
Přílohy 

Příloha č. 4: Přepis rozhovorů – 1. fáze – Očekávání 

HN – Helena Novotná, tazatelka 

Respondent č. 1 (Kamča – speciální pedagog) 

HN: Napřed mi řekni, jak moc využíváte s dětmi televizi. 

Kamča: Hodně, každý den využíváme televizi, protože to je vlastně takový, co oni mají dělat. Jakože doma děti 

přijdou domů a koukají na televizi. 

HN: No jasně 

Kamča: Takže děláme prostě nějaký úkoly. Někdy jdeme do kina, ale prostě většinou večer, když jsme 

vykoupaný, vysprchovaný, tak koukáme na televizi. 

HN: Takže jako tak každý den. Víš co je ČT Déčko? 

Kamča: Jo, to už jsem viděla teď na těch billboardech po různu, předtím jsem to věděla akorát od tebe, že to 

bude jinak jakoby. Nějak moc dlouhou kampaň to nemá, že jo. Tak podle mě tak 2 měsíce nebo tak (před) 2 

měsícema jsem to postřehla a docela se na to jako těším, protože ono v té televizi popravdě moc jako výběr toho, 

co by se dalo pouštět dětem jako není. Ještě takhle večer třeba, když my se takhle třeba koukáme kolem tý osmý, 

už tam jako není nic. 

HN: Takže co od toho očekáváš? 

Kamča: No vlastně to, že tam bude nějaký vhodný program, protože prostě třeba my koukáme na ordinaci 

v růžový zahradě nebo prostě na takovýhle hrůzy jenom proto, že tam není nic, co by prostě pro ně bylo jako 

vhodnější. 

HN: Dobře. 

Kamča: Takže kdyby tam byly nějaký pohádky, protože to si myslím, že to jako odpovídá mentální úrovni 

našich dětí. Nebo nějaký zábavný pořady, který by jako byly jako pro nižší věk, nebo nižší intelekt, protože zase 

když koukáme na něco typu Barrandovský videostop, tak oni to neznají. To je prostě hrozně těžký. Tak i 

takovýhle no možná kdyby tam byly nějaký soutěže a tak. Ono to všechno běží dopoledne takový ty bludiště a 

tohle to co je baví tak to si třeba si nahráváme i abychom to mohli večer pustit. 

HN: Tušíš něco o některých nových formátech a programech, který tam mají být? 

Kamča: Asi ne 

HN: Tam mají být úplně nový programy, který tu jako nebyly a některý nový pořady, nově udělaný, novým 

způsobem. 

Kamča: Tak to vůbec nevím. 

HN: Nevíš, dobrý. Ještě mě zajímá poslední dvě věci; zaregistrovala jsi, že měli nějakou soutěž v rámci toho 

projektu ČT Déčko? 

Kamča: Ne. 

HN: A byla jsi někdy na jejich webovkách? 

Kamča: Ne 

 

Respondent č. 2 (Simča) 

HN: Takže mi řekni, jestli víš, co je to ČT Déčko. 

Simča: ČT Déčko je nová televize nebo více méně program pro děti v Český televizi. 

HN: Co od toho nového programu očekáváš? 

Simča: Tak určitě nějaký zajímavý věci pro děcka, ať už se to týká malých prcků - nějaký pohádky, nebo nějaký 

programy, třeba o zvířatech - pro větší děti, potom nějaký trošku třeba technický věci pro starší děti. Řekněme, 

že já si myslím, že by to třeba mohlo být zajímavé pro děti do takových 13 maximálně 15 let, jakože pro větší už 

teenagery asi ne no. 

HN: Jasně, máš nějaké ponětí o některých nových formátech, nebo jakože úplně nových programech, které se 

tam plánují do toho ČT Déčka? 

Simča: Ne, tak to nevím co přesně jako úplně. Ale myslím si, že určitě nějaké pohádky tam budou a něco 

takového. 

HN: Zaregistrovala jsi jejich prázdninovou soutěž? 

Simča: Tím, že nekoukám moc přes prázdniny na televizi, tak jsem nezaregistrovala. 

HN: Byla jsi na jejich webovkách? 

Simča: Zatím ne, ale chystám se. 

 

Respondent č. 3 (Helča) 

HN: Takže za jakým účelem a jak často používá Petr televizi? 



Helča: No, tak přiznám se, že od července, kdy teda jsme odjeli do lázní, tak jsme mu jí dost zatrhli, vlastně do 

toho loňského roku tam byl hodně často - hlavně večer teda když chodil spinkat a měl i televizi v pokojíčku. Ale 

jako u těch prázdnin jsme to hodně omezili a víceméně večer už vůbec nemá, maximálně jednu, dvě pohádky, 

když jde na inhalátor. A když ráno jo pospíchá, tak má třeba jednu, dvě pohádky, ale tím to končí. 

HN: Víš co je ČT Déčko? 

Helča: Česká televize Déčko. Vím o Déčku, akorát se přiznám, že jsem na to nekoukala ještě. Ani jestli to máme 

na televizi vůbec nevím. Jako já zrovna televizní maniak nejsem, takže fakt nevím. 

HN: Kde, kdy a jak ses o tom dozvěděla? 

Helča: No z televize, furt na to byly reklamy, upoutávky, takže odtamtud. 

HN: Co od nové televize očekáváš? 

Helča: Tak já asi doufám, že tam budou pořady pro děti, takový ty naše český pohádky, takový ty klasický, ne 

takový ty kde se postavičky jako neustále mlátí - to se mi fakt nelíbí. Naše krásný český pohádky, to bych byla 

asi nejradši, protože ty jsou nejhezčí. 

HN: Máš ponětí o některých nových programech a formátech, které televize plánuje? 

Helča: Ježíši vůbec ne. Webovky jsem nenavštívila a prázdninovou soutěž vůbec ne, ale to je fakt kvůli tomu, že 

já tu televizi nemusím, takže já na to moc nekoukám. 

 

Respondent č. 4 (Petra) 

HN: Víš, co je to ČT:D, jinak také "Déčko"? 

Petra: Ano, chystaný dětský kanál ČT. 

HN: Kde, kdy a jak ses o tom dozvěděla? 

Petra: Cca před půl rokem z rozhovoru s panem ředitelem Dvořákem v médiích, myslím, že na mediar.cz. O 

konkrétním názvu pak cca před dvěma měsíci z TV reklamy na tento kanál a z facebookového vtipu o 

jednoduchém grafickém návrhu názvu. 

HN: Co od této nové televize očekáváš? 

Petra: Kvalitnější vysílání pro děti, nikoliv výhradně animované, s pořady, které nebudou výhradně pohádkami 

a seriály, ale taktéž v rámci věkové skupiny změřené na informace a vzdělání. 

HN: Máš ponětí o některých nových programech a formátech, které televize plánuje? 

Petra: Mlhavé, těším se na pořad pánů Čermáka a Šímy, jinak zatím nemám bližší informace. 

HN: Zaregistrovala jsi jejich prázdninovou soutěž? 

Petra: Ano, v ZOO Olomouc měli Stopář. 

HN: Navštívila jsi jejich webovky? 

Petra: Webovky ČT ano, webovky Déčka zatím ne. 

 

Respondent č. 5 (Renáta) 

HN: Víš, co je to ČT:D, jinak také „Déčko“? 

Renáta: Ano, vím. 

HN: Kde, kdy a jak ses o tom dozvěděla? 

Renáta: Někdy z jara z nějakého televizního rozhovoru někoho z ČT a pak počátkem léta z oficiální televizní 

kampaně. 

HN: Co od této nové televize očekáváš? 

Renáta: Pohádky pro určitou věkovou kategorii, bez reklamy, zajímavé vzdělávací programy o přírodě, vědě pro 

určitou věkovou skupinu. 

HN: Máš ponětí o některých nových programech a formátech, které televize plánuje? 

Renáta: Ne. 

HN: Zaregistrovala jsi jejich prázdninovou soutěž? 

Renáta: Ne. 

HN: Navštívila jsi jejich webovky? 

Renáta: Ještě ne. 

 

Respondent č. 6 (Michaela) 

HN: Víš, co je to ČT:D, jinak také „Déčko“? 

Michaela: Je to nová stanice České televize, která bude přes den vysílat pro děti. Myslím, že večer to bude ČT 

Art s kulturně zaměřeným programem. 

HN: Kde, kdy a jak ses o tom dozvěděla? 

Michaela: Z upoutávek v televizi. Zaregistrovala jsem to někdy na začátku prázdnin. 

HN: Co od této nové televize očekáváš? 

Michaela: To teda fakt nevím. S dětmi sledujeme dětské pořady ve všední den večer a hrané pohádky. To se asi 

nezmění, jen se budeme dívat na Déčko. 

HN: Máš ponětí o některých nových programech a formátech, které televize plánuje? 



Michaela: Nemám. 

HN: Zaregistrovala jsi jejich prázdninovou soutěž? 

Michaela: Ano, ale neúčastnili jsme se. 

HN: Navštívila jsi jejich webovky? 

Michaela: Ne. 

 

Respondent č. 7 (Lucka) 

HN: Víš, co je to ČT:D, jinak také „Déčko“? 

Lucka: Déčko je dětský program, který spustila ČT na konci prázdnin. 

HN: Kde, kdy a jak ses o tom dozvěděla? 

Lucka: Dozvěděla jsem se o tom v televizi, při některé z upoutávek na dětské pořady. 

HN: Co od této nové televize očekáváš? 

Lucka: Neočekávám nic, pouze vyplnění volného času pro děti, kterým se rodiče nemají čas příliš věnovat. 

HN: Máš ponětí o některých nových programech a formátech, které televize plánuje? 

Lucka: Vím, že s Déčkem startuje ještě ČT Art, který by měl být zaměřen na kulturu a vzdělávání. 

HN: Zaregistrovala jsi jejich prázdninovou soutěž? 

Lucka: Ne. 

HN: Navštívila jsi jejich webovky? 

Lucka: Ne. 

 

Respondent č. 8 (Lucie) 

HN: Víte, co je to ČT:D, jinak také „Déčko“? 

Lucie: Ano, bude to nová televize pro děti od ČT. 

HN: Kde, kdy a jak jste se o tom dozvěděla? 

Lucie: Z televizních upoutávek na ČT. 

HN: Co od této nové televize očekáváte? 

Lucie: Bylo by příjemné mít televizi pro děti, kde neběží jenom jeden animovaný seriál za druhým. To by mohla 

nová televize prolomit. 

HN: Máte ponětí o některých nových programech a formátech, které televize plánuje? 

Lucie: To nevím, přiznám se, že jsem se o ni moc nezajímala. 

HN: Zaregistrovala jste jejich prázdninovou soutěž? 

Lucie: Zaregistrovali jsme, že nějaká je, ale podrobnosti nevím. 

HN: Navštívila jste jejich webovky? 

Lucie: Ne. 

  



Příloha č. 5: Přepis rozhovorů – 2. fáze – První dojmy 

HN – Helena Novotná, tazatelka 

Respondent č. 1 (Kamča - speciální pedagog) 

HN: Napřed bych potřebovala, abys mi charakterizovala tu skupinu, o kterou se staráš, abych mohla nějak 

okomentovat. 

Kamča: No máme děti mentálně postižený. No máme vlastně děti i jakoby malý třeba od 1. do 5. třídy, který 

tam mám přes den třeba do dvou hodin. Tak to máme televizi puštěnou jenom někdy. A pak máme ty větší, těm 

je třeba i kolem dvaceti nebo třeba od patnácti do dvaceti – mám tu skupinu, jenomže třeba mentálně jsou třeba 

na úrovni desetiletých dětí, takže je jakoby baví úplně jiné věci. Takový ty jako bystřejší třeba děti koukají na 

Ordinaci v růžové zahradě, to je takový jako „high level" – úplně co se jako dá zvládnut z takového toho, co oni 

chápou. Takový ty mezilidský vztahy a nějaký jakože tam je to takový jako čitelný, že když se koukají na nějaký 

filmy český nebo tak, tak to je prostě moc nepřehledný pro ně, takže jsou to sice děti, který – nebo lidi, který 

jsou třeba starší, nebo to je spíš mládež, ale víceméně se řadí do té skupiny těch dětí. 

HN: A měla bys tam někoho, kdo by jakoby byl tak, já nevím, od 4 – maximálně do těch 8 let, jakože mentálně? 

Kamča: No určitě. 

HN: Protože mně jde jakože o předškoláky, nicméně ten program, který je pro ty mladší děti, tak je do 8 let, tak 

to je jakoby to, co řeším. Takže ve chvíli, kdy o tom budeme mluvit tak o těchhle dětech no.  

Kamča: Máme tam zrovna Rozárku a Kubíka, ty chodí oba dva do 3. třídy, ale ty jsou ty jo třeba na tříletým 

dítěti, no tihle dva. 

HN: Takže zeptám se, jestli koukáte na Déčko. 

Kamča: No, koukáme, když jim zbyde nějaký čas. Oni chodí relativně brzo spát, tihle dva konkrétně. Tak jako 

kolem 7. hodiny chodí spát a ono je to asi jako jediný, co se jim dá v televizi jako pustit. Že když přemýšlíš, co 

jim tam v té televizi jako pustit, tak buď jim musíš pustit něco z dévédéčka, nebo tohle no, takže na to koukáme 

docela no.  

HN: A máte nějaký oblíbený program?  

Kamča: Hele, asi ne, ono to tam spíš běží jako kulisa. No jakože vím, že i ze začátku běžely ty vynálezcovský, 

protože je to takový jako, že se tam hodně povídá, teď jsou tam ty panáčkové takový. Jako dobrý to bylo, dobrý, 

to je bavilo – sice tomu podle mě vůbec nerozuměli, nevím jestli si z toho něco vzali, ale na to jako koukali, no. 

A pak na to jako hodný dětský, na co koukají rádi, ale spíš to tam jako běží jako kulisa, oni si u toho třeba hrají a 

je to takový příjemný podklad, jako že nám nemusí hrát rádio, nebo že nepouštíme, jsme dříve pouštěli vzkazy, 

pohádky takový. Jako pro ně to je ještě víc nepochopitelný, takhle třeba to poslouchají a vždycky se otočí jako 

co… To má tu vizuální oporu a to je jako příjemné i prostě pro tu naší práci, že je to takový, že nemusíš furt 

vymýšlet, co tam pustíš a běží to furt dokola, že jo. 

HN: Povídala sis třeba s nimi někdy o tom, co tam jako vidí, nebo jako ptají se třeba na něco, nebo vysvětlujete 

jim něco z toho – jako jestli se to stává i jakoby zájmem, no? A nebo jako společnou činností, teďka jako na 

tohle koukáme a řešíme, co tam je. 

Kamča: Asi to nemáme tak, že bychom si všichni sedli a koukali se jakoby na to, ale když to jako běží, tak se 

často zeptají „A proč tady tenhle ten dělá tohle?“ Jako jo, dostaneme se určitě k tomu, že jim něco vysvětlujeme, 

ale je to spíš, že oni se snaží se zorientovat obecně ve světě a ty pohádky jsou taková jako, nebo tyhle ty dětský 

pořady jsou takový jako dobrý pojítko, protože pro ně je to jakoby přijatelné a to jsou obecně jako všechny 

pohádky, ať jsou sebeblbější, tak nějaký vztahy jako mezilidský u nich jako figurují, takže to se na tom docela 

jako dobře vysvětluje. No někdy se na něco ptají, ale není to jako, že bychom u toho seděli a koukali jsme se, že 

teď se jdeme koukat na Déčko.  

HN: A co se týče té mediální výchovy – a teď  myslím jakože výchovy o médiích tzn. o počítači, o televizi – aby 

jako tušili třeba, jak to funguje, nebo to co tam vidí, to není jako reálný, to nějak s nimi jako řešíte, nebo mají o 

tom nějaký ponětí, nebo má to smysl s nimi řešit? 

Kamča: No, ty jo u té televize asi moc ne, protože oni koukají na to kreslený, protože jakmile je to hraný, tak je 

to okamžitě přestává zajímat, že prostě to je jim nějak bližší, to kreslený. Takže tam je to prostě jasný, že to není 

reálný jednou jsme zkoušeli si třeba kreslit, že jsme si kreslili jako obrázky za sebe, jakoby takový komiks. A 

pak jsme dospěli k tomu, že kdyby se to pustilo, tak by to bylo jako v televizi, takže to jako děláme takový to, že 

fázujeme čas a den, tak hodně to děláme do takových časových, kreslených jakože obrázky za sebe a pak jakože 

oni vědí, že to je v té televizi, ale obecně jako mediální výchova jiná, než ve spojitostí s televizí, to člověče 

počítač u nich moc nepřipadá v úvahu, maximálně mají ve škole nějaký naukový programy, takový ty matiky a 

tak, že jako u toho sedí a něco tam jako vyplňují, ale jinak to víceméně pro ně není moc, jiný média dostupný 

v té televizi. 

HN: Splnilo to Déčko tak nějak tvoje očekávání, jakože ses těšila, že bude něco, na co se dá koukat a tak? 

Kamča: Jako pro mě to určitě splnilo všechny očekávání. Nevím, jestli jako děti to moc nečekaly, podle mě to 

teda ani jako nevěděly, ale mě to hrozně usnadnilo jakoby i práci v tom, že nemusím furt vybírat někde, stahovat 

z Internetu nějaký, aby nám tam něco běželo, protože prostě to pustíš a běží to tam. A hlavně ten výběr je docela 

takový citlivý, i když tam je občas něco, co je takový jako, že si třeba říkám „no, tak tahle pohádka by se mi jako 



opravdu nelíbila, je to fakt hnusně namalovaný,“ tak oni u toho sedí a dělají „jé, to je hezký". Takže jako 

kupodivu mají trošku jiný pohled na hezký pohádky, takže jako o to je to lepší, protože doteďka jsem jim jakoby 

cpala něco, co se líbí mně – teď je to nabídka, kterou vybírá někdo jiný, což je jako lepší.  

HN: Poslední věc – když se Déčko profiluje jako bezpečná televize (to znamená, že tam prostě nejsou nějaký 

nevhodný obsahy pro ty děti, nějaká agrese, nebo cokoli), jakoby můžeš s tím zatím souhlasit, nebo našla jsi 

něco, co ti přišlo jako „tak tohle je tedy moc, to bych jako dětem nepustila“? 

Kamča: Ne, určitě je to bezpečná televize, to jo. Jako třeba když jsme koukali na normální televizi a běžela nám 

tam, tak jsem si musela dávat pozor, co běží v reklamách, protože i ty reklamy, kolikrát jsou jako fakt blbý, že si 

říkám, jak tohle může běžet do deseti hodin. A to i ta Česká televize je tím bezpečná, že tam ty reklamy neběží, 

takže i obecně. 

HN: Takže spokojenost. Něco, co bys tam jakoby třeba chtěla mít a zatím jsi to tam třeba nenašla?  

Kamča: No, já si spíš myslím, že nás limituje to vysílání do těch osmi. Já chápu, že to je prostě pro nějaký malý 

děti, ale když potom máme ty starší ve věku jako v mentálním věku těch malých, tak nás prostě limituje ta osmá, 

že se to prostě vypne a „šlus“, jakože tam skočí ČT Art, který mi teda připadá mimo mísu, že by tam klidně ty 

pohádky mohly běžet déle, no. 

HN: Hele, ale viděla jsi, jak tam počítají ty ovečky, než se to přepne na to Art?  

Kamča: Jo, to je hezký no, akorát by to mohlo být o hodinu později.  

HN: Jo, vlastně ještě jednu věc jsem zapomněla a to jsou ty nový formáty. Teda jakože ty pořady, který jsou 

tvořený pro to Déčko a jsou jakože nějak nový, není to jako pohádky. Třeba Zprávičky, nebo Hýbánky, nebo 

Jogínci, nebo vaření nějaký tam je. Něco z toho jste zaregistrovali, líbilo se vám to?  

Kamča: Jo, to jo mně to třeba připadá fajn, ale zrovna pro tyhle dvě děti je to ještě moc složitý, nebo jakože 

prostě, že si z toho nic nedokážou vzít. Jako kdybychom si k tomu sedli a vysvětlovali jsme si to, tak jo, ale 

zatím to jako nevyhledávají. Ale myslím si, že pro nějaký ty před školní děti zdravý je to určitě dobrý, příjemný. 

Když jsem byla malá, tak jsem se chtěla koukat na zprávy.  

 
Respondent č. 3 (Helča) 

HN: Už jsi viděla někdy Déčko? 

Helča: Jo, viděla. 

HN: Jaký jsou tvoje první dojmy z toho?  

Helča: Jako mně se to líbí, mně se to líbí. Pravdou je, že sleduju jenom nějaký ty pořady, že opravdu spíš takový 

ty večerní pro děti, ale nevím vyloženě, ale jako celý ten program – to nemám jako přehled o tom. 

HN: Ve tvých očekáváních bylo, že chceš, aby tam v podstatě byly pohádky pro děti, takový ty český. 

Helča: Ano. 

HN: Naplnilo se to nějak už? Nebo zatím… 

Helča: Jsou tam, jsou tam, jako jo, jsou tam tyhle pohádky, co jsem chtěla, to jako určitě. 

HN: Takže to plní tvoje očekávání? 

Helča: Jo, určitě to plní moje očekávání v tomhle. 

HN: Jo, máš zhruba představu, kolikrát už jste se jako dívali na to Déčko od té doby, co to začalo? 

Helča: Přiznám se, že představu nemám, ale dříve teda jsme spíš právě koukali na Minimax a tyhle. Co začalo 

Déčko, tak preferuju tohle, že mu spíš pustím, že jo. On to má jako večer, takže mu pouštím hlavně to Déčko. 

HN: Má tam už nějaký oblíbený pořad, nebo ty třeba, co se ti tam pro ty děti konkrétně líbí?  

Helča: Tak my koukáme večer, takže my tam jedeme Večerníček a vím, že tam měl hrozně oblíbenou Včelku 

Máju a tyhle pohádky, ale tím, že prostě na něj už to je pozdě, tak nemáme jako možnost víc tam koukat, takže 

to se kouká na jednu, dvě pohádky třeba. Víc nějak moc jsme neviděli no. 

HN: Zaznamenala jsi tam některý ty nový formáty, prostě úplně nově vytvořený pořady, který byly pro to Déčko 

udělaný, třeba Čítanka? 

Helča: To jsem zaregistrovala, nekoukala jsem na to, protože v té době nikdo z nás není doma. Vím, že něco, 

něco sem tam jako, nějaký ty dětský o víkendech dopolední, že tam je. Ale přiznám se, že já vím, že v sobotu 

nebo v neděli tam je ten dopolední blok, s těma já nevím, jestli je to Jů a Hele a tihle, ale mě to moc…já už jako 

dítě jsem tohle moc nemusela, takže mě to jako úplně tohle neoslovilo. 

HN: Nebo třeba Zprávičky, nebo něco takového – nevíš o tom moc? 

Helča: Já fakt moc, že bych jako… Takhle – já co se týká mě, když já jsem doma, tak já tu televizi nemusím, 

tam spíš když je manžel doma, tak jako jo, ale já spíš tu televizi vypnu. A že bych fakt věděla ten program, fakt 

ne. 

HN: Dobrý, v pohodě. Není tam něco? Chybí ti něco, co bys tam jako chtěla mít a nezaregistrovala jsi to zatím? 

Helča: No jako co mně by rozhodně vyhovovalo, aby ty večerní pohádky – Večerníček – aby se to šouplo, 

protože přece jenom vím o spoustě dětí, které chodí dřív a jako Večerníček ve tři čtvrtě na sedm už jako na nás je 

to pozdě no. 

HN: Jasně, rozumím. Na to jsem se přesně chtěla taky ptát, jestli ti sedí to časové rozložení, protože oni mají, že 

je část pro starší děti a část pro mladší, jestli ti to vyhovuje. 



Helča: Mně malej prostě chodí spát dřív jako. U něj je ta sedmá, kdy opravdu do té postele potřebuje jít a já mu 

pak ještě čtu pohádky, takže na nás už je to pozdě a zase dcera, že by se koukala, to vůbec. 

HN: Dobře, ještě něco jiného, z čeho bys byla nespokojená, nebo by na tebe působilo negativně?  

Helča: Asi ne. 

HN: Nezaznamenala jsi tam něco…nebo takhle - oni se tam profilují tím, že to je bezpečná televize, že se rodiče 

nemusejí bát nechat děti na to koukat, že tam není žádná agresivita nebo tak. 

Helča: Jako tak, jak jsme to nějak sledovali, tak si nevybavuju fakt nic, fakt o ničem nevím. 

 

 

Respondent č. 4 (Petra) 
HN: Takže koukáte se doma na Déčko?  

Petra: Ano. 

HN: Máš tak nějak... odhadneš kolikrát od té doby, co začalo, jste se na něj koukali? 

Petra: To neodhadnu, ale koukáme se prakticky každý den na Večerníček, Zprávičky a Kačery, takže každý den 

od té doby, co začalo, ale teďka přesně, kdy to bylo. 

HN: Než začalo Déčko, koukali jste se na nějaký jiný dětský programy, nebo jste koukali na Jedničku a Dvojku?  

Petra: Na Dvojku. 

HN: Takže nějaký ty Minimaxy, Jim Jamy? 

Petra: Nemáme. 

HN: Jo dobrý, v pohodě.  

Petra: Na Barrandov občas – na Animáček.  

HN: Jo. Plní zatím ta televize tvoje očekávání? 

Petra: Ano. Zprávičky se mi líbí hodně a Kačeři z Kačerova taky.  

HN: Co nějaký další ty formáty, co tam jsou, něco jsi viděla, nebo děti viděly, byla jsi s tím spokojená?  

Petra: Viděli jsme ještě Špačkovy v síti času, to se mi taky líbilo, ale vzhledem k tomu, že mám děti úplně malý, 

tak je to pro ně zatím trochu složitý. A viděli jsme takový experimentátory, to byli a to se nám taky libí, ale 

jelikož je to v časně odpoledním čase, tak to téměř nikdy nestihneme.  

HN: Jo a nějaké cvičení jsi viděla, nebo vaření, nebo nějakou angličtinu?  

Petra: Ne. 

HN: Dobrý. Máte už na tom Déčku nějak jako oblíbený pořad, na který prostě se vždycky koukáte, jako vím - 

teďka to pásmo večerní. Něco ještě extra, co by tě napadlo?  

Petra: No dobře. My mimo tenhle čas nemáme vůbec možnost se na televizi podívat.  

HN: Něco ti tam chybí? Jakože kdyby tam bylo tohle, tak se na to budeme koukat?  

Petra: No mně přijde, že právě, že třeba ty experimenty jsou hrozně brzo odpoledne, v době, kdy mají děti 

většinou kroužky toho věku, který by se už mohly dívat, protože je to spíš pro školní děti a v tu dobu podle mě 

nemají šanci to vidět.  

HN: Jo jasný, takže tenhle časový problém.  

Petra: Takže spíš časový problém s tou skladbou.  

HN: S tím se potýká hodně lidí, všichni prostě většina lidí jde až na ten večerní.  

Petra: Nemůže všechno jít večer.  

HN: No jasně no, to by šlo těžko. Tak to Déčko se profiluje jako bezpečná televize pro děti, jakože se nemusíš 

bát to dítě nechat samotný na to koukat, protože tam nejsou takový ty prostě nevhodný obsahy. Věříš tomuhle, 

nebo jsi jako v pohodě, nebo to nějak jako kontroluješ a bojíš se, že když se na Déčko budou tvoje děti koukat, 

tak že je to může nějak špatně poznamenat?  

Petra: Nebojím, vzhledem k tomu, že se koukají takhle omezeně a navíc já se koukám s nimi, takže bych to 

případně vypnula.  

HN: To je dobře, že se koukáš s nimi, to je moje další otázka, jestli se koukáš s dětma a řešíš nějak s dětma 

média. Jde mi o mediální výchovu, jestli nějak se s nimi bavíš o tom, co tam vidí, jak to vzniká ty obsahy, ale 

celkově prostě i o počítači, internetu, novinách, o všem.  

Petra: Tak i vzhledem ke své práci i vzhledem k tomu, co jsem vystudovala a kde dělá hodně našich strejdů a 

tet, tak jo, tak se o tom bavíme hodně. Hlavně u těch Zpráviček teď, to ostatní co sledují, to jsou většinou 

animovaný věci a třeba i když jsme viděli ty Špačkovy v síti času, tak to vnímaly nějaký rozdíl, co vidí na 

obrazovce a nějakou realitou.  

HN: Takže vlastně ty pořady vám částečně jakoby v tom rozvoji toho mediálního vnímání a vzdělání pomáhají? 

Dá se to tak říct?  

Petra: Dá se to tak říct. 

 

Respondent č. 5 (Renáta) 

HN: Kolikrát jste se tak koukali na Déčko? 

Renáta: Děti, nebo já? 



HN: Jakoby dítě, ale jak o tom ty máš povědomí. 

Renáta: No od toho prvního dne v tom rozsahu jak jsem řekla, no. 

HN: Jak to zatím na tebe působilo, jako celkově nějaký dojem. 

Renáta: Jako dobrý, ale víc by se mi líbilo to, kdyby to bylo jednoznačně rozdělené pro ty věkové skupiny. Mně 

tam třeba strašně přijde, že před tím Večerníčkem je program naprosto nevhodný pro malé děti, takže jako když 

já, když třeba holky stihneme večeři, koupání dřív a oni to chtějí pustit, tak já to pustím a pak to musím znovu 

vypnout, protože to není pro ně vhodné a čekáme pak na ten Večerníček. 

HN: Zatím, plní to tvoje očekávání? Ty jsi říkala, že očekáváš pohádky pro veškerou věkovou kategorii, bez 

reklamy a zejména vzdělávací programy o přírodě. 

Renáta: Ty pohádky jo, reklama, že tam není, to je úplně skvělé. A pro tu přírodu trošku víc a i jakoby v tom 

čase i o víkendu ráno, aby to tam bylo třeba. 

HN: Máte tam už nějaký pořad, který vás jako zaujal, který se stal vašim oblíbeným? 

Renáta: Večerníček, Kačeři. 

HN: To je úplně jakoby starý, ale něco nového - to ale jako zatím nezaujalo? 

Renáta: Vím, že v tom sobotním pásmu jako něco je, ale já se na to nekoukám s nimi.  

HN: A nějaký pořad, teda kromě Večerníčku asi, na který byste konkrétně čekali teda, jako jo v půl pátý mi jde 

tohle... 

Renáta: To ne, to nestíháme. 

HN: Co se týče nějakých těch nových formátů, jakože nový pořady, který vznikly vyloženě pro to Déčko, nějaký 

takový jsi zaznamenala? 

Renáta: Vím, že je tam nějaký, taková ta čtená pohádka, u který ty děti spí, ale to vím jenom z toho prostřihu 

reklamního a pak nějaký to cvičení, ale jak říkám, jako to sledujeme fakt tu půl hoďku, tak to nestíháme, takže to 

je většinou jako v tom čase kolem půl pátý a to ještě nejsme doma totiž. 

HN: Takže se koukají vlastně než jdou spát? 

Renáta: Než jdou spát a o víkendu ráno. 

HN: Jestli ti tam něco chybí - tak to jsi říkala ty přírodovědné a to rozdělení, ještě něco jiného, nebo nějaká jiná 

negativa?  

Renáta: Já když jsem se koukala na to Déčko, jako na program televize Déčka na stránkách České televize, tak 

mně by se tam prostě líbilo, kdyby tam byla napsaná věková kategorie, aby tam prostě bylo přesně napsaný 3 až 

5, protože třeba tam je nějaký zajímavý pořad, ale já to z toho programu prostě nepoznám a nemám čas to jako 

hledat. Já bych jim klidně pustila, když přijdeme v pět hodin, nějaký pořad zajímavý, ale musím vědět, že je to 

pro ně, protože zapínat televizi s tím, že jim něco pustím, to pak vyvolává akorát scény, když zjistím, že tam je 

Hvězdná brána, nebo co to tam je. On tam běží nějaký pořad, jakoby Pán času – něco takového sci-fi, což pro ně 

jakoby vůbec není. To je pro větší, takže jako já vím, že je tam prostě ten Večerníček a nemá to cenu to zapínat 

prostě na zkoušku, protože prostě pak oni se chtějí koukat a to potom vyvolává spor. Kdyby tam bylo přesně 

napsané „tenhle program 3 až 5 let“, to by mi stálo za to i nahrát totiž, kdybych jako věděla, že to v tom je, 

protože my máme možnost si nahrávat programy, takže to by mi stálo za to, no.  

HN: Řešila jsi to Déčko s někým, třeba povídáte si o tom s maminkami, nebo takhle? 

Renáta: No povídáme si spíš, že lidi nemají to Déčko a jsou naštvaný, že ho nemají. No a pak mě třeba štve, že 

není, když přijedeme na chalupu. Tam Déčko není a tak... Ještě jako, jak říkám, jak jsem nastoupila do práce, tak 

nemám vůbec čas to řešit, takže třeba tam jsou zajímavé pořady, ale tím, že to tam není jednoznačně rozdělené 

„vy, rodiče těch a těch dětí, můžete se koukat na to a na to“, tak já nemám čas to z toho programu jako sledovat.  

HN: Obě teda chodí do školky, tudíž ty dopolední programy vlastně... 

Renáta: Nesledujeme to.  

HN: Koukají se někdy samy, nebo si jako sedneš k nim? 

Renáta: No samy se koukají. 

HN: Ale máš jako nějaké ponětí o tom? 

Renáta: No tak jako většinou dělám večeři nebo tak, ale jak říkám oni o víkendu to tam mají připravený, zapnou 

a vím, že tam prostě od těch půl sedmý do půl desátý, do devíti, než vstaneme, tam je nějaký pořad pro ty malý 

děti, to nesledujeme vůbec, co tam je.  

HN: Neměla jsi problém s tím, že by ti jako nevyhovoval ten obsah, když to jako bylo pro ty děti, pro tu 

věkovou kategorii, kterou jakoby vyhledáváš tím, že ta Česká televize se profiluje tím, že jsou bezpečná televize, 

že se rodič nemusí bát nechat ty děti na to koukat. Došla jsi k nějakému takovému konfliktu, že ti tam přišlo 

prostě něco nevhodného?  

Renáta: Ne, ale protože to sama nevidím, proto mně by vyhovovalo, kdyby tam byla napsaná ta věková 

kategorie. Prostě přesně daná a já bych to pak nemusela vůbec řešit, ale nevím, co v tom sobotním pásmu nebo 

nedělním, na co se koukají, to prostě neřeším. 

HN: A nemáš z toho nějakou obavu, že třeba by tam mohlo být něco - jako věříš jim v tomhle, nebo to neřešíš 

ani? 



Renáta: No já snad doufám, že když jako mají pořad určený pro malý děti, tak předpokládám, že ty sobotní 

ranní programy jsou pro malý děti, že to bude odpovídat teda no. No jako věřím tomu, stejně jako, že se 

nekoukám na obsah Večerníčku, protože věřím, že Večerníček je prostě pořad pro malý děti. 

 

Respondent č. 6 (Michaela) 

HN: Tak nejprve bych vás se teda zeptala, jak dlouho, nebo kolikrát jste zhruba od toho 31. srpna koukali na to 

Déčko. 

Michaela: No já myslím, že každý den jako.  

HN: Dobře, plní to vaše očekávání? Vy jste očekávala dětské pořady ve všední den a hrané pohádky.  

Michaela: Vlastně ony se tam přesunuly všechny ty věci, na který my jsme koukali, takže jako díváme se tak, 

jak jsme se na to dívali předtím. Plus ještě jsme si tam zjistili nějaký třeba ještě něco jakoby trošku jiného. Takže 

jakoby to obohatilo asi takový jakoby spektrum toho, jako na co jsme se dívali teda. 

HN: Berete dceru někdy po obědě ze školky, že má možnost se podívat i na ten jako odpolední program? 

Michaela: Výjimečně, výjimečně. Teďka od začátku září byla nemocná, takže to se dívala a to jsme třeba 

zjistili, že jsou tam ty čtený pohádky. To se jí jako líbilo, to jí vyloženě zaujalo, takže když je doma, tak se na to 

dívá… 

HN: Jaký je váš celkový dojem z toho Déčka? 

Michaela: Jako dobrý, jako pěkný. Mně se líbí, že tam nejsou reklamy teda určitě. Že tam jsou teda jako 

upoutávky třeba na další pořady, jako je to různorodý, to se mi líbí. 

HN: Máte už tam nějaký oblíbený pořad nebo se držíte třeba asi těch stálic, které už byly předtím na České 

televizi? 

Michaela: Držíme se asi těch stálic, plus teda jako když je doma, tak se podíváme na tu čtenou pohádku 

odpoledne. Jinak asi nic jako nového. 

HN: To znamená Kouzelná školka a Večerníček? 

Michaela: Kouzelná školka, Večerníček a potom jak dávají ty Kačeři, tak většinou se ještě dívá.  

HN: Máte nějaký pořad, který byste jakože konkrétně věděli v ten den, v tenhle čas a zapneme si ho, protože 

jako ho máme rádi? 

Michaela: Tyhle jo, tyhle jak jsem říkala. Jako dřív jsme se třeba dívali na ty Šikulové, ale to potom začali jako 

dávat někdy, kdy my jsme byli na nějakém kroužku a teď jsem to jako ještě zatím nezjistila. A to se jí taky třeba 

líbilo, ona jako ráda tvoří tak, ale to jsem zatím jako nezjišťovala. 

HN: Co se týče víkendového programu – o víkendu se nějak taky děti koukají na ty pořady? 

Michaela: Taky, ráno na Studio kamarád se teda dívají, potom tam běží Pipi dlouhá punčocha, to je oblíbená 

naše a občas na odpolední pohádku – jak je kolem té jedné hodiny, tak občas, když třeba Jindra spí tak Štěpánka, 

to třeba tady uklízíme po obědě, tak si to třeba zapne a prostě se na to díváme. 

HN: Zaznamenala jste některé ty nové formáty, teda jsou to vlastně pořady, které vznikly přímo pro to Déčko, 

některé z nich teda už běžely i dřív, nicméně teď se na ně víc zaměřují – jsou to práce a ta čtená pohádka, nebo 

Hýbánky, nebo různé pohybové, nebo i Zprávičky? 

Michaela: No ty Hýbánky jsou zrovna v takovým jakoby čase, kdy my jsme venku ještě, kdy jí vyzvedneme ze 

školky a pak trávíme jakoby teďka zatím ještě venku jak není ta zima, tak to zatím ne. Jediný, co nás ještě jako  

upoutalo, když někdy skončí to Studio kamarád, tak potom je tam takový vaření  jako, to se jí taky líbí... tak to 

jsme se asi třikrát na to jako dívali, jakože jsme nechali spuštěnou televizi... je to hodně jako pojatý jako Pod 

pokličkou. 

HN: Chybí vám tam něco na tom Déčku, něco vás jako napadne, že tohle kdyby tam bylo to bychom se určitě 

koukali? 

Michaela: Ani ne, mně přijde, že je to tam takový hodně jako široký jako to spektrum, že si tam může jako 

každý najít jako něco pro sebe. Ani ne jako, nepostrádám nic.  

HN: Nějaká jako nespokojenost s něčím, nebo byste jako něco změnila tak, aby vám ta televize víc vyhovovala 

– třeba nějaký ty časový posuny některých pořadů nebo tak něco?  

Michaela: No musím říct, že někdy jako když skončí ty Kačeři, tak toho máme dost co dělat, jako abychom se 

vypravili jako na spaní no, ale to je prostě, že jakoby každá rodina má jiný jako rituál, že potom nás ještě čeká 

jakoby, že třeba až potom se jdou umýt nebo tak. 

HN: Třeba některé ty jako nové formáty, různé to cvičení a vyrábění a tak, je v těch vlastně odpoledních 

hodinách, kdy ty předškolní děti jsou často v té školce ještě. 

Michaela: No to je pravda, no to je asi pravda, ale tak ono se to dá všechno stáhnout na internetu, že jo. 

HN: No většina toho jo.  

Michaela: Takže zase jako vzhledem k tomuhle to neřeším, to tak jo, že když bychom prostě něco třeba se chtěli 

extra podívat, tak si to třeba pustíme z internetu. Takže to mě zase tolik jako netrápí, ale je fakt, že zase 

odpoledne se na tu televizi začneme jakoby dívat až třeba - odpoledne se vlastně ani na Kouzelnou školu 

nedíváme, že to taky nestíháme, takže se začneme dívat až třeba na ten Večerníček. Tak třeba možná kdyby to 

bylo jako v tom rozmezí po tý šestý hodině, něco takového třeba, třeba to cvičení nebo něco takového, tak třeba 



by to pro nás jakoby bylo přijatelnější, protože si myslím, že až bude zima, tak začneme chodit trošku domu dřív, 

třeba kolem pul šesté nebo tak, že už budeme doma, tak asi takhle jedině.  

HN: To déčko se profiluje jako bezpečná televize pro děti, tedy, že rodič může nechat to dítě se dívat se na tu 

televizi a nemusí mít strach z nějakých nevhodných obsahů. Souhlasíte s tím, nebo věříte tomu, nebo jste došla 

k nějakému konfliktu v tomhle směru, že třeba něco vám tam přišlo nevhodné? 

Michaela: Ne, vůbec nikdy jsem tam teda jako nic nezaznamenala.  

HN: Poslední otázka se týká mediální výchovy, tedy ne výchovy médii, ale výchovy o médiích. Bavíte se někdy 

se Štěpánkou o tom, co v té televizi vidí, že to není třeba reálné, jak je to připravované, anebo týká se to třeba i 

počítače nebo novin.  

Michaela: No, já teda moc se snažím před ní na nějaký svoje jako pořady, co by mohla nějak vnímat jako 

negativně, že tam bylo třeba nějaký jako násilí, nebo nějaký prostě nevhodný obsah z hlediska sexu nebo tak, to 

se snažím před ní jako nepouštět jo, protože je fakt, že vám to v televizi běží jako odpoledne v pohodě, že jo. 

Tak jakoby to spíš nepouštím, nezapínám před ní. Je fakt, že ona třeba na počítači, jakoby my jí jako moc 

neučíme zatím, aby jako zacházela s počítačem, že třeba když jí tam pouštíme nějaké pohádky, ona teda si umí 

pustit jakoby pohádku z YouTube. 

HN: Jako jsou šikovný ty děti.  

