
Příloha č. 1: Osobní rozhovor s vedoucím internetového oddělení ČT Petrem Svatošem a 

vedoucí dětského webu Štěpánkou Sunkovou

Jak vypadal web ČT v úplném počátku?

P.S.: V letech 1996 a 1997 existovala jen statická stránka, kterou zajišťovalo technicky IT a obsahově ji 

plnil redaktor z tiskového oddělení Vít Šnábl.

Š.S.: Byly tam v zásadě jenom textové informace o tom, kdo je zřizovatelem české televize a jaké má 

úkoly ze zákona – v češtině a v angličtině. V roce 1998 pak vzniklo samostatné internetové oddělení.

Jak se zrodila myšlenka web přeměnit a zmodernizovat?

Š.S.: S myšlenkou přišla Renata Elhenická, tehdy nová tisková mluvčí a šéfová PR a marketingu. 

Protože viděla, že statická stránka již úplně nedostačuje, dala mi měsíc na to, abych zjistila, jak se 

weby dělají v zahraničí, jak mohou vypadat a kolik lidí je na to potřeba. V přípravách pro nás byla 

inspirací BBC – obsahem i designem. Psala jsem jim, kde jsou v organizační struktuře, kolik lidí se tím 

zabývá a jaké mají rozložení sil. Přišla mi tehdy odpověď, že by mi moc rádi vyhověli a poslali 

organizační strukturu, ale nevědí přesně, co potřebuju, protože v internetovém oddělení 

zaměstnávají 350 lidí a 200 externistů. Naše dnešní dospělá internetová sekce zaměstnává asi 25 lidí 

a dětský web 23. V 90. letech byl internetový design velmi špatný, v tomhle jsme byli tak trochu 

průkopníci, protože už v roce 1998 jsme měli moc hezký design. Tehdy bylo sice ještě hodně málo lidí, 

kteří měli internetové připojení doma, jakmile se náš web vylepšil a naplnil zajímavějším obsahem, 

návštěvnost začala růst. 

Jaká byla jeho počáteční funkce?

Š.S.: Snažili jsme se zpočátku na web umisťovat co nejvíce informací z aktuálního obsahu, který se 

týkal pořadů a programů. Spojili jsme se s ředitelem zpravodajství Zdeňkem Šámalem a velmi brzy 

jsme našli způsob, jak překlápět alespoň textové zprávy zpravodajství. Byli jsme tehdy úplně první 

televize v ČR, která se o to pokusila.  

Jakou náplň měl web kromě zpravodajství a programu? 



Š.S.: Byly tam opravdu rozsáhlé stránky Rady ČT v souvislosti s tím, že se řešilo zpravodajství a 

programový obsah, začaly se také vytvářet stránky k jednotlivým pořadům. Televize byla a je 

koproducent filmů – tehdy možná většiny filmů, které se tu točily – takže jsme produkovali také 

stránky k filmům, některé z nich jsou funkční dodnes.

Kdo připravoval tyto materiály? 

Š.S.: Tyto materiály připravoval nový speciální tým, který se postupně rozrůstal. V původní sestavě 

jsme byli jen dva, já jsem se starala o obsah a jeden kolega z IT oddělení zajišťoval technickou stránku 

webu. Design měla na starost externí grafička. Postupně jsme začali nabírat další redaktory a 

programátory. Obsah jsme připravovali na základě materiálů z tiskového oddělení a od dramaturgů, 

kteří píšou texty o pořadech. Vše jsme upravovali tak, aby to vyhovovalo internetovým požadavkům. 

Jaké byly proměny v rozdělení sekcí internetu? 

Š.S.: Proměny nebyly výrazné. Od počátku existuje sekce o ČT obecně, která se stále aktualizuje a 

zdokonaluje, vždy jsme kladli důraz na to, aby tam lidé našli vše, co by je mohlo o televizi zajímat. Pak 

byla vždy programová sekce, ta lidi zajímá nejvíc, týká se aktuálních pořadů, které se vysílají. Vždy 

tam bylo zpravodajství, které se v čase měnilo v souvislosti s dostupnou technologií. Dále vznikl

internetový archiv, do kterého postupně přibývaly pořady. 

Kdy se na web začala umisťovat videa? 

P.S.: Bylo to na přelomu let 1999 a 2000. Původně se videa z legislativních důvodů mohla na webu 

nechávat jen měsíc, pak se mazala. Po roce 2000 došlo ke změně v tom, jak Česká televize začala 

přistupovat k výrobě toho obsahu. Smluvní vzory se změnily tak, aby ošetřovaly i užití pořadů na 

internetu. Díky tomu jsme potom mohli začít pořady umisťovat na internet. 

Jak probíhala příprava internetových speciálů?

Š.S.: Například při olympiádě v roce 2000 jsme měli 24hodinové služby v těch čtyřech nebo pěti 

lidech, kteří tehdy působili v internetovém oddělení. Nebyli jsme jako redakce dostatečně technicky 

vybavení, chyběly i lidské zdroje. Pro nás to ovšem bylo přelomové, internetová stránka se 



aktualizovala 24 hodin denně. Převážně šlo o textové zpravodajství, neměli jsme ještě oficiální 

smlouvu s olympijským výborem na všechno vysílání, jako je tomu dnes.  

