masové akce jsou celkem zárukou úspěchu. Třeba reportáž ze Signal festivalu byla 

hodně úspěšná. Možná je to proto, že čtenáři to sami v Praze vidí a chtějí se potom 

podívat, jak to fotografové zvládli nafotit. 

O tom, jestli vznikne celá galerie, rozhodují v současné době editoři webu. Dřív, před 

dvěma lety, to bylo tak, že my jako fotoeditoři jsme pomáhali vymýšlet, jaké fotogalerie 
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vzniknou. Vytipovali jsme si události, k nimž by fotogalerie mohly vzniknout 

a připravovali jsme se na to dopředu. 

Teď už to tedy nevychází z vlastní iniciativy fotografů? 

Ne. Momentálně tomu tak není. Ale já jako fotoeditor, který je původním povoláním 

fotograf, bych si velmi přál, abychom měli dost času věnovat se i vymýšlení zajímavých 

fotogalerií na webu, tak jako je to u velkých světových novin. 

Co všechno patří k práci fotografa? Podílí se i na samotné úpravě fotografií 

a sestavování galerie? 

To je dobrá otázka. Každý fotograf si fotografie upravuje sám. Tím myslím určitou 

postprodukci ve Photoshopu nebo jiném editačním programu. Když fotograf fotí něco, 

co ho zajímá, většinou je jeho iniciativou, aby si i sestavil galerii. To znamená, že když 

posílá fotky editorům webu, doporučí jim, které fotky by do fotogalerie zařadil. Pokud 

mu na tom opravdu záleží, tak galerii kompletně připraví a opopiskuje. Protože když 

editor webu vybranou událost sám vyloženě nesleduje, ani ji sám popiskovat nemůže. 

Nezná příběhy za jednotlivými fotkami. To je ta ale ta lepší varianta práce. 

A když tomu tak není? 

Když tomu tak není, používáme jakýsi kanál obrazového zpravodajství, kam se nám 

nahrávají fotografie ze zpravodajských agentur a k nim se automaticky přidávají 

fotografie našich fotografů. Náš fotograf totiž pracuje obdobně jako fotograf 

zpravodajské agentury. On fotky nafotí a sám i zedituje. Potom k nim připíše 

jednoduché popisky pomocí klíčových slov. Takové minimum, podobně jako je to 

u zpravodajských agentur typu Reuters a ČTK. Už z těchto popisků se do jisté míry dá 

složit fotogalerie. Editor na základě klíčových slov fotky vybere a z nich sestaví 

fotogalerii. 

Podoba těch popisků záleží na situaci. Pokud jde fotograf například na rozhovor 

s osobou v oblasti byznysu, pak do těch popisků nedává to, co bylo součástí rozhovoru, 

to není jeho práce. Dává tam třeba jenom: "Daniel Beneš, ředitel ČEZ, místo focení". 

Takže někdy jsou velmi stručné. 

Pokud událost fotografa víc interesuje, často tam připíše nějakou zajímavost. I tyto 

informace se nám objevují v kanálu aktuálního zpravodajství, odkud bereme fotografie. 
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Jak to funguje u galerií, které sestavujete z fotografií zpravodajských agentur? 

Jednou týdně vytváříme fotogalerii Nejlepší fotografie týdne. Děláme to tak, že 

projdeme produkty významných světových agentur, těch, které máme paušálně 

předplacené, a z nich vybíráme ty fotografie, které nám přijdou nejzajímavější. Pro nás 

jako fotoeditory to znamená projít třeba 10 000 fotografií. Vybrat z toho 15-20 

nejlepších fotek za týden je poměrně náročné. Na druhou stranu máme určité triky, jak 

ty fotografie hledat a pro mě je to hezká, zábavná práce. 

Jaký je podíl mezi autorskými a agenturními fotogaleriemi? 

Převažují fotogalerie ze zpravodajských agentur. Asi je to tak proto, že náš 

vydavatelský dům se zabývá primárně ekonomickými tématy. Ne, že bychom se 

zaměřovali pouze na to, ale některá témata obrazově vůbec nezpracováváme. Naši 

fotografové prakticky vůbec nefotí například sport. Kulturu sice fotíme, ale ne 

s takovým důrazem jako témata týkající se byznysu. A témat v byznyse, která by byla 

obrazově zajímavá, je poněkud méně. 

Také je složitá otázka úspěchu, protože tomu se všechno podřizuje. A někdy je těžké 

odhadnout, co bude mít úspěch a co ne. Před čtrnácti dny bylo výročí katastrofy 

ve Fukušimě a já jsem v souvislosti s tím publikoval materiál o fotografovi, který tam 

fotil. Článek s fotogalerií byl v tomto týdnu druhý nejpopulárnější na webu, hned 

po rozhovoru s Lenkou Bradáčovou. To mě opravdu překvapilo. 

Co si pamatuji z minulosti, naše čtenáře hodně zajímají technická témata. Takže když 

bude hezká galerie ze zatmění slunce, určitě na ni budou lidi klikat. 

Má galerie na ihned.cz tendence být samostatným žánrem nebo spíš doplňkem k 

textu? 

Existují případy, kdy galerie fungují zcela samostatně, to je třeba případ galerie Nejlepší 

snímky týdne. Téma, které je spíše obrazové než textové, se dělá i samostatně. Lidé jsou 

na to poměrně zvyklí, rádi si prohlížejí jen fotografie bez textu. 
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Příloha č. 4: Rozhovor se Štěpánem Plačkem (text) 

Štěpán Plaček, vedoucí obrazové sekce Aktuálně.cz, osobní rozhovor vedený dne  

19.3.2015 

 

Jak probíhá zadávání práce fotografům? 

