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Abstrakt 

Marek Eben je v roli moderátora pořadu Na plovárně fenoménem, který ve vysílání České 

televize pozorujeme téměř 20 let. Svým formátem netypická talk show je unikátní nejen 

z hlediska výběru hostů, ale zejména Ebenovým stylem vedení interview. Jakým způso-

bem prezentuje specifickou skupinu hostů, kteří přicházejí z akademického prostředí? 

A kolik vědců už divácky populární „Plovárnu“ navštívilo? Následující bakalářská práce 

odpovídá nejen na tyto otázky. Teoretickou část autor otevírá výkladem interview jako 

žurnalistického žánru a důraz přitom klade na oblast terminologie, typologie či autorizace. 

Zabývá se rovněž užitím rozhovoru v různých formátech televizních pořadů a s přesahem 

do další kapitoly, obsahující charakteristiku pořadu Na plovárně a profil Marka Ebena, 

upozorňuje na sporné aspekty označení „talk show“. Praktická část práce vychází z kvan-

titativní a kvalitativní komparační analýzy vybraných dílů pořadu. Výsledky výzkumu, 

týkající se jednak míry popularizace vědy v pořadu z hlediska počtu akademických hostů, 

jednak počtu popularizovaných vědních odvětví, prezentuje autor v poslední kapitole. Zá-

roveň charakterizuje Ebenův styl vedení interview na vědecké téma a potvrzuje hypotézu, 

že se tento styl v průběhu let vyvíjel. 

 

Abstract 

Marek Eben is a phenomenon in the role of TV show Na plovarne presenter, which we 

have observed for nearly 20 years in Ceska televize’s broadcast. The talk show, atypical 

by its form, is unique not only in terms of choice of guests, but especially by Eben’s 

interview style. How does he present a specific group of guests who come from academic 

environment? And how many scientists have already visited popular “Plovarna”? The fol-

lowing bachelor paper answers these questions and other issues. The theoretical part 



is opened by explication of interview as a journalistic genre and puts stress on the area 

of terminology, typology and authorization. Concurrently, the author pursues the utiliza-

tion of interview in different kinds of television programs and with some overlap into 

next chapter, containing the Na plovarne show’s characteristic and Marek Eben’s profile, 

he points out controversial aspects of designation “talk show”. The practical part of the 

paper is based on quantitative and qualitative comparative analysis of selected show’s 

episodes. In the last chapter, the author presents the research results concerning the rate 

of science popularization in the show – firstly in terms of academic guests number, sec-

ondly from the number popularized science branches point of view. He also defines 

Eben’s interview style on the topic of science and confirms the hypothesis that his style 

has been developing over the years. 
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Úvod 

Média produkují každý den nepřeberné množství obsahů. Ve zpravodajství jsme zvyklí 

přijímat informace skrze různé druhy zpráv, referátů nebo zpravodajských rozhovorů, 

v publicistice pak převládají komentáře, články, reportáže a publicistická interview. 

Zejména v oblasti audiovizuálních médií, tedy v televizi, rozhlase a dnes již také plně 

na internetu, jsme delší dobu svědky zajímavého trendu. 

V 90. letech 20. století výrazně poklesla nabídka monologických projevů, namísto kte-

rých se prosadily dialogy. Ať už se hovoří o politice, vědě, kultuře, sportu či rodině, své 

pevné místo zde má interview (kapitola č. 1). Častý výskyt rozhovoru vychází z dialo-

gičnosti, která svou podstatou pomáhá překonávat jednosměrnost sdělení v audiovizuál-

ních médiích. „Navozuje besední atmosféru pořadu nebo polemické napětí a aktivizuje 

pozornost recipienta.“1 Se zvýšením popularity mediálních rozhovorů nejen v českém 

prostředí došlo k tomu, že se tento žánr výrazně proměnil, diverzifikoval a stále se obje-

vuje v nových podobách. Zatímco ve zpravodajství je jeho forma nejustálenější, největší 

odchylky registrujeme tehdy, pokud má interview funkci zábavní.2 

Takový druh rozhovoru se objevuje například v divácky velmi oblíbených televizních 

pořadech typu talk show (kapitola č. 2). Na tomto místě je klíčové uvědomit si, že míra 

zábavy nemusí být vyjádřena pouze množstvím humoru (smíchu), k němuž se upíná for-

mát tradičních amerických talk show „late night“, ale že divákovo pobavení může být 

posuzováno například z hlediska atraktivity probíraného tématu, šarmu hosta nebo podle 

množství přítomné edukační složky. V tomto kontextu vnímáme také pořad České tele-

vize Na plovárně (kapitola č. 3), jehož průvodcem je herec, hudebník a profesionální 

moderátor Marek Eben. Hosty „Plovárny“ bývají zajímavé osobnosti z oblasti umění, 

sportu nebo vědy. Nejvýrazněji lze zmíněný edukační (popularizační) prvek identifikovat 

právě v Ebenových rozhovorech s vědci a ostatními lidmi z akademické sféry. 

Každý takový dialog moderátor a hosta označujeme za interview na vědecké téma 

(kapitola č. 5). Časté zastoupení hostů z oblasti vědy v pořadu Na plovárně automaticky 

vyvolává otázky, jakou měrou a jakým stylem přispívá Marek Eben k současné popula-

                                                 
1 Srov. MORAVEC, V. Rozhovor v rozhlasovém a televizním vysílání. In: OSVALDOVÁ, B., KOPÁČ, 

R. (Eds.). Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. s. 71 
2 Srov. ČMEJRKOVÁ, S. Od partnerského rozhovoru k talk show. In: HASIL, J. (Ed.) Přednášky 

z 50. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 48 
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rizaci vědy v České republice (kapitola č. 4). Pomocí komparativní analýzy (kvantita-

tivní i kvalitativní) vybraných dílů pořadu Na plovárně hledáme na tyto otázky fundo-

vané3 odpovědi. Stanovenou hypotézu, že styl vedení interview v podání Marka Ebena se 

v průběhu let vyvíjel, přitom konfrontujeme s několika klíčovými faktory. Výsledky (ka-

pitola č. 6), týkající se popularizace vědy v pořadu Na plovárně a Ebenova stylu vedení 

interview na vědecké téma, jsou v mnohém značně překvapivé. 

 

 

 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Často je to fascinující. Ta medicína je fascinující. Je to úžasné. Když přijedu z filmo-

vého festivalu ve Varech, tak se těším na rozhovory s vědci…“4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Změna oproti tezi: Za účelem udržení konzistence práce vychází autor především z literatury zabýva-

jící se teorií žurnalistiky. Přístup k tématu z hlediska teorie médií či komunikace je zde pouze naznačen. 
4 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
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1. Interview 

Společným rysem rozhlasových a televizních pořadů, které jsou založeny na dialogu (tedy 

i pořad Na plovárně), je fakt, že redaktor vede před mikrofonem či kamerou se svými 

hosty řeč. Zcela neodborné označení „vést řeč“ se na tomto místě prozatím jeví jako nej-

vhodnější pojmenování činnosti, kterou komunikační partneři provozují. Jakýkoliv jiný 

přesnější výraz totiž naráží na meze jeho terminologického užití.5 

1.1 Vymezení žánru a terminologie 

Pojem rozhovor může v nejširším významu zahrnovat nejrůznější řečové činnosti. Napří-

klad komunikaci mezi lékařem a pacientem při stanovování diagnózy, výslech podezře-

lého na policii, hádku neposedných sourozenců na zadních sedačkách rodinného vozu 

nebo spílání dvou štamgastů v hospodě „na růžku“ nad výkonem jejich oblíbeného fot-

balového mužstva. Pokud bychom použili výraz konverzace, navozujeme tím dojem zá-

važnosti či serióznosti. 6 Podobné konotace vyvolává rovněž termín dialog, který ale ome-

zuje počet hovořících právě na dvě osoby. 

Z hlediska mediálních studií chápeme rozhovor (označovaný také jako interview) jako 

svébytný žurnalistický žánr, jež musí mít své náležitosti, abychom jej takto mohli klasi-

fikovat. V souvislosti s vedením rozhovoru se můžeme setkat na jedné straně s již nepo-

užívanými archaickými pojmy, jako jsou táčky či potlach7, na druhé s neologismy chat 

nebo talk (v souvislosti s pořady typu talk show, viz kapitola Televizní talk show). Někde 

uprostřed této časové osy bychom pak našli zmíněný rozhovor, interview, diskusi, besedu 

nebo rozpravu.8 

Interview [intervjú] stručně charakterizujeme jako „cílenou výměnu otázek a odpo-

vědí, obecně rozhovor“9. Původně tento pojem pochází z francouzského slovesa entrevoir 

(zahlédnout, vytušit) a po přenesení do anglického jazyka jako interview (schůzka, roz-

                                                 
5 Srov. ČMEJRKOVÁ, S. Od partnerského rozhovoru k talk show. In: HASIL, J. (Ed.) Přednášky 

z 50. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 48 
6 Tamtéž. 
7 táčky – zast. přátelský družný hovor, sousedské posedění; potlach – expr. družná zábava, popovídání, 

kus řeči (ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ. Slovník spisovného jazyka českého. Ssj.ujc.cas.cz. [online]. 

2011 [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://ssjc.ujc.cas.cz/) 
8 Srov. ČMEJRKOVÁ, S. Od partnerského rozhovoru k talk show. In: HASIL, J. (Ed.) Přednášky 

z 50. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 48 
9 OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. (Eds.). Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komuni-

kace. Praha: Libri, 2007. s. 93 
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hovor) se tento pojem vžil také v české novinářské terminologii. Lze tak označit žurna-

listickou metodu sběru informací i samostatný žurnalistický žánr, kde komunikující part-

neři mají jasně rozdělené role tazatele a odpovídajícího (respondenta). Rozhovor iniciuje 

žurnalista za účelem získání zpravodajské informace nebo názoru, přičemž interviewo-

vaná osoba těmito informacemi disponuje nebo jsou její názory z pohledu recipientů (me-

diálních příjemců) zajímavé. 10 

Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace z roku 2007 rele-

vanci užívání pojmů interview a rozhovor blíže nespecifikuje. Autoři citovaní v následu-

jících pasážích této kapitoly používají pojmy interview a rozhovor synonymně (ve stej-

ném významu). Pouze jazykovědkyně Světla Čmejrková tvrdí, že „pojem interview se 

v češtině hodí spíše jen na seriózní rozhovory vedené se záměrem získat potřebnou infor-

maci“11 a připomíná, že termín interview se v mysli zejména televizních diváků asociuje 

s politickými tématy. Neoznačila by tak např. ryze zábavní rozhovor, který se uplatňuje 

v televizním žánru talk show12 (viz kapitola Televizní talk show této práce). Anglickoja-

zyčná literatura rozhovor označuje přirozeně pouze původním termínem interview. Z re-

šerše české odborné literatury lze vypozorovat, že je zde tendence upřednostňovat termín 

interview v názvech kapitol, statí a celých publikací. Zmíněného trendu se držíme také 

v tomto dokumentu. 

1.2 Typologie interview 

Podle teorie žurnalistiky rozlišujeme rozhovory v nejobecnější rovině z pohledu zpravo-

dajských a publicistických žánrů. V oblasti zpravodajství se jedná spíše o metodu, jak re-

portér získává odpovědi na základní zpravodajské otázky „kdo? co? kdy? kde? + jak? 

proč?“. Tyto odpovědi může využít při sestavování jiných zpravodajských textů, ale také 

přímo v útvaru označovaném jako zpravodajský rozhovor, který je „dialogickou for-

mou sdělování faktů. V současnosti se uplatňuje například v hlavních zpravodajských te-

                                                 
10 Srov. OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. (Eds.). Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové ko-

munikace. Praha: Libri, 2007. s. 93 
11 ČMEJRKOVÁ, S. Od partnerského rozhovoru k talk show. In: HASIL, J. (Ed.) Přednášky z 50. běhu 

Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 48 
12 Srov. ČMEJRKOVÁ a kol. Styl mediálních dialogů. Praha: Academia, 2013. s. 45–56 
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levizních a rozhlasových relacích (…). Vychází z politické, odborné, nebo jiné kompe-

tence (kvalifikovanosti) tázané osobnosti“13. Mnoho rozhovorů ovšem přináší kromě ob-

jektivní zpravodajské složky navíc také (nebo výhradně) názory, hodnocení, subjektivní 

přístup, soudy a postoje. Jelikož jsou tyto atributy charakteristické pro oblast publicis-

tiky14, považujeme takový útvar za publicistický rozhovor. „Významnou funkcí publi-

cistického rozhovoru je analytičnost a složka portrétní.“15 V angličtině v takovém pří-

padě analogicky hovoříme o dvou typech rozhovorů. Účelem news interview je shromáž-

dit dostatek informací, abychom mohli ve zpravodajství objasnit událost, situaci nebo 

myšlenku. Personality interview se zaměřuje spíše na určitou osobu a její názor nežli na 

událost.16 Kromě „základního“ dělení mezi zpravodajství a publicistiku se však nabízí 

mnoho dalších možných klasifikací rozhovoru. 

Častým hlediskem při zkoumání interview je míra dialogičnosti. Tuto problematiku 

klasifikace si můžeme představit pomocí pomyslné škály, kde jedním extrémem je mo-

nolog novináře a druhým monolog respondenta. Pokud se nacházíme někde mezi těmito 

dvěma body, rozhovor bude vždy dialogický, tj. ke slovu se dostávají v různé míře oba 

aktéři. Pokud se nacházíme přibližně uprostřed, rozhovor má povahu rozpravy17. V tomto 

případě má novinář rovnocenné postavení jako zpovídaný. Pokládá rozsáhlejší otázky 

(mohou připomínat spíše výčet faktů a názorů), přičemž může hovořit tak dlouze, jako ve 

výsledku odpovídá respondent. Takový typ rozhovoru si může dovolit realizovat jen má-

lokterý novinář; zpravidla se jedná o odborníky na dané téma, kteří se „kromě toho“ vě-

nují také publicistické činnosti. Většina standardních mediálních rozhovorů je však vy-

stavěna na modelu, kdy novinář klade relativně krátké otázky a od zpovídané osoby oče-

kává v tomto kontextu delší výpověď. Pokud se ovšem respondent velmi rozhovoří a no-

vinář do jeho monologu vstupuje jen zřídka, jedná se o tzv. rozhovor monologický. Tento 

                                                 
13 MORAVEC, V. Rozhovor v rozhlasovém a televizním vysílání. In: OSVALDOVÁ, B., KOPÁČ, R. 

(Eds.). Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. s. 71 
14 Srov. OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. (Eds.). Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové ko-

munikace. Praha: Libri, 2007. s. 164  
15 MORAVEC, V. Rozhovor v rozhlasovém a televizním vysílání. In: OSVALDOVÁ, B., KOPÁČ, R. 

(Eds.). Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. s. 71 
16 Srov. MENCHER, M. News reporting and writing. Boston: McGraw-Hill, 2003. s. 326–328 
17 OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. (Eds.). Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komuni-

kace. Praha: Libri, 2007. s. 93 
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typ může vzniknout také vypuštěním redaktorových otázek při zpracování získaného ma-

teriálu.18 Mohli bychom si představit rovněž rozhovor, v němž by snad dílem sebestřed-

nosti hovořil převážně redaktor a „zpovídaný“ by se stal pasivním. Pro takový, z principu 

žurnalistiky nežádoucí, druh rozhovoru však neexistuje odborné pojmenování. Rozhovor, 

na němž se podílí více než dvě osoby, označujeme jako tzv. skupinové interview. „Jeho 

základem je rovněž dialog v interpersonální komunikaci. V obsahu však jde o konfrontaci 

názorů řady osob na věc, jež budí zájem (…).“19 

Spíše kuriózní formou rozhovoru je z pohledu dialogičnosti např. autointerview, kde 

jedna a tatáž osoba vystupuje v roli tazatele i zpovídaného, nebo tzv. nepravé interview, 

kdy jsou odpovědi respondenta vybrány jako citáty z již dostupných materiálů (starší roz-

hovory s danou osobou, její autorské texty apod.).20 

Rozhlasové a televizní interview lze klasifikovat například takto: V rozhovoru repor-

tážním má podíl na výsledném dojmu zvukové a obrazové prostředí, které vhodně dopl-

ňuje sdělení respondenta. Tento druh využívá prvku autenticity, a umožňuje tak získat 

větší pozornost a soustředění posluchače či diváka. Rozhovor portrétní charakterizuje 

významnou osobnost. Rozhovor komentující je takový, v němž respondent zaujímá sta-

novisko k určitému dění a komentuje jej. Cílem rozhovoru rozborového je soustavná 

analýza problému.21 

S ohledem na žurnalistickou praxi v BBC (britský rozhlasový a televizní vysílatel ve-

řejné služby) dělí Andrew Boyd rozhovor dle jeho funkce. Analytický podle něj zkoumá 

určité téma, informační má posluchače uvést do obrazu a emocionální odhaluje stav 

mysli dotazovaného. Tyto tři základní typy22 pak postupně rozvádí do dvanácti podrob-

nějších kategorií rozhovoru, přičemž kritérium zpravodajství či publicistiky nezohled-

ňuje: a) „důležité zprávy“ – tento typ rozhovoru je krátký, používá se pro dokreslení pře-

hledu zpráv či zpravodajského příspěvku a zabývá se pouze důležitými fakty či komen-

táři; b) informační – podobá se předchozímu typu, ale získané informace zařazuje do kon-

textu a zabývá se možným vývojem situace; c) investigativní – snaží se proniknout pod 

                                                 
18 Srov. ŠTORKÁN, K., BAUMAN, M. a kol. Umění interviewu. Praha: Novinář, 1973. s. 34 
19 ŠTORKÁN, K. Publicistické žánry. Praha: Novinář, 1980. s. 113 
20 Srov. OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. (Eds.). Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové ko-

munikace. Praha: Libri, 2007. s. 93 
21 Srov. MARŠÍK, J. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro roz-

hlasovou tvorbu, 1999. s. 27 
22 Srov. BOYD, A. Příručka pro novináře: zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé 

žurnalistiky, 1995. s. 73 
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povrch věcí a zjistit, co bylo skutečnou příčinou vzniklé události; d) konfrontační – re-

portér se snaží přinutit druhou stranu, aby potvrdila, nebo vyvrátila věci, které nechce 

veřejně vyzradit, může způsobit konflikt; e) interpretační – tento rozhovor využívá po-

hledu odborníků, kteří událost interpretují z odstupu; f) osobní – může se jednat o krátký 

rozhovor i dlouhé interview, které odhaluje profil všeobecně známé nebo aktuálně zají-

mavé osobnosti; g) emocionální – je pokusem obnažit něčí city, snahou o to, aby recipi-

enti sdíleli něčí dojemnou událost či osobní tragédii; h) zábavní – rozhovor zaměřující se 

na světlejší stránky života, na věci, které v nás vzbuzují dobrou náladu a úsměv; i) „jen 

aktuality“ – jedná se o typ rozhovoru, kdy jsou z jeho výsledné podoby odstraněny otázky 

reportéra, a zůstane tak pouze výpověď dotazovaného; j) telefonický či na dálku – rozho-

vor mezi reportérem a respondentem probíhá pomocí telefonní či internetové sítě, při-

čemž každý z nich je toho času na jiném místě; k) „vox pop“ – z latinského vox populi 

neboli „hlas lidu“, série rozhovorů zajišťující průřez veřejným míněním, škála rozmani-

tých názorů lidí různých sociálních vrstev; l) vynucený – krátký rozhovor, jehož uskuteč-

nění respondent nečeká nebo si jej nepřeje, přesto je však reportérem zastižen a donucen 

k alespoň krátké výpovědi.23 

Rozhovorem se můžeme zabývat také z pohledu přípravy a kladení otázek. Ve zpra-

vodajství je reportér z důvodu časové tísně často nucen formulovat otázky až na místě 

události, nebo dokonce v průběhu samotného interview s respondentem. V připraveném 

rozhovoru však zná reportér (a mnohdy také zpovídaný) znění a pořadí okruhů nebo 

přímo otázek už před jeho realizací. Při improvizovaném (volném) rozhovoru má novi-

nář dán cíl, přibližně jakou výpověď bych chtěl od zpovídaného získat, ale při pořadí 

uplatňuje např. psychologické hledisko. K nejnáročnější formě patří rozhovor hloub-

kový, kdy žurnalista proniká hluboko do podstaty problému, o kterém je řeč, kdy pátrá 

po motivaci činů a záměrů a hledá spojitosti v podtextu řeči respondenta.24 Novinář při 

přípravě na takový rozhovor (v angličtině in-depth interview) shromažďuje veškeré in-

formace o dané osobě – studuje její životopis, zkoumá její minulé rozhovory, radí se s ko-

legy, jakým stylem vést rozhovor apod. Někdy takto náročná příprava může s nadsázkou 

připomínat „válečné tažení“.25  

 

                                                 
23 Srov. BOYD, A. Příručka pro novináře: zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé 

žurnalistiky, 1995. s. 73–81 
24 Srov. ŠTORKÁN, K., BAUMAN, M. a kol. Umění interviewu. Praha: Novinář, 1973. s. 35 
25 KEEBLE, R. The Newspapers Handbook. London: Routledge, 1994. s. 67 
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Na rozhovor lze pohlížet nejen z hlediska teorie žurnalistických žánrů, ale také z pohledu, 

který má blíže k teorii komunikace26. Rozhovory (interview) můžeme v takovém případě 

rozdělit na institucionální a individuální.  „V současnosti se rozhovory s hosty v televiz-

ním a rozhlasovém vysílání vyznačují tím, že se v nich prolínají rysy institucionální 

a běžné (individuální) komunikace. U médií veřejné služby (České televize a Českého roz-

hlasu), v souladu s jejich tradičními vžitými normami, převažují rysy institucionálnosti 

a větší míra osobních vztahů se pociťuje jako nepatřičná a rušivá.“27 

Ve vysílání soukromých (zejména komerčních) médií jsou rysy institucionální medi-

ální komunikace často potlačovány individuálním přístupem moderátorů a reportérů k po-

sluchačům a divákům.28 Ti zase příjem mediální komunikace „personalizují“ tím, že si 

moderátory, reportéry nebo komentátory interpretují jako reprezentanty daných médií, 

což způsobuje iluzi mediální komunikace interpersonálního charakteru.29 „Odtud pra-

mení pocit důvěrně neformálního vztahu např. k televizním moderátorům (ale také k her-

cům), pocit klamné intimity.“30 Rozhovor v rozhlase a televizi je žánr, který má vždy rysy 

jak institucionální, tak individuální komunikace. Zatímco média veřejné služby se snaží 

ve zpravodajství o jejich rovnováhu, v soukromém sektoru je míra individuality patrnější.  

1.3 Otázky a odpovědi 

Základní stavební jednotkou každého interview je otázka. Ovšem nemusí to být jen ta-

ková věta, kterou bychom v souladu s pravidly pravopisu napsali na konci s otazníkem. 

V tomto případě je otázkou myšlen jakýkoliv slovní obrat, prostřednictvím kterého se 

novinář snaží od respondenta získat reakci. Kromě v praxi převažujících tradičně formu-

lovaných otázek se tedy může jednat např. o konstatování nějakého faktu, přičemž dota-

zovaný sám pozná, že v takovém případě od něj žurnalista očekává příslušnou reakci 

vzhledem k tomu, jak je dotyčný v situaci angažován, jaké o ní má informace apod. Po-

doba položené otázky rovněž determinuje povahu druhého nezbytného prvku pro vznik 

interview, totiž respondentovy odpovědi. 

                                                 
26 Z hlediska teorie komunikace (sociální a masová komunikace, mluvní akty, konverzační analýza atd.) 

se rozhovoru věnují např. tyto publikace: JIRÁK, Jan, ŠOLTYS, Otakar, NEKVAPIL, Jiří a kol. Jazyk ve 

společenském kontextu. Praha: Karolinum, 1996. 102 s. nebo JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Masová média. 

Praha: Portál, 2009. 416 s.) 
27 MORAVEC, V. Rozhovor v rozhlasovém a televizním vysílání. In: OSVALDOVÁ, B., KOPÁČ, R. 

(Eds.). Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. s. 73 
28 MÜLLEROVÁ, O. Rozhovor s hostem: žánr rozhlasového vysílání na pomezí interview a přátelského 

povídání. In: ČMEJRKOVÁ, S., HOFFMANNOVÁ, J. (Eds.). Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 

2003. s. 117 
29 Srov. JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Masová média. Praha: Portál, 2009. s. 41–42 
30 Tamtéž, s. 42 
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V předchozí podkapitole Typologie interview jsme si připomněli, že zpravodajský rozho-

vor vedeme za účelem získat odpovědi na základní zpravodajské otázky (kdo?, co?, kdy?, 

kde? + jak?, proč?). V rámci publicistiky máme sice mnohem větší svobodu, ale otázky 

uplatňované v těchto obou oblastech žurnalistiky můžeme rozdělit do následujících ně-

kolika základních kategorií. 