P.S.: Když došlo v New Yorku k útoku na dvojčata, tak jsme tenkrát udělali živý chat. Ozvala se nám 

jedna Češka, která u toho byla. Bezprostředně po těch útocích, hned ráno, když ještě nikdo pořádně 

nevěděl, co se přihodilo, byla možnost s ní chatovat na našem webu. 

Jak fungovala sekce servis pro novináře?

Š.S.: V této sekci ČT informuje novináře o všech věcech, které produkuje. Jsou to jednak programové 

plány, co se bude vysílat, fotografie v tiskové kvalitě k většině pořadů, které se točí, tiskové zprávy o 

tom, jaké máme dlouhodobé plány a krátkodobé plány. V 90. letech se novinářům předávaly 

materiály z tiskových konferencí na disketách nebo tištěné, rozhodli jsme se využít možnost webu a 

umisťovat je tam. V zahraničí již byl takový postup běžnou praxí

V které události vidíte zásadní zlom? 

P.S.: Podle mě došlo k důležitému posunu v roce 2006, kdy se ze sekce iVysílání přestala mazat videa. 

Od té doby tam vzniká rozsáhlý archiv, video nabíralo na důležitosti a web na něm byl čím dál více 

založen. Do té doby nebylo tak jednoduché video na internet vůbec přenést. Linky byly pomalé, 

nebyla na to technologie. 

Š.S.: Podle mého názoru přišel výrazný zlom v roce 2003, kdy jsme si vybudovali vlastní redakční 

systém, který zásadně ulehčil práci a umožnil obsah výrazně rozšiřovat. Stránky se přestaly tvořit 

jednotlivě, začalo se pracovat se společným redakčním systémem. Hledali jsme na trhu hotový 

produkt, ale najít nějaký, na který bychom mohli naši činnost napojit, nebylo úplně možné. 

Zaměstnanci našeho IT oddělení tedy vyrobili systém na míru, který urychlil práci na standardních 

věcech.  

Co z poskytovaného obsahu na webu zajímalo uživatele nejvíc? 

Š.S.: To se v různých obdobích dost lišilo. V jednu dobu byly hodně populární chaty, které v dnešní 

době myslím dost upadají, protože už pro lidi nejsou tak zábavné. Jakmile se zlepšily a zrychlily linky a 



lidé získali kvalitnější připojení, vzrostl zájem o videa, který trvá dodneška. Interakce a video jsou to, 

co lidé nejvíce chtějí. 

Po jaké době po odvysílání se videa umisťovala na web?

Š.S.: Ze začátku to trvalo určitě dvě až tři hodiny. 

P.S.: Pak ale začala sekce iVysílání fungovat automaticky, tím se proces zrychlil. Nyní je standardní čas 

umístění pořadu do iVysílání je 10 minut po ukončení. Dříve to určitě trvalo déle, ale dařilo se nám to 

úspěšně vylepšovat. Myslím, že v roce 2006 se to překlopilo i kvalitativně do lepší služby.

Jak to ovlivňuje sledovanost pořadů? Stoupá s rozvojem webu zájem o televizní vysílání? 

Š.S.: Tvůrci se dost obávali, že umístěním obsahu na webu odlákáme diváky od televizních obrazovek. 

Ale ukazuje se, že pokud člověk má čas, raději se na pořad podívá v televizi – stále je to větší 

obrazovka a kvalitnější přenos. V archivu na internetu uživatelé hledají ve chvíli, kdy nemají možnost 

sledovat pořad v čase, kdy zrovna běží, nebo se něčemu chtějí vrátit. Internet je komplementární 

službou pro širší publikum, televize jako celek tím diváky získává určitě. Podle mého názoru je 

důležité, aby televize v dnešní době přestala rozlišovat, na jaké platformě divák obsah sleduje. 

Internet a televize jsou dvě různá média, která mohou velmi dobře fungovat v symbióze. 

Jak je to s měřením sledovanosti na webu? 

P.S.: Sledovanost pořadů na internetu si hlídáme, ale s televizní sledovaností se to dohromady 

nemíchá, dlouhodobě se k tomu ovšem směřuje. Zatím je zde problém, že v televizním měření se 

požívá trochu jiná metrika než na internetu, není to tedy jednoduché.  

Jak se vyvíjel zpravodajský web?

P.S.: Zpravodajství existovalo na webu už od začátku a reflektovalo činnost zpravodajské redakce ČT, 

bylo stavěno jako plnohodnotný zpravodajský portál. Když vznikl projekt samostatného 

zpravodajského kanálu, začali portál připravovat jako zrcadlo. Spustil se přesně ve stejný den jako ten 



zpravodajský kanál a od začátku tam také bylo dostupné online vysílání přes internet. Od začátku se 

prezentovaly i tváře kanálu, byly tam blogy osobností. 

V čem jsou hlavní přednosti využití webu pro ČT? 