Michaela: No, ale asi jakoby se jí to snažím – když někdy něco by tak jako viděla a ptala se, občas děda se dívá 

na zprávy, když jsme u nich, takže tam jakoby vidí jako nějaký prostě... Tak asi jakoby se snažíme jim to 

vysvětlit nějak no. 

HN: Jasně a všeobecně třeba to, že ta pohádka ten Kačer Donald co tam je, že to jakoby není realita, protože ty 

děti, ač je to malovaný a nám to přijde automatický, tak to třeba nemusí vnímat jako něco nereálného.  

Michaela: Je fakt, že mi někdy jakoby přijde, že se třeba po něčem bojí jo, po těch večerech občas jsou takový 

jako... Tak jo, jakoby v téhle souvislosti spíš jim to jakoby řekneme, že to prostě je jako něco vymyšleného, ale 

možná nevím, jestli teda dostatečně teda, jako když se nad tím zamyslím tak jako nevím, jestli dostatečně se s 

nimi o tom jakoby bavíme. 

HN: A koukáte se s ní někdy na televizi, jako když tam má něco, že tam jste? 

Michaela: Někdy, ale ne vždycky, rozhodně ne vždycky, takže, jako taková poučka že prostě dítě necháte 

podívat se jako na nějakou pohádku, teďka se na to podíváte a pak si o tom vyprávíte, tak to jako ne. 

HN: Dobře, takže vlastně ještě poslední věc. Jestli máte dojem, že třeba by to sledování Déčka jí mohlo v tomhle 

směru, v tom jako pohledu na media, nějak jako rozvinout, že by víc vnímala, že ta televize jakoby někde 

vzniká, někde jí někdo vytváří, třeba ty Zprávičky, co tam jsou. 

Michaela: Jo, na to se taky díváme. No vlastně to je taky zajímavé, no to je pravda, no to je vlastně před tím 

Večerníčkem, tak někdy si to taky pustíme. Jo, to se jí docela líbí taky. Jo, no to nevím, nezaznamenala jsem 

jako zatím žádnou otázku jako z její strany asi nějak na tohle. Na tohle, že by se jako zajímala, že jak to vlastně 

jakoby funguje – jako v tom pozadí – jako to ne. No je fakt, že já většinou reaguju na to, jako co jí zajímá, že jí 

jako neříkám věci nějaký, na který by se třeba neptala úplně nebo tak, no tak to ne. 

 
Respondent č. 7 (Lucka a manžel Petr) 

HN: Takže nejprve bych se zeptala, jestli jste to Déčko už viděli, kolikrát zhruba jste ho nějak sledovali, 

respektive kolikrát ho Kuba sledoval, jestli jste to nějak zvládli vnímat s nim. 

Lucka: Déčko máme dva dny nainstalovaný v televizi, my jsme ho neuměli naladit, ani jsme nevěděli, že je to 

tak jednoduché a viděl ho, oba dva ty dny ho sledoval. 

HN: A víte, jestli to byl ten ranní program, odpolední, nebo kdy? Co tam viděl zhruba? 

Lucka: Ten odpolední viděl. 

HN: Nějaký první dojmy z toho, jako máte nějaký – ty jsi vlastně to tvoje očekávání bylo, jakože vlastně že nic 

nečekáš, tak těžko říct, jestli se to naplnilo, že jo, ale první dojem z toho – jako všeobecně jako pozitivní / 

negativní? 

Lucka: První dojem pozitivní. Viděla jsem tam hnedka Michala z Kouzelné školky, toho jsme hodně sledovali –

Kouzelnou školku, když chodil ještě do školky a tu miloval. Takže ten Michal to s těma dětma umí, má 

sympatický hlas a používá takový ty metody, kde ty děti osloví. 

HN: Jo a to byla nějaká ta Abeceda? 

Lucka: Abeceda. 

HN: Jo, takže dobrý, o tom jsem slyšela.  

Lucka: A to je pozitivní, oni vlastně teďka tu abecedu jedou, tak jim to umí vysvětlit, hned jim to ukáže, co 

všechno znamenají takže... 

HN: Takže ptát se vás na to, jestli máte už, na to jestli máte nějaký oblíbený pořad, tam jako když jste to viděli 

dva dny, už vás tam jako něco natolik zaujalo, že si říkáte, že by to jako mohlo být dobrý kromě teda té 

Abecedy?  

Lucka: Ne, nezdá se, že by nás tam něco zaujalo. 



Petr: Tak víš co, ono je to daný v podstatě i tím, že Kuba na to kouká v určitý čas jo, takže to není jako, že by si 

mohl nějak vybírat – teď jde tohle, teď jde tohle. On koukal prostě teď v tuhle dobu, protože pak zase budou 

úkoly. A když večer, tak večer si bude chtít pustit pohádky na Smíchově, nebo to. 

HN: Takže prostě nebo takhle, další otázka se právě váže na to, jestli je nějaký konkrétní pořad, na který prostě 

čekáte, jakože někdo prostě ví – ve tři čtvrtě na sedm mi jde Večerníček, koukám na Večerníček a jakoby se 

tomu i přizpůsobí třeba ten program jo. Nebo některý děti jdou ze hřiště, protože je Večerníček. Tak jestli máte 

nějaký takovýto program a nemusí to být jenom na tom Déčku. 

Lucka: Ne, nemáme, neovlivní nám televize absolutně náš volný čas.  

HN: Dobře. Kromě toho Michala teda zaznamenali jste nějaký, já vím, že dva dny je krátký čas, ale nějaký ty 

nový formáty, který tam jsou, to jsou prostě některý pořady vyloženě vytvořený pro to Déčko.  

Lucka: Nezaznamenali, ani nehledáme nic. Jo, pustíme mu to, aby viděl zase něco jiného, pokud je to jiná 

televize, ale zatím jsme nezjišťovali, co všechno nabízí.  

HN: Jo jasně, vlastně zatím teda upřednostňujete jiný nějaký dětský program, když mu to pouštíte? 

Petr: To není, že my bychom upřednostňovali – jo, my mu buď povolíme televizi, nebo mu jí nepovolíme, ale 

jestli bude koukat na Déčko, nebo jestli si tam dá Smíchov, nebo Barrandov, to je v podstatě jen na něm. 

Lucka: Máme i spoustu dévédéček s pohádkami, takže když máme v tu chvíli čas, tak (a nic v televizi není, co 

by ho zajímalo, nebo co by se týkalo dětí), tak mu pustíme pohádku, když se to týká nějaké hodiny, kdy tam nic 

není pro děti.  

HN: Dobře, rozumím. Takže ptát se vás na to, jestli vám na tom Déčku něco chybí je asi jako předčasné, že jo. 

Lucka: Je, myslím, že je to i zbytečné v našem případě. 

HN: Umíte si představit, já jakoby beru váš postoj, umíte si představit, že byste se dozvěděli o nějakém pořadu, 

který tam je, který by vás jako tam přitáhl, že byste třeba věděli, že je to o nějakém tématu, který Kubu zajímá, 

nebo by vám to přišlo vyloženě, že mu to může něco přinést? 

Lucka: Možná nějaké životy zvířat, hadi, něco reálného. Žádný kreslený ani animovaný věci by nás nenalákaly 

tak, že bychom mu to pouštěli. 

HN: Nebo nějaký třeba jsou tam nějaký cvičení, jóga pro děti.  

Lucka: To určitě ne, to v žádném případě. On je hrozně pohyblivě nadaný a chodí blbnout ven.  

HN: Není to potřeba… 

Petr: Jednak není to potřeba, ale prostě to není pořad, u kterého by vydržel. Ještě tak opravdu o těch zvířatech, 

ale o zvířatech, ne obecně o přírodě, ale čistě o zvířatech. Jako na to dokáže koukat, pokud ho ty zvířata 

zaujmou, taky ne na všechny, ale jinak on prostě jakmile ho to nebaví, tak odejde nebo si to přepne, ale on 

opravdu tak ty pohádky. Jinak televizi nemusí.  

HN: To je dobrý, to máte dobrý. 

Petr: On si ty pohádky dokáže pustit, kdy on chce, není to o tom „teď je hodinka“. 

Lucka: Ale zase není to o tom, že bychom mu něco úplně striktně zakázali, nebo dali mu volnou ruku, ať si on 

dělá. My mu hodně ovlivňujeme volný čas, ale ta televize tam do toho nespadá.  

HN: Jasně. Do budoucna – vidíte jakoby, předpokládáte, že to asi bude pokračovat stejně, když bude chtít, nechá 

si tam nějaký to Déčko, když ne, tak ne. Mně jde jakoby o ten prosincový rozhovor, jestli mám možnost, že se 

od vás dozvím něco víc, třeba o nějakým tom programu. Nebo ještě jedna otázka – koukáte se někdy s ním na tu 

televizi, nebo když se kouká, tak tady pobíháte, uklízíte a tak, jakože tak to má většina maminek, teda se kterými 

jsem zatím dělala rozhovor, že to dětem pustí a jdou prát a žehlit a tak, že vlastně s tím dítětem ten čas u té 

televize netráví, když už to dítě tam je. 

Lucka: Někdy s ním koukáme. Někdy si dáme kafe, sedneme si, pustíme mu pohádku a mluvíme mu do toho, 

nebo mu to vysvětlujeme, když je tam něco, co bychom chtěli, aby věděl, aby pochopil, nebo i on se ptá.  

HN: Tak asi poslední otázka – týká se mediální výchovy. Máte dojem, že v určitým prostě… Když to postavíte 

správně, že ta televize může dítěti jako něco přinést? 

Lucka: Určitě, myslíme si, že jo. Dejme tomu jazykové kurzy bychom uvítali, kdyby byly. To bychom mu asi i 

pouštěli. Neovlivňovalo by to náš volný čas, ale kdybychom věděli, že nějakou hodinu, kdy jsme doma, často 

tam jedou jazykové kurzy a teď je na děti zaměřená hodně škola už jazykově, tak tam by to chtělo, aby to 

slyšely, aby to viděly, aby ty doprovodné věci viděly v té televizi, protože tam je to zaujme a díky tomu se naučí. 

My jsme to teď viděli, vlastně na základce dostali „dývko“ teda CD-ROM, aby se učili angličtinu, a to my jsme 

do něj hustili podle knížek. Kdyby to slyšel jenom od nás, tak mu to nedalo nic. Za 5 nebo 10 minut jako když to 

viděl v tom počítači a byly tam k tomu obrázky a byly tam k tomu ty hlasy a opravdu mu to hrozně pomohlo a to 

by se nám v té televizi líbilo. 

HN: Takže když to shrnu, tak váš pohled na to Déčko je vlastně jako pozitivní, nebo není negativní, nicméně ho 

ani jako nevyhledáváte. 

Lucka: Jsme rádi, že děti mají možnost více programů s pohádkami, větší výběr. To je velká výhoda, protože 

každé dítě je jiné, každý člověk ho jinak vychovává, každý si tam může najít to, co chce. Pro to dítě to je velká 

výhoda. Čím víc programů pro děti, tím líp. My taky milujeme, když máme hodně obchodů s věcmi, nebo si 

můžeme vybrat, že jo. Ale není náš pohled na tu televizi takový, že by ovlivňovala náš život, nebo jsme chtěli 



díky ní vychovávat to dítě a viděli, že má šest a že tohle už by měl umět a na tohle by se měl dívat a to by měl 

stíhat, to ne.  

HN: A ještě jsem se zapomněla zeptat na jednu věc a to je, jestli tu televizi a teď myslím teda konkrétně Déčko, 

vnímáte jako bezpečný prostor pro to dítě. Oni se tím jako profilují, že když rodič nechá to dítě koukat na ty 

pořady, které jsou v té jeho věkový kategorii, že se prostě nemusí bát žádné té agrese, nebo nějakého 

nevhodného obsahu. Věříte jakoby tomu Déčku v tomhle, máte ten náhled na to, že to vlastně nemusíte 

kontrolovat, že už je o to postaráno, nebo ne? 

Petr: Zatím jsme jako neměli důvod v tomhle tom nevěřit, ale je to o tom, že stejně ho u toho nemůžeme nechat 

bez kontroly, protože on si to sám přepne, když ho to nebude bavit a najde si něco. Takže pokud by to bylo o 

tom, že by měl přístupné jenom Déčko a všechny ostatní programy „zazámkované“, tak samozřejmě ho tady 

můžeme nechat bez rizika a dělat si svý, protože se nemusíme bát, že tam uvidí něco, co by neměl, nebo co ho 

špatně ovlivní. Ale pokud má vlastně volný přístup do té televize, tak ho musíme hlídat nezávisle na tom, co si o 

tom Déčku myslíme, byť věříme tomu, že když je to a priori na děti zaměřené, tak to bude bezpečné, ale stejně 

jsou tam další okolnosti, které musíme hlídat. 

 
Respondent č. 8 (Lucie) 

HN: Máte zhruba pojetí o tom, kolikrát se tak – budeme se bavit teda především o tom Jasanovi, protože je 

v tom předškolním věku – kolikrát zhruba to Déčko už viděl od toho 31. srpna, kdy to začalo? 

Lucie: Tak to září, to si myslím, že to bylo takový jakoby málo a vlastně teďka je půlka října a já si myslím, že 

opravdu na něj koukají, protože je tam i ten Večerníček, takže na něj opravdu koukají tu hoďku denně. Takže já 

si myslím, že to je nějakých, já nevím 14krát, 20krát jakoby – 20dní by se dalo říct.  

HN: Převažuje to Déčko u vás nad některými ostatními dětskými programy, které třeba jsou, nebo si to děti 

přepínají, jak chtějí? 

Lucie: My víceméně nemáme nějaký jiný dětský programy, my máme takové to, co je prostě jakoby zadarmo, 

v uvozovkách „zadarmo“ dostupný, takže to Déčko mají teďka tam, opravdu to je. Jinak předtím sledovali tu 

dvojku no, jakoby v tom stejným časovým úseku, takže se to nezměnilo. 

HN: Měla jste nějaká očekávání vůči tomu Déčku, když jste se jako dozvěděla, že bude nový dětský program? 

Lucie: Ani ne, protože přece jenom já jim to dávám jenom opravdu v takhle těch dávkách tý hodiny dvě prostě, 

jakoby do dvou hodin maximálně za ten den, tak jsem neměla úplně nějaká očekávání. Byla jsem si vědoma 

toho, že kdyby byly menší, tak bych to třeba využívala častěji, ale jak to prostě teďka nejsou doma a nekoukáme 

a o víkendech jsme na chalupě a tam to ani nechytáme. Ani jako nechci, aby tam koukali na televizi vůbec, 

jenom když prší, takže jakoby jsem neměla. Mě překvapilo pak pro dospěláky od těch osmi no, že občas se 

koukám na nějakou tu kulturu jakoby pro nás, ale to je jakoby, když člověk chtěl, tak si to na tý dvojce jakoby 

vyhledá, no takže teďka mi to přijde, že je to rozšířenější.  

HN: Kdybyste měla jmenovat nějaké oblíbené pořady toho Jasana. 

Lucie: Jako hodně koukají na ty Šikulové, to je jako hodně zajímalo i jsme jakoby občas něco vyráběli. Nejsem 

si vědoma, jako jestli to tam jako zůstalo, nebo jestli to je v těch dřívějších hodinách, že to bývalo prostě dřív no 

a to my už se teďka jako prostě nějak nedostaneme. Teď už jim to jako tak zapínám, jako ta šestá, až po těch 

úkolech. 

HN: Další otázka – možná trošku ztrácí smysl vzhledem k tomu, že se kouká jenom v určitém úseku – nicméně 

jestli je jako nějaký pořad, na který konkrétně se jako ty děti koukají. Jakože někdo má třeba Večerníček. Jdou 

třeba ze hřiště, protože je Večerníček, nebo takhle jestli máte nějaký takový pořad, který je pro vás jako 

speciální, nebo prostě se na něj kouká? 

Lucie: Jako kouká se jakoby na toho Ferbse – nebo jako Phineas a Ferb, na to se kouká i muž a říká, to je víc pro 

dospěláky, to je taková legrace, takže to když je doma, tak to se kouká s nimi. 

HN: Tak to mi nahráváte na další otázku, koukáte se s dětmi na tu televizi někdy? Neříkám, že pořád sedíte tam 

s nimi přibití, ale jestli to někdy znamená i jako společnou aktivitu. 

Lucie: Jako určitě jako muž sedí s nimi uprostřed na gauči, já dělám tu večeři a on je s nimi, on je šimrá a prostě 

je jakoby s nimi a prostě si to tam jakoby užívá, natáhne si nohy a prostě oni se s ním jakoby mazlí při tom.  

HN: Všimla jste si některých těch nových formátů a zaujaly vás některé? Mluvím o pořadech, které vznikly 

přímo pro to Déčko, nebo chvíli předtím, než to Déčko vzniklo. Takové ty ne typické dětské, že to nejsou 

pohádky, ale třeba ty Zprávičky nebo některý to cvičení nebo Čtení do ouška.  

Lucie: Jo, vlastně to Čtení do ouška, to taky no, teda to vždycky ženu, že jim jako přečtu, ale oni, že chtějí jako 

koukat na to, jak čte ten pán, že už jako tak ani moc nečtu, což mě překvapuje, že nechtějí ode mě číst no, ale to 

se nedá nic dělat. Ale prostě v těch osm musí být už v posteli, takže tohle bylo jakoby příjemné tohle. Ale ty 

Zprávičky, ty mám ráda jako já no, protože ty jsou takový jakoby vtipný. Pak mě taky zaujalo takový to – otázka 

nějaká „Co je štěstí?“, nebo tak, akorát teďka prostě jsme opravdu čtrnáct dní teda koukali, že mi přišlo, že mají 

málo těch témat. Třeba štěstí jsem viděla třikrát jako jo a tak, ale včera jsem zrovna... Tam bylo něco jsem 

zrovna říkala mužovi "tohle ještě ne, tohle ještě nevím tyhle názory," ale jinak právě štěstí a pak láska a pak 

prostě nějaký to, ale jako dcera na to kouká, syn ten to bere jedno ucho tam a druhým, ale přesně už s nimi říká 



„jé, ten to řekl hezky“ a ví, co je láska, nebo jak se rodí děti, nebo co jsou peníze a tak. Takže to mi přišlo, že je 

to dobrý no, že to vlastně říkají i těma vlastníma slovama ty děti, že mi přijde, že některý to mají srovnaný asi od 

těch rodičů, nebo něco některý teda jsou úplně mimo, ale to mě zaujalo. 

HN: Je tam něco, co vám jakoby chybí v tom programu, že víte, že kdyby to tam bylo, že byste se na to koukali? 

Lucie: Nevím. Jenom vždycky, když vidím nějaké ty upoutávky, tak si říkám „to by bylo hezký, akorát že to je 

víkend a jsme na chalupě, nemáme to tam, tak to jako neuvidíme,“ ale jako nic co by mi tam úplně jako chybělo 

to ne. 

HN: Něco s čím jste ohledně toho Déčka zatím nějak jako nespokojená, co vám tam vadí třeba? 

Lucie: Ne, neřekla bych.  

HN: Déčko se profiluje jako televize, která je bezpečná pro děti, že rodič vlastně by měl klidně nechat to dítě se 

koukat a nemusí se bát něčeho, co by mohlo to dítě nějak špatně ovlivňovat. Věříte tomu v tomhle směru, nebo 

máte radši tendence to kontrolovat a ujistit se, že je to pro ty děti neškodný?  

Lucie: No jako určitě bych se ujistila. Samozřejmě ten Phineas a Ferb – to mi přijde, že je to tam jako takový 

trošku, někdy ta záporná postava je tam hodně jakoby negativně a ještě je to tam hodně vyzdvižené to právě, že 

jsme se bavili, že je to trošku pro ty dospěláky. Ale jinak myslím si, že přece jenom jak je to kreslený a jak je to 

jako tou formou, že už jsou i jakoby moje děti přímo třeba trošku i větší, asi i jakoby si to nějak i přeberou sami 

nebo dcera, že o tom přemýšlí, a když tak se ptá. 

HN: Myslím si, že poslední otázka. Řešíte nějak doma mediální výchovu ve smyslu ne, že média vychovávají 

děti, ale aby děti věděly, co je to televize, jak funguje televize, jak se tam dostávají ty obsahy, bavíte se o 

novinách, o časopisech něco takového? 

Lucie: Abych pravdu řekla, tak tohle úplně jakoby jsme takhle neřešili. Ale samozřejmě, když se mě děti třeba 

ptaly, když koukaly na nějaký film a říkaly „jé, to je herec, který hrál v tomhle,“ tak jsem právě říkala, že je to 

třeba jeho povolání, že prostě hrál tohohle prince a teď tady hraje nějakého chuďase, nebo něco takového. Takže 

to jakoby jim do souvislosti dávám. Pak samozřejmě třeba syn měl ve školce nějaké vystoupení a pozvali si tam 

hosta – Jitku Molavcovou – takže to pro něj bylo prostě opravdu jakože, že opravdu na toho, koho kouká, že to 

je opravdu živý člověk, takže to si myslím, že mu dalo asi nejvíc, jakože opravdu tam jako ti lidé takhle fungují. 

Já zatím řeším spíš takový ty jako takový ty letáky, nebo reklamy, co tam na nás jako z té televize jakoby šly 

někdy. Že ne všechno musejí mít a ne že prostě všechno, co říkají v televizi, je dobrý. Takže jako tímhle 

směrem, ale jakože o novinách, o časopise to úplně ještě ne.  

HN: Myslíte si, že by některé ty pořady toho Déčka... Jestli by k té mediální výchově mohlo to sledování Déčka 

nějakým způsobem třeba přispět? 

Lucie: Já nevím úplně, jak by se to samozřejmě dalo pojmout, ale přesně teďka jak je to takový to zahlcování, 

ale samozřejmě chápu, že prostě teď je doba těžká, takže všichni na nás proste, ale včetně i třeba takových těch 

letáků do schránky, nebo takovýhle, tak to možná by se to mohlo třeba nějakým způsobem… Nevím v jaké 

sekci, nějak tak jako obrazit, ale to je zase… Podle mě je těžký v téhle době, jako kdy prostě shání nějakou 

každou korunu, tak prostě tu propagaci pro sebe prostě dělá, kde to je možný. No mně třeba vadilo, že jsem se 

setkala právě v první třídě, že jakoby do škol chodily nějaký prostě propagační letáky něco, co nám hází do 

schránek. Takže jakoby dcera nosila, ale teda musím zaťukat, jako asi první dva měsíce, prostě takový různý 

letáčky – jako knihu tuhle kup, tam jdou magnetky a tu určitě budeme potřebovat a tak. Takže to mě trošku jako 

překvapilo. Já jak jsem jí právě, jak jsem jí měla doma, tak jsem se jí snažila jí tak nějak vysvětlit, že ne co 

všechno jako dostane letáček, nebo tady má slevu, já nevím, na vstupenku do divadla, ale musí koupit tři do 

cirkusu nebo tak něco. Takže to mi přišlo, že je to takový trošku podrážení toho, že já jsem se jí snažila nějak 

vychovat a ta škola, to bylo pro ní jakoby první rok, že jo, tak takový to - co paní učitelka řekne, to je prostě 

svatý. A já jsem nevěděla, jakou formou jí to učitelka řekla, takže to jsme trošku řešili, no ale musím říct, že asi 

buď jestli to někdo řešil i dál, že už to jako nedělají, že už nehustí do těch dětí přesně tyhle ty letáčky, že nám to 

když tak dají na těch třídních schůzkách. 

 
Respondent č. 9 (Alena) 

HN: Já bych se vás zeptala nejprve, jak máte teda staré děti. 

Alena: První je 15, další 13, další je 10 a další je 6. 

HN: Na Déčko jste doma už koukali někdy, už jste to někdy zapnuli? 

Alena: Ano. 

HN: Věděla byste zhruba tak kolikrát od toho 31. srpna, kdy to začalo? 

Alena: Koukáme na seriál Špačkovi v síti času, takže to sledují děcka pravidelně kvůli tomu seriálu. A pak 

možná čtyřikrát týdně zhruba, kdyby se to počítalo v rámci týdne. 

HN: Vy, jako rodič, měla jste k tomu nějaké očekávání k tady tomu novému kanálu. 

Alena: Já jsem k tomu měla odpor, protože jsem si říkala, že není potřeba, aby děti měly svůj speciální televizní 

kanál, že na to, aby seděly u počítače, další podnět už není potřeba. Ale je pravda, že mě překvapila, co se týče 

obsahu, že to není zas až tak špatné, co jsem očekávala. A tím, že děti už umí pracovat s počítačem, tak si umí i 

sami vyhledávat a zase tohle to má výhodu, že vím, že když půjdou na Déčko, že tam nic špatného nenajdou. 



HN: Takže co se týče té bezpečnosti, kterou oni se vlastně i profilují, že jsou jako bezpečná televize pro děti, tak 

to si myslíte, že se na to jako můžete spolehnout? 

Alena: No určitě! 

HN: Věříte tomu, dobře. Kromě teda těch Špačkových, máte ještě nějaký, nebo respektive – šestiletá dcera má 

ještě nějaký oblíbený pořad? 

Alena: Tak to doufám, že budu jmenovat správně. Tam jsou pořady Biblická pátrání, co jsme je naučili, aby se 

na to dívali. Pak je tam soutěžní pořad, který ale nevím, jak se jmenuje, soutěží tam ty děti co se týče vědomostí 

a potom je tam nějaká prolézačka pro ně udělaná, kterou musí oni v časovém limitu splnit. A pak jsou tam 

Večerníčky a protože jsou to děti, který jsou nadšený do tance, tak je tam i ten taneční pořad. 

HN: Ano. 

Alena: Takže tady to, na to se už dívali. Tak my to nesledujeme v televizi, sledujeme to přes počítač, to 

znamená, že oni si můžou vybírat z toho. 

HN: Takže vlastně se u vás neděje to, že byste zapnuli televizi a vidíte, co tam je. Nicméně za konkrétními 

pořady jdou. 

Alena: Přesně tak. 

HN: Výborně. Co se týče těch nových formátů, tedy některé už jste jmenovala – třeba to tančení a tak, co ještě 

některé, které vám přišly jako zajímavé. 

Alena: Sanitka! (smích) 

HN: Dobře. Přijde vám, že v té televizi něco chybí, nebo respektive uvítala byste tam typ nějakého pořadu? 

Alena: Asi mně tam nic nechybí, já bych byla radši, kdyby se na to vůbec nedívali. Kdyby to nebyly děti, které 

tráví čas u počítače, ale protože prostě ta nabídka tam je, tak jim to dejme tomu odsouhlasím, že se tam nemůžou 

podívat na nic, co by bylo nevhodné pro ně… Je to taková z nouze ctnost. 

HN: Dobře. Máte zhruba nějaký dojem o tom, kolik toho času vlastně věnují teda těm novým pořadům, nebo 

regulujete jim to nějak? 

Alena: No já jim to reguluju samozřejmě, ale jsou chvíle, kdy tomu mému sledování uniknou. Tak když se 

budeme bavit konkrétně o Déčku, tak dejme tomu půl hodiny. 

HN: Dobře. Takže takhle když se zeptám na celkovou spokojenost s tím programem, s tím novým kanálem, tak 

jste spíš spokojená, spíš nespokojená? 

Alena: Spokojená. 

HN: Přijde vám to, že to nějak jako řekněme osvěžilo tu televizní scénu, že to přišlo s něčím novým třeba i dá se 

říct s vhodným pro ty děti, nebo nějak svým způsobem rozvíjejícím? 

Alena: Myslím si, že jsou tam docela dobře vyvážený pořady naučný i zábavný a že ty naučné jsou udělané 

v kvalitě, která předčila očekávání, že to je vtipné, že to je nápadité, že si tam najdou možná svoje i ty menší děti 

i starší děti, takže to je dobrý. 

HN: Dobře. Ještě poslední oblast, které bych se dotkla, je mediální výchova. Nejprve jako rodič – jestli nějakým 

způsobem svoje děti se snažíte vychovávat v tom mediálním slova smyslu, tzn. vědí, jak vzniká to, co jde do 

televize, rozumí tomu, že to není realita? Samozřejmě ty starší jo, ale teď se budeme bavit o té šestileté dceři. 

Alena: Ví, že to není realita a ví, že jsou ty pořady udělaný…že to je dělané tak, aby to člověka co nejvíce 

pohltilo, že je velice málo pořadů, které jsou dělané, aby nám něco sdělily důležitého, konkrétního a ostatní jsou 

pro zábavu a abychom tam u toho počítače, nebo u té televize byli. Jsou k tomu navíc ty reklamy, který hodně 

vydělávají tím, že my to sledujeme. Tuhle základní vědomost mají, ale protože je to prostě něco, u čeho se dá 

jenom sedět a nemusí nic dělat, tak je to prostě pohodlný způsob zábavy, tak tím je to pro nás náročnější. 

Počítač, nebo televizi může brát člověk jako pomocníka a zároveň jako zloděje času.  

HN: Myslíte, že televize pro to vaše šestileté dítě je pouze jako zloděj času a ve smyslu výplň volného času, 

nebo to může dítěti i něco přinést? 

Alena: Tak tím, že jsou tam i ty pěkný pořady, který se mi obsahově líbí, že pokud si vybere ten pořad, o kterém 

jsem přesvědčená, že jí něco dá, tak to není ten zloděj času, ale ve chvíli, kdy tam sedí déle než půl hodiny a 

chce dál a dál a hledá, protože tam už je ta nabídka pořady, videa a hry tak pokud sjede do další nabídky, tak se 

z toho stane ten zloděj času velice rychle, když by to byla sebelepší nabídka. 

HN: A poslední otázka: Jestli bych se vás mohla teďka zeptat jako pedagogického pracovníka, jestli tu mediální 

výchovu nějak řešíte jako učitelka? 

Alena: Ne neřeším, protože já jsem tady jenom asistent, ale je pravda, že pokud bychom se na to téma dostali, 

jakože jsme se bavili s ostatními dětmi, jestli se dívají na Déčko, tak některé děti říkaly „no, mě to maminka 

nedovolí“ a některé děti věděly přesně o těch pořadech – povědomí tam bylo. 

HN: Celkově se s nimi jako nebavíte nějak. 

Alena: Dávám jim rady do života. Dávám, pokud situace dovolí, ale ne, že bych to já plánovala tuhle výchovu – 

to je tady na ostatních kolegyních. 

 

 

 



Respondent č. 10 (Pavla) 

HN: Takže, jaké jsou tvoje první dojmy z té televize, nebo celkově jestli si s tím spíše spokojená, nebo 

nespokojená? 

Pavla: Musím říct, že mě překvapila a jsem s ní spokojená, protože se mi líbí. Jsou tam jakoby ty historický 

věci, jsou tam ty cvičení. Mě to jako překvapilo a libí se mi to, abych pravdu řekla. 

HN: Výborně, jaký si k tomu měla očekávání k té televizi, jako něco speciálního? 

Pavla: No, říkala jsem si, že to asi nebude nic moc teda, abych pravdu řekla, protože jsem si to nedovedla 

představit. Jako ve srovnání třeba s tím Jim Jamem, tak jsem si myslela, že jakoby, že to nedají, jakože Česká 

televize.  

HN: Takže tvé očekávání to vlastně nenaplnilo. 

Pavla: Ano, jenom překvapená jsem.  

HN: Dobře, výborně. Věděla bys zhruba, kolikrát jste se už koukali?  

Pavla: Od toho, co to běží, myslíš od toho, co to spustili? To je měsíc že jo, já nevím možná polovinu z toho, tak 

10-15 dnů možná. 

HN: Jo, dobrý v pohodě. Koukal se teda doma, předpokládám.  

Pavla: Ano, doma. 

HN: A koukal se, protože prostě si potřeboval asi odpočinout? 

Pavla: No, nebo my třeba rádi teď zrovna ČT1 – takový ty klasický pohádky, jako hraný máme rádi a to 

koukáme teda i s manželem o tom víkendu. 

HN: Dobře, je mezi tím, na co teda tam koukáte (na tom Déčku) nějaký pořad, který jste si stihli oblíbit za tu 

dobu? 

Pavla: No to u nás děti asi teď ty Kačery, teďka „frčej“. 

HN: Jo. 

Pavla: No a ten Phineas a Ferb, no to zas nemusí maminka. 

HN: No, tak na tom jsme stejně. Je nějaký pořad, na který konkrétně se chcete koukat, na který prostě čekáš a 

víš, že v půl sedmý mi jde tohle a chci na to koukat? 

Pavla: Jo, to si sledujeme Večerníček, hlídáme no, ten určitě.  

HN: Dobře a co ještě dalšího tam sledujete, říkala jsi nějaký to cvičení, nebo jógu? 

Pavla: Jo, dívali jsme se na to. Mně se líbí takový to, to nejsou Jogínci, ale to je zase cvičení, je tam ještě nějaký 

všeobecný jakoby cvičení. A pak tam je cvičení takový to á la tancování, s tím Onderem – to se mi líbí. No a 

dětem taky, právě minule dělali to tango. 

HN: Jo? 

Pavla: Všichni tři takhle stojí před tou televizí, to je fakt úžasný jako. 

HN: To je dost dobrý tedy. Takže, ještě něco jiného kromě toho Večerníčku, na co jako vyloženě víte, že to 

půjde, tak si to zapnete? 

Pavla: No jako nemám to zatím vysledovaný, netuším. 

HN: Dobře. 

Pavla: No jako fakt náhodně no.  

HN: Jo, rozumím. Všimla sis teda některých těch nových formátů? Mluvila jsi o tom cvičení a o tom tancování. 

Jsou vlastně nový pořady, ještě něco jiného nového, co jsi zaznamenala, nějaký nový pořady, co jsou pro to 

Déčko vytvořené? 

Pavla: Včera jsem si všimla, že tam bylo nějaký – to nevím, jestli to bylo úplně český, ale vytvářeli tam nějaký 

dinosaury, jako z domácího těsta. To mi přišlo hodně zajímavý, jakože tvořivý a to se mi líbilo. No jako dětem 

jako no. Byli nějací takoví dva mladíci, tak dvacet, pětadvacet a něco tam jakoby tvořili no.  

HN: Dobře, super. Zaznamenala jsi třeba Zprávičky? 

Pavla: Jo to vím, říkaly děti, že jsou, ale já to nezaznamenala. To ví děti. 

HN: Jo, v pohodě. 

Pavla: A vůbec nevím, kdy to běží teda. 

HN: Je něco, co ti tam třeba… jako tě napadlo, že by tam jako mohlo být a není to tam? Co ti tam jako chybí? 

Pavla: Do toho dětského kanálu přímo?  

HN: Jo. 

Pavla:  Mně to přijde jakoby hodně pestrý, nenašla jsem no. 

HN: Jo, dobře. A něco negativního, nebo co tě tam jako naštvalo, co ti tam nesedí? 

Pavla: No já si myslím, když je to jakoby český, že bych tam nedávala takový ty á la americký kreslený, že bych 

si na to dávala jakoby pozor. 

HN: Dobře. 

Pavla: Nebo takový jakože moc… děti na to koukají – Tom a Jerry se pořád mlátí po hlavě. 

HN: Jo, jasně. 

Pavla: To je jakoby na rodičích, jako aby to jako zhodnotili, buď pustili, nebo nepustili prostě.  

HN: Jasně. K tomu se vlastně vztahuje moje poslední otázka. Oni se profilují jako bezpečná televize, že rodič se 



nemusí bát právě tamté agrese a tak. Je tam něco takového, co jsi právě, že co ti jako v tomhle směru 

nevyhovovalo? 

Pavla: Jo byl tam ještě jeden, ale to je zas takový, jakože to možná není zase jakože špatný. To bylo udělaný do 

nějakého bojového umění. Bylo to taky kreslený a to nevím, jestli to běželo po těch Jogínkách, nebo mezi 

nějakou tou půl šestou, šestou a to se dětem zase líbí. Že tam je jako udělaný to bojový umění a je to kreslený 

celý, ale taky no, asi to patří k životu prostě no. Taky se tam jako bojuje, ale to se dětem libí, jakože tam je ten 

kladný hrdina, záporný hrdina, nějaký ty nadpřirozený síly. 

 

Respondent č. 11 (Jana – učitelka v MŠ) 

HN: Tak mě by zajímalo, jestli ve školce aspoň někdy využíváte televizi pro děti. 

Jana: Využíváme televizi, ale nejde nám nová stanice Déčko, jenom první program a podíváme se na 

Kouzelnou školku. 

HN: Dobře, kdyby vám to Déčko šlo, myslíte, že byste ho využívali třeba?  

Jana: Ano. 

HN: Ano, od včerejška už to jde naladit i tam, kde to nešlo, takže je možné, že by vám to šlo. Bylo by možné, 

abych přišla v prosinci a ještě jednou se vás zeptala, jestli jste s tím třeba spokojené? 

Jana: Určitě, paní ředitelka říkala, že to snad nechá naladit, ale zatím jelikož je rozjíždějící ten na září, tak to 

vlastně se o to nikdo nějak moc nestaral, takže to nejde. Já ho jenom sleduju doma ke srovnání, ale určitě bych 

ho využila. 

HN: Dobře, takže jste se o to zajímala i pro využití ve školce a zatím jste s tím teda spíše spokojená, nebo přijde 

vám to zajímavé?  

Jana: No. Ráno tam jsou rozdělené ty programy, začíná to asi seriálem pro děti, bych řekla ty starší – druhý 

stupeň, takže než jdou do školy. A pak začíná blok úplně pro malé děti, kde jsou pohádky – takové ty 

jednoduché, s mluveným slovem v jednoduchých větách, úplně pro ty mrňátka, takže tohle bych ve školce 

využívala. To tam běží tak do té desáté hodiny a pak zase odpolední blok je zase pro ty starší, co jsem sledovala 

a večer je to pro dospěláky. 

HN: Jasně. 

Jana: Každý si tam najde a programy jsou zdvojené na ČT1, na Déčku jsem viděla, že to jde úplně naprosto 

stejně. 

HN: Myslíte, že by některé ty pořady se mohly stát i jako pravidelnou činností i s vámi pro ty děti, že by byly 

natolik zajímavé, že byste jim je pravidelně pouštěla? 

Jana: No, zrovna dneska ráno jsem se dívala na pořad dětský a tam používali v pohádce, byla to anglická 

pohádka, internet, email, takovou tu novou technologii, která byla pro ty malé děti pohádkovým způsobem, takže 

oni tam dávají pohádky, kde používají docela složitá slova, ale hned je vzápětí vysvětlují. Takže je tam i profese 

činnosti moderní doby nenásilnou formou, kde já bych musela povídat, já nevím, šla pohádka a tam všechno 

bylo, takže by to šlo rozvíjet i do té výuky. 

HN: Dobře, kdybych se zeptala na mediální výchovu – řešíte nějak s dětmi něco, ať se to týká internetu, 

počítače, novin, časopisu, nebo televize? Bavíte se nějak o těchto médiích? 

Jana: No bavíme. Ono to už patří plně k životu. My tady ve třídě máme interaktivní tabuli, takže každé dítě už 

dneska umí tady tohle používat a je to součástí výuky.  

HN: Dobře, tak výborně. Ještě bych se zeptala na to Déčko. Oni se profilují jako bezpečná televize pro děti. 

Došla jste k nějakému konfliktu s tímhle? Přišlo vám jako, že je tam něco nevhodné už pro ty děti, nebo vám 

přijde všechno, co jste viděla, už jako v pořádku? 

Jana: To, co jsem viděla, mi přijde pěkný a je to pro všechny věkové kategorie, takže si myslím i pro ty 

základky, ty mateřinky, stačí jenom vysledovat čas, kdo ví, jaký to je. V sobotu i v neděli jsou tam krásné 

pohádky. 

HN: Dobře, takže se dá počítat s tím, že s tím budete pracovat, když bych mohla ještě jednou vás přijít 

vyzpovídat, nebude vám to vadit? 

Jana: Ne, nebude mi to vadit – stačí, aby paní ředitelka zařídila, protože ona objednává a to Déčko se musí 

naladit. Zatím já jsem to zkoušela přes web kanály a nebyla jsem úspěšná  

HN: Jasně, dobře, tak jo, tak ode mě je to teda zatím vše, děkuji mockrát. 

Jana: Všichni si hrajeme na to, že jsme v nějaké době a my vlastně jsme tady v téhle době dneska, zítra, pozítří a 

žijeme nějaký život. V tom životě ta technika k nám patří, ti co říkají, že ne, tak jsou někde jinde malinko a 

dneska jsou to ty alternativy - alternativní matka, knížky z kterých vycházejí děti, které až tak do té společnosti 

nezapadnou a jsou prostě jiné. Takže izolovat dítě a tohle, že je to škodlivé, to uděláte z něho dítě, které 

vybočuje a není společenské, jestli chceme nebo ne. Třeba Kouzelná školka, máme podzim. Sklízí se zelenina, 

ovoce, listy, ta školka vůbec není mimo, ty lidi to přesně sledují to období a já na to navazuji. Takže mnohokrát, 

když já pustím tu školku, protože já bych v tu dobu měla mít cvičení a zase někam ujíždím, že mi tady někdo 

přijde a sleduji školku a necvičím, protože se mi to tam nevejde a musela bych to celé posunout a potom jsem 

v časovém presu. Já mám taky svoje, co musím plnit do té svačiny, vycházky a tady tohohle, takže přece já to 



udělám a děti jsou moc šťastné a pak navazuji. Protože František říká, třeba tam jsou tady na lístečky a my 

jdeme, nasbíráme si a pracujeme… v rámci to zařazujeme, takže to není jenom tak, že si myslím, že to je bráno 

veřejností, matkami, zřizovatelem, že děti sledují ten program, ale vůbec jim nedochází, že se musí zaměřit, co 

právě sledují, a že si myslím, že každá ta paní učitelka zváží, co je. Ale my vlastně nemusíme vůbec řešit, 

protože ta Kouzelná školka a tyhle pořady – zase se domnívám – že tam mají vždycky nějakého pedagoga nebo 

psychologa, který jim říká „tohle se točí, tohle je pro děti“, protože vidím, že je to promyšlené. 

  



Příloha č. 6: Přepis rozhovorů – 3. fáze 

HN – Helena Novotná, tazatelka 

Předvýzkum (Slávek) 

HN: Takže, jak začít? Takže mi to popíšeš všeobecně, potom jestli máš možnost někdy se koukat na televizi a 

někdy se s nimi koukáš? 

Slávek: Na obojí odpovídám ano. Mám tu možnost se s nima koukat. 