Nejčastěji se vyskytujícím druhem otázek jsou tzv. otázky otevřené, které responden-

tovi umožňují odpovědět celou větou či hned několika větnými celky bez jakéhokoliv 

omezení.31 „Žádný reportér si nepřeje, aby se mu na záznamu objevila pouze série jed-

noslabičných zabručení, takže otázky by se měly pečlivě strukturovat, aby jejich výsled-

kem byly spíše použitelné poznámky než jednoslovné komentáře.“32 Dalším typem jsou 

otázky alternativní. Novinář v nich nabízí několik možných variant odpovědí a předpo-

kládá, že si z nich jeho protějšek vybere.33 Na otázku dichotomickou34 následuje odpo-

věď ve znění „ano“ či „ne“ a pomáhá reportérovi získat informaci, od níž se pak může 

odvíjet řada dalších otázek. Zdaleka není pravdou, že strohá odpověď je vyústěním špatné 

otázky. Ovšem novinář by měl pokládat dichotomickou otázku vědomě, nikoliv z lenosti 

vymyslet náročnější otázku nebo s postranním úmyslem, že by snad respondent mohl 

z vlastní iniciativy započít novou linii argumentace.35 Otázka kontrolní primárně neo-

čekává nové informace. Novinář s její pomocí pouze ověřuje, jestli tázaného správně po-

chopil nebo jestli si získané údaje (např. cifry, jména atd.) správně poznamenal.36 Může 

se ovšem stát, že respondent po položení kontrolní otázky usoudí, že se prve nevyjádřil 

dostatečně jasně či přesně, takže předešlou výpověď ještě doplní. 

Položením otázky ovšem „práce“ novináře během interview zdaleka nekončí. „Lidé, 

kteří jsou zvyklí poskytovat interview, mohou působit dojmem, že odpovídají, i když 

vlastně neříkají nic podstatného. Toto umění ovládají zejména politikové. Novinář tedy 

musí stále zvažovat, zda na své otázky dostává správné odpovědi. Jinak je nutno otázku 

znovu formulovat, nebo dotazovaného přímo upozornit, že otázka nebyla zodpovězena.“37 

                                                 
31 Srov. ŠTORKÁN, K. Publicistické žánry. Praha: Novinář, 1980. s. 113 
32 BOYD, A. Příručka pro novináře: zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé žurna-

listiky, 1995. s. 89 
33 Srov. ŠTORKÁN, K. Publicistické žánry. Praha: Novinář, 1980. s. 113 
34 ŠTORKÁN, K. Publicistické žánry. Praha: Novinář, 1980. s. 113 
35 Srov. BOYD, A. Příručka pro novináře: zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé 

žurnalistiky, 1995. s. 89–90 
36 Srov. ŠTORKÁN, K. Publicistické žánry. Praha: Novinář, 1980. s. 113 
37 MALLETTE, M. F. Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové no-

viny, 1991. s. 16 
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V souladu se všemi konvencemi by měl novinář při kladení otázek uplatňovat psycholo-

gické hledisko. Rozhovor má podle mnoha praktických příruček začít neformální konver-

zací, pak by měly následovat nenáročné otázky, a až ve druhé polovině, kdy je nastolen 

jistý rytmus dialogu, může redaktor přejít ke složitějším tématům.38 K překonání jistých 

bariér mohou pomoci také tzv. nepřímé otázky, které nevyžadují od respondenta tak ka-

tegorické odpovědi. Například místo syrové otázky „Jste spokojen se svým zaměstná-

ním?“ by se mohl lépe cítit při odpovídání na otázku „Doporučil byste toto zaměstnání 

svému známému?“. Otázky můžeme dělit také na osobní a neosobní. Praxe ukazuje, že 

osobní otázky vedou ke konkrétním odpovědím, zatímco odpovědi na neosobní otázky 

bývají spíše obecné (abstraktní).39 

Novinář by měl kromě kvalitní přípravy otázek před každým rozhovorem dbát také na 

jeho výslednou podobu, ať už se jedná o písemný přepis (noviny, časopisy, web) nebo 

střih (rozhlas a televize). „Interview by měl vyvrcholit bouchnutím do stolu a ne zakňou-

ráním. Měl by skončit způsobem, který udělá za celým představením chytrou a působivou 

tečku.“40 Z publicistického rozhovoru by měla být patrná rovněž atmosféra setkání a oso-

bitost zpovídaného. Autor může „ovlivnit řazení i konečnou formu odpovědí, vtiskuje zá-

znamu svou představu. Přitom však musí zachovat co nejpřesnější reprodukci interview 

a typický projev zpovídaného, nesmí měnit smysl sděleného“41. K ověření správného po-

chopení myšlenek respondenta slouží žurnalistům tzv. autorizace. 

1.4 Autorizace 

Autorizace je obecně označení pro autorův souhlas k určitému zacházení s jeho vlastním 

dílem.42 V souvislosti s žánrem interview se autorizací myslí proces, kdy redaktor před-

kládá respondentovi výsledný přepis rozhovoru nebo v případě audiovizuálních médií 

sestříhaný záznam. Činí tak z toho důvodu, jelkož každý rozhovor prochází před zveřej-

něním v médiích určitou redakční editací, která může vést v některých případech ke 

zkreslení výpovědi respondenta. 

                                                 
38 KEEBLE, R. The Newspapers Handbook. London: Routledge, 1994. s. 69 
39 Srov. MORAVEC, V. Rozhovor v rozhlasovém a televizním vysílání. In: OSVALDOVÁ, B., KOPÁČ, 

R. (Eds.). Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. s. 79–80 
40 BOYD, A. Příručka pro novináře: zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé žurna-

listiky, 1995. s. 96 
41 OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. (Eds.). Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komuni-

kace. Praha: Libri, 2007. s. 93 
42 Srov. tamtéž, s. 29 
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V České republice autorizaci legislativa nežádá. Proto „záleží na novináři, zdali usoudí, 

že by textu prospělo, aby se na něj zpovídaný ještě podíval. Pokud si však rozhovor před 

uveřejněním nevyžádá, redakce není povinna mu jej ukázat. Bere ovšem na sebe riziko, 

že redaktor může odpovědi neprofesionálně zkreslit – pak následuje buď ostuda, nebo 

rovnou soud“.43 Autorizace ovšem přináší také riziko (zejména v tištěných a on-line mé-

diích), že respondent se podoby svých původních odpovědí zalekne a bude je chtít doda-

tečně upravovat. Pokud by byl jeho zásah většího rázu, hrozí zcela zjevné poškození au-

tenticity interview.44 

Tvrzení Štorkána v publikaci z roku 1980, kde píše, že „je společenskou zvyklostí, že 

redakce nezveřejní interview, pokud jej nepředloží k podpisu interviewované osobě, která 

může i dodatečně rukopis upravovat, a nebo dokonce nedat souhlas k jeho otištění“45, už 

dnes všeobecně neplatí. Přispěla k tomu svým podílem např. změna politického režimu 

(paradigma svobody slova), ale především tzv. bulvarizace médií46.47 

 

1.5 Shrnutí 

Přes všechny teoretické poznatky i praktické rady nelze definovat, jak by mělo vypadat 

ideální interview. Způsob jeho vzniku a výsledná podoba totiž podléhají výběru tématu, 

individuálnímu stylu žurnalisty, nátuře respondenta, jejich aktuálnímu rozpoložení, orga-

nizačním okolnostem a mnoha dalším vlivům. Právě rozmanitost interview je pro čtenáře, 

posluchače, diváky (a v neposlední řadě také pro žurnalisty) tak přitažlivá a v současnosti 

jej dělá jedním z nejoblíbenějších žánrů. Uplatňuje se v tisku, on-line médiích, rozhlase 

i v televizi. Jak jsme se dozvěděli v této kapitole, s interview se setkáváme primárně ve 

zpravodajství či publicistice, ale nalezneme jej také v jiných oblastech.48 V rozhlasovém 

                                                 
43 OSVALDOVÁ, B. Rozhovor o interview. In: OSVALDOVÁ, B., KOPÁČ, R. (Eds.). Rozhovory o in-

terview. Praha: Karolinum, 2009. s. 7 
44 Srov. tamtéž. 
45 ŠTORKÁN, K. Publicistické žánry. Praha: Novinář, 1980. s. 145 
46 bulvarizace médií – proces stírání rozdílu mezi tzv. seriózními médii a bulvárními médii; bulvární – 

dříve označení pro noviny prodávané na ulici (z franc. boulevard – bulvár, třída, ulice), dnes termín pro 

média, která přinášejí neověřené informace, specializují se na senzace, směšují realitu s iluzemi a která 

jako nejdůležitější zprávy prezentují skandály a neštěstí (Srov. OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. (Eds.). 

Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha: Libri, 2007. s. 34–35) 
47 Srov. OSVALDOVÁ, B. Rozhovor o interview. In: OSVALDOVÁ, B., KOPÁČ, R. (Eds.). Rozhovory 

o interview. Praha: Karolinum, 2009. s. 7 
48 Komplexní analýzou televizních a rozhlasových rozhovorů z pohledu mediálních dialogů (od krátkých 

informativních interview po moderování celých vysílacích bloků včetně talk show) se velmi podrobně za-

bývá tato publikace: ČMEJRKOVÁ a kol. Styl mediálních dialogů. Praha: Academia, 2013. 314 s.  
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a televizním vysílání se interview uplatňuje také ve funkci zábavní – například v pořadech 

typu talk show, kam patří dle klasifikace České televize také námi zkoumaný pořad 

Na plovárně49. V následující kapitole se tedy budeme zabývat televizními talk show. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 NA PLOVÁRNĚ. O pořadu. Ceskatelevize.cz. [online]. 9. 3. 2016 [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/> 
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2. Televizní talk show 

Jako televizní talk show50 bývá v praxi označován obecně takový formát pořadu, kdy mo-

derátor51 (výjimečně i dva) během vymezeného vysílacího času hovoří s jednou nebo více 

osobami z nejrůznějších oblastí lidského života. Často se jedná o veřejně známé osob-

nosti, jakými jsou herci, zpěváci nebo jiní umělci, ale pozvání přijímají také lidé z oblasti 

sportu, politiky, medicíny nebo vědy. 

Hostem talk show se může stát prakticky kdokoliv, kdo je odborníkem na nějaké téma 

nebo o něm má co říci. V pořadech tohoto typu se objevují také lidé atraktivní či bizarní 

svými zájmy, pouhým vzezřením nebo jejich aktuálním počinem různého rázu. Jak jsme 

uvedli v minulé kapitole, moderátor se svými hosty „vede řeč“, jejíž hlavní funkcí je „po-

bavit“ diváky. Některé talk show se natáčejí před živým obecenstvem, jiné zhlédnou di-

váci až v sestříhané verzi u televizních obrazovek nebo prostřednictvím internetového 

archivu pořadu. Počet hostů v jednom dílu talk show závisí na struktuře pořadu, hloubce 

tématu a délce vysílané relace. Obvykle se v jednom dílu objeví jeden až tři hosté, při-

čemž moderátor s nimi hovoří postupně. Ve výjimečných situacích může moderátor ho-

vořit například s dvojicí hostů, která je mediálně zajímavá pouze (nebo především) jako 

celek. Mohou to být například členové sportovních týmů, profesní dvojice, nebo veřejně 

známé manželské páry. 

V některých typech talk show je moderátor svému hostu jakýmsi partnerem v rozho-

voru, v jiných má evidentně dominantní postavení. Na druhé zmíněné variantě je založen 

zejména koncept amerických nočních talk show, na který v Česku navazuje prostřednic-

tvím svého pořadu např. herec Jan Kraus. Pořadem, kdy moderátor naopak nechává vy-

niknout hosta, je právě talk show Na plovárně herce a hudebníka Marka Ebena52, kterým 

se budeme i nadále podrobněji zabývat.  

                                                 
50 talk show [tókšou] – možno psát také jako talk-show či talkshow (OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. 

(Eds.). Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha: Libri, 2007. s. 209), více 

v následující kapitole Vymezení žánru a terminologie 
51 moderátor (lat. moderator = správce, vládce, krotitel, usměrňovatel) – v rozhlasu a televizi průvodce 

pořadem, obvykle besedou nebo diskusí, který jej řídí a prezentuje. Je prostředníkem mezi diváky a účast-

níky rozhlasového či televizního pořadu. (OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. (Eds.). Encyklopedie prak-

tické žurnalistiky. Praha: Libri, 1999. s. 107) 
52 Srov. TRPĚLKOVÁ, D. Talk show. Arts Lexikon [online]. 5. 1. 2013 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: 

<http://artslexikon.cz/index.php/Talk_show> 
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2.1 Vymezení žánru a terminologie 

Označení talk show se skládá ze dvou anglických slov. Sloveso talk [tɔːk] v češtině zna-

mená mluvit, hovořit či povídat si. Podstatné jméno show [ʃəʊ] v tomto případě nezna-

mená bujarou zábavu, jak jej v češtině někdy používáme, ale v anglickojazyčné mediální 

terminologii se jedná o výraz označující rozhlasový nebo televizní pořad, jehož funkce je 

zpravidla zábavního charakteru.53 

Zatímco talk show je v české mediální praxi běžné označení pro specifický formát zá-

bavních pořadů, méně známé už je v českém prostředí použití anglického slova chat. 

To je v češtině rozšířeno jako výraz pro neformální komunikaci na sociálních sítích, ale 

v odborné literatuře se používá také jako výraz pro konverzační chování moderátorů a je-

jich hostů v pořadech televizní zábavy. Teorii televizního chatu rozpracoval britský pro-

fesor mediální komunikace Andrew Tolson.54 

Zahraniční terminologie je v tomto oboru obecně bohatší než česká. Například pro 

veškerou rozhlasovou a televizní řeč zná literatura v anglickém jazyce označení bro-

adcast talk55, volně přeloženo jako řeč ve vysílání. Pro oblast pouze televizního vysílání 

pak teoretik Bernard Timberg definuje tzv. televison talk (televizní řeč), a to jako 

„všechny druhy hovorů v televizi včetně pořadů o vaření, recenzí knih nebo vyhlášení 

soutěží krásy“56. Na rozdíl od bezpříznakových pojmenování „broadcast talk“ a „televi-

son talk“ termín „chat“ zahrnuje prvky „lehkosti, hravosti, zábavnosti, humornosti a ko-

mičnosti“57. Z předchozích poznatků vyplývá, že označení chat show by mohlo být přes-

nějším označením pro některé pořady typu talk show, ovšem až na výjimky (zejména 

ve Velké Británii) se v praxi nepoužívá. 

Do povědomí českých diváků se neprosadily ani žádné jiné podkategorie tohoto žánru 

z hlediska obsahu, což způsobuje, že světové i české talk show jsou v televizním pro-

gramu označovány z hlediska žánru stejným způsobem, ačkoliv jsou od sebe svou atmo-

sférou, stylem vedení rozhovorů a dopadem na televizní diváky mnohdy výrazně odlišné. 

                                                 
53 Srov. OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. (Eds.). Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 

1999. s. 184 
54 Srov. TOLSON, A. Televised chat and the synthetic personality. In: SCANNEL, P. (ed.) Broadcast 

Talk. London: Sage Publicatins, 1991. s. 178–200 
55 SCANNEL, P. (ed.) Broadcast Talk. London: Sage Publicatins, 1991. 
56 TIMBERG, B. Televison Talk: A History of the TV Talk Show. Austin: University of Texas Press, 

2002. s. 3 
57 ČMEJRKOVÁ, S. Od partnerského rozhovoru k talk show. In: HASIL, J. (Ed.) Přednášky z 50. běhu 

Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 49 
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V americkém prostředí může do jisté míry vypovídat o podobě talk show označení, pro 

jaký vysílací čas je určena. Vzhledem ke globalizaci médií a vlivu internetu se čeští diváci 

mohli setkat s některými americkými pořady s označením „the late night talk show“, do 

češtiny přeloženo jako „pozdní večerní talk show“. Termín „late night“ sekundárně po-

dává také informaci o předpokládaném obsahu takového pořadu, respektive vylučuje ně-

která témata, která se do tohoto vysílacího času nehodí. Jelikož se tyto pořady vysílají 

pozdě večer až v noci, diváci by v nich zřejmě neočekávali rady a tipy pro matky na ma-

teřské apod. Rozdělení talk show z hlediska času vysílání se budeme věnovat po určení 

univerzálních pravidel žánru talk show. 

2.2 Univerzální pravidla 

Když se teoretici na začátku 80. let snažili definovat formální kritéria žánru, který se dnes 

označuje jako talk show, naráželi na jeho nevyhraněnost. Během zmíněné dekády se však 

tento žánr vyprofiloval, a to jak v amerických médiích (např. Johnny Carson), britských 

(např. Terry Wogan) i jiných.58 

Na počátku 90. let již mohl Tolson identfikovat tři hlavní rysy tehdejších talk show. 

Prvním rysem byl tematický posun k individuálnímu stylu komunikace v protikladu 

k institucionálnímu, respektive ke stylu vedení soukromého rozhovoru v protikladu k ve-

řejnému (viz kapitola Typologie interview). Druhým rysem byl posun k uplatnění hu-

moru, jež byl zastoupen častými vtipy moderátorů a uplatňováním dvojsmyslu. Třetím 

rysem bylo překročení konvencí žurnalistického žánru interview, kdy otázky v pořa-

dech typu talk show mohli klást nejen moderátoři, ale bez jakéhokoliv rozruchu také hosté 

(tzv. osoby interviewované).59 

Na počátku nového tisíciletí definoval Timberg čtyři obecná nepsaná pravidla60, která 

podle něj splňuje většina tradičních talk show. První z nich říká, že každá talk show má 

svého moderátora. Ten je jeho hlavní tváří a udává jeho směr. Úspěšnost pořadu tak 

často závisí na oblíbenosti ústřední postavy. Druhé pravidlo se týká času a říká, že talk 

show budí dojem živého vysílání, přestože se natáčí dopředu a v televizi běží ze zá-

                                                 
58 Srov. ČMEJRKOVÁ, S. Od partnerského rozhovoru k talk show. In: HASIL, J. (ed.) Přednášky z 50. 

běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 50 
59 Srov. TOLSON, A. Televised chat and the synthetic personality. In: SCANNEL, P. (ed.) Broadcast 

Talk. London: Sage Publicatins, 1991. s. 178–200 
60 TIMBERG, B. Televison Talk: A History of the TV Talk Show. Austin: University of Texas Press, 

2002. s. 3–6 
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znamu. Třetí bod naznačuje, že talk show je produkt, který soutěží s ostatními televiz-

ními pořady, přičemž výše sledovanosti se přímo úměrně odráží v honoráři moderátora. 

Hosté za svou účast odměnu zpravidla nedostávají, jelikož pozvání do populárních talk 

show je spíše otázkou společenské prestiže. Čtvrté pravidlo uvádí, že rozhovory mezi 

moderátory a jejich hosty sice působí spontánně, ale průběh talk show je výsledkem 

pečlivé přípravy a práce širokého doprovodného týmu. 

2.3 Typologie z hlediska času vysílání 

Z hlediska času vysílání (a z něj vycházejícího obsahu) lze žánr talk show rozdělit do 

tří hlavních podkategorií61. Následující označení se v různých modifikacích objevují 

kromě mediální teorie také v praxi v anglickojazyčných televizních programech. V České 

republice se však s bližší specifikací talk show setkáme jen zřídka. Trend přidávat k „talk 

show“ upřesňující časové přívlastky se zde zatím plně neprosadil, ačkoliv jej lze s probí-

hající globalizací a stále větším rozmachem anglického jazyka očekávat. 

Označením The Early-Morning News Talk Magazine Show popisuje Timberg ranní 

či odpolední vysílání, které může obsahovat zprávy, předpověď počasí, přehled aktuální 

dopravní situace a zábavu. Ta bývá zastoupena právě rozhovory s hosty. Tento typ pořadu 

je určen pro diváky, kteří mají televizi puštěnou jako kulisu při snídani a před odchodem 

do práce. Do této kategorie můžeme zařadit například pořad stanice NBC Today (nazý-

vaný též The Today Show). V České republice zastupuje tento typ relace například Stu-

dio 6 České televize nebo Snídaně s Novou TV Nova. 

V průběhu dne se pak může divák setkat s The Daytime Audience-Participation 

Show. Tyto pořady cílí především na občany v domácnosti, např. seniory, matky na ma-

teřské apod. Ve studiu jsou opět přítomni moderátoři a hosté, kteří prostřednictvím tele-

fonátů nebo elektronické korespondence mohou interaktivně odpovídat na dotazy diváků. 

Do této kategorie můžeme zařadit například bývalý americký bulvární pořad The Oprah 

Winfrey Show (1986–2011) a z českých relací např. cyklus Sama doma (1998–), který je 

vysílán na České televizi. Zde můžeme s jistotou očekávat např. rady a tipy pro již zmí-

něné matky na mateřské apod. 

Formátem bychom do této skupiny mohli zařadit také známou americkou talk show 

Larry King Live (1985–2010), přestože byla vysílána večer. Od následujícího typu zábav-

ných pořadů se totiž liší výrazným publicistickým prvkem a s ním spojenou seriózností. 

                                                 
61 TIMBERG, B. Televison Talk: A History of the TV Talk Show. Austin: University of Texas Press, 

2002. s. 6–9 
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Většina laiků si ovšem pod pojmem talk show vybaví divácky nejpopulárnější podkate-

gorii The Late Night Entertainment Talk Show. Jedná se o vysílání v pozdních večer-

ních hodinách, kdy veřejně známý moderátor zpovídá taktéž známou osobnost s ohledem 

na její aktuální počin, případně jinak atraktivní či bizarní osobu, a to většinou s cílem 

pobavit publikum. K nejznámějším americkým talk show tohoto typu patřily v minulosti 

pořady The Tonight Show Starring Johnny Carson (1962–1992), The Jay Leno Show 

(2009–2010) a především The Late Show (dříve Late night) Davida Lettermana, která 

běžela na televizní stanici CBS od roku 1993 do května roku 2015. Jejími hosty byly 

celebrity světového formátu, přičemž Letterman byl v pozici moderátora charakteristický 

svým rázným, mnohdy ironickým humorem. Podobný zábavní pořad mají v USA v sou-

časnosti například Jimmy Fallon, Seth Meyers nebo Conan O’Brien.62  

Takto vymezené skupině talk show se v Česku nejvíce blíží pořad Show Jana Krause 

televize Prima, který byl dříve vysílán v téměř identickém formátu na České televizi pod 

názvem Uvolněte se, prosím. O čistý styl vycházející z konceptu populárních amerických 

talk show, se v roce 2015 pokusili tvůrci pořadu Show Leoše Mareše, ale po několika 

odvysílaných dílech na TV Prima a následném přesunu na TV Barrandov produkce po-

řadu natáčení pozastavila za veřejně nevyjasněných okolností.63 Právě tento pořad jeho 

tvůrci prezentovali jako „první pravou late night show v České republice“64. 

Klasifikaci pořadů typu talk show podle vysílacího času potvrzuje také americký pro-

fesor mediální komunikace Wayne Munson. Kromě toho nabízí ještě dělení talk show 

podle toho, zda je jejich náplní rozhovor zabývající se osobností, tématem, nebo problé-

mem. Jestliže se jedná o pořad zabývající se osobností, moderátor vede rozhovor s ohle-

dem na respondentovu kariéru a zajímavé životní okamžiky. V takovém případě je hos-

tem zpravidla veřejně známá osoba. Pokud je hlavní náplní pořadu téma nebo problém, 

moderátor může hovořit nejen se známou osobností, ale také například s vědcem, který 

                                                 
62 IMDB. COM. Most Popular Talk shows TV Series. Imdb.com. [online]. 28. 3. 2016 [cit. 2016-03-28]. 

Dostupné z: < http://www.imdb.com/search/title?genres=talk_show&title_type=tv_series&sort=movie-

meter,asc> 
63 Srov. SPÁČILOVÁ, M. Producent Show Leoše Mareše přiznal chyby a dluhy, ale nevzdává se. Id-

nes.cz [online]. 10. 12. 2015 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: <http://kultura.zpravy.idnes.cz/show-leose-

marese-0zs-/filmvideo.aspx?c=A151210_220256_filmvideo_spm> 
64 SHOW LEOŠE MAREŠE. O pořadu. Iprima.cz. [online]. 6. 3. 2016 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: 

<http://www.iprima.cz/porady/show-leose-marese/o-poradu> 
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se daným tématem nebo aktuálním problémem systematicky zabývá. Tehdy je host ja-

kýmsi prostředníkem, jehož životní osudy nejsou vzhledem k tématu podstatné. Prvořadý 

je naopak jeho výzkum a to, jakým stylem o něm dovede s moderátorem hovořit.65 

2.4 Úspěšné české talk show 

Na televizních obrazovkách v České republice se dlouhodobě prosazují tři pořady typu 

talk show. Jsou to pořady Show Jana Krause (navazující na dřívější Uvolněte se, prosím), 

jehož hlavní tváří je herec Jan Kraus, Všechnopárty scenáristy a textaře Karla Šípa a právě 

Na plovárně herce a hudebníka Marka Ebena. Dalšími divácky velmi úspěšnými talk 

show byly v minulosti například Banánové rybičky spisovatelky Haliny Pawlowské nebo 

Krásný ztráty hudebníka Michala Prokopa. Pořadu Na plovárně je vzhledem k zaměření 

této práce věnována samostatná kapitola. 

Show Jana Krause navázala na úspěšnou talk show Uvolněte se, prosím, jejíž první 

díl byl odvysílán Českou televizí 19. listopadu 2004. Po přesunu na TV Prima 

k 3. září 2010 změnila své jméno, avšak koncept zůstal zachován. Aktuálně probíhá na-

táčení v pražském divadle Archa před živým publikem, kde Jan Kraus obvykle hovoří 

v průběhu večera se třemi hosty. Ti jsou usazeni na výrazné červené sedačce. Jazykověd-

kyně Světla Čmejrková srovnává Show Jana Krause s pořadem Na plovárně Marka 

Ebena takto: „Moderátor Jan Kraus je konverzačně mnohem tvrdší, agresivní, ironizující 

a břitký; jen v ojedinělých případech dává svému hostu možnost zachovat si tvář a daleko 

častěji jej naopak vyvádí z míry, irituje nebo přímo trápí.“66 Tato analýza potvrzuje Krau-

sovu inspiraci americkými „late night“ pořady, kdy se moderátoři snaží hosty v různé 

míře zaskočit, a tím je přimět k odpovědím, jež by za jiných okolností veřejně nevyslovili. 