P.S.: Nová média umožňují proměnu, novou cestu, jak obsah dostat k divákům, ale pořád je 

záležitostí televize, co budeme nabízet obsahově. My víme, jak obsah poskládat a nabídnout 

v nelineární formě, z toho pak televize může vyjít. Máme zkušenost s tím, jak věci uspořádat, aby je 

člověk našel. 

Když nabízíte něco nového, je to vaše iniciativa, nebo je to dané poptávkou uživatelů? 

Š.S.: V dnešní době změny přichází mnohem rychleji, vše rychle stárne. Máme celé oddělení, které se 

zabývá uživatelským přístupem, designem a těmito věcmi a kontinuálně se testuje. Věci jsou daleko 

složitější, nabídka je širší, možností je daleko víc. Většinou nestihne poptávka vůbec vzniknout. Spíš 

neustále sledujeme nové trendy a těm se v procesu přizpůsobujeme. 

Jak se obsah webu odlišuje od zbytku produkce? 

P.S.: Česká televize má ze zákona danou náplň, do nějaké doby to bylo tak, že jsme nemohli tvořit 

vlastní obsah. Pak se ale začala se točit speciální videa pro web, pokud se naskytla příležitost 

nabídnout třeba nepoužité video nebo delší nesestříhaný materiál, snažili jsme se ji využít. Od roku 

2011 máme kapacitu i na tvorbu vlastního obsahu, který se ovšem vždy nějakým způsobem váže 

k tomu, co dělá televize, nestanovujeme si vlastní agendu. Natáčíme například bonusová videa, třeba 

rozhovory s režiséry. Je to zpravidla nízkonákladová výroba, na internet nepotřebujeme záznam 

v televizní kvalitě.  

Š.S.: V roce 2011 jsme také začali produkovat hry, které se obsahově vážou k pořadům. Jsou 

k dispozici online a zdarma pro všechny děti, který mají zájem. Vyvíjíme ale i další interaktivní obsah,  

třeba k seriálu Vyprávěj vznikla časová osa. Na veškerý nadstandardní obsah uživatelé reagují 

pozitivně. 

Jak se proměnila komunikace s uživateli? 



P.S.: Značně se rozšířila, zejména díky sociálním sítím, což je pro uživatele pozitivní, ale pro nás je to 

náročnější na obsluhu a správu. Web funguje jako zpětný kanál od začátku. 

Š.S.:  Jako zpětná vazba fungovaly i diskuze uživatelů u pořadů a zpravodajských článků. U těch se 

nakonec zrušily, údržba se nedala zvládat. Nebyl to jen náš problém, řešily to i ostatní zpravodajské 

servery, třeba na ihned.cz se uživatelé museli registrovat, aby vůbec mohli do diskuzí přispívat.

P.S.: U pořadů jsme diskuze zachovali, tam jsou lidé schopní diskutovat k tématu. 

Jak se stanovují cíle pro web?

Š.S.: Rozplánované to nemáme, technologie se mění tak rychle, že nemá cenu určovat strategii na víc 

než 2 roky dopředu. 

P.S.: Trvalým cílem je, aby web byl důstojným interaktivním doplňkem, to se nám vcelku daří plnit. 

Zároveň se snažíme na web umisťovat veškerý obsah, který nám umožňuje právní rámec. Pořady, 

které mají potenciál, se snažíme na webu rozvíjet. Například pořad Čtyři v tom není v televizi 

nejsledovanější, ale na webu se mu daří, protože kolem něj vzniká komunita uživatelů. 

Š.S.: Na dětském webu je ekvivalent Udatné dějiny národa českého. V televizi jde o několikaminutový 

pořad, na webu k němu vznikl vzdělávací portál, který má velké ohlasy. Využití a potenciál obou médií 

se liší. To, co je v televizi miniatura, může mít na webu obrovský prostor, a obráceně. 

Existuje nějaká sekce pro participativní žurnalistiku?

P.S.: Existuje možnost, že může divák poslat námět na reportáž. 

Š.S.: Teď se počítá se změnou diskuzí v to, že bude u článku možnost poslat k tomu svůj materiál. 

Když to zpravodajci uznají za prospěšné ostatním lidem, tak to zveřejní a v podstatě i počítají s tím, že 

by vzniklo portfolio prověřených lidí, kteří by mohli přispívat pravidelně. To je asi něco, co se tomu 

blíží. 

Kam se bude web ČT vyvíjet do budoucna?

P.S.: Momentálně pracujeme na vývoji responzivního webu v souvislosti s přechodem na různá 

mobilní zařízení. Snažíme se ho vyvíjet tak, aby fungoval dobře na všech platformách. 