HN: A když se teda koukáš, tak na co se koukáte? 

Slávek: No nejčastěji na dětský pořady a na… taky třeba sledujou společně s náma zprávy, případně jako 

výjimečně na nějaký pořady neurčený přímo dětem, jako například třeba Četnický humoresky. 

HN: A když se nekoukáš vyloženě s nimi, máš určitou kontrolu nebo aspoň povědomí, na co koukají? 

Slávek: Mam povědomí o tom, na jaký koukaj kanál a tomu kanálu svým způsobem jako důvěřuju v tom, že 

nezkoumám obsah těch pořadů. 

HN: Jo a o jaký kanál nebo kanály se teda jedná? 

Slávek: Nejčastěji Déčko a… 

HN: A koukaj i na jiný kanály? 

Slávek: U babičky koukaj i na Jim Jam, jak bych to nazval, ani neznám ten název, ale prostě většinou. 

HN: Takže jsi říkal, že tomu prostě jako důvěřuješ tomu, mluvíme teda o Déčku dejme tomu. 

Slávek: No tak mluvíme o tom Déčku dejme tomu. Jako mám to vlastně velmi podobně i s tím Jim Jamem ve 

smyslu toho, že to jako neřeším, že když to teda vyloženě nesleduju já s nimi a je ta situace, kdy sledujou 

pohádky v televizi, tak prostě oni sledujou ten kanál a já nezkoumám, co konkrétně na něm jde a u Déčka je to 

specifický tím, že vím o konceptu absence reklam, takže tam jsem jako z toho nadšený, že jako nebudou sledovat 

inzerci sladkých nápojů a podobně. 

HN: Když se koukáš teda s nima a dejme tomu měli by tam Jim Jam, tobě tam přijde něco nevhodný, tak prostě 

to jako přepneš nebo vypneš? 

Slávek: To asi záleží na tom, nakolik mi to přijde nevhodný. Buď jsou věci jako jednotlivosti v nějakým pořadu, 

u kterých mam potřebu jako jim to začít vysvětlovat, nebo pokud mi přijde vyloženě hloupý nebo nevhodný 

samotný ten pořad, tak to prostě přepnu. 

HN: Jo a uměl bys jako nějak specifikovat, co by v tobě mohlo vyvolat to, že prostě tohle fakt teda sledovat 

nebudete a na tenhle kanál, ten vám pouštět nebudu, protože tady se mi teda nelíbí, co zařazujou do toho 

vysílání. Nemusíš jako obecně, stačí konkrétní případy, to bude vlastně asi i lepší. 

Slávek: No já nad tím právě jakoby přemýšlím. 

HN: Minuta nechápavého ticha. 

Slávek: Bude mi to asi chvíli trvat, ještě když u toho řídím. 

HN: Tak ty reklamy teda jsi říkal, ty ti vaděj a nevím, jakože třeba nějaký násilí, nebo určitý typ pořadů, který 

prostě... já nevím, nechci tě navádět. 

Slávek: No jasně, jako obecně nemam rád japonskou animaci a je to pro mě asi natolik limitující, že jako tohle 

promítám i do toho, co jako dětem určím jako vhodný/nevhodný, protože mi to přijde jako z hlediska kulturního 

nevhodný, že ne nevhodný ve smyslu „neměly by na to koukat děti,“ ale prostě mi to přijde jako špatný kulturní 

úrovní.  

HN: Jasně 

Slávek: Z hlediska vkusu se mi to příčí. To je jako jeden důvod, potom je docela dobrý ten nápad s tím násilím, 

když prostě hlavním prostředkem vyprávění je v tom to, že někdo s někým bojuje, tak mi to jako docela vadí, 

pak už teda záleží na těch dalších aspektech a úrovní tý grafiky toho násilí, jestli to je jenom věc, kterou přejdu s 

nějakým vysvětlením. 

HN: Oukej, děkuji. 

Slávek: A pak jsou i věci, u kterých zase jako vím, že by je to ani jako nebavilo na to koukat, ale koukají na to 

protože to vlastně jde na tom programu, jako příklad uvedu teen sitcomy a ..., který jsou prostě cílený jinam, ale 

protože to chodí na stejným kanálu, tak ty děti jsou schopný se na to koukat a pouštěj si tam věci, kterým jednak 

ty malý děti nerozumí a taky by je jako asi nemusely slyšet. 

HN: No a jako donutí tě to, když tam přijdeš a tohle tam běží, jako necháš to plynout nebo s tím nic neděláš? 

Slávek: No tohle jako přepnu no, jako nesleduju vyloženě s nima, ale tak jako občas zkontroluju, co teda zrovna 

tam běží, že nemam stoprocentní cenzuru zrovna v tomhle, jakože vynechám, na co koukaj a občas se i stane, že 

je něco nebaví. Když už jsou větší, tak si to teda přepnou sami, něco si najdou. 

HN: Než bylo Déčko, koukali teda na něco jinýho místo Déčka? Na co? 

Slávek: Koukali na Barrandově na Animáček, který byl jako v podstatě pásmo pořadů, ale jinak jako na žádný 

podobnýho typu doma nekoukali. 

HN: No a dá se říct ,že teďka teda to Déčko vlastně nahradilo ten Barrandov a řekl bys třeba, že i koukaj víc, 

protože Déčko teda celodenně dává ty pořady. 

Slávek: Řekl bych, že teda koukaj víc, protože jako je k tomu víc příležitostí a i já k tomu mam víc příležitostí 

jim to zapnout. 



HN: No jasně 

Slávek: Když prostě byl Animáček, ten byl v určitým čase a kdybych jim to chtěl pustit jindy, tak to nejde, 

zatímco teďka když je ta… 

HN: Furt něco. 

Slávek: Použiju celodenní, mam pocit že to. 

HN: A vidíš to jako negativum to, teďka nemyslím to, že koukaj víc, ale tuhletu jako možnost, nebo to, že je tam 

furt něco, jako jaký na to máš pohled vlastně. 

Slávek: Takový jako ambivalentní, jako na jednu stranu je to… mám pocit, že to způsobuje, že koukaj víc na 

televizi, o čemž jsme přesvědčený, že jako není nutný, neříkám, že to je vyloženě špatný, ale zároveň jakoby... 

koukaj na televizi a jejich rozvoj a zároveň jako ten pozitivní vztah je, že pro mě jako rodiče je to jednodušší, že 

nemusím čekat až do konkrétního času, kdy se jich jako „zbavím“, respektive třeba příklad, že něco potřebuju 

v čase, kdy chodí Animáček – něco zařizovat, může být taky, jako můžou vynahradit. 

HN: No jasně a při představě, že máš doma kabelovku a máš Jim Jam a Minimax a všechny tyhlety, tudíž Déčko 

není první dětský kanál, který máš, jako je to težký říct, ale myslíš, že by nastala stejná situace, že to Déčko 

nahradí ten druhý kanál?  

Slávek: Myslím si, že ne, že by prostě jenom přepínali na víc. Protože mají prostě vybraný oblíbený pořady na 

těch jiných kanálech, který na Déčku nechodí. Hlavně v týhle souvislosti zaskočilo i v takhle malým věku 

funguje ta „peer pressure“ z toho, jako od těch ostatních děti „a viděl jsi včera Scoobyho?“ 

HN: To je právě dobrý na tom záznamu. 

Slávek: Jo? Že mě to jako překvapilo, že v předškolkovým věku do pěti let funguje tohle. Vlastně mě to 

překvapilo především, protože za našich let to nebylo. 

HN: No jasně. 

Slávek: V tak mladým. 

HN: No tak mimochodem já jsem mu to vlastně pustila někdy předevčírem právě proto, že říkal „ale mami, já se 

na to moc chtěl koukat, abych mohl Lukášovi říct, že jsem to opravdu viděl,“ takže jako jsme to podělali, no. 

Slávek: Já bych řek, že jako za našich let se koukalo na Superstar a podobně, to zas člověk musel vidět co se 

dělo. 

HN: No dobře, to už jseš jako ve staršim věku, že jo, tady když ti bylo pět. 

Slávek: No jasně, ale já to právě říkám, že v našem věku takovýhle věci nebyly, protože když mi bylo pět, tak 

byly tři televizní kanály a chodil Večerníček, ale. 

HN: No nebylo to takový jako „Viděls ho?“ 

Slávek: No jasně, ale že se to, hlavně se to neřešilo. 

HN: Hm, oukej, tak jo. Řekl bys, že se to Déčko nějak jako odlišuje od těch ostatních teda dětských kanálů, nebo 

kanálů, který dávaj k dispozici nějaký dětský program? 

Slávek: No tady jsem, si myslím, jako ovlivněný tebou. 

HN: No? 

Slávek: Protože ten můj názor je zkreslený, ale řekl bych, že jo, se odlišuje tím, že mi přijde, že se snaží tam mít 

i věci, který by se dalo říct, to dítě nějak rozvíjej, jakože to první jenom nejsou úplně tupý kreslený pohádky, ale 

jsou tam jako věci relativně pozvedávající, třeba to čtení, to podle mě na žádným dětským kanálu v Čechách – a 

co mam zkušenost, tak i v zahraničí – jako v životě neviděl. Jako televizní pořad, který je věnovaný jenom tomu, 

že tam jako někdo předčítá, i když teda asi ...tý sledovanosti, nevím vlastně úplně proč, aby to bylo asi 

atraktivnější, asi i v tom tam jsou nějaký animace jako vhozený, ale v podstatě větší část představivosti spočívá v 

tom, že dětem předčítáš, to je určitě odlišující koncept. 

HN: Jo dobře a pak jsou o těch reklamách, že tam nejsou. 

Slávek: No tak to je asi zásadní hledisko pro mě jako rodiče, který se na tohle snaží jako dávat velký pozor, aby 

děti nebyly zbytečně vystavovaný působení. To je jako velmi působivý odlišení. 

HN: Když teda se podívám na tu bezpečnost toho Déčka, tak tam si říkal, že tomu důvěřuješ, že nemáš problém 

s tím, že bys tam někdy zachytil něco, co bys jako chtěl, aby ty děti nesledovaly. 

Slávek: No to určitě ne, to myslím, že jsem tam nic takovýho neviděl. 

HN: Jo oukej, tak to můžu uzavřít. Tak teďka konkrétně, jestli jseš schopný vyjmenovat pořady, který sledujou 

děti. Prostě který jsi viděl, že děti doma sledovali 

Slávek: Není to vyloženě pořad, ale zakončení vysílání počítáním oveček je takový velký moment mi přijde, pro 

mě velmi zaznamenatelný. 

HN: A vážou se k tomu nějaký, jako co to vyvolává v těch dětech? Říkáš, že to je jako velký moment. 

Slávek: No určitý rituál mi přijde jako obdoba toho, když večerníček dává dobrou noc. 

HN: No a co u toho, dělají u toho něco „special“? Jsem ovlivněná teda tím, že to vím. 

Slávek: Že ty děti na to prostě koukají a řeší, kolik dostanou bodů ovečky a jak to dopadne... Totální přeskoky 

nebo co. Z těch pořadů si vybavit budu mít docela problém, teda se přiznávám. 



HN: No v pohodě, tak stačí. Jako já jsem ne dobře, tak já přeskočím tuhle otázku a řeknu ještě horší. Jaký jakoby 

znáš nebo víš, že tam běží tohle a tohle a myslíš si o tom tohle nebo který bys třeba vyzdvihnul, mluvil si o čtení, 

tak to můžeš vynechat. 

Slávek: Tak to čtení, sám jsem nikdy asi neviděl nějaký ty zprávy. 

HN: Zprávičky? 

Slávek: Zprávičky jako účastník, to jsem asi nikdy jako fyzicky neviděl. 

HN: Ale víš o nich. 

Slávek: Vím o nich, že to má být, že to tam je, ale nemám vlastně jako představu, jak to vypadá. Pak je tam 

taková ta anketa. 

HN: Paličky. 

Slávek: Tu bych... To mě jako... takový moment, kdy mě Déčko překvapilo/zaskočilo, kdy tam řešili Boha a 

jako to mi nebylo úplně příjemný, že to tam řešili, samozřejmě se nesnažili děti izolovat od toho, že jako jsou 

věřící lidi, ale přišlo mi, že tam jako nebyl žádný jako „disclaimer“. 

HN: Z tý druhý stránky no. 

Slávek: No přesně. 

HN: Jako Bůh je a řešili tam co to. 

Slávek: Co je to Bůh a řešili tam, co to je a nebylo tam jako „někteří lidé věří, že existuje něco, co přesahuje 

normální existenci života,“ že to mi jako vyloženě vadilo. Wifina, to mi přijde jako dobrá věc, to jsem i viděl 

dokonce dva díly, protože jsem hledal, jako kde budeme my. Furt jsem to nenašel a už běžela stovka, tak jsem to 

už neřešil. 

HN: A co tam je? 

Slávek: Tam jako řešej technický věci, jako týkající se, řekl bych, multimédií, počítačových médií a je to jako 

docela zajímavá taková obdoba Populární mechaniky pro děti, náš takový pořad. 

HN: No a tak to je i dost zajímavý ta Wifina a máš dojem, že to je pořad, na který by se mohlo koukat i to 

pětiletý dítě, že by mu to něco dalo, nebo že už to prostě je pro starší? 

Slávek: Určitě je to pro starší, nicméně myslím si, že fakt že tam jsou dětský moderátoři a to opravdu dětský, 

řekl bych 10/12 let jim může být, jako může být i pro pětiletý dítě tolik snesitelný nebo zjednodušující fakt, že 

jako na to může koukat a něco mu to dá. Něco v něm utkví, samozřejmě, že nebude rozumět spoustě věcí a. 

HN: No a tak máš dojem, že tenhle pořad nějak i obohacuje nějakou jako i mediální výchovu? 

Slávek: No určitě má, myslím si, že je zacílená na dobrý věk, že ta myšlenka... že cílovka – je to od takový 

první/druhý, no druhý až pátý třídy max. a pak ještě pro starší, pak už je jako zbytečná. 

HN: Jo, je to jakože 5-8. 

Slávek: Ale dá se to, to víš z hlavy. 

HN: Jo, myslim si, že jo, respektive. No ačkoliv oni tam maj ještě pak „teen“ část, no tak to bude. 

Slávek: Jak se tam tak jako různě střídaj ty moderátoři a to jsou fakt jako rozdílný věky, některý působí tak jako 

ty děti jsou malý tak jsou různě vyvinutý, že jo, ale některý ty moderátoři vypadají výrazně mladší než jiný a zas 

neviděl jsem to tolikrát, abych v tom zaznamenal nějaký, jestli to znamenalo jako tematičnost toho, řekněme 

třeba, kterýho jsem si jako všimnul schématu v tom. 

HN: Dobře tak já zkusím. 

Slávek: Pak Lvíčata, což jsou sporty. Jsem viděl teda jednou. 

HN: Whyyy, no dobře, já se zeptám ještě trošku konkrétnějc a to tak, je prostě nějaký pořad, který se ti líbí 

natolik, že ho chceš jako pustit svým dětem, protože víš, že jim něco dá, že jim nějakým způsobem rozvine? 

Slávek: Ne, protože je neznám, ale věřím tomu, vzhledem k tomu, nakolik jsem některý pořady Déčka poznal, 

že bych tam takový našel, ale bohužel nemám úplně čas na to sledovat s dětma, tak bych sbíral, možná je to jako 

z hlediska rodičovství chyba. 

HN: No a teďka si vem situaci, že za tebou prostě přijde Davídek: „Ty jo tati, já se chci koukat na televizi,“ a ty 

řekneš „tak dobře“, a chceš mu jakoby vybrat nějaký program, tak si vezmeš ten program toho Déčka, tak máš 

prostě v hlavě nějaký program, který víš, že bys teda vybral a řekneš „jo, počkej hodinu a půl a půjde tam tohle a 

na to se můžeš koukat“. 

Slávek: No, já moc ne. 

HN: No jasně, oukej. Kouknu se do chytrý... Jo tak ještě bych se teda vrátila k tý mediální výchově, mluvili jsme 

teda o Wifině, ale myslíš jako, že celkově máš nějakou zkušenost s tím, že ke sledování nějakýho pořadu, nebo 

čehokoliv vlastně v televizi a konkrétně řekněme na Déčku nějak vyvolalo, že se třeba s dětma bavíš o těch 

médiích, nebo o tom jak něco vzniká nebo co něco znamená a jako jestli prostě nějakým způsobem to přispívá a 

nemusí to být tím, že se koukáš na pořad, v kterým říkají „v televizi se dělá tohle“. 

Slávek: Tak to jsou takový pořady, já teďka nevím konkrétní pořad, ale třeba triky, Klíčování před zeleným 

plátnem, který jsem se dětem nebo tomu staršímu, ne tomu mladšímu. 

HN: Jo v pohodě, jako kdybys měl nabídku. 

Slávek: Snažil bych se vysvětlit, jak fungujou a docela často i v něm samotným to zanechalo schopnost 

pochybovat o tom, co vidí v tý televizi a že řeší jakoby, jestli to opravdu jako jsou herci, nebo jestli to jsou… 



nebo jestli je něco tvořený počítačem. Asi to je ukázka určitý iniciace/diskuze o tvorbě médií, která vznikla, ale 

zároveň jsem v tomhle dost zdeformovaný oborem na škole. 

HN: Jo dobrý, ještě jednou se vrátím k těm pořadům a budou se týkat těch nových formátů. Jsou to pořady, který 

byly vytvořeny spíš jako cíleně pro to Déčko a udělám to tak, že jako zkusím říkat názvy těch pořadů, respektive 

popsat, jestli tušíš o co jde/netušíš/viděl jsi někdy, jestli jseš s tím spokojený. Takže teda Zprávičky, říkal jsi, že 

jsi neviděl a víš o nich. A co o nich víš? Nebo co v tobě vyvolává to, co o nich víš? 

Slávek: Zásadní je, že to uvádí děti, mladý moderátoři a mám pocit že i ty zprávy se spíš jako týkaj věcí, co 

zajímaj děti – v tom smyslu, že některý reportáže se budou třeba velmi podobat těm, co je v normálním 

zpravodajství, jako třeba když je 5. prosince, tak.... ale zas většina zpráv se tam objevovat asi nebude. 

HN: No jasný, tak dobrý, tak a je to pro tebe jakože spíš pořádný pořad nebo tě to v podstatě nezajímá. 

Slávek: Tak je to 

HN: Tak teďka takový pohybový pořady, to znamená Taneční hrátky s Ondrou Onderem/Janem Onderem - 

nějakým Onderem, Jogínci a Hýbánky. 

Slávek: Znám akorát ty tanečky, ty jsem jako, že jsem je několikrát zkoušel. 

HN: Tancovat si. 

Slávek: Tak jako třikrát-čtyřikrát jsem to viděl, u toho mě teda překvapilo, že jsem viděl syna, jak se to opravdu 

snaží opakovat. Je to typ pořadu, který podle mě, kdybych neviděl tu autentickou reakci vlastního dítěte na to, 

tak bych k němu měl vztah neutrální, že jsem si myslel „no, je to nějaká výplň, není vyloženě blbá,“ ale vyvolalo 

to ve mně asi spíš pozitivní nádech, protože si říkám, že opravdu pokud to donutí ty děti se hýbat, čímž nechci 

znít jako představitel starší generace, který kritizuje dnešní děti, že jenom sedí u počítače a čumí, což si 

nemyslím, že by tak bylo, ale beru to spíš v tom směru jako, že jim to třeba dodá určitou jistotu v tom, když 

uslyší hudbu, tak se můžou hýbat do rytmu, což v důsledku může dojít k tomu, že obecně budou pohybovější.  

HN: Jo a Jogínky a Hýbánky jsi teda nezaznamenal. 

Slávek: Ani nevím, že tam něco takového je. 

HN: Jo, tak potom Šikulové - to není nový, to už chodilo. 

Slávek: Tak ty jako znám dlouhodobě, nikdy jsem je popravdě neviděl na Déčku. Nepředpokládám, že by se 

nějak ten koncept… 

HN: No oni jako jezdí do škol a do školek a dělají ty výrobky tam s dětma, ale jinak v podstatě ta stejná. Vyvolal 

nějaký pořad někdy to, že to dítě se fakt, jako teďka jsi třeba říkal to cvičení nebo tancování jo, že pak to dítě 

dělalo to, co prostě tam se jako chtělo po něm? To znamená, jestli – a nemyslím vyloženě „teďka si vemte 

papír,“ ale že prostě tam viděl, jak se dělá hroch a pak dělal domu hrocha. 

Slávek: No nevybavuju si, že by něco takovýho dělal. 

HN: Zapojili jste se někdy do nějaký soutěže, kterou nějaký pořad prostě pořádá nebo nemusí to být soutěž, 

může to být „pošlete nám obrázek“. 

Slávek: No, jednou jsme myslím posílali do Kouzelný školky no. 

HN: Jo a nějaký soutěže - odpovědět do soutěže smskou/ na internetu? 

Slávek: Ne, to teprve přijde, až bude dítko trochu větší, tak bude (jako si myslím) chápat ten koncept. 

HN: Další pořad: Nový koncept - Tamtam - jsou to tipy na to, co se bude dít o víkendu. To jsi viděl někdy? 

Slávek: Asi jo, ale moc si to nevybavuju. 

HN: Mě by totiž zajímalo, jestli jsi někdy využil, jestli tě to jako inspirovalo k tomu něco dělat. 

Slávek: Asi něco jo, jako neinspirovalo, protože jsem docela „busy“, ale kdybych měl volno, tak věřím tomu, že 

bychom třeba nějak něco navštívili. Ty lidi, který to připravují, vlastně ty dramaturgové vlastně dělají za mě tu 

práci, kterou když s dětma vymýšlím aktivity, tak bych dělal taky, což je vyhledával akci pro rodiny s dětma. 

HN: Že to, dá se říct, vítáš tohle, tenhle formát. 

Slávek: Jo, určitě. Vždycky vidím, jak se stejná věc dá říct pozitivně i negativně. Si dovedu představit, že někdo 

by řek, že mu to přijde zbytečný, protože když prostě chci, mam volno, tak si sám můžu najít na internetu, kde se 

nějaký akce a všechno co potřebuju.  

HN: Je nějaký konkrétní pořad, o který si prostě Davídek a děti řeknou, jakože si nějaký prostě oblíbily a vědí, 

že chodí na tom Déčku a ptají se po něm? 

Slávek: Občas mi připadá, že se ptají po tom čtení třeba, nic mě nenapadá. 

HN: Máš dojem, že to Déčko má dětem co nabídnout i jako do budoucna – ve smyslu toho, že jako teďka je mu 

5, za dva roky, za čtyři roky, když to Déčko furt bude. Máš dojem, že mu furt bude přinášet něco, co se pro něj 

jako hodí? 

Slávek: Jo. 

HN: Že prostě se z něj může stát trvalý partner, když to tak řeknu. 

Slávek: No myslím si, že do mladších školních let, to znamená do konce prvního stupně, myslím si, že pak už... 

HN: Jak bys popsal nějakou pozici toho Déčka jako v rodině, nebo v tý domácnosti? 

Slávek: Asi jako jeden ze tří kanálů, na který kdy necháme děti. Jako nenechal bych to z hlediska role. 



HN: Jako u někoho, kdo prostě hodně kouká na televizi, je třeba celý den doma, bude na to furt koukat, tak je to, 

já nevím jako, řekněme, že to je celodenní (celoživotní) partner, kamarád, že prostě pro něj je Déčko důležitý 

doma, tak jako jestli prostě o něj vůbec nestaráš nebo nějaký zpestření nebo. 

Slávek: Než kamarád, tak pro nás je to častá milenka, někdo koho jako když chceš, tak ti udělá dobře, ale 

nevídáš ho úplně furt. 

HN: Máš u toho Déčka něco, s čím jseš nespokojený? Říkal jsi ten Bůh, že tě rozezlil, on se ti oplatí. Ale jestli 

prostě něco, s čím jseš tam nespokojený. A může se to týkat jako čehokoliv i nějakýho technickýho rázu, nebo 

programu. 

Slávek: Design se mi nelíbí. 

HN: A máš dojem, že se líbí dětem? 

Slávek: Hm, spíš ne, ale tak nemam úplně… 

HN: Proč se ti nelíbí? 

Slávek: Já nevím, je takový sociální. 

HN: Mně to přijde dobrý. 

Slávek: Ta duha implikuje příliš jako homosexualitu u dětí, ne fakt nevím, prostě se mi jako nelíbí z vyloženě 

subjektivního vjemu jako, jestli se ti líbí obraz od Vasilije Kardinskýho, nebo ne. 

HN: Jo, jo, jo tak dobrý. Tak něco jinýho, zajímavějšího, víc opodstatněnějšího? 

Slávek: Asi popravdě ne, protože z toho, jak jsem dělal předtím, tak tato znalost u mě není celkově taková. 

HN: Takže jako ptát se, jestli bys něco změnil, asi nemá úplně smysl. Nicméně máš představu o nějakým 

pořadu, který bys tam jako chtěl mít? Neznamená to, že by jako musel existovat, ale prostě „když je ta televize, 

tak by tam mohlo jít tohle a to by bylo dobrý“. 

Slávek: Hm, zajímavá otázka, musím si to trochu promyslet. 

HN: To on si to promyslí a pak zase přijde. 

Slávek: Pamatuješ na Tykadlo? 

HN: To chodí, nebo nevím, jestli to ještě chodí furt, ale to chodilo určitě minulý rok třeba? 

Slávek: Fakt jo? Pod nějakým jiným názvem ale ne? 

HN: Ne, ne, chodí do škol, diskutujou s dětma. No, tak to by se ti tam líbilo jo, něco takovýho? 

Slávek: Ne, jako jsem přemýšlel nad nějakým tím zapojením diváků, tak jsem si vybavil tohle.  

HN: Jo vím, ještě jeden z nových pořadů, nových formátů – Miniuni. Nevím, jestli jsi to zaregistroval, je to 

právě pro malý děti a je to o tom, že tam děti začnou nějakou otázkou. Třeba „Proč máme pihy?“ a nějaký 

postavičky v tom pořadu povídaj, je to český, vypadá to jako Sezame, otevři se!, ale je to český.  

Slávek: Sezame, otevři se! je Sesame´s street? 

HN: Jo, no nic, tak něco co bys tam jako? 

Slávek: To jsem nevěděl. To je fakt jako těžká otázka. 

HN: No jasně, já chápu no. 

Slávek: Já nic takovýho, nad takovýma jako věcma nepřemýšlím. 

HN: No já rozumím. 

Slávek: Že tu televizi neřeším a jak – když se teďka snažím zamyslet, tak prostě mě nic nenapadá. 

HN: Tak zkusil bys mi nějak jako celkově shrnout, jak to Déčko vnímáš, co to pro tebe je, jaký na to máš názor, 

jak to zasahuje do tvýho života s dětma a jako hlavně – co si o tom myslíš, nějak celkově jako řekni mi, já 

nevím, odstavec o Déčku. 

Slávek: Bude ale stručný. Myslím si, že je to dobrý koncept, jak dělat dětský kanál, protože jsem rodič, tak 

především od toho chci to, co jsem vyzdvihoval jako hlavní přednost a to, že je to jako bezpečný prostředí jako z 

hlediska manipulace pro koupi. Myslím si, že je tam jako spousta pořadů, který jsou jako možný jenom na 

veřejnoprávní televizi. 

HN: Máš nějaký příklad? 

Slávek: No třeba čtení pohádek, ale myslím si, že je to jako dobře, že to má svoje místo, že je možný, že to co 

jsem teďka řekl, se do budoucna popře, protože právě díky tomu, že ta veřejnoprávní televize si může dovolit a 

prosadit ve chvíli, kdy – dá se říct – to není rentabilní, protože ona na rentabilitu nejede, protože nemá inzerci, 

tak ten dětský divák se na to navykne a ve chvíli, kdy by se něco takovýho objevilo i na jiným kanálu, tak je 

možný, že si to najde to svoje místo na těch dětských kanálech. Abys mě pak nebrala za slovo, že Jim Jam 

nasadil čtení dětských pohádek a… tady 13. prosince. 

HN: No, může se to stát. 

Slávek: No jakože tý televizi vlastně hrozně fandím, aniž by to bylo nějaký extra opodstatněný, jakože no jako 

jsou tam i nějaký očividný důvody, což je to, že s tím konceptem jsem seznámený jednak od tebe, jednak od 

Woláka, že se to snažili udělat trochu jinak. A zkrátka místo, který zaujímá, je velmi miniaturní řekl bych. 

Vlastně vychází to z toho sledování televize, televizních kanálů, ale řekl bych fakt zlomek času v životě mém a i 

myslím si, že i v životě dětí. 

HN: Oukej. Tak já jsem asi spokojená. Ještě jedna otázka: Když budou dva pořady – jeden na Barrandově a 

jeden na Déčku – a ty budeš vybírat, který pustit, bude hrát roli to, který je Déčko a pustíš Déčko? 



Slávek: No asi jo. 

HN: I když oba pořady ti připadají jako v pohodě? 

Slávek: Krabička sirek americká. No jo, bude to hrát roli, má to pro mě jako určitou garanci kvality. 

HN: Já jsem věděla přesně, že to řekneš. 

Slávek: Protože jsem to... „kvality“ je možná silný slovo. 

HN: No, rozumím. No oukej. 

Slávek: Ostatní musím přepínat, zatímco Déčko můžu nechat běžet. 

 

Respondent č. 1 (Kamča – speciální pedagog) 

HN: Takže mi řekni, na co se děti koukaly, než bylo nějaký Déčko? 

Kamča: Většinou na dévédéčka, my jsme i kvůli tomu koupili tu televizi, aby mělo ten, ona má ty dévédéčka, že 

se to do toho dá rovnou strkat, akorát máš omezenej ten repertoár těch dévédéček, taky to neseženeš spoustu, že 

jo. Takže jsme pouštěli nějaký ty dévédéčka, no. A pak před Vánocema, pak když běžej pohádky a tím, že už 

jsme tady hlavně odpoledne a odpoledne už nic dětskýho neběží, to všechno běží dopoledne, tak byl docela jako 

problém něco chytit. No a pak večer, že jo běžej nějaký ty Ordinace v Růžový zahradě, tak jsou schopný jako 

pobrat nějakou základní linii, takže to tady jako běželo taky, takže tak no. 

HN: No… a když začalo Déčko, změnilo se to nějak? 

Kamča: No nám to tady běží celý den. Jakože to prostě zapneme a běží to celý den a oni se u toho jako střídaj, 

koukaj na to a tak. A nemusíme se o to hlavně starat, že víme, že tam běží něco, co je bezpečný a že tam může 

celý den běžet, protože předtím, když jsi pustila televizi, tak už ty reklamy, že jo řvou a všechno… a teď nevíš, 

co tam jako půjde v tý televizi a furt to hlídat, takže jsme tam jako spíš strkali nějaký jako pohádky my a takhle 

to prostě pustíš a máš celý den vystaráno. Já na to třeba ani moc nekoukám, ale oni se u toho střídaj celý den. 

HN: No jasně, jo… a jestli vnímáš, nebo aspoň máš nějakou potuchu o tom, jak vypadají třeba jiné dětské 

kanály, třeba na Barrandově chodí večer Animáček, prostě nějaké pásma animovaných programů nebo nevím. 

Jde mi o to, jestli jsi schopná nějakým způsobem popsat, jestli ti přijde to Déčko od jiných dětských kanálů nebo 

dětských pásem nějak jako odlišuje. 

Kamča: Já si myslím, že nikde to není tak dlouhé. Že vždycky, když někde běží nějaký Animáček, tak je to 

hodina třeba. 

HN: No to je na Barrandově, že jo. Tam máš jako to pásmo, ale pak jsou, on jako tam v těch co máš normální – 

těch základních několik programů, tak tam to není, ale kdo má kabelovku, tak má nějaký ten Minimax a tam to 

jako je celý den. 

Kamča: Jo to jo, tak to jo, to tady máme taky, ale to je zase nepříjemný za prvý to, že tam jsou reklamy, pak tam 

běžej opravdu jakoby takový ty jakoby kresleňáky pro teenagery, nebo já nevím, jak to jakoby úplně nazvat, že 

tam jsou i fakt jakože jako nějaký roboti, nebo prostě něco takovýho, co není úplně jako, nevím… prostě to je 

víc americký celý bych řekla. To je takový jasnější a hlavně pak tam to je prorvaný těma reklamama taky… jako 

třeba v Český televizi není a já reklamy nesnáším, takže. 

HN: No to asi všichni bych řekla už, doufám teda. Vnímáš u toho Déčka, že je to veřejnoprávní televize? 

Respektive, je to pro tebe jenom další nějakej kanál, kterej prostě se tady objevil, anebo vnímáš to, že je to 

veřejnoprávní a v tu chvíli by to teda mělo splňovat nějaký prostě tvoje já nevím nějaký zásady, nějaký 

očekávání, vůči tomu. 

Kamča: No já jakoby tomu víc věřím, jakože prostě když vyběhnu s nějakým kanálem – byť Prima nebo Nova, 

nebo někdo takový, tak je to pořád takový jako, že to hodně sleduješ, pak teda ty reklamy (už potřetí dneska) a 

že jakoby víš, že nebo já nevím, nevím vlastně, ale doufám, nebo věřím tomu, že ten program jakoby vydaj a 

sestavujou někdo jako rozumnej… a pak když se na to koukáš, tak zjistíš, že se tam střídaj takový ty pořady pro 

děti jako byly Zprávičky a takový ty vědecký jakoby nebo něco, co jako něco učí naukový s nějakejma prostě 

dílama různejch seriálů, který na sebe navazujou a takže to prostě zase nenajdeš na těch minimaxech, na 

těhletěch. Tam jede jenom jeden seriál za druhým, že jo. A prostě čas od času se tam něco objeví, ale nevím 

naprosto nesystémově. No tady tím, že je to jakoby celá taková televize, tak oni i vědí, na kterej pořad mají 

čekat, že v tu hodinu bude. To se myslím, že na těch jakoby jinejch – těch Foxkids a Minimaxech – prostě 

nevidí. 

HN: Jo, dobře. Tak na co koukáte? Vybavíš si nějaký pořady, který jako ty dětí nějak zajímají, nebo který ty si 

vybavíš, že jdou v té televizi? 

Kamča: No, tak hodně koukáme na takový ty naukový, takový ty zprávičky, tohle to jako, že je nejzajímavější, 

občas to přepínáme, když tam běží Prasátko Peppa, tak na to nekoukáme. To je nebaví – Prasátko Peppa je neba, 

ale jinak si myslím jako, že to docela jde. 

HN: Jo, dobře. Tak já na tebe vytáhnu seznam. Zaškrtni mi prosím pořady, u kterých jako… který jako znáš 

nebo aspoň víš, o co jde zhruba. 

Kamča: No jasně, ták na tohle, no tohleto, ale to je většinou o víkendu, Děsivé dějiny vůbec nevím, že tam běží. 

Bludiště – no když je bludiště, to jde všechno stranou. Tak tohleto jsou takový jakože, ostatní nám tady jenom 

běží, ale na tyhle koukají. 



HN: Takže já se tě budu teď ptát. Začnu u těch Zpráviček. Co říkáš jako na ten formát? A vůbec jako celkově, že 

je něco takového, protože dřív – že jo – tu žádný takový jako zprávy pro děti nebyly, tak jak na to ty jako děti 

reagujou. A jaký je tvůj pohled jako pedagoga na to. 

Kamča: Myslím si, že jakože mně se líbí, že oni reagujou na to, že jsou nějaký zprávy a oni by se měli jakoby 

chtít dozvědět něco ze světa, když tady sedíš u normálních zpráv, tak oni vidí, že se na to koukáš, že tě to zajímá 

a že z nějakýho důvodu je to pro tebe zajímavé. I když ten obsah jim absolutně nic neříká a myslím si, že tady 

díky tomuhle programu se jim jakoby přiblíží, proč se na to vlastně dospělí koukají, že jim to zase dává něco 

zajímavýho pro ně, takže prostě zaprvý – oni si připadaj dost dobře, že koukají taky na nějaký zprávy a pak 

prostě si myslím, že jakoby nastane čas, kdy se jim to překlopí a začnou je zajímat i ty druhé zprávy, ale prostě je 

to takový, že u toho prostě seděj a poslouchaj, protože je zvykem sedět a poslouchat. Takže se jako hodně 

dozvědí, protože u jiných programů třeba i dělají koniny u toho, nebo něco si tu jako řešej, ale tohle je takový, že 

je zvykem se na zprávy dívat. 

HN: Jo, tak to je dobrý. A stane se, že třeba tam něco vidí a ptají se, jako co tohle znamenalo nebo tohle se 

opravdu děje a takový věci, jako jestli to někdy vyvolá nějakou diskuzi? Něco co třeba vidí? 

Kamča: Jo, ale spíš mezi nima si myslím, že oni hodně si jako přehazujou názory na to, mě baví jim do toho 

moc nezasahovat, protože oni, když na to koukaj a pak vidíš jako ty názory na to, co viděli, takže oni to takhle 

rozebíraj mezi sebou a pak přijde další zpráva a pak to skončí a do druhýho dne zase znova, takže oni ani nemaj 

moc potřebu jako chtít do toho vstoupit nějakýho dalšího vysvětlovatele. 

HN: No jasně, mě hlavně šlo o to prostě, jestli jsou jenom jako příjemci, koukaj, nebo jestli to v nich i jako něco 

vyvolá. 

Kamča: Jo, to jo, jo diskutujou. 

HN: Jo, tak to je dobře, takže máš jako dojem, že jim to něco přináší v nějakým směru? (Kamča přikyvuje) Jo, 

tak to je super. Zetbox by mě zajímal, ty jseš první, kdo mi to tady zaškrtl, no to je takový ten lifestyleový o 

nějakym tom sprejovaní, jak na to koukaj. 

Kamča: No, já si myslím, že oni sami se jakoby s různýma komunitama toho, co dělaj zdraví děti, byť jako 

lifestylové  moc nesetkaj, takže je to hodně jakoby vtahuje do takové té komunity těch dětí… prostě jako široký, 

že když se na to koukaj, tak si to uměj představit, co je zajímavé pro normální děti a pak to i jako se do toho 

částečně stylizují, že nějakým způsobem je to pro ně nějaký směr, kterým se jako ubíraj děti a kterým se také 

měli ubírat, že prostě. Zvláště ty děti, které jsou na tom jakoby líp i třeba, že jsou na tom inteligenčně kolem 

deseti let, tak těm – to bych řekla – jakoby dává ještě víc, jo jako prostě, že jsou schopné si z toho vybrat něco, 

co jim připadá fakt dobrý, jakože „jo, tohle byl teda hustý díl,“ tak to se na to budem muset jít někam podívat. 

HN: Potom by mě zajímali šikulové, jestli já vím, že s nima je to jako omezené, co s nima asi můžeš dělat nebo 

vytvářet a tak, ale že se třeba stane, že se inspirují a pak třeba něco vytváří. 

Kamča: Ono to jakoby není až tak jako omezené, spíš jako co udělám já a co udělají oni. Ale jakoby když máme 

nějaký námět z toho pořadu (nebo i z internetu), tak děláme hodně podle námětu pro jako normální děti, ale 

prostě nedokážou stříhat, tak jim to prostě vystříhám a oni pak jakoby lepí, ale to, že teď jsme třeba měli vánoční 

trhy, že tam z toho jsme taky něco dělali, nějaké sněžítko, ale prostě, že si z toho vezmeme ten námět a snažíme 

se, aby toho udělal co nejvíc, ale taky mu s tím pomůžu 

HN: Takže to funguje jako nějaká inspirace, že to jakoby převádíte pak do akce? 

Kamča: Jo, hodně tvoříme. 

HN: Jo, tak to je super, protože zatím lidi, co jsem s nima mluvila, tak všichni koukají, moc se jim to líbí, ale 

nikdy nic nevyrábí. 

Kamča: Tak my tady jakoby stavíme ten program na tom, že s nima něco tvoříme, děláme úkoly a pak něco 

vyrábí a koukáme na to. 

HN: Co Draci v Hrnci? 

Kamča: My tady jako vaříme s dětma hodně, jako že jim něco nechutná třeba nebo i nějakou dietu, takže jakoby 

hodně vaříme a na to si myslím, že spíš koukaj jako, co všechno je možné, ale nevařili jsme podle toho nikdy, ale 

koukají na to rádi. 

HN: A odnesou si z toho něco, že třeba znají novou surovinu, nebo nějaké pojmy? 

Kamča: Já si myslím, že ze všeho co se do nich jako takhle dostane a oni na to se zájmem koukají, si z toho 

něco odnesou, ale jako že by pak řekli „dneska bychom mohli udělat lilek“, tak to třeba ne. 

HN: Co Kostičky, ty jsou akorát pro ty předškoláky zhruba, jak ti přijdou? 

Kamča: My jsme na ně koukali, ještě když byly na jedničce. 

HN: No jasně. 

Kamča: Takže jsou na to zvyklí – na ten pořad – a víme, co od toho čekat no. A tam je to tak jako různorodý, že 

jo, program toho, že tam běží zároveň nějaký seriál a zároveň nějaké vyrábění, je to takové nenáročné, takže si 

myslím, že si z toho dost vezmou, ale taky třeba něco vypouštěj úplně. 

HN: No jasný, dobrý. A potom takové ty pásma jako jsou Studio kamarád, Planeta Yó a Kouzelnou školku 

nemáš. To je jedno, nicméně – ty pro ně fungují jak? 



Kamča: Ta Planeta tím že je trošku pro starší, tak tím se jim líbí víc. A Studio kamarád je zase klasika, do které 

je cpu prostě. Studio kamarád běží a hotovo. A ono se jim to líbí… a hodně. Na tý Planetě si nejsem jistá, ale 

možná jsme jim pouštěli i nějaká videa z Internetu, že se jim to líbí, že to bylo trochu protnuté s jejich zájmy. 

HN: Jo super, potom tady ty Pexesa, taky jseš první, kdo mi to zaškrtl, tak jsem ráda, že aspoň někdo ví, že to 

existuje. 

Kamča: To jsou takové ty různé z České Republiky. 

HN: Jasně a pak tam vždycky ukazují nějakou evropskou zemi, to je dobré, že na to koukají. A zajímá je to? 