Pracujeme s agenturní fotografií a pak s fotografiemi, které pořizují naši fotoreportéři. 

Ti dostávají práci zadanou od fotoeditora. Práce může mít různou podobu. V zásadě 

jsou tu tři možnosti. 

První možností jsou požadavky dne, tedy témata, co přijdou z porady a buď jsou 

avizovaná, nebo se stanou během dne. Třeba když někdo v Brodě vystřílí hospodu, 

domluvíme fotoreportéra a jede tam, většinou třeba ještě s píšícím reportérem. Udělá 

tam svou práci a potom z toho rovnou vytváří fotogalerii. U nás fotograf funguje jako 

reportér, proto všechno ohledně fotogalerie si sám připravuje. 

Takže fotoreportér vybírá fotky, sám je selektuje, nahrává i popiskuje? 

Ano. Standardem je, že fotograf fotky sám upravuje, nahrává do systému a popiskuje. 

Z tohoto materiálu vytváří fotogalerii, kterou předává editorovi. Ten ji podle potřeby 

s autorem zkonzultuje a dělá změny – v popiscích, titulku, pořadí či počtu fotografií. 

Ale v zásadě už editor pracuje s hotovou věcí. Je to způsob, který funguje obdobně jako 

u psaných článků. Nestává se, že by mi dali fotoreportéři k dispozici 80 fotek a řekli 

„vyber si“. Takhle to nefunguje, chceme od nich předvýběr. Jestliže dodají příliš mnoho 

fotografií, které jsou nadbytečné, tak to editor autorovi vrátí nebo sám selektuje. V praxi 

už se to ale moc neděje, jsme sehraní a očekávání známe. 

Editor dál fotogalerii předává šéfům rubrik nebo šéfeditorovi. Na nich je samotné 

publikování, určují, kdy článek vypustí a kam jej umístí. Fotografické oddělení tedy 

funguje spíše výrobní článek redakce. 

Jaké jsou tedy další možnosti jejich práce? 

Druhou možností jsou různé požadavky z redakcí rubrik. Fotografové totiž fungují jako 

přátelé rubrik, tudíž když má někdo nějaký tip, který se mu hodí do rubriky (nejčastěji 

je to domácí zpravodajství, magazín a ekonomika), tak s nimi spolupracujeme. 

A zatřetí mají fotoreportéři také vlastní nápady, třeba nějaký dlouhodobější projekt. 

Zkrátka realizace vlastních nápadů. 
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Když je fotogalerie svázána s nějakým psaným textem, jak funguje komunikace 

mezi píšícím a fotícím redaktorem? 

Je to různé případ od případu. Snažíme se pěstovat fotogalerii jako samostatný žánr. 

Takže fotoreportér je často i autorem toho základního textu. 

Občas tu ale vzniká jakýsi tandem mezi fotografem a redaktorem z určité rubriky. Jedou 

spolu do terénu a je to samozřejmě výhodné z toho hlediska, že se tak každý může 

soustředit na to svoje - redaktor provádí sběr informací a fotograf fotí. Každý udělá 

svou část práce a z hlediska publikování je to zpravidla uděláno tak, že fotoreportáž je 

vložená do psaného článku. Takto dohromady se to publikuje v prvním vydání. Pokud 

ale víme, že samotná fotoreportáž je silná, tak jí znovu otočíme samostatně. Vlastně to 

téma rozvíjíme – zatímco poprvé byl důraz na celé téma, teď je důraz na vizuální 

stránku – fotky. 

Jak velký tým tvoří obrazovou sekci? 

Obrazová sekce nezahrnuje pouze fotografy. Máme šéfa obrazové sekce, fotoeditora, 

dva fotoreportéry a dva grafiky, protože do obrazové sekce spadá i infografika. 

Fotoeditor pracuje v první řadě s agenturními fotografiemi. Stejně tak jako u práce 

fotoreportérů, buď plní požadavky dne, nebo používá zajímavé fotky, které mu zasílají 

třeba instituce, společnosti, celkem kdokoliv. Z těch vytváří fotogalerie. 

Fotoeditor pravidelně sleduje, co vydávávají agentury, například fotosady. Jeho častým 

spolupracovníkem bývá šéf zahraniční rubriky. Pokud ten shání fotky k nějakému 

tématu, obrátí se na fotoeditora, který fotografie z agentury stáhne, přeloží popisky, 

případně doplní a předá je do zahraniční rubriky, kde s nimi dále pracují. U složitějších 

témat fotoeditor udělá jen čistě technickou část a redaktoři za zahraniční redakce 

fotogalerii ještě dopracovávají podle svých zdrojů. 

Z jakých agentur nejčastěji čerpáte fotografie? 

Reuters, ČTK, ThinkStock a Profimedia. 

Co je rozhodujícím faktorem, když se rozhodujete, zda převzít agenturní fotky 

nebo poslat na místo fotografa? 
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Určitě blízkost a také úspora. Máme za to, že naše síla tkví v tom, že naši lidé jsou nejen 

fotografové, ale také fotoreportéři, kteří jsou schopni kromě focení také zmapovat 

a popsat situaci. Také upřednostňujeme spíše tvorbu autorských fotoreportáží před 

honěním fotografů po tiskovkách a soudech. Tyhle věci pokrýváme raději z fotobanky. 

Kvůli jedné fotce raději sáhneme do agentury, než posílat tam fotografa, který má 

možnost dělat na unikátních autorských projektech. 