Š.S.: V rámci dětského webu je pro nás teď velkým úkolem vzdělávání. Čtení už děti nebaví, hledají 

všechno na internetu. Snažíme se nalézt cestu, jak využít rozsáhlý archiv, který máme k dispozici, 

video je vždy více stravitelné než text. Hledáme formu, jak zábavným způsobem ukázat něco 

poučného nebo zajímavého a pomoct dítěti uchopit téma jako celek. Dále potřebujeme přijít na 

způsob, jak vyvíjet hry, aby fungovaly na všech platformách. Hry vznikají ve flashi, což je 

nejschůdnější pro počítače, a je potřeba nalézt způsob, jak je vyvíjet, aby fungovaly i na ostatních 

platformách, což není úplně triviální. To je další z našich cílů. 

Příloha č. 2: Osobní rozhovor s vedoucím zpravodajského portálu ČT24 Ladislavem 

Doležalem 

Jak probíhal vznik webového portálu ČT24?

Portál ČT24 jsem zakládal za plné podpory pana Svatoše, šéfa internetového oddělení, v době, kdy se 

spouštěl zpravodajský kanál ČT24, což byla první digitální stanice ČT. Usoudilo se, že ke 

zpravodajskému kanálu musí být i internetová stránka, ze které se časem vyvinul plnohodnotný 

zpravodajský web, který samozřejmě odráží agendu kanálu ČT24. 

Jak vypadal počáteční vývoj webu a jeho spuštění? 

Kanál i web byly spuštěny v roce 2005, kdy se o tom rozhodlo s poněkud větší razancí, než bylo 

původně v plánu. Nebylo na ně dost peněz. Díky Svatošovi jsme nastoupili do kooperace s ČTK, kdy 

nám redakční systém hostovala její dceřiná firma Neris. Internetové oddělení ČT najmulo grafiky a 

designery, kteří na ten systém museli nasadit nový layout, který vycházel z původní grafiky ČT24. Měli 

jsme tak k dispozici agenturní servis, který se v menší míře využívá až doteď.  Od počátku ovšem 

existovaly rubriky, které vyloženě odpovídaly náplni kanálu, tedy blogy, vlastní předpověď počasí, 

nebo možnost sledovat živě stream přímo na homepage. 

V čem byl hlavní význam webu ČT24 v době jeho vzniku?

Při startu webu byla jedna z hlavních úloh poskytnout lidem živé vysílání kanálu ČT24 na platformě, 

která je univerzálně dostupná. V roce 2005 měl totiž pozemní digitální signál minimální pokrytí a 



satelitní signál ještě nebyl tak populární jako v současné době. Jednou z důležitých rolí webového 

portálu bylo nový kanál dostat mezi lidi, což umožňoval právě živý stream na domovské stránce. 

V současné době je tato služba dostupná na poptávku, v počátcích webu bylo okno s videem 

umístěné přímo na domovské stránce. Stačilo si zapnout zvuk, který byl ztlumený, aby uživatele 

nerušil v případě, že web navštívili za jiným účelem. 

Kolik jste na začátku měli zaměstnanců?

V té době jsem spolupracoval asi se třemi externisty, kteří obsluhovali běžnou exekutivu stránky a 

jinou náplň, než samotné zpravodajství, protože to jsme odebírali primárně od agentury ČTK. Později 

jsme začali produkovat vlastní regionální zpravodajství, všechno záviselo na rozpočtu. O rok později, 

když už se stanice etablovala, dostal víc peněz i zpravodajský portál, takže jsme redakci mohli začít 

rozšiřovat. Nejprve jsme nabírali jen externisty, o dva roky později jsme mohli nabídnout i zhruba pět 

pevných pracovních míst. Dnes máme okolo dvaadvaceti zaměstnanců. 

Jak spolupracujete s televizní redakcíČT24?

Redakční spolupráce se velice rozvinula, zejména v posledních letech. Máme k dispozici veškeré 

materiály, které televizní redakce připraví pro vysílání, ať už jde o video, grafiku nebo texty, které se 

vážou třeba k publicistickým pořadům. Díky digitální síti, která propojuje všechny redakce, můžeme 

televizní obsah velmi snadno umístit na web. Když vznikl útvar Nová média, ředitel vyčlenil kromě 

internetových sekcí redakci ČT24. 

Na přelomu 2007/2008 se proměnilo redakční zázemí, ukončili jste spolupráci se společností Neris. 

Jaké to přineslo změny? 

Konečně jsme byli ve vlastním redakčním systému, který na naše zadání vyvíjelo internetové 

oddělení. Bylo nutné, aby se zpravodajská redakce zcela osamostatnila od původní závislosti na 

servisu zpravodajské agentury, a začala produkovat vlastní obsah. Dostali jsme peníze na pár 

pracovních pozic a novou místnost v hlavní budově, do té doby jsme sídlili ve zpravodajství. Spuštění 

nové verze webu se naplánovalo na den volby prezidenta ČR v březnu 2008. Nová podoba se ještě 

více přiblížila agendě zpravodajského kanálu ČT24. Sledovat agenturní zdroje, jiná média a 

internetové stránky je povinností každé zpravodajské stanice, ale klademe velký důraz zejména na 



produkci vlastního materiálu. Vydáváme spoustu obsahu, který vychází z Událostí, regionálního 

zpravodajství i publicistických pořadů. 

Na web se umisťují jen videa, která se nevešla do vysílání, nebo i speciální materiál pro web?