Kamča: Museli jsme je k tomu ze začátku trochu navést, protože si říkám, že něco naukového by mohli vidět a 

my toho moc nestihnem, jenom jsme si četli nějaké encyklopedie a ono tím, že je to nenáročnou formou podané, 

jakože dívat se na objektiv je pro ně náročné a je tam milion reálií co jdou mimo ně. Tady mi to připadá fajn, že 

oni poznaj něco. Že to používáme spíš jako výukový program, ale už na to koukají rádi, myslím si, že kdyby si 

měli vybrat, když to začali dávat, že by to přepli, ale teď když na to koukáme a vědí, že je to fajn, tak je to jako 

dobré. A já to používám spíš proto, že se něco dozvědí. 

HN: Jasně a jak tohle fungovalo, jak jste na to přišli? To ses koukla na web Déčka a vytipovala, které programy 

bys jim chtěla pouštět nebo jak jste k tomu došli. 

Kamča: No tak no. A hlavně když to spustili, tak jsme to měli puštěné celý den a když jsem vidělo něco, co je 

dobré, tak jsem se šla podívat, co to bylo a kdy to hrají. 

HN: Takže dá se říct, že k některým pořadům přistupuješ vyloženě jako, že chceš, aby to viděli. 

Kamča: Ano. 

HN: No super, a Bludiště? To jsi říkala, že je bomba, jak probíhá Bludiště u vás? 

Kamča: Bludiště probíhá tak, že se vyskládáme kolem televize a koukáme na Bludiště, protože je to napínavé, je 

to soutěž a oni si vždycky vyberou, kdo fandí modrým a červeným a mezi sebou jako „ne, teď byl tenhleten 

lepší“ a taky tam jsou nějaké otázky, tak hádaj, ty otázky ani nejsou moc těžké. Oni se třeba rádi koukají na 

Taxík, protože je baví, jak je vykopnou z auta, když nevědí, ale ty otázky jsou na ně moc těžký a nemůžou se 

zapojit. A tohle je i baví, že kolikrát nevědí, ale ta soutěž je prostě pro děti a mají pocit, že je to na jejich levelu a 

je to něco, kam by se mohli dostat a vezmou si z toho třeba nějaké odpovědi, že příště by třeba věděli. 

HN: Jo, super. Ještě jsem se chtěla zeptat… Paličky. Ty jsi teda nezaškrtla, ty chodí někdy po Večerníčku. Jsou 

to malé děti, co odpovídají na otázky. Třeba jedna je otázka „Co je štěstí?“ a osm dětí řekne, co je štěstí. 

Kamča: Jo, to jsme viděli, ale není to takový, že se na to koukají děti, to spíš baví nás, protože to je strašně 

vtipný, ale že by to děti nějak tankovalo. Já si myslím, že oni nemají jakoby tu empatii, k těm malým dětem, že 

by se koukali na někoho, jak říká něco vtipnýho, to asi ne. 

HN: Oukej, ještě tady projedu... Dobře, oukej, jo. Takže bych se tě zeptala na bezpečnost televize. Ty jsi vlastně 

říkala, že tomu věříš, tím že je to veřejnoprávní, a nějak očekáváš, že obsah bude v pohodě. Nenarazila jsi někdy 

na problém, že by ti přišlo něco nevhodný, nebo třeba nějaký i názor, že by sis říkala. Já řeknu příklad, co jsem 

říkala všem „Co je bůh?“. A bylo to podané jako, že „Bůh je a řekněte nám, co je“ a vůbec tam nebyl prostor pro 

to, že třeba někdo v boha nevěří a tak. A vzhledem k tomu, že my jsme ateisti, tak Slávek byl trochu naštvaný z 

toho, že to podali takhle. Takže nejde mi jenom o bezpečnost ve smyslu, že by tam bylo násilí, ale i tou 

názorovou, že tohle bych jim úplně nechtěla pouštět. 

Kamča: Hm, já si myslím, že oni se setkají s takovou názorovou různorodostí ze všech stran, že to člověk 

neodfiltruje. Když to odfiltruje z televize, tak to přijde odjinud i jako k tomu minimálnímu množství, s čím se 

člověk setká, tak mi to nevadí tolik, že bych se začala zabývat s tím hlídat obsah televize. Jako zrovna s těma 

náboženstvíma my se hrozně perem, protože prostě celá škola – ředitel katolík, někteří učitelé a mejou dětem 

nohy před Vánocema, no prostě hrozný. A my tady – těžce ateistická výchova – trošku bojujeme proti nim, ale 

jenom co se týče tohohle směru, ale oni se prostě setkávají se všema těma věcma od různejch věcí, co potkávaj a 

myslím si, že v tý televizi je to v tak minimálním množství, že už to nějak přejdou. A tady k těm tématům, který 

jim připadaj jako takový... já bych ani neřekla, že to je špatně, že se s tím zkonfrontujou a řeknou „Hele, jak to 

teda je“. Tuhle přijela Rozárka a tý je 6, ale má IQ jako normálního šestiletého dítěte. Přijela a řekla: „Hele, jak 

ty to teda máš s tím Bohem? Babička je věřící, máma ne a já potřebuju vědět jak to teda je.“ Takže oni když mají 

takovýhle dotaz, tak na takové jednoduché úrovni potřebují převést do formy, aby to mohli pochopit. A to mi 

připadá, že kolikrát to dostaneme v mnohem složitější verzi, než jak to nabídne ta televize. Že mnohdy někdo 

řekne něco mnohem radikálnějc a přímějc a oni si z toho nedokážou vzít, co by měli, než prostě nevím. Myslím 

si, že z toho, že se v televizi zeptají dětí, co je bůh a nedaj jim tu variantu, tak si děti nevezmou to „hele, bůh je“, 

myslím si, že na to mají jiné kanály, které člověk neodfiltruje. 

HN: A máš dojem, že pro děti je televize prostředí, ve smyslu co tam řikaj, to je… nebo maj nějakou tu spojitost 

s tím, že to někde vzniká ty pořady a že ten svět tam není reálnej a něco v tomhle smyslu. 

Kamča: To jsme hodně řešili u pořadů jako Ordinace v Růžové zahradě. Jakože „Jak může tohle být?“ a „Jak 

může tohle udělat?“, tak u toho jsme si hodně vysvětlovali, že to jsou herci a že to není pravda. To si myslím, že 

tomu rozumí. Na té dětské televizi, tam je to ještě víc neuvěřitelné, že jim to podtrhne, že to není pravda, že 

prostě tam ty pořady nejsou takový typu sitcomu nebo takových věcí, který by ukazovaly „takhle je to u nás“, že 

když jsme se koukali na Přátelé, tak měli pocit, že takhle lidi opravdu žijou, že bydlí v pěti po bytech s 



kamarádama a celý život flámujou a to bych řekla, že tahle televize jim nenabízí tenhle pohled. Může to být 

puštěné celý den a tohle v tom nenajdeš. Je tam ten odklon od reality tak velký, že je naprosto jasný. 

HN: Jo dobře, napadl by tě nějaký pořad, který ve vás vyvolává diskuzi o médiích, nemyslím jenom televize, ale 

třeba i internet nebo noviny. Jestli se bavíte nějak o této problematice. 

Kamča: Oni internet tady, oni tady mají internetovou učebnu, kam můžou chodit během celého dne, ale mají 

tam zablokovanou strašnou spoustu věcí, mají třeba zablokovaná určitá slova, třeba tam dají pivo. Oni teď 

jednou měli dělat nějaký referát o pivovaru a nešlo to, protože mají zablokované slovo pivo, to nešlo. Takže tady 

to dost filtruje ta odborná organizace. A oni si začali vozit takový ty internety do noťasu aby mohli všude. A 

kolikrát jsou třeba na notebooku a taky to neodfiltruješ, jako hodně se o tom bavíme, když na něco přijdeš, jako 

např. tady jedna holčička si našla nějakýho chlapa na seznamce. Prostě když na to přijdeš, že má v plánu jít 

někam, tak si s ní pak sedneš a vysvětluješ jí to. Ale zrovna třeba dost tady ty děti co mam já, ty menší spíš nebo 

IQ menší, tak to je prostě, že si na tom internetu spíš pouštěj nějaký pohádky, nebo že si tam hledají něco. Já to 

beru spíš pozitivně, že jsou schopni si tam něco hledat, že jsou schopný se v tom nějakým způsobem pohybovat 

a když je něco zajímá tak si to najdou. A začali si třeba vozit smartphony a začali si to hledat na smartphonech, i 

když bych to do nich třeba neřekla. Beru to spíš jako krok kupředu, než že bych je od toho odrazovala. Noviny je 

vůbec nebaví, protože s tím čtením je to dost slabé obecně a jinak ta televize je jako, když je něco zajímá, tím jak 

to tady běží celý den, tak se něco zeptají. 

HN: A byla jsi někdy na webu Déčka? 

Kamča: Ne. Nebo vlastně, když jsem hledala to Český pexeso. 

HN: Jo a děti na něj asi nechoděj, protože tam jsou nějaké aktivity pro ty děti, nevíš jestli tam třeba... 

Kamča: To si myslím, že tam asi nechoděj. 

HN: A už se stalo, že si pustíte třeba zpětně na iVysílání, že jste třeba nestihli někdy… nevím, díl Bludiště, že 

byste si to pak pouštěli zpětně? 

Kamča: Ne to ne, to neděláme. 

HN: A co se týče toho, jestli ve vás ta televize někdy vyvolala nějakou akci – ve smyslu třeba v Kouzelné školce 

vždycky říkají: "Pošlete nám obrázky." Jo, nebo třeba různé pořady, mají nějaké soutěže, nebo nějaké 

internetové platformy nebo tak. To nějakým způsobem jste využili? 

Kamča: Do téhleté televize jsme nic jakoby neposílali. My jako spíš sledujeme různé jiné soutěže pro děti, co 

pořádá magistrát. Tam do toho třeba jsme posílali nějaký film nebo takový. Takže spíš takový jako, ne tak na 

náhodu, jakože to tam člověk pošle a pak oni. Já mam totiž strach z toho, že bychom všichni nakreslili nějaký 

obrázek, poslali to tam a oni by se v tom dalším díle k těm obrázkům vůbec nedostali a ty děti tady budou čekat 

a čekat až pán vytáhne jejich obrázek a ono se to nestane. To já mám jako spíš takovou, jakože vím do kterých 

soutěží. Nebo jsme posílali do takový papírny, jsme posílali. Jakože každé dítě vyrábělo kalendář a když si to 

tam poslal, tak ten co vyhrál, tomu to jakoby vytiskli. Takže i to bylo takový, že pak byla nějaká výstava a oni 

věděli, že to budou mít na té výstavě, že to bylo takové mi přijde, že z toho mají, tím jak je to pro ně méně 

přehledné ve finále, tak je to pro ně takové lepší, oni vědí, že se to někam poslalo a teď se čeká co se bude dít, 

ale tady oni si můžou           zkontrolovat v tý televizi, jestli si to ten pan Míša opravdu prohlíd ten obrázek a on 

si to neprohlíd. 

HN: No to je hrozný. Jasně. Tak jak bys charakterizovala tu pozici Déčka ve vaší rodině, co to pro vás je.  

Kamča: Je to pro nás takový příjemný background a myslím si, že prostě pro děti si k tomu sednou k těm 

pořadům co mají rádi a pro nás je o spoustu míň práce, protože se nemusíme probírat žadnýma televizníma 

programa ani dvdčkama ani nic a furt vymýšlet co jim tady pustíme. A mrzí mě, že to není po půl osmý. My s 

nima chodíme spát v deset, takže dvě hodiny to je stejně pro nás takový posun, tak to nějak prostě řešit. Ale jako 

zase chápu, že prostě je to dětská televize a děti mají chodit spát dřív než naše děti. Takže to by asi nemělo moc 

velkou sledovanost. Nevím jakou sledovanost má ČT Art teda, tomu taky moc nefandím, ale vždycky když se to 

přepne tak všichni "néé". 

HN: Jo a to by mě zajímalo. Déčko vždycky končí těma ovečkama, jak vždycky přeskakují tu řeku. To nějak 

jako řeší nebo počítaj. 

Kamča: Ne, prostě se objeví ovce, to znamená, že máme vypnout tu televizi. 

HN: Jo dobře, protože Davídek je počítá vždycky víš, kolik jich je, tak mě zajímalo jestli na to nějak reagujou, 

dobře. Zajímalo by mě jestli nějaký z těch pořadů jsou pro vás určitejma rituálama. říkala si to Bludiště teda asi 

jo, že se tady všichni naskládáte. 

Kamča: No a ty zprávičky. 

HN: Jo a ještě něco nevím, ty jako víš, že půjde tohle a už jako víš jak to tady bude vypadat. Už jako očekáváš 

nějakou reakci. Nebo jestli u toho jako dítě, já nevím, jásá nebo si zpívají nějakou znělku. 

Kamča: Nó tak to jsou hlavně ty Zprávy, Bludiště a ještě to Pexeso.  

HN: Nějaký speciální projevy, někdo jako k něčemu, víš jakože. 

Kamča: No u toho Bludiště hrozně fandí, to je prostě vždycky řežba, jestli vyhrajou modrý nebo červený a ještě 

když se u toho účastní ty paní učitelky a mají tam něco dělat, tak to je vždycky: "Oni jim to kazí! Ty by tam 

vůbec neměli mít!" Takže to takhle prostě hodnotěj. 



HN: A nějaký přistup k tomu jakože by měli, že já si pamatuju, že když jsem koukala na Bludiště, tak jsem 

vždycky chtěla jednou tam se svýma spolužákama jet, tak něco takového nevíš jestli v sobě mají?¨ 

Kamča: To si myslím vědí, že to reálně nejde, takže asi ne no, spíš jako ví, že když jsme s nim na táboře někde, 

tak mají nápady co bychom mohli dělat okoukané tady z toho, že by to jako chtěli zkusit, vědí že to není reálné v 

týle soutěži, ale když jsme někde kde je příležitost na nějakou hru, tak jejich nápady pramení právě z tady těch 

her. 

HN: Něco co ti v tý televizi vadí? říkala si, že by si chtěla aby bylo déle. 

Kamča: Pak mi ještě vadí Prasátko Pepa. 

HN: Ještě něco? 

Kamča: Ne. 

HN: Ještě něco, co bys tam jako upravila? Co ti tam chybí?  

Kamča: Já nevím no, mě připadá, že je to i jako docela vyvážený pro menší i pro starší děti, že je to akorát. 

HN: A řešíte tohle nějak? Já vím, že tady máte velký věkový spektrum že jo, ale neřešíš když je něco označený 

od osmi let, že když je mladší, že bys je od toho vyháněla. 

Kamča: Ono je to jako přirozeně nebaví si myslím potom, že když je to nad jejich kapacitu, tak to neřeší a dělají 

si tady něco jinýho. 

HN: Jo ale nemáš strach, že by s k nim dostalo nějaké jako informace, který ještě nejsou pro jejich věc. Teď mě 

napadá historka co mi říkala profesorka bývalá zeměpisu, že v nějakym tom seriálu nějaká holka řešila, že má 

rozvedený rodiče a že teď za ní přišla ta dcera pětiletá a říkala "A kdy vy se rozvedete? A co to je?" a úplně jí to 

vykolejilo a ona říkala, že to nebylo označený, že je to od osmi, i když je. Ona zrovna tohle hodně teď řeší, že to 

není nikde označený pro jakou věkovou kategorii to je. 

Kamča: No to mi jakoby neřešíme, ono fakt jakoby ty děti se jakoby pohybujou přes den v tý místnosti a někde 

sou po pokoji a teďko tady tak nějak prostě migrujou a teď mi tady třeba něco jako děláme a teď někdo přestane 

dělat a jde se koukat na tu televizi, která tady běží. Nebo pak se koukají na to Bludiště a někdo u toho zůstane a 

ostatní jdou třeba něco dělat. Takže oni tak jako spíš opravdu umí vybrat nebo přirozeně se to vybere prostě co 

chtěj a nechtěj vidět. 

HN: No a tvůj pohled na celý ten kanál jako z hlediska toho co to přináší těm dětem, nějak to shrnout. 

Kamča: Hele když to vezmu racionálně, tak vím na co jsem se koukala já když jsem byla malá jo, tak můžou být 

rodiče šťastní za to, že běží takovýhle kanál. Když si i třeba vezmeš teď to byli různý jako Pokémoni a takovýhle 

hrůzy, to bych dětem nepustila a nevím jestli bych byla proti aby se na to koukali, ale zase když si vezmu, že já 

jsem se na to koukala a nic se mi nestalo, tak prostě člověk nesmí odtrhávat děti od reality a když se setkají s tím 

že se lidi rozváděj, tak si prostě sednu a vysvětlím mu to, ale myslím si, že není špatně, že to dítě k tý informaci 

dostalo v nějakym věku. Jak určím jestli v deseti už je brzo? Nebo jak prostě, takže připadá mi, že prostě zas to 

člověk nesmí brát, že by měl oddělovat realitu, která je pro ně v tuhletu chvílí jako přínosná a co jsou schopný 

pochopit. Děti jsou děti a když něčemu nerozumí, tak se prostě zeptají. Myslím si že to je fajn, že to dává spoustě 

rodičům a pedagogům, když to nebudu moc roznimrávat jako to fajn prostředí, prostě a nechat to tak. A když 

jsou       nemocný tak pustit to nechat je se koukat celý den a nic se jim nestane a fakt když to srovnám s tím, na 

co jsme se dívali my, tak mi tohle připadá mnohem lepší. 

HN: Mohla bys mi nějak charakterizovat proč se ti nelíbí ty Pokémoni, to neznamená že mě se líbí, mě se taky 

nelíbí, ale potřebovala bych jako, víš co, konkrétní ukazatel, který tě od toho odpuzuje. 

Kamča: Za prvý si myslím, že děti úplně zbytečně učí strašnou spoustu slov, který nikdy nepoužijou, tam jsou 

prostě slova jako jenom ty názvy všech těch zvířátek a co se všechno mění a čím a prostě ta slovní zásoba se 

dětem rozšiřuje o strašnou spoustu slov a zabírá jim to potom místo pro jiný slova. Člověk má nějakou kapacitu 

toho co je schopný pojmout. Potom je tam poměrně dost násilí a už to že se jim ukazuje, že něco může padat z 

výšky a nic se jim nestane a nezabije se to jo už je takový jako, že posouváš tu hranici něčeho co potom jsou ty 

děti nějakym způsobem schopný převést do reality a pak jako je to hrozně ošklivý že jo. Ty zrůdičky tam že jo a 

oni si v tom představujou, že to je kuřátko nebo víš jako, že se v tom snaží hledat reálný zvíře a proč jim 

neukázat reálné zvíře, ale tohle dyť tohleto v přírodě nikdy neuviděj, takže si myslím, že je i zbytečný je učit 

vizuálně ty tvary těch bytostí a pak ten samotný příběh, že prostě dítě a jde a sebere se se svým mončičákem jde 

po světě a nepotřebuje k          tomu rodiče ani jídlo ani pití ani bydlet nikde ani nic a do toho je prostě zlá kočka 

mu to celý kazí, to je prostě jediný zvíře, který je reálný, kazí prostě tenhle ideální svět těch mončičáků, to je fakt 

hrozný. Prostě si myslím, že ty pohádky, byť to blbí Prasátko Pepa je aspoň o prasátku. To prasátko je sice 

ošklivý, ale furt je to prasátko že jo. I třeba ty Teletubies, který byli hnusný, ale aspoň si věděla že to jsou ufoni, 

byli jenom 4, byl jich omezený počet a rozšiřovali slovní zásobu reálných slov. Že to nebylo úplně mimo a navíc 

to bylo pro úplně malé děti, který se učili mluvit, ale prostě tohle, to je takových cizích slov, to ani nevíš co ti to 

dítě říká. A ono to pak používá a bere to jako úplně normlání věc kterou všichni znaj. A neznaj, pak se začne 

střetávat s tím, že vlastně je úplně mimo a někdy k nim dojde, že prostě zjistí, že ostatní děti to třeba neznaj nebo 

tak. Otázka je, když se na to pak kouká celá skupina nějakých dětí, třeba ve školce. Všichni vědí o co jde a jedno 

dítě to         má doma zakázaný tak to mu nemůžeš udělat že jo. Tím ho vyřadíš z toho kolektivu.  



HN: Jsem se chtěla zeptat, jestli se tady nesetkáváte  tím jako, Já nevím, Davídek přišel ze školky s tím: "Mami 

dneska mě fakt nech koukat na Scooby-Doo, já už fakt potřebuju říct Lukášovi, že už jsem to viděl." Jo a teď 

jako dělej s tím něco, jestli je nějaký takový pořad o kterým se jako baví 'a viděl si to?' ? 

Kamča: No já myslím, že ne. 

HN: Ne, dobrý v pohodě. Přináší ti Déčko pocit nebo má nějaký ten přesah do reality? Že se to fakt propojuje s 

tím opravdovým světem? 

Kamča: No takový ty výtvarný, třeba nevím, že na to někdy narazíme když někam jedem 'Jé tohleto je to co 

jsme viděli'. 

HN: Potom by mě zajímalo jestli to nějakym způsobem to jak to Déčko jak to teda vypadá, abys to nějak 

porovnala s těma očekáváníma, který si měla. 

Kamča: Já jsem neměla žadný očekávaní. Něco se objeví a uvidíme jak to bude vypadat. 

HN: A Jseš s tím teda celkově spokojená/nespokojená? 

Kamča: Jó v pohodě, jsme spokojený. 

HN: Chceš ještě něco doplnit? 

Kamča: Jsem spokojená. 

 

Respondent č. 2 (Simča) 

HN: Začnu od začátku, když tady nebylo žádný Déčko, na co jste koukali s Tobíkem. 

Simča: Na dvojce jsme koukali převážně na Kouzelnou Školku, Planetu Yó, na večerníčka, ale nejsme televizní 

takový ty zapínací ve 4 odpoledne až do večera. 

HN: A nějaký jiný kanál? 

Simča: Nemáme žádný HBO takže ne. 

HN: A na Barrandově Animáček někdy vůbec? 

Simča: Hele výjimečně, sama vlastně nevím jestli Barrandov mám, na televizi sama moc nekoukám, takže 

obávám se, že ho nemáme naladěný, nejsem zastánce aby dítě dlouze koukalo na televizi, takže na to zas tolik 

nekoukáme. 

HN: Když začalo Déčko změnilo se to? 

Simča: Víceméně ne, jenom jsou tam nějaký pořady navíc, jsem ráda když to třeba bliknem, je tam nějaký to 

tancování, ačkoliv Tobík se nezapojuje, ale Tobík se rád kouká, a tím jak kouká na gymnastiku tak se ho bavilo 

se na to koukat. 

HN: Ačkoliv moc nekoukáte na jiný kanály, měla bys nějaký ponětí, čím se pro tebe to Déčko odlišuje od 

ostatních kanálu? 

Simča: Mně přijde fajn, že tam jsou ty bloky, který se i věnujou mladším dětem, trošku starším, je to 

moderovaný i, ač je to dávaný do tý nadpozemský akce, ale že to nejsou prostě házený jedna pohádka za druhou, 

to mi přijde fajn, třeba to tancování nebo čtení, a Tobík není moc velký posluchač pohádek. Nechce abych mu 

četla, ale tohle ho zaujalo, ze to jsou krátký - prostě desetiminutovka. 

HN: Déčko je součástí veřejnoprávní televize, má pro to slovo veřejnoprávní nějaký význam, očekáváš od toho 

nějaký věci? 

Simča: Ano, myslím si, že by to mělo mít nějaký smysl a logiku. Chápu, že to má nějaký limity, i nějaký třeba 

edukační věci co by se tam mělo promítat. 

HN: Vnímáš na tom Déčku, že některý pořady jsou od 4 do 8, od 8 do 12, vnímáš/využíváš toho, že to je takhle 

rozdělený? 

Simča: Jak říkám, my když už koukáme tak stihnem Kouzelnou Školku, ale vlastně stíháme pořady pro mladší, 

ta planeta je pro nějaký děti do 8 let, že tam taky jsou občas nějaký pohádky, to ho baví a kouká, ale nemam moc 

prozkoumaný... 

HN: Takže nevnímáš nic jako "tohle je pro děti až od osmi" tak na to nekoukej... 

Simča: Ne ne, to Neřeším. 

HN: Tady máš seznam, zkus mi poznačit, o čem víš co to je. 

Simča: Vidíš, tady je spousta věcí který zní zajímavě a který ani neznám. 

HN: V podstatě bych řekla že koukáte na to co bylo asi +dva pořady. 

Simča: svým způsobem že jsme doma ve stejnym čase a ono to běhá podobně jako na ty dvojce a kdy jindy to 

pouštět, ráno ne, to bychom nevyšli a večer v šest když jsme doma potřebuju vařit... 

HN: Utrousila si, že některý pořady tady zní docela zajímavě, mohla bys mi to trochu rozvést? 

Simča: Poznávání zvířátek by mohlo být zajímavý, putování po zoologický, Tobíkovi se moc zvířátka nelíbí, že 

když si prohlížíme v knížce obrázky, tak když to nejsou vlaky auta a letadla tak ho to nezajímá, ale tohle by mu 

třeba mohlo připadat v ty televizi zajímavý. 

HN: Je ti třeba nechci říct líto, že to je třeba v nějakým čase kdy to nestíháš. 

Simča: Jo jo, kdybych věděla že to běží od půl šestý do půl sedmý, ale nevěnovala jsem se tomu úplně. 



HN: Ono je to do nějakých pěti nebo čtyř nový pořady a pak už jenom pohádky, ale ty zajímavější pořady jsou 

spíš dřív, když děti jsou ve školce, což já řeším, jestli nad tím přemýšlely, že to večerní pásmo je furt stejný, 

takže by tě zajímali některý ty pořady. 

       chci se zeptat na to Čtení do ouška, jak na to Tobík reaguje? Říkala jsi že Tobík nemá rád, když mu čteš, tak 

na to kouká, tak jseš ráda, že aspoň se k němu to mluvený slovo dostává. 

Simča: Slyšela jsem nějakou Hanku a Dvořáka. Lidi co měli pěkný hlas i přednes, že ty děti to zajímalo a s tím 

Dvořákem to bylo normální, tamto druhý bylo jako pro menší děti. Ta kniha měla velký rozměr a děti tam ležely 

ve spacácích. 

HN: On se totiž jako změnil ten formát toho, že na začátku tam seděl vypravěč s knížkou a děti tam jako usínaly 

a teďka je to tak, že vypravěč sedí sám, zapálí svíčky a čte tam pohádku a jdou tam vizualizace, nevím jestli si to 

zaznamenala. 

Simča: No já jsem to viděla jako asi třikrát, ale přišly mi obě dobrý jako, že jedna byla interaktivní, že tam byli 

záběry na ty děti a to druhý bylo takový že i doma čteš takhle knihu, takže každý má trošičku nějaký. Jedna je 

takový dětštější a druhá klasičtější, nevadilo by mi kdyby to míchali jednou tak a jednou tak. 

HN: A Tobíka zaujalo obojí, neměl s tím problém, že by se mu jedno nelíbilo nebo tak. 

Simča: No on ne že by úplně seděl s napjatýma ušima, ale přišlo mi, že to vnímá a že ho to baví. Pravda, hrál si 

u toho s autíčkem mam ten pocit, ale řekli jsme si, že bude pohádka tak se těšil a nechtěl to přepnout. 

HN: Potom jsou tady ty Paličky. Já nevím jestli jste to viděli. 

Simča: No asi dvakrát - třikrát... 

HN: A to ti přišlo jak? Že děti odpovídají na otázku. 

Simča: Přišlo mi to takový, spíš než pro děti, úsměvný pro dospělí, jak na to ty děti reagujou, že nevím jestli to 

dítě ocení a jestli mu to něco přinese, ale proč ne, nevím jestli na to Tobík reagoval, ale mně to přišlo hezký no. 

HN: Tobík se na to snažil nějak odpovídat nebo řešil to? 

Simča: Ne, moc se jako nezapojoval. 

HN: Šikulové, Kouzelná Školka, mně navádí k tomu jestli jste třeba poslali nějaký obrázek do Kouzelný Školky.  

Simča: Zatím ne, on Tobík v tomhle není úplně zručný, ale časem až se třeba naučí, tak proč ne. 

HN: Oni navádí Šikulové 'dělejte s náma tady hvězdičku,' jestli jste podle ty televize někdy něco udělali a 

zapojili se. 

Simča: Pro Tobíka, protože je takový svůj a nechce se nechat nutit, tak si myslím, že třeba za rok ho to zaujme, 

že teď si jede tak po svým, Já ho nechávám ať si jede podle svých představ a fantazie. Do školy jde za dva roky, 

já se snažím trochu ho motivovat ale není to jednoduchý, takže já ho nenabádám 'hele pojď k televizi dělat tohle 

a on řekne ne a já prostě nesnažím se ho přemlouvat, takže občas něco děláme, ale Já to moc nestíhám, takže ty 

výukový práce není tolik jak bych si představovala musím říct. 

HN: No a ty Taneční hrátky, to se nezapojuje... 

Simča: No jak říkám, taky jsme to viděli asi dvakrát, jednou jsem se u toho zavlnila, to byla nějaká salsa a přišlo 

mi to vtipný a hezký, že byl Honza takový vtipný na ty děti, ale když jsem mu řekla pojď to dělat, tak řekl ne, ale 

jednou třeba až to bude puštěný, tak se bude vlnit ale já mu nemůžu nic komentovat, že by měl, protože když 

něco musí, tak se mu nechce, ale myslím, že když to má někdo puštěný ať už jako kulisu nebo záměrně, tak to 

může ovlivnit to dítě ze samo bude chtít, je tam tancujou děti tak se připojí 

HN: On řekněme není typ dítěte kterýmu by se chtělo zapojovat, ale třeba Davídek, když začíná Rychlá Rota, 

tak si zpívá znělku, je něco co s nim aspoň nějak hýbne, že si řekneš "teď bude začínat tohle, tak to s nim udělá 

tohle", že by měl nějaký rituál. 

Simča: I tím, že to nepouštíme každý den, tak rituál asi ne, vím, že ho teď něco bavilo ale nevzpomenu si co, 

vím, že to bylo z Kouzelný Školky, vím, že měl rád hodně Michala v Kouzelný Školce, nějaký písničky si tam 

zpíval, asi protože je znal že školky, ale že by vyloženě mel rituál, měl rád mrňouskové, to se mu líbilo a nějaký 

večerníčky a česky animovaný ty, ale že by měl nějaký v šest bude tohleto, to nemůžeme minout, to ne. 

HN: Máte nějaký pořady který by zasahoval a utvářel váš program ve smyslu, po Večerníčku se jde spát nebo v 

sobotu po obědě se kouká na pohádku, něco takovýho, nebo je televize tak nárazová že se něco vybuduje. 

Simča: svým způsobem nemáme takovýhle režim, protože Tobíkovo nejmilejší je, že když přijde ze školky, 

může si hrát s čím chce, takže tu televizi do tý doby, kdy už ho vyloženě nebaví jeho hry, tak až jakoby tak 

úmyslně tu televizi nepouštíme, a on je v tomhle samozabavovací. Dvě hodiny si hraje, to ho nechávám, někdy 

,když jdu vařit, tak mu pustím telku, aby měl změny a jsem ráda, že tam je něco dětskýho, takže se ráda že na 

tom Déčku bude něco na co jsme zvyklí, že vím že můžu pustit něco smysluplnýho. 

HN: A co se týče bezpečnosti a toho obsahu vhodnýho/nevhodnýho, tomu důvěřuješ, nemáš problém.  

Simča: svým způsobem i tím, že je to veřejnoprávní, tak asi důvěřuju tomu, že to nebudou nějaký zhovadilosti. 

Je pravda, že nějaký seriály mi hlava nebere (takový divnokreslený nějaká partička). 

HN: Jo Phineas a Ferb. 

Simča: Aha tak nevím pro jakou věkovou kategorii to je, ale nic tak hroznýho jsem neviděla, ale to se mi třeba 

úplně moc nelíbí, nevím jak ty děti na to reagujou jak se jim to líbí, Já sama sem třeba nikdy nemela rada 

Simpsonovi, že vypadaj jako do vývrtky, nějakej díl je třeba vtipnej, ale nemusím je, každej podle svého gusta 



HN: Ještě něco by tě napadlo že by sis řekla "ty jo tohle pouštěj dětem jo", nebo nějaký názor, něco vysvětlujou 

s čím bys nesouhlasila. 

Simča: Tohle úplně ne, ale jak říkám, tyhle seriály který jsou třeba nový nebo cizí že jo, tak trochu tomu i Já 

neříkám nerozumím, ale říkám si, že pro děti to není, ale třeba je to pro děti starší, který v tom vidí nějaký další 

obsah, ale nic zásadního, já třeba vím, že v Kouzelný Školce je to supr, pro Tobíka ,5 letý děti nebo i mladší, ty 

moderátoři jsou naladěný na tu dětskou notu a dělaj se tam věci co děti zvládnou, že to je jakoby pořád pro ty 

mladší děti ta Planeta Yó, je to takový mírně puberťácký, ale i to Tobíka zaujme nebo je tam pohádka, ale sou 

tam občas hlášky pro starší děti. 

HN: A našla bys nějaký pořad, u kterého by ti přišlo, že to tomu dítěti dává víc než zábavu, nebo třeba i relax, že 

si to dítě z toho něco odnese. 

Simča: No bohužel jako to co nestíháme, i podle těch nazvu cos mi dávala by mohli bejt docela zajímavý, ale 

proste nestíháme na to koukat, takže kdyby to bylo od pěti něco výukovýho, tak by to bylo fajn, ze kdyby se 

vyměnila já nevím, Planeta za nějaký "poznáváme přírodu", bych ocenila ale pro někoho jiného by to ten časovej 

harmonogram narušilo, takže je to asi těžký 

HN: Já jsem se zrovna, moje profesorka zeměpisu právě říkala, že oni taky přijdou domu v pět šest a maj akorát 

to pásmo toho Večerníčku, že by byla ráda kdyby místo jednoho dvou Večerníčku šly právě ty přírodovědný 

věci, protože je ten program každý večer stejný, pohádka je jiný díl, ale je to furt stejný, což na jednu stranu děti 

maj rádi nějaký stereotyp, potřebujou mít nějaký svoje zajetý věci, na druhou stranu prostě ohromná většina dětí 

(co chodí do školky) přichází o tadyty věci který jsou pro ně dělaný. 

Simča: No jak říkám, nějakou i prostě přírodovědnou, Tobíka zajímaj i nějaký pro dospělí pořady - třeba o 

velrybách, tuleních, bůh ví o čem, že se na to dokáže koukat, ale je to v takovým formátu, že je to hodinu a to ho 

samozřejmě nebaví a po dvaceti minutách už ho velryba nechává v klidu, takže nějaký jakoby sestříhanější 

15min o nějakým zvířeti nebo procházka farmou. 

HN: No ono právě toho tam je spousta, akorát to prostě chodí, když jsou děti ve školce, což já nechápu jako. 

Simča: A pro děti, který jsou předškolkový, jako možná je to taky zajímavý, ale zase si myslím, těžko říct no, 

jako ty co nechodí do školky že jo. 

HN: No jako pro úplný prťouse, nějaký Prasátko Pepa myslím a takový jo. 

Simča: Jakoby že takový to výukově pro ně asi ještě není. 

HN: No jasně no, jako ve chvíli když máš nemocný dítě, tak je to supr, ale do tý doby nic extra. 

       zajímalo by mě tvůj pohled na Zprávičky. 

Simča: Přijdou mi pro starší děti, že pětiletý dítě jako Tobíka to moc nezaujalo, pustila jsem si to jen tak že to 

běží. Jako dobrý, ale mam i pocit, že tam ty moderátoři jsou nějaký starší ne? Nejsem si teď úplně jakoby.  

HN: No nejsou takhle malý, oni se tam jakoby střídaj, ale jsou to jakože dětský, ono se to možná střídá teď 

nevím, nejsou to dospělí vyloženě. 

HN: By mě zajímalo jestli někdy jako v Tobíkovi vyvolá něco v televizi potřebu se tě na něco zeptat, nebo s 

tebou něco probírat. 

Simča: No možná i jo ale nic si konkrétně nevybavuju, něco o těch zvířátkách třeba, nevybavuju si konkrétně 

HN: Řešíte někdy jak ta televize funguje, jak to bere co tam vidí, máš dojem ze tuší třeba že to někdo vyrábí pro 

tu televizi nebo to bere že tam je svět televize 

Simča: Nad tímhle technickým zázemím nepřemýšlí 

HN: Co se týká reklam, když tam do tebe hučí tohle chceš tohle chceš, řešili jste to nějak, že to tam řikaj že chtěj 

vydělat? 

Simča: Tak samozřejmě tam byly nějaký letadla, Tobík že to nutně potřebuje, ale netrval na tom, je to 

nepříjemný, že u dětských pořadů běhaj reklamy na hračky a je těžký to dětem vysvětlit, zvlášť během Vánoc, i 

když to třeba hrozně chtěj. 

HN: Byla jsi někdy na webu Déčka a ivysílání používáš? 

Simča: Ne, ale teď jsem si uvědomila že vlastně občas ano na nějaký pořad, ale Tobikovi ne. 

HN: Na tom Déčku si můžeš pustit co chceš pro ty děti. 

-> -> Simča: No to je dobrý nápad, to bych mohla využít, mam teď ale pomalý internet, mohla bych u vás využít 

internet, potřebuju objednat Zvon, 

HN: Není problém, řekni si 

       Nějaký negativa v televizi tě napadaj? 

Simča: Tím jak tolik nesledujou, tak nevím úplně, ale občas když nepoznám jestli to je ryba nebo rak, ženská 

nebo chlap, to asi neovlivním, nemůže všechno vypadat jako Rákosníček, ale děti to asi baví, to nevím, já jsem 

tak nějak spokojená, spíš ji pustím když není zbytí, ne že bych šla na X Y ve 4, pravda když Já jsem byla malá 

koukala sem na v pět na Magion a těšila se na to, ale je fajn když nějaký ten blok pro ty děti v televizi je,takže to 

oceňuju. 

HN: Kdybys měla porovnávat nějaký očekávaní, že bude dětský kanál? Už 4 měsíce je.. 

Simča: My jsme sledovali na dvojce to dětský odpoledne, který jedeme takhle i na tom Déčku, nemůžu moc 

posoudit, nic novýho jsme neobjevili, až na pár věcí, ale tím že jedem v těch stejných pořadech, jsem ráda že to v 



tý televizi najdu, takže už tehdy když je to rok, dva, tři kdy na dvojce začalo to dětský odpoledne. Nevím jak se 

to jmenovalo, furt tam něco bylo - Kouzelná Školka, Planetárium - jelo to tři hodiny, tak v tom stejným duchu 

jedem 

HN: Kdybych nevěděla co je to televize, jak bys mi popsala Déčko? 

Simča: Tak je to blok pořadů pro děti ve veřejnoprávní televizi, který vlastně pro děti od maličkýho věku až po 

puberťáky. Každý si tam najde svůj pořad, jsem ráda že tam něco takovýho je, že když prostě kliknu na Déčko, 

tak nás tam něco zaujme. 

HN: Ještě něco tě napadá? 

Simča: No po tomhle našem rozhovoru kouknu na to ivysílaní, že tam kouknem na něco, že se budem něčemu 

věnovat víc, že to nebude stupidní koukání na pohádku, že tam budou i nějaký pořady lepší edukační, že se třeba 

mrknem na Paličky, budem se snažit odpovídat na otázky, možná místo televize kouknem na počítač, že možná 

často člověka nenapadne co by měl dítěti vymyslet v edukačním stylu, jo zahraješ si s nim pexeso i puzzle, ale 

kolikrát by chtěl i něco jinýho, že je to i dobrý nápad jak strávit společný čas. 

HN: Všechno? Super, děkuju mockrát. 

 

 

Respondent č. 5 (Renáta) 

HN: Jo a v něčem se budu jako opakovat abych to jako měla ucelený, takže napřed mi řekni na co jste koukali, 

když nebylo Déčko. 

Renáta: No na Kouzelnou školku. 

HN: A jenom na Českou televizi, nebo třeba i někdy běžel Barrandov, nebo něco jinýho? 

Renáta: Někdy, ale pak kvůli těm reklamám už ne. 

HN: Jo, takže ve chvíli, kdy jako začalo Déčko, tak se jako změnilo něco u vás? 

Renáta: No tak jedeme Déčko jenom. Nejedeme nic jinýho. 

HN: Dobře, takže nic jinýho nejedete. Ale máš jako nějaký ponětí o tom co chodí na těch, třeba na tom 

Barrandově nebo tak. 

Renáta: Ne, teď už vůbec. 

HN: No teďka ne, ale víš jak tam jako kanál vypadal zhruba. Jde mi o to, jestli jsi schopná nějak říct, čím ti 

přijde, že se to Déčko jako odlišuje. Jestli něčím. 

Renáta: No já jsem na tom Barrandově koukala na ten Animáček stejně když už.  

HN: No jasně a tak když vezmeš teda tam že jo nějaký pásmo animovaných pořadů, a teďka vezmeš v kontrastu 

k tomu Déčko.  

Renáta: Tak nejsou tam reklamy, velká výhoda a jsou tam i jiný pořady že jo, nejenom animovaný dětský 

seriály, ale jsou tam ty Hýbánky, jsme pokročili už dál, Zprávičky, Jogínci a přírodní pořady jsou tam nějaký, 

jsme objevili. 

HN: Jo a když se koukneš na Déčko jako na veřejnoprávní televizi, máš, nebo samotný ten pojem veřejnoprávní 

televize, co to v tobě vyvolává ve smyslu toho, jestli máš teda od toho Déčka nějaký očekávání, nebo bys čekala, 

že to bude něco splňovat. 

Renáta: No já bych měla očekávání jako minimální v tom, že aby to byla záruka kvality a jako bezpečnosti pro 

děti pro určitý věk. 

HN: A dá se říct, že to aspoň zatím nějak jako sedí, splňuje nebo. 

Renáta: Tak z části jo, z části jsem teďka objevila, že se  u některých pořadů objevila věková hranice, jenom 

teda u jednoho jsem to zaznamenala. 

HN: U kterýho? 

Renáta: Ježis, teď to byl nějaký Avatar, něco co teďka končilo, tak holky se na to koukaly a já jsem o tom 

zpětně zjistila, že tam je +8 nebo +10, tak jsem řekla, že teda mají smůlu, že jsem to nezjistila dřív, ale takhle by 

se mi to líbilo, kdyby to bylo rozlišený. 