Na čem závisí, jestli vůbec fotogalerie vznikne? 

Závisí to na tom, zda očekáváme, že to bude vizuálně zajímavé. Jestli nám přijde 

zajímavé být na tom místě. A také hraje roli, zda lze čekat nějaký příběh. Právě 

fotogalerie nám připadá jako ideální žánr pro to vyprávět příběh. Samozřejmě můžeme 

psát o stěhování squatu Klinika v Praze, ale bez fotek to zkrátka ztrácí na zajímavosti. 

Taková událost je pro nás po vizuální stránce automaticky zajímavá. Stojí za to tam být 

a mít to zdokumentované fotkami. 

Mají články s fotogalerií vyšší čtenost? 

Přesná čísla teď neřeknu. Ale fotogalerie má bezesporu čtenářskou výhodu, často sbírá 

čtenářské body snadněji než psané články. Návštěvností se ale neřídíme primárně. 

Dáváme šanci i tématům, o kterých víme, že nebudou čtenářským hitem, hlavním 

kritériem je, aby byla dobře zpracovaná. Jaká jsou konkrétní čísla čtenářské 

návštěvnosti je ale spíš otázka na šéfredaktora a lidi, co se starají o homepage 

a návštěvnost. 

Kolik fotogalerií publikujete denně? Jaký je podíl mezi původními a agenturními 

příspěvky? 

Agenturní určitě převažují. My máme takovou politiku, abychom měli aspoň jeden až 

dva obrazové materiály denně. Někdy je to i víc. Fotogalerie totiž vyrábí i jednotlivé 

rubriky, nejen obrazová sekce. Zkrátka není to tak, že by veškeré fotografie šly přes 

obrazovou sekci. 

Další samostatnou skupinou jsou ilustrační fotografie. My se například staráme o to, aby 

byla databáze ilustračních fotek vždy dostatečná, k jednomu tématu jich bylo vždy víc, 

aby se fotky v článcích notoricky neopakovaly. Databázi průběžně doplňujeme. 
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Kdo spravuje galerie po technické stránce? 

Galerii je schopný vyrobit každý redaktor. Od loňského roku máme nový systém, který 

je uživatelsky velmi vstřícný. Editovat a vyrábět galerie individuálně každým 

redaktorem ale bylo možné i dřív. Fotky se do galerie nahrávají zpravidla v jpeg. 

Dochází k drobným posunům v podobě galerií, ale současná podoba trvá přibližně rok. 

Profilují se fotografové v rámci obrazové sekce tematicky? 

Víceméně ano, každý z nich inklinuje k něčemu jinému. Obzvlášť když nosí své vlastní 

nápady, tak je vidět, koho co zajímá, třeba sociální tematika nebo životní styl. 

Ve vlastní tvorbě mají fotoreportéři hodně volnou ruku. Jsme otevřeni jakémukoliv 

tématu, ale musí to pro nás být pochopitelně nějakým způsobem zajímavé. 

Co se týče žánrů, nejvíce zpracováváme čistě zpravodajské věci nebo lidské příběhy. 

Také se občas zabýváme událostmi, které vychází ze starých fotografií, třeba 

k příležitosti nějakého výročí. Typickou ukázkou takové práce může být třeba reportáž 

k výročí narození Josipa Plečnika nebo otevření vily Tugendhat pro veřejnost. 

V souvislosti s žurnalistickou fotografií se také hodně řeší otázka manipulace 

s fotografií. Jaké úpravy jsou v redakci přípustné? 

Rozhodně fotografie nevylepšujeme tak, aby na nich někdo například lépe/hůře vypadal, 

nepřiznané fotomontáže apod. Děláme jen standardní úpravy fotek jako je třeba ořez. 

V této otázce se striktně řídíme etickým kodexem redakce. 

Probíhá nějaká spolupráce mezi obrazovou a video sekcí? 

Se vznikem Aktuálně.tv se video prakticky osamostatnilo. Kontakt na denní bázi tady 

neprobíhá. 

Vzhledem k tomu, že pod Economii spadá více médií, která sídlí ve společné 

budově, probíhá nějaká spolupráce třeba v rámci Economie? 

Ano, to probíhá, jsme v jistém smyslu jeden tým. Tím, že tu sedí i fotoeditoři z jiných 

médií, můžeme navzájem čerpat z našich fotobank apod. 
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Příloha č. 5: Rozhovor s Vojtěchem Markem (text) 

Vojtěch Marek, fotograf Aktuálně.cz, osobní rozhovor vedený dne 23.3.2015 

 

Jak probíhá zadávání fotografií? 

Vždycky záleží na tom, co je to za úkol. Jedním typem jsou aktuality, které vychází 

z potřeb redakce. Zkrátka když se něco děje a v redakci se rozhodnou, že by to chtěli 

zpracovat obrazově. A druhým typem jsou příspěvky, které si sami vymýšlíme. 

V případě aktualit jdu fotit do terénu jako každý jiný fotograf. Fotky musím co 

nejrychleji upravit a pak z toho administračním rozhraní dělám fotogalerie. Vymyslím 

titulek, anotaci, nahraju tam fotky, popisky. Potom to posílám Štěpánovi Plačkovi. Když 

jde o rychlost, opraví jenom faktické chyby, drobnosti a když je to nějaké větší téma, 

tak si spolu i sedneme a on mi navrhne, co by předělal, přeskládal a tak. 

Takže fotograf v podstatě vytváří celou fotogalerii sám? 