Obojí je možné. Primárně vycházíme z toho, co se odvysílá, případně si vyžádáme obsah, který třeba 

zpravodajská redakce vysílat nechce, a sestříháme si z toho vlastní video. Někdy nám sami nabídnou 

materiál, který se z časových důvodů nebo změny situace v televizním vysílání nedá použít, ale byla 

by škoda ho nepublikovat. Pak je na nás, abychom ho vydali. Ve zpravodajství se situace zpravidla 

vyvíjí velmi rychle a na webu lze vše archivovat. 

Případně materiál, který se pořídí pozdě, a nedá se zařadit do televizního zpravodajství, lze umístit na 

web. Pro publikum může být zajímavý, i když není zcela aktuální. Podobně lze postupovat v případě, 

kdy se z delšího materiálu sestříhá pro televizní zpravodajství třeba jen 30 vteřin, my můžeme 

zveřejnit delší, třeba pětiminutové video. Takový materiál je škoda nevyužít a na webu je pro něj 

prostoru dost. Vždy je to ovšem o dohodě, s televizní redakcí musíme kooperovat. 

Jak ovlivnil chod zpravodajského portálu vznik divize Nových médií? 

Milan Fridrich, který divizi zpočátku vedl, začal prosazovat mobilní aplikace. Ty byly do té doby dost 

opomíjené a aplikace ČT24 se záhy stala jednou z nejpoužívanějších mobilních aplikací pro 

zpravodajství. Platforem je spoustu, pro každý systém se musely vyvíjet zvlášť. V této věci přechod 

pod Nová média ohromně pomohl. Dále se povedlo prosadit nový newsroom pro redakci, do kterého 

jsme se přestěhovali v dubnu 2012. Přesun pod tuto divizi situaci výrazně zlepšil materiálně, 

v redakční autonomii i z pohledu zpravodajské suverenity. 

Kdy se začalo více prosazovat využití sociálních sítí?

V roce 2011 převzala Nová média Pavlína Kvapilová, která se nikdy netajila afinitou k sociálním sítím.

Najala člověka, který pro nás spravuje Facebook a Twitter, hodně se s tím pracuje. Sociální sítě mají 

obrovský multiplikační efekt. V momentě, kdy se třeba méně důležitá zpráva sdílí na Facebook, její 

sledovanost se dynamicky zvýší. Pavlína Kvapilová se tomu hodně věnovala, osobně komunikovala 

s uživateli na sítích. 



Na zpravodajském portálu původně fungovaly jako možnost zpětné vazby diskuze. Jak to bylo 

s jejich zrušením? 

K jejich zrušení došlo na můj podnět v době, kdy se chystal druhý layout (asi 2010??). Diskuze bylo 

potřeba moderovat, lidé se někdy chovali nepřístojně a redakci to velmi zatěžovalo. Zpočátku se to 

dalo zvládat, internet ještě neměla k dispozici masová skupina, postupně se situace ovšem 

zhoršovala. První krokem bylo, že se diskuze umožnily jen na Facebooku, za což jsme sklidili kritiku od 

těch, kteří jej nevyužívají. Podle mě ale na našem webu diskuze neměly co dělat, máme 

zodpovědnost, co se na webu objeví. V novém layoutu se diskuze zkrátka zařízly a dnes už to nikomu 

nevadí. Jakožto veřejné médium nás návštěvnost webových stránek neživí. U komerčních serverů je 

to samozřejmě jinak, ty mají zájem o co nejvyšší návštěvnost i za cenu nežádoucích příspěvků 

v diskuzích. U příspěvků je stále možnost upozornit na chybu a zde se najdou dva druhy uživatelů. 

Jedni opravdu upozorní na chybu, druzí si ovšem stěžují na obsah. Na to už ani neodpovídáme, je 

ovšem zajímavé, jak si ti, kteří si nemají kde stěžovat, našli tento způsob. 

Sledovanost pořadů na webu se počítá do celkové sledovanosti? 

Ne, pokud si uživatel pustí pořad na našem webu, počítá se to jen pro ten web. Je to návštěvnost 

webu, s televizí to nemá nic společného. Návštěvnost videa byla vždy vysoká, to trvá dodnes. Ke 

každé důležité zprávě máme video, což zajišťuje velkou návštěvnost, v krizových situacích se to ještě 

umocňuje.

Proč se sledovanost nepočítá dohromady (živý stream)?

Za pár let se to třeba bude počítat dohromady. V marketingovém oddělení se někdy dělají analýzy –

třeba o seriálu, jaký byl podíl na trhu, jaký měl rating – přidá odstavec o tom, kolik stažení bylo navíc 

v archivu, což dělá další procenta v ratingu. Zatím je platforma internetová, oni by to třeba i 

započítali, ale peoplemetr to měřit neumí. Internetová sledovanost se tedy zatím využívá spíš 

v marketingu jako promo televizních pořadů. 

Jak vznikal projekt Digináves?



Na začátku se vytipovalo 10 stanovišť, která dostala zaučení a vypůjčené vybavení, počítač, střižnu. 