HN: A tohle ti schází. Ty jsi říkala minule, že jo, v tom programu se tam... 

Renáta: No chybí mi to, protože nemam čas jakoby sledovat, jestli to je nebo není vhodný viz. pohádka Marie 

Růžička, kde princeznu nakonec zabili jako a holky plakaly, že to. Takže kdyby tam bylo napsaný, že to je +10, 

tak by mě to vůbec jako nenapadlo jim to pouštět, ale tím že tam bylo napsaný pohádka, tak jsem to neřešila, pak 

zpětně jsem zjistila. Takže mně by třeba vyhovovalo, kdyby to bylo u všech pořadů. 

HN: Jasně. 

Renáta: Prostě nějaká věková hranice, abych jako měla jako, abych se o to nemusela starat já, protože zas oni by 

měli být záruka tý kvality. 

HN: Jasně, oni se tím jako profilujou, že je to člověku dostupná ta informace a že si právě, že můžeš podle toho 

vybrat, že si buď vybereš podle toho jaký je to typ pořadu nebo podle toho věku a teďka. 

Renáta: Já bych to radši chtěla podle věku, protože je to pro mě jednodušší. 

HN: Že to ale není dostatečně teda jako přístupný nebo člověk musí dohledávat že jo. 



Renáta: Musím to dohledávat, ale nemají to v tom ani jakoby jejich oficiálním tom programu, takže to by se mi 

jako líbilo, protože jako nemam prostě čas. 

HN: Rozumím, dobře a ještě jsi mluvila o tý bezpečnosti, že to by taky mělo splňovat. 

Renáta: No to ale souvisí s tou věkovou hranicí že jo. 

HN: No jasně a stalo se ti že jsi, teďka teda říkala jeden příklad, a ještě třeba u něčeho narazila na to, že ti přišlo 

jakože to je nějak nevhodný? 

 

Renáta: No nevhodný, že to spíš není určeno pro tu věkovou hranici, ale je to v čase kdy ty i malý děti se na to 

koukaj, nějaký to mořský panny - H2o, přidej vodu, to má Ema ráda, ale vůbec to není  pro ni vhodný totiž. 

HN: No a nějaký vyloženě jako, něco co bys dětem jako nepustila, třeba nevím, že v tom bylo nějaký násilí, 

nějaký sprostý slova, něco takovýho? 

Renáta: To nevím, protože zas některý pořady jsem schopná jako rozlišit, že třeba nejsou pro ně jako vhodný, 

nějaký, já nevím co to bylo, nějaký ty - ty hraný pořady, ale i tak by pro mě bylo lepší, kdyby tam prostě bylo to 

+12 jako třeba. A pak vím, že to pro ně není vhodný a to už je pro mě záruka tý bezpečnosti. 

HN: Jasně rozumím no a když se na to kouknu teda konkrétněji, tak co tam teda jako sledujete, co si vybavíš?  

Renáta: Co sledujeme, koukáme se na sobotní pásmo od půl sedmé do devíti. I v tu neděli, což jako vím, že je 

stoprocentně pro malý děti, takže to je to pásmo. Pak Večerníček a to co je předtím, tam se jim líbí ty Zprávičky, 

pak sem jim líbí ty Hýbánky a ty Jogínci, ale tam je problém, že ty jsou o půl šestý a pak do Večerníčku je právě 

pořad, který pro ně není ale vůbec vhodný, takže to je takový blbý jako, že to musíme striktně.  

HN: Jasně, že se to musí vypnout a pak se zase může zapnout. 

Renáta: No, ale je to samozřejmě blbý že jo, když se jim jako nelíbí. Anebo jim pak teda jako nesmíme ty 

Hýbánky pouštět, ale zase oni jako je maj rádi no. 

HN: No a když teda, tak se budem věnovat těm Hýbánkům, jako cvičí s nima teda s těma dětma? 

Renáta: Cvičí, i s těma Jogínkama, ty Jogínci se jim strašně líbí. Takže cvičí, to se jim jako hodně líbí, zkouší to 

a je to fakt jako, se jim líbí no. 

HN: Jo, tak výborně, to je dobře. 

Renáta: A pak maj rádi Zprávičky a ty se teda líbí i mně musím říct, že tam opravdu udělají, jako daj tam ty 

zajímavý zprávy. Předpověď počasí se jim líbí samozřejmě v rámci těch Zpráviček, to úplně 'jé, zítra bude 

krásně, půjdeme se školkou ven.' 

HN: A koukáte na to teda spolu na některý, ne ty Zprávičky. 

Renáta: Na ty Zprávičky koukáme spolu no, to mě docela zajímá co tam vždycky jako vyberou z těch hlavních 

zpráv, že to jsou jakoby zprávy, který jako jsou po těch hlavních zprávách nebo v průběhu toho no. 

HN: A vyvolává to třeba pak nějakou jako dá se říct diskuzi, nebo vysvětluješ jim něco z toho, nebo to prostě 

necháš tak, jak je to tam daný? 

Renáta: Tady u toho ne, spíš právě když narazíme, nebo nechám je omylem koukat na pořad, který pro ně není v 

hodný, tak pak to samozřejmě jako. Právě s tím jako jsme narazili u toho H2o, o těch mořských pannách, že tam 

prostě je asi jedna z rozvedený rodiny, takže to potom strašně jako řešila jako, hlavně ta starší. Co to je rozvod a 

jestli se jako rozvedeme a takhle jako, tak jsem si říkala 'ty jo to asi se budu muset podívat příště co to je za 

pořad jako.' 

HN: No takže jste jako měly pak diskuzi. 

Renáta: To jo no. 

HN: Takže to jako nebylo dobrý. 

Renáta: To nebylo úplně vhodný pro ně no. 

HN: Jasně rozumím, hele tak já teď tady dam papír a tam jsou vypsaný některý vybraný pořady. Vždycky mi, 

když budeš vědět o co jde u toho pořadu, tak jestli bys mi řekla, že teda jako víš a nějaký pohled na to jestli o 

tom víš teda něco víc.  

Renáta: Tak Bludiště, to se koukáme taky. To se jim líbí jako soutěžení a fandíme jako. Ema vždycky fandí, 

podle mě tomu moc nerozumí, ale jako fandí. 

HN: A jak fandí, to by mě jako zajímalo, jako projev toho fandění. 

Renáta: No ona říká:"jé, ta holčička v tý modrý to blonďatá, ta krásná, ona to nevěděla." 

HN: Fakt? 

Renáta: A takhle prostě jako jo, tohle známe. Čtení do ouška, ale to je jenom když jsme byli nemocný, tak to 

jsme zaznamenali. 

HN: No a můžu se zeptat, jestli jsi u toho u čtení zaznamenala, že tam ten jako pořad začal trochu jinak. Tam 

leželi děti v posteli a četla se pohádka a teď to vypadá trochu jinak. 

Renáta: To jsem nezaznamenala pro změnu no. 

HN: Nezaznamenala, no dobře. 

Renáta: Draci v hrnci sledujou, to jako jo, to se jim jako líbí. 

HN: A jako co řešej. 

Renáta: No řešej jako, jak se to jako vaří a kdy to jako uděláme my. 



HN: Jo a vařili jste někdy? 

Renáta: Ne. Nevařili jsme. Mně připadá mi to jako takový ztřeštěný docela jako ten pořad jako. 

HN: Ale jim se to líbí. 

Renáta: Ale jim se to jako líbí no. 

HN: A přijde ti to že si z toho něco odnesou, že třeba pak poznají avokádo v obchodě nebo něco takovýho? 

Renáta: No spíš jako, víš že se dávaj vajíčka, že se musí jako rozklepnout, a že se přidává mouka, pak se to jako 

peče a takový ty pojmy spíš z toho. 

HN: Jo dobře. 

Renáta: Tak ty Hýbánky, Jogínci taky, Kostičky, Kouzelná Šškolka - tam byli předtím, když jakoby jsou, tak ty 

maj rádi. 

HN: A ještě k tý Kouzelný školce se teda zeptám, tam někdy vyzívají, abyste třeba poslali obrázek nebo tak 

něco. 

Renáta: Vyzívají, to Ema by vždycky strašně se chtěla zapojit, ale pak na to úplně zapomene jako. 

HN: No jasně, no takže 'já to namaluju,' a pak se nic neděje že jo. 

Renáta: No jako chtěla by to strašně namalovat - poslat, ale zapomene na to prostě. 

HN: Takže jste se nikdy jako nezapojili nějak. 

Renáta: Ne nezapojili. 

HN: Dobře. 

Renáta: Moudronos, ten tam taky býval dřív, takže ten si pamatuje. Špačkové v síti jsme zaznamenali, ale pak 

mě to přišlo jako pořad ne úplně pro ně. Studio kamarád, tak to mi jedeme. Zprávičky. 

HN: Jo. 

Renáta: Jinak ty ostatní jako vím že jakoby v tom programu jsou. No a pak strašně chce Planetu Yó, ale v 

Planetě Yó někdy ty pořady prostě nejsou pro ně. 

HN: Nonono, to je pro ty starší už no. To je starší věková hranice. A já se ptám speciálně, TamTam - asi 

nezaregistrovala. 

Renáta: To jsem nezaznamenala vůbec. 

HN: To jsou takový jako tipy co se bude dít o víkendu nebo kde bude nějaká výstava a Paličky to je.. 

Renáta: Paličky taky ne. 

HN: To je po Večerníčku někdy v tom pásmu po Večerníčku a tam se jako ptají těch malých dětí třeba 'co je 

štěstí?' a teď tam jako děti říkají, co si myslí. 

Renáta: Jo ale my to totiž většinou po Večerníčku jako vypínáme, protože se jdeme mýt no. 

HN: Takže to jsi neviděla.  

Renáta: Jako ty ostatní znám jakoby někdy z těch reklam jako na pořad. Třeba Wifinu a myslím že to D5 jsou 

jako písničky, ale to je zase spíš pro ty no. Ono jak chodíme do práce, tak je to jiný no. 

HN: Jasně chápu. A říkala jsi, že jsi zaregistrovala nějaký ty přírodovědný něco. 

Renáta: To jo, ale to je jenom prostě, jak jsme byli nemocný, jak jsme tady, tak vlastně jelo to Déčko pořád, že 

tam něco jako poběží. 

HN: Jasně, no a v tomhle smyslu jakože prostě to prostě pustíš a tak nějak tomu důvěřuješ, že to bude v pohodě. 

Renáta: No že to bude v pohodě no. 

HN: Dobrý super, tak fajn. Takže jsme to probrali. Teďka kdybys měla nějak z těch nových formátů víceméně 

říct, co z toho tě jako fakt zaujalo, že ti jako přijde fakt dobrý, že tam jako tohle je třeba. 

Renáta: No ty Jogínci a ty Hýbánky, ty jsou nový, ty se nám jako hodně líbí. Ty Zprávičky mě pak připadají 

dobrý. 

HN: Jo dobrý supr. 

Renáta: A jinak nějak nevím, tady ty ostatní ty Kapitolky o havěti si pamatuju, to už běželo dřív, ale je to 

takový dost nudný no, nudně udělaný no. Já jsem to nahrávala i jakoby pro studenty a je to nudný celkově a jinak 

jsem jako nezaznamenala ty ostatní. Jako Děsivý dějiny vím, že v tom přehledu jsou, ale že to jako pro ně není. 

HN: Jasně. 

Renáta: To Hurá ze školy, to je možná, tam jsou ty děti ze zahraničí, že jo? 

HN: Nonono. 

Renáta: To asi jsme to zaznamenali jako v tom průběhu prostě, jak jsme byli nemocný ty dva dny. Furt ta 

televize jela po celou dobu. 

HN: A to ti přišlo, že třeba je trošku zaujalo nebo. 

Renáta: Já nevím. 

HN: Nevíš, dobrý. No a stane se nebo takhle - je pro vás nějaký pořad takový ten jakože: 'A potom se jde spát,' 

nebo 'a potom se jde ven,' jako jestli to nějaký z těch pořadů, třeba nějakým způsobem třeba nějak zasahuje do 

toho vašeho programu, že nějakým jako signálem určitý činnosti. 

Renáta: No ten Večerníček no. 

HN: Večerníček, že po něm se to jako vypíná, jo dobrý. A ještě by mě zajímalo, jestli nějaký ty pořady 

vyvolávají v dětech jako, řekněme, opakovaně nějaký reakce. Že třeba s těma Hýbánkama jako cvičí nebo moje 



děti si  s Kačerama zpívají znělku jo nebo něco takovýho. Jestli prostě se vytvoří nějaký jako rituály k určitýmu 

podnětu. 

Renáta: No to Studio kamarád je prostě rituál. Prostě o víkendu je Studio kamarád, takže vědí a od půl sedmý už 

tam naklušou jako. Jakože je prostě víkend, maj to spojený jako s víkendem. 

HN: A maj jako v hlavě ten budíček a vědí v kolik vstát, že prostě si vstanou sami. 

Renáta: No jasně, u půl sedmý se prostě probudí, protože vědí, že to pásmo a někdy když se Ema probudí dřív, 

tak zapne televizi, zjistí, že to dělá *chrrrr* - ono ta znělka totiž spí jako. Takže jí zase vypne a jde si lehnout. 

Vstane třeba za půl hodiny, zkusí to znova. 

HN: Fakt? 

Renáta: Zkusí to znova a pak když už jakoby nespí, tak ví, že už se může koukat. 

HN: Jo a ještě by mě zajímalo ty teda  jsi říkala, že to většinou vypínáte po Večerníčku, nicméně zaregistrovala 

jsi jak probíhá předěl mezi déčkem a tím ČT Art. 

Renáta: No to jsem zaregistrovala já. Tam je ta loď která proplouvá ne? Myslím. 

HN: No tam jsou jako ovečky, který přeskakují řeku, nevím jestli tam na konci propluje loď, to si nejsem jistá. 

Renáta: Já to pak jako vždycky přepnu na zprávy totiž. 

HN: No jasně. 

Renáta: Vím, že tam jako se nějak jako měnilo. To vím, že tam nějaká změna byla, to jsem viděla v nějaký ty 

upoutávce. 

HN: No tam je právě jakože řeka a teď tam přicházej jakože ovečky a musí překonat tu řeku a teď to dítě že jo 

počítá ovečky, což je takový docela vtipný. 

Manžel Renaty: Jo tohle bylo už, pardon že skáču do řeči, tohle si pamatuju, já nevím, už to bylo, že tam byla 

taková lávka jakoby a ovečky přecházely přes.  

HN: No to bude asi jako podobný, nicméně teďka je to udělaný pro to Déčko speciálně a oni jako překonávají tu 

řeku a jedna jí jako přeletí s balónkama, druhá ji přeskočí. 

Renáta: Tak mi to máme, my máme tu ranní znělky kdy jakoby, kdy se spí a kdy se nespí o víkendu jako. 

HN: Docela vtipný jako. No a ještě to počasí si říkala, že se jim jako teda líbí. 

Renáta: No. 

HN: A teďka oni tam že jo třeba i řeknou 'vemte si čepice,' nebo tak a. 

Renáta: Připomínají mi to ráno jako když tam je sluníčko, tak vědí, že půjdou se školkou ven. 

HN: Jo tak to je dost dobrý, to je fakt supr. No a teďka trošku jakože k mediální výchově. Máš dojem, že nějak 

jako tuší, že jako kde se bere to co vidí jako v tý televizi nebo když třeba je tam reklama, tak. 

Renáta: To vůbec. 

HN: Vůbec jako to neřeší. 

Renáta: Ani je to nenapadne jako. 

HN: A nějak to jako neprobíráte jo. 

Renáta: Ne, vůbec je to jako nenapadne, že jsou tam jako třeba herci co tam jako dělají v tý krabici. To vůbec, 

to oni berou jinak. 

HN: Jo dobrý. Takže do tohohle jako nezasahujete, necháte je ve světě televize. Dobrý, zajímavý a jestli z těch 

pořadů, který koukáte, ti nějaký přijde, tak oni jsou samozřejmě všechny hlavně zábava, ale některý ti přijde, že 

jim fakt jako něco přináší, že je nějakým způsobem vzdělávací, že jim přináší nějaký informace, nějaký rozvoj 

něco. 

Renáta: No to, ty Hýbánky, Jogínci, pak asi ty Zprávičky no, tam se něco dozvědí, tam je co se děje. Občas tam, 

vím že, tam předávali nějaký ceny nějakým dětem, tak to jako je zaujalo, nějakou statečnost myslím že v tom. 

Nevím no, možná jako kdyby jsme jako sledovali nějak jako pravidelnější, jak je ten pořad o těch zvířatech, ale 

ten je, říkám, ten je odpoledne a my prostě jako přijdeme v těch pět no. 

HN: No a pak máš nějaký ponětí o těch pořadech, že by sis třeba říkala: 'No tyjo, fakt škoda že.' 

Renáta: No já jsem si totiž, to jsem si všimla v tom programu, který tam je, že některý jdou jakoby přehrávat 

předem anebo i zpětně, ale to samozřejmě u nás je o tom, že bychom to museli pouštět jako na počítači, takže až 

se dostaneme k tomu, že budeme mít nějakou jako lepší televizi, která bude napojená na internetu, tak bych to 

pouštěla zpětně z těch stránek toho Déčka. I jakoby právě ty přírodovědný pořady kdyby šly jakoby pustit 

zpětně, ale vím, že jako něco jde, něco jde. 

HN: A zatím jste teda třeba, byli jste na tom webu třeba někdy na tom Déčku.cz? 

Renáta: Jenom jsem se jakoby koukala jaký jsou možnosti, ale jak říkám, nechci jako, aby se úplně navykli, 

jakože jim pouštíme věci z počítače, protože pak bychom tam nemohli pracovat že jo. 

HN: No jasný. 

Renáta: Takže až budem mít lepší televizi, což bude jako záhy, tak to bude jako lepší. 

HN: Takže ty víš, že to tam je, ale zatím jste jim nic jako nepouštěli. 

Renáta: Ne, protože si jako říkám, že to chci dělat na tý televizi a ne aby si zvykli sedět u našeho stolu. Takže 

jak říkám, vím že to je v pohodě, i se mi to jako líbí, ale jako čekám prostě až budem mít jako jiný prostor jako v 



tý domácnosti, kde, a pak by mě jako nevadilo, že třeba místo pořadu nějakých těch mořských pan bych jim 

třeba i jako pustila z toho internetu nějaký ten přírodovědný pořad - třeba i ty Kapitolky o tý havěti. 

HN: Jasně, dobře. Takže celkově ty jako webový stránky jako nevyužíváte, ani oni, tam jakože jsou i nějaký hry 

pro děti tak, tak to jakože vůbec. 

Renáta: Zatím ne, ale vím o tom, prošla jsem si to všechno. I se mi to jako líbilo, to zas jako jo, ale jak říkám, 

nemam jako ten jako prostor. 

HN: Jo, co se týká zapojení do těch soutěží. Říkala jsi teda, že  chce vždycky namalovat obrázek, zapomene na 

to a něco jinýho vás třeba v tý televizi vyprovokovalo nebo dovedlo k nějaký aktivitě? Ať už je to, že jste 

vyráběli podle Šikulů třeba nebo maloval obrázek nebo jste dostali nějaký tip, že někde něco je,tak jste šli na 

nějakou výstavu nebo něco takovýho prostě cokoliv. 

Renáta: Ani moc, protože ten Tamtam je podle mě o víkendu, ale až někdy kolem půl desátý a my většinou 

jsme to jako vypínali no. 

HN: Jo jasný.  

Renáta: Že jako to měli od tý půl sedmý do tý devátý no, takže. 

HN: Takže ve vás televizi nevyvolává nějakou akci se dá říct. 

Renáta: Asi jako i vyvolávala, ale nějak nemam energii jako. 

HN: Jo dobře, ty jseš taková rychlá človeče, co bych se tě ještě zeptala. 

Renáta: Víš co u nás jako strašně ty, takovou tu výrobu a tyhlety dělaj jako ve školce jo, takže oni pak jako 

nemají jako potřebu doma něco jako vyrábět a tak. Nevím jako nakolik z těch Šikulů, ale i když na ty Šikuly 

jsem se jakoby koukala, jestli ty díly jakoby jsou na tom internetu a jsou, ale musím si jako eventuelně projít 

jako co, co by no, ale říkám, my jsme jakoby rádi, že jim večer něco přečteme, ta představa že něco vyrábíme.. 

HN: No jasně, takže co se týče negativ, který si jako zaznamenala na tom Déčku, tak především to věkový 

označení. 

Renáta: To mi tam chybí. 

HN: A ještě něco, co tě tam jakoby štve nebo co ti přijde jako nedobrý. 

Renáta: No, spíš mě jakoby, nevím jak bych to jakoby řekla, by se hodilo nebo mě by se jakoby víc jako líbilo, 

kdyby někdy ty pořady jakoby víc během toho dne jakoby cirkulovali, protože my jak máme jako, že jsme doma 

od pěti hodin dejme tomu, od těch pěti koukáme se na televizi, prostě od půl šestý do, tak je tam vlastně pořád 

jakoby stejná struktura pořady a my se nemůžeme k některým těm přírodovědným pořadům ani jako dostat, 

protože oni jako jsou od půl čtvrtý do čtyř a to mi prostě doma jako nejsme a je to vždycky takhle jakoby celý 

týden pořád stejně. 

HN: Takže aby se to prostě proměňovalo. 

Renáta: Takže kdyby to bylo proměnlivý, že by třeba někdy místo těch, tý Rychlý Roty tam  třeba byly pořady 

o slonech, by se mi to třeba jako líbilo víc. 

HN: Jo dobře. 

Renáta: Kdyby se to prostě víc jako měnilo, pak by že jo i ty děti že jo jako měly větší jako prostor jakoby 

projet víc těch pořadů zajímavých třeba. Že takhle my jedeme Hýbánky, nic, Večerníček.  

HN: No a je to furt jakože. 

Renáta: A je to furt stejný. 

HN: Hm, rozumím. 

Renáta: Anebo třeba i něco co se třeba dává jakoby odpoledne, dávat třeba i pro ty malý děti do těch sobotních 

nebo nedělních ranních pásem, protože tam ty pohádky jsou vlastně stejný a stejně vlastně jakoby sobotní pásmo 

se část opakuje jakoby z minulý neděle, takže místo toho opakování třeba dávat nějaký ten třeba přírodovědný 

pořad nebo i třeba pořad. Mně tam třeba chybí pořad o dětech jako z jinýho světa, protože pořád jako bojujeme s 

tím, že říkám: 'ty jo my tady, Emo, žijeme jako v blahobytu a jsou děti co nemají vůbec nic,' víš že by třeba 

viděli jako v jiných jakoby, i tyhle malý děti, že v jiných prostě světadílech, se žije daleko hůř, aby měly jako 

možnost to i vidět, když jim to řeknu, že. 

HN: No těžko si to představí. 

Renáta: Jako představ si, že támhle v Africe jako nemají jako plný talíř, tak jako tohlento mi třeba jako chybí, že 

si pak neuvědomuji, jak dobře se  jim tady vlastně žije no a tohle se nikdy jako nedozvědí no a když by tam byly 

nějaký jako pořady právě pro ty malý děti, aby jako viděli, jak stejně ty starý děti žijou, jako jsou tyhlety pořady, 

ale jsou to ty většinou jakoby ty děti a škola a co dělají v tý škole, ale už to není tolik jakoby do tý domácnosti a 

do toho jako jak se jim žije. Jasně, takže nějak i jako zpracovat tohle mi tam chybí no. Jsem přísná. 

HN: Dobře, ne ale tak jako to je jasný. Já jsem zase měla rozhovor v pondělí jako s maminkou a ta naopak jako 

vůbec neřešila a říkala, že si jako dítě musí v životě přijít na všechno jako samo. Třeba my jsme koukali v těch 

Paličkách se jako ptali co je to bůh a teď to bylo jako, to jako Slávka naštvalo, bylo podaný velmi jakože bůh je a 

teď jako co to je a vůbec jako neřešilo tu druhou část tý věci, že jako bůh jako je něco, v co některý lidi věří, ale 

pro někoho to vůbec jako není diskutabilní nebo tak a prostě tam bylo jako podaný jako určitý názor. 

Renáta: Jo tady jsem vlastně počkej, tady jsem zaznamenala jeden ten díl, toho kdy ty děti tam říkali co to je, to 

je to ty Paličky a mně tam teda vadilo to, já nevím na co se jich ptali, ale že tam bylo, já nevím, 5-6 dětí jako 



prostě co si jako myslí, ale mě tam prostě chyběl jakoby správné vysvětlení toho pojmu, protože Ema to vlastně 

sledovala, my jsme to sledovali spolu ten díl a Ema si potom, já nevím co to bylo, a Ema potom ale jakoby vzala 

tu definici od tý jedný holčičky, která se jí jakoby zdála jako nejpříjemnější, ale ta definice byla ale úplně špatná 

a tohoto si říkám: 'ale to je jako divný jako,' že kdyby tam řekli jako: 'tohle jsou názory těhlech dětí a správně to 

je takhle,' tak aby to dítě jako vědělo, že vlastně každý člověk jako má jiný názor nebo můžou ho mít, ale ta 

realita je třeba takhle. 

HN: Jasně. 

Renáta: Že to tam nebylo vysvětlený. 

HN: Nonono. 

Renáta: Nevím co tam tehdy vysvětlovali, ale vím že mě pak zarazilo, že Ema si pak pamatovala tu definici tý 

holčičky, která se jí líbila, ale nebylo to vůbec správně. 

HN: Jasně no, to je zajímavý. Dobrý. Že tam pak rodič musí být jako přítomen vyloženě, aby to teda jako 

dovysvětlil no, aby prostě to uved teda na pravou míru a ve chvíli, kdy ty samozřejmě nemůžeš být přítomná a 

koukat s nimi na tu televizi neustále. 

Renáta: No právě a že je to dítě jako nechápe, že to jsou prostě jenom názory těch dětí jako, oni si myslí, že to je 

fakt, protože to říkají v televizi. 

HN: No jasně. 

Renáta: Že to, vidíš, zaznamenala jsem víc těch pořadů než si myslím jako. 

HN: No takže v tu chvíli je vlastně vhodný je nějakým způsobem upozornit, že ne všechno co je v televizi 

vlastně může být pravda, že jo. 

Renáta: Právě no, ale docela mi tam chybí jako zpívání pro děti je tam málo jako, je tam to Déčko, což jsou ale 

teda, někdy když vidím ty videoklipy, tak to nevypadá vůbec vhodně. 

HN: No to není pro děti. 

Renáta: Ale chybí mi tam jako, chybí mi tam pravidelný zpívání, tam jsou ty notičky, ale to je takový jako o 

výchově, ale jako jeden čas tam běží jako Svěrákův pořad, ale jako obecně pořad pro malý děti, kde se zpívá. 

Zpívánky tam nejsou no. Kdyby mohli zpívat samy, nějakou písničku jim tam jako pustit a to by byl pěkný jako 

půlhodinový pořad, hnedka po Jogíncích. 

HN: No jasně, no ideálně viď. 

Renáta: A pak zpívání. 

HN: No ale je fakt, že jsou, třeba zase jiná maminka mi říkala, že jí chybí tam zase něco jazykovýho, že třeba 

ona neumí anglicky a syn jí jako, přijde domů a máš se naučit slovíčka. Ona je nemůže ho naučit tu výslovnost, 

protože jí jako nemá. oni se to snaží dělat co nejvíc variabilní a zasáhnout do co nejvíc možných jako oblastí, ale 

furt jim jako některý vypadávaj - třeba to zpívání. 

Renáta: No ono ten prostor je prostě velký no. 

HN: To je jasný no, ještě něco tě napadá, že jsi se jako rozjela, tak já tě nechci zastavovat, víš? 

Renáta: No protože jsem si jako vybavila některý ty pořady, který to. 

HN: Ty lvíčata třeba jste nezaregistrovali? Tam jako seznamují vždycky s nějakým sportem, jako vždycky si 

vyberou jeden sport, uvádí to Aleš Valenta, a pak jde jako někam, kde třeba ten sport dělají, oni tam měli i 

softball víš? 

Renáta: Ne, my jsme koukali na ČT 24 o víkendu, kdy tam měli takhle, že se představují jakoby sporty, proto 

chtěla dělat gymnastiku že jo. 

HN: Jo? 

Renáta: A to bylo, Ema byla úplně v šoku, protože strašně se jí ta gymnastika líbila a pak tam byla holčička, asi 

tak desetiletá, a on říkala 'na začátku jsem sem vůbec chodit nechtěla, já jsem tak hrozně plakala, naši mě nutili, 

křičeli na mě, ale teď se mi ta gymnastiku už líbí,' tak Ema byla úplně v šoku jako jo prostě, že tohle vůbec jako 

nečekala, ale to bylo na tý 24, takže ty Lvíčata vůbec jako, jsem vůbec jako nezaznamenala. Lovci záhad jako, to 

jako znám jenom podle jména. 

HN: No ono to je spíš takový pro starší. 

Renáta: Hm, pro ně není no. Ten Moudronos je takový moudrý až příliš podle mě, že ty děti moc jako, nevím, je 

to takový jako zvláštní, že to je jakoby dětský, ale přitom jako ty věci, který se tam podávaj jsou takový pro ně 

složitý, takže tak jako koukají, ale podle mě dost tupě. 

HN: Jo dobře, no a tak přijde ti že vám to Déčko jako něco přináší? 

Renáta: To určitě jako. Jako mě to přináší jako jistotu toho, že když prostě potřebuju, nemám  čas se jim 

věnovat, že to prostě zapnu a že tam maj prostě jako kvalitní program víceméně, když teda jako člověk ví, co 

teda jako má odšifrovat. 

HN: Jasně, a že těm dětem to něco i přinese některý ty pořady nebo je to vyloženě jenom zábava a relé? 

Renáta: Ne to ne, to zábava to není. Určitě jim něco přinese, ty pořady jakoby, mimo ryzí pohádky, jim vždycky 

jako něco dá, jenom je jako blbý, že člověk prostě není schopen se trefit do toho času no, takže říkáš si 'Budu 

moct udělat svůj vlastní jako seznam pořadů, který se jim jako pustí z internetu na hodinu,' tak bych třeba jako 



byla ráda. Že bych vybrala to, to, to a to, prostě hodinový pásmo večer, abych mohla připravit večeři, tak to by  

se mi jako hodně líbilo no. 

HN: Jasně, no a teď mi to vypadlo samozřejmě, oproti očekáváním, který si jako oproti tomu Déčku měla.. 

Renáta: Já jsem neměla žádný očekávání. 

HN: Že jsi jako nic nečekala. 

Renáta: Já jsem vůbec nic nečekala, já jsem naopak čekala, že to bude jako pásmo jako pohádek a ani jsem jako 

nečekala, že budou mít nějaký jako specifický pořady. 

HN: Tudíž tě to nějakým způsobem asi, dá se říct, překvapilo jako? 

Renáta: Překvapilo, ale já jsem předpokládala, že když se do toho jako pustí, že to bude mít prostě jako 

takovouhle úroveň no. 

HN: Jasně, takže jsem jako s tím spokojená? 

Renáta: Já jsem spokojená, bez reklamy jako, vhodný pořady a samozřejmě jako mi až se přelijeme do jiný 

věkový kategorie, tak jako budou pro nás podstatnější ty jiný pořady, takže. 

HN: Jasně, no ale takže v tomhle smyslu jako vidíš, že i tomhle smyslu vám to Déčko jako bude něco dávat. 

Renáta: Určitě. 

HN: Jo není to jakože 'tak teď už jsme z toho vyrostli,' že jí bude šest. 

Renáta: Ne, to jenom přejdeme na jin typ těch pořadů. 

HN: Dobře. 

Renáta: Posunem se prostě dál od Kouzelný Školky, třeba k tomu Tamtamu nebo k těm Šikulům a tak. 

HN: Jo dobře, tak dobře, tak já to ukončím - poslední otázka. Chtěla bych, abys mi nějak prostě shrnula, co je 

pro vás Déčko, jestli vám něco přináší prostě, prostě mi řekni jako svůj názor na Déčko. 

Renáta: Jako pro dospělí? 

HN: No jako pro matku dětí. 

Renáta: Pro matku dětí co mi to přináší, tak. Přináší mi to jistotu toho, že nebudu muset o víkendu vstávat v šest 

hodin a že teda mam do devíti klid, že vím že tam prostě v devět hodin jsou vhodné nebo tam že od tý půl sedmý 

do tý devátý jsou pro ně jako vhodný pořady, aniž bych to musela kontrolovat nebo regulovat. Pak určitě jako 

pomoc večer, když člověk potřebuje něco udělat doma jako rodič, takže zase může jako televizi zase pustit a že 

tam chvilku ten prostor maj a až pak budou schopný sledovat nějaký ty vzdělávací pořady, tak to rozhodně bude 

přínosný tak i jako pro ně. 

HN: Dobře, tak ještě něco, ještě něco chceš říct? 

Renáta: Jak říkám no, jako já jsem spokojená, ale člověk jako  samozřejmě má jiný požadavky od těch pořadů, 

vlastně to každý jako rodič vnímá jinak a když by prostě byla nabídka toho, že si prostě budu moct ty pořady 

pouštět zpětně některý, tak to by mně vyhovovalo jako hodně, že bych prostě mohla si fakt i jako cíleně vybírat 

ty přírodovědný pořady nebo i nějaký zeměpisný pořady, ty tam určitě taky maj.  

HN: Jo, maj to jsou ty pexesa. Český pexeso a evropský pexeso, to mi přijde právě docela zajímavý, si vždycky 

jakoby neuvědomuju třeba kraje a tady se narodil Bedřich Smetana a tak je tady tohle. 

Renáta: Ale to je pro ty starší tohle no. 

HN: No jasně no nebo ty evropský země a tak taky probíraj. 

Renáta: Takže my  prostě jedeme v nějaký určitý jakoby kategorii těch pořadů a na tom tak nějak jsme zůstali 

no časově i věkově. 

HN: Napíšu to tam. 

Renáta: Ale jak říkám, u těch Paliček, ty Paličky se mi líbí, ale chybí mi tam prostě ta  definice, to vysvětlení 

toho pojmu no. 

HN: Jasně rozumím 

Renáta: A ten věk, ten by se mi tam prostě líbil, kdyby to bylo u všeho prostě. 

HN: Jasně, vždycky označený. 

Renáta: Třeba +3;+6;+10;+12 jako by mně přišlo prostě jako dobrý. 

 

Respondent č. 7 (Lucka) 

HN: Tak se vrátím ještě úplně na začátek, než začalo Déčko, když se teda Kubík koukal na televizi, tak na co 

koukal? 

Lucka: Koukal se na ČT1, tam byla kouzelná školka - to zbožňoval. A potom začal Barrandov, tak to se mu taky 

líbilo. 

HN: A ve chvíli teda kdy přišlo Déčko a teď už tady vysílá nějaký 4 měsíce řekněme, tak změnilo se to nějak? 

Lucka: Tak změnilo se to tak, že se teď kouká pravidelně na to Déčko vždycky ráno, protože tam dávají Bořka 

Stavitele a na tom on vyrostl, na cédéčkách Bořka Stavitele, tak na to kouká dál, ten se mu líbí od malička, takže 

to sleduje, k tomu Toma a Jerryho a potom se mu tam ještě něco líbí - teď si nejsem jistá, Chip a Dale, jestli mu 

to dávají ráno nebo odpoledne, ale vím e na tohle taky kouká. 

HN: To chodí po Večerníčku. 

Lucka: Hm, tak na to se kouká po Večerníčku a ráno se kouká na toho Bořka Stavitele než jde do školy. 



HN: Jasně. A na ten Barrandov kouká dál a má tam furt nějaký svoje pořady na který kouká. 

Lucka: Na Barrandově má, ale my mu to dost reguluje, protože tam jsou nějaký ty Pokémoni a nám se to nelíbí. 

Máme teď větší výběr, to je výhoda. Čím víc televizí pro děti, tím větší výběr, takže ti rodiče to můžou ovlivnit, 

pokud jim to není úplně jedno. 

HN: Uměla by jsi říct ještě, proč se ti třeba ty Pokémoni nelíbej? 

Lucka: No já tomu nerozumím, já mam pocit že ta fantazie vede děti k dost bojování. Já úplně jsem nikdy 

nekoukla ani jeden díl jo, ale když vařím v kuchyni a slyším to, tak to je furt jenom 'jedem', 'útočíme', 'bojujeme', 

'pokémoni do boje' a samý takový ty povely a mě prostě jako...A on se u toho hlavně nesměje a to mě irituje, 

protože když se dívá na Toma a Jerryho a na toho Bořka Stavitele, tak on se hrozně chechtá a hrozně ho to bavilo 

a napodoboval to. A tady u těch seriálů on kouká sice s otevřenou pusou, vidím všude jak to bliká, furt jenom 

vidím jak to bliká, protože on se nějak mění a já nevím co a vlastně se u toho vůbec nesměje a spíš mě se zdá, že 

se spíš u toho jako bojí nebo že ho fascinuje nějaký to násilí, že by ho to mohlo nějak ovlivnit.  

HN: Takže když bys měla porovnat jak moc koukáte na Déčko a jak moc na Barrandov, třeba procentuálně. 

Uměla bys hodit nějaký čísla? 

Lucka: Myslím si, že momentálně na to Déčko víc, ale je to dost tím, že my jsme ho začali dost na to Déčko víc 

ovlivňovat. Kdyby to bylo na něm, tak jsou to spíš tadyty horší věci. Právě ty Pokémoni a tadyty 

HN: Já tě budu tady vždycky cpát, abys mi řekla jako ten důvod, protože já to pak potřebuju použít. Takže z 

jakýho hlediska nebo proč se vám líbí víc Déčko, co vás na něm upoutalo? 

Lucka: No tak co mě na něm upoutalo je, že jsem si všimla, že je to pro ty děti takový výchovný. Dneska jsme 

dejme tomu koukali, vysvětlovali proč Ježíšek se slaví, proč je to Ježíšek, že je to miminko a spoustu dětí 

kreslilo jak vypadá Ježíšek. A spoustu dětí prostě neví, že Ježíšek je miminko, protože rodiče nejsou nábožensky 

vzdělaní, my taky ho nevedeme k nějakýmu náboženství, takže on vlastně neví z čeho to vychází, takže si může 

myslet, že Ježíšek je starý chlap anebo někde ho vidí jako Santu Clause a je dobrý těm dětem vysvětlit, proč se 

slaví, jak vypadá. Myslím si, že tak to tam je o všem, že vždycky když je nějaký svátek, tak oni začnou mluvit o 

tom kdo to je, proč to je. A pak tam jsou takový ty minizprávičky, tak to jsem si všimla že ho taky baví. Oni tam 

vypíchnou z toho světa nebo z něčeho, nějaký vědy nebo něco co děti vymysleli a to ho baví, kouká na to. 

Začíná se o to zajímat, je to takový jako do života praktičtější ten program. 

HN: A vede ho to třeba pak i k tomu, že se na něco zeptá? 

Lucka: Ne to ne, to jsem si zatím nevšimla. A on se zase nedívá tak často, že jako většinou my mu spoustu věcí 

vysvětlujeme, vychováváme ho. Spíš jde o tu zábavu. Spíš se neptá, nesetkali jsme se s tím, že by něčemu 

nerozuměl a ptal se. 

HN: Jasně, teď se chci zeptat na to jestli když se řekne veřejnoprávní televize, což Déčko je, jestli to má nějaký 

jako kritéria, který bys od toho prostě očekávala. Že prostě 'vím, že je veřejnoprávní, tak mam nějakou záruku, 

že to bude určitý'. Vnímáš to tak nebo to je prostě další dětská televize a neřešíš to? Jestli to má pro tebe nějaký 

ten punt 'je to veřejnoprávní, tak mam tady nějakou záruku. 

Lucka: Neřeším to, to se přiznám, že ne. Že kouknu na co se dívá a ovlivní mě to natolik, jestli mu to budu chtít 

pouštět nebo ne a dál se o to nezajímám. Neočekávám, že by to mělo splňovat nějaký předpoklady nebo že bych 

se měla držet nějaký normy, že bych řekla 'ne tohle mi ta televize nenabídla, když mi to slíbila' to ne. 

HN: Když se teda zeptám na co kouká, tak říkala jsi teda ten ranní program, ten Bořek Stavitel, zprávičky a pak 

ještě něco tě napadne, takhle pravidelně? 

Lucka: No na toho Chipa a Dala, to ho baví. 

HN: Já tady pak budu mít jako seznam těch novějších pořadů konkrétně, protože člověk si jako všechno 

nevybaví, ale z těch jako pravidelných, to víš že jo no mě jde pak jako o to nebo já ti to dam jako rovnou. Nejde 

mi jenom o to jestli se kouká pravidelně, jestli tys prostě zaregistrovala, že takovej pořad je. Jestli mi tady můžeš 

zaškrtat ty který víš o co jde a třebas je někdy zahlédla 

Lucka: Jo určitě. Tady ABCD s Michalem, tam se naučil Ď jako ďábel, on dětem ukazoval jak se to píše a 

kreslí. Od té doby jsme se na to koukali, protože chodí do školy, tak se ho to týkalo. 

HN: Jo takže se jako stalo to, že jste prostě zjistili, že tam tohle chodí a natolik vás to zaujalo že... 

Lucka: Jo to ABCD s Michalem bylo fakt super. 

HN: Kdybys něco nevěděla, je třeba něco vidím, ale netuším jak se to jmenuje. 

Lucka: Jogínci, to vím že tam cvičili ty děti, ale od toho odbíhá, to ho nebere. Kouzelná školka, to když 

chytnem, tak zkoukne celý. Planeta Joo, to se kouká. Studio kamarád kouká, když to chytnem a ty zprávičky. 

HN: Dobře, takže především, když na to koukám, tak pro děti ty pásma vlastně a tady to ABCD s tím Michalem, 

supr. A řekla bys, že teď kouká víc na tu televizi když je to Déčko, jsou nějaký ty pořady, než to bylo dřív nebo 

se to prostě jenom nahradilo. 

Lucka: Nene nám se to nahradilo, nekouká se víc, on na to ani nemá moc času. 