Ano. Přičemž editor je takový mezistupeň, autorita, která do toho může zasáhnout. I já 

sám, když si nejsem jistý, jestli má něco vyznít zrovna takhle, tak se editora zeptám na 

názor. 

Hotová fotogalerie se pochopitelně posílá dál a záleží na situaci, komu. U aktualit jde o 

rychlost, takže se snažíme, aby hodinu po události byla fotogalerie hotová a mohla viset 

na webu. Takže už na ni čeká šéfeditor, který ji podle vlastního uvážení zařadí 

na homepage. 

U větších témat je to všechno takové pomalejší. Fotogalerie se předává šéfeditorovi, 

který si rozvrhne, kdy se vydá. Pokud do toho plánovaného termínu přijdou události, 

které jsou zásadní a očekává se vysoká čtenost, tak se to může odložit. 

Jak se postupuje, když z redakce přijde požadavek na aktualitu? 

To je různé. Příkladem může být třeba nedávná střílečka v Uherském Brodě. To už jsem 

si tak šel z práce domů a oni mi zavolali, ať jedu do Brodu. V takovém případě hned 

jedu a něco tam vyfotím. 
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Nefotím ale jenom fotogalerie. Tohle je typická situace, ve které je primární rychlost, 

takže po mně v redakci nejdřív chtěli, abych poslal rychle pár fotek, které budou moct 

umístit do článku. Galerii jsem vytvořil až na konci dne. 

Jinou situací je potom třeba událost jako jmenování ministrů prezidentem. O té vím 

předem, akredituji se tam a teprve pak tam jdu. To je úplně jiný druh práce. 

Jak dlouho pracuješ na těch tématech, která si sám vymýšlíš? 

Většinou je to taky celkem rychlé. Třeba tři dny. Vezmu si většinou den na to, abych si 

k tématu něco našel, načetl, naplánoval a třeba si domluvil, že se s někým na místě 

sejdu. Den většinou zabere samotné focení. A já zrovna jsem v tom vytváření galerií 

celkem pomalý, takže nad tím aspoň den sedím a dávám to dohromady. Záleží, jak moc 

komplikované téma to je. 

Myslím, že u nás jsou ty galerie celkem unikátní. S tím, jak to teď vypadá, tady začal 

Ludvík Hradilek. Přišel k nám jako fotograf z Respektu a přestože vždycky fotil, víc než 

obraz samotný ho zajímala spíš novinařina. Pořád přicházel s vlastními nápady. Tenkrát 

bylo Aktuálně.cz celkem nové elektronicé médium a s jeho příchodem se to po vizuální 

stránce rozjelo. 

V čem jsou podle tebe výhody fotogalerie? 

Podle mě fotogalerie jsou dobré jak pro čtenáře, protože jsou zábavnější než dlouhý 

text, tak i obchodně. U elektronických médií se totiž počítají počty zobrazení stránek a 

u fotogalerie je to uděláno tak, že s každým klikem na další fotku se přičítá další 

zobrazení. Takže galerie o dvaceti fotkách rovná se dvacet zobrazení. To je důvod, proč 

jsme s fotogaleriemi vždycky trhali rekordy ve sledovanosti. 

Někdy teda vychází i jako součást článku. V praxi to znamená, že jedu terénu spolu 

s redaktorem. To je pro mě výhodné v tom, že se vůbec nemusím starat o to, kde kdy 

máme co s kým domluvené a můžu se soustředit čistě na focení. Hlavním výstupem je 

pak redaktorův článek, ke kterému já dodám galerii. Ale i v tomhle případě má galerie 

ambice fungovat samostatně. 

Práce s fotogalerií je trochu jiný druh práce než klasické focení. Soustředím se na jiné 

momenty. Já když nevyfotím něco stěžejního úplně dobře, třeba podání ruky, přestřižení 

pásky, tak to zas tak nevadí. Protože v té fotogalerii bude dalších dvacet fotek toho, 
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co se dělo okolo a už to není tak důležité. Kdežto v novinách se to soustředí všechno na 

ten jeden záběr podání ruky. Občas se tedy stane, že na nějakou událost jedu třeba já 

i fotograf z Hospodářských novin. To se může zdát jako dublování, ale asi je to právě 

z toho důvodu. 

Na čem závisí, jestli tě pošlou na místo fotit nebo se vezmou fotky z agentury? 

Mně přijde, že u nás bereme fotky z agentury celkem málo, jen když to nejde udělat 

jinak. A musím říct, že se mě neustále snaží dokopat k tomu, abych vytvářel galerie, ne 

samostatné fotky. Když je to událost typu jmenování ministrů, je v tomhle případě 

zbytečné psát článek, stačí fotogalerie. 

Je to jiná práce než třeba u fotografie agenturní. Četkaři, které já považuju za jedny 

z nejlepších fotografů u nás, mají za úkol být všude a co nejrychleji poslat fotku. Oni tu 

věc pokrývají jinak než my. Potřebují mít dejme tomu tři fotky, které přesně vystihnou 

to, co se tam dělo. Loví ty nejlepší záběry, které pošlou a mají hotovo. Je to relativně 

rychlá práce. Já se na to musím koukat tak, abych popsal událost od začátku do konce, 

abych mohl v té fotogalerii odvyprávět nějaký příběh. Takže i ta výroba potom trvá 

o dost déle. Fotogalerie je tím pádem trochu na úkor rychlosti. 

Takže jak ses ptala na ty agentury, často se použije fotka z ČTK, když od nás ještě není. 

Což je sice škoda, ale my nejsme momentálně schopni tohle dělat nějak líp. 