Měl to být impuls k rozjezdu občanské žurnalistiky. Nemělo to lavinový spouštěcí efekt, naopak spíš 

to pomalu umíralo kvalitou i kvantitou. Nejdřív se zařízla televizní verze, zůstala jen sekce na 

stránkách, které byly pod webem ČT24 – Vaše zprávy. Ten projekt se nepovedl, kanál stále funguje, 

ale už to není to samé. Při poslední změně layoutu zmizela mikrostránka Digináves a zůstala rubrika 

Vaše zprávy. Objevilo se několik návrhů ho zrušit, ale přitom ČT chtěla podporovat občanskou 

žurnalistiku, nechali jsme to tedy na webu. V novém layoutu pro tuto sekci nejspíš místo nebude. 

Kdy se spustí nový layout a co nového přinese?

Layout je ve vysokém stadiu zhotovení, nyní se chystáme na první hloubkový test nového systému. 

Pokud obstojí, mohl by vyjít v září, kdy se mění schéma celoročního programu, jinak vyjde až v lednu. 

Celé pojetí té stránky bude jiné, nový layout je víc přátelský k uživatelům, více intuitivní a technicky 

lepší, lidé stojí o kvalitní video. Nový web bude také plně responzivní na všech platformách. 

V současné době je platforem a aplikací pro ně hrozně moc, už se ani neaktualizují, protože se právě 

chystá responzivní provoz. Hlavní cíl zůstává pořád stejný – přinášet rychlé a přesné zpravodajství.



Příloha č. 3: Osobní rozhovor s vedoucím projektu Digináves Pavlem Benešem

Kdy začal projekt Digináves vznikat?

Projekt Digináves se začal připravovat na jaře 2006. Bylo to tak, že jsme měli 10 kmenových 

přispěvatelů, kterým jsme zapůjčili techniku a kteří prošli školením. Tito lidé se už v roce 2006 začali 

školit a natáčet, v lednu 2007 už jsme zveřejnili věci, které připravili během podzimu. Projekt se 

v lednu 2007 naostro spustil, stránka byla viditelná a už se na ní daly dohledat příspěvky. 

Jaká byla původní koncepce, jak to mělo vypadat v ideálním případě?

Smyslem bylo zkusit nastartovat nový směr, který se v zahraničí již někde prosazoval, tedy 

participativní žurnalistiku, i když tehdy se tomu ještě tak neříkalo. Když jsme hledali přispěvatele, 

polovina byla ze škol nebo zájmových spolků, druhá polovina byly fyzické osoby. Dost jsme stavěli na 

tom, že lidé, kteří se zapojí, musí mít nadšení pro věc. Jedinci, kterým předchozí zkušenost chyběla, si 

to většinou jen vyzkoušeli, a pak je zájem přešel. Stálé přispěvatele jsme našli třeba ve školách, kde 

už dříve měli zájmový kroužek, jehož členové se v podstatě jen zapojili do našeho projektu s tím, co 

už uměli. 

Jak jste projekt prezentovali a kde se o něm zájemci mohli dozvědět?



V počátku jsme se snažili vytipovat svých deset kmenových přispěvatelů, to probíhalo na základě 

doporučení nebo dřívějších zkušeností. Například novinářka z naší regionální redakce točila reportáž 

o základní škole v Třebíči, kde působila školní televize, tak jsme je zkusili oslovit a oni se zapojili. 

V první fázi jsme tedy nedělali nábor v širším smyslu, ale spíš jsme oslovili lidi, na které jsme měli 

reference. Když se projekt rozjel, připravili jsme o něm reportáž v regionálním zpravodajství. Po 

spuštění se strhla poměrně velká vlna dotazů od dalších zájemců. Bohužel velké procento z těchto lidí 

skončilo tím, že se zeptali nebo si to jednorázově zkusili. Střetávaly se dvě další polohy zájmů. Zaprvé, 

soukromá videostudia to začala chápat jako možnost získat zakázky. Projekt Digináves ovšem od 

počátku nebyl koncipován tak, že by se jím dalo živit. Byla to vyloženě amatérská záležitost, i když 

zpočátku byl pro hlavní trvalé přispěvatele symbolický honorář. Druhá skupina byli třeba školy, které 

ta možnost školní televize zaujala, ale neměly zkušenost a nakonec se nezapojily poté, co zjistily, že 

televizní práce je dost časově náročná. Po spuštění projektu se ze zájemců zhruba jen pět až deset 

procent přetransformovalo v pravidelné přispěvatele. Spoustu lidí odradilo množství času, které je do 

televizní práce třeba investovat. 

Jak jste vybírali stanoviště, podle krajů?