HN: Oukej, ještě tady budu mít jeden seznam pro tebe, ale ani ti ho vlastně nemusím dávat, mě jde o to, že to 

Déčko si tu svojí tvorbu, ten svůj program čelní do sedmi skupin a já se snažím zjistit, která z nich je pro vás 

nejzajímavější, ale ve chvíli, kdy se koukáte hlavně na ty magazíny, což je Kouzelná Školka, Studio Kamarád a 



tak, v tu chvíli je to jasný. Takže zeptám se tě na bezpečnosti televize. Tys mi myslím minule říkala, že počítáš s 

tím, že to bude v pohodě a furt s tím souhlasíš nebo ses setkala s něčím co ti přišlo jako nevhodný? 

Lucka: Na Déčku ne, na tom jsem neviděla nikdy, ale na jiných programech jo, tam jsem zaznamenala na Nově 

nebo na Barrandově, tam se občas vyskytly i sprostý slova nebo nějaký to násilí, já jsme to tak vnímala teda a to 

se mi nelíbilo. Ale to vždycky neovlivníš, to vždycky nechytneš, že jo. Proto očekávám, že když tady to Déčko 

je jenom pro děti, že se bude zaměřovat opravdu citlivě na to jak je. Nebo když má vychovávat to Déčko 

zároveň, tak že se bude tímhletím víc zabývat. 

HN: Jo supr. A vnímáte, že je tam nějaký rozdělení těch pořadů (od 4 do 8 let atd.) 

Lucka: Doufám, že to tak je, ale nevnímám to, jak je to. Nebo takhle, kdybych opravdu chtěla to dítě k tý 

televizi hodně často posazovat a nějak ho vychovávat televizí, tak bych se o to zajímala, ale tohleto díky tomu, 

že chci aby ho to jenom bavilo a aby ho něco nadchlo. Abych si i já všímala, že co ho vlastně baví, co ho 

upoutává, tak zkouším na něm všechno, protože on se vyvíjí a já nevím jestli bude mít vztah k vědě nebo k 

dějepisu, vlastně takže i já ho zkoumám, jako on taky neví ještě co ho baví. To že ho zatím baví pohádky a že je 

dětský, to vnímáme jako jednoznačně, takže zatím se tam neprojevili žádný...Ale ve chvíli kdy si všimnu, že na 

Déčku dejme tomu jede nějaký zeměpisný pořad a že on to chce sledovat, že ho to baví, že se na to ptá, tak se o 

to začnu zajímat a budu vděčná, že ta televize ho tam..a budu ho fakt k tomu posazovat, protože uvidím 'aha, tak 

ono ho to vzdělává, ono ho to baví, je skvělá šance'. Stejně jak jsme se o tom bavili, že kdyby tam bylo nějaká 

angličtina, tak bych to uvítala,            protože to bych určitě vyhledávala. 

HN: Je tam krátká angličtina. Je to asi 3-5 minut a je to dopoledne, bohužel. Je to pro úplně malinký děti, takový 

ty školkový. No což který jsou stejně jako ve školce, no já tadytomu pořádně jako úplně nerozumím. Oni to mají 

tak jako rozsazený, podle mě teda trošku nešikovně, že ten program který je pro děti 4-8, tak je většinou 

dopoledne, ale ty děti většinou nejsou doma že jo, takže to nevím jak úplně jako zvládli. Poslala jsem jim dotaz, 

ještě jsem nedostala odpověď. Nicméně jako zaregistrovala jsem právě jenom tuhletu angličtinu a ta je jakoby 

hezky udělaná, tam je jako pán a mluví jenom anglicky a dělá u toho hodně mimiky a gestikulace aby, ty děti 

jako pochopily co je učí, že je učí tohle je nos, jo? A to bylo jako hezký a o tom jsme se bavili a říkala jsi, že ty 

jazyky by tam mohli nějak být, tak jsem to sledovala a zjistila jsem, že je tam jenom tohle, takže jim to tam 

napíšu do práce. 

Lucka: No to bych ti byla vděčná, ty bychom uvítali, opravdu a myslím si, že spoustu jiných rodičů, protože jak 

se tak bavíme, tak s tím bojují opravdu ty dospěláci v našem věku s tím bojují, protože se s tím nesetkávají tak 

často na těch školách a vůbec neví. Na těch hodinách na ně mluví anglicky, jedou podle nějakýho cdčka a oni si 

to mají doma opakovat a ty rodiče absolutně neví co, nemají ani výslovnost ani slovní zásobu a je to problém a 

chtělo by to. Kdyby ta televize měla být až tak dobrá, že by měla vychovávat, tak tohle by byla jedna z věcí kdy 

ty rodiče by fakt byli vděční. 

HN: No jasně supr, nicméně ono vlastně o čem jsi mluvila, o těch pořadech vzdělávacích, co by Kubíka mohli 

nadchnout, tak oni tam jakoby některý jsou. Já se přiznám, že ne úplně všechny jsem viděla v televizi ačkoliv 

kvůli tý práci si to pouštím doma i když jsou třeba kluci ve školkách, tak já doma koukám na Déčko a některý 

jsem si pouštěla na internetu abych věděla o co jde a je fakt, že jsem si říkala 'ty jo, takový zajímavý věci'. Tam 

jsou třeba tadyty Evropské Pexeso, tak tam vždycky jako představují jednu evropskou zemi a tak. Nebo České 

Pexeso tam zas ty kraje český jednotlivý a je to zajímavý a myslím si já osobně, že se tam jako dá něco najít 

dobrýho, akorát člověk by to fakt musel vyhledávat, procházet a pak si vždycky hlídat ten čas. Nebo jak to 

probíhá, že zjistíte, že tam chodí něco dobrýho? Jak se třeba stalo, že jste přišli na to ABCD s Michalem? 

Lucka: No přišli jsme domů, pustili jsme, protože většinou když se vrátíme domů, že a nákup, lednička, svačina 

a tak v tu chvíli než zjistím co má do školy a vybalím si nákup, tak jsme to pustili a ono to tam bylo. Takže jsme 

to tak potom dělali hned, protože jsme se na to těšili. Jo, jenomže pak se zase nějak posunuly časy, nevím, teď 

zase to nechytáme, ale jeden čas jsme na to byli napojení, že jsme opravdu přišli domů a hned jsme si to pustili, 

tak jsme na to přišli, protože to neděláme tak, že jako spěcháme domů, nepůjdem ani na nákup, teď tam začíná 

něco. To je vždycky ovlivněný tím, že prostě teď je ta chvilka, kdy se to může vyplnit tím, že on se může dívat a 

já mezitím uvařím nebo něco nachystám, pak se jdeme učit a pak jsou kroužky. Takže tak, tak jsme na to přišli a 

tak chodíme. No a večer je to stejný. My chodíme pravidelně kolem šestý, půl sedmý, takže on se samozřejmě 

nají a má chvilku kdy se může dívat na pohádky, protože pak se začne chystat do postele. Už má všechno 

naučený napsaný, takže to          je taková jeho chvilka, kdy si vybere jestli se chce dívat na televizi nebo jestli se 

mu chce s náma něco hrát no. A teďka když je takhle tma brzy, tak to je ta televize taková častější kulisa 

než...nechce se mu jako lítat po venkově nebo něco vymýšlet. Jsou ty děti taky takový unavenější v tom počasí, 

takže teď ta televize je samozřejmě a na vánoční svátky to stejný to bude určitě, takže. Nebo když je venku 

sychravo, když není hezky a opravdu se nikam nejde, tak opravdu se třeba hrajou karty a pustí se televize, 

pohádky a je to taková kulisa. 

HN: Jasný, a dalo by se říct, že teda se v určitý době stalo třeba z toho ABCD s Michalem stal určitý jako rituál, 

že jste přišli domů a pustili jste si to nebo ty večerní programy taky, že prostě se jako opakuje a je to vždycky 

stejný. 



Lucka: Ano tak. A ono hlavně tím že Chip a Dale jsou ty díly na sebe nějak navazující nebo to tak jsme viděli, 

že on to fakt chce sledovat jak Večerníček, že Večerníček ho třeba nějak nenadchnul tohle víc no. 

HN: Myslíš, že to je na něj jako moc dětský už ten Večerníček třeba? Nebo proč ho to jako nezajímá? 

Lucka: Nevím, nikdy jsem to nezkoumala, popravdě na ten Večerníček nikdy nějak moc nekoukal. 

HN: Zajímavý. 

Lucka: Je to zajímavý no. 

HN: A nenašla jsi tam třeba jakože Krkonošský Pohádky že jo jsou taková klasika, ale je to nezvyk je to 

Večerníček prostě. Žádná taková pohádka, že tam se že jo střídají. 

Lucka: Nene, já si myslím, že my jsme vyrostli na Večerníčku a nic jinýho nebylo, takže pro nás to bylo takový 

to 'jo, musíme!', stejně tak jak jsme se těšili na studio Kamera že jo, bez toho jsme nemohli být a oni když mají 

tu možnost zkouknout další pohádku asi nebo zajímavější, tak prostě ta víla Amálka jo, možná je to dětský pro 

ně, oni jsou dál než my. 

HN: No zajímavý, jakože co dělám že jo ty rozhovory, tak většina těch rodičů vždycky jako začne večerníčkem, 

pak jede jako třeba to večerní pásmo ty děti a že ten večerník jako bývá že fakt že ty děti. Jo je mě to fakt přijde 

zajímavý, tak se snažím zjistit, proč vlastně proč je to jako nezajímá, protože to je zajímavý.  

Lucka: A máme nakoupený všechny Fíky, Víly Amálky a všechny tady tyhlety večerníčky a on si je nikdy 

nepustil, protože nechce prostě no asi. Možná Krtečka občas, ale nějak... 

HN: Tak tím pádem už vidím, co ta všechno napíšu. Ještě jsem se chtěla zeptat k těm rituálům, je třeba nějaký 

pořad, který v něm jako vyvolává nějaký reakce? Nevím třeba jako když začíná ta Rychlá Rota, tak Davídek 

skáče a zpívá si znělku například nebo něco takovýho. 

Lucka: Mam taky. 

HN: Jo? Zpívá si znělku? A máš něco takovýho prostě? Co prostě vidíš že to je prostě nějaký jeho chování 

spojený s určitým prvkem v tý televizi? 

Lucka: No potom si na to hraje a potom třeba a jde a jako hraje si to v pokojíčku takže jako nějak tam s těma 

myškama si povídá. Úplně to nesleduju, s náma si nehraje na tohle, ale slyším že si u toho mumlá, že ho to 

ovlivňuje, že se mu to líbí a Bořek Stavitel to samý, tam to viděl poprvé ve dvou letech a byl z toho tak vedle, že 

jsme mu museli koupit celou tu výbavu a furt si jako hraje na pískovišti, furt něco stavěl a hrozně ho to zajímalo. 

Opravdu ten jede do dneška, tam ho něco hrozně baví na tom chování těch strojů a Bořek. Já nevím jestli, znáš 

to? Znáš tu pohádku? 

HN: Jo jo, jasně. 

Lucka: Vždycky něco vymyslí co se bude dělat a všichni jako s nim no. 

HN: Jasně a už pracuje. No a nešlo by to třeba i jako tak daleko, že ho to pak jako zajímá v tom reálným světě, 

jak jako ty náklaďáky fungujou? 

Lucka: Hele nevím jak, nevím jestli sis všimla, jak vypadá jeho pokojíček, ale on vlastně díky tomu nebo díky 

tomu Bořkovi. On díky tomu stavění furt chtěl potom lego, protože tam mohl furt něco stavět z těch kostiček a to 

a dopadlo to tak, že on si sám v šesti letech staví obrovský těžký lega, který jsou třeba pro 8/9 léty děti a staví a 

staví a stavěl by furt a furt by něco vymýšlel. Na to se pak podíváš, takže on je to možný. Možná že je to i tím, 

že jsme ho k tomu taky vedli, že jsme si s ním hodně stavěli nebo hráli, to jako manuálně. Jsme ho nenechali se 

jenom tupě koukat na telku a nemyslím si, že by to mělo až takový vliv ta televize, že by to dítě jako najednou 

začlo být architekt nebo něco. Ta podpora těch rodičů tam musí být, ale zálibu v tom má teda velikánskou. Jestli 

je tam v tom nějaká spojitost s Bořkem Stavitelem to nevím, ale on toho teda fakt postavil hromady.  

HN: Mě jde jako o ten přesah do toho jako reálnýho života. 

Lucka: Já to mu rozumím. 

HN: Jakože my dokonce máme doma nějakýho toho Bořka právě žě, ale je to nějaký jako speciální díl. Je to asi 

jako delší a teď tak jako chvíli mluví ten Bořek a řekne:"Půjdeme postavit mrakodrap." A teď jsou tam záběry 

reálný stavby mrakodrapu a mluví tam nějaký stavbyvedoucí jako jak to doopravdy chodí, jo. Tak šlo mi právě o 

tohle, jestli pak se to co třeba někdy vidí v tý televizi, jestli se to může promítnout v tom reálu. 

Lucka: Může, může. Obzvlášť když je ta televize vysvětluje právě něco jak se staví mrakodrap nebo jak funguje 

stroj, tak on občas má takový jakože nám najednou řekne jak funguje vodovod nebo věci, který my jsme mu 

neříkali a dozví se z tý televize tak prostě nám to vykládá. 

HN: Jo? No to je super. Což mě navádí ještě na jeden pořad, který tady asi nemam napsaný, jmenuje se Nina a 

Neurony. Viděli jste to někdy? 

Lucka: Víš že možná jo. 

HN: Je to taková culíkatá holka. 

Lucka: Jo jo jo. 

HN: Jsou tam takový 4 postavičky. 

Lucka: Na to kouká no, ale vůbec nevím o čem to je, ale ono to je někdy kolem toho Chipa a Dala, protože v 

tom je něco. Je to večer určitě. 

HN: Jo je možný, že je to jako odpoledne. 

Lucka: Můžem se ho zeptat počkej. 



HN: Jo? 

Lucka: Kubíčku! Pojď sem prosímtě, já se tě musím na něco zeptat. Kubíčku poslouchej, říká ti něco pohádka 

Nina a Nero? 

HN: Neurony. Nina a Neurony. Tady píšou 16:30 že to chodí. 

Kuba: Ne. 

Lucka: Nějaká culíkatá holka. 

Kuba: Ne, já vím co to je, ale já to nemám rád. 

Lucka: Nemáš to rád? Proč? 

Kuba: Není to moc zajímavý. 

Lucka: A co je nejzajímavější na Déčku, ten Chip a Dale? 

Kuba: Jo. 

Lucka: A co ještě, na co ještě koukáš na tom Déčku? 

Kuba: Třeba ještě na Mika Rytíře. 

Lucka: Můžeme mu to klidně číst, možná si vzpomene na víc pořadů než já. 

HN: Jo v pohodě. Mě jde o tvůj pohled, tudíž ve chvíli, kdy ty stejně nebudeš tušit, že na to kouká, tak mi 

neřekneš co si o tom myslíš a mě je to vlastně jedno. 

Lucka: Tak díky Kubo, díky. My jsme se chtěli zeptat jestli to znáš.  

HN: Díky Kubo. 

Lucka: Nemá to rád no. 

HN: Nemá to rád, no super. Jo no protože tam jako to vzdělávání jako různý je. Pak je tam třeba Miniuni a tam 

si jako děti můžou poslat nějakou otázku. Třeba:"Co jsou to pihy?" nebo "Proč máme pět prstů?" A teď oni tam 

jako odpovídaj a snažej se to teda těm dětem přiblížit, což mě teda přijde zajímavý, ale myslím že moje děti to 

nikdy neviděli, že akorát já protože v tom světě musím žít kvůli tý bakalářce, tak mam hrozný přehled že jo. 

Dobrý jo ještě k tý bezpečnosti tý televize jsem se chtěla zeptat jestli se ti nestalo že by tam prostě, teď nejde o 

násilí nebo třeba nějaký nevhodný chování, to je jako jasný jo že to by tam jako být nemělo. Já jsem se s tím 

třeba sama taky nesetkala že by tam bylo, pak ještě jeden prvek a to, že tam jako není reklama. To vítáš nebo je 

ti to jedno. 

Lucka: To vítám strašně, to vítám strašně, protože já na ty reklamy jsme úplně alergická. Hrozně Kubíka 

ovlivňujou, i když jsme byli v kině na čtyřlístku, tak jsme byli z toho hrozně zklamaní, právě z toho důvody, že 

tam nacpali ty reklamy v úplně obrovským množství a on na to okamžitě zareagoval a pak to hrozně chtěl, 

protože to měl spojený se svou oblíbenou pohádkou a měl pocit, že lízátka Chupa Chups tam byli nebo ty dětský 

šampaňský a furt to tam jako preferovali a on měl pocit, že když to nebude mít, tak nebude in a to jsem dost jako 

vyčítala tomu tý pohádce, takže to že tam nejsou reklamy to vítám, to je supr.  

HN: Hm, a pak je ještě jeden prvek a to toho co jako v tý televizi tvrděj jo? Jakože třeba tam jsou ty paličky, kdy 

se dětí zeptáš co je to, nevím co bych řekla, 'štěstí' jo? A teď malý jako děti odpovídaj co si myslí že to je a pak 

je tam nějaká známá osobnost, já nevím jestli jsi to někdy viděla, chodí to v tom večerním pásmu. Tak jde nějaká 

osobnost a řekne co je to štěstí co ona si myslí, že je to štěstí. A teď se tam třeba, to když jsem dělala rozhovor se 

Slávkem, tak to jako on uvedl, že oni se tam ptali co je to Bůh. A teď ty děti odpovídali co je to Bůh a všichni 

jako odpovídali co je to Bůh a všichni jako říkali co je Bůh. A vůbec tam jako nebylo daný pro nás třeba jako 

nevěřící, tak to bylo takový zarážející, že oni to brali jako skutečnost. Je Bůh a řekněte nám co to je a vůbec tam 

jako nebyl pohled z tý druhý strany jo? Něco takovýho, tak neptám se na tuhle konkrétní věc, ale ptám se na to 

jestli jsi tam někdy prostě narazila na něco co jsi si říkala 'no, ale to by jako mělo být třeba doplněný'        nebo 

třeba 's tímhle jako nesouhlasím a nemyslím si, že by měli dětem tvrdit. Jo něco takovýho jestli se ti stalo? 

-> -> ??? Lucka: To jako konkrétně jsme na to nenarazila, pokud by se mi to stalo, tak bych to neřešila už z toho 

důvodu, že ty děti se musí tady z těma rozporuplnýma otázkama setkávat v životě. Oni by neměli mít všechno 

nalinkovaný aby my jsme jim to všechno vysvětlovali a oni to hned pochopily, protože oni jednou budou muset 

hodně reagovat na podněty, který jim každý hned nevysvětlí a pokud se s tím setkají už jako malý, tak oni to 

prostě vezmou tak, že někdo teda odpovídá na to, že je Bůh a u nás doma se o tom nemluví, tak to asi pro něj asi 

(25:00 nevím), oni jsou chytrý. Oni se nemusí až tak strašně jako do všeho uvádět, jo. A já bych to zas až do 

hloubky jako neřešila, protože oni v tu chvíli pojmou tu věc, která je zajímá jako dobrou až když se nějakym 

způsobem, až když to někam napasují. Když byl malý a viděl tam reklamu nebo hrál si tady že jo a my jsme se 

na něco dívali na zprávy a teď tam byla nějaká hrozná věc a my jsme se úplně lekli že jo a teďka to uvidí, že tam 

někdo někoho zabil a hned jsme  to jako hodlali, tak on to.. on na to vůbec nereagoval, on ten jeho mozek to 

vůbec nevyhodnotil jako něco co by měl jako chápat a on na to vůbec nereagoval, ale slyšel dětský pláč a ať už 

to bylo v pohádce nebo ve filmu a hned jako koukal a ptal se kdo tam pláče a hned jakoby na to.. A já si myslím, 

že ta televize  je postavená, možná to Déčko nevím úplně jestli to mají záměrně tak, že to nedoplní, ale já bych to 

jako vítala, že by ty děti měly taky mít svůj názor a buď se zeptat, když je to až tak zajímá anebo to nechat být 

anebo si to nějak zpracovat po svým, ale rozhodně by neměli jako ty rodiče je do všeho uvádět tak, že 'podívej 

se, teď oni to nevysvětlili, tak já ti to hned vysvětlím', to ne. To oni se pak nenaučí myslet samy za sebe, víš? 



HN: Jasně, mě jde jako o to, že ve chvíli když tam bude jako jednostranný názor a teď to dítě je jako..my třeba s 

klukama jako o tom mluvíme - některý lidi věří, některý nevěří, my zrovna nevěříme a ty si vyber jako co chceš 

samozřejmě, jako nebudu mu do ničeho nutit, ale ve chvíli, kdy to tam bude jako postavený, že prostě je, tak ty 

bys jako v tu chvíli, teda teď se spíš ptám ze zvědavosti já, jako čekala až prostě si projde tím životem a zjistí, že 

některý lidi jako nevěří? 

Lucka: No, měl by sám si najít tu svou cestu a zase ty rodiče by neměli tu televizi stavět jako něco co jim 

vždycky říká pravdu, protože ty samozřejmě tomu dítěti vysvětlíš, když je nějaký film, nějaká a pohádka a je tam 

něco smutnýho nebo naopak veselýho, tak třeba taky 'ježiš to je hloupost, vždyť to se nikdy nemůže stát' nebo 

jako průběžně nebo když vidíš, že to dítě z něčeho a furt se ptá třeba, že ho něco vyděsilo v tý televizi a mohla to 

být pohádka že jo, a on se tím pak trápil a ptá se mě na to, jestli ta beruška opravdu - v Broučkách třeba se jí 

něco stalo - tak já jsem mu říkala, "ale Kubíčku, to je jenom pohádka, ty víš, že tohle se stát nemůže", nebo jsem 

to nějak uvedla na pravou míru a nebo jsem mu řekla: "Ale vždyť to je nesmysl v televizi co tam udělají, aby se 

ti to líbilo, ale víš, že pak jdeme tu hračku koupit a vypadá to úplně jinak. Je to o tom, jestli ta komunikace s 

těma rodičema a s tím dítětem v souvislosti s tou televizí nějaká je, ale zase sedět u toho dítěte a sledovat 

opravdu             celou tu ta televizi k nim vysílá a hned mu to linkovat 'to ne'. Ať si to ať si nad něčím přemýšlí 

nebo ať něco i nepochopí, protože to jim zvětšuje objem tý paměti a já bych se toho nebála.  

HN: Dobře, takže s ničím co by ti prostě přišlo nějakym způsobem nevhodný nebo tak, dobře, výborně, no 

paráda. Jo super, tak to jsme ještě neprobrali. Jo webový stránky Déčka, byli jste na nich někdy, tušíte že 

existují? 

Lucka: Ne, tuším že existujou, ale nebyli jsme na nich. Neměli jsme důvod. 

HN: A že by třeba nějaký pořad jste si pustili zpětně třeba na ivysílání, protože jste věděli, že má být zajímavý, 

ale třeba jste ho nestihli, tak jste se na to koukli, pak ne? 

Lucka: Ne ne. 

HN: Ne, takže jenom když to prostě zrovna jako chytíte. 

Lucka: Jo když to chytíme. 

HN: Dobře, no a ještě by mě zajímalo, jestli vás někdy některý z těch pořadů, nechci říct donutil, ale řekněme 

vyvolal ve vás nějakou akci. Ať už je to že podle televize maloval slona nebo vyráběl něco podle šikulů nebo 

třeba v kouzelný školce řikaj 'pošlete nám obrázek tohohle', jestli jste se někdy jako takhle zapojili nebo ve vás ta 

televize vyvolala pak něco, že jste jako dělali následně? 

-> -> ??? Lucka: No kreslení s Matýskem. To nevím, jestli Déčko vysílá. Bylo to v Kouzelný Školce a my jsme 

tu Kouzelnou Školku sledovali, takže na to kreslení s tím Matýskem jsme se hrozně těšili, to ho zaujalo a pak 

jsme s tím díky tomu se naučil kreslit, já nevím, fakt 29:35 na který ho nikdy nenakreslil. I já jsem to kreslila, 

protože mě to hrozně bavilo, jak je to jednoduchý, jo. Protože já na to taky nejsem úplný talent, takže tam 

najednou jsem nakreslila úplně všechno, každý zvíře. A to ho bavilo, na to fakt koukal a to se nám hrozně líbilo 

a pak jsme ukazovali všem, jak kreslíme ty opice a slony a to v nás vyvolalo akci. A potom právě ten Michal ten 

je nejlepší podle mě to je, i ta Molavcová to prostě s těma dětma umí, tak tyhlety soutěže jako 'posílejte obrázky 

a budeme losovat a pošleme dětem třeba čepice nebo trička', tak my jsme se teda jako přímo neúčastnili, ale jako 

častokrát jsme chtěli, protože nás to tak naladilo, tak nás to povzbudilo, že když potom četli ty jména, ukazovali 

ty obrázky a to 

tak se nám to hrozně líbilo. Takže tohle bych tam dávala, to vím, že ty děti baví a to je hezký takový. 

HN: A co se týče teda toho televizního obsahu, toho co tam je, tak ty jsi sama říkala, že mu někdy jako řekneš 

'no ale to je fakt jenom pohádka, to se fakt doopravdy stát nemůže', myslíš, že má nějaký jako ponětí, kde se teda 

jako to bere, to co tam vidí v tý televizi, jakože to někdo vytváří nebo jako. Jestli jste to někdy jako třeba řešili. 

Prostě ty pohádky, oni musí nakreslit a pak je program v televizi, který to nějak rozhýbe nebo něco. 

Lucka: Na to ještě nemá věk. On teďka se obklopuje tou fantazií, ať už je to Ježíšek, čert, Mikuláš on v tom 

světě chce žít a chce žít v tom světě těch pohádek a nechce ty iluze aby mu někdo bral, takže když vidím, že se 

něčím trápí, že nad tím přemýšlí, že o tom hodně mluví, tak mu to vysvětlím, že to je prostě udělaný pro děti 

nebo to, ale ta jeho fantazie pracuje, jako u každýho dítěte, natolik, že on chce, aby to existovalo, aby ty víly 

byly, aby ty víly zdobily ten stromeček, aby ty víly na něj koukali a i ty čerti a on se vůbec nechce zatím vzdát 

toho, že by se smířil s tím, že to všechno tvoří dospělí. A to já mu nebudu zatím brát, ale pochopitelně až ten věk 

nastane, tak mu to vysvětlím ráda, jak to funguje. 

HN: Jasně, ale ve chvíli kdy máš prostě hranou pohádku, tak v současný chvíli jseš jako spokojená, když on to 

pokládá za něco co se třeba někde děje? 

Lucka: Jo, nevím úplně jak to funguje v těch jejich hlavičkách, jestli si myslí, že se to někde děje. Já sama teďka 

vzpomínám na svý dětství, jestli jsem si myslela, že se to někde děje, ale každopádně jsem se dovedla do toho 

tak vžít, že se mi ten svět, třeba těch Šmoulů hrozně líbil a hrozně bych tam chtěla být a hrozně bych si chtěla 

prožít ten den v tý vesničce. Nebo ten Chip a Dale ten už taky běží dlouho, i já si to pamatuju, když jsem byla 

malá a všechny tadyty pohádky o princeznách jsem hrozně ráda snila, to bych těm dětem nebrala tu iluzi zatím. 

V šesti letech rozhodně ne. 



HN: Dobře, hezký. Já tě budu asi hodně citovat ve své práci, protože řekla bych, že se jako poměrně odlišuješ od 

jako..ať už Večerníček nebo tady tím držením tý fantazie, to je hezký. Tak já ještě přemýšlím, co se tě ještě 

zeptám. Ještě určitě se tě zeptám, jestli tam je něco co ti vadí, co se ti nelíbí, co prostě nevím, něco s čím jseš 

nespokojená. 

Lucka: U Déčka jsem si nevšimla ničeho s čím bych byla nespokojená. U toho Barrandova a tady těch co jsem ti 

uvedla, tam se nelíbí tadyty. Ale oni to prostě pouští, protože to je novinka a ty děti chtějí být in a oni ví, že to 

bude marketingový tah, že si ty děti budou kupovat ty trička a vlastně nedomýšlí jakoby ten následek co to u 

nich vyvolává, ale to se opravdu dá ovlivnit. To jim prostě nepustíš a hotovo, tečka. To se mi nelíbí, ale nemusím 

se tím nějak trápit. Vypnu to nebo mu vysvětlím, že to je hloupost, že nechci, aby se na to díval a nedívá se na to. 

HN: Jasně, ještě něco co bys tam uvítala, kromě teda řekněme ty jazykový věci, to už jsme jako řešili, ještě něco 

tě jako..že si říkáš 'tyjo, škoda že tam tohle není', i třeba pořad který znáš, ale jako nezaregistrovala jsi ho tam 

nebo cokoliv, jestli tě něco napadne. 

Lucka: Takhle si nevybavím jako úplně co bych tam chtěla zařadit. Já si myslím, že je tam toho dost, opravdu 

hrozně moc, ale všimla jsem si, že to začíná až někdy od šesti hodin nebo od půl sedmý vysílat a vím, že když ty 

děti jsou nemocný, když jsou malý a jsou na mateřský ty maminky nebo tak vůbec jsou s nima doma, jsou 

nemocný, a ty děti celý den spí, jsou na těch práškách a potom v noci koukaj a chodí po tom bytě, tak možná 

bylo občas fajn jako zařadit nějaký noční vysílání, pro ty nemocný děcka. Jako pochopitelně všichni máme 

CDčka, můžem jim to pouštět, ale dvakrát se nám to stalo, když bylo to, ježiš jak se ten kanál jmenuje, už nevím, 

a tam to je právě 24hod denně a vím, že jsme tam na to jednou koukali nebo dvakrát, když měl neštovice a 

opravdu jako chudák koukal v noci, tak ho to uklidňovalo, když se na to koukal, ale není to vyloženě tak, že 

bych to teď už žádná noc není taková, že by se díval na televizi, ale když byl malinký, tak jsme mu to občas 

vyhledávali nebo jsme to uvítali, tak že tam     seděl jo, že tam na něho mluvili, že tam byly ty pohádky a že to. 

HN: Jasně a vnímáš ještě nějak třeba speciálně to, že tam nejsou jenom jakože pohádka za pohádkou, ale že se 

tam třeba i s těma dětma něco řeší, jakože lidi který se snaží jako komunikovat. 

Lucka: To právě vnímám hodně o těch svátcích, jak už jsem o tom mluvila, to bych tam dávala hodně, abychom 

tu českou tradici zachovali, protože tady tím, že je tady hodně těch cizinců a všichni sem jakoby tahají nějakou 

tu svojí kulturu, tak spoustu dětí vlastně zapomíná, proč perníčky na Vánoce a proč kapr a proč Ježíšek, proč 

tady máme Santa Clause viď v oknech a slavíme Ježíška a co je to ten Santa Claus a když si pustí pohádky a 

hodně jsou tam pohádky cizí, tak tam všude ten Santa Claus prostě na nás hrozně kouká a ty děti se budí a 

dostávají ty dárky ráno, kdežto ty naše je dostávají večer, já bych hodně vysvětlovala těm dětem ty svátky. Proč 

to tady tak je a srovnávala to s jinýma zeměma. Dejme tomu, že v Americe tam zase Santa Claus je dědek 

fousatý, jako náš Mikuláš jo a tohle bych hodně, protože ty děti se to potom v tý škole učí a hodně o tom musí 

povídat a oni, když neví o čem, protože se jim to motá, tak oni radši nemluví. To vím od Kubíčka. Oni neumí 

vysvětlit, jestli se jim nejvíc líbí Mikuláš, čert a anděl a proč. Úplně jednoduchá otázka a Kubík mi vykládá, že 

to spoustu dětí vůbec nevěděl. Vůbec nevědělo proč by se jim jako, co vlastně má ten anděl za symbol, co má za 

symbol ten čert a co má za symbol ten Mikuláš. Oni vědí, že dostanou strašně moc sladkostí a oni se na ty svátky 

těší, ale oni jim vlastně vůbec nerozumí. A je to tak i na Vánoce a je to tak se spoustou a prázdniny a proč se v 

zimě musí víc odpočívat a proč je brzy tma a spoustu věcí oni nevědí a to bych jim možná nějakou zábavnou 

formou vysvětlila. To jsem se tam s tím dneska setkala zrovna, ten Ježíšek. 

HN: Supr a myslím si, že jako poslední otázka, mě tak napadla jestli jste zaregistrovali jak končí to vysílání 

Déčka a začíná to ČT Art, jestli jste někdy. 

Lucka: Ne to jsme nezaregistrovali. 

HN: Víš tady chodí ovečky a děti jako počítají ovečky, respektive moje děti je počítaj. 

Lucka: Aha a kdy to je? V kolik hodin? 

-> -> ?? HN: Ono to končí že jo Déčko, tam jsou pak je to Večerníček, pak je ten kačer nebo Rychlá Rota něco, 

pak jsou ještě další dvě pohádky, který jsou teda spíš pro starší děti. Nicméně Davídek třeba tam je, nevím jestli 

jsi zaregistrovala Phineas a Ferb. Jsou to takový dva kluci, tak to Davídek prostě má hrozně rád. 

Lucka: No to Kuba taky. 

HN: Tak na to prostě kouká a pak jsou ty paličky, kde ty děti řikaj co je co a čtení do ouška a tím vlastně končí 

program Déčka a hnedka po tom čtení do ouška, což je prostě 19:55 nebo tak něco, tak je jako předěl, že to ČT 

art startuje ve 20:00 přesně. No je předěl a tam je prostě jako řeka a jdou ovečky a každá má překonat tu řeku, 

ale každá to dělá jako jiným způsobem a v zadu jsou tři zvířátka a ty zvedaj jako zhodnocení čísla, jak se jim to 

líbilo a teďka jedna ovečka tam přijde a má balónky přeletí to s balónkama, druhá to jako proplave, třetí skočí a 

tyči jo a teďka je to jako docela vtipný. Já jsem si jako právě toho všimla a teďka to jako u nás je tak, že po 

tomhle se jako de spát teda a kluci se vždycky jako koukaj, kolik jako dávaj známku a jak překonává. Davídek 

počítá vždycky kolik tam bylo těch oveček. Já jsem se právě jenom chtěla zeptat, jestli jste tohle 

nezaregistrovali, protože jako vím, že v mých dětech to jako vyvolává obrovský jako reakce vždycky, tak. 

Lucka: No tak to se, já nevím kdy vstávají tvoje děti do školy? 

HN: No v sedm vstáváme. 



Lucka: Jo Kubíček právě chodí spát dřív, on se v sedm začíná pomalu chystat a od osmi už musí ležet v posteli, 

protože v šest má budíček, takže aby těch deset hodin spal, takže my tady v těch osm už vůbec jako nekoukáme 

na telku. Ale o víkendu jo, o víkendu se na to podíváme, to mě baví. 

HN: Taky jsem na to koukala, ještě se mi líbí jakože před tím spaním jako počítaj ty ovečky, že je to propojený, 

fakt je to takový propojený. 

Lucka: Tak to určitě, to se podíváme. 

HN: Myslím si, že to je jako všechno. 

Lucka: Tak doufám, že jsem ti pomohla. 

HN: No já jako velmi. Já jako jsem tady inspirována a já akorát potřebuju si dneska večer udělat čas a všechno 

sepsat, protože pak se mi to vykouří z hlavy a už to bude horší. 

Lucka: Tak ještě že to máš nahraný. 

HN: Tak jasně no, to jinak by nešlo. 

Lucka: To by sis nepamatovala, to bys neměla šanci. 

HN: Horší je, že to musím přepisovat a přeložit k tý práci, takže to asi zadam bráchovi brigádu ať mi to přepíše, 

protože to bych se asi zbláznila přepisovat několik hodin rozhovorů. No dobrý, ještě jedna otázka: Když koukáte 

jenom teda jako večer, protože pře den nejste doma, jestli bys někdy jako měla zájem, měla chuť prostě to vidět i 

jako v to dopoledne třeba. 

Lucka: Kdybych byla doma? Že bych si to pustila? 

HN: No nebo jakože prostě si někdy říkáš nebo jsi někdy narazila na nějaký pořad a říkáš si 'tyjo to je škoda, že 

to chodí dopoledne', víš něco takovýho, jestli když víš že prostě nemůžeš, tak sis řekla 'tyjo no to je zrovna 

škoda, že dopoledne se koukat nemůžu'. 

Lucka: Možná kdybych zjistila, že jsou ty jazykový kurzy dopoledne nebo něco takovýho, tak to bych mu chtěla 

ukázat, tak bych asi jako si tak povzdechla, ale ne zase nějak, žádný drama jo, jako. 

HN: Tak jasně, tak zas tak moc nekoukáte, tady to asi není úplně takový. 

-> -> ?? Lucka: Nevyrůstá u televize jako no, ale neberem mu to, pohádky naopak si myslím, že by děti měli 

koukat právě, protože ti to spojí ....?..., pak ty děti jsou hrozně smutný. 

HN: No jasně, dobrý. Jestli chceš ještě něco doplnit k Déčku. 

Lucka: Né Déčko je fajn. Já ho neznám tak úplně dlouho, ale mě se vůbec líbí ten nápad, že opravdu se nad 

těma dětma víc uvažuje v dnešní době, že se snaží vymýšlet ty cesty a opravdu je vzdělávat a že se vůbec těma 

dětma zabývaj no. My jsme tohle nezažili, takže jako to vnímám jako hodně pozitivní věc, jako my jsme zase 

lítali víc venku, ale byla jiná bezpečnost a byly jiný podmínky ke všemu a teďka je to všechno zase jiný a ty děti 

maj možnost poznat to jinak ten svět, takže mě se to líbí to jak to je, určitě se k tomu budem vracet. 

 

 

Respondent č. 8 (Lucie) 

HN: No tak já začnu asi úplně od začátku a jako některý ty části se ještě budou týkat třeba toho o čem jsme se 

bavili minule a budou ještě takový všeobecný a pak už jako to bude konkrétnější. Jestli ještě než tady bylo to 

Déčko, tak jestli jste, na co jste koukali jako na který program, ne který kanál. 

Lucie: Děti koukaly vlastně klasika Večerníček a pak jsme koukali občas na to na ten Barrandov, že tam byli ty, 

akorát že tam je hodně ty reklamy no mezitím, takový ty nalejvárny těch hraček a všeho co by měli mít, takže za 

to jsem jako ráda, že to jsme tím déčkem odbourali. 

HN: Jo, takže teďka dá se říct, že to Déčko jako nahradilo ty ostatní dětské televize a koukáte jako na to Déčko 

hlavně? 

Lucie: No my vlastně jako žádný kanály nemáme. Jakoby případně ty prostě televizní satelitní nebo něco, tak 

tam maj přímo že jo některý ty UPC nabízí přímo ty X těch tak to my nemáme, takže my máme klasika co je 

prostě zadarmo, tak to máme a v tem okamžik vlastně ten Barrandov pak nahradil to Déčko. 

->->???HN: Dobře super. Vnímáte od těch ostatních kanálů i když třeba je nemáte doma, máte aspoň nějaký 

ponětí jako nevím jestli jsi to někdy viděla nějaký ten RIMAX nebo něco a i můžem vzít v potaz ten Barrandov 

jestli vnímáte jako nějakou rozdílnost toho Déčka teda od těchto kanálů, čím bys řekla jako že se odlišuje, čím je 

jiný. 

Lucie: Tak mě tam jako na tom Déčku hodně baví že to prostě není jeden animovaný prostě pouštěný jeden 

animovaný film za druhým nebo pohádka. Že tam jsou prostě živý lidi, že tam je prostě kontakt s tím světem víc. 

Že tam je nějaký ten kontakt se těma hercema, který se třeba potkávaj v některých těch filmech, takže je tam 

takový jakože je to herec, ale je to i člověk zároveň a prostě že tam je prostě ta, přesně ta animace a i ten prostě 

živý svět, prostě takový ten jakoby ty dva póly no, i nějaký to s tím světem, nějaký ty zprávičky a přesně takový 

to nějaký zařazení kam patříme nebo kde se pohybujem no, když to člověk jako. Protože ty děti to přece jenom 

někdy jakoby vnímaj od tý televize jakože koukaj nato a pak se ptaj a ne samozřejmě, že my jim něco říkáme a 

oni nevědí, kam si to maj zařadit že jo, takže v tomhletom je to takový že třeba vidí něco a ptaj se a pak se to líp 

vysvětluje. 



HN: Jasně, takže se dá říct, že vás to jako nebo ty  děti to respektive inspiruje? Třeba k něčemu nebo může se 

stát, že to přinese nějaký téma třeba o kterým pak jako mluvíte, takže ve chvíli tohle jakoby nazvou nějakou 

jakoby mediální výchovou, tak by se dalo říct, že to jakoby nějakým způsobem jako funguje teda. 

Lucie: Hm. Určitě. 

HN: No supr, tak to je dobře a ještě jedna taková všeobecnější otázka a to že Déčko že jo je, patří mezi ty 

veřejnoprávní televize, jestli vyloženě tu veřejnoprávnost v tom nějak jako vnímáte nebo jako vlastně jakoby jak 

vůbec co bys jako očekávala od toho, že je to vlastně veřejnoprávní, tak co teda na rozdíl od těch ostatních to 

bude mít třeba nebo jestli, jak tohleto pojmout. 

Lucie: Jako samozřejmě je tam trošku vidět, ale tak to zase jakoby celkově že je ta veřejnoprávní, že 

samozřejmě ty reklamy tam nejsou až tak anebo jsou prostě na to vyhrazený nějak časy že jo. A ty soukromý 

televize ty to prostě hltí, protože ty jsou vlastně živený že jo tou reklamou, tak to tam dávaj, ale opravdu jako v 

těch dětských programech mi někdy přijde, že jakoby prostě čekaj od jednoho k druhýmu než jim přeskočí a 

mezitím bylo opravdu třeba deset minut, jako ta reklama,, tak to mi přišlo takový, že už i ty děti byly takový 

'ježíš', prostě kdy to bude, kdy to bude pokračovat, ale díky těm reklamám jsme i, když byly menší třeba trošku, 

tam myslím, že jim jakoby unikalo jestli už to jako skončilo nebo ne, že vždycky to i pro dospěláka je to takový, 

že vždycky tam skočí ta reklama přesně v nějaký tý větě, v zápletce nebo něco, to bych taky jako zakázala, 

protože to prostě člověk jako čeká, že něco a teď do toho reklama a pět minut prostě nic a myslím si jako, že ten 

mozek dětský to prostě strašně jako,        samozřejmě, že je to jako naše vina, že je necháme na to koukat, ale 

prostě že to opravdu od vede od toho tématu, že pak se jakoby daleko hůř jako adaptujou zase chytnou tu 

myšlenku, takže Déčko je fakt jako v tomhle dobrý, že to má odsaď posaď a konec jako. 