V roce 2010 skončila Show Jana Krause na 2. místě divácké ankety TýTý v kategorii Po-

řad roku.67 Je vysílána jednou týdně, v současné době je to každou středu od 21:35. Stan-

dardní stopáž se pohybuje okolo 50 minut čistého vysílacího času.68  

Všechnopárty na rozdíl od předchozího pořadu nenapodobuje americký formát „late 

night talk show“, přestože se vysílá v pokročilých večerních hodinách. Aktuálně se na 

                                                 
65 Srov. MUNSON, W. All Talk: The Talkshow and Media Culture. Philadelphia: Temple University 

Press, 1993. s. 19–62 
66 ČMEJRKOVÁ, S. Od partnerského rozhovoru k talk show. In: HASIL, J. (Ed.) Přednášky z 50. běhu 

Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 49 
67 TELEVIZE.CZ. Výsledky 20. ročníku ankety TýTý 2010. Televize.cz. [online]. 6. 3. 2016 [cit. 2016-

03-06]. Dostupné z: <http://www.televize.cz/tyty/53-vysledky-20-rocniku-ankety-tyty-2010> 
68 Srov. SHOW JANA KRAUSE. Showjanakrause.cz. [online]. 6. 3. 2016 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: 

<http://www.showjanakrause.cz/> 
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České televizi (stanice ČT1) objevuje každý pátek obvykle od 22:00 v délce přibližně 

50 minut. Pořadem provází scenárista, textař a bavič (což je termín, který sám vymyslel) 

Karel Šíp. Natáčení jednotlivých dílů probíhá od 24. listopadu 2005 do současnosti 

v pražském divadle Semafor, a to rovněž před živým publikem. Moderátor v průběhu ve-

čera hovoří postupně se třemi hosty, jež může, ale nemusí spojovat nějaké téma. Pořad 

Karla Šípa se liší od klasických „late night“ talk show nejen dekoracemi na jevišti, kde 

chybí tradiční mohutný stůl moderátora na strategicky vyvýšeném místě, ale i stylem ve-

dení rozhovorů. Šíp sedí v křesle v těsné blízkosti svého hosta, klade mu otázky a snaží 

se vtipně reagovat na jeho odpovědi. Tvůrci charakterizují pořad následovně: „Každý host 

je pro Karla Šípa inspirací. S lehkostí a profesionálním nadhledem hovoří s umělci, spor-

tovci a dalšími osobnostmi kulturního a společenského života. Jejich historky pak se zá-

jmem glosuje a k dobru přidává i své osobní zkušenosti. Na jevišti divadla Semafor tak 

vzniká otevřená a přátelská atmosféra, ve které se cítí dobře jak diváci v sále, tak i doma 

u obrazovek České televize.“69 O oblibě pořadu svědčí několik jeho ocenění. V letech 

2009 a 2010 získal akademickou cenu ELSA v kategorii Zábavný pořad70 a v letech 2009, 

2013, 2014 a 2015 se stal Pořadem roku v divácké anketě TýTý71. 

Banánové rybičky měly premiéru 11. února 199972 na prvním programu České tele-

vize. Tato zábavní talk show spisovatelky Haliny Pawlowské byla vysílána do roku 2007 

a dodnes se reprízuje. V letech 2001, 2002 a 2003 pořad obdržel cenu TýTý. V divácké 

popularitě je v současné době úspěšnější pouze talk show Všechnopárty, která má v kate-

gorii Pořad roku o jednu cenu více (čtyři). Moderátorka Pawlowská si do svého pořadu 

zvala dva hosty, se kterými diskutovala na předem určené téma. Jednotlivé díly vždy ob-

sahovaly podtitul založený na formulaci „Jak (…)“, např. Jak přežít diety, Jak si užít ro-

mány apod. Vzhledem k odlehčeným tématům byl odlehčený také styl vedení rozhovoru 

moderátorky s hosty. Oproti Karlu Šípovi nebo Janu Krausovi, kteří kladou dotazy, a pak 

reagují na odpovědi, Halina Pawlowská u probíraných témat často líčila své osobní zá-

žitky, takže hosté se stávali nejen zpovídanými, ale také často naslouchajícími. Rozhovor 

                                                 
69 VŠECHNOPÁRTY. O pořadu. Ceskatelevize.cz. [online]. 6. 3. 2016 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10090925908-vsechnoparty/> 
70 TELEVIZNICENY.CZ. Konečné výsledky. Televizniceny.cz [online]. 6. 3. 2016 [cit. 2016-03-06]. 

Dostupné z: <http://www.televizniceny.cz/vysledky.php> 
71 TELEVIZE.CZ. TýTý. Televize.cz. [online]. 6. 3. 2016 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: <http://www.te-

levize.cz/tyty/> 
72 PITTERMANN, J., SATURKOVÁ, J., ŠNÁBL, V. (eds.). (Prvních) 10 let České televize. Praha: 

Česká televize, 2002. s. 208 
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měl tedy povahu rozpravy (viz podkapitola Typologie interview). Dalším odlišným prv-

kem je fakt, že s dvojicí hostů moderátorka hovořila najednou. Pořad se natáčel ve studiu 

České televize v Brně před živým publikem a jeho stopáž činila 30 minut. V televizi se 

vysílal v různých časech ve čtvrtek večer.73 

Krásný ztráty byla talk show, jež se svým konceptem nejvíce podobala pořadu 

Na plovárně. Na České televizi (ČT2) byla vysílána od roku 2000 do prosince roku 2013 

obvykle ve čtvrtek od 23:00. Hudebník Michal Prokop si zval do každého dílu dva hosty, 

s nimiž vedl rozhovor současně. Jeho role nebyla tak výrazná jako moderátorů předcho-

zích zmíněných pořadů. Pečlivě kladl otázky a své hosty nechával téměř bez přerušení 

mluvit, což jej spojuje se stylem vedení rozhovoru Marka Ebena. Natáčení probíhalo 

v Praze na Kavčích horách ve studiu České televize, které bylo stylizováno do podoby 

fiktivního pražského baru. Tato talk show byla charakteristická právě svou lehce ponurou 

barovou atmosférou, na čemž mohla mít podíl také absence živého obecenstva.74 Délka 

jednoho dílu se pohybovala okolo 30 minut. Pořad nezískal žádné významnější divácké 

či akademické ocenění, přestože vyprodukoval během čtrnácti aktivních let přibližně 500 

dílů.75 

Po představení populárních českých talk show současnosti a nedávné minulosti vi-

díme, že pouze jediná z nich (Show Jana Krause) se podobá „břitkému“ americkému for-

mátu late night talk show. Z tohoto faktu lze soudit, že v českém prostředí preferujeme 

(jako společnost) spíše pořady založené na vlídných a nekonfliktních rozhovorech tak, 

jak je vedou (nebo vedli) moderátoři pořadů Všechnopárty, Banánové rybičky nebo 

Krásný ztráty. Podobným stylem vede interview také Marek Eben v pořadu Na plovárně. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Srov. BANÁNOVÉ RYBIČKY. Úvod. Ceskatelevize.cz [online]. 7. 3. 2016 [cit. 2016-03-07]. Do-

stupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096893252-bananove-rybicky/> 
74 Srov. CESKSTELEVIZE.CZ. Krásný ztráty uvítají posledního hosta. Zhasnout bar, pořad končí. 

Ceskatelevize.cz. [online]. 19. 10. 2013 [cit. 2016-04-01]. Dostupné z: < http://www.ceskatele-

vize.cz/ct24/kultura/1070324-krasny-ztraty-uvitaji-posledniho-hosta-zhasnout-bar-porad-konci> 
75 Srov. KRÁSNÝ ZTRÁTY. Úvodní stránka. Ceskatelevize.cz [online]. 7. 3. 2016 [cit. 2016-03-07]. Do-

stupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096002521-krasny-ztraty/210562250500002/> 
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3. Na plovárně 

Talk show Na plovárně76 populární televizní osobnosti Marka Ebena je ve srovnání s po-

řady uvedenými v podkapitole Úspěšné české talk show nejstarší. První díl, jehož hostem 

byl hudebník a politický aktivista Michael Kocáb, měl premiéru ve čtvrtek 7. ledna 1999 

na prvním programu České televize (ČT1).77 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Samozřejmě se snažíme, a to je velmi těžké, abychom po tak dlouhé době nespadli do nějakého 

stereotypu. (…) Ale u Plovárny je výhoda, že příběh přináší host. Když správně zvolíte základní 

optiku pořadu, tak máte šanci s ním dlouho vydržet. Myslím si, že u takové talk show, jako má 

Honza Kraus, je ten pořad o Honzovi Krausovi, ne o těch hostech. (…) Kdybychom udělali Plo-

várnu jako pořad o mně, tak už ho nevysíláme možná dvanáct let. Protože koho by to bavilo? (…) 

Baví vás ti, co přijdou, a přinesou nový příběh a nové věci.“78 

 

Navzdory dlouhé době, po kterou se vysílá, si pořad Na plovárně drží vysokou diváckou 

oblibu. Kromě pravidelného umisťování v nominacích na diváckou cenu TýTý se navíc 

měřený index spokojenosti drží dlouhodobě kolem hodnoty 9, což je nadprůměrný výsle-

dek. „Talk show, která spíš než zábavu přináší poznání, má svou stálou základnu věrných 

diváků, v nichž jsou nejvíce zastoupeni vysokoškolsky vzdělaní lidé. (…) Vůbec nejsledo-

vanějším (k roku 2012, pozn. aut.) bylo vydání s Dagmar Havlovou, které si 12. listo-

padu 2002 nenechalo ujít 894 tisíc dospělých diváků.“79 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Mám pocit, že pořad Larryho Kinga byl taky označován jako talk show. Řekl bych, že tam se 

humor objevuje zhruba ve stejném procentu jako u nás. Spousta těch rozhovorů byla vážných. 

(…) Není řečeno, že zábava musí být nutně smích.“80 

                                                 
76 Na plovárně – především v mluveném projevu je často užíván též zjednodušený název Plovárna 
77 PITTERMANN, J., SATURKOVÁ, J., ŠNÁBL, V. (eds.). (Prvních) 10 let České televize. Praha: 

Česká televize, 2002. s. 204 
78 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
79 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: 500. vydání pořadu. Ceskatelevize.cz. [online]. 2012 [cit. 2016-

04-10]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/6278-500-vydani-

poradu/> 
80 80 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. 

Praha, 25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
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3.1 Charakteristika pořadu 

Zatímco jednou z hlavních funkcí českých talk show je pobavit diváky prostřednictvím 

humoru, pořad Na plovárně se o to snaží především zajímavými a často také poučnými 

dialogy (podobně jako v minulosti např. Krásný ztráty Michala Prokopa). 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: „Ano, to bych souhlasil určitě.“81 

Původně se mělo jednat o autorskou čtrnáctidenní talk show, ale v průběhu let se perio-

dicita i den a čas vysílání měnily. V současné době mají nové díly premiéru každou středu 

na kanálu ČTart. Pořad začíná přibližně ve 21:20 a jeho délka se pohybuje okolo 23 minut. 

Režisérem je Jan Hojtaš.82  

První díly se natáčely v budově zrekonstruované Občanské Plovárny v Praze (odtud 

název), avšak po změně majitele se štáb přesunul do klubu Avion, kde se nové díly pořadu 

připravují dodnes. 

 

 

Každý díl začíná znělkou a animací s motivy pražské Občanské Plovárny.83 

 

                                                 
81 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
82 Srov. NA PLOVÁRNĚ. O pořadu. Ceskatelevize.cz. [online]. 9. 3. 2016 [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/> 
83 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Miroslav Bárta. Ceskatelevize.cz [online]. 28. 4. 2013 [cit. 2016-

04-20]. Čas: 0:22. 
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Samotné natáčení s hosty není vzhledem k absenci živého publika nijak časově omezeno, 

ovšem nezbytnou fází přípravy pořadu je následná práce ve střižně. V ní tvůrci vybírají 

nejzajímavější pasáže z natočeného materiálu, přičemž jejich celková délka musí odpo-

vídat předem dané stopáži, kterou má pořad vyhrazen ve vysílacím schématu České tele-

vize. Marek Eben si do svého pořadu zve vždy jednoho hosta, se kterým hovoří na téma, 

jež je dané osobě profesně či jinak blízké. Hosté pocházejí nejčastěji z oblasti umění, 

vědy, medicíny (oblast aplikované vědy) nebo sportu a ve svém oboru jsou všeobecně 

uznávány. Oproti ostatním českým talk show je základním požadavkem tohoto pořadu 

vysoká kredibilita a exkluzivita hostů, přičemž jejich veřejná známost není podmínkou. 

V pořadu se z rozhodnutí tvůrců neobjevují aktivní politici.84 

Rozhovor moderátora s hostem se koná v místnosti, kde jsou naaranžována dvě křesla 

a stolek. V jednom z křesel sedí během rozhovoru moderátor, ve druhém host. Na stole 

jsou obvykle sklenice s nápoji, klidnou atmosféru dotváří váza s květinou či talíř se zá-

kusky. Kamera většinu času zabírá každého aktéra zvlášť, ale podle potřeby také oba 

v celku. Vzhledem k absenci diváků rozhovor moderátora s hostem nic nenarušuje. 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Největší potěšení je, když vidím, jak se rozběhne ten rozhovor, a host po chvíli zapomene, že se 

točí. A po delší chvíli na to zapomenu i já. Pak vlastně vedete ten rozhovor, jako kdybyste se bavili 

u kafe nebo někde v soukromí. To vždycky pokládám za největší vítězství, protože rozhovor podle 

mě musí plynout přirozeně. Ani nemá cenu držet se osnovy. Sice ji mám, ale ne vždycky se jí držím. 

(…) Můžete přijít o přirozený vývoj rozhovoru. A to by byla hrozná škoda.“85 

 

Talk show Na plovárně je v českém prostředí unikátní také vzhledem k množství zahra-

ničních hostů. Moderátor Eben s nimi vede rozhovor zpravidla v anglickém jazyce a ve 

vysílání pořad obsahuje český dabing. Tyto díly mohou být natáčeny mimo klub Avion, 

například v salónech hotelů, kde jsou zahraniční hosté ubytováni, nebo v zázemí spole-

čenských akcí. Hosty světového formátu, kteří se v minulosti účastnili natáčení pořadu 

Na plovárně, byli například Bill Gates (zakladatel společnosti Microsoft a jeden z nejbo-

hatších lidí na světě), Madeleine Albrightová (bývalá ministryně zahraničí USA s českým 

                                                 
84 Srov. NA PLOVÁRNĚ. O pořadu. Ceskatelevize.cz. [online]. 9. 3. 2016 [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/> 
85 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
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původem), Antonio Banderas (hollywoodský herec a režisér), Usain Bolt (světový re-

kordman ve sprintu) nebo B. B. King (americký bluesový kytarista).86 

Podle Slovníku mediální komunikace (2004) pořady typu talk show nejsou klasickými 

publicistickými pořady, protože rozhovory s hosty se netýkají osvětlení aktuálního pro-

blému, neposkytují divákovi nové informace a důležitá je zde hlavně exkluzivita hosta.87 

Pořad Na plovárně tento předpoklad zpochybňuje, jelikož je několikanásobným držitelem 

ocenění ELSA, které v letech 2001 až 2010 udělovala Česká filmová a televizní akademie. 

V roce 2001 získal pořad tuto cenu v kategorii Publicistika a zpravodajství, v roce 2002 

v kategorii Diskusní pořady a magazíny, v letech 2004, 2005 a 2006 v kategorii Diskusní 

pořad a v letech 2007 a 2009 v kategorii Publicistický a diskusní pořad.88 Z těchto oce-

nění vyplývá, že akademici talk show Na plovárně řadí právě do publicistiky, na rozdíl 

např. od talk show Všechnopárty, kterou v minulosti ocenili v kategorii Zábavný pořad. 

(Diváckou cenu TýTý pořad Na plovárně nikdy nezískal.) 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Já beru talk show jako takovou škatulku. Někam ten pořad prostě strčit musíte. Jak jinak byste 

tomu chtěl říkat? (…) Mohli bychom tomu říkat diskusní pořad, ale zase diskusní pořad hrozí 

strašlivou nudou. A my se snažíme, aby to nuda nebyla. (…) Oni nikdy moc nevěděli, kam ten náš 

pořad zařadit, ani jak ho mají nazvat. Vyhrávali jsme v publicistice, ale svého času jsme spadali, 

pokud vím, pod redakci zábavy. Přiznám se vám, že teď ani nevím, pod kým jsme. Řekl bych, že 

pořád pod tou zábavou. (…) Jediné, co mě zajímá, je, aby byl zajímavý ten člověk.“89 

3.2 Marek Eben 

Jak jsme si definovali v kapitole Univerzální pravidla talk show, každý pořad tohoto for-

mátu má svého moderátora, který je jeho hlavní tváří a udává jeho směr. Vzhledem k za-

měření této práce je následující podkapitola věnována stručnému profilu Marka Ebena. 

                                                 
86 NA PLOVÁRNĚ. Přehled dílů. Ceskatelevize.cz. [online]. 15. 3. 2016 [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/dily/> 
87 Srov. REIFOVÁ, I. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 257 
88 Srov. TELEVIZNICENY.CZ. Konečné výsledky. Televizniceny.cz [online]. 6. 3. 2016 [cit. 2016-03-

06]. Dostupné z: <http://www.televizniceny.cz/vysledky.php> 
89 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
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Marek Eben je český herec, skladatel, textař a moderátor.90 Moderátorské činnosti 

(zejména televizní) se věnuje od 90. let 20. století a v tomto oboru je považován za abso-

lutní českou špičku. Získal řadu diváckých i odborných cen. K jeho přednostem patří vy-

soká úroveň jazykové kultury91 a jemný humor. Žije v Praze a jeho manželkou je bývalá 

herečka Markéta Fišerová.92 

 

Portrét Marka Ebena, moderátora pořadu Na plovárně.93 

Narodil se 18. prosince 1957 v Praze hudebnímu skladateli Petru Ebenovi a Šárce Ebe-

nové (rozené Hurníkové). Ze strany matky je synovcem rovněž hudebního skladatele Ilji 

Hurníka. V rodinné muzikantské tradici pokračuje se svými bratry Davidem a Kryštofem. 

Od 70. let společně vystupují jako Bratři Ebenové a získali například hudební ceny 

Gramy nebo Anděl. Marek Eben v této skupině působí jako kapelník, skladatel, textař 

a zpěvák. Kromě toho je také autorem hudby více než dvaceti divadelních a televizních 

inscenací.94 

                                                 
90 TŘEŠTÍK, M. (Ed.) Kdo je kdo: osobnosti české současnosti. Praha: Agentura Kdo je kdo, 2005. s. 127 
91 jazyková kultura – úroveň jazykového vyjadřování, jeho správnost a vhodnost v konkrétním oka-

mžiku, péče o jazykovou stránku v ústních i písemných projevech (Srov. HLAVSA, Zdeněk a kol. Český 

jazyk pro střední školy. Praha: SPN, 2003. s. 142) 
92 Srov. TŘEŠTÍK, M. (Ed.) Kdo je kdo: osobnosti české současnosti. Praha: Agentura Kdo je kdo, 2005. 

s. 127 
93 IHNED.CZ. StarDance měl v sobotu největší sledovanost. Ihned.cz [online]. 4.11.2013 [cit. 2016-05-

06]. Dostupné z: <http://mam.ihned.cz/c1-61142780-stardance-mel-v-sobotu-nejvetsi-sledovanost> 
94 Srov. tamtéž. 



35 

 

K herectví má rovněž velmi úzký vztah. „Ebenova herecká kariéra začala už na konci 

šedesátých let (196995, pozn. aut.), kdy si ho režisérka Vlasta Janečková vybrala do dět-

ského seriálu Kamarádi, který se odehrával v prostředí pražské Malé Strany. Jeho Vále-

ček byl prostě nezapomenutelný a tak pro velký úspěch vzniklo v roce 1973 ještě sedmi-

dílné pokračování.“96 Později se představil v dalších, především pohádkových rolích. 

Oba své zájmy – hudbu a herectví – skloubil při studiu hudebně-dramatického oboru 

na Státní pražské konzervatoři, kterou absolvoval v roce 1979. Následně působil v Diva-

dle V. Nezvala v Karlových Varech, Divadle J. Průchy v Kladně a nyní hostuje v praž-

ském Studiu Ypsilon (stálým členem byl v letech 1983–2002).97 

Už v roce 1981 se stal Mladou osobností roku, ale jeho popularita ještě vzrostla po 

roce 1989 v souvislosti s účinkováním v televizi, kde se uplatňuje jako moderátor. Dosud 

uváděl například zábavně-vědomostní soutěž O poklad Anežky České (1993–2003), vy-

hlášení cen TýTý (1991–2001) nebo taneční soutěž Star dance …když hvězdy tančí (2006–

2015). Od roku 1995 působí každoročně jako průvodce Mezinárodním filmovým festiva-

lem v Karlových Varech, odkud pro Českou televizi natáčí krátké vstupy (cca 10 min) 

s názvem Festivalové vteřiny98. Komunikaci se zahraničními hosty festivalu i v televiz-

ním pořadu Na plovárně (1999–současnost) mu usnadňuje jeho výborná angličtina. 

V roce 2001 získal akademickou cenu ELSA v kategorii Moderátor zábavního pořadu 

(O poklad Anežky České), v roce 2002 uspěl ve stejné kategorii, tentokrát ovšem s pořa-

dem Na plovárně. V letech 2006 a 2007 byl oceněn ve sjednocené kategorii Moderátor, 

opět za pořad Na plovárně.99 Ačkoliv samotná talk show nikdy nezískala diváckou cenu 

TýTý, v letech 2001 a 2003 se Marek Eben stal v součtu hlasů Absolutním vítězem této 

ankety. V obou případech se umístil na předních příčkách ve více kategoriích (Bavič, 

Moderátor publicistických pořadů i jako Moderátor soutěžních pořadů). V roce 2004 ob-

sadil první místo v kategorii „Moderátor publicistických pořadů“, ale absolutní prvenství 

                                                 
95 CSFD.CZ. Kamarádi (TV seriál). Csfd.cz [online]. 25. 3. 2016 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: 

<http://www.csfd.cz/film/166122-kamaradi/prehled/> 
96 CESKATELEVIZE.CZ. Lidé: Marek Eben. Ceskatelevize.cz [online]. 15. 3. 2016 [cit. 2016-03-15]. 

Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/lide/marek-eben/> 
97 OSVALDOVÁ, B., KOPÁČ, R. (Eds.). Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. s. 155 
98 FESTIVALOVÉ VTEŘINY 2015. O pořadu. Ceskatelevize.cz. [online]. 28. 3. 2016 [cit. 2016-03-28]. 

Dostupné z: < http://www.ceskatelevize.cz/porady/11081274464-festivalove-vteriny-2015/> 
99 TELEVIZNICENY.CZ. Konečné výsledky. Televizniceny.cz [online]. 15. 3. 2016 [cit. 2016-03-15]. 

Dostupné z: <http://www.televizniceny.cz/vysledky.php> 
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ankety neobhájil (nejvíce hlasů získal seriál Pojišťovna štěstí).100 Ve stejném roce získal 

také odbornou cenu Demosthenes pro nejlepšího moderátora v elektronických médiích.101 

3.3 Interview v podání Marka Ebena 

Podle jazykovědkyně Čmejrkové je Marek Eben v pořadu Na plovárně moderátorem 

„kultivovaným, intelektuálním, vtipným, ale vždy decentním, jeho humor je vlídný a nikdy 

nevkusný. (…) Snaží se svými otázkami poskytnout hostu prostor pro co nejúplnější vylí-

čení dráhy profesní i životní, k ničemu jej nenutí a ani jej nepřerušuje“102. 

Dále si všímá, že i když se v pořadu někdy hovoří o soukromých záležitostech hosta, 

rozhovor se nikdy nedostává do polohy „nevybíravého vyptávání“. Interview dává po-

měrně jasný a plastický obraz o životě a práci pozvané osobnosti, což je předznamenáno 

už tím, že Eben na začátku každého dílu svého hosta představí a zdůvodní, proč je 

na „Plovárnu“ pozván. Čmejrková označuje Ebenův styl vedení interview jako partner-

ský rozhovor.103 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: „To je pěkné, to bych bral jako velkou poklonu.“104 

 

Odbornice na mediální dialogy Jana Hoffmanová zmiňuje s odkazem na teorii Čmejrkové 

rozhovory objevující se právě v pořadu Na plovárně, ale např. také rozhovory vedené 

v již zmíněné talk show Michala Prokopa Krásný ztráty. „Tyto dialogy se vyznačují sy-

metrickou vyrovnaností účastníků, mají charakter harmonický a empatický. Pokud se tu 

dají zachytit příznaky mírné asymetrie, je založena především na moderátorově neskrý-

vané úctě a obdivu k pozvaným osobnostem a k jejich zásluhám, výjimečným výkonů, ži-

votnímu dílu.“105 Zařazení pořadu Na plovárně do žánru partnerského rozhovoru podpo-

ruje svým tvrzením také Jiří Janoušek, publicista a editor knižních vydání vybraných roz-

hovorů s osobnostmi, které pořad navštívily. „Marek Eben si pro svá televizní setkání 

                                                 
100 TELEVIZE.CZ. TýTý. Televize.cz. [online]. 15. 3. 2016 [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: 

<http://www.televize.cz/tyty/> 
101 ŠTRÁFELDOVÁ, M. Cenu Demosthenes získal Marek Eben. Český rozhlas [online]. 15. 3. 2016 [cit. 