Ne, snahou bylo projekt dělat jako doplněk k regionálnímu zpravodajství, šlo spíš o zastoupení 

určitého typu obce a výběru témat. Pro lidi, kteří žijí na vesnici, je důležitější, že si jednou za půl roku 

uspořádají nějakou slavnost, než to, co se děje na krajské nebo celostátní úrovni a na tato témata 

v našem regionálním zpravodajství dojde jen málokdy. Stálé přispěvatele jsme měli ve Frýdlantu, na 

Horňácku, v Javorníku, v Ostrově na Karlovarsku, v Třebíči. V Olomouci, kde působil skautský spolek, 

který se věnoval natáčení už dříve a jezdil pořizovat záznamy i na akce v menších obcích poblíž. Stálé 

přispěvatele jsme měli také v Kolíně, ten je jedním z mála míst, kde vytrvali až dodnes. 

Jaké vybavení jste měli přispěvatelé k dispozici?

Testovali jsme, co by bylo operativní a levné, ale schopné dostát požadavkům doby. Zapůjčili jsme jim 

malé kamery s možností připojení externího mikrofonu, což se ukázalo jako základní věc v posunu od 

amatérského záznamu k novinářské práci. Dále tam byl stolní počítač se střihovým programem. 

Povinností pro zájemce bylo zařídit si kvalitní internetové připojení, které bylo potřeba k odesílání 

objemných videosouborů. 



Jak probíhalo školení?

Nejprve se uskutečnilo úvodní informativní setkání v Praze, které bylo spíš organizačního rázu. 

Vstupní školení zajištoval PhDr. Martin Lokšík, který všechna místa osobně navštívil a přispěvatele 

zaškolil. Se skupinou vždy natočil pokusný materiál a účastnil se střihu. Kolektiv byly vesměs mladý, 

velmi rychle se zdokonalovaly, takže jednodenní školení mnohým stačilo. Řada účastníků již měla 

předchozí zkušenosti, takže se jen seznamovali s novou technologií. 

Kolik lidí se pak podílelo na organizaci projektu?

V podstatě jenom já. 

Jak probíhal výběr témat?

Byla možnost předběžné konzultace, ale k těm docházelo jen zřídka. Zpravidla přispěvatelé nabídli, co 

měli hotové a my to buď zveřejnili, nebo jsem k materiálu napsal seznam věcí, které bylo třeba 

upravit. Po úvodním školení nastala fáze, kdy zdokonalování probíhalo na základě mého feedbacku. 

Jaká byla počáteční koncepce?

Všechny publikovatelné materiály se umisťovaly na web a z těch nejlepších se jednou měsíčně 

sestavil magazín pro vysílání ČT24 se stopáží 25 minut. Většina příspěvků byla tematicky dost 

specifická a vyvstala otázka čím začít a co umístit na konec. Řazení bylo tedy dost odlišné od 

standardních relací. Přispěvatelé museli být schopni poslat video v televizní kvalitě. Proto jsem mluvil 

o kvalitním připojení. Tento magazín fungoval od ledna 2007 do prosince 2008, pak to zůstalo už jen 

u webové verze. 

Kolik příspěvků jste měsíčně dostávali?



Každý přispěvatel se měl pokusit dodat 4 materiály měsíčně. Někteří tak pilní nebyli, jiní naopak více, 

průměrně tedy odhadem těch 40.

Měli jste zadanou stopáž?

Doporučená stopáž byla 1 – 3 minuty. Někteří se pokoušeli o delší, ale tam je pak práce složitější a 

projevuje se to na kvalitě. V relaci pak bylo třeba 10 příspěvků. 

Jak probíhal výběr pro televizní relaci?

Snahou bylo zařadit to nejzajímavější a nejkvalitnější, zároveň ale v rámci možností zachovat 

poměrné zastoupení všech přispěvatelů, uvedení v televizním magazínu pro ně mělo být motivací 

k lepším výkonům. Fungovalo to tak, že z těch čtyř, které poslali, jsme požádali třeba o dva v televizní 

kvalitě, které mohly být kandidáty na zařazení do televizní relace.

Mluvil jste o honoráři pro stálé přispěvatele, kolik to bylo?

Pokud skupina poslala čtyři reportáže za měsíc, honorář činil 2000 Kč. Na projekt Digináves byla 

vyčleněna malá část rozpočtu, ale tato možnost pak skončila a projekt byl už opravdu jen pro 

zájemce. Když se sestavoval další rozpočet, tak už tenhle projekt nebyl považován za důležitý.

Proč podle vás se projekt nerozšířil do nějaké větší formy?

To bylo jistým způsobem zakódované v samotném principu projektu Digináves. Je to záležitost pro 

někoho, kdo má zájem si televizní práci vyzkoušet, naučit a prezentovat své výsledky na webu. 

Současně ovšem když se to někdo naučí, má rychle chuť přeskočit do profesionální sféry. Je to dobrý 

odrazový můstek třeba pro mladé autory, kteří uvažují o tomto oboru jako svém budoucím 

zaměstnání. Těžko říct, zda lze mluvit o úspěchu či neúspěchu. Byla tu možnost, že by lidé ve větší 

míře začali točit o životě kolem sebe. Ukázalo se ovšem, že jedinců, kteří si to chtějí zkusit, není tolik, 

a těch, kteří v tom chtějí vytrvat, je mnohem míň. V institucích, jako je ČT, se vždy zkouší několik 

nových projektů. Řada z nich se po nějaké době přežije, nebo se přetransformuje do méně nákladné 

formy, což si myslím je přesně případ projektu Digináves.