HN: Dobře a teďka k těm konkrétnějším pořadům. Už vlastně je to tady nějaký 3-4 měsíce, už to Déčko teda 

jako běží, tak vyskytl se nějaký jako pořady na který prostě jako koukáte obvykle. 

Lucie: Jakoby mi právě jak to máme zase jakoby pořád že jo jak jsou ty děti mimo prostě, jakoby mimo den jsou 

pryč, takže jakoby jsou to většinou ty večerní a opravdu to jakoby nějakou tu hodinku a něco prostě po tom 

Večerníčku, takže to jsou opravdu to tam vidím, že teďka se to mění, že tam je, já nevím, Rychlá Rota a teď je 

tam nějaký to zase nevím zrovna to je nějaká ta přestávka nebo něco. A to tam občas něco se tak vsune, protože 

na některých těch programech jsem si všimla, že třeba i odpoledne, když jsme byli třeba o víkendu doma, tak 

tam je třeba 8+ nebo tak, takže si někdy prostě jakoby všimnu i mně se třeba jako a úplně nelíbí nebo jsou tam 

nějaký fráze, který prostě přesně si myslím, že ty děti ještě o ty dva tři roky niž nebo jakoby nepochopí nebo 

prostě je to brzo jako je tím nějak zatěžovat, takže to jsme jako párkrát stopli a oni 'jé a proč?' a ono 8+ a jenom 

nějak si dali vysvětlit jako jo, ale dcera se k tomu blíží, takže jako takže tam jde jako právě ten kompromis, že 

jednomu je jako         pět a jednomu sedm, takže jako takže to tam nějak najít, ale právě teďka jsme tam koukali, 

že tam teda hodili tu přestávku a to mi někdy jakože tam někdy maj prostě takový ty prostě trošku drsnější fráze, 

no, jako taková ta komunikace tý dětský tý party, takže to jsem se trošku zadrhla a říkala jsem si 'aha', ne že 

bychom to jako ukončili předtím, tak uvidím jako jak se to bude dál vyvíjet, ale teď jsem párkrát se mi podařilo, 

že jsem hlídala holčičku a ta koukala dopoledne na takový nějaký Nina a Neurony a to mi přišlo docela jako to. 

Oni tam píšou, že to je i odpoledne, ale to je zase i v tom našem čase, že to je někdy okolo čtvrtý, takže to taky 

nestíháme, ale to mi přišlo docela jako zajímavý no, sice ten mrňousek jako na to koukal zase jakoby z nějakýho 

toho pohledu, že tam klikaj. 

HN: A jak máte starý dítě? 

Lucie: No malinký jako právě. Rok a něco. Jakože prostě že se jí jenom líbí ta holka, že je prostě taková něco 

jako Dáda asi mi tak přijde, že ona se tam tak jako procvičuje a tak, takže ale jako to si myslím, že by třeba i 

moje děti, že by to jakoby zajímalo, že to bylo jakoby právě o těch různých těch chemických a ňákých těch 

zákonech i mě jako, protože já se v tomhle nepohybuju jako, takže to bylo jakoby příjemný to občas vidět. 

HN: No tak co se teda týká těch konkrétních pořadů já tady k polívce bych vám dala seznam některý z nich jsou 

už jakože starší, že tady mam třeba i Planeta Yó nebo tak, ale pak jsou tady většina z nich by měly, ale většina z 

nich jsou jako nový formáty, jestli byste si to jako pročetla a mohla mi jenom zaznačit, který. 

Lucie: Kdyžtak mam svojí tužku 

HN: Dobrý já mam nějakou, snad to píše. Dobrý, který jste jako viděla nebo tušíte o co jde nebo tak. 

Lucie: Tak dobrou chuť. 

HN: Když si třeba nebudete jistá tím názvem, tak já vám to jako vždycky přiblížím, protože jako mnohdy se mi 

stane, že se na něco koukám a netuším vůbec že jo jak se to jmenuje.  

Lucie: Tadyto ABCD s Michalem, to je myslím že takový nějaký, vím, že jsem něco viděla a on měl něco s 

dveřma nebo něco takovýho. 

HN: No no on vždycky vybere nějaký písmenko a nějaký slova od toho a hračky a tak. Já jsem si dala napřed 

rozhovor s manželem, abych jako zjistila co se dá jako z člověka získat a zjistila jsem, že člověk jakoby sám moc 

těch pořadů nevymyslí, ale ve chvíli, kdy je máte jako před sebou, tak vám dojde 'jó, tohle jsem aspoň jednou 

zahlídla' nebo něco. 

Lucie: Já tady akorát nevím ty lovci záhad, jestli to je nějaký ten.. To vím, že jsme koukali na nějakýho toho 

Honzu něco. 



->->???HN: Tom Wizard (10:15) to je jiný. 

Lucie: To je něco jinýho že jo. 

HN: No tohle, jako ono ten Wizard, ten jde jako za takovýma těma legendama a tenhle je spíš jako takový 

Sherlock Holmes, že vždycky přijdou a 'tady se určitě někdo vloupal' a jako řeší co se jako stalo. 

->->???Lucie: Tak to asi ne. GUY(10:35) Zvěřinec to vím že jsem si jako četla, ale to nevím, to jsme neviděli 

asi. Jo a myslím, že ještě tadyto tancování s tím Honzou Onderem. No tak asi takhle. 

HN: Tak já se vás teda budu ptát. Tak některý z nich vlastně spadaj do toho večerního programu - Čtení do 

ouška, Paličky. Tak třeba by mě zrovna zajímaly ty Paličky, jak na to koukáte vy? 

Lucie: Mě to jako vždycky pobaví jako ty děti opravdu a některý ty děti to maj srovnaný, některý jsou teda jako 

úplně mimo. Pak samozřejmě někdy to jako vyvažujou ty herci jakože ty herci někdy mi přijde, že to jako 

shazujou to téma jako příliš moc nebo zase jako že tam moc filozofujou, ale jako vždycky říkám dětem 'no a teď 

co byste řekli?', takže dcera se do toho někdy pustí a syn:'noo, ale nic', ale právě, že jak to někdy sledujeme 

opravdu, že jako se nám poštěstí, že opravdu jakoby ty 3-4 večery, tak jsem měla pocit jeden čas, že ty témata se 

jakoby opakovali hodně jo. Tak to mě jakoby mrzelo, protože, samozřejmě je to asi náročný, ale jako mrzelo mě 

z toho důvodu, že fakt jako ty otázky byly dobrý, ale pak prostě že opravdu se tam jakoby opakovali, tak bylo 

takový jako, že jsem si říkala 'jé, tak už jsem viděla třikrát tohleto štěstí nebo něco takovýho'. 

HN: A máte třeba dojem, že ty děti jako nebo no jak to říct, že je to jako třeba k něčemu inspiruje nebo je to jako 

nutí třeba přemýšlet o něčem nebo tak. 

Lucie: No jako říkám, že dcera jako tý je těch sedm, tak to jako opravdu to, ale syn je zase jak má takový ten 

přístup 'jé, co to je zase jako řešení', takový to jako, tak to jako párkrát prones 'tak to nebudu poslouchat', já 

říkám:'Né schválně, tak poslouchej prostě jako co si kdo jako o tom myslí a co ty bys myslel', 'ale né nic, je 

večer, nebudu nic říkat', jó takže takhle jako, ale jako že i dcera někdy řekne: 'jé ten říká nějaký nesmysly', a 

prostě a říká jak si jako to ona myslí. 

HN: Jo tak to je dobrý. Potom to Čtení do ouška, to je jakoby takový hodně neobvyklý formát, to prostě jako 

není skoro prostě nikde, že si tam sedne jako člověk s knížkou a čte, jaký na tohle máte názor? 

Lucie: Mně ten začátek, ten úplně začátek bylo vlastně jak leželi v tý posteli a tak, tak já jsme měla problém s 

tím, že  jsem měla pocit, že to měli blbě ozvučený a to mi jakoby hodně jakoby to čtení nebo i tak jako mi to 

narušovalo, že jsem měla pocit jako kdyby byl dabovaný ten kdo to čte, jakože ten zvuk a pak se to nějak 

zlepšilo nebo už jsem si na to možná i zvykla - moje uši nebo tak jsem to nevnímala, takže to jsme jakoby to 

jsme hodně sledovali, ale pak děti jako chtěly a říkaly, 'no ale mami, tak nám taky pojď přečíst', 'hele ale tady 

vám jako přečet pán a prostě už je osm pryč, já prostě po osmý už nečtu', takže pak jsme to stáhli, že už jako na 

to už teďka třeba poslední dobou jakoby nekoukaj a hlavně teďka už je tam vždycky nějaký ten pán jakoby v 

nějakym tom prostoru, takže už je to taky takový jiný. Když tam viděli ty děti v tý posteli jak leželi třeba na 

gauči a jakoby poslouchali, ale teďka jak on k nim tak promlouvá, tak oni to spíš jako, že přitom ještě něco dělaj, 

takže to jsme spíš tak  jako stáhli a že jim prostě radši jako čtu já. 

HN: Takže spíš jako kontraproduktivní ta změna, nelíbilo se to. No tak jako taky se mi to moc nelíbilo. 

Rozsvěcoval svíčky ve tmě  a tak, až jako strašidelný trošku pro ty děti mi přišlo. 

Lucie: No a když tam opravdu třeba byl ten Abrhám tak to jsem jako si poslouchala já, ale děti fakt jako při tom 

prostě něco dělali no. 

HN: No jasný, dobře. Jo potom by mě zajímaly ty zprávičky, jak to u vás doma probíhá? Jako stíháte je zhruba 

vždycky nebo na ně koukáte spíš jako občas nebo jste jako jenom vy zaregistrovala? 

Lucie: Jako koukali jsme koukali jsme na ně párkrát a teďka mam pocit, že jsme včera nebo i o víkendu, že jsme 

jako byli i nějak víc doma, takže jako ta televize trošku byla jako zapnutá, díky tomu, že tatínek byl nemocný, 

tak prostě mam pocit, že děti říkaly 'a jé oni nejsou a jsou anebo se daly na nějaký jiný čas?', protože mi přišlo, 

že to bylo nějak nebo jestli jsme koukali až, protože teďka nevím přesně jak by měly být v tom čase. Vím, že 

bývaly okolo teď nevím přesně jestli byly okolo toho Večerníčku, byli anebo byli. 

HN: 18:40. 

Lucie: Jo takže jsou před večerníčkem no no, tak to je tím, že prostě jsme něco dělali a dali jsme to až začátek 

Večeníčkem no, takže to je pravda, že oni se po nich jakoby včera zrovna se ptaly 'a oni nejsou?', ale jako jak 

kdy je to vzalo. Mně to třeba jako bavilo víc, protože já díky jako dětem nekoukám na zprávy a ani mi nechybí 

jako naše zprávy, takže jako si vždycky říkám, co tak jako těm dětem vlastně jakoby dokážou říct, co se jako v 

tom světě děje, takže jako mi přijde jako taková ta lepši forma, než ty naše krváky pro dospěláky ve zprávách, 

takže to jsem jako na to koukala já. 

HN: A řeší to pak nějak, třeba jako co se tam jako ukazovalo jestli jako jestli je to vede k nějaký pak zase 

diskuzi? 

Lucie: Vím že mám pocit, že jednou tam byla nějaký zmíněný, prostě nevím jestli nějaký hlad nebo nějaký 

války nebo něco takovýho, tak jako jemně a jako dcera říká:'to jako není u nás' a já říkám:'no jako není, ale i je 

jako, je to na tý velký kouli na který jsme, ale prostě kousek jinde a musíme si na to dávat bacha, protože prostě 

ta koule jedna, takže se to mlže různě jakoby přesunout', tak to bylo takový jakože si říkala:'jó, to jako ne no', 

takže ta už se jako tak jako chtě nechtě se to. 



HN: No jasně, a váš pohled na to, že jako tohle řešila jakoby, přijde vám to dobře, že si něco takovýho jako 

uvědomuje nebo vám to přijde jako moc brzo, že se to k ní dostalo nebo jako. 

Lucie: Samozřejmě jako se snažím jako tak nějak jako, aby úplně neměla to že jo přesně jako naše ty zprávy aby 

neviděla, protože to by jako asi fakt nevěděla, ale zase si nemyslím, že úplně jako to nějak tak jako odsouvat 

takovýhle věci jako do nějakýho a ani si nemyslím, že člověk jako sám jakoby úplně nepozná který věk je 

jakoby na tyhlety zprávy prostě dobrý nebo to. Prostě když to dítě nějak jako to zaslechne, tak mu to prostě nějak 

tak v tom okamžiku vysvětlit, aby z toho nemělo nějaký trauma něco, ale určitě mu to jako nezamlčovat nebo 

říkat to jako to je přesně, že to tady není a nemůže se to nikdy stát jako. 

HN: No jasně no super. Pak by mě zajímala jestli jste jako někdy využili nebo se zapojili jako, třeba v Kouzelný 

Školce jsou 'pošlete nám obrázek', nebo spousta pořadů se jako snaží k něčemu dovést toho diváka, aby se 

nějakým způsobem zapojil, jestli někdy jste jako to dělali. 

Lucie: To jsme jednou. Já vím, že jakoby ty děti někdy měly tendenci 'tohle si vyrobíme podle těch šikulů' a tak, 

takže to jsme ještě jako úplně neabsolvovali, protože oni někdy vždycky tak jako koukaj a já jako oni třeba 

řeknou na konci a já říkám:'Ale já jsme to nesledovala tak stoprocentně a tak jako nevím že jo zase ten postup a 

tak, že mi to třeba někdy uniklo, když to je jednodušší, tak samozřejmě se k tomu člověk nějak dohledá. Si to 

může na tom internetu nějak dohledat, ale vím že právě jsme byli dlouhodobě nějak nemocný a že jsme posílali 

do školky nějaký balón nebo něco a pak jsem byla jako strašně zvědavá, jestli, protože oni vždycky každý týden 

jsem věděla, že bylo nějak jednou tam byla ta Jitka Molavcová a todle, a že vlastně to zadal ten Michal, takže ten 

tam bude třeba za 3 neděle, tak jsme pak jakoby sledovali a pak jsme i dokonce jakoby snad jsme i stihli ten díl, 

že opravdu to jako samozřejmě jsme nebyli vylosovaný, ale jakože děti jako viděli, že opravdu tam jako poslalo 

tisíce dětí ty             balóny a tak jako s nějakýma nožičkama a tak, takže jako, že ten náš byl asi někde prostě 

vedle vespod jo, ale tak to bylo jedno, ale spíš mně šlo o to právě to jakoby stihnout ten jakoby to, jakože jsem to 

udělala z toho důvodu, že jsem prostě věděla, že budeme dlouho doma, takže by mohlo třeba jako se tam fakt 

ukázat, protože zase takový to někam poslat  a vlastně nic jakoby nemít to nějakou tu zpětnou vazbu, tak je to 

takový že prostě jak to těm dětem vysvětlit nebo jako co jim prostě jako říct, že to zrovna nebylo. 

HN: No a ještě co se teda ještě týče toho Tamtam - takový ty jako typy na víkend, co se bude dít támhle - to jste 

někdy třeba jako vás to inspirovalo k něčemu, jakože nějaká výstava betlémů teď plácnu, tak to je hezký, tak se 

tam pojedeme podívat nebo tak něco. 

Lucie: Jako vím že tohleto se mi jakoby to mě jako zajímalo spíš kdy to to, akorát že ono je to většinou někde 

jakoby v republice, tak je to takový trošku z ruky, ale určitě jako je to hezky pojatý a myslím si že to je jako to, 

že opravdu jako je těch akcí spoustu a člověk jako úplně neví kde buď má včas najít anebo prostě někde, kam s 

těma dětma. Já vím, že jsem mívala takový že vycházel takový časopis a to právě ten právě byl taky pražský a 

okolí a to jsme teda třeba hodně jako využívali. Todle mě právě zaujalo, že to jde i takhle v tom éteru. 

HN: Hm, supr. A ono je to tam že jo udělaný jako že tam jsou do toho grafiky. Že tam je jako moderátorka a 

jsou tam jakoby dokreslovaný ty postavičky a není to jenom tady, je to jako poměrně bych řekla takový trend, že 

je to ve spoustě těch dětských pořadů. To vám nějakým způsobem vyhovuje nebo vám to přijde jako divný nebo 

jaký na to máte pohled. 

Lucie: Já jsme vlastně to viděla, fakt si myslím, že jednou nebo dvakrát, takže úplně nevím, ale v těch ostatních 

jsem to nějak ne to. Mně třeba jakoby pro dospěláky třeba hodně ráda koukám na tu Toulavou Kameru no, že 

tam jsou vlastně taky jakoby typy anebo přiblížení nějakých jako, ať už jde o nějaký stavby vzácný něco 

takovýho, takže tam to docela taky koukáme, takže tohle mi přišlo, že to je přesně jako s těma nápadama, že i 

myslí na ty prťata.  

HN: Ale ta grafika vás teda u toho nějak nevyrušuje jo, že třeba já totiž osobně se třeba na to koukám, tak jako 

vidím jak ta moderátorka jako předstírá, že mluví teda s tou postavičkou, která je tam pak dodělaná a mě jako 

člověka, který jako i řeší to jak  se ty pořady dělaj, tak mi to jakoby strašně vadí a vyrušuje a chci vědět jakoby 

ty děti to počítám vůbec neřeší, ale jestli z vašeho pohledu vám to přijde jako nepřirozený nebo vám to přijde 

jako dobrý, že se to těm dětem vlastně přibližuje, tím že tam jsou ty postavičky nějaký třeba dodělaný. 

Lucie: Jako tak tohle teda asi fakt jako jsem se na to nezaměřila, ale je pravda, že spíš než tuhletu, tuhle grafiku 

celkově, že spíš se ve mně vyvinulo tak něco když s těma dětma koukám na ty různý dětský pořady, že  mi 

začalo vadit když třeba jako zajíc říká 'já jsem člověk' a to jako že mluví takhle, jakoby že prostě je to zvířecí 

nějaká pohádka a prostě mluví jakože je prostě člověk. 

HN: No jasně, to je trochu divný no. 

Lucie: A to třeba jsou věci, který jsem určitě viděla jako dítě, ale to mi nevadilo nebo prostě jsem si to 

neuvědomovala a prostě teďka je to prostě nadabovaný nebo prostě přemluvený nebo namluvený, že to je prostě 

jako, že to jsou prostě jako lidi. 

HN: No jasně, to je pravda no, to je takový zavádějící potom. No ještě bych zeptala tady na toho Moudronose, 

na toho že jste to teda asi párkrát viděli a to se vám jako líbí nebo jak vám to přijde. 

Lucie: Mě jakoby přišlo, jak to vlastně není většinou ateliérový, že je to zase takový jako v tý přírodě, to mi 

přijde jako zase taková ta změna no, že tam je, že to je prostě nějaký klaun, někoho chce s něčím seznámit a není 

to přesně jenom ve studiu a tak proto i mam třeba prostě ráda hraný pohádky víc než třeba jakoby ty prostě 



kreslený nebo tak nebo nějak ty dětský filmy, prostě  kde sou opravdu ty malý děti a vypráví nějaký ty příběhy, 

takže to mam spíš jakoby ráda z toho pohledu, že to je prostě jakoby venku no. 

HN: No a máte dojem, že to jako fakt přináší dětem nějakou informaci, že prostě si něco jako odnesou během 

toho nebo je to prostě koukaj tady pan něco povídá a že fakt třeba podvědomě nebo i někdy vědomě jim to může 

i prostě. 

Lucie: Já si myslím, že by jako mohlo, protože přece jenom je to on se tam nějak pohybuje že jo jakoby v tom 

reálným světě, takže by jim to tam mohlo trochu informaci. Samozřejmě že jako děti mají rádi ty pohádky a já 

jsem taky taková jako pohádková, taky koukám na nějaký ty slaďáky, aby si člověk jako ten život trošku jako 

nějak si řek 'jéé' a dá se koukat přes červený brýle, ale prostě opravdu ten Moudrnos mi přišlo, že to je takový 

jako je pravda, že jsem na to asi koukala víc já jako než děti, protože jako prostě mi to připomínalo nějaký ty 

studia, co prostě za nás když jsem byla malá, tak tam prostě něco předváděli dokola, klasika jako prostě 

Zedníček, Dvořák, Molavcová a tak, tak to mi trošku připomínalo že i ta pantomima je tam částečně taková ta, 

takže že musí i člověk jako přemýšlet co jako vytváří, co chce říct a tak. 

HN: No potom tady jsou takový ty pásma jako Studio Kamarád, Kouzelná školka, Planeta Yó ty nějak jako 

nechci říct využíváte, ale počítám, že děti se s tím občas setkaj, tak ty jako vyhovují? 

Lucie: Jo určitě no jako když opravdu nechodili do tý školky a měla jsem je doma, tak jako opravdu na nějakých 

těch pár pohádek v tý Kouzelný Školce koukali samozřejmě, pak to Studio Kamarád to je vlastně taková ta 

sobota, že oni si to zapnou sami a já vím, že tam není nic co by to a můžu ještě ležet. 

HN: Jo tak to používaj jako všechny matky, to je úplně asi nejlepší věc, co kdy televize vymyslela. No a ještě 

tady máte označený ty Taneční hrátky s Honzou Onderem. 

Lucie: To jsem fakt jako viděla jednou nebo dvakrát jo, jako mě to zaujalo, jako prostě dokáže ty malý holky 

nějakým způsobem zbláznit a rozhýbat no, to je jenom jakože. 

HN: No a jako viděli to i děti? Jako jestli je to třeba roztancovalo, jestli to třeba zkoušeli nebo tak něco? 

Lucie: Jako dcera na to jako koukala a tak jako spíš jako zdrženlivejc, ale syn jako když nějakou to. Ale ono spíš 

jde i o to jaká hudba k tomu je. Některý ho prostě rozhýbá, zvedne a některá prostě ne no, ale jako dcera na to 

koukala jako že tam maj ty sukýnky a takový tak zase takový ten holčičí pohled spíš tak jako 'jé dělaj věci a to', 

jakože jsou hezky oblečený a tak.  

HN: Jasný, teďka bych se chtěla zeptat, to Déčko jako má tu svojí tvorbu nebo ty svoje programy rozdělený do 

sedmi, oni tomu říkají sedm pilířů s tím že bych jako chtěla vědět, která jestli byste mi to jako seřadila který z 

toho jsou jakoby pro vás takový nejzásadnější nejvíc se jim věnujete a který jako vlastně třeba vůbec, úplně 

vynecháváte, se na to můžete prostě kouknout, tadyten vrchní článek.  

Lucie: Tak koukam jakože to sportovní máme asi nejmíň jakože to nějak jako ne to, to jsem úplně ne, v tom 

čase, jakoby postřehla no ale vlastně jakoby v každý tý sekci jakoby na něco koukáme no, takže. 

HN: No a kdybyste měla jakoby prostě říct, vlastně čeho nejvíc je v tý televizi, tak jestli to budou spíš ty 

pohádky a nebo spíš jako konkrétně nějaký ty pořady, kde se jako komunikuje s tím divákem. Máte jako 

představu o tom co je víc, co vám tam víc běží doma, když už to běží. 

->->???Lucie: Protože tady jako zase že jo ta animovaná tvorba, tak  tam je ten Večerníček a pak tady jako pro 

ty menši, tak to už je zas dopoledne, tak to nekoukáme a pak tady ta hravá tvorba, jako to jakoby to jsou zase 

víkendy koukám nějaký ty Záhady - jo to koukáme teda záhadu Anubisova domu a to vždycky děti jako řikaj:'Jo, 

aha a teď to skončí, protože to je nejvíc napínavý', a jdou na to titulky, 'Hm, to jsme čekali', musíme počkat zase 

do příště, tak to už zase jakoby ne tu reklamu, ale že odhadnou jakože, 'to je tak napínavý, že to skončí'. 

HN: Tak to je dobrý docela teda. Takže z každýho toho. 

Lucie: No z každýho něco, já se bojím, že bohužel teda nejsem jakože teda ty cvičební nějaká jako ta rodinka, 

což sice je smutný, ale to opravdu nějak jsme jako ne to. 

HN: Tak oni ty úplně vlastně první tři ty jsou jakože vyloženě ukazujou, jak dělaj to s náma ty Lvíčata, to tady 

myslím nemam. 

Lucie: Já myslím, že jsem viděla ty jogínci jsme viděla, ale to s tou holčičkou právě. 

HN: No ty lvíčata tam právě vždycky si jako vyberou jeden sport a seznamujou děti s tím, co je to jako za sport 

a jak to jako. 

Lucie: Jo tak jsem myslím viděla. 

HN: Jo? 

Lucie: To jsem viděla rugby nebo něco takovýho no, ale to teďka se přiznám, že nevím jestli jsem viděla to jako 

s dětma. 

HN: Jo jasně, v pohodě, ale tak já jako chci vědět vaše názory a ne jako co děti, takže v pořádku. 

Lucie: No no, ty Lvíčata jsem viděla i se Šebrlem jednou, ne se Šebrlem, s Valentou jsem to viděla. 

HN: No on to uvádí totiž 

Lucie: No on to uvádí, takže a bylo to o rugby no, rugby jsem viděla a to mě teda zaujalo jako hodně. 

HN: A máte dojem když na to jako ty děti koukaj a vy jako vnímáte co tam je, že jako i do budoucna je to furt 

bude jako naplňovat, řekněme si když tady bude já nevím 3-4 roky, ono je to vlastně plánovaný pro děti, že jo 



tam je 4-8 let -  ta nižší kategorie a 8-12 vlastně takže do nějaký tý jako puberty by jim to mělo dejme tomu jako 

vystačit, máte dojem že se tam jako dá najít ten program pro ně, že si tam jako najdou něco svýho? 

Lucie: Jako byla bych ráda, kdyby to tak bylo, ale samozřejmě je prostě v těch časech, samozřejmě 

předpokládám, že pro ty větší to bude v těch odpoledních časech a v ten okamžik by to asi mohlo něco tam 

samozřejmě pro ně se najít. 

HN: Teďka bych se zeptala teda na ten web, jestli jste někdy nebo děti využili to web Déčko.cz jestli jste jako 

tam někdy jako nakoukli. 

Lucie: Ne, nezabrousili. Takže to ne, to jsme teda nezašli, protože já přece jenom nějak u nás je to jako s tím 

počítačem jakoby že zatím mi to nějak ne to, se s tím úplně neseznamuju. 

HN: Dobře v pohodě. A že třeba byste věděla, že vám utekl nějaký pořad na který, nebo třeba jste měla typ, že 

teďka bude hezký díl něčeho a nestihla jste ho, že byste se třeba koukli zpětně na to ivysílání na internetu na 

něco nebo tak. 

Lucie: Taky jsem to ne to, taky zatím jsem to ne to ani nějak sama bych to nevyužila. 

HN: Dobře, ještě jsem se chtěla zeptat o tý bezpečnosti tý televize. Vy jste vlastně říkala, že tomu jako věříte, že 

vlastně jste s tím spokojená, takže ve chvíli kdy vlastně, ještě jste se vyjadřovala k tomu označení, že tam vlastně 

bylo to 8+, tak jste jako tak si řekli, že to je jako 'dobře, dáme si pozor'. 

Lucie: No spíš jak jsem něco zaslechla a nějak se mi to nezdálo, prostě ty fráze, tak jenom jsem tak jako na to 

začala to chvilku sledovat a viděla jsem tam to 8+, takže jsem tak jako nechala jsem je to dokoukat, ale příště 

jsem je jako 'to přeskakujem'. 

HN: Dobře a jinak se vám teda nestalo, že jste jako nějak zaznamenala něco prostě co by vám přišlo jako 

nevhodný třeba pro ty děti nebo jako tak něco, ať už se to týká nemyslím jenom násilí, ale třeba jako i názory 

nebo, že by tam třeba. 

Lucie: To co jsme viděli musím říct, že úplně jako né. Že včera něco v tý přestávce, že mě tam jako, že opravdu 

tam byla prostě nějaká věta a teď tam bylo prostě a teď si nevybavuju tu prostě, ale tak nějak mi to zadrnčelo v 

těch uších, že to je moc prostě negativních nějakých těch slov prostě v jedný větě, tak to byl takový prostě, že 

jsem si říkala'aha, tak jako uvidíme, kam se to jako bude vyvíjet', a já jsem to i taky předčasně někdy  viděla, 

takže jako není to tam pořád, ale samozřejmě zase včera, ono to má vždycky jeden nebo dva díly, tak tam bylo 

zase o nějakým jako přátelství, kamarádství, tak to tam zase skočilo do nějaký takový tý výchovný linie, že se 

nemaj odstrkovat děti, který neznáme a takhle. A tam to bylo tak zvláštně pojatý, že tam byl nějaký chlapeček a 

ten jedl prostě housku a ta parta se na něj prostě koukla a furt jedl housku a furt za nima byl ocásek takový a můj 

syn  prostě na celou dobu a prostě manžel to nějak nevnímal nebo nevím, byl asi nějaký vysílený a řikal 'on furt 

jí ten chleba        proč furt jí ten chleba a proč ho furt má celý, furt ho jí a furt ho má celý, tati proč ho má celý', a 

když už to řekl asi po třetí, tak jsem si říkala 'tak proč mu neřekne, že neví, to je prostě taková zkratka, ukazovací 

zkratka prostě je to jedlý nebo cokoliv, aby prostě přestal', ne  tak ještě asi třikrát a já říkám:'to protože má velký 

hlad a má velkou zásobu', a jako prstě stačilo mu říct cokoliv a prostě jenom odpovědět na tu otázku. 

HN: No jasně, no to se stává, že prostě rodič prostě už nevnímá, už vypne. No jasně tomu rozumím, no a ještě 

jsme  třeba narazili na to, v těch Paličkách byl jako 'Co je to bůh?' a teď to tam jako bylo uvedený určitým prostě 

způsobem, jako by se prostě předpokládalo, že Bůh prostě existuje a řekněte nám jako co to je a vlastně tam jako 

nebyla uvedená ta druhá alternativa, která by řekla, že třeba v dnešním světě už je jako poměrně rozšířená nebo 

jak to říct. Jestli jste tam jako došla k něčemu, kde vám přišlo, že by to jako neměli říkat tímhle stylem nebo že 

by měli jako podat druhou stranu taky tý věci. 

Lucie: Tohle to jsem právě jakoby ne to. Tohle to jsem obou teda nezastihla, já jsem měla právě nějaký ty, 

takový ty lásky, štěstí takovýhle. Takže tohle by mě taky trklo no, protože jako nejsem sama jakoby věřící, ne že 

bych v nic nevěřila jako dobře, jako nedovedu si představit spoustu věcí, spoustu konců a tak, takže jakoby v 

něco asi - po něčem asi věřím, ale přímo jakoby v boha nebo někoho jakoby, který by nějak měl nějaký poslední 

slovo nebo rozhodoval o něčem, tak  jako to přímo ne, ale tohle bych tam asi, kdybych to slyšela, tak asi to by mi 

tam chybělo no, takový ten jakoby názor že. 

HN: Ale sama jste se jakoby nesetkala s něčím, kde jste si řekla: "jako tady by to mělo být dovysvětlený," nebo 

něco takovýho, takže v podstatě - bezpečnost v pohodě. 

Lucie: Jo. 

HN: Tak tý mediální výchovy jsme už jako docela dotkli. Wifinu jste teda jako nezaznamenali nikdy. Ona je 

teda jako pro ty starší od těch osmi, nicméně to je právě pořad, který vyloženě se týká těch medií a i o internetu a 

počítačích a takhle o všem, ale to je prostě pro ty starší no. U nás na to kouká manžel. No a pak jsem se chtěla 

zeptat, jak to Déčko vystupuje jako ve vaší rodině. Jako pro lidi, který se prostě hodně koukaj, tak jako pro ty 

děti je to dá se říct jako kamarád nebo že prostě místo kamaráda na hřišti maj tady jako tu televizi - to Déčko, ale 

jakou roli jako u vás prostě plní? 

Lucie: Takový ten jakoby podvečerní prostě relax a ráno o tom víkendu no, že prostě ty děti že jo si to jakoby 

zapnou samy a že prostě vím, že tam jsou ty pohádky a že jakoby, že si prostě můžeme chvilku pospat, ale 

jakože bych je na to opravdu nechala koukat od rána do večera, že to jako vlastně není nebezpečný nebo že tam 



prostě jsou nějaký ty výchovný, tak to ne. Prostě tak ten večerní prostě rituál po tý večeři, že se prostě chvíli 

koukaj a my s nima jako a že prostě tak nějak jako koukneme, shlédneme co a prostě se zklidníme při tom no. 

HN: Jasně. No a ještě jako ono je to těžký jako takhle vymyslet z ničeho nic jo, ale jestli byste ještě došla k 

nějakým takovým jako rituálům, který jako vlastně některý ty pořady jako vyvolávaj jo, že to  nemusí být jakože 

'Večerníček a pak se jde spát', ale třeba, já nevím, když začíná Kouzelná Školka, tak moje děti běhaj a dělaj 

"tádádá" a tancujou jo, tak  jestli jako je něco  jako co v těch dětech třeba opakovaně nebo i jenom jednou 

vyvolalo jako nějakou takovou reakci, nějaký jako rituál třeba. 

Lucie: Já vím, že můj syn si zpívá ty znělky jako. Jo, že začal jakoby Rychlou rotu a to jako to jede no, jako tu 

jako jede. Dcera jako taky někdy se zapojí, ale prostě jako syn on je takový jakože emoce vyjadřuje hodně 

jakože obsáhle a skáče když má radost, tak prostě jako se celý prostě se musí hopsat nebo tak, že prostě Rychlá 

Rota - ta hudba a všechno, jak tam lítá to letadlo tak to prostě skáče a zpívá do toho jako. Takže jakoby Rychlou 

Rotu to ho jako hodně bere a měl to i s těma Kačerama předtím no. A jako tohleto, já si pamatuju teda jako když 

to přišlo, já nevím, těsně po revoluci na ten trh, tak si myslím, že i když mi bylo nějakých těch 14, tak jako  to 

bylo něco úplně novýho pro nás jako do tý doby takovýhle jakoby nějakym způsobem ta Disneyovská animace, 

takže na to jsem koukala taky. Akorát teď mě teda spíš mrzí jako z toho pohledu tý doby jak si to prodávaj ty 

televize různě navzájem, tak mě pak třeba mrzí, že mam jakoby zažitý nějaký dabing a potom ty různý televize, 

jak si to třeba              ->->???      předabovávaj, což nerozumím tomu proč to dělaj, tak prostě že mě ty postavy 

pak přijdou mdlý teďka třeba v tom věku jo, že třeba děti jeden čas se koukaly na Šmouly a prostě my s mužem 

jsme se shodli, že prostě Gargamel byl prostě !!!!cizí řízek a teďka prostě všichni co přijdou Gargamelové po 

něm jsou prostě nemastný neslaný prostě pro mě jo jako, ale jim to prostě nevadí, oni to neznaj, ale prostě já to 

prostě nemůžu poslouchat. Prostě mě to nechává úplně chladnou. 

HN: Mě takhle jako ryjou hrozně do uší přezpíváný právě znělky těch kačerů a tý Rýchlý Roty, protože za nás 

byly jiný, jiný slova a to je jako příšerný.  

Lucie: Ale tak tohle je ještě v tom dětským, ale mně se to stalo, že jsem si jakoby koupila DVDčko Hříšný 

Tanec a nemůžu se na něj koukat, protože prostě tam je ten dabing úplně jiný a ještě jsem se přistihla, jako že 

jsme takhle fakt jako s mužem koukali a říkám: "hele," já jsem přitom věšela protože jsem fakt to vypla, byl ten 

dabing hrozný a já říkám:"teď neřek to co tam prostě bylo," a on říká, "nojo, máš pravdu," a teď jsme si to skoro 

oba dva zopakovali prostě frázi, která tam úplně chyběla a úplně tomu dává jinou šťávu jako, jsem říkala: "ne, 

nemůžu se na to koukat,". Ani se jako nepotěším tím si říkám jako. že přesně jako, když nedabujeme třeba 

Slováky nebo to, ale když přece to někdo nadabuje nějakým slušným to..že opravdu asi na to jsou nějaký 

autorský práva, že si to pak ty společnosti předabovávaj, ale přijde mi to úplně vyhozený peníze. 

HN: Jasně rozumím, no dobře a teďka už asi se blížíme ke konci, nějaký negativa, který prostě se vám u tý 

televize nelíběj nebo co byste jako změnila nebo co byste uvítala jakoby kdyby tam bylo a třeba tam jako není. 

Lucie: Jako fakt nemam úplně, ne že by jako člověk..vždycky se říká, že negativa nějak to, ale opravdu zatím 

jako je to nějaký ty měsíce a zatím jako zatím to co jsme shlédli je jako docela dobrý, mam z toho  jako docela 

dobrý pocit, že to opravdu jako, když už člověk dovolí těm dětem, takže opravdu jako to nemusí úplně s nima 

shlédnout jako koukat na to a opravdu jim třeba každou větu vysvětlovat, když by něco nevěděli, že je to tam 

nějakou takovou tou formou. Když už jim teda vybere přesně ten úsek nějaký odpovídající tomu věku no, jako 

nevím jakoby neřekla bych nějaký úplně negativa. Jedině to, že se teda opakovali ty Paličky, že to teda víc témat. 

HN: Jasně rozumím, ale jako to je dobrá připomínka. No a když vy vlastně máte možnost koukat se na to až jako 

na tu večerní část dejme tomu, tak zajímalo by vás někdy jako i ta dopolední? Že třeba víte, že tam je nějaký 

program, taky jsme se o nějakých těch programech bavili, že jako 'tyjo, škoda že tohle nechodí teda později, 

protože na to bychom se jako chtěli koukat, akorát to nestíháme'  

Lucie: To vlastně jakoby, to byla nějaká ta Nina s tím Neuronem, ale to mam pocit, že jsem myslela, že to jde 

dopoledne, ale to oni to fakt pak opakujou snad v těch půl pátý no, ale to je takový přesně že máme jako, že se s 

nima snažím být prostě do tý tmy ještě venku no. Takže to zase jako nechci nějak jakoby ty odpolední zase 

jakoby je hrotit tou televizí, jenom když je nějak jakoby prostě ošklivo. 

HN: No a jako moje poslední otázka, jestli byste mi nějak mohla jako shrnout pár větama prostě jak to Déčko 

vnímáte. Prostě 'Déčko je dětská televize,' a teď jako co vy si o ní myslíte, nějak celkově, obecně? 

Lucie: Celkově, obecně? No že my vytrhla trn z paty, že nemusím koukat na ten šílený Barrandov, kde opravdu 

tam jakoby kde jsou jenom ty animovaný věci pro děti a že tam jakoby není úplně takový ten střed s nějakou tou 

realitou jakoby dnešního světa. Že tam je opravdu jenom jako ani ne jakoby bych řekla ta hezká animace, jako 

nebo ty animovaný že tam není vždycky všechno jenom dobrý, ale jako i špatný. To samozřejmě to je jakoby ve 

všem, ale tam opravdu je to takový jakoby chtěj zahltit toho človíčka no. Že kouká jedno za druhým pořád 

jakoby na skoro na stejný brdo, takže tohleto mě jakoby, že tam je ta škála, že tam je ta možnost, že tam jakoby 

přesně občas vypnou a koukaj na tu animaci anebo můžou prostě zapojit ten mozek, že to po nich něco chce, 

takže to si myslím, jakože to je velký přínos no. A že si myslím, že tam jako na ně nic nevyskočí takovýho 

nepříjemnýho anebo přesně že na ně nebudou vyvíjet nátlak jako 'napište Ježíškovi o tohle, o tohle, o tohle,' a 

prostě vidí to prostě za hodinu pětkrát tu          reklamu. 

HN: Jasně, výborný, no dobrý, no tak jo, tak jestli chcete ještě něco doplnit. 



Lucie: Já bych řekla, že je to všechno. 

HN: Dobře, tak já si vás vypnu. 

 

Respondent č. 10 (Pavla) 

HN: Než začalo Déčko, na co jste koukali? Jaký kanál a jaké pořady zhruba? 

Pavla: Na Barrandov jsme koukali a na ČT1, tam jsem hledala jakoby dětský nějaký. 

HN: Jo a ve chvíli, kdy se teda objevilo Déčko, změnilo se to nějak? Nebo je to pořád stejný? 

Pavla: Jako spíš koukáme spíš, jakoby si myslím, na něho no. Řekla bych že jo no. Že občas, to jsme teď teda 

když jakoby se mi to moc nelíbilo, tak jsme to překlikli na ten Barrandov, ale jakoby já si zase myslím, že 

jakoby jo, že děti si vyloženě hledají si svoje Déčko no. 

HN: A čím bys jako řekla, že se to Déčko odlišuje třeba od toho Barrandova nebo dalších dětských kanálů, jestli 

se teda odlišuje? 

Pavla: No to musím říct, že jo, protože teď jsme tam dokonce, Ondrášek mi vyprávěl, že byli 14 dní u babičky, 

že tam koukali a že tam byli i nějaký pokusy s nějakou Annou a takový a říkal, že to je super. Že jakoby nic 

takovýho opravdu jakoby hezkýho nebo pak jsem tam viděla, že tam ukazovali ty jednotlivý sporty tam 

předvádějí těm dětem, mi přijde fakt vtipnou formou a hezký pro ty děti no. 

Eliška: A nebo taky tam jsou zprávičky pro děti. 

Pavla: Ano a děti zase milujou Zprávičky, což jsem vůbec netušila, že tam něco takovýho uvedli do obrazu, že i 

děti mají své zprávičky nejenom dospělí no. 

HN: A ty jsi teda neviděla ty zprávičky nebo. 

Pavla: Většinou v tý době jakoby nějak chystám večeři, takže jako letmo tak jako koukám okem, spíš děti 

jakoby v tý době jakoby koukaj hodně sami no. 

HN: A koukaj teda všichni 3 na to? 

Pavla: Hm, myslím že Fífa asi ten ani moc ne, ten je mladší, ale Eliška s Ondrou asi jo. 