K tomu se váže i video. Já jsem měl pocit, že fotografie je jím nějakým způsobem 

ohrožená, a tak jsem začal dělat i video. Ale oni po mně potom chtěli, abych někam jel 

a udělal tam jak fotogalerii, tak i videoreportáž. A to zároveň prostě nejde. Teď to tak 

právě mají četkaři, že se po nich chtějí fotky plus krátké video. A oni jsou z toho všichni 

samozřejmě rozčílení, protože soustředit se na obě věci zároveň nejde. 

Teď se ale video na aktuálně.cz v podstatě osamostatnilo. 

V podstatě jo. Určitě jsi viděla ten projekt Aktuálně.tv. To je podle mě výsledek snah, 

které už tam jsou snad pět let. Dřív jsme na to neměli kapacity, teď konečně najali 

externí tým. Třeba DVTV je v podstatě buňka sama pro sebe, spolupracují Aktuálně.cz 

jenom na editorských poradách, kde se dohaduje, kdo co bude pokrývat. Ostatní pořady 

spravuje někdo jiný. 

A probíhá tady nějaká spolupráce mezi Aktuálně.tv a vaší obrazovou sekcí? 
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Minimální. Asi taková, že jim třeba poskytneme fotku, kterou oni použijí 

do screenshotu videí. Ale jinak ani ne. Já jsem se z videa záměrně vyvázal a teď všude 

tvrdím, že už video točit nemůžu. 

Jak dlouho pracuješ v Aktuálně.cz? 

V říjnu to budou čtyři roky. 

Co se týče technických aspektů, jak probíhá nahrávání do galerie a v jakém 

formátu? 

V JPEGu. Klasicky, nafotím to, pak to ve photoshopu upravím, zmenším fotky. Často se 

to musí nahrávat už z terénu, takže to dělám přes mobil, aby to bylo co nejrychlejší. 

Kolik fotogalerií týdně uděláš ty osobně? 

Mám vysledováno, že zdravý průměr pro mě jsou tak tři týdně. Ale někdy mám třeba 

každý den nějakou menší práci a někdy mi celý týden zabere práce na jedné fotogalerii. 

Do mojí kompetence navíc nespadají jenom galerie, chodíme taky například fotit 

rozhovory – to pak dodáváme jenom fotku do článků. 

Probíhá spolupráce fotografických oddělení v rámci Economie? 

Ano, ale jde to pomalu. Nás Economie koupila teprve před rokem. Na začátku tam byly 

snahy všechna fotooddělení propojit, čehož jsme se značně zalekli. Nakonec se od toho 

ale upustilo, takže jsme pořád samostatně. Spolupráce tu ale nějaká probíhá. Občas 

třeba Hospodářské noviny nestíhají, takže nám zavolají, jestli bychom něco nenafotili 

pro ně. 

I do tisku? 

Ano. Ale to se stává tak jednou za dva týdny. A samozřejmě máme napříč tituly 

navzájem přístup do fotobanek. 

Jak v současnosti vnímáš roli fotogalerie na webu? 

Přijde mi, že už to zase upadá. Před dvěma lety měly fotogalerie obrovskou váhu, což 

bylo slyšet i z ostatních médií. Klasická práce fotožurnalisty je zkrátka jiná – udělat 
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co nejlepší fotky a co nejrychleji je poslat do redakce. Aby galerie byly kvalitní, 

fotografové musí přistoupit na jiný způsob práce. 

 

Příloha č. 6: Rozhovor s Janem Zátorským (text) 

Jan Zátorský, hlavní fotograf Echo24.cz, osobní rozhovor vedený dne 23.4.2015 

 

Jak velký tým tvoří obrazovou sekci Echo24? 

Jsem zde jenom já. 

Jak probíhá zadávání vaší práce? 

Zaprvé jsou tu čtvrteční porady. Ty jsou plánovací. Podle toho, co se bude následující 

týden dít, se naplánují například rozhovory, které bude potřeba vyplnit fotkami. Takže 

já se třeba týden předem dozvím, že se bude dělat rozhovor a k němu budu dělat 

portréty. 

Fotogalerie buď děláme my nebo nám je přímo někdo dává. To je třeba ku příležitosti 

nějakých výstav, kdy děláme jakési promo - někdo nám dá fotky, my z nich něco 

vybereme a sestavíme galerii. To je asi tak dvacet procent galerií. 

Já musím udělat minimálně jednu až dvě autorské galerie za týden. Některé mám 

rozdělané několik let, protože já jsem takový fotograf sběrač. Ne jako že dělám jednu 

galerii několik let, spíš dělám deset věcí najednou. A potom jsou galerie ohledně 

aktualit, kdy se jede na nějaké konkrétní místo a tam se fotí. Třeba když má Ovčáček 

tiskovou konferenci. 

Galerie jsou většinou komentované, takže je nutné k fotkám ještě vymyslet nějaký 

aspoň trochu vtipný text. Pokud je to galerie autorská, tak si to popiskuju sám. 

Takže buď nám fotky někdo nabídne nebo to vyfotím já, popřípadě se fotky vezmou 

z agentur. Taky můžeme vytvořit galerii z fotek, co se objeví na internetu, třeba z Bored 

Panda. V takovém případě zdroji voláme a ptáme se, jestli to můžeme použít. 

Na čem závisí, jestli vás pošlou někam fotit nebo se použijí fotky z agentury? 