2016-03-15]. Dostupné z: <http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/cenu-demosthenes-ziskal-marek-eben> 
102 ČMEJRKOVÁ, S. Od partnerského rozhovoru k talk show. In: HASIL, J. (ed.) Přednášky z 50. běhu 

Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 49 
103 Srov. tamtéž. 
104 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
105 HOFFMANNOVÁ, J. Styl rozhovorů v televizních zábavních pořadech. In: ČMEJRKOVÁ a kol. Styl 

mediálních dialogů. Praha: Academia, 2013. s. 139 
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‚Na plovárně‘ vybírá lidi, kteří vzbudili jeho zájem, respekt i sympatie tím, čemu se věnují 

a co dokázali. To proto, aby s nimi mohl vést nekonfliktní rozhovor ‚po srsti‘, kdy míru 

upřímnosti a objevnosti si zpovídaný určí dobrovolně sám.“106 Dále si všímá, že Eben je 

vždy perfektně připraven a otázky klade tak, aby hosta zaujal.107 

Marek Eben při svém počínání velmi dbá na prvek zdvořilosti108, který se projevuje 

zejména tím, že hosty nepřerušuje. Čmejrková porovnává styly vedení interview Marka 

Ebena a Jana Krause v jeho talk show (tehdy ještě Uvolněte se, prosím, viz kapitola 

Úspěšné české talk show) takto: „Dovoluje-li Marek Eben svému hostu, (…) aby se roz-

hovořil o tématech, jež jsou hostu blízká a v nichž vynikne smysl a celistvost jeho života, 

pak si host Jana Krause může být jist, že takovou příležitost mu jeho hostitel poskytne jen 

sotva. S větší pravděpodobností bude pozvaná osobnost zaskočena nečekaným směrem 

dialogu, jenž bude veden jak k tématům, o kterých by se host rád rozhovořil, tak k téma-

tům naprosto podružným či absurdním.“109 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: Je pravda, že ty lidi opravdu nerad přerušuju. (…) Jsem si 

vědom toho (…), že budu mít pětadvacet otázek a použiju jich jenom osum. I to se může stát.“110 

 

Styl Krausových otázek a komentářů ovšem podle Čmejrkové může činit pořad také 

velmi svižným, humorným a vtipným, přičemž oblíben je do značné míry kvůli jeho pa-

radoxnosti. „Krausova talk show má jak rysy spojující ji s uměním konverzačních mistrů, 

hbitě reagujících na aktuálně pronesený výrok pozvané osobnosti, tak rysy šaškovských 

                                                 
106 JANOUŠEK, J. (Ed.), EBEN, M. Na plovárně. Praha: Reader’s Digest Výběr, 2004. s. 190 
107 Srov. tamtéž. 
108 Kontakt partnerů v dialogu se vždy uskutečňuje v nějaké společenské formě, kterou můžeme označit 

jako zdvořilost (nebo také nezdvořilost). Na míru toho, jak se partneři navzájem respektují a jak to dávají 

najevo, mají vliv okolnosti dialogu, osobní charakteristiky partnerů (stáří, vzdělání, výchova, sociální po-

stavení, osobní vlastnosti atd.) a jejich vzájemný vztah (přátelský, důvěrný, institucionální, podřa-

zený/nadřazený, oficiální, formální atd.). (Srov. MÜLLEROVÁ, O, HOFFMANNOVÁ, J. Kapitoly o di-

alogu. Praha: Pansofia, 1994. s. 80–81) 
109 ČMEJRKOVÁ, S. Od partnerského rozhovoru k talk show. In: HASIL, J. (ed.) Přednášky z 50. běhu 

Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 49–50 
110 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
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dialogů drtících oběť promyšleným řetězcem nedovolených a neuctivých zásahů verbál-

ních i neverbálních.111 Čmejrková v tomto kontextu následně vynáší verdikt, který vy-

vrací klasifikaci pořadu Na plovárně jako „talk show“ 112: „V případě pořadu Na plo-

várně a Uvolněte se, prosím jde nepochybně o dva zcela rozdílné druhy rozhovorů, (…) 

první pořad bychom těžko označili jako talk-show a druhý pořad bychom se zdráhali 

označit jako partnerský rozhovor.“ Tento výrok jen potvrzuje, jak složitá a nevyjasněná 

je klasifikace žánru talk show.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 ČMEJRKOVÁ, S. Od partnerského rozhovoru k talk show. In: HASIL, J. (ed.) Přednášky z 50. běhu 

Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 50 
112 „Televizní talk show ‚Na plovárně‘ se objevuje na obrazovce hlavního programu České televize už od 

roku 1999. (…)“ (NA PLOVÁRNĚ. O pořadu. Ceskatelevize.cz. [online]. 8. 4. 2016 [cit. 2016-04-08]. 

Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/>) 
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4. Současná popularizace vědy v České republice 

Než se přesuneme k analýze vybraných dílů pořadu Na plovárně, ve kterých Marek Eben 

hovoří s vědci či jinými osobnostmi z oblasti vědy, v této kapitole se velmi stručně se-

známíme s popularizací vědy v českém prostředí. 

Zájem o informace z oblasti vědy sílí v západních zemích od poloviny 20. století a sou-

visí s rozvojem nových oblastí výzkumu, jako jsou např. genetické modifikace nebo na-

notechnologie. Ze strany laické veřejnosti se začal objevovat požadavek, aby věda nejen 

zkoumala, ale i prezentovala a vysvětlovala, co zkoumá. Tento proces nazýváme termí-

nem popularizace vědy.113 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

Upozornil vás už někdy někdo na to, že v pořadu Na plovárně popularizujete do takové míry 

vědu? Připomínám, že do konce roku 2015 to bylo 17 % procent hostů z oblasti vědy… 

Nepatrně. Ale nevěděl jsem, že je to tak masivní. Nedělám si žádné statistiky. (…) Samozřejmě že 

vím, že tam máme vědců poměrně dost, ale že bych to bral jako svůj úkol, popularizaci vědy, to ne. 

Jsou to pro mě prostě zajímaví lidé.“114 

 

Veškerou cílenou komunikací mezi vědeckými institucemi a veřejností se dokonce za-

bývá samostatný vědní obor s názvem komunikace vědy (v angličtině science communi-

cation).115 Vědu chápeme v obecné rovině jako „oblast lidské činnosti vytvářející sou-

stavně uspořádaný soubor pravdivých poznatků o přírodě, společnosti a myšlení“116. Širší 

definice obvykle zahrnují nejen oblasti přírodovědné (např. biologie, fyzika, chemie), ale také 

oblasti sociální (např. ekonomie, sociologie, politologie, psychologie), humanitní (např. filo-

logie, historiografie, jurisprudence, teologie, kulturologie) a oblasti tzv. aplikované vědy, kam 

řadíme např. medicínu, enviromentalistiku, technologie nebo inženýrství.117 

                                                 
113 popularizace vědy – z lat. populáris (lidový, lidu milý); zprostředkovávání vědomostí o vědě a tech-

nice v přístupné a všeobecně srozumitelné podobě (Srov. JACZ, L. (Ed.). Malá encyklopédia žurnalistiky. 

Bratislava: Obzor, 1982. s. 341) 
114 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
115 Srov. HEBÁKOVÁ, L. a kol. Popularizace výzkumu a vývoje – cíle a možnosti dalšího rozvoje v ČR. 

Praha: Technologické centrum AV ČR, 2011. s. 23 
116 ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ. Slovník spisovného jazyka českého. Ssj.ujc.cas.cz. [online]. 2011 [cit. 

2016-04-03]. Dostupné z: 

<http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=v%C4%9Bda&sti=102437&where=hesla&hsubstr=no> 
117 Srov.: Definicím vědy se věnují např. tito autoři: Mišík (1990), Weigold (2001), Disman (2011) 
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V České republice se systematické popularizaci vědy věnuje především Akademie věd 

České republiky (AV ČR). Tuto činnost obstarává na úrovni jednotlivých ústavů, ale 

ústřední role byla v tomto směru svěřena Středisku společenských činností (SSČ), jakožto 

nositeli a realizátorovi největších popularizačních projektů v akademické sféře.118 Hlav-

ním úkolem popularizační a propagační činnosti AV ČR je přibližovat co nejširší veřej-

nosti, a zvláště mládeži, význam vědy a výzkumu pro rozvoj společnosti. „Probouzením 

většího zájmu o vědecké poznání a racionální přístup ke všem novým poznatkům přispěje 

Akademie ke zvyšování úrovně vzdělanosti a může tak inspirovat mladé talenty k pozdější 

práci v oblasti vědy.“119 

Vědu však popularizuje jakýkoliv subjekt, který veřejnosti zprostředkovává informace 

z této oblasti lidského poznání. K takovým subjektům patří zejména média, která vědu 

reflektují jak ve zpravodajství, tak i v publicistice. Mišík (1990) dokonce tvrdí, že „vzhle-

dem k tomu, že vědcům samotným chybí nadhled, čas a mediální praxe, zbývá úkol populari-

zovat vědu na novinářích“120. Kromě všeobecného zpravodajství o aktualitách a událostech 

z oblasti vědy se média tomuto tématu věnují ve specializovaných rubrikách (např. Technet.cz 

v rámci internetového portálu iDNES.cz), případně se zaměřují pouze na vědu (např. webové 

servery Věda.cz, Akademon.cz nebo časopis Konstruktér). V audiovizuálních médiích se na 

popularizaci vědy podílejí vybrané pořady. Žurnalisté mají v Česku svůj Klub vědeckých no-

vinářů, který vznikl pod Syndikátem českých novinářů.121 Pro vědce a ostatní pracovníky 

z oblasti vědy zase v Česku vzniklo několik praktických příruček, jak popularizovat vědu 

prostřednictvím médií.122 

4.1 Metody popularizace vědy 

Jakýkoliv opakovatelný komunikační proces či princip, kterým je zprostředkována infor-

mace z oblasti vědy veřejnosti, můžeme nazvat metodou popularizace vědy. Podrobné 

informace (až návody), jakým způsobem obecně popularizovat vědu nebo výsledek vě-

deckého výzkumu, můžeme nalézt v již zmíněných příručkách pro vědce. V této podka-

pitole si ovšem stručně vyjmenujeme a popíšeme nejčastější způsoby (metody) populari-

zace vědy tak, jak je lze identifikovat z pohledu příjemce. 

                                                 
118 Srov. HEBÁKOVÁ, L. a kol. Popularizace výzkumu a vývoje – cíle a možnosti dalšího rozvoje v ČR. 

Praha: Technologické centrum AV ČR, 2011. s. 24 
119 Tamtéž, s. 25 
120 MIŠÍK, M. Štafeta vedy. Bratislava: Obzor, 1990. s. 316 
121 SYNDIKAT-NOVINARU.CZ. Klub vědeckých novinářů. Syndikat-novinaru.cz. [online]. 2015 [cit. 

2016-04-03]. Dostupné z: <http://www.syndikat-novinaru.cz/kluby/klub-vedeckych-novinaru/> 
122 Např. Popularizace, marketing a medializace vědy (2012), Komunikace vědy (2012) nebo Nové, mo-

derní nástroje popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR (2009) 
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Popularizace vědy může v českém prostředí stavět na základech položených již před ro-

kem 1989. V minulosti i dnes jsou pro mládež pravidelně pořádány školní soutěže s vě-

deckou tematikou. „Za minulého režimu vznikala (cíleně i spontánně) řada aktivit na 

podporu zájmového vzděláváni, které začínaly okresními koly matematických, biologic-

kých, ale i třeba dějepisných olympiád, na střední škole pak měly pokračování v tzv. stře-

doškolské odborné činnosti.“123 Žáci středních škol pak mohou absolvovat také student-

ské stáže. Akademie věd pořádá např. projekt Otevřená věda124, v rámci kterého se ta-

lentovaní studenti mohou zapojit do vědeckovýzkumné činnosti s důrazem na dlouho-

době oslabené vědní obory. 

Další metodou je pořádání akcí s vědeckou tematikou. Nejrozsáhlejším vědeckým 

festivalem v České republice je Týden vědy a techniky, který se koná každoročně v listo-

padu. „Široká veřejnost a především studenti středních škol mají možnost nahlédnout do 

nejrůznějších laboratoří a knihoven (…). Badatelé z výzkumných pracovišť AV ČR při-

pravují širokou nabídku exkurzí, přednášek, výstav a diskusních večerů, ve kterých před-

stavují své výzkumné projekty, předvádějí nejmodernější vědecké přístroje a experimenty 

a přibližuji návštěvníkům nejnovější trendy v oblasti vědy.“125 V předchozím výčtu jsou 

již obsaženy metody, které lze využít také samostatně, a to exkurze, přednášky, veřejné 

diskuze a výstavy. Za exkurze či výstavy trvalejšího charakteru můžeme považovat také 

nově vznikající zábavně-vzdělávací parky a tzv. science centra. V Česku patří k nej-

známějším subjektům tohoto typu IQ Park v Liberci a Techmania v Plzni.126 

Novým fenoménem se v popularizaci vědy stávají tzv. vědecké nebo též akademické 

kavárny. Jsou to akce pořádané Akademií věd, ale také různými občanskými sdruženími, 

které mají formát neformální přednášky s prostorem pro diskusi. Konají se zpravidla 

v podvečerních hodinách v příjemných prostorách kaváren (odtud název).127 Významnou 

metodou, díky které proudí informace o dění ve vědě k veřejnosti, je publikační činnost. 

Největším subjektem je v tomto ohledu nakladatelství Academia. „Nakladatelství vzniklo 

                                                 
123 HEBÁKOVÁ, L. a kol. Popularizace výzkumu a vývoje – cíle a možnosti dalšího rozvoje v ČR. 

Praha: Technologické centrum AV ČR, 2011. s. 11 
124 OTEVRENAVEDA.CZ. O projektu Otevřená věda. Otevrenaveda.cz [online]. 2016 [cit. 2016-04-03]. 

Dostupné z: <http://www.otevrenaveda.cz/otevrena-veda/> 
125 HEBÁKOVÁ, L. a kol. Popularizace výzkumu a vývoje – cíle a možnosti dalšího rozvoje v ČR. 

Praha: Technologické centrum AV ČR, 2011. s. 26 
126 IHNED.CZ. Věda je zábava, ukazují nová moderní science centra iQLandia v Liberci a Techmánia 

v Plzni. Ihned.cz [online]. 28.3.2014 [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: <http://life.ihned.cz/cestovani/c1-

61936770-veda-je-zabava-ukazuji-nova-moderni-science-centra-iqlandia-v-liberci-a-techmania-v-plzni> 
127 Srov. HEBÁKOVÁ, L. a kol. Popularizace výzkumu a vývoje – cíle a možnosti dalšího rozvoje v ČR. 

Praha: Technologické centrum AV ČR, 2011. s. 26 
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již v roce 1953 (…). Academia vedle vědecké literatury vydává také populárně naučnou 

literaturu, příručky a učebnice. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis 

Živa zaměřený na přírodní vědy, zejména biologii, a Akademický bulletin prezentující 

aktuální dění v akademické sféře. Tradiční cílovou skupinu naposledy zmíněných titulů 

tvoři vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost.“128 O roli médií v popula-

rizaci vědy jsme se zmínili již v úvodu této kapitoly. Proto zde jen připomeneme, že ještě 

před publikací textů v tištěných či on-line médiích, což je bezpochyby také jedna z me-

tod popularizace vědy, pořádají vědecké organizace nebo samotní vědečtí pracovníci tis-

kové konference, sestavují a rozesílají tiskové zprávy nebo absolvují s žurnalisty inter-

view na vědecká témata. Právě tuto metodu popularizace vědy používá Marek Eben 

v pořadu Na plovárně. V rozhlasové a televizní produkci je interview s vědci vůbec nej-

častěji využívanou metodou popularizace vědy, ať už jako nástroj sběru informací, či sa-

mostatný žurnalistický žánr. 

4.2 Popularizace vědy v televizi 

Televizní studio Střediska společenských činností Akademie věd ČR produkuje vlastní 

reportáže o zajímavých událostech české vědy a kultury obecně, ovšem z audiovizuálních 

médií přispívají v České republice k popularizaci vědy nejvíce veřejnoprávní vysílatelé 

Česká televize a Český rozhlas. Obě média produkují specializované na vědu zaměřené 

pořady, přičemž Český rozhlas provozoval v letech 2005–2013 dokonce speciální stanici 

Leonardo zaměřenou na popularizaci vědy, techniky, přírody, historie a medicíny (dnes 

nahrazena stanicí ČRo Plus).129 

Z portfolia České televize můžeme jmenovat například zábavní pořady Dobrodružství 

vědy a techniky (ČT2), Věda na vlastní kůži (ČT2) nebo pořady pro děti a mládež Věda je 

detektivka, Věda je zábava a Úžasný svět techniky (všechny na ČT:D). Dřívějšími úspěš-

nými pořady byly například Port (2007–2012), Diagnóza (2001–2012), Jádro (2008–

2012) Planeta věda (2006–2008) nebo Popularis (2000–2007). K současným zpravodaj-

ským či publicistickým relacím České televize, které se věnují vědeckým tématům, patří 

pořady Hyde Park Civilizace a Historie.cs. 

 

                                                 
128 Srov. HEBÁKOVÁ, L. a kol. Popularizace výzkumu a vývoje – cíle a možnosti dalšího rozvoje v ČR. 

Praha: Technologické centrum AV ČR, 2011. s. 25–26 
129 Srov. tamtéž, s. 25 a 29 
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Hyde Park Civilizace je interaktivní zpravodajsko-publicistický pořad, který je založen 

na interview s vědci nebo jinými autoritami působícími v oblasti vědy. V současnosti je 

vysílán každou sobotu od 20:05 na stanici ČT24. Moderátor Daniel Stach vede rozhovor 

zpravidla s jedním hostem, a to na základě interaktivních dotazů diváků skrze sociální 

sítě i na základě vlastní rešerše.130 V únoru 2016 obdržel za svou činnost od Akademie 

věd ČR Medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v oblasti popularizaci vědy.131 Od září 

2012 do února 2016 vedl rozhovor přibližně se 150 vědci (s některými vícekrát).132 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Spousta právě těch vědců žije v tom… Dneska už ne tolik, protože máte Hyde Park a jiné pořady, 

které se zabývají vědou, ale tehdy, před těmi sedmnácti lety, byl vědec na obrazovce skoro exot. 

(…) Myslím si, že dneska má věda velký prostor. Dávají se České hlavy, Akademie věd má občas 

nějaké pořady, jsou týdny vědy… Docela se to rozvinulo, když to člověk srovná s rokem 1999.“133 

 

Historie.cs je „publicistický cyklus o významných okamžicích československých a čes-

kých moderních dějin po roce 1918“134. Česká televize připravuje tento pořad od roku 

2007. Vedoucím projektu je dramaturg Čestmír Franěk, který spolupracuje s dalšími dra-

maturgy Václavem Křístkem a Vítězslavem Romanovem. Moderátorem a hlavním sce-

náristou pořadu je publicista Vladimír Kučera. Příležitostně se v pořadu mohou objevovat 

také témata od středověku po 19. století, jejichž scenáristkou a moderátorkou je historička 

Marie Koldinská. V letech 2008 a 2010 získala Historie.cs cenu ELSA v kategorii Publi-

cistický a diskusní pořad, v roce 2009 cenu Ano, ano, ne, ne Josefa Luxe, v roce 2011 

Medaili Vojtěcha Náprstka Akademie věd ČR a naposledy v roce 2012 Cenu Václava 

Havla – Trilobit.135 

Kromě výše uvedených relací můžeme nalézt prvky popularizace vědy také v žánrově 

zcela jiných pořadech České televize. Například ve vědomostně-zábavních soutěžích, 

                                                 
130 Srov. HYDE PARK CIVILIZACE. O pořadu. Ceskatelevize.cz. [online]. 4. 4. 2016 [cit. 2016-04-04]. 

Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark-civilizace/o-poradu/> 
131 ČT 24. Moderátor ČT Daniel Stach obdržel medaili za popularizaci vědy. Ceskatelevize.cz. [online]. 

10. 2. 2016 [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/1689328-moderator-

ct-daniel-stach-obdrzel-medaili-za-popularizaci-vedy> 
132 Někteří hosté pořad navštívili více než jednou; někdy jich bylo ve studiu přítomno více najednou 

(Srov. HYDE PARK CIVILIZACE. Archiv. Ceskatelevize.cz. [online]. 4. 4. 2016 [cit. 2016-04-04]. Do-

stupné z: < http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark-civilizace/archiv/>) 
133 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
134 CESKATELEVIZE.CZ. Historie.cs: O pořadu. Ceskatelevize.cz. [online]. 4. 4. 2016 [cit. 2016-04-04]. 

Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/> 
135 Srov. tamtéž. 
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jako jsou pořady AZ-kvíz (vysílaný už od roku 1997) nebo Nejchytřejší Čech, ale také 

v pořadech typu talk show, jelikož jsou osoby z oblasti vědy jejími častými hosty. 

Jak jsme uvedli v předešlé podkapitole, jednou z metod popularizace vědy je interview 

na vědecké téma. Kromě Daniela Stacha v Hyde Parku Civilizace, aktérů pořadu Histo-

rie.cs nebo moderátorů některých talk show vede takový rozhovor i Marek Eben ve vy-

braných dílech pořadu Na plovárně. Jejich analýzou a srovnáním se budeme zabývat 

v následující praktické části této práce. 
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5. Interview na vědecké téma v pořadu Na plovárně 

Aktuální kapitolou začíná praktická část této práce. Jak napovídá její název, budeme se 

v ní zabývat vybranými díly pořadu Na plovárně, ve kterých Marek Eben hovoří s vědci, 

respektive ve kterých vede s odborníky interview na vědecké téma. Nejdříve se však 

seznámíme se základními statistickými údaji, jež potvrzují, že pořad výrazně přispívá 

k popularizaci vědy v České republice. Po této kvantitativní analýze se přesuneme 

k analýze kvalitativní, tj. ke zkoumání způsobu vedení Ebenova interview na vědecké 

téma ve vybraných dílech pořadu. Klíčová přitom budou vždy shrnutí jednotlivých částí. 

 

Následující podkapitola obsahuje podrobný popis kvantitativní části výzkumu. Konečná 

prezentace výsledků včetně klíčových grafů je k nalezení v kapitole č. 6 – Výsledky. 

5.1 Statistický výzkum potvrzující popularizaci vědy v pořadu 

Na webových stránkách pořadu se nachází sekce s názvem „Hosté Plovárny“.136 V ní 

může návštěvník vyhledat jednotlivé hosty v abecedním pořadí. Po zobrazení odkazu 

„všichni“ se zobrazí kompletní výpis hostů. Sečtením všech návštěvníků pořadu Na plo-

várně od jeho vzniku v roce 1999 do konce roku 2015 jsme dostali číslo 629. Z tohoto 

počtu osobností, které navštívili pořad Marka Ebena, jich lze celkem 104 zařadit do 

oblasti vědy137, což odpovídá 17 % z celkového množství interviewovaných osob. Te-

oreticky to znamená, že tvůrci pořadu popularizovali vědu v každém šestém dílu. 

Po zjištění této skutečnosti jsme vytvořili kompletní jmenný seznam těchto hostů (viz 

příloha č. 1), kteří s moderátorem vedli rozhovor na téma, jenž lze dle teoretické části této 

práce klasifikovat jako vědecké nebo týkající se některé oblasti vědy (viz kapitola Popu-

larizace vědy v České republice). Pro účely praktické části této práce jsme rozdělili vy-

brané hosty do jednotlivých vědeckých odvětví. V příloze jsou tato odvětví vyjádřena 

z důvodu přehlednosti pomocí zkratek, přičemž jejich úplné znění je dostupné v legendě 

tamtéž. Někteří hosté pořadu Na plovárně zastupují více než jednu vědeckou oblast, tudíž 

je u jejich profese více zkratek. 

Po analýze pracovní náplně všech hostů z oblasti vědy, jejich rozřazení k vědním obo-

rům a následném sečtení hostů v jednotlivých skupinách, jsme zjistili, že tvůrci pořadu se 

                                                 
136 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Hosté Plovárny. Ceskatelevize.cz [online]. 10. 4. 2016 [cit. 

2016-04-10]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/6232-hoste-plo-

varny/?letter=all> 
137 Vědu jsme si pro potřeby této práce definovali v úvodu čtvrté kapitoly Současná popularizace vědy 

v České republice. 
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v minulosti podíleli na popularizaci 23 vědních odvětví, přičemž nejvíce hostů pocházelo 

z oblasti medicíny (jakožto aplikované vědy). Druhé nejvyšší zastoupení měli hosté z ob-

lasti historie a třetí hosté z oblasti biologie. 

Tabulka obsahující všechny popularizované vědní obory v pořadu Na plovárně dle 

jednotlivých let (i celkem) je k nahlédnutí v příloze č. 2. Z této tabulky jsme vycházeli 

při tvorbě předešlého grafu a ze sestavených tabulek budeme vycházet i při další prezen-

taci sesbíraných dat. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, v průběhu let 1999–2015 navštívilo pořad 

Na plovárně celkem 104 hostů z oblasti vědy (96 mužů, 8 žen). Nyní si na grafu sestave-

ného na základě tabulky v příloze č. 3 ukážeme, jak se počet hostů z oblasti vědy měnil 

v jednotlivých letech, případně jestli z výsledné křivky lze vypozorovat nějaký trend. 