Kam se příspěvky začaly umisťovat potom, co se přestal vysílat měsíčník?

Jde o rubriku Vaše zprávy na portálu ČT24. Hlavní název Digináves tam už nenajdete, ale v této 

rubrice jsou příspěvky od původních účastníků projektu i těch, kteří se zapojili později. 

I tuhle rubriku lze i tak najít dost obtížně, proč to tak je? 

Je sice na hlavní stránce, ale úplně dole. Na druhou stranu si myslím, že je dobře, že je ta rubrika na 

hlavní stránce. Dřív byla stránka projektu Digináves samostatná – tam se zpravidla dostane jen ten, 

kdo ví, co hledá. 

K jakým zásadním změnám došlo v průběhu?

Projekt odstartoval na principu zveřejňování televizních reportáží. Záhy se ovšem ukázalo, že spousta 

zájemců může nabídnout zprávu o tom, co se děje, ale že televizní technologie je pro ně příliš složitá 

nebo časově náročná. Postupem doby jsme došli k tomu, že projekt se otevře komukoliv, kdo chce 

něco nabídnout a umožnili jsme zasílání textů a fotek, které odpovídají to našim požadavkům. Podíl 

těchto příspěvků se postupně začal zvyšovat. Hlavní snahou webu je, aby se často obměňoval obsah. 

Ještě je možná jedna varianta – poslat nesestříhaný hrubý záznam videa. Dnes, když jde natáčet i na 

telefony, není pořízení videozáznamu takový problém. Jako doplněk k textu je video taky použitelné a 

jednodušší na zpracování. Za dobu, co projekt funguje, technika velmi pokročila, vybavení, které jsme 

půjčovali, již zastaralo. 

Příspěvky se posílají přes formulář?

Na webu je možnost vložit video, ale já ji nikdy nevyužíval, ani nikdo z přispěvatelů ji neužívá. Videa 

zasílají přes úschovnu nebo ftp server, mailem pošlou odkaz se základními informacemi nebo 

doplňujícím textem. 

Podle čeho materiály posuzujete?



Hlavně podle tématu a podle zpracování. Na technickou kvalitu jsou požadavky výrazně nižší, než pro 

televizní vysílání. Důležité je, aby materiál obsahoval základní zpravodajské sdělení a zapadal do 

základní dramaturgické linie, tedy malého regionálního zpravodajství. Když takovou informaci přináší, 

není třeba bazírovat na úplné jazykové přesnosti nebo obrazové kvalitě. Například z jednoho regionu 

poslali reportáž o problému s nevybudovanou zvukovou clonou u silnice a zcela scházelo vyjádření 

toho, kdo za to zodpovídá, což bylo potřeba k naplnění základních novinářských parametrů. Stejně 

tak příspěvky s komerčním podtextem nebo politickou propagací je třeba posuzovat kritičtěji. Stálí 

přispěvatelé vědí, co se po nich chce, a tohle se u nich nestává. S materiálem je možnost do jisté míry 

pracovat, když přijde. 

Kde vidíte budoucnost projektu? L. Doležal (vedoucí portálu ČT24) říkal, že s novým layoutem už 

pro tuto rubriku prostor nebude…

Mně to taky říkal, ale nevím. Myslím, že by byla škoda, kdyby možnost zasílání vlastních příspěvků 

skončila. Ukázalo se, že tento typ materiálu nebude dominantní z hlediska naší instituce. Nebude to 

tak, že by lidi více zajímaly zprávy, které si dělají sami, ve srovnání s tím, co se tu produkuje jako 

televizní zpravodajství. 

Na druhou stranu tu žádné jiné médium podobnou platformu pro participativní žurnalistiku nemá.

Na jednu stranu rubrika Vaše zprávy není dominantní, na druhou stranu si myslím, že by to byla 

škoda. Spektrum lidí, kteří nám přispívají, je poměrně široké. Témata, o kterých informují, se do 

zpravodajství dostanou jen zřídka, přitom k životu v menších městech a obcích patří. Takže si myslím, 

že by bylo dobré, kdyby tato možnost zůstala i do budoucna. Další věc je, že už několik let 

spolupracuju s kolegou z pořadu Zprávičky. Příspěvky, které mi přijdou, hodí se tematicky pro tuto 

cílovou skupinu a zároveň jsou zpracované dětmi, ty příspěvky nabízím do tohoto pořadu, kam je 

docela rádi zařazují. Pokud by rubrika Vaše zprávy zanikla, Zprávičky by stále měly zájem o příspěvky 

od školních týmů. Další možností je, že by se rubrika Vaše zprávy přesunula do regionálního 

zpravodajství v rámci nějaké inovace. 



Příloha č. 4: Titulní strana internetových stránek České televize v roce 1996 (obrázek)





Příloha č. 5: Speciál k seriálu Vyprávěj



Příloha č. 6: Titulní strana internetových stránek projektu Digináves (obrázek)