Mě už nikam nikdo neposílá, já se posílám sám. A za ta léta už dokážu odhadnout, co je 

důležité, co bude a nebude obrazově zajímavé. Když bude mít rektor univerzity 



   18 

tiskovku, tak tam nepůjdu, protože to není vizuálně zajímavé a nevím, proč bych tím 

měl ztrácet čas, když můžu běhat po vesnicích a fotit třeba slepice na dvorku. To je 

zajímavější. 

Každý den si projedu ČTK a sociální sítě a podle toho zvážím, jestli z toho má cenu 

vytvářet galerii. Někdy mi dávají tip kolegové. Ale kdybych jenom čekal na tipy, tak 

udělám desetinu toho, co udělám teď. 

Sestavujete galerii kompletně sám? Kam galerie putuje dál? 

Ano, fotky vybírám, popiskuju a uploaduju do systému. Obyčejně se domluvím 

s editorem nebo šéfeditorem kdy se to publikuje. Potom pozorujeme, jaká je její 

sledovanost. Někdy se stává, že galerie začne žít svým životem a třeba po třech dnech 

se najednou zvedne návštěvnost, nejspíš proto, že to někdo někde sdílel. A někdy se 

stává, že i skvělá galerie prostě nikoho nezajímá. Web i časopis má ale určitý profil 

čtenářů, takže tam nemůžeme dávat nějaké vyloženě klikačky. Naopak, pro prestiž 

webu je dobré nechat tam i galerie, které zajímají úzký okruh čtenářů. 

Kdo vytváří galerie z agenturních fotek? 

Někdy se o ně starám já, někdy je zpracovávají studenti, kteří se tu točí na praxi. Občas 

je to tak, že třeba vidím v Reuters nějaké fotky a někomu z nich to zadám. Často taky 

chodí s vlastními nápady. Takže buď editorovi nebo mně řeknou a domluví se, jestli 

z toho mají nebo nemají udělat galerii. 

Snažíte se galerii vytvářet jako samostatný žánr nebo jako doplněk k textu? 

Někdy bývá galerie doplňkem k textu, ale to je spíš výjimka. Bývá to třeba v případě 

rozhovorů. V novinách obvykle k rozhovorům vychází tak jedna dvě portrétní fotky. 

My jsme ale zjistili, že pokud děláte rozhovor s někým důležitým, čtenáře hrozně 

zajímá, jak to u něj vypadá. Taková galerie je hodně prohlížená. Takže já kromě těch 

obvyklých fotek fotím taky prostředí a různé detaily - třeba hodinky, jaké má ruce. 

Zkrátka zákulisí, to lidi enormně zajímá. Stejně tak když jdu na jednání vlády, fotím 

tam i ochranky, číšníky, kantýnu. Snažím se vždycky objevit nějaké zajímavé věci, jiné 

pohledy na věc. 
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Pracujete společně i s píšícími redaktory? 

Ano, já to velmi vítám. Protože když máte na místě čtyři oči místo dvou, víc toho vidíte. 

A všichni tady jsou zkušení mazáci. Já takhle ve dvojici pracuju hrozně rád. A nejradši 

zpracovávám věci takzvaně na zakázku. Když mi někdo zadá úkol, abych něco nafotil, 

je to pro mě odpočinek. Soustředím se jen na to, aby to bylo vizuálně dobré a nemusím 

se starat o ostatní věci. Nemusím si dělat poznámky a tak dále. 

Kolik autorských fotogalerií děláte? 

Musí vzniknout minimálně jedna, která vychází v pátečním Týdeníku Echo. 

Publikují se fotky, které vychází v tištěném týdeníku i na webu? 

Týdeník vychází každý pátek na papíře a v placené elektronické sekci. 

Ty nejzajímavější věci, což fotogalerie zpravidla bývají, se dávají i na web, ve zkrácené 

verzi. Není tam kompletní galerie, většinou se to tak v půlce utne s tím, že čtenáři se 

na celou galerii mohou podívat v Týdeníku Echo. 

 

Příloha č. 7: Rozhovor s Milanem Šímou (text) 

Jan Šíma, editor videa Aktuálně.tv, osobní rozhovor vedený dne 23.3.2015 

 

 

Jak velký tým tvoří videosekci? 

Máme velmi malý tým. Na stálo je tu jen jeden zaměstnanec a spolupracujeme asi 

s dvěma až třemi externisty. Celé fungování Aktuálně.tv je založeno na tom, že lidé, 

kteří se na něm podílí, musí umět všechno – natočit reportáž, nastříhat, udělat redakci. 

Využíváme i píšících redaktorů, kteří s tímto člověkem spolupracují, pomáhají mu, 

dělají komentáře a tak podobně. Ale tým je to malý a my se snažíme dělat videa 

maximálně efektivně, protože web má jiné finanční podmínky na videa než třeba 

v televizi. 

Kdo nahrává videa do systému? 

To dělá taky reportér nebo kameraman. Video ale nejde rovnou k publikaci, nejdřív se 

na to musím podívat já, jestli je to v pořádku – a v tom okamžiku to dávám na web. 

V druhém případě se to vrací zpátky k předělání. 
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Náš video hub je trochu odlišný od jiných. My se soustřeďujeme na pravidelné pořady. 

Dramaturgicky je dané, jak má pořad formálně vypadat, i když obsah se pokaždé mění. 

Člověk ale ví, jakým způsobem to udělat. A pokud tam neudělá zásadní chybu, nemusí 

se to poté nijak zásadně upravovat. 

Kdo dělá dramaturgii? 