 

 

 

Z grafu vidíme, že v letech 2000–2006 počet hostů z oblasti vědy poměrně pravidelně 

stoupal až na 9 hostů v roce 2006, zatímco hned v následujících letech klesal až na 3 hosty 

v roce 2009. V roce 2010 následoval strmý nárůst, kdy pořad navštívilo opět 9 vědců (což 

do té doby bylo vyrovnání maxima) a stejný počet zaznamenáváme také v roce 2011. Rok 

poté ovšem sledujeme strmý pokles na 4 osoby a v roce 2013 strmý nárůst až na stále 

platné maximum 10 hostů z oblasti vědy. V roce 2014 a 2015 pořad Na plovárně na-

vštívilo shodně 6 vědců, což je téměř přesný průměr (104 hostů z oblasti vědy děleno 

17 lety vysílání pořadu se rovná 6,1 hostů). Přibližně v první polovině existence pořadu 
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(1999–2007) bylo jeho hosty celkem 51 vědců, ve druhé polovině (2008–2015) celkem 

53 hostů, což je velmi vyrovnaná bilance. Ovšem zatímco v první půlce počet vědců po-

stupně stoupal, ve druhé půli zaznamenáváme značné výkyvy jejich účasti. S ohledem na 

poslední dva roky účast hostů v pořadu Marka Ebena stagnuje na čísle 6. 

Ze sesbíraných údajů v podrobné tabulce (příloha č. 2) lze pomocí grafů sledovat ještě 

jeden trend, a to kolik prostoru dostávaly v průběhu existence pořadu jednotlivé vědní 

obory. Vzhledem k málo četnému zastoupení ostatních vědních oborů si ukážeme vývoj 

pouze prvních tří – medicíny, historie a biologie. 

 

 

 

 

 

Z grafů vidíme, že v prvním roce (1999) navštívili pořad Na plovárně hned 2 hosté z ob-

lasti medicíny. První historik navštívil pořad následující rok, a první biolog dokonce 

až v roce 2002. V dalších letech se počet hostů z těchto oblastí měnil bez zřetelnějších 
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tendencí. Aktuálně (v posledních dvou letech) vidíme, že počet hostů z oblasti medicíny 

stoupá (0–4), z oblasti historických věd klesá (3–1) a z oblasti biologie stagnuje (3–3). 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Je to přece jen talk show. Není to vědecký odborný pořad. Vy potřebujete, aby to trefilo, pokud 

možno, širokou veřejnost. Na Plovárnu se dívá spousta lidí, kteří nejsou odborníci na vědu nebo 

na muziku nebo na cokoliv jiného, co tam máme. Ať je tam kdokoliv, mělo by to být do určité míry 

sdělné a srozumitelné i pro laiky, což se nám ne vždy podaří.“138 

 

V následujících podkapitolách se budeme zabývat popularizací vědy v pořadu Na plo-

várně z hlediska kvality. Ovšem naším primárním cílem je, jak už jsme si stanovili na po-

čátku výzkumu v tezi, popsat Ebenův styl vedení interview na vědecké téma. Dosáh-

neme toho pomocí komparativní analýzy vybraných dílů pořadu, jež jsme pro tuto potřebu 

rozdělili do několika skupin podle profesí hostů. 

Analýzu v rámci těchto skupin shrneme vždy na konci každé podkapitoly, klíčová 

ovšem bude (z hlediska zaměření této studie) následující kapitola Výsledky. Kromě zopa-

kování výsledků analýzy v rámci profesních skupin v ní definujeme také rozdíly v pří-

stupu Marka Ebena k jednotlivým vědeckým profesím a po chronologickém seřazení 

všech zhlédnutých dílů pořadu Na plovárně (podrobených podrobné komparativní ana-

lýze, ale i všech kriticky zhlédnutých) vyneseme verdikt, zdali se Ebenův styl vedení 

interview na vědecké téma v průběhu existence pořadu změnil, či nikoliv. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Já se obávám, že asi moc ne. Možná se proměnil o určitou zkušenost, kterou jsme s vědci měli. 

O určité, byť mizivé procento nějakých znalostí, které se člověk dozvěděl. Že například můžete 

těm novým hostům říct: ‚Když jsme tu měli pana profesora toho a toho, tak jsme se bavili o tom 

tématu, a to by mě zajímalo, co vy si to tom myslíte.‘ Když to děláte poprvé, tak to samozřejmě 

říct nemůžete. (…) Ale že by se zásadně můj přístup vyvíjel, obávám se, že nikoliv. Můžete pořád 

vycházet jenom ze sebe. Nebo člověk taky stárne. Když se budete ptát před sedmnácti lety, tak se 

budete přece jenom ptát na trošku jiné věci, než když už jste starší a když myslíte na jiné věci 

a zabýváte se jinými otázkami…“139 

                                                 
138 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
139 Tamtéž. 
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Výsledky plynoucí z analýz obsažených v následujících podkapitolách 5.2 až 5.8 jsou pre-

zentovány v závěrečné kapitole č. 6 – Výsledky, konkrétně v podkapitole 6.2 – Ebenův styl 

vedení interview na vědecké téma. 

5.2 Fyzici (Grygar, Němec, Kadlec, Jungwirth) 

Oblasti fyziky se pořad Na plovárně věnoval v 7 případech (viz příloha č. 1). Pouze 

4 hosty jsme však zařadili do profesní kategorie nazvané fyzici, ostatní tři považujeme 

vzhledem k jejich pracovní náplni za osoby s jinou specializací. V této podkapitole se 

tedy budeme zabývat stylem vedení interview Marka Ebena se čtyřmi fyziky. 

 

Jiří Grygar (21. 10. 1999)140 

Astrofyzik Jiří Grygar byl prvním zástupcem přírodních věd, který se zúčastnil natáčení 

pořadu Na plovárně. Marek Eben si zároveň pro první interview týkající se oblasti fyziky 

zvolil člověka velmi známého, a to z důvodu jeho rozsáhlé popularizační činnosti. Grygar 

byl v minulosti hostem mnoha dalších televizních pořadů již před rokem 1989, takže mo-

derátor svého hosta ani jeho práci nemusel divákům podrobněji představovat. Rozhovor 

se věnoval zejména popularizaci vesmíru. 

V úvodu Eben hovoří o svém příteli, kterému se z pomyšlení na nekonečnost vesmíru 

dělá nevolno. Toto entré trvá přibližně jednu minutu a poté moderátor pomocí tzv. oslího 

můstku divákům oznamuje, že hostem pořadu bude astrofyzik Grygar. Při tomto mono-

logu stojí na vnitřním balkóně a kamera jej zabírá nejdříve v celku s prostředím a poté 

pomalu najíždí až k detailu na moderátora. Přechod k začátku rozhovoru je řešen poměrně 

násilným střihem. Během konverzace lze zaregistrovat hned několik dalších střihů, což 

způsobuje, že plynulost interview je narušena. Ebenovy otázky tak většinou nenavazují 

na Grygarovy odpovědi, ale otevírají nové téma. 

Divák během rozhovoru nebyl nucen přemýšlet nad fyzikálními zákonitostmi vesmíru, 

ani nebyl zatížen odbornými výrazy. Aktéři postupně hovořili o vzájemném vztahu Země 

a Slunce, možnosti pojmenování vesmírných těles po jejich objevitelích, historii astrono-

mie, setkáních vědců a vztahu astronomie a náboženství. Při popisu nekonečnosti vesmíru 

použil Grygar přirovnání s plošticí, která se pohybuje po plášti glóbusu: „Může po modelu 

zeměkoule lézt nekonečně dlouho a také nenarazí na žádný konec.“ Jedná se o názorný 

                                                 
140 YOUTUBE.COM. Na plovárně s RNDr. Jiřím Grygarem. Youtube.com [online]. 27. 7. 2013 [cit. 

2016-04-10]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=A7uOkpms8l4> 
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způsob, jak laikům ulehčit pochopení této problematiky. Poměrně velká část rozhovoru 

se věnuje vývoji astronomie s ohledem na techniku a významné osobnosti v tomto oboru. 

Grygarovo vyprávění o Tychonovi de Brahe, Johannesi Keplerovi, ale také o jeho sou-

časných spolupracovnících má spíše humorný charakter. Eben se nesnaží rozvést podstatu 

Keplerových zákonů ani další zmíněné vědecké teze. Povrchnost uchopení tématu ilu-

struje také fakt, že Eben žádá Grygara o vtipnou historku a také o vědecký vtip. Pro roz-

šíření divákových obzorů je ovšem přínosný moderátorův dotaz, jestli je těžké skloubit 

vědu a náboženství. Host na tento dotaz odpovídá pomocí parafráze výroku Galilea Ga-

lileie: „Jsou dvě boží knihy. Bible, a ta druhá je příroda sama. Chceme-li porozumět té 

druhé knize, přírodě, musíme se naučit matematice, protože tímto písmem je tato druhá 

boží kniha napsána.“ Moderátor svého hosta nekonfrontuje s odlišnými pohledy na vní-

mání vesmíru, ani na něj nevyvíjí žádný jiný tlak. Rozhovor se nese v příjemném přátel-

ském duchu. Na závěr Eben využil své jazykové obratnosti, když Grygarovi popřál v du-

chu tématu rozhovoru „mnoho krásných světelných let“. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„A teď ještě budou další díly. Třeba minulý týden jsme točili pana profesora Druckmüllera. To je 

matematik, z Brna, a je specialista na focení zatmění Slunce a sluneční korony. Bylo to fascinující 

téma. Nevěřil bych, že to bude tak výživný rozhovor.“141 

 

Jaroslav Němec (8. 3. 2005)142 

Interview se podle úvodního Ebenova monologu mělo týkat zejména únavy materiálu, 

jelikož profesor Jaroslav Němec je odborníkem právě na tuto oblast techniky. V přenese-

ném významu použil moderátor fyzikovo zaměření při jeho uvítání: „Tentokrát budete 

svědky mimořádně názorného příkladu aplikace vědy v praxi. Naším hostem je totiž pan 

profesor Jaroslav Němec, který se celý život zabýval únavou materiálu. (…) Je mu přes 

osmdesát, je čerstvým držitelem ocenění Česká hlava a o nějaké únavě materiálu tady 

nemůže být ani řeči.“ Eben tak prokázal kreativitu v jazyce a zároveň svému hostovi hned 

v úvodu zalichotil. Rozhovor se ovšem ubíral mnoha jinými směry. 

                                                 
141 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
142 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Jaroslav Němec. Ceskatelevize.cz [online]. 8. 3. 2005 [cit. 

2016-04-10]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plo-

varne/205522160100003-na-plovarne-s-jaroslavem-nemcem/> 
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Nejdříve se sice Eben dozvěděl, jak se profesor Němec dostal ke svému oboru (přes za-

městnání v ČKD po druhé světové válce) a také několik základních informací o podstatě 

probíraného oboru, ale poté host odvedl řeč k několika dalším tématům, které s původní 

myšlenkou souvisejí jen velmi okrajově. V souvislosti se získáváním energie hovoří 

o prvcích heliu a vodíku na Slunci, mořských proudech, Evropě v době ledové nebo o 

tramvajové dopravě v Praze. Eben se jej snaží několikrát nasměrovat zpět k původnímu 

tématu únavy materiálu, ale marně. Host vždy reaguje slovy: „Ještě to vám povím…“ 

Moderátor jej tedy ze slušnosti nechává poměrně dlouze hovořit. V tomto dílu jsou patrné 

časté střihy, což znamená, že Němec hovořil ještě mnohem déle než v odvysílané verzi 

záznamu. 

Vědec ve svých výpovědích užívá mnoha termínů, jež mohou být divákům nesrozu-

mitelné. Rovněž na moderátorovi je patrné, že si výkladem odborných výrazů imperfekce, 

plasticita, koutový svár, tenkostěnná tělesa, nehomogenní struktury, zbytková pnutí nebo 

mezní velikost defektu místy není zcela jist. Však také v závěru poznamenává: „Bylo to 

velmi zajímavé povídání, věru že jsem vám teda nestačil…“ Ovšem alespoň některé pa-

sáže dialogu se mu podařilo pro diváky zjednodušit. Například když profesor hovořil 

v rovnicích o získání energie pomocí štěpení částic, použil Eben nadsázku, že si „vyro-

bíme malé slunce“, čímž velmi hutný výklad ilustroval lehce představitelným příkladem. 

Zajímavým prvkem tohoto interview byla rovněž konfrontace vědce s odlišným názo-

rem. Profesor Němec například tvrdil, že lidstvo už pochopilo téměř všechny principy 

fungování světa, včetně procesů v lidském mozku. Eben opáčil, že neurochirurg Vladimír 

Beneš Na plovárně (5. 6. 2002) tvrdil opak. Dále vědec prohlásil, že „lidé jsou s rozvojem 

techniky šťastnější než dříve“. Eben mu tedy nabídl k posouzení, jestli si myslí, že lidé 

v 19. století byli ve srovnání s dnešní dobou nešťastní. Němec to opět potvrdil, přičemž 

v moderátorově pohledu lze identifikovat jistý distanc. 

Ještě před zakončením interview profesor hovořil o tom, že jakousi vyšší mocí, která 

může simulovat tradiční náboženství, je pro něj „zpětná vazba“. V reakci na tuto výpo-

věď Eben svému hostu v závěru popřál, „ať je k vám ta zpětná vazba hodná“, čímž v po-

zitivním duchu uzavřel tento z pohledu zpovídajícího velmi náročný rozhovor. 
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Filip Kadlec (12. 10. 2006)143 

Konverzace mezi mladým fyzikem Filipem Kadlecem (35 let) a moderátorem se týkala 

terahertzového (elektromagnetického) záření. Přestože šlo ve smyslu odbornosti o velmi 

náročné téma, dialog je pro diváky velmi srozumitelný, a to jednak díky stylu mluvy 

vědce, jednak díky Ebenovým doplňujícím otázkám a zjednodušujícím příkladům. Hovor 

nezatěžovaly odborné výrazy ani dlouhé monology hosta. Interview se neslo v přátelském 

duchu a svěžím rytmu, kdy Kadlecovy odpovědi byly přiměřeně dlouhé, a Eben tak na ně 

mohl navazovat. 

Po sdělení divákům, že tento vědec dostal za svůj výzkum dva roky po sobě cenu Aka-

demie věd ČR, položil Eben hostovi bez okolků jednoduchou otázku: „Co to vlastně te-

rahertzové záření je?“ Kadlec toto záření přirovnal k ostatním druhům záření, které zná 

také laická veřejnost, akorát že se liší vlnovou délkou. Jmenoval světlo, rentgen nebo 

radiové a televizní vlny, čímž problematiku divákům na příkladu jasně přiblížil. Na tomto 

procesu popularizace vědy se svou velmi vhodně zvolenou otázkou podílel rovněž Eben: 

„Můžu si to představit tak, že kdybych měl v autě rádio a ladil bych si stanice, a to spek-

trum by bylo obrovské, na jedné straně by mohlo být taky světlo? (…) Že bych tam měl 

třeba Frekvenci 1 a vedle rentgen?“ Vědec mu odpověděl, že teoreticky si to tímto způ-

sobem opravdu lze představit. Rozhovor plynule pokračoval a věnoval se ostatním okru-

hům, jako např. užitím terahertzového záření v praxi, vědě obecně, Kadlecovu výzkumu, 

jeho soukromému životu a plánům do budoucna. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

Vypozoroval jsem správně, že humanitní témata vám sedí lépe než ta přírodovědná? 

No určitě. Ale to neznamená, že by mě ta přírodovědná nezajímala, mě fascinují. O to víc, že na 

přírodní vědy nemám moc velký talent. Prostě matika, fyzika, chemie, to mně bylo, ty vědy mi byly 

úplně cizí. Ale fascinuje mě, co se tam může člověk dozvědět. To je prostě… (…) Kdybych já to 

všechno podržel, to by bylo nádherné. (…) Problém je, že já to zapomenu hned. 144 

 

Na příjemné atmosféře se podílely dobře identifikovatelné vzájemné sympatie aktérů, 

řečnické schopnosti hosta a Ebenovy neotřelé otázky: „Píšou vědci vědecké články, i když 

                                                 
143 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Filip Kadlec. Ceskatelevize.cz [online]. 12. 10. 2006 [cit. 2016-

04-10]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/206522160100022-

na-plovarne-s-filipem-kadlecem/> 
144 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
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na nic nepřijdou? Je fyzika dramatický obor? Jak by se dalo ‚terahertzů‘ zneužít? Je ve 

vašem oboru něco, co vás vyloženě nebaví?“ Pozitivní vliv na výsledný dojem má téměř 

permanentní úsměv hosta, potažmo moderátora. Eben se s Kadlecem rozloučil poděko-

váním za jeho návštěvu a přáním, aby mu jeho práce i nadále přinášela radost. 

 

Tomáš Jungwirth (3. 3. 2013)145 

Na počátku tohoto dílu se Eben obrací na diváky a pokládá jim otázku, zda už někdy 

viděli spinový Hallův jev. Odpověď, že ne, je v tomto případě předpokládaná, pokračuje 

tedy těmito slovy: „Náš dnešní host na Plovárně pan profesor Tomáš Jungwirth ho viděl 

a také ho popsal. (…) Je to něco tak důležitého, že na výzkum tohoto jevu získal tým pana 

profesora prestižní evropský grant ve výši dva a půl milionu euro.“ Eben se v uvedení 

hosta ovšem dopustil hned dvou chyb plynoucích z nepřesné rešerše. Fyzik Jungwirth jej 

nikoliv hned, ale v průběhu rozhovoru upozornil, že je tzv. teoretickým fyzikem, tudíž 

u optického pozorování nebývá, a když ano, že samotný spin elektronu vlastně nejde jen 

tak jednoduše vidět. Na Ebenovu otázku „Jak spin vypadá?“ opáčil, že by bylo lepší ptát 

se spíše „Jak se projevuje?“. Podruhé moderátora opravil v souvislosti s výší získaného 

grantu. „O dva a půl milionu euro jsme si žádali, ale nakonec jsme získali jen dva mili-

ony.“ Ebena ovšem tyto připomínky hosta nijak neznervóznily. 

Při vysvětlování pojmu „spin“ byl Eben velmi neodbytný, jelikož se mu výklad profe-

sora Jungwirtha stále zdál málo srozumitelný pro laickou veřejnost. Však hned v úvodu 

přiznal: „Přiznám se, že jsem s vámi četl několik rozhovorů, kde jste to popisoval, a ne-

pochopil jsem to.“ Tomuto objasnění věnoval Eben hned několik doplňujících otázek, až 

nakonec sám přirovnal spin elektronů k vlastnostem své manželky. Tím velmi abstrakt-

nímu tématu dal jasné obrysy. 

Z interview je patrné, jak se moderátor snaží velmi odborné téma zjednodušit. Host 

ovšem není jazykově příliš přizpůsobivý (používá termíny, není otevřený obrazným při-

rovnáním apod.). V záznamu lze z tohoto důvodu identifikovat časté střihy. Ty pramenily 

také z toho, že host znatelně odbíhal od tématu. Náročnou střihačskou práci ilustruje např. 

tato nesrovnalost:  Po Ebenově otázce „Vy jste tenhle objev učinili v Nottinghamu?“ ná-

sleduje odpověď vědce „Ten objev se jednak skládá z teoretické předpovědi a potom, 

                                                 
145 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Tomáš Jungwirth. Ceskatelevize.cz [online]. 3. 3. 2013 [cit. 
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řekněme, z prvního experimentálního pozorování.“, což naznačuje, že s přímou odpovědí 

„ano“ nebo „ne“ zřejmě v nesestříhaném rozhovoru nastal nějaký problém. 

Během rozhovoru aktéři probrali témata jako již zmíněný Hallův jev, problematiku 

představování si elektronů jako „kuliček“, využití spinů v elektroprůmyslu nebo systém 

udělování grantů. Ve druhé polovině se Marek Eben rozhodl klást spíše abstraktní otázky, 

což hosta mírně znejistělo. Zarazila jej zejména otázka „Z čeho je udělaná myšlenka?“. 

Nejdříve zareagoval tak, že by na tento dotaz měl odpovědět spíše nějaký neurofyzik, pak 

se ale sám o tomto tématu poměrně rozhovořil. 

Náročné interview se neslo v seriózním duchu. Přestože Marek Eben směroval rozho-

vor tak, aby výpovědi profesora Jungwirtha byly jasně srozumitelné široké veřejnosti, 

host vystupoval velmi akademicky. Téma nebylo laikům zcela úplně vysvětleno. Atmo-

sféra rozhovoru byla spíše konzervativní, přičemž prvek jakéhokoliv humoru byl ze 

strany hosta výrazně potlačen. 

 

SHRNUTÍ 

Přestože jsme výše rozebíraná interview zařadili do jedné podkapitoly s obecným ozna-

čením fyzici, nejsou z pohledu probíraných témat konzistentní. Ze čtveřice hostů profesně 

vyčnívá Jiří Grygar, jelikož se tento vědec nezabývá fyzikou jako takovou, ale přímo po-

pularizací vědy v oblasti fungování vesmíru. Už vzhledem k jeho specializaci může být 

rozhovor s ním pro diváky a priori atraktivnější a pochopitelnější. 

Ovšem z hlediska míry popularizace vědy i celkového dojmu se nejpovedenějším jeví 

interview s mladým fyzikem Filipem Kadlecem z října 2006. Marek Eben měl v té době 

za sebou již dva rozhovory s fyziky (s Grygarem a Němcem) a při vedení dialogu působí 

velmi jistě. Zatímco s astrofyzikem Grygarem vedl v březnu 1999 rozhovor poměrně po-

vrchním způsobem, ve spolupráci s fyzikem Kadlecem se pustil do vysvětlování složité 

problematiky tzv. terahertzového záření. Pomocí konkrétních a neotřelých příkladů vědce 

i moderátora by průměrně inteligentní divák měl snadno pochopit, v čem probírané téma 

spočívá a jak fungují jeho základní principy. 

Oproti rozhovoru s fyzikem Jaroslavem Němcem z března 2005 je dialog Ebena s Ka-

dlecem příjemně harmonický. Němec totiž příliš nerespektoval moderátora jako tvůrce 

hlavní linie rozhovoru, podtémata otevíral sám a dlouze o nich hovořil. Kadlec naopak 

pečlivě odpovídal na Ebenovy otázky, přičemž jeho výpovědi byly informačně nasycené 

a přiměřeně dlouhé. Interview mělo svěží rytmus a k jeho celkové povedenosti přispěly 
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také viditelné sympatie komunikačních partnerů. Na kvalitním podání probíraného té-

matu se podílel jak Eben vhodně volenými otázkami a příklady, tak Kadlec, který (ať už 

cíleně či podvědomě) zvolil velmi srozumitelný jazyk bez odborných výrazů. Němec se 

termínům nevyhnul a vzhledem k jejich časté frekvenci v dlouhém monologu nedostal 

Eben příležitost k jejich objasnění. V takovém případě by s ohledem na diváky měl hosta 

s omluvou přerušit. 

Společným pozitivním prvkem Ebenova rozhovoru s Grygarem a s Němcem bylo roz-

loučení. V obou případech moderátor navázal tematicky na předchozí odpovědi vědců, 

a výsledné přání tak mělo povahu jakési pointy. Jinak byly oba rozhovory odlišné, a to 

zejména vzhledem k řečnickým schopnostem hostů (zkušený populizátor Grygar, ne-

strukturovaný Němec). 

Interview s Tomášem Jungwirthem z března 2013 bylo z hlediska popularizace vědy 

také velmi povedené, ovšem Eben se v něm dopustil dvou chyb plynoucích z nepřesné 

rešerše (výše grantu, pozorování spinu). Nicméně zkušenosti nabrané z předchozích in-

terview uplatnil právě při vysvětlování termínu „spin“, kdy neváhal položit hned několik 

doplňujících otázek, aby byl tento jev divákům zcela jasný. Využil při tom i vlastních 

příkladů. Na rozdíl od rozhovoru s Kadlecem ovšem toto interview nepůsobilo tak svěžím 

dojmem. 

 

5.3 Botanici (Větvička, Sádlo) 

Z oblasti biologie (nebo oblasti s biologií spojené) navštívilo pořad Na plovárně celkem 

24 hostů, což je po medicíně a historii třetí nejvyšší počet. Vzhledem k různorodému za-

měření takového počtu interview se nyní zaměříme pouze na dvě z nich, ve kterých Marek 

Eben vedl rozhovor s odborníky na rostlinnou říši – s botaniky. 

 

Václav Větvička (15. 5. 2002)146 

Pokud by laická veřejnost měla jmenovat vědce, který velmi viditelně popularizuje vědu, 

nesměla by zapomenout právě na Václava Větvičku. Tento přední český botanik často 

vystupuje v médiích, kde hovoří o rostlinstvu, ale také o biologii obecně. V České televizi 

se v minulosti objevoval například v pořadu Receptář, kde odpovídal na divácké dotazy 

                                                 
146 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Václav Větvička. Ceskatelevize.cz [online]. 15. 5. 2002 [cit. 
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ohledně domácích a zahradních užitných i okrasných rostlin. Jeho účast v pořadu Na plo-

várně je tak zcela relevantní. 

Marek Eben při uvítání hosta opět použil tzv. oslí můstek. Nejdříve parafrázoval po-

vídku spisovatele Karla Čapka o zloději kaktusů, kterého tyto rostliny popíchaly pod ko-

šilí, a následně na tento příběh navázal při představování vědce. „Ne, že bych chtěl našeho 

dnešního hosta obviňovat z krádeže, to tedy rozhodně ne, ale věřím, že kdyby bylo zapo-

třebí cokoliv z říše rostlin vynést na holém těle, že by to udělal.“ Moderátor tímto způso-

bem nepřímo vyjádřil, že rostliny jsou pro doktora Větvičku velkou láskou. 