HN: Dobře. A když se na to podívám na to Déčko jakože to je veřejnoprávní televize. Když si jakoby řekneš ten 

pojem, jeto pro tebe jako nějaká záruka něčeho nebo jako očekáváš v tu chvíli, že jako když to je veřejnoprávní, 

tak by to mělo splňovat nějaký standardy nebo něco takovýho nebo ti to prostě přijde jako další dětský kanál a je 

to takový jedno zhruba. 

Pavla: Přijde mi to jakoby dobrý, že je to televize pro děti, to jsem si akorát uvědomila že jakoby děti před těma 

Vánocema všude masírovali tou dětskou reklamou a to mi vlastně přišlo dobrý, že já jsem měla obavy jo, jestli 

se to nebude objevovat na tom Déčku, a není to tam. Což si myslím jako, že je dobře no. Protože z toho jsem 

vždycky jakoby šílela před těma Vánocema, děti chodily 'a to chci a to chci', že jo a to bombardovali mě pořád, 

což mi přijde dobrý, že tam není no. 

HN: No a teďka řekla bys mi teda co si vybavíš za pořady, že tam teda jako sledujete? Respektive jde mi 

především o Ondru, protože ten jako je předškolní, nicméně o kterých pořadech jako víš, že tam jsou? Takový ty 

zásadní hlavně o kterých víš, že tam jsou a tak nějak, takový ty zásadní hlavně na který koukáte. 

Pavla: Koukaj na takový to jakoby o víkendu na ty ranní že jo, tam jsou takový ty nějaký kreslený pohádky co 

vím. Pak mi hodně koukáme ještě v sobotu v neděli, když to nějak stíháme, tak koukáme na tu odpolední 

pohádku, jak byla od jedný na hodinu, pak třeba ještě od těch dvou, pak chodíme ven. 

HN: Tak, já na tebe vytáhnu seznam. Když nějaký z těch pořadů budeš znát, tak mi řekni, že ho znáš a já se tě 

budu ptát. 

Pavla: Dobře, jo a na Čtení do ouška jsme se koukali o víkendu. 

HN: Tak to by zajímalo. Viděla jsi ho víckrát nebo jen tak jakože jednou nebo tušíš jaký to, že to třeba prošlo 

změnou ten formát. 

Pavla: Já jsem to vlastně viděla teďka v pátek, protože Ondrášek nešel do školky, tak jsme to viděli, protože to 

jsem byla se všema doma, měli jsme to zaplý a přišlo mi to dobrý, že to je opravdu čtená pohádka prostě, tak mi 

to přišlo dobrý, že to bylo takový čtený z knížky, že mi to přišlo jakoby pěkný a před tím jsem to nějak moc 

nezaznamenala. Ondra nevím jestli to sledovali u tý babičky před těma asi 14 dni mi řikal, že koukali na Déčko a 

moje babička má kabelovku, že tam mají x dětských a koukali na Déčko většinou Ondra s babičkou no. 

HN: No dobře, tak dál. 

Pavla: Jo Líbánky, ty se líbí strašně dětem. Dětem se všem líbí tancování s tím Onderem z toho z těch tanců 

Stardance. 

HN: A tancujou třeba s nima v tý televizi nebo ty líbánky taky cvičí jako s televizi nebo se jenom dívaj? 

Pavla: Zkouší, zkouší, jak se jim zrovna chce. Buď zkouší nebo to. Jogging je vlastně to samý. Kouzelnou 

školku tak ano toho se chytí každý. 

HN: No a oni tam třeba občas řikaj 'pošlete nám obrázek' nebo tak něco, účastnili jste se jako někdy něčeho? 

-> -> ???Pavla: No dvakrát jsme zkoušeli něco s Filípkem poslat no, že měl jakoby, že strašně moc chtěl, tak 

jsme to zkoušeli no. 

HN: Je to takový to, že to dítě jako chce, tak to je oukej jo? Dobrý 



Pavla: Ty Lvíčata, to si jako nejsem úplně jistá, jestli to je o těch sportech no. Jo Planeta Yó, to je tako pro ty 

větší mi přijde ty pohádky, že občas jo občas občas ne. Špačkovy síti času - to jsme taky občas koukali na nějaký 

jsme viděli díly toho seriálu. Studio kamarád - někdy o víkendu koukáme. Zprávičky - nó taky. Jo to je ono, 

Nina a Neuron vlastně nám říkali kluci, že super, že se jim líbilo. A to je asi tak všechno, možná vědí víc děti no, 

jak jako tak. 

HN: Jasně no, takže jakoby zas takový ponětí o tom nemáš, spíš že jakoby oni koukají a ty v tu chvíli něco děláš.  

Pavla: Něco dělám no no no. 

HN: Chtěla jsem se zeptat, Paličky? To je v tom pásmu po Večerníčku, kdy děti řikaj, vždycky se jim položí 

otázka a oni odpovídaj. Třeba 'co je to štěstí?' viděla jsi to? 

Pavla: Jo viděla občas ano, že oni vždycky 'hele mami, to je ten Sadara a že tam mívaj jakoby známý osoby, tak 

mě na to volaj. To mi přijde taky vtipný, že tam přijde třeba pět dětí a  je to doplněný jakoby dospělákem no. 

HN: No a mě zajímá jestli to u vás někdy třeba vyvolalo diskuzi, nebo ne diskuzi, ale že třeba děti pak se to 

třeba taky snaží nějak definovat třeba, tu otázku jako odpovědět na ní nějak. Stalo se vám to někdy nebo. 

Pavla: Že by se fakt ptali..myslím, že jako tak nějak jako vnímaj, ale asi je to  nenapadlo, že by jako vyvstala 

nějaká otázka. 

HN: Dobře, je teda z těch nových pořadů, některý tady z těch jsou teda starší, ale většina z nich jsou nový, nějak 

takový, který tě fakt jako zaujaly, že jseš ráda, jakože tam je, že prostě si to třeba i cíleně zapnete, když víš, že to 

tam běží nebo tak něco? 

Pavla: No přišlo mi hezký opravdu to čtení do toho ouška, že jo takový jakoby když si chceš odpočinout po 

obědě a líbilo se mi ty pokusy, že to vlastně bylo že holčičky měly dotaz, 'proč vlastně, jaktože máme nějaký, že 

tady sedí a cítí, že maminka vaří svíčkovou, jak je to možný že jo?' Tak jim to zprostředkovávali a přišlo mi to 

jako fakt pěkně udělaný. 

HN: Jo, dobře super. Co se týče bezpečnosti tý televize, narazila jsi tam na nějaký problém nebo tomu furt jako 

věříš, že prostě když jim to pustíš, tak na ně nemůže vybafnout nic jako nevhodnýho, co by je mohlo nějak 

ohrozit. 

Pavla: Přijde mi to fakt bezpečný no abych pravdu řekla no. 

HN: A ani se ti nestalo třeba, že tam tvrdí něco co by třeba měli tvrdit trochu jinak. Třeba v těch paličkách se 

stalo, že otázka byla:'Co je to bůh?', a řešilo se prostě co je bůh a neřešilo se 'někteří lidi věří v boha a co to je 

teda', ale že to bylo podaný jako fakt v podstatě. 'Bůh je a řekněte nám co to je.' Některý právě rodiče na tohle 

docela reagovali a říkali 'ty jo, to bych tam chtěla aby bylo jako řečený jako celá ta věc jo', že vlastně tam byla 

jenom ta část. Tak nemyslím konkrétně tohle, jestli se nestalo že tam prostě bylo něco řečený jinak než bys úplně 

chtěla aby to tvoje děti věděli nebo něco takovýho. 

Pavla: Fakt jsem se s tím nesetkala, nevybavuju si. 

HN: Dobře super. Stalo se vám doma někdy, že třeba jako mluvíte o tom, co jako je v tý televizi, jak se to tam 

dostane nebo o reklamách jako, jakože proč vlastně tam ty reklamy jsou a co to znamená nebo tak něco? Nebo 

jestli nějaký pořad v dětech neevokuje to, že se jako ptaj a řeší ty věci co tam viděj? 

-> -> ???Pavla: To jim tak teď vysvětluju, že vlastně viděli s tátou původně Babovřesky, to jsem jakoby 

vysvětlovala, že to není jenom z Babovřesek, že to je prostě herec a to je jeho práce, že ho vidí támhle v 

pohádce, támhle ve filmu, támhle v seriálu, že to je jakoby jeho práce. On se tak nejmenuje, že to není jakoby 

jeho zafixovaný jméno, tak jsme se jakoby dostali na nějaký otázky no. 

HN: No jasný, tak super. 

-> -> ???Pavla: Nebo tak maj s reklamou že jo toho od toho maj spojenou zase ty tři a řikaj Zadara, víš co, podle 

nich Zadara i když se vlastně jmenuje úplně jinak. 

HN: Jo dobrý, takže to jako dochází k nějaký diskuzi a máš dojem, že třeba jako vědej, že co je v t televizi, to 

není jako reálný svět, že se tam jako nějakým způsobem musí dostat, někdo to musí někde natočit nebo to prostě, 

prostě je tam nějaký svět a ten přijímaj z tý televize nebo tuší, že se to nějak jako připravuje. 

Pavla: Já myslím, že snad tuší no, ale občas jim jakoby když se ptaj, tak říkám no. 

HN: Dobře, jo. Zajímalo by mě jakou pozici hraje to Déčko u vás doma. 

Pavla: Jakože třeba vystrnaděj tatínka od zpráv? Například? 

HN: No třeba! 

Pavla: No párkrát už se to stalo, že táta si vezme teda počítač nebo protože má chytrý telefon že jo, tak si zapne 

zprávy na telefonu. 

HN: Jakože děti přišly a řekli: "My teďka máme pohádku"? 

Pavla: Táta spíš rezignovaně koukal a věděl, že mezi sedmou a osmou nemá šanci, tak odešel. A to už fakt jako 

několikrát stalo, co jsem já přijela domů no. Že máme televizi jakoby jenom jednu, takže. Mně to nevadí že jo, já 

s tím jakoby nemam problém, ale můj manžel odešel no. Šel si pustit zprávy. A nebo kouká jakoby ještě od osmi 

do devíti na tu čtyřiadvacítku že jo a když zas vidí, že já tam něco mam, tako odejde no. 

HN: Jo to je docela dobrý. A ještě by tě napadli nějaký třeba pořady, který ve vašem domácím programu maj 

jako svoje místo. Jakože někde mají Večerníček a to je jako signál, že po Večerníčku se jde spát, tak jestli máte 



něco, nějaký jako propojení s tou televizí v tom jako životě, že prostě ty děti vědí, když bude tohle tak se dělá 

tohle, rozumíš? 

Pavla: Hm, máme teď ty poobědový pohádky máme, no že nestíháme třeba všechny, ale v tu sobotu nebo v 

neděli - a po obědě když dojíme, tak a teď si všichni v klidu sednem a podíváme se na pohádku. 

HN: A koukáte všichni? 

Pavla: No to koukáme fakt jako všichni a pak jdeme prostě ven nebo někam jedem na výlet no. 

HN: Jo tak to je dobrý. 

Pavla: Hm to máme jakoby, pokud to fakt jako stíháme, ale už jsme to i praktikovali, když jsme jeli někam k 

babičkám, že jsme si lehli k televizi, koukali jsme s dětma.  

HN: Jo supr a ještě konkrétněji, jestli třeba jsou nějaký pořady, který v těch dětech vyvolávaj nějaký reakce, 

jakože těch kterých si opravdu všimneš, že já nevím, třeba když jsou Kačeři, tak Davídek zpívá znělku jo s těma 

Kačerama jo. 

Pavla: Jo u těch seriálů to máme taky no. To má Ondrášek oblíbenýho toho Chipa a Dala, zpívá si to taky.  

HN: No a nebo nějaký další pořady jestli prostě víš, že takový ty že fakt když na to koukáte třeba po třetí po 

čtvrtý, tak víš 'jo teď bude dělat tohle, protože víš, co jako následuje v tom pořadu', máte něco takovýho? Mě 

jako zajímaj teď ty rituály. 

Pavla: Asi moc ne, máme třeba ještě rituál, že jako přes týden nesmí zapínat televize si samy a přes víkend 

můžou. Přes víkend, že to maj jakoby dovolený jo, že máma s tátou si pospí do devíti. Tak to maj dovolený, 

protože Ondra a Eliška moc ne, ale Ondra jakoby ví co a jak, takže je vrchní ovladač televize a ten jako to má 

dovolený no. 

HN: Takže Studio kamarád funguje jako „rodiče, vyspěte se“? 

Pavla: Ano, ano. 

HN: Tak to funguje úplně ve všech rodinách. Teda aspoň v těch zatím pěti, kde jsem byla. 

Pavla: Haha, tak aspoň nejsem jediná. 

HN: Jo dobrý. 

Pavla: Já toho zneužívám, když ani Martin není doma a já vždycky říkám a děti přijdou a já říkám: 'Vemte si co 

chcete na snídani, jenom mě nechte ještě prosim vás spát do devíti jako'. To jsem fakt jako ráda. 

HN: Zajímalo by mě jestli, jsi teda říkala, že už jste dvakrát posílali obrázek do Kouzelný školky, jestli ještě 

nějaký jiný pořad co jste viděli v tý televizi, někdy jako navedlo k nějaký akci. 

Pavla: No byla to ještě Kouzelná školka občas, že jako ten děda tam vaříval, tak děti to chtěly dělat podle toho, 

že tam nějak dělal cosi jako s vajíčkama a bylo to strašně vyzdobený, pak strouhal nějaký salát a děti strašně 

chtěly zkoušet no. To jakoby navodil, že 'jo mami, to je dobrý, to zkusíme' no. 

HN: Jo? Takže jste to fakt jako dělali jo? 

Pavla: A zkoušeli jsme to třeba i no. 

HN: Jo supr. A třeba ty šikulové, takový to vyrábění a tak. Stalo se někdy, že jste třeba podle toho i vyráběli. 

Pavla: To mě se to jakoby že to bývalo i dřív, jsem na to nějak koukala a to naše děti nějak jakoby moc nechytlo 

no. Nějak ne, ale tam vím, že taky byly super nápady no. 

HN: Pak je ještě pořád Tamtam, který přináší jako typy na víkend, kam můžeš jet s dětma, tak to jste taky 

nevyužili, že byste někam jeli. 

Pavla: To jsme asi nezaznamenali. A to asi neběží moc dlouho, běží? 

HN: No to je jakoby od tý doby co je Déčko no a je to vždycky, já teď úplně nevím, jestli to běží v sobotu 

dopoledne až teprve. 

Pavla: To jde asi nějaký takový čas, kdy už pak asi nekoukáme no, protože na to koukáme od devíti do desíti a 

pak to jakoby vypínám no 

HN: Potom by mě zajímalo, jestli jste někdy nebo ty jsi byla na webu Déčka nebo děti třeba jestli tam byly. 

Pavla: Mě jakoby přišlo vtipný, že teď tam ukazovali, že tam jsou jakoby nějaký jako hry vánoční tam jsou, 

jsem zaznamenala, ale asi jsme. Víš jako na stránkách Český Televize jako občas jsem, ale Déčka asi jako 

takovýho asi ne. 

HN: Jo dobře a stalo se třeba, že já nevím, jste zmeškali nějaký díl svůj oblíbený nebo jsi třeba věděla, že by tam 

mělo být něco zajímavého, že byste si to pustili zpětně třeba na internetu buďto na ivysílání nebo i tady na tom 

webu mají některý pořady, že si je můžeš pustit. 

Pavla: My to pak děláme operativně, že si děti vezmou dvdčka a něco si vyberou no. 

HN: Takže že by prostě vám utekl jeden díl, já nevím, Niny a Neurony a pustili byste si to zpátky to jakoby se 

neděje. 

Pavla: Nene. 

HN: Dobrý. Nějaký negativa, co tě jako napadají k tý televizi, něco bys chtěla, aby dělali jinak nebo líp? Něco ti 

tam chybí třeba? 

Pavla: Mně přijde jakoby hodně teď už pestrý, ta nabídka. 



HN: Řešíš třeba to věkový rozdělení těch pořadů, který tam maj, že některý jsou jako od čtyř do osmi a některý 

jsou od osmi do dvanácti. Řešíte tohle nějak, když jim to pouštíš, jestli je to ta jejich kategorie nebo já vím, že 

tobě se to jakoby překrývá, že už děti. 

Pavla: My to nějak ani neřešíme jakoby malička, protože já jsem měla třeba průšvihy jakoby s malým už tehdá 

Filipem, já jsem z toho byla jakoby celkem na prášky, protože on už od půl roku koukal na Večerníček a já ho 

jakoby v malým bytě v podstatě moc neměla kam dát, takže vždycky ta hlava a koukali jsme na Večerníček. Ani 

vůbec netušil co televize že jo a nic jakoby, takže nějak jako prostě koukali všichni. Když kouká jeden, tak 

koukají i ostatní. 

HN: Jo dobře. 

Pavla: A třeba my to hodně i jakoby řešíme, že třeba s Eliškou děláme po tý večeři úkoly, tak jako koukají 

jenom ty kluci, že jo, aby se zabavili, že jo a já mohla v klidu s Eliškou dělat úkoly no. 

HN: Hm jasně a vy vlastně se koukáte až někdy spíš k tomu večeru jestli tomu rozumím. Přes den jako moc s 

nima nejseš teda doma, tudíž jakoby přicházíte o spoustu těch řekla bych originálních pořadů, který vyloženě 

děla Česká Televize pro Déčko. 

Pavla: To jsme hele, musím říct, že jsme si to fakt teď užili, že jsem… opravdu jsme měli jako zapnutý celý den 

a ještě jsem pak říkala, jestli to jako není špatně a říkala jsem, že jestli to není každý den. A mě bylo fakt jako 

blbě, Ondra je v pohodě jako déle. Si maluje, tvoří, hraje si s legem, cokoliv… chce, abych mu četla, on byl tak 

vyřízený, že po mně nechtěl vůbec nic, jenom jako u tý televize a jenom jako 'mám mami hlad', takže jako ty 

těstovinky. 'Můžu si dát něco sladkýho' a to chtěl jogurty mlíko, já říkám 'Ondrášku nemůžeš dva dny vůbec nic', 

takže jako chudák trpěl, ale jako přetrpěl. 

HN: No jasně, tak jako zajímalo by mě, jestli bys třeba uvítala, kdyby nějaký jako ty pořady, který chodí přes 

den a večer prostě to je vždycky stejný že jo, máš to jako Večerníček a pak máš pohádku, pohádku, pohádku, 

paličky, čtení do ouška. 

Pavla: A dát jakoby z něčeho opakování, možná by se 

HN: Jestli by to, to mi právě říkala dneska maminka, že by chtěla, aby třeba jako místo jedný tý pohádky tam 

dali třeba nějaký z těch jako vzdělávacích pořadů. 

Pavla: To by možná jako nebylo špatný no. 

HN: Že prostě lidi, který chodí že jo do práce, tak ty jejich děti se k tomu v životě nemůžou dostat. 

Pavla: No ano, že jim to uniká. 

HN: Jestli kdyby tohle jako šlo, jestli bys to uvítala. 

Pavla: Možná jo, jako kdyby tam bylo přesně něco takovýho toho doplnění ho že jo, i kdyby to měly být třeba 

jenom ty sporty nebo prostě něco to z tý Niny a Neurony. Já myslím, že by to nebylo špatný no. Že  

HN: A teďka teda celkově, jestli bys mi jako ze svýho pohledu charakterizovat to Déčko, co je to prostě za 

televizi. Kdybys to měla někomu popsat. Mi tady máme dětský kanál a prostě mu říct, jaký je. 

Pavla: No tak asi bych to popsala jakože to je široký spektrum že jo, nejsou tam jenom jakoby pohádky, ale jsou 

tam včetně jakoby, že v podstatě si tam jako vybere si myslím, ne úplně až do asi náctiletýho věku. To asi ne, ale 

řekla bych že deseti lety to může jakoby končit. Že tam mají v podstatě i ty vzdělávací programy na cestování. 

Můžou si něco vyrábět v rámci těch televizí. Že si tam jakoby podle mě si tam najde jako každé, akorát ta 

nevýhoda toho, že když ty děti chodí do školky a školy a nejsou zrovna nemocní. 

HN: A jseš s tím Déčkem teda jako spokojená? 

Pavla: Já musím říct, že teda jsem fakt jako spokojená no. 

HN: Nějaký očekávání, který jsi měla třeba to jako nějak splnilo nebo předčilo nebo jseš z něčeho zklamaná.  

Pavla: Já jsme spíš byl překvapená, že se jim opravdu podařilo to obsadit v podstatě jakoby od tý osmý ranní až 

do tý jakoby osmý večerní, že jsem tomu jako moc nevěřila. Jsem si říkala, to daj tak jako půl dne a pak už 

nebudou mít jako co pouštět, že jsem si říkala, že jsem si nedovedla představit, že vyplní takový ten opravdu 

dlouhý čas a vyplnili to, což mě jako mile překvapili teda no.  

HN: A přijde ti, že ho vyplnili jako že to třeba je něčím jako nastavovaný anebo že ti přijde že to jako zvládli 

dobře jako kvalitně, nebo by sis prostě řekla 'no, todle by tady vůbec nemuseli dávat, ale prostě jenom' 

Pavla: Já si myslím, že to jakoby zvládli dobře, protože jsem koukala, že ten nový, že jsme na to koukali, ten 

film jak tam hraje ten Zedníček a nějaký ty děti a někde jsou na nebesích kosmický. Mi přišlo, že jakoby museli 

někdy i v tý době nebo jako průběžně jakoby dotáčet ty díly, že jsem si i v duchu říkala, tak tam asi budou 

pouštět něco co už někdy bylo někdy pouštěný a přišlo mi i že tam jakoby nový a nový věci, což si myslím, že je 

jakoby dobře no, že jsem fakt čekala, že budou pouštět fakt něco co už jsme jakoby viděli a ono se tam dávaj furt 

jako nový a nový ty seriály a filmy 

HN: Takže spokojená. 

Pavla: Spokojená no. 

 

Respondent č. 12 (Katka) 

HN: Začnu tim, jak zhruba, bude to hlavně o Sašíkovi teda, respektive o tvym pohledu na to, ale zajímaj mě 

hlavně předškolní děti, tedy v tom věku 4-6, takže jestli kouká na televizi, za jakým účelem, jak často zhruba. 



Katka: No tak kouká na televizi a kouká na různý teda programy, nejenom na to Déčko. Na pohádky 

pouštíváme je večer. Ráno jenom o víkendu, když se chystáme do školky, tak nepouštíme a přes den může i na 

internetu, jakmile najdem nějakou pohádku a za účelem.. 

HN: Jako nějaká relaxace? 

Katka: No on spíš aby ten program. On si to i jako vyžádá ty pohádky, že on je chce, že večer jako je na to 

zvyklý, že se na tu pohádku podívá před spaním. 

HN: Oukej, tak než začlo Déčko, na jaký programy koukal - kanály? 

Katka: No tak koukal na Barrandov, na ten Animáček, koukal na čétéčko - tam občas byly ty večerníčky - a, na 

co ještě koukal, občas byly ráno i na tom Nova Cinema a na tadyhlenctěch programech byly pohádky.  

HN: A kabelovku s nějakým Minimaxem nebo tak? 

Katka: Ne, to tady nemáme, u babičky jenom no, tak tam. 

HN: Oukej, a ve chvíli, kdy začlo Déčko, změnilo se to nějak? Nebo jenom se přidalo Déčko? 

Katka: Jenom se přidalo Déčko. My jsme jako nezačali víc koukat na to Déčko. 

HN: No jasně, dobrý. A je to tak, že spíš jako Déčko nahradilo tu dvojku na který byl ten večerníček a tak nebo 

jste si tam našly i nějaký jako jiný pořady, který vás nějak zaujaly? 

Katka: Ne tak to spíš jako náhodně když je tam nějaká pohádka, která by ho zajímala, že prostě v tu dobu my 

koukáme na pohádky a vyberem vždycky to, co ho jako co se mu líbí jako v tom čase, že jako koukáme, já 

nevim, kolem těch půl sedmý a tak on se prostě už jako sám si vybere, co jako by chtěl koukat. 

HN: A kouká teda jako vyloženě na pohádky anebo ho třeba i zajímaj a baví nějaký jiný pořady, který jsou třeba 

nějakým způsobem vzdělávací nebo třeba Kouzelná Školka, tam jsou třeba takový ty mezi-části, kde tam je třeba 

ten Michal nebo. 

Katka: Jo, ale to ho taky baví. Michal ten ho taky bavil, i když teďka už na něj moc nekouká. Baví ho i takový 

nějaký bych řekla nějaký dokumenty pro děti. Opravdu takový ty malý pro ty mrňousky a i když si něco varábí, 

tak na to kouká i když cvičí. 

HN: Jo takže to neni vyloženě jenom že pohádka, že to musí mít pířběh, ale baví ho jako i ty. 

Katka: Jo jo jo. 

HN: Jo tak dobrý. Zajímá mě, jestli jsi zaznamenala nebo jestli ti přijde, že se Déčko odlišuje od těch ostatních 

kanálů, kde jsou nějaký dětský pořady. 

Katka: No tak určitě, oni tam jsou trošku víc právě takový interaktivní, že jako může dětsko něco tam vyrábět s 

nima, může tam zacvičit si. To tam je každý den v těch 17:30, tam maj nějaký ty desetiminutovky ke cvičení a 

no jakoby že tam jsou víc ty český pohádky, že na těch ostatních kanálech jsou spíš takový ty zahraniční.  

HN: To že je to česká televize znamená, že je to veřejnoprávní. Vnímáš tadyten fakt nějak, že  si řikáš "to je 

veřejnoprávní," tak od toho očekáváš něco nebo. 

Katka: Ne ne 

HN: Vůbec to jako neřešíš.  

Katka: Nene 

HN: Dobře oukej. Tak teď si můžeš vzít seznam a jestli mi můžeš nějak označit, podtrhnout nebo něco pořady o 

kterých jako víš co to je v podstatě. Neznamená to, že ne to musíte koukat, ale že jsi to třeba jednou zahlédla. 

Něco na co už si můžeš utvořit nějaký názor. 

Katka: Tak toho Michala. Mam ti tady dělat někde tečky? 

HN: Jo klidně třeba. 

Katka: Tak toho Michala, to Bludiště, ale to už je strašně starý pořad, to už snad bylo za nás.  

HN: No jasně to jo, ale furt to chodí. 

Katka: To jo no, tak to vim co je. Jo to Čtení do Ouška to jsme jednou tady taky viděli. Hýbánky no. Když já 

jako mnohdy ani neznám ty názvy a myslim si, že to prostě nějaký. 

HN: No jasně, kdybys sis nebyla nějak jistá tak já ti řeknu co co je. 

 -> -> ???Katka: Jo Gynsio to jsou ty malý cvičení pro ty mrňousky. Kostičky to už taky běží dlouho, to bylo na 

čétéčku. Kouzelná Školka. Lvíčata. Ta Planeto Yó, ale to jako vim jenom že to je spíš pro starší. Šikulové. To 

jsou taky nějaký ty, ale na to jsme někoukali. 

HN: To se jako střídá že jo - v jeden den jsou Hýbánky a jeden den Taneční Hrátky. 

Katka: Zprávičky. 

HN: Tady pak těch zbylých šest, to jsou zahraniční. 

Katka: Ne tak to už ne. 

HN: V pohodě, děkuji. Takže ABCD s Michalem jste jako, sledujete to nějak nebo jste. 

Katka: Ne to jakože zahlédnu. Jako my to pravidelně nesledujem. 

HN: A jak ti to jako, přišlo ti to zajímavý nebo jako nevíš, řekni. 

Katka: Já vůbec nevim. 

HN: Jo takhle, v pohodě. Hele řekni, je nějak pořad z těch na Déčku, na který když jako víš, že jde, tak si to 

zapneš pro ty děti. 



Katka: No to je v těch 17:30 ty jakoby to cvičení, to je těch deset minut, tak to jako když to chytnem, tak si to 

pustíme v těch 17:30, ale jinak jako já ani nevim, jaký je program na tom Déčku. 

HN: No jasně v pohodě. 

Katka: Že prostě to zapnem v ten čas, kdy to jako zapínáme a podíváme se co tam je. 

HN: Jo a je to třeba že jedete nějaký ten večerní blok že spousta rodičů zapne, když je ten večerníček a pak děti 

jedou ty pohádky co jsou po večerníčku, pak se to vapne a jde se spát třeba. Jestli máte jako k tý televizi jako 

nějaký rituál nebo prostě zrovna když se to hodí, tak zapneš? 

Katka: No tak jako spíš když jakoby i hraje třeba hry na počítači, takže když jako cejtim, že už třeba toho 

koukal hodně, tak mu to pustim pozdějc. Jakoby takhle spíš jak je to v tom denním ten den, jak toho jakoby 

nakoukal. 

HN: No jasně. 

Katka: Takže aby toho nekoukal moc, tak podle toho asi. 

HN: Jo, takže dá se říct ty pohybový, ty jakoby tě zaujaly a cvičí třeba Sašík s tim?  

Katka: Tak spíš jako Julča, Julča se chytá. Sašík kouká, někdy jakože musíš pobídnout jako ať si taky zkusí, ale 

tak jako jak kdy, někdy na to kouká a někdy nekouká. 

HN: Jasně dobrý, pak tadyto Studio Kamarád a Kouzelná Školka, to jsou takový jakože pásma že jo klasický, 

tam jsou hlavně ty pohádky. Reagujou i nějak na to, co je mezi těma pohádkama, jakože tam je ten Michal, ta 

Jitka Molavcová, jsou tam prostě různý lidi, který těm dětem s snaží předat nějaký informace. Částčně jim 

podsunout něco jako vzdělat je, dejme tomu nebo rozšířit obzory, vnímaj i nějak tohle? 

Katka: Ale jo, občas i Sašík že tam taky namalujem obrázek, že tam taky pošlem jako takhle nějak.  

HN: A stalo se někdy, že vás to fakt jako něco, cokoliv, v tý televizi jakoby vyvolalo ve vás nějakou akci, jakože 

jsi pak opravdu, jste poslali obrázek nebo když jste viděli 'támhle je výstava,' tak jste pak šli na tu výstavu nebo 

něco takovýho? 

Katka: Ani ne jako. 

HN: Dobře, takže spíš pasivně, v pohodě. Bludiště teda nesleduje Sašík. 

Katka: Ne to jenom jakože vim co to je. 

HN: A Čtení do Ouška to by mě zajímalo jaký jako, jestli tě tadyten formát toho, že sedí ten člověk v televizi a 

čte knihu, jestli tě jako jaký na to máš názor? 

Katka: Já jsme to viděla jenom jednou, proto jako jsem to zapla, jakože vim o oc jde, protože my si čtem doma i 

tak, takže jakoby tadyto čtení nevim jako jestli by na to děti koukaly na to čtení v televizi, protože my si čtem 

dost, takže spíš jakože vim, že to tam je. 

HN: A přijde ti to jakože zbytečný spíš nebo. 

Katka: Ne, spíš jako pro ty děti, kterým nikdo nečte, tak to je asi dobrý no. 

HN: Oukej, přijde ti to Déčko jako bezpečná televize, jakože bys potřebovala. Chceš jim něco pustit, tak jim to 

pustíš a víš, že je u toho můžeš nechat anebo to radši kontroluješ, že by tam bylo něco nevhodnýho nebo. 

Katka: Tak jako na tom Déčku si myslim, že by tam ani neměly být nevhodný věci, že to někdo kontroluje, spíš 

některý ty jiný pohádky zahraniční, že tam jsou takový divočejší výrazově, tam někdy jsou slova takový.  

HN: No a narazila jsi někdy na to, protože to Déčko má rozdělený ten program jako na pro děti 4-8 let a pro děti 

8-12, tak jestli se ti třeba stalo, že tam jako běželo něco, co jsis řekla "no to pro něj ještě neni,že jsi to třeba vypla 

nebo že by to přímo jako.  

Katka: Ale ono ho  to potom nebaví když je to jako pro ty starší děti. Tomu jako nerozumí podle mě no a potom 

jakože i sám to chce přepnout, že si někdy sám řekne, že tohle nechce že ho to nebaví. 

HN: Jo takže to funguje takhle. Ne že ty bys jakože přišla a řekla "hele tohle nechci abys na to koukal. 

Katka: No tak to taky mu to vypnu, ale spíš jako když už toho má jako 

HN: Ale kvůli obsahu, že by tam šlo něco nevhodnýho? 

Katka: No to zas jako nevhodný obsah jsme tam nenašla nikde. 

HN: Jo dobrý. Vnímáš nějak to, že tam neni reklama nebo? 

Katka: Jo určitě no, že to je dobrý že tam neni ta reklama no. Před těma vánocema to bylo divkoý na ostatních 

kanálech. 

HN: To jo. Řešíte se Sašíkem nějak jako to, co v tý televizi vidí? Jako jestli třeba má potuchu o tom, jak vzniká 

ten obsah, který v televizi vidí nebo jestli to bere jako reálný svět. Jestli to s nim chcete řešit/nechcete nebo k 

tomu prostě nedošlo? 

Katka: Tak vysvětlim, že to je jenom pohádka, že to neni pravdivý tamty jako příšerky tam jsou jako ty 

animovaný/ne animovaný, maňásci tam jsou, tak ví, že to neni opravdický živý tvor, tak to on jakoby myslim si, 

že chápe a někdy ho v tom utvrdíme a jako jak vzniká obsah v tý televizi, to myslíš to vysílání nebo jak to točí? 

HN: No tak jakože třeba když je tam hraná pohádka, tak že to natáčí, mají kamery, někdo to musí vymyslet, jak 

to bude. 

Katka: Jo takhle aha, to on jako preferuje spíš ty kreslený pohádky, že na ty hraný jakoby, že když tam dam 

nějakou hranou, tak on řekne, že chce kreslenou a tak se mu zase snažim vnutit tu hranou, že se mi zdaj chytřejší 

ty hraný - takový lepší, no tak se o to tady občas pohádáme, kterou pohádku. 



HN: Jo to je vtipný. Jo a stane se, že ho třeba něco v tý televizi, teď bych jako chtěla spíš konkrétně v Déčku 

jako inspiruje se pak na něco třeba zeptat, že "mami jak je tohle?" nebo víš, že by to jako v něm něco 

podněcovalo nebo jestli jenom přímá. 

Katka: Ne on se jako ptá takhle, když ho něco zajímá, tak on se ptá dost, ale teď konkrétně si nevybavim na co 

se ptal. 

HN: Jo to je v pohodě. 

Katka: Ale jako ptá se. 

HN: Řešíte. 

Katka: Jo jo jo. 

HN: Dobrý. Přijde ti že, jako na to nekoukáte uplně extra moc, nicméně že by to Déčko mohlo fungovat 

nějakým způsobem i jako výchova nebo ne výchova, ale jako rozšiřování nějakých obzorů nebo vzdělání v 

určitým směru nějakým? 

Katka: Tak celkově jako ta televize by měla jako těm dětem něco předávat. 

HN: Jasně dobrý oukej, takže si myslíš, že by mělo. Myslíš, že to jako dělá? 

Katka: No ne vždycky, ale někdy se tam něco najde jako náhodně je tam třeba nějaký chytrý pořad.  

HN: A je třeba něco, co bys jako chtěla aby tam bylo, že kdyby tam bylo tady angličtina pro děti, tak to mu 

určitě budu pouštět nebo něco jako takovýho? 

Katka: No tak to by bylo dobrý, kdyby tam byly ty jazyky. 

HN: To tam právě zrovna moc neni. Anebo něco jinýho, jako umíš si představit, že bude pořad, který si pak 

budete zapínat, protože ten chceš, aby viděl? 

Katka: Tak ono by bylo dobrý zrovna třeba, zrovna ty Hýbánky, že by to o prokládaný časteji v tom bloku 

jaokže třeba hodina nějakých pohádek, potom třeba že, já nevim, by si udělali nějaký cvičení a pak by zase šla 

pohádka. Že by to bylo takový trošku víc aktivní no ta televize. By měla trošku jako nutit děti k nějakýmu 

pohybu. 

HN: Jasně, tam je jako spousta pořadů, který se fakt zaměřujou vyloženě na to vzdělávání takovou tou lehkou 

formou, ale prostě většina rodičů, s kterýma jsem mluvila, mají problém s tím, že ty večerní dvě hodiny, který 

oni stíhaj po škole/školce/kroužkách, tak už jsou prostě jenom jako pohádky, už jenom pasivní příjem, tak jako 

setkala jses s timhle taky, že bys jako byla ráda, kdyby některý ty jako víc vzdělávací nebo interaktivní pořady 

byly přesunutý jako později, že by je děti jako stíhaly? Protože takhle se k nim už prostě nedostanou? 

Katka: No ono to je už celkem pozdě večer a já si myslim, že taky už jsou trošku unavený ty děti a oni už jako 

taky si potřebujou odpočinout, protože oni maj přes den kroužky a taky čekáme od tý školky, že jim tam něco 

předá. Spíš jako večer, si myslim, už jako ty pohádky no. 

HN: Vybavíš si nějaký pořad nebo něco co v tý televizi je, co vyvolává v Sašíkovi nebo v komkoliv vlastně, 

třeba i manželovi to je jedno, nějakou jako opakovanou reakci, že jako víš jako "tyjo, teď je ten pořad, tak to on 

bude dělat tohle," víš nějaký jako rituál. 

Katka: Ne vůbec, ne ne ne. 

HN: A zaregistrovali jste, jak končí to Déčko? Ono v osm hodin se z Déčka stává Art, jestli jste to někdy jako 

viděli ten přechod? 

Katka: Ne ne ne. 

HN: Tam jako přechází ovečky. To je u nás jako velký totiž, že tam přechází ovečky přes řeku a každá jako, 

jedna ji přeletí balónkama, druhá ji přeskočí o tyč a tak. 

Katka: Ne to jsem neviděla. 

HN: A Davídek je vždycky počítá, tak se ptam, jestli. 

Katka: Ne ne ne. 

HN: A nefunguje něco ani jakože třeba signál, že po tomhle se jde spát nebo jako je to pokaždý jinak prostě? 

Katka: Tak oni si teďka oblíbily zas na jiným kanálu pohádky, takže oni ví, že potom už prostě rychle do 

postele, protože ono to končí v osm a to my jsme vždycky chodili spát a teďka to končí v osm a teprve se 

musíme rychle umýt a rychle prostě vyčistit zuby, takže se nám to spaní prostě přesunulo na půl devátou místo 

osmý hodiny, ale né teda Déčku teďka si oblíbily.  

HN: No jasně a na čem? 

Katka: Teďka koukaj na toho Spongeboba a potom je ten pes. 

HN: To je na Barrandově? 

Katka: No ne na Barrandově ne. 

HN: Na Smíchově! 

Katka: Na Smíchově no no no. 

HN: Jo oukej, byla jsi někdy na webu Déčka? 

Katka: Nebyla. 

HN: A na webu Český Televize? 

Katka: To jo. 

HN: A že byste si pouštěli někdy zpětně něco jako přes ivysílání včetně toho Déčka? 



Katka: Z Déčka určitě ne, ne ne ne. 

HN: A řikala jsi, že mu pouštíš nějaký pohádky na internetu. 

Katka: Jo to jsou jako na youtube nebo na nějaký jako hraný pohádky nebo i od Walta Disneyho pouštíme.  

HN: Jasně, jsem se chtěla ještě na něco zeptat, a teď mi to jako vypadlo se mi taky stane, tak to je asi jako jedno. 

Já to asi jako necham..Jo! Jaký si měla očekávání k tomu Déčku, když si věděla, že má být jako dětská televize 

tady nová, jako řešila jsi to nějak, co jsi od toho čekala? 

Katka: Tak ono hlavně nám to tady nespustili, my jsme to museli naladit a to bylo tak dva měsíce nebo jak 

dlouho nám to nešlo a tak nějak.. né jako neřešili jsme to 

HN: Jako a brala jsi to jakože prostě bude dalši dětská televize, další pohádky. Neinformovala jsi se třeba nějak 

o tom jako, co tam má být za pořady nebo tak jako. 

Katka: No ani né jako, já jsem čekala že se tam přesunou právě ty pořady z toho ČT1/ČT2 a tak nějak jsem 

jako, nevim, nečekala jsem něco speciálního. 

HN: Takže se nedá říct, jestli to naplnilo nebo nenaplnilo očekávání. 

Katka: Ne ne 

HN: A celkově kdybys měla nějak říct, co to Déčko jako pro vás je? 

Katka: Tak to je jeden z kanálů, kde jsou pohádky. Že když ho zapneš, tak tam vždykcy něco je a tim že jsi se 

jako no, snažim se jim to nezapínat přes den, místy někdy tu televizi jakože fakt chce pohádky, že to má mezi 

těma kroužkama, že vim že si jako ptřebuje odpočinout, protože on nespí přes den, tak jako aby byl v klidu a 

odpočal si, tak mu chvilku pohádku pustim, aleto už jako je jedno, jestli ta televize nebo na tom internetu, je to 

jedno. 

HN: A to že to tam běí�ží celý den, že jako víš, že to můžeš kdykoliv zapnout a něco tam bude, to vídíš jako 

klad nebo zápor spíš? 

Katka: No težko říct, jakoby ráno je mi to uplně jedno jakoby v tomhle, protože my to nemáme zapnutý celý 

den, nevim pro ty rodiny kde ta televize jako běží, tak je to asi zápor že tam furt jako něco je, že tam se na to 

spoléhaj možná, že tam furt jako ty děti zabaví. 

HN: To je takový jako vtipný jo, některý maminky už asi tři mi to řekly, tak řikaly, že jako by to nemuselo být 

celý den, že to jako nepotřebujou, ale když jako maj nemocný dítě, tak jsou rádi, že Déčko existuje. 

Katka: Jo? 

HN: No, tak mi to přijde takový vtipný. No nic dobrý, ještě něco tě k tomu Déčku jako napadá, něco ti přijde 

dobrý/špatný. 

Katka: No já nevim, já myslim, že by to jako měl být jako prokládaný ty pořady, tim že když to opravdu je 

puštěný celý den u někoho, tak aby to dítě tam prostě jako nesedělo. 

HN: Takže aby to vybízelo k nějaký akci časteji než jednou za celý den. Dobře, a nějaký vyloženě jako 

negativum, 

Katka: No negativum ne, pozitivum že tam nejsou ty reklamy. Teďka ten půlrok před Vánaocema to bylo na 

těch ostatních kanálech hrozný. 

HN: Dobrý tak jo, já ti děkuju. 

Katka: Nemáš zač. 

 