To dělám já. Vymysleli jsme pravidelné pořady a k nim i dramaturgii. Teď má ale celý 

pořad na  starosti buď redaktor nebo videožurnalista, který to natáčí, stříhá a tak dále. 

Jsou na webu publikované jenom původní příspěvky přebíráte videa i odjinud? 

Někdy také přebíráme. Spolupracujeme s Akademií věd, která vyrábí vlastní pořady a 

také s Rádiem Svobodná Evropa. Videa od nich se musí víc upravovat - přeložit, 

okomentovat, smíchat... To je ze spolupráce zatím vše. 

Jaký je podíl původních a převzatých videí? 

Převládají naše původní, podíl je přibližně dvě ku jedné. 

Proč se orientujete na pravidelné autorské pořady? 

Záplava videoinformací je tak velká, že se nechceme pouštět do nějakého zpravodajství, 

v tomhle je moc velká konkurence. Proto se zaměřujeme na stálé pořady. V řadě 

případů jsou témata našich videí nadčasová. Menší minutové příspěvky z tiskovek, jako 

to dělá třeba iDNES, neděláme. To není předmětem našeho zájmu. 

Zaměřujeme se na čtenáře Economie, ať už Hospodářských novin, Respektu nebo 

Aktuálně.cz a myslíme si, že takové čtenáře zajímají spíš analytické, odborné 

záležitosti, než že předseda vlády zrovna vyšel s nějakou důležitou informací. 

Profilují se redaktoři a videožurnalisti tematicky? 

 Určitě. Například Miloš Čermák dělá pořad zabývající se sociálními sítěmi, Otakar 

Schön dělá pořad o technologiích, Jindřich Šídlo má svůj pořad o politice. Pořad 

Jindřicha Šídla se jmenuje Barvy moci, což je analogie k tomu, co vychází 

v Hospodářských novinách. Často právě k pravidelným rubrikám v tisku děláme i video 

verzi. V Economii pracuje mnoho známých novinářů a my se snažíme využít tyhle 

známe tváře ve videu. 
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Samostatnou kapitolou je DVTV. Vznikl projekt Aktuálně.tv právě v návaznosti 

na úspěch DVTV? 

Ano, celý začátek videa v Economii je dán tím, že se dohodla spolupráce 

s Veselovským a Drtinovou. Jejich pořad se ukázal být velice úspěšný, takže se 

Economia rozhodla, že dodá další pořady a rozšíří tím videonabídku. DVTV je vlajková 

loď Economie, ale zároveň je to samostatná firma. Videa Economii pouze dodává. 

Jak dlouho má web Aktuálně.tv současnou podobu? 

Grafická podoba a video hub se vytvořily přibližně před měsícem. Právě video hub je 

to, co nás odlišuje od ostatních médií. Máme webovou stránku, kde jsou prezentována 

nejnovější videa i celé pořady, což třeba iDNES zatím nedělá. Jediný, kdo to dělá, 

je server Stream, který se ale orientuje spíš na zábavné pořady. My jsme tedy první, kdo 

se snaží vytvořit něco, co vypadá trochu jako internetová televize. Vybírat si můžete jak 

podle pořadů, tak i podle témat. Takže pokud vás zajímá technologie, stačí kliknout si 

na rubriku Technologie a zobrazí se vám jak rozhovory z DVTV, tak třeba pořad Tech 

News od Oty Schöna. 

Kolik videí měsíčně se na webu Aktuálně.tv publikuje? 

Měsíčně je to cca 130 videí bez DVTV, DVTV dělá cca tři videa denně vyjma víkendů, 

takže měsíčně vytvoříme dohromady přibližně 200 videí. 

Jaká je sledovanost celého projektu? 

Momentálně je to okolo čtyř milionů zhlédnutí měsíčně na všechna videa, což je velký 

úspěch, začínali jsme na tři sta tisících. Nárůst je velký a všichni z toho jsou překvapení 

a nadšení. Poukazuje to na to, že ve videu na internetu je potenciál a asi i budoucnost. 

 

Příloha č. 8: Rozhovor s Milošem Čermákem (text) 

Miloš Čermák, šéfredaktor ihned.cz, 26.3.2015 

 

Jak velký tým tvoří vizuální oddělení v ihned.cz (Hospodářských novinách)? 

My dnes máme v Economii integrovaný newsroom, takže tuto část obsluhují různé 

tituly. Vizuální oddělení pracuje pro Hospodářské noviny, Aktuálně i Ekonoma. 
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Jsou v něm grafici, produkční, fotoprodukční a externí fotografové. Ihned.cz nemá 

žádnou samostatnou redakci, my jsme zkrátka Hospodářské noviny a ihned.cz je jejich 

online verze. 

Třeba Aktuálně.cz ale má svou vlastní fotografickou sekci. 

To je dáno asi především historicky, z doby, kdy ještě nepatřilo Economii. Výhledově to 

ale spěje k tomu, že vizuální oddělení bude jen jedno, pro celou Economii. 

Stejně tak i zahraniční oddělení máme jen jedno a to píše pro Hospodářské noviny 

i Aktuálně. 

Co se týče videa, na tom vy se aktivně podílíte při pořadu Sítě Miloše Čermáka na 

Aktuálně.tv. Jak díl takového pořadu vzniká? 

Aktuálně.tv je projekt, který vznikl v návaznosti na úspěch DVTV. Na podzim k nám 

nastoupil Milan Šíma, který přišel s vizí, jak by projekt měl vypadat. Na video je 

poměrně malý rozpočet, takže se nesoustřeďujeme na točení reportáží, které jsou 

nákladné, ale spíš na autorské pořady. Využíváme tak kapacity různých lidí tady 

v redakci. Milan si vytipoval různé lidi, kteří by byli schopní takové pořady vytvářet. 