Host hned v úvodu prozradil, že je nerad, když se mu říká „doktor“. Naopak prý vždy 

ocení, když ho lidé oslovují „Václave“. „Ani vpředu, ani vzadu nic,“ vysvětlil. Tímto 

úvodním dialogem s Markem Ebenem se divákům pořadu velmi zpřístupnil. K navození 

uvolněné atmosféry přispěla také diskuse nad jeho k botanice velmi tematickým příjme-

ním „Větvička“. V rozhovoru se objevil také humor, a to v momentu, když se Eben zeptal, 

jestli „to měli v rodině“ (mající na mysli botaniku). Větvička jeho dotaz pochopil, ale 

s úsměvem odvětil, že „to příjmení ano“. 

Interview s botanikem se věnovalo mnoha tématům, ale poměrně povrchně. Eben ne-

chtěl znát podrobnosti a odborné poznatky z biologie, spíše rozhovor směroval k zajíma-

vostem. Větvička reagoval na otázky ohledně jeho vztahu k rostlinstvu, problematice po-

jmenování starých i nových druhů, ale také porovnával svět rostlin s říší živočichů. 

K neotřelým otázkám moderátora patřily například tyto: „Co vás vzrušuje na botanice? 

Svět fauny je krutější než svět flóry. Není to tím, že tam neteče krev? Jaký je dosud nej-

větší botanický omyl?“ Eben položil doktoru Větvičkovi také otázku, jestli rostliny vní-

mají různé lidi jinak. Slyšel prý případ, kdy jeden člověk rostliny v místnosti zničil, 

a druhý k nim byl hodný. Po opětovném příchodu „zlého“ člověka se prý rostliny roze-

chvěly. Doktor Větvička odpověděl, že podrobnosti tohoto pokusu nezná, ale z rozhovoru 

vyplynulo, že rostliny podle něj takové poznávací schopnosti nemají. 

Při pokládání otázek se Eben vůbec nesnažil zabývat vegetativními procesy ani neplá-

noval divákům s pomocí hosta vysvětlovat odborné pojmy. Z tohoto hlediska je popula-

rizace vědy jako takové v tomto dílu na nízké úrovni. Interview je ovšem i tak poutavé. 
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Jiří Sádlo (5. 3. 2014)147 

Tento díl začal Marek Eben následujícím monologem: „Dobrý večer. Kdybyste našeho 

hosta potkali na ulici, možná byste si řekli – to bude přírodovědec. A je to přírodovědec. 

Ale kromě toho je to také spisovatel s vůbec renesanční osobnost. A myslím si, že vás 

přesvědčí, že taková přírodověda může být i věc velice šťavnatá. Vítám na Plovárně pana 

doktora Jiřího Sádla.“ Moderátor tak velmi syrově naráží na vědcovu vizáž (pravděpo-

dobně na jeho zarostlé tváře či mírně vykulené oči za brýlemi), což je poměrně odvážné. 

Host by se mohl právem urazit, ale neudělal to. Tento úvod nijak nekomentoval. 

Hned z kraje interview se Eben zeptal na výklad pojmů „fytocenologie“ a „cenoge-

neze“, což jsou oblasti, kterými se doktor Sádlo v botanice zabývá. „Pro laika to zní jako 

nauka o vývoji poplatků nebo něco takového. To ale asi nebude ono, že?“ zeptal se Eben. 

„No nebude. Ale klidně na to můžeme i jako zapomenout a říkat tomu, že se zabejvám 

jako těma kytkama no,“ odpověděl bodře host. Na výklad předestřených termínů se tak 

díky jeho odpovědi nedostalo. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„My jsme se domnívali, že se jmenuje Máslo. Takže naše asistentka našla vědce jménem Máslo, 

o kterém se nakonec ukázalo, že je to doktorand toho Sádla, kterého jsme původně hledali. 

(smích)“148 

 

Vědec sám od sebe začal mluvit o tom, že označení „botanik“ je také zvláštní a přirovnává 

ho k „botám“. Eben v tuto chvíli chtěl položit otázku, ale host převzal iniciativu. „Vzbu-

zuje to dojem šílenosti a cos tím má člověk dělat, než tomu dostát?“ říká. Eben se následně 

ptá, jestli je podle jeho hosta botanika opravdu šílená, a ten odpovídá, že ano. S humorem 

uvádí příklad, že vyléčení blázni se často stávají zahradníky. Na to Eben reaguje tím, že 

v ústavech se vlastně svěřenci často věnují zahradničení. 

Rozhovor nemá téměř žádné prvky institucionálnosti, podobá se spíše zapálenému vy-

právění doktora Sádla. Jeho proud myšlenek je k nezastavení a z tohoto důvodu se v roz-

hovoru objevuje mnoho témat. Hovoří se o světluškách a v souvislosti s nimi o svítících 

tyčinkách, které lze koupit dětem „u Číňanů“, o vymírání druhů, o šlechtění, o plevelu 
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nebo o tom, jak byl na pracovní návštěvě v Severní Koreji. V jedné z mála příležitostí se 

Eben ptá stejně, jako se ptal také doktora Větvičky, na pokus s květinami v místnosti 

s „hodným“ a „zlým“ člověkem. 

Ve vysílané verzi rozhovoru se nachází mnoho střihů. Předpokládejme, že je to způ-

sobeno kvantitou hostových myšlenek. Někdy jsou ovšem tyto zásahy příliš viditelné 

a působí rušivě. Ovšem práce ve střižně nemohla být snadná, když host hovořil téměř 

monologicky a málo strukturovaně. Interview bylo pro moderátora z výše popsaných dů-

vodů náročné. V tomto rozhovoru jsme mohli pozorovat zajímavý jev, kdy si hlavní linii 

rozhovoru určoval sám host. Eben se téměř nedostával k otázkám, prostřednictvím kte-

rých by otevřel nějaké nové téma v oblasti botaniky, než o kterém se host zrovna v daném 

momentu rozhodl mluvit. Jeho dotazy tak byly spíše doplňujícího charakteru.  

 

SHRNUTÍ 

Z hlediska kvality popularizace vědy šlo spíše o podprůměrná interview. Marek Eben se 

nezabýval botanikou jako vědním oborem, ve kterém většina veřejnosti není nijak vzdě-

laná, ale naopak kladl otázky v obecné rovině, což mohlo na diváky působit tak, že „bo-

tanika vlastně není nic složitého“. Přes tento poznatek byly rozhovory s vědci rozdílného 

charakteru, a to hned v několika ohledech. Zatímco s botanikem Václavem Větvičkou 

hovořil v květnu 2002 v klidném tempu a v pravidelném rytmu mu pokládal otázky, roz-

hovor s Jiřím Sádlem z března 2014 tíhne k monologu hosta. 

Výpovědní převaha hostů sice odpovídá koncepci pořadu Na plovárně, ale doktor 

Sádlo překročil standardní hranici v tom smyslu, že rozhovor do jisté míry ovládl a mo-

derátora téměř nenechal klást nové otázky. Eben tedy zdvořile naslouchal, hosta nepřeru-

šoval a čekal na svou příležitost, byť jako průvodce pořadem měl právo vědce zastavit. 

V prvním případě Eben svými otázkami tvoří jistou strukturu rozhovoru, druhé interview 

působí necelistvě, až chaoticky, čímž vyžaduje vyšší úroveň soustředěnosti diváka. Roz-

dílné jsou oba díly rovněž z jazykového hlediska. Větvička mluví spíše spisovně a jeho 

projev je stejně jako Ebenův na vysoké jazykové úrovni, ovšem Sádlo k rozhovoru při-

stoupil až příliš žoviálně, což je v porovnání s Ebenem velmi kontrastní. Můžeme říci, že 

kdyby moderátor svůj projev z hlediska jazykové kultury o něco snížil, rozdíl mezi ním 

a hostem by nebyl tak výrazný, tudíž by interview působilo lepším dojmem. 

Co se týče zaměření rozhovorů, s doktorem Větvičkou moderátor hovoří o zajímavos-

tech, ale jen velmi obecně. Nedochází zde k probírání odborných témat z botaniky, ani 
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není potřeba, aby Eben divákům přibližoval odborné pojmy. Avšak hned v úvodu rozho-

voru s botanikem Sádlem se o přiblížení dvou termínů alespoň pokouší, nicméně nepo-

dařilo se mu to vzhledem k povaze odpovědi hosta. Zajímavé je, že v obou rozhovorech 

(od sebe vzdálených 12 let) Eben použil otázku týkající se údajného pokusu s rostlinami 

– jak reagují na různé osoby, ale ani jeden host na ni nedokázal odborně odpovědět. Dal-

šími společnými prvky interview byl humor, jelikož oba hosté i moderátor byli dobře 

naladěni. Tento jev se podílel na příjemné atmosféře, zejména pak v součinnosti s klid-

ným vystupováním hosta v prvním případě. 

 

5.4 Parazitologové (Lukeš, Flegr) 

V roce 2013 byli hosty pořadu Na plovárně také dva biologové, kteří se věnují studiu 

cizopasníků (parazitů). Zajímavé je, že tito vědci hovořili s Markem Ebenem hned ve 

dvou po sobě jdoucích dílech.149 Zároveň jsou jedinými dvěma parazitology, kteří pořad 

v letech 1999–2015 navštívili. 

 

Julius Lukeš (7. 4. 2013)150 

Moderátor při představování parazitologa Julia Lukeše využil netradičně citace jiného 

vědce, a to konkrétně Cyrila Höschla (hostem pořadu v roce 1999): „Pan profesor Lukeš 

je špičkový vědec v parazitologii, mezinárodně proslulý, relativně mladý, velmi nekon-

venční. Na učenou společnost chodí opakovaně v tričku a v trenýrkách. Napomínán pro-

fesorkou Illnerovou (hostem pořadu v roce 2006, pozn. aut.) i profesorem Pačesem (hos-

tem pořadu v roce 2004, pozn. aut.) tak přijde zas.“ Eben tímto krátkým textem navodil 

příjemnou atmosféru v tom smyslu, že hosta přiblížil divákům nejen jako vědce, ale 

s nadsázkou také jako „rebela“ mezi ostatními akademiky. 

Rozhovor se v první fázi zabýval představením parazitologie jako dílčí vědy biologie. 

Teprve po uvedení diváků do tématu se Eben svými otázkami zaměřil na výzkum profe-

sora Lukeše nebo na využití studia parazitů v medicíně. Vzhledem k dobré náladě hosta 

i moderátora probíhá konverzace bez problémů a často ji zpestřuje humor. Ten se zde 

objevuje zejména tehdy, když Eben svými reakcemi na odpovědi hosta zjednodušuje vě-

decké poznatky (pomocí příkladů nebo laickými otázkami). 

                                                 
149 (v rozhovoru řekl proč) 
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Mezi zajímavé otázky, které hostovi položil, patří například tyto: „Stalo by se něco, kdyby 

se vyhubili všichni paraziti na planetě? Spavá nemoc, to zní ještě relativně přívětivě – 

člověk si říká, že je to třeba lepší smrt než rakovina. Je to dobrá smrt? Jaký jste typ ces-

tovatele – velké zavazadlo, nebo malé zavazadlo?“ V poslední uvedené otázce se Eben 

ptá vědce na zcela banální věc ve srovnání s probíraným tématem, což vzbuzuje dojem 

jakési neformální konverzace. Zároveň to ukazuje moderátorovu dobrou schopnost im-

provizace, jelikož tato otázka vyplynula z předešlé konverzace. 

V tomto díle dochází k poměrně značné popularizaci parazitologie i biologie obecně. 

Eben se ptá na druhy parazitů, jejich funkce, rizikovost pro člověka nebo na jejich výskyt. 

Profesor Lukeš přitom odpovídá stručně, zajímavě a uceleně, takže jeho odpovědi nepře-

cházejí v monolog. V dialogu se objevuje poměrně velké množství termínů v oblasti ná-

zvosloví (např. helimiti, Toxoplasma, Diphyllobothorium nebo Tripanosoma), ale také 

obecně (např. eukaryotický organismus, mitochondrie). Eben ani Lukeš tyto odborné po-

jmy nevysvětlují, jelikož je jejich výklad v hovoru buď nepodstatný, nebo srozumitelný 

z kontextu. 

V závěrech rozhovorů s vědci se Eben často ptá na jejich sen – čeho by chtěli dosáh-

nout v oblasti výzkumu nebo jakého objevu by se chtěli dožít. Do této kategorie patří také 

interview s profesorem Lukešem. Úplný závěr rozhovoru ovšem končí humorně. Mode-

rátor se v něm vrací k pasáži rozhovoru, ve které vědec hovořil o tom, jak si do vlastního 

těla „nasadil“ parazita. „Ať vám to tam hezky roste. Protože jestli vám to doroste na těch 

12 metrů, tak to bychom vás asi pozvali znovu,“ řekl Eben a rozhovor ukončil. 

 

Jaroslav Flegr (14. 4. 2013)151 

V úvodu interview s parazitologem Jaroslavem Flegrem moderátor Eben vysvětlil divá-

kům, jaké okolnosti vedly k pozvání tohoto vědce do pořadu. „Někdy máme tady Na plo-

várně takovou malou řetězovou reakci. Pozveme pana profesora a ten nám doporučí ji-

ného pana profesora. A takové profesorské doporučení, to my bereme vážně. Minulý tý-

den jsme si tady povídali s panem profesorem Juliem Lukešem. A ten, když odcházel, řekl: 

‚Měli byste pozvat pana profesora Jaroslava Flegra, to by byl zajímavý host.‘ A tak i dnes 

zůstaneme u parazitologie a také u evoluční biologie. (…)“ Jedná se o zcela výjimečný 
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styl uvedení hosta. V ostatních dílech totiž moderátor v úvodu nezmiňuje, kdo tvůrcům 

pořadu poskytl reference na daného vědce. 

Po zhlédnutí tohoto rozhovoru můžeme říci, že na začátku se konverzace mezi mode-

rátorem a hostem týkala obecného vztahu vědce k jeho profesi. Eben při pokládání otázek 

čerpal především z rešerše. Zajímal se například o to, proč se Flegr nerad účastní vědec-

kých kongresů nebo o to, jaký má vztah k cestování. K tématu parazitologie samotné se 

poté přesunul elegantním způsobem pomocí tzv. oslího můstku ve spojení s otázkou: 

„Co vy máte společného s těmi parazity je evidentně vášeň pro cestování. Ti paraziti taky 

rádi cestují, že?“ Od tohoto bodu se výrazně zvýšila míra popularizace parazitologie. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Občas nám taky někdo někoho doporučí. Obecně hodně dáme na doporučení těch, co už na 

Plovárně byli. Takže když jsme například pozvali pana profesora Lukeše, parazitologa, tak jsme 

se ho ptali, koho by nám doporučil. A on nám řekl, že si máme určitě vzít Flegra…“152 

 

Eben neklade mnoho otázek, spíše nechává profesora Flegra rozvíjet myšlenky. Jeho od-

povědi tak mají charakter přednášky, což podporuje také fakt, že ve výkladu je obsaženo 

mnoho odborných pojmů (např. trofický hostitel, viabilita, jícnové ganglium, Toxo-

plasma gondii, ekofylotipová změna, speciace nebo polymorfismus). Jelikož Eben vědce 

nepřerušuje a nežádá ho o bližší vysvětlení termínů, laická veřejnost se může v probíra-

ném tématu ztratit. Některé momenty druhé polovina interview jsou v tomto ohledu hůře 

srozumitelné. 

Po jednom z úseků interview, kdy host hovořil o parazitech v pozitivním smyslu, se 

Eben rozhodl probrat také jejich negativní dopady: „Někteří je přece trápí strašlivým 

způsobem. Ti se chovají (paraziti, pozn. aut.) brutálně k těm hostitelům…“ Flegr na tuto 

otázku dostatečně neodpověděl a vrátil se k pozitivním vlivům parazitů. Eben jeho „úskok 

stranou“ toleroval. Vědec v této souvislosti uvedl příklad, kdy cizopasníci zvyšují hladinu 

testosteronu v lidském těle, což Eben rozvedl v několika dalších otázkách. Opět se tak 

projevila jeho dobrá schopnost improvizace. 

Ke konci rozhovoru se moderátor ještě krátce věnoval publikační činnosti Flegra. Za-

jímal se o jeho knihu, ve které se profesor rozchází s tradiční Darwinovou teorií. Následně 
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Eben položil vědci lehce filozofickou otázku na téma budoucnosti lidstva, čímž interview 

vzhledem k předchozímu hutnému výkladu odlehčeně zakončil. 

 

SHRNUTÍ 

Rozhovory Marka Ebena s parazitology Lukešem a Flegrem jsou si velmi podobné a vý-

razně popularizují oblast biologie. Odpovědi obou hostů se dají v určitých fázích inter-

view samy o sobě považovat za výklad, jelikož jsou ucelené, dobře strukturované a obsa-

hují relevantní odborné pojmy. Moderátor sice tyto pojmy přímo nevysvětluje, ale jejich 

význam lze pochopit z kontextu. K porozumění tématu přispívají také Ebenovy vhodně 

volené doplňující otázky. 

Jak už jsme si řekli v úvodu této podkapitoly, parazitologové navštívili pořad Na plo-

várně v těsně za sebou jdoucích dílech. Z pohledu moderátora se může jednat o výhodu 

i nevýhodu. Výhodou by mohlo být, že v obou rozhovorech lze uplatnit jednu rešerši té-

matu (v tomto případě parazitologie), takže se příprava liší pouze v rešerši zpovídané 

osoby. Nevýhodou ovšem může být vyčerpání kvalitních otázek už u prvního hosta. 

V tomto ohledu si moderátor Marek Eben poradil s neobvyklou situací dobře. S každým 

z těchto dvou vědců totiž hovořil o jejich specializaci a vztahu k parazitologii, čímž ne-

hrozilo riziko opakování otázek, respektive odpovědí. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Kdybych měl mít třetího parazitologa, tak bych se určitě podíval na ty první dva. To bych si tu 

paměť osvěžil a pokusil bych se buďto vrátit k problému, anebo vás napadne něco nového k tomu 

tématu.“153 

 

Z hlediska formy se jedná skutečně o velmi podobná interview. Z naší analýzy vyplývají 

pouze nepatrné rozdíly. Lze říci, že rozhovor s profesorem Lukešem byl o něco svěžejší. 

Moderátor kladl otázky v rychlejším rytmu, což mu umožňovaly poměrně stručné odpo-

vědi tohoto hosta ve srovnání s následujícím. Profesor Flegr měl naopak větší tendence 

formulovat své odpovědi jako výklad. Ve výsledném rozhovoru s ním můžeme identifi-

kovat více střihů, které mohly být způsobeny právě dlouhými odpověďmi. Tato skuteč-

nost podporuje domněnku, že Eben v reálném rozhovoru nechává hosty hovořit bez pře-

rušení a jejich odpovědi raději „koriguje“ až dodatečně ve spolupráci se střihači. 
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První díl s profesorem Lukešem měl rovněž o zlomek lepší atmosféru, jelikož se v něm 

vyskytoval častěji humor. Eben dával smíchem najevo své pobavení zejména vědcovými 

odpověďmi, ve kterých popisoval pokusy s parazity ve vlastním těle. Moderátor k tématu 

obecně přistoupil v prvním díle odlehčeněji. Humor se ale objevil v menší míře také 

v rozhovoru s Flegrem. Nejvíce když Eben rozvedl hostovu odpověď týkající se zvyšo-

vání atraktivity a sexuálního apetitu lidí vlivem parazitů Toxoplasma gondii. 

 

5.5 Archeologové (Verner, Fridrich, Malina, Bárta) 

V průběhu sedmnácti let navštívilo pořad celkem 26 hostů, kteří s Markem Ebenem ho-

vořili o historii. Pro náš výzkum je příhodné, že hned čtyři z nich můžeme zařadit do 

oboru archeologie, tedy do oblasti, ve které vědci uplatňují teoretické znalosti z historie 

přímo v praxi. Zaměříme se tedy na to, jestli moderátor vedl všechna čtyři interview stej-

ným stylem, nebo jestli zvolil pokaždé jinou „taktiku“. 

 

Miroslav Verner (25. 3. 2003)154 

Moderátor představil tohoto významného českého egyptologa netradičním způsobem. 

„Přestože si dnes budu povídat s hostem, který má celou řadu titulů, mohl bych o něm 

také klidně říct, že pracuje jako opravář,“ začal Eben poměrně tajemně. Vzápětí však 

dodal: „Tedy jako opravář dějin. Pan profesor Miroslav Verner je totiž egyptologem 

a soudě podle posledních objevů, dějiny asi opravu potřebují. Mám pravdu, pane profe-

sore?“ Reagoval tak na tehdy aktuálně nové poznatky, kdy historici pomocí nových tech-

nologií zjistili, že do té doby uznávané datace některých starověkých a pravěkých epoch 

byly nepřesné v řádech stovek až tisíců let. 

Jelikož se profesor Verner specializuje na starověký Egypt, rozhovor se týkal výhradně 

této archeologické lokality. Odpovědi hosta bychom mohli označit z hlediska jejich délky 

za výklad, který Eben pouze místy usměrňuje. V záznamu lze ovšem pozorovat mnoho 

střihů, takže egyptologovy dlouhé monology mohly vzniknout až prací ve střižně. Verner 

hovoří o procesu tzv. neolitizace, o nových objevech, rozloze pouští, o lidech, zbraních 

a o výzkumu jeho týmu. Rozhovor v tomto ohledu není nijak přehledně strukturovaný, 

což může zhoršovat jeho srozumitelnost divákům. Eben svému hostu bedlivě naslouchá. 
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Přestože tento rozhovor velmi výrazně směřuje k monologičnosti hosta, Eben v něm po-

ložil několik nevšedních otázek. K těm nejpovedenějším můžeme řadit například tyto: 

„Je rozdíl mezi mentalitou tehdejších lidí a mentalitou těch dnešních? Poušť je mystická 

a říká se, že kdo jí propadne, už se jí nezbaví. Je to pravda? 

Tyto otázky mají filozofický charakter. Eben se v interview nezajímá např. o techniky, 

jakými výzkumníci analyzují nalezené předměty, nerozebírá problematiku jejich vlast-

nictví apod. Ovšem v této souvislosti se ptá, jakým způsobem výzkumníci určují na vy-

tyčené parcele místo prvního výkopu. Na tuto otázku Verner odpovídá, že místa, kde jsou 

pod pískem ukryté starověké objekty, jdou za určitých světelných podmínek identifikovat 

pouhým pohledem. 

Eben ve spolupráci s profesorem Vernerem (nebo spíše naopak) nepochybně popula-

rizuje historii, a to konkrétně epochu starověkého Egypta. Přestože vzniklý výklad hosta 

není ucelený a postrádá pevnou strukturu, interview obsahuje mnoho historických infor-

mací. Na závěr moderátor položil hostu otázku, jestli někdy neuvažoval o tom, že by se 

„odebral do pouště a strávil tam zbytek života“. Profesor odpověděl, že ano, načež Eben 

zareagoval, že je tedy dobře, že ho diváci ještě Na plovárně stihli. Poděkoval mu za ná-

vštěvu a rozhovor tímto ukončil. 

 

Jan Fridrich (30. 4. 2006)155 

Interview mezi Ebenem a profesorem archeologie Janem Fridrichem má velmi výkladový 

charakter a kvalita popularizace vědy v tomto dílu je bez pochyb na vysoké úrovni. Host 

reaguje na Ebenovy otázky s viditelným zaujetím a zároveň pečlivě volí slova. Jeho uce-

lená přednáška o období paleolitu ovšem není monotónní, otázky a odpovědi se střídají 

v poměrně pravidelném rytmu, byť tato skutečnost může být až výsledkem práce ve 

střižně. 

Také v tomto rozhovoru Eben využil své kreativity v jazyce. V úvodní otázce řekl, že 

je potřeba si před zahájením hovoru s hostem „vykolíkovat prostor“, kterému se vědec 

věnuje. V přeneseném významu tak použil sousloví, které označuje základní krok arche-

ologů při počátku výzkumu. Následně se s Fridrichem věnovali tématům, jako jsou mo-

derní datovací techniky, problematika určování intervalů pravěkých epoch nebo výroba 
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a užití tehdejších nástrojů. Odborné pojmy se ve výkladu sice občas objevily, ale byly 

srozumitelné z kontextu, takže se je Eben divákům nesnažil vysvětlovat. 

Lehkost rozhovoru dodávaly moderátorovy postřehy humorného charakteru. Napří-

klad při diskutování nad tím, kdy naši předci byli ještě lidoopi a kdy už to byli lidé, mo-

derátor navázal na Fridrichovu odpověď (že to není snadné určit) takto: „No jo, protože 

když si to člověk představí: Děda byl ještě opičák, pak se to zvrtlo a já už jsem člověk. 

(smích) Kde tu čáru uděláte, že? (smích)“ Eben těmito na první pohled banálními po-

známkami velmi usnadňuje probíranou problematiku a dává jí jakýsi „laický“ rozměr. 

Když profesor dlouze mluvil o tom, jak lze poznat potenciální naleziště, Eben vyslechnuté 

myšlenky opět zjednodušil: „Člověk se vlastně musí dívat očima toho tehdejšího člověka, 

že? Tohle by byla dobrá parcela, vodu tu máme, šutry tu jsou…“ Po této připomínce se 

opět přiměřeně zasmál, aby bylo jasné, že jde pouze o fabulaci. 

