
 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Scénář výzkumného rozhovoru 

 

1. Vznik a cíl pořadu(Zjišťujeme motivy, se kterými tvůrci a tvůrkyně připravovali 

pořad Tah dámou, snaţíme se zjistit důvody, které vedly ke striktní segregaci pohlaví) 

1) Proč vznikl pořad Tah dámou?  

2) Jak byste definoval/a ţánr pořadu? 

3) Co bylo cílem pořadu? 

4) Čím byl pořad výjimečný? 

5) Jana Ciglerová zmínila, ţe se inspirovala u zahraničního pořadu TheView, měl 

mít tedy pořad původně humorný charakter? Jaká byla vaše prvotní představa 

formátu pořadu, jeho ţánru? 

6) Proč nakonec došlo k vytvoření seriózního pořadu? Myslíte si, ţe by humor 

(z úst ţen) fungoval na obrazovce lépe? 

7) Proč by měl mít pořad, jakým byl Tah dámou, místo na obrazovce České 

televize? 

8) Chybí dnes podle vás podobný pořad na obrazovce ČT (příp. ostatních TV 

stanic)? Proč? 

 

2. PR pořadu (zjišťujeme cílovou skupinu diváků a její hodnocení z hlediska pohlaví, 

PR strategii při propagaci, hlavní sdělení propagační kampaně, komunikační kanály, cíl 

kampaně s ohledem na výjimečnost ţenského zpravodajského pořadu, vyuţívalo se 

nějak „ţenskosti“) 

9) Jak vznikal název pořadu? Proč jste zvolili Tah dámou? Co to podle vás 

vyjadřuje? 

10) S jakými poţadavky vznikal vizuál pořadu?  

11) Jak probíhala propagace pořadu? (dotaz na komunikační kanály) 

12) Na co jste se při propagaci zaměřovali? Co bylo hlavním sdělením kampaně na 

propagaci?  

13) Čeho měla propagační kampaň dosáhnout? 

14) Cítil/a jste potřebu vysvětlovat formát pořadu diváctvu či obecně veřejnosti? 

15) Jaká byla cílová skupina pořadu? Proč právě tato skupina? 

16) Pociťujete rozdíl mezi diváky a divačkami? 

 

3. Produkční kontext (zjišťujeme důvody konkrétního zařazení pořadu do vysílacího 

schématu, výběr moderátorek, jejich charakteristiku, vztahy na pracovišti) 

17) Pořad se vysílal na ČT24 v hlavním vysílacím čase, a to nejprve v sobotu od 

20:30, později od 21:30 s nedělní reprízou. Proč zrovna tento čas? 

18) Nedělní repríza mohla na obrazovkách vyvolávat kontrast s debatním pořadem 

Otázky Václava Moravce. Byl to záměr? 
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19) Jak vznikal tvůrčí tým kolem pořadu? 

20) Byly přednostně vybírány ţeny? Proč?  

21) Spolupracovali na produkci pořadu také muţi? (předpokládáme, že ano) 

22) Existoval rozdílný přístup k tvorbě pořadu mezi muţi a ţenami? 

23) Vnímáte rozdíl v kolegyni ţeně a kolegovi muţi? 

24) Pociťujete, ţe by měl čistě ţenský kolektiv či převáţně ţenský nějaké výhody či 

nevýhody?  

25) Jak vypadalo pracovní prostředí? Jaké byly vztahy mezi osobami na pracovišti? 

26) Byly zde rozdíly mezi ţenskými a muţskými vztahy? 

27) Jaká byla kritéria výběru moderátorek? 

28) Vnímáte rozdíl v přístupu k hostům/hostkám u moderátorek-ţen a moderátorů-

muţů? 

29) Je pro vás jako pro moderátorku rozdíl mezi tím, kdyţ vedete v rámci pořadu 

rozhovor s muţem nebo s ţenou? (pouze pro moderátorky) 

 

4. Hosté (zjišťujeme, na jakém principu docházelo k výběru hostů; pořad definoval své 

hostky/hosty jako „tři úspěšné ţeny“, zjišťujeme vlastnosti úspěšných ţen, jejich 

postavení, poslání, profesi; po čase byli do studia přizváni i muţští hosté, ptáme se proč, 

zjišťujeme, zda nacházejí rozdíl mezi hosty a hostkami v názorech, prestiţi, zda mělo jít 

o vyvolání konfrontace) 

30) Na jakém základě docházelo k výběru hostů? 

31) Čím se vyznačuje úspěšná ţena? (vlastnosti, profese, vzhled, vzdělání, finanční 

příjem, rodinné zázemí…) 

32) Proč došlo po čase k zařazení muţských hostů? 

33) Čím se vyznačuje úspěšný muţ? (vlastnosti, profese, vzhled, vzdělání, finanční 

příjem, rodinné zázemí…) 

34) Mají muţi a ţeny obecně rozdílné názory? 

35) Vnímáte rozdíly v komunikaci ţen a muţů? 

36) Měly debaty mezi muţi a ţenami poukazovat na rozdíly mezi pohlavími? Měly 

mít konfrontační charakter? 