Jedním z takových pořadů jsou právě Sítě Miloše Čermáka. Děláme to tak, že já k tomu 

den dopředu napíšu scénář, potom to natočíme a kameraman, což je většinou Blahoslav 

Baťa, k tomu dodatečně sežene doprovodné obrázky z webu a potom to nastříhá. Tenhle 

pořad je jednoduchý, časově nenáročný a náklady na něj jsou velmi nízké. Oproti tomu 

je pořad o autech Jana Markoviče daleko složitější záležitostí. 
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Kameraman tedy obstarává točení příspěvku i střih a další úpravy? 

Ano, většinou to stříhá kameraman. Potom pořad dává editorovi videa a ten už dál řídí 

ostatní záležitosti, jako třeba kdy se to publikuje a tak podobně. Všechna videa se dávají 

na Aktuálně.tv. Sítě publikujeme i na stránkách HN. Pokud se pořad tematicky týká 

toho, co zrovna vychází v HN, přikládáme to do článků. Milan také obstarává 

vyhledávač Centrum, kde videa vkládá do bloků při vyhledávání. To se ale týká 

primárně věcí s vysokou sledovaností, ne konkrétně Sítí. 

Vychází pořady s nějakou periodicitou? 

Snažím se Sítě dělat týdně. Teď někdy i víckrát za týden, ale to spíš proto, že původně 

byl ten pořad dlouhý a Milana napadlo, že to rozdělíme na tři kratší pořady. Jednak se 

na to snadněji kouká a navíc se k tomu prodá víc reklamy. Takže dnes děláme typově 

asi dva týdně, ale je to stejná práce jako dřív. 

Jaké jsou současné trendy videa na Aktuálně.tv? 

Myslím, že hlavním trendem tady je využít kapacity lidí, kteří se něčím specifickým 

zabývají a jsou tím třeba i známí. 

Prošlo to různým vývojem. Když jsem byl asi před čtyřmi lety v Berlíně na stáži, tak 

v agentuře DPA bylo trendem, že se všem reportérům rozdaly chytré telefony a oni měli 

za úkol všechno zároveň točit na videa. Ke každému článku natočit aspoň 

dvacetisekundové video. Takové tendence vytvořit multimediální reportéry byly i tady. 

Ale k tomu potom potřebujete úplně jiný druh přemýšlení a přinutit k tomu lidi je někdy 

docela obtížné. Navíc se ukázalo, že někdo na to buňky má, ale někoho to vyloženě ruší. 

Vysvětlil bych to na příkladu. V Hospodářských novinách vzniká několik velkých 

rozhovorů týdně. My jsme měli vizi, že z těch rozhovorů by náš kameraman třeba tři 

otázky natočil. Ale ukázalo se, že tahle práce má úplně jinou povahu. Při klasickém 

rozhovoru se snažíte dostat zpovídaného člověka do pohody, aby prakticky zapomněl, 

že jste novinář a byl tím pádem otevřenější. Ale jakmile má před sebou kameru, člověk 

se pak naopak přehnaně soustředí, záleží mu na tom, jak vypadá a říká většinou věci, 

které už řekl milionkrát, jenom aby neplácnul nějakou blbost. Psaný rozhovor a video 

jsou dva neslučitelné novinářské žánry a jejich kombinací si často pokazíte oba dva. 
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Takže se to moc neosvědčilo. Lidi se mají soustředit na jednu věc a tu dělat dobře, 

na dvě se plnohodnotně umí soustředit málokdo. 

Ne každý taky umí do kamery mluvit. Neříkám, že já jsem v tom dobrý, ale nemám s 

mluvením problém. Pro některé lidi je načíst komentář těžký úkol. Pochopitelně se to 

naučí, ale ne každý má do toho chuť. 

Video ale vidím jako velký trend do budoucnosti. V NY Times tvrdí, že video je jejich 

jediný formát, který mají z hlediska reklamy vyprodaný. To samé Stream. Takže 

pro vydavatele je video určitě zajímavé především obchodně. 
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Příloha č. 9: Fotografická galerie na iDNES.cz (obrázky) 

Zemětřesení v Londýně není ekologická agitka ani dokument Greenpeace, 31. 3. 2015 

Screensho:t 30. 4. 2015 
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Příloha č. 10: Fotografická galerie na ihned.cz (obrázky) 

Svatý týden v obrazech: Svěcení olejů, mytí nohou i zakuklená bratrstva, 3. 4. 2015. 

Screenshot: 30. 4. 2015 
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Příloha č. 11: Fotografická galerie na Aktuálně.cz (obrázky) 

FOTO: Rekonstrukci Klementina zdrželi kostlivci a fresky, 2. 4. 2015 

Screenshot 30. 4. 2015 
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Příloha č. 12: Fotografická galerie na Echo24.cz (obrázky) 

Sportklub oživila při fotografování postava tanečníka, 2. 4. 2015 

Screenshot 30. 4. 2015 
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Příloha č. 13: Video player na iDNES.cz (obrázek) 

Iva Janžurová vdechne britské královně českou duši, 3. 4. 2015 

Screenshot: 30. 4. 2015 

 

 

 

Příloha č. 14: Video player na Aktuálně.tv (obrázek) 

Týden v kině: Ovečka Shaun je skvělý film. I proto, že se v něm nemluví. 4. 4. 2015 

Screenshot 30. 4. 2015 

 

 

 