V tomto díle se objevilo také téma, které se lehce dotýkalo erotiky – to když se Eben 

ptal v souvislosti s Věstonickou venuší na ideální míry tehdejších žen a na to, podle ja-

kých kritérií si lovci vybírali své ženy. Poté, co Fridrich odpověděl, že pravěcí lidé pre-

ferovali kypré tvary a velká ňadra (jelikož takové ženy byly odolné vůči hladu, měly velké 

zásoby mateřského mléka apod.) vzpomněl si na výzkum, který tvrdí, že neandrtálci pre-

ferovali blondýny. Eben pohotově zareagoval s narážkou na vtipy o plavovlasých ženách 

takto: „To by teda lidstvo dopadlo.“ 

V závěru položil Eben hostu hypotetickou otázku, co by si s sebou vzal a zdali by člo-

věk vůbec přežil, kdyby mohl jet s cestovní kanceláří na dovolenou do paleolitu. Tato 

otázka, respektive odpověď na ni, ještě podtrhla vědcův hluboký vztah k archeologii, 

k pravěku a k historii obecně. 

 

Jaroslav Malina (20. 2. 2011)156 

Z analýzy rozhovoru mezi Ebenem a experimentálním archeologem a antropologem Ma-

linou vyplynul zajímavý poznatek. Host si byl sám od sebe vědom toho, že musí ve svých 

odpovědích na odborné téma zvolit takový jazyk, aby mu diváci rozuměli. To se mu po-

měrně dařilo, takže interview nebylo zahlceno termíny. 
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Ve dvou případech, kdy odborný výraz použil, se dokonce sám opravil a zvolil slovo jiné 

– laikům srozumitelné. Použil přitom příhodně frázi „populárně řečeno“, čímž defini-

tivně potvrdil, že ví, že rozhovor s ním má popularizační povahu. Ovšem v jednom mo-

mentu použil název „kyselina deoxyribonukleová“. Diváci tuto kyselinu znají především 

pod zkratkou DNA a z kontextu vědcova vyprávění nemusela být sdělená informace zcela 

srozumitelná. Eben se v situaci zřejmě zorientoval, ale s ohledem na diváky by bylo 

vhodné, kdyby informaci dovysvětlil. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Když se podíváte na díly s historiky, tak tam velmi často najdete v těch rozhovorech fráze jako: 

‚A jak VY se na to, pane profesore, díváte? A co máte rád VY z té oblasti? Váš osobní pohled na 

Husa…‘ (…) Nenajdete u kvantového fyzika: ‚Pane profesore, jaký je VÁŠ osobní pohled na 

tenhle vzorec? Máte ho rád?‘ (smích) Jo?“157 

 

Při představování profesora Maliny v úvodu se Eben rozhodl přiblížit divákům, čím se 

zabývá antropologie. „Když se řekne antropologie, tak velká část nás laiků si nepředstaví 

vůbec nic. Menší část si představí vědce, který zkoumá nějakou právě vykopanou lebku, 

a úplně malá část si představí to, čím antropologie opravdu je, totiž vědu, která zkoumá 

člověka a lidstvo.“ Poté se na výklad pojmu antropologie a experimentální archeologie 

zeptal ještě hosta. Ten odpověděl velmi srozumitelně a vysvětlil, že experimentální ar-

cheologie je jednou z dílčích disciplín antropologie. 

Eben po položení každé otázky pozorně poslouchá odpovědi hosta a často na ně rea-

guje. Ve výsledném záznamu je vzhledem k předešlým zkoumaným dílům výrazně méně 

střihů. Je to známka toho, že se moderátorovi podařilo právě vhodně reagovat a rozvíjet 

myšlenky hosta. K jeho zajímavým otázkám patřily tyto: Nezdá se vám, že si člověka 

například doby kamenné představujeme primitivnějšího, než byl? Víme něco o jejich po-

vaze? Dá se podle kostí zjistit, jestli byl člověk černoch nebo běloch? 

Povedená byla zejména jeho následující úvaha/otázka: „Říkal jsem si, že kdyby vy-

mřelo lidstvo a já bych zůstal sám poslední a přišla by nějaká jiná civilizace a ptali by se 

mě na elementární věci – jak jsme dělali chleba, jak funguje elektřina – no tak to by se 

mnou mohli začít znova od toho pazourku. Já bych jim neřekl nic. To vy byste si poradil, 

                                                 
157 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
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pane profesore, ne?“ Přestože Malina odpověděl poměrně krátce, tato úvaha nasměrovala 

rozhovor k zajímavě filozofickému konci. 

 

Miroslav Bárta (28. 4. 2013)158 

Hlavním rysem rozhovoru s egyptologem Miroslavem Bártou bylo, že se moderátor sna-

žil vztáhnout probírané téma starověké egyptské civilizace k dnešní moderní společnosti, 

tj. ke společnosti 21. století. Tato teze vyplývá například z těchto přímých dotazů Marka 

Ebena: „Polepšili jsme se od dob starého Egypta? Trápili se lidé v Egyptě stejnými věcmi 

jako my?“ Dále se interview v tomto ohledu zabývalo korupcí. Eben se zeptal: „Šlo jim 

to? (korupce)“ A na tuto otázku Bárta odpověděl s humorem: „Jako Čechům.“ 

Tuto červenou nit rozhovoru započal Eben již v úvodu rozhovoru, kdy vznesl otázku, 

zdali se lidstvo za dobu své existence nějak zlepšilo. S profesorem Bártou nejdříve hovo-

řil o potřebách tehdejších Egypťanů, ale zajímal se také o složitější témata, jako byl na-

příklad staroegyptský sociální systém nebo staroegyptská struktura veřejnosti z hlediska 

společenského postavení. Interview začalo velmi svižně, čemuž dopomohlo zejména pra-

videlné střídání otázek a odpovědí. 

Moderátor rovněž prokázal dobrou rešerši a znalost tématu při doplňujících otázkách. 

V návaznosti na zmíněnou strukturu veřejnosti se hosta zeptal: „Ještě tam byli ti kněží, 

ne?“ Bárta tuto informaci potvrdil, a upřesnil tak svůj původní výklad. To ale Ebenovi 

stále nestačilo a zeptal se ještě na další doplňující informaci. Zajímalo ho, jestli by se jeho 

imaginární syn mohl dostat o společenskou úroveň výše. Bárta odpověděl, že velmi těžko, 

vysvětlil proč, a tím uzavřel svou ucelenou stručnou přednášku o egyptských společen-

ských vrstvách. Eben jej při tom vhodně zvolenými dotazy harmonicky doplňoval. 

Dále se tento díl pořadu věnoval archeologickým nálezům profesora Bárty v Abúsíru. 

Eben se zajímal o to, jak výzkumníci postupují při výzkumu dané oblasti, jaké mají po-

city, když objeví novou hrobku nebo jak takové objekty vypadají. Bárta v této souvislosti 

zmínil, že Češi se v oblasti Abúsíru pohybují už 50 let a že dnešní výsledky vycházejí 

z dlouhodobé systematické práce, na které se podílel například profesor Miroslav Verner. 

(Verner byl hostem pořadu 25. března 2003, tedy o 10 let dříve.) Eben tento fakt nijak 

nekomentoval. 

                                                 
158 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Miroslav Bárta. Ceskatelevize.cz [online]. 28. 4. 2013 [cit. 

2016-04-20]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plo-

varne/213522160100009-na-plovarne-s-miroslavem-bartou/> 
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Delší monolog vědce pozorujeme po otázce moderátora, proč padla staroegyptská civili-

zace. Ucelený Bártův výklad mohl vzniknout spontánně, ale také výsledným střihem. 

Rozhovor se ještě krátce věnoval zániku Velkomoravské říše a po něm vyhlídkám naší 

současné civilizace. Rozhovor začal, probíhal a také skončil v klidném a příjemném du-

chu. „No ale před kolapsem ještě úplně nejsme, že ne?“ položil Eben závěrečnou otázku. 

„Nejsme. Já myslím, že je potřeba si udržet veselou mysl,“ odpověděl Bárta. 

 

SHRNUTÍ 

Z analýzy předešlých čtyř dílů vyplynulo, že popularizovat archeologii je jednodušší, než 

popularizovat oblasti přírodních věd. Hosté hovořili o konkrétních tématech a v jejich 

mluvě nebyly obsaženy téměř žádné odborné výrazy. Marek Eben se tak nemusel sou-

středit na správný výklad jednotlivých pojmů, ale mohl naopak odkrývat osobní vztah 

vědců k archeologii, potažmo k historii obecně. 

Moderátor se obecně snaží některé pasáže výkladu historiků demonstrovat na konkrét-

ních příkladech. Tyto příklady mají kromě jakési „ujišťující“ funkce většinou také funkci 

humornou. Ve všech interview můžeme zároveň nalézt otázky nebo řetězce otázek zamě-

řujících se na porovnání mentality tehdejších a dnešních lidí. Také v těchto dílech pořadu 

Na plovárně se objevuje Ebenova kreativita v jazyce (tentokrát související s profesí ar-

cheologů), kterou využívá především při představování hostů. 

Společným rysem všech čtyř interview byla dobrodružnost. V případě Miroslava Vernera 

a Miroslava Bárty byl hlavním tématem starověký Egypt, avšak tyto rozhovory byly 

v mnohém odlišné. Zatímco Vernerovy odpovědi byly velmi dlouhé a moderátor kladl 

poměrně málo otázek, v případě profesora Bárty mělo interview svěžejší rytmus. Otázky 

a odpovědi se zde střídaly rychleji a odlišná byla také atmosféra. V prvním případě se 

Ebenovi podařilo vyzdvihnout Vernerův vztah k Egyptu až do té míry, že interview vy-

vrcholilo bez nadsázky romantickým závěrem. Naopak dialog s egyptologem Bártou byl 

zaměřen spíše na pragmatické srovnání starověké a dnešní civilizace. Tyto díly byly roz-

dílné také z pohledu střihů. V rozhovoru s Vernerem jich lze identifikovat více, a to 

zejména v pasážích, kdy profesor vede (možná právě z důvodu vypuštění Ebenových otá-

zek?) dlouhé monology. 

Další dvě interview se zabývala archeologií z jiných pohledů. S profesorem Janem Fri-

drichem hovořil Marek Eben zejména o pravěku a vývoji lidského rodu. Zajímavostí to-

hoto dialogu je, že se v něm v relativně těsné blízkosti objevily tři okruhy – lehce erotické 



69 

 

téma (ideální proporce pravěké ženy), narážka na plavovlasé dívky (s humorným charak-

terem) a poměrně romantické zakončení (podobně jako u Vernera). 

Ze čtveřice dílů vyčnívalo setkání s Jaroslavem Malinou, jelikož se v něm Eben zabý-

val archeologií (experimentální) z pohledu antropologie. Kromě lehce odlišného zamě-

ření profesora Maliny byl ale tento rozhovor zajímavý také z hlediska popularizace vědy. 

Také ostatní rozhovory byly na vysoké úrovni srozumitelnosti, ale výklad tohoto vědce 

měl podle provedeného pozorování nejjistější strukturu, k čemuž přispěly také hostovy 

řečnické schopnosti a volba přiměřených (neodborných) vyjadřovacích prostředků. 

 

5.6 Neurochirurgové (Beneš, Zvěřina) 

V letech 1999–2015 vedl Marek Eben celkem 32 rozhovorů týkajících se medicíny, ja-

kožto oblasti aplikované vědy. Kromě obecných chirurgů, psychiatrů, fyziologů, imuno-

logů a dalších se zde nacházejí také 2 osoby, jejichž zaměřením je nervový systém. Na 

interview s těmito dvěma specialisty se zaměříme v této podkapitole – neurochirurgové. 

 

Vladimír Beneš (5. 6. 2002)159 

„Znáte ten pocit, když s někým mluvíte a říkáte si, tak tobě bych chtěl vidět do hlavy – co 

se ti tam děje. Náš host pan docent Vladimír Beneš tuhle příležitost má denně, protože je 

povoláním neurochirurg. Takže se už do těch hlav něco nadíval. Otázkou ovšem je, zda 

bychom mu ten pohled záviděli. Asi ne.“ Tímto monologem uvedl moderátor Eben velmi 

povedené interview s neurochirurgem Benešem. 

Rozhovor se povedl z hlediska plynulosti hovoru, měl svižné tempo a disponoval kva-

litními otázkami moderátora i zajímavými odpověďmi hosta. Atmosféra byla klidná, ni-

koliv však tím způsobem, že by divák mohl ztratit pozornost. Eben se v interview zcela 

vyhnul představování hosta, pouze o něm ve výše uvedeném monologu sdělil, že je neu-

rochirurg. Eben sice svému hostovi následně položil otázku, jestli si vzpomíná „na první 

pohled do lidské hlavy“, načež Beneš hovořil o svém dětství a otci neurochirurgovi, čímž 

došlo k jakémusi sekundárnímu představování, ale moderátorův účel to pravděpodobně 

nebyl. 

 

                                                 
159 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Vladimír Beneš. Ceskatelevize.cz [online]. 5. 6. 2002 [cit. 2016-

04-23]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/20236816014-na-plo-

varne-s-vladimirem-benesem/> 
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Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Když se ptáte: „Jak VY, pane profesore, zkoumáte ten a ten problém? Jak VY k tomu přistupu-

jete?“ Už je to ten osobní přínos. Kdyby to bylo tak, že bych například věděl, že ten člověk bude 

zajímavý jenom kvůli tomu, co dělá, ale že na něm samotném nebude nic zajímavého, tak bych si 

rozmyslel, jestli bych ho pozval.“ 160 

 

Interview se věnovalo téměř výhradně mozku jako nejsložitějšímu lidskému orgánu. Přes-

tože host hovořil obecně o funkcích mozku, ale také o jeho složení a nemocech, rozhovor 

neměl povahu výkladu. Odbornost zde byla až na výjimky potlačena (např. Benešovo 

užití termínu atrofie). Přispívaly k tomu zejména moderátorovy otázky, jež se zaměřovaly 

spíše na zajímavosti, případně na jevy spojené s mozkem v obecné rovině. Eben položil 

například tyto otázky: „Když jsme tady měli profesora Pirka, tak ten říkal, že některé 

srdce je na pohled hezké, některé ne. Platí totéž o mozku? Víme, kde je v mozku umístěna 

taková věc, jako je třeba vtip? Stane se, že se po operaci změní osobnost pacienta? Co 

nás bolí, když nás bolí hlava?“ Tyto otázky podněcovaly hosta k zajímavým odpovědím. 

Abstraktní rozhovor se konkretizoval tehdy, když Beneš hovořil o operacích. 

Kromě témat týkajících se mozku se rozhovor v závěru také zcela okrajově zabýval 

Benešovým koníčkem, což je entomologie – studium hmyzu (v případě hosta studium 

brouků). Toto odbočení od hlavní linie rozhovoru způsobilo, že pověstná červená nit, 

která se od počátku vinula v dialogu mezi moderátorem a hostem, byla přerušena. Jinak 

kvalitní interview tak bylo zakončeno v kontextu předchozích výpovědí hosta poměrně 

nezajímavě. Postrádalo jakýkoliv náznak pointy, což je v Ebenově podání neobvyklé. 

 

Eduard Zvěřina (6. 4. 2007)161 

Moderátor poskytl profesoru Eduardu Zvěřinovi poměrně mnoho prostoru pro prezentaci 

jeho osoby. Můžeme dokonce říci, že to byl jeho záměr, jelikož kladl otázky směřující 

rozhovor právě tímto směrem. Eben přitom znatelně vycházel z připravené rešerše, když 

se vědce tázal, zdali jej k oboru neurochirurgie skutečně přivedla sestra a proč se rozhodl 

studovat vojenskou lékařskou akademii. Tyto dvě hlavní otázky tvořily základní „kostru“ 

                                                 
160 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
161 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Eduard Zvěřina. Ceskatelevize.cz [online]. 6. 4. 2007 [cit. 2016-

04-23]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/207522160100007-

na-plovarne-s-eduardem-zverinou/> 
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první poloviny interview. Zvěřinovy odpovědi splývaly do delších monologů a celkově 

můžeme říci, že první část tohoto dílu měla spíše životopisný charakter. 

Samotné mikroneurochirurgii se Eben začal věnovat až v 11. minutě pořadu, což je 

bez mála jeho polovina. Profesor Zvěřina hovořil o počátcích mikroneurochirurgie v Čes-

koslovensku, o tehdejším chirurgickém vybavení a o mezinárodní vědecké konferenci, 

která ovlivnila jeho pozdější práci. Moderátor Eben je při tomto vyprávění vědce značně 

upozaděn dílem vlastní vůle, ale také dílem výsledného střihu. Ten je znatelný zejména 

v momentu, kdy Eben klade otázku: „Šije se tam něco v tom mozku?“ Tento dotaz nena-

vazuje na předešlou výpověď hosta. 

Z hlediska popularizace vědy je rozhovor s Eduardem Zvěřinou velmi chudý, a to 

z důvodu dlouhé životopisné části, ale také povahy moderátorových otázek. Některé 

z nich se snažily vyvolat humorný ohlas, ale marně. „Už se vám někdy stalo, že vám tam 

něco spadlo? (při operaci mozku)“ zeptal se moderátor hosta. Ten odpověděl, že ne a roz-

hovor se tímto směrem dále neubíral. Ebenovy otázky humorného charakteru zpravidla 

navazují na odborné poznatky pozvaných vědců, čímž moderátor tyto informace přibli-

žuje divákovi. Nicméně v tomto interview takový moment nenalezneme. 

Host ve své mluvě užívá poměrně mnoho termínů (např. arteriózní malformace), které 

ovšem Eben nevysvětluje, přestože právě na jejich správném výkladu stojí následující 

odpovědi hosta. Naopak když vědec hovořil o operaci mozkového kmene, Eben práci 

chirurga přirovnal k práci instalatéra, který přesně ví, co mají jednotlivé trubky nebo ka-

bely v imaginárním svazku za funkci. Jedná se zároveň o jeden z mála světlých momentů 

tohoto interview z hlediska popularizace vědy. 

V závěru položil Eben svému hostovi zajímavou otázku. „Kdybyste se dostal do Boží 

knihovny a tam by byla knížka o vesmíru a knížka o mozku, po které byste šáhl?“ Host 

odpověděl, že po té o mozku, jelikož se domnívá, že když lidstvo pochopí lidský mozek, 

pochopí i vesmír. Po této poměrně povedené „tečce“ za rozhovorem následovalo Ebenovo 

přání vědci k jeho 70. narozeninám a s odkazem na téma neurochirurgie také přání, ať má 

i nadále „pevnou ruku“. 

 

SHRNUTÍ 

Ze dvou výše analyzovaných rozhovorů Marka Ebena s neurochirurgy vyplynulo, že 

každý z nich má zcela odlišný charakter. Zatímco interview s profesorem Vladimírem 

Benešem z 5. června 2002 jsme hodnotili téměř po všech stránkách jako velmi povedené, 
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na povídání s profesorem Eduardem Zvěřinou z 6. dubna 2007 pohlížíme s vidinou něko-

lika rezerv. 

Interview s neurochirurgem Benešem působí svěžím dojmem. Eben se v něm nezdr-

žuje dlouhým představováním hosta, a už vůbec ne jeho životopisem. Otázky moderátora 

jsou originální a odpovědi hosta jsou z hlediska probíraného tématu poutavé. Oproti roz-

hovoru s profesorem Zvěřinou, má dialog pravidelný rytmus. Host nehovoří dlouze bez 

přerušení o jedné oblasti. Naopak druhý zkoumaný rozhovor směřuje výrazněji k mono-

logu vědce. Zejména jeho životopisná část v první polovině není pro neurochirurgii jako 

takovou podstatná. Diskutabilní je, jestli je profesor Zvěřina dostatečně významnou spo-

lečenskou osobností, aby jeho dětství a kariéře bylo věnováno více než 10 minut vysíla-

cího času (myšleno na úkor času, který mohl být věnován jeho objevům v neurochirurgii). 

Marek Eben tedy vedl tato dvě interview zcela odlišným způsobem, přičemž hlavním 

rysem prvního lze určit jakousi svěžest a druhého životopisnost. Z našeho výzkumu do-

posud vyplývalo, že čím více jsme se blížili při analýze jednotlivých dílů dle jejich data 

vzniku do historie, moderátor Eben poskytoval vědcům více prostoru pro jejich monolo-

gické výpovědi až výklad. Naopak díly s mladším datem vzniku se jevily jako svěžejší 

z hlediska rychlejšího rytmu kladení otázek a následných odpovědí. Analýza rozhovorů 

s profesory Benešem a Zvěřinou ovšem tyto dosavadní výsledky pozorování vyvrací. 

Moderátor při konverzaci s neurochirurgy používá méně vlastních příkladů, než u pře-

dešlých profesních skupin vědců. Spoléhá se tak na to, že diváci pořadu chápou výpovědi 

těchto hostů i bez dodatečného zjednodušení či upřesnění. Lze tedy říci, že z pohledu 

diváka dochází v těchto dvou rozhovorech k popularizaci vědy pouze samotnou účastí 

hostů v pořadu, nikoliv však výraznějším moderátorovým přičiněním. 

 

5.7 Teologové (Halík, Heller, Heřman, Špidlík, Huvar, Vlk, Vácha) 

Poměrně početnou profesní skupinou, do které můžeme zařadit hosty pořadu Na plovárně, 

jsou teologové. Marek Eben vedl interview na téma víry v boha (či obecně víry v nadpři-

rozeno) s celkem 7 hosty. Mezi prvním (Halík, prosinec 2002) a posledním z nich (Vácha, 

leden 2013) uplynulo více než 10 let. Změnil se za tu dobu Ebenův styl vedení interview? 
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Tomáš Halík (26. 12. 2002)162 

Prvním hostem, který v pořadu Na plovárně hovořil o tématech spojených s teologií, byl 

univerzitní profesor a teolog Tomáš Halík. V Česku je pravděpodobně nejznámější 

osobou, která symbolizuje jak život civilní, tak duchovní. Na tento fakt poukázal rovněž 

marek Eben ve svém úvodním monologu k divákům: „Tentokrát bychom mohli začít há-

dankou – Kdo to je? Nevypadá jako farář. Nemluví jako farář, neobléká se jako farář - 

a je to farář. Správná odpověď by byla, že to je doktor Tomáš Halík, náš host Na plo-

várně.“ Tímto sdělením mohl v divácích, kteří Tomáše Halíka neznají, probudit zvěda-

vost, a navnadit je tak, aby si následný rozhovor vyslechli. 

V tomto duchu položil svému hostovi hned první otázku: „Jak se vám žije na hraně 

duchovního a mediálního světa?“ Ve spojení s Halíkovou odpovědí tak Eben dokončil 

úplné představení všech teologových profesí a zájmových činností. Následující pasáže 

rozhovoru se věnovaly jeho studiu psychologie a sociologie, přijetí víry v Boha, životu 

v minulém režimu, jeho psychiatrické praxi v pražské nemocnici U Apolináře nebo jeho 

činnosti v akademické farnosti. 

Interview je z velké části životopisného charakteru a vykresluje Halíkovu osobnost. 

Na druhou stranu je zde ale velmi obsáhlá popularizační složka, a to když se host zamýšlí 

nad kombinací civilního (většinou ateistického) života lidí s životem duchovním. Vzhle-

dem k tomu, že se Halík prezentuje jako člověk „z obou táborů“, jeho slova můžou mít 

na diváky větší váhu. Eben si je této skutečnosti pravděpodobně vědom, takže pouze roz-

víjí hostovy myšlenky, případně klade doplňující otázky. 

Otázek a odpovědí je v tomto rozhovoru poměrně hodně. To samé platí i o tematických 

okruzích. Dialog mezi Ebenem a Halíkem tak má solidní tempo. V Halíkově projevu se 

objevují pojmy z oblasti religionistiky (např. kontemplace) či vyšší (řekněme intelektu-

ální) vrstvy českého jazyka (např. nonkonformita, redefinovat), ale také výrazy velmi ho-

vorové, až nespisovné (např. prachy, chlastat, zabásnout). Eben hosta v tomto ohledu ni-

jak nekoriguje, odborné pojmy nevysvětluje a sám se drží neutrální (bezpříznakové) spi-

sovné češtiny jako ve většině ostatních rozhovorů. 
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Jan Heller (12. 3. 2006)163 

Hlavní složkou Ebenova rozhovoru s profesorem Janem Hellerem byl hostův výklad 

o Bibli – jakožto svaté knize křesťanství a judaismu. Interview mělo skutečně povahu 

jakési přednášky, kdy tento přední český bibliolog zapáleně a s úctou hovořil o tzv. sva-

tém písmu. Z moderátorova kladení otázek přitom bylo jasně zřetelné, že se danému té-

matu buď sám věnuje, nebo jej má velmi pečlivě nastudováno. 

Eben vyjádřil vědcův vztah k Bibli ve vhodně zvoleném úvodním monologu: „Kdyby 

náš host měl strávit 60 let na pustém ostrově, rozhodně by se nenudil, kdyby tam měl 

jednu jedinou knihu. Tou knihou by byl Starý zákon. A pan profesor Jan Heller, biblista 

a religionista, který je naším hostem Na plovárně, se studiem této knihy zabývá opravdu 

už 60 let. Není divu, že patří k našim největším odborníkům v této oblasti.“  

Rovněž první otázka byla povedená. „Jaké to je – číst celý život jednu knížku?“ zeptal 

se Eben, čímž ještě zdůraznil Hellerovo zaměření. Religionista a teolog odpověděl, že 

„dobrodružné“ a své tvrzení ilustroval na příkladu z podmořského světa. Když hovořil 

o několika vrstvách Bible, přirovnal je k barevným rybám a korálům v moři. Poté konsta-

toval, že v o něco nižší vrstvě jsou jiné ryby, ještě níže ryby hlubinné atd. 