37) Mohou podle Vás zastávat některé ţeny i názory, kterou jsou spíše muţské a 

naopak muţi ţenské názory? Počítal/a jsem s tím při výběru hostů? 

 

5. Témata (zjišťujeme, jakým způsobem bylo přistupováno k výběru témat, 

soustředíme se při tom na genderový aspekt) 

38) Jaké principy jste vyuţívala při výběru témat? Co muselo správné téma 

splňovat? (otázka na J. Ciglerovou, která témata vymýšlela) 

39) Jaká témata se do pořadu nehodila? 

40) Vnímáte některá témata jako ţenská či muţská? 

41) Vědecké texty mluví o výběru témat jako o muţské práci, cítíte to také tak? 

42) Zaměřovala jste se na témata, která se právě probírala v médiích, či jste se 

zaměřovala spíše na témata nová? A šlo hlavně o témata ţenská či muţská? 
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6. Konec pořadu, zpětné hodnocení (zjišťujeme důvody, které vedly k ukončení 

pořadu, ptáme se po hodnocení a reflexi, zjišťujeme reakci na kritické ohlasy diváků a 

komentátorů, ptáme se na identifikaci projektu s feminismem) 

43) Jaká byla Vaše prvotní očekávání po spuštění projektu? 

44) Vnímáte pořad jako úspěšný, či neúspěšný? 

45) V čem tkvěl jeho úspěch/neúspěch? 

46) Co by případně bylo důkazem úspěchu/neúspěchu? 

47) Proč došlo k ukončení vysílání pořadu? (finance, nevole ze strany vedení, pokles 

sledovanosti, veřejná kritika…?) 

48) Dělal/a byste dnes pořad jinak? Proč? Jak? 

49) Počítali jste s negativním přijetím pořadu, s negativními recenzemi, reakcemi 

diváctva? 

50) Zajímali vás reakce na pořad? Zjišťovali jste si je aktivně? 

51) Jak si vysvětlujete negativní reakci diváctva, vezmeme-li v potaz reakce v 

diskuzích?  

52) Co říkáte na reakce vlivných lidí z médií (Kraus, Buchert a další).  

53) Jak hodnotili pořad muţští pracovníci? 

54) Měly jste odezvu i z řad odbornic a odborníků z oboru médií a genderových 

studií? 

55) Jednalo se o feministický projekt? Proč? 

56) Jak chápete feminismus? 

57) Pociťoval/a jste v  době příprav Tahu dámou nízké zastoupení ţen v mediálním 

prostoru/zpravodajství? 

58) Konzultoval/a jste formát pořadu s odborníky na gender? (Jaké aspekty zapojit, 

co a jak pojmout, čeho se vyvarovat, na co si dát pozor, kde být opatrný, co 

zdůraznit…?) 
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Příloha č. 2: Seznam rozhovorů 

 

 Jméno Funkce v rámci pořadu Datum rozhovoru 

R1 Jana Ciglerová autorka, dramaturgyně 21.10.2014 

R2 Veronika Linková dramaturgyně 22.10.2014 

R3 Jolana Voldánová moderátorka 23.10.2014 

R4 Marek Straka reţisér 24.10.2014 

R5 Milan Fridrich autor 27.10.2014 

R6 Michala Hergetová moderátorka 30.10.2014 

R7 Lenka Tréglová spolukomentátorka 5.11.2014 

R8 Sylvie Lauder spolukomentátorka 6.11.2014 

R9 Zdeněk Šámal ředitel zpravodajství ČT 24, 

pořad zrušil 

27.11.2014 

R10 Nora Fridrichová moderátorka 4.12.2014 
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Příloha č. 3: Seznam analyzovaných článků 

 

 Titulek Autor Médium Datum 

Č1 Proč televize zřídila pavilon 

ţen 

Jan Lipold Blog.aktualne.cz 9.1.2011 

Č2 Ţenská drbárna v primetimu 

- Tah dámou 

Jan 

Zamazal 

Blog.idnes.cz 9.1.2011 

Č3 Nechcete se nic dozvědět? 

Pusťte si pořad České 

televize Tah dámou 

Viliam 

Buchert 

Reflex 16.1.2011 

Č4 Tah dámou. Tah čím?... Marek 

Valiček 

Valicek.blog.idnes.cz 17.1.2011 

Č5 TV PŘEPÍNÁNÍ Luděk 

Staněk 

Reflex 20.1.2011 

Č6 Tah dámou: ţádné šachy, 

jenom tlachy 

Marie 

Frajtová 

Tyden.cz 30.1.2011 

Č7 TAH DÁMOU. Pořad,v 

němţ mluví ţeny. 

Miroslav 

Kapr 

Blog.idnes.cz 2.2.2011 

Č8 O ţenském uplatnění na 

vysokých postech a naší 

atomové hvězdě 

Tina 

Solanová 

Blog.idnes.cz 15.3.2012 

Č9 Tah dámou? Dámy táhněte! David Král Blog.idnes.cz 17.4.2011 

Č10 Tah dámou na ČT 24 Alena 

Gajdůšková 

Parlamentnilistky.cz 7.6.2011 

Č11 JEDNA AKTIVISTICKÁ Nora 

Grundová 

Hospodářské noviny 8.7.2011 

 

 