Další otázkou Eben profesoru Hellerovi „přihrál“, aby mohl na své předešlé tvrzení 

navázat. Zeptal se totiž: „Musí člověk znát dějinné souvislosti, aby porozuměl Starému 

zákonu?“ Host navázal na své předchozí přirovnání a odpověděl, že ne, a to právě z dů-

vodu těch vrstev – že každý člověk si v Bibli najde tu svou rovinu chápání. 

Moderátor nechává vědce hovořit, takže rozhovor místy přechází v jeho výkladový 

monolog. Eben hosta usměrňuje dobře zvolenými doplňujícími dotazy. Při odpovědích 

hosta Eben souhlasně přikyvuje hlavou. Tento kontaktní prvek s respondentem je u mo-

derátora častý, ale ne v takové míře, jako v tomto interview. 

Rozhovor následně řeší jednotlivé knihy Bible, jazyky, kterými je napsána, její pře-

klady, rozdíl mezi Starým a Novým zákonem nebo biblické příběhy. Dialog mezi Ebenem 

a profesorem Hellerem má výrazné popularizační prvky, jelikož se prakticky jedná, jak 

jsme si řekli již v úvodu, o výklad, jehož směr určuje Eben svými otázkami. Nicméně 

občas host odkazuje na biblické příběhy, které nemusí být ateistickým divákům známé. 
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Moderátor v takových momentech pouze naslouchá, případně přikyvuje, ale dále Helle-

rovy odpovědi nekomentuje. Přátelskou atmosféru podpořily také humorné pasáže. 

 

Robin Heřman (28. 5. 2006)164 

Interview s českým japanologem a budhistickým mnichem Robinem „Šoenem“ Heřma-

nem se týkalo tří hlavních témat. První okruh Ebenových otázek se zaměřoval na hostovo 

přijetí budhistické víry, druhý na společenské hodnoty a výchovu Japonců a třetí na život 

v budhistickém klášteře v Japonsku. 

Eben v tomto rozhovoru klade otázky opět svým charakteristickým klidným stylem, 

což kontrastuje s energičností hosta. Při jeho představování Eben uplatnil zajímavou 

kompozice monologu: „V Japonsku mají posvátnou horu, na ní stojí klášter a ten má 

jednu zvláštnost. Mezi komunitou mnichů je i jeden Čech. A my máme Na plovárně taky 

jednu zvláštnost – mezi našimi hosty je i jeden japonský mnich. Jistě tušíte, že se jedná 

o jednoho a téhož člověka, a tím je japanolog a buddhistický mnich Robin Šoen Heř-

man.“ Moderátor tak opět demonstroval svou kreativitu. Tentokrát však ne volbou jazy-

kových prostředků, ale právě zvolenou kompozicí. 

V první části rozhovoru položil Eben například tyto dvě otázky: „Má jméno Šoen ně-

jaký význam? Jak dlouhá byla cesta od českého kluka k japonskému mnichovi?“ Po každé 

z nich následoval poměrně dlouhý monolog japanologa. Eben přitom pečlivě naslouchal 

a hosta nepřerušoval. Tato část interview se věnovala pouze osobě hosta, avšak k popu-

larizaci budhistické nauky či japonské společnosti nijak nepřispívala. Zato následující pa-

sáže dialogu byly z pohledu nových poznatků pro diváky značně poučné. Eben se zajímal 

o životní hodnoty Japonců s důrazem na jejich výchovu. Použil přitom například tyto 

otázky/úvahy k rozvinutí: „Žasnu nad tou japonskou mentalitou, kdy je tam ta enormní 

slušnost, ta úklona při pozdravu, a na druhé straně ta krutost…“ nebo „Jsou oni přísní 

i na děti?“ Heřman v tomto ohledu hovořil o symbióze úcty a přísnosti, nikoliv však kru-

tosti, kterou zmínil Eben. Ve třetí části rozhovoru se Eben zajímal, jaké jsou podmínky 

vstupu do japonského budhistického kláštera, jaká je denní náplň mnichů nebo jestli po-

byty v budhistických klášterech absolvují také byznysmeni. Co se týče budhistické nauky 
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a japonských společenských hodnot, zejména tato část Heřmanova poutavého vyprávění 

měla silnou popularizační složku. 

 

Tomáš Špidlík (9. 11. 2006)165 

Ze záznamu „povídání“ Marka Ebena s kardinálem Tomášem Špidlíkem lze usuzovat, že 

se z pohledu tázajícího jednalo o celkem obtížné interview. Napovídá tomu hned několik 

skutečností. Špidlík snad vinou svého vysokého věku (tehdy mu bylo téměř 87 let) odbíhá 

od tématu. Z tohoto důvodu klade moderátor některé otázky dvakrát. Navíc, když Eben 

chce položit otázku delšího charakteru, host jej často nenechá domluvit a začíná odpoví-

dat ještě před tím, než „dostane slovo“. Eben v takových chvílích svou otázku rychle do-

končuje a nechává teologa hovořit. 

Špidlíkovy odpovědi jsou někdy stručné, ale většinou naopak rozsáhlé a přecházejí do 

hostova monologu. Zřejmě z tohoto důvodu lze v záznamu postřehnout několik poměrně 

tvrdých střihů. V tomto rozhovoru jsme také jednou zpozorovali velmi vzácný jev, který 

se v pořadu Na plovárně téměř nevyskytuje (na rozdíl od ostatních talk show). Když kar-

dinál hovořil o změnách křesťanské víry a jejím rozšíření mimo Evropu, moderátor Eben 

mu „skočil do řeči“ s krátkou doplňující otázkou: „Co nás čeká?“ Chtěl tím pravděpo-

dobně usměrnit Špidlíkovu odpověď už v zárodku, takže se z pohledu vedení interview 

vlastně jedná o pozitivní moment. 

Z pohledu probíraných témat se Eben ptal předního českého křesťanského orientalisty 

na jeho roli při volbě nového papeže, na funkci papeže v katolické církvi, vztah mezi 

katolickým a pravoslavným křesťanstvím, rozdíl mezi českými a italskými katolíky nebo 

na Špidlíkův vztah k Bohu. K některým tématům se host vzhledem ke svým častým „od-

bočkám“ dostal sám. Hovořil například o jeho misijním a akademickém působení v Af-

rice nebo o návštěvách jeho pravoslavných přátel na východě, což je oblast, na níž je 

specialistou. 

Eben v tomto interview položil několik poměrně dlouhých (úvahových) otázek: „Do-

vedl bych si představit, že nahoře jim to taky nebude jedno, koho tady zvolíme. Myslíte 

si, že je tam cítit Duch boží, když tam je taková volba?“ ptal se na volbu papeže. Ve druhé 

polovině konverzace zase položil otázku pomocí vlastního příkladu: „Spousta lidí si před-

stavuje, že pánbůh je jakýsi automat, do kterého vhodíte minci v podobě modlitby a teď 
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vypadne ven nějaká odpověď nebo splnění toho přání. A samozřejmě něco stojí více těch 

mincí a něco méně… A když z toho automatu nic nevypadne, tak se zlobíme, že k nám 

ten pánbůh nemluví. Máte někdy pocit, že s vámi ten pánbůh nemluví?“ Obě Ebenovy 

uvedené otázky v sobě nesou velmi hlubokou myšlenku, ale jsou vyjádřeny srozumitel-

ným způsobem i pro člověka, který se v otázkách víry neorientuje. 

Přestože byl rozhovor s kardinálem Špidlíkem náročný z hlediska jeho vedení, popu-

larizace křesťanské nauky v něm je na velmi vysoké úrovni. Zasloužil se o to jak host 

zajímavými odpověďmi (které byly pravděpodobně sestříhány do kratší podoby), tak mo-

derátor Eben vhodně zvolenými okruhy a otázkami. 

 

Antonín Huvar (4. 10. 2009)166 

Marek Eben nevede toto interview na téma víry obecně, ale zaměřuje se na osobní život 

katolického kněze a univerzitního pedagoga Antonína Huvara. Tento host byl v dobách 

komunistického režimu v Československu systematicky perzekvován. Konkrétní pří-

klady popularizace teologie v tomto dílu téměř nenajdeme, avšak Huvarovo vyprávění 

může v obecné rovině dokreslovat představu veřejnosti o smyslu duchovního (nejen křes-

ťanského) života. 

Co bude tématem dílu s doktorem Huvarem, předeslal Eben již ve svém úvodním mo-

nologu: „S trochou nadsázky by se dalo říct, že dnes přivítáme Na plovárně cestovatele. 

Je to muž, který prošel místy, kde pravděpodobně nikdo z nás nikdy nebyl. A popravdě 

řečeno, ani bychom tam nechtěli být. Prošel totiž celkem třinácti komunistickými krimi-

nály. Jak se to dá všechno vydržet a zachovat si při tom životní optimismus, na to se ptám 

našeho hosta, katolického kněze pana doktora Antonína Huvara.“ Po prvních slovech mo-

derátora by se mohlo zdát, že hostem bude člověk z úplně jiné sféry lidského zájmu. Ná-

sledujícími větami ovšem Eben vyvedl diváka z omylu. Celkově tak velmi „lehkým“ způ-

sobem uvedl z podstaty věci neveselé téma následujícího interview. 

Eben zvolenými výrazovými prostředky navodil určitou atmosféru soucitu, ale záro-

veň zvědavosti, jakým problémům musel host v 50. a 60. letech minulého století čelit. 

Projevila se tak především jeho empatičnost a cit pro vystupování v konkrétní situaci. 

Ovšem zmíněná decentní atmosféra, kterou Eben nastolil, byla poměrně brzy přeformo-
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vána výpověďmi hosta, jelikož jeho přístup k minulosti byl paradoxně pozitivní. Z Huva-

rových odpovědí vyplývá, že se nelituje, naopak komunistickou perzekuci vnímá jako 

cennou životní zkušenost. V rozhovoru se objevily i humorné prvky, ovšem ne z úst 

Ebena, ale samotného hosta. „Pokud se chcete nechat zavřít, tak zamlada, pak už to tak 

nebaví,“ řekl host. Eben se výpovědi hosta zasmál, ale z jeho uchopení rozhovoru bylo 

patrné, že sám by si Huvarovu minulost zesměšňovat nedovolil. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Myslím si, že bychom našli mezi Plovárnami spoustu dílů, kdy byste si klidně mohl říct, že je to 

zábava, měřeno počtem smíchu. Že byste tam našel hosty, kteří byli třeskutě vtipní, a fakt to bylo 

úžasné. (…) Pak ale máte třeba díly, ve kterých mluvíte s někým, kdo přežil Osvětim. Tam se 

zrovna smíchy nepotrháte, ale i tak to může být fascinující.“ 167 

 

Interview se věnovalo hostovu mládí a přijetí víry v období druhé světové války, pomě-

rům v komunistických věznicích a pracovních táborech nebo teologovu vztahu k přírodě 

(věnoval se skautingu apod.). V konverzaci se objevilo také několik stručných odkazů na 

fakta známá zejména z dějepisu (např. procesy s generálem Píkou nebo doktorkou Horá-

kovou). 

 

Miloslav Vlk (27. 2. 2011)168 

Konverzace mezi Ebenem a kardinálem Vlkem se ubírala mnoha směry. Moderátor s hos-

tem hovořil o jeho dětství a mládí, vysvěcení knězem a později arcibiskupem, o nelehkém 

soužití církve a komunistického režimu nebo o Vlkových bývalých civilních profesích. 

Interview bylo celkově velmi životopisného charakteru, ovšem popularizační služku 

v něm také nacházíme, a to například v pasážích, kdy teolog hovoří o praktikách komu-

nistického režimu. 

Jelikož host odpovídá přiměřeně dlouze, moderátor nemusí hosta přerušovat. V zá-

znamu rovněž nepozorujeme mnoho střihů. Naše pozorování nasvědčuje tomu, že rozho-

vor probíhal plynule a jeho původní stavba se příliš neliší od výsledného střihu. Atmo-

sféra dílu je příjemná, k čemuž přispívá také humor. Ať už jej inicioval Eben či host. 
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Moderátor v tomto rozhovoru postupuje výrazně chronologicky. Jak už bylo řečeno výše, 

nejdříve se zabývá Vlkovým vysvěcením na kněze. V této souvislosti položil zajímavou 

otázku: „Ten kněžský stav, to vlastně není něco, co si člověk vybere. K tomu musí být 

povolán. A většina kněží si většinou pamatuje na okamžik toho povolání. Máte stejnou 

zkušenost?“ Eben v této otázce jasně dává najevo svůj názor, tj. že o tom, kdo se stane 

knězem, podle něj rozhoduje Bůh. 

Podstatná část dialogu je vedena s ohledem na komunistický režim v Československu. 

Eben se kromě jiného zaměřil na Vlkovu civilní profesi v době, kdy mu bylo zakázáno 

uplatňovat se jako kněz. „No… Ještě jsme opomenuli jedno z vašich povolání, které mi 

přijde úplně symbolické, a to bylo to mytí oken. Přece vždyť to je skoro to, co by ten kněz 

měl dělat – mýt okna těch srdcí, těch duší, aby tam nějaké to boží světlo šlo. To v sobě má 

nějakou tu symboliku, nemyslíte?“ Eben tak už podruhé v tomto rozhovoru hostovi nabízí 

v poměrně dlouhé otázce svůj názor. To samozřejmě nemůže být považováno za chybu, 

ovšem v divácích by více otázek tohoto typu mohlo vzbudit dojem, že moderátor exhi-

buje. Takový (spíše negativní) pocit v tomto případě podtrhuje skutečnost, že Vlk s Ebe-

novým výrokem sice souhlasí, ale nijak výrazně jej nerozvádí. 

Host v rozhovoru používá teologické termíny jako např. penitent nebo sekularizace, 

které nemusejí být všem divákům srozumitelné. Eben ovšem jejich výkladu nevěnuje po-

zornost. Tento fakt společně s celkovým zaměřením rozhovoru potvrzuje, že cílem bylo 

prezentovat v pořadu Na plovárně osobnost kardinála Vlka, nikoliv teologii samotnou. 

 

Marek Orko Vácha (27. 1. 2013)169 

Toto interview je specifické vzhledem k zaměření hosta, který je biologem na úrovni vy-

sokoškolského pedagoga, ale také teologem na úrovni katolického kněze. Eben ve svém 

úvodním monologu předkládá názor, že víru a vědu nelze skloubit, a následně toto tvrzení 

vyvrací: „Když jsem vyrůstal, byl mi společností vštěpován tzv. vědecký světový názor. 

Základem vědeckého světového názoru bylo především popření Boha a pak tvrzení, že 

věda a náboženství se vzájemně vylučují. Kdyby tomu tak bylo, tak bych dnes neměl koho 

přivítat Na plovárně, protože náš host je jednak biolog, ale je to také teolog a katolický 

kněz. Rád tu vítám pana Marka Orko Váchu.“ Nenásilným způsobem tak na konkrétním 

příkladu ukázal, že on sám s původním názorem nesouhlasí. 

                                                 
169 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Marek Orko Vácha. Ceskatelevize.cz [online]. 27. 1. 2013 [cit. 

2016-04-24]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plo-

varne/212522160100036-na-plovarne-s-markem-orko-vachou/> 
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Po úvodním krátkém vysvětlení hostova prostředního jména „Orko“ (orlí oko, přezdívka 

ze skauta) položil Eben zajímavou otázku: „Když jsme tu měli před mnoha lety pana 

Grygara (21. 10. 1999, viz podkapitola Fyzici, pozn. aut.), tak říkal: ‚Čím déle člověk 

poznává vesmír, tím těžší je nevěřit v Boha.‘ Platí to i o biologii a genetice?“ Moderátor 

tím započal konverzaci na téma evoluční biologie a genetiky. K jeho dalším povedeným 

otázkám patřily například tyto: „Není ta genetika obor, kde se v budoucnu budou teolo-

gové s genetiky střetávat? Nám už běhají po světě geneticky upravení lidé, ne?“ Eben 

nechává hosta poměrně dlouze hovořit o problematice kmenových buněk a medicínské 

etiky. V této pasáži interview host používá odborné výrazy jako např. mutagen, gamety, 

epigenetika, asistovaná reprodukce apod., což z důvodu jejich husté koncentrace v něko-

lika málo větách činí Váchovu výpověď hůře srozumitelnou laické veřejnosti. Na náhlou 

zvýšenou koncentraci těchto termínů Eben zareagoval jen nonverbálně – mírně povyta-

ženým obočím a lehkým údivem, a možná z tohoto důvodu se k podrobnějšímu rozvíjení 

této oblasti neodhodlal. 

Místo toho se opět přesunul k teologickým zájmům hosta. Ptal se jej například na jeho 

způsob přijetí křesťanské víry, pobyt v klášteře tzv. trapistů (cisterciácký řád) nebo na 

jeho domovskou farnost. Z našeho pohledu je zajímavé, že Vácha zmínil, že kromě far-

nosti na Moravě slouží také v akademickém Kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, a to 

pod farářem Tomášem Halíkem (host Na plovárně 26. 12. 2002). 

Na závěr rozhovoru položil Eben svému hostovi spíše řečnickou otázku, která však 

spojuje Váchovy oba zájmy (biologii a teologii): „Nepřipadá vám, že se Bůh na těch 

prvohorách, druhohorách, třetihorách (…) poměrně dlouho rozcvičoval? Proč se s tím 

tak dělal? Proč to neudělal hned?“ Host odpověděl, že ho to také zajímá a že se těší, až 

se na to Boha jednou zeptá (myšleno až skončí tento jeho pozemský život). 

Popularizaci vědy lze v tomto dílu pozorovat spíše v rovině biologie, kde Vácha hovoří 

o evoluční biologii, genetice nebo o konkrétních látkách či léčebných postupech. V ob-

lasti teologie líčí své osobní prožitky nebo zkušenosti z života v klášteře, ale teologií či 

religionistikou jako vědou se stejně jako většina předešlých hostů pořadu nezabývá. 

 

SHRNUTÍ 

Šest hostů z této skupiny zkoumaných interview zastupovalo nějakým způsobem křes-

ťanskou víru. Pouze v pořadí třetí návštěvník pořadu Robin Heřman hovořil o jiném ná-

boženství – o budhismu. Z analýzy těchto rozhovorů vyplynulo, že Marek Eben je jistější 
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v dialozích týkajících se křesťanství. V konverzaci právě s touto šesticí hostů klade ná-

ročnější otázky, které buď plynou z pečlivější rešerše tématu, nebo z toho důvodu, že je 

v této oblasti přirozeně zběhlý. 

Ovšem z pohledu Ebenova vedení interview můžeme nalézt mezi zmíněnými šesti roz-

hovory rozdíly. V dílu s Tomášem Halíkem z 26. prosince 2002 směroval Eben rozhovor 

k osobnosti hosta. Zaměřil se zejména na kombinaci jeho civilního a duchovního života. 

Hosta nijak výjimečně nepředstavuje, jelikož jej veřejnost zná právě jako člověka, který 

v jedné osobě reprezentuje jak univerzitního profesora sociologie, politického aktivistu, 

příležitostného filozofa, tak katolického kněze. Lze říci, že Eben volbou otázek (a ve spo-

lupráci s Halíkem) popularizuje právě spojení víry a civilního života. Samotné hodnoty 

z pohledu teologie týkající se křesťanství však příliš nerozebírá. Naopak například v in-

terview s Tomášem Špidlíkem z 9. listopadu 2006 se moderátor samotnému křesťanství 

věnuje více. Zajímají jej rozdíly mezi jednotlivými větvemi křesťanské církve apod. Host 

mluvil velmi obsáhle, což způsobilo, že Eben jej navzdory svému mírnému stylu několi-

krát přerušil. Nelze snad hovořit o klasickém „skákání“ do řeči, ale přesto se jedná o vý-

jimečný prvek v Ebenově projevu. 

Podobným stylem vedl moderátor rozhovor s Antonínem Huvarem (4. října 2009) 

a Miloslavem Vlkem (27. února 2011). Eben v obou případech věnoval velkou část svých 

otázek problematice duchovní praxe hostů v období komunistického režimu v Českoslo-

vensku. V dialogu s Huvarem se moderátor zaměřil na teologovu perzekuci, která vyvr-

cholila jeho několikanásobným uvězněním. Eben v tomto díle uplatnil svou schopnost 

empatičnosti a taktu, pomocí které uvedl hosta s nelehkou minulostí. Ovšem toto inter-

view nakonec mělo stejně jako to s kardinálem Vlkem velmi pozitivní atmosféru a objevil 

se zde i humor. Zasloužili se o to sami pozitivně naladění hosté, přičemž Eben tento hu-

mor vzhledem k nelehké minulosti hostů pouze přijímal, avšak sám jeho tvůrcem nebyl. 

V chronologicky posledním díle (s kardinálem Vlkem) položil Eben několik otázek delší 

povahy, ve kterých je patrný také jeho osobní názor. Tento druh otázek je v moderátorově 

stylu spíše výjimkou. 

Na křesťanskou (z části také židovskou) tematiku byly zaměřeny také rozhovory s bib-

listou Janem Hellerem (12. března 2006) a biologem a teologem Markem Orko Váchou 

(27. ledna 2013). Odpovědi doktora Hellera měly povahu výkladu, přičemž Eben v tomto 

dílu zněním svých otázek prokázal, že se v teorii křesťanství dobře orientuje. Ústředním 

motivem jejich konverzace byla Bible a biblické příběhy. Do rozhovoru s Váchou se Eben 

snažil zakomponovat hostovo dvojí zaměření, tj. zaměření biologické a teologické. To se 
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mu podařilo díky vhodně zvoleným otázkám mírně filozofického charakteru. Zajímavé 

je, že moderátor položil Váchovi stejnou otázku jako dalším dvěma předchozím hostům. 

Zajímalo ho, jestli se daný host stal věřícím postupně, nebo jestli se to stalo v jeden kon-

krétní okamžik. K recyklaci této otázky mohlo dojít buď náhodou, nebo se Eben nechal 

inspirovat svými předchozími rozhovory. 

V tematicky odlišném rozhovoru s Robinem Heřmanem je Eben výrazně pasivnější 

než v rozhovorech s ostatními hosty z oblasti teologie. Může to být způsobeno například 

tím, že hodnoty budhismu (a s ním spojená japonská kultura) jsou v Česku méně známé 

než hodnoty křesťanské. Eben tak klade otázky týkající se především života v budhistic-

kém klášteře. Například různým odvětvím budhismu nevěnuje pozornost, zatímco v roz-

hovorech, které se týkaly křesťanství, šel více do hloubky tématu. 

Nejvyšší měrou byla popularizace vědy obsažena v rozhovorech s biblistou Janem 

Hellerem, jelikož se v něm moderátor přímo zabýval vědeckým bádáním hosta v oblasti 

bibliologie, a s Markem Orko Váchou, kde Eben kromě teologie věnoval poměrně velké 

množství otázek také biologii (zejména genetice). Ostatní rozhovory měly sice také po-

pularizační charakter, ale divákům přibližovaly náboženství obecně, nikoliv jako předmět 

vědeckého zkoumání. 

 

5.8 Ostatní (Königová, Štědroň, Illnerová, Cílek, Straus) 

Podobným způsobem, jako jsme učinili v šesti předchozích podkapitolách, můžeme po-

stupovat i u dalších akademických profesních skupin. V letech 1999–2015 vedl Marek 

Eben v pořadu Na plovárně zajímavá interview například také s chemiky, entomology, 

imunology, plastickými chirurgy, psychiatry nebo historiky umění. 

V této poslední podkapitole podrobíme kvalitativní analýze rozhovory s 5 hosty, je-

jichž zaměření je dle seznamu hostů (viz příloha č. 1) buď ojedinělé, nebo jinak atrak-

tivní. Míru této ojedinělosti a zejména přitažlivosti stanovil na základě subjektivního 

úsudku, ovšem vycházejícího z dlouhodobého a systematického studia daného materiálu, 

autor této práce. V rámci poslední podrobně analyzované skupiny budeme postupně 

zkoumat rozhovory moderátora na téma medicíny, muzikologie, biochemie a fyziologie, 

geologie a klimatologie a forenzních věd (kriminalistiky). 
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Radana Königová (15. 4. 2003)170 

Stejně jako všechny hosty pořadu Na plovárně, také lékařku (specialistku na popáleniny) 

a vysokoškolskou profesorku Königovou uvedl moderátor krátkým monologem: „O že-

nách se všeobecně tvrdí, že jsou křehčí a zranitelnější než muži. Ale přijde na to, jak kdy. 

Vzpomínám si, že když jsme chodili se psem na veterinu, tak největší scény v čekárně 

vždycky tropili samci, zatímco fenky tiše a statečně trpěly. Dnes bych vám chtěl Na plo-

várně představit ženu, která je podle mého názoru výjimečně silná, protože prakticky celý 

svůj život pracovala na jednom z nejtěžších oddělení, jaké můžete v nemocnici najít – na 

oddělení popálenin. Vítám Na plovárně profesorku, doktorku Radanu Königovou, kandi-

dátku věd.“ Eben využil k představení hosta vlastní příhodu, což pro něj není neobvyklé. 

Ovšem pokud rozebereme jeho monolog podrobněji, všimneme si, že moderátor přirov-

nává profesorku k fenám. Vzhledem ke kontextu tato skutečnost sice není tak výrazná, 

přesto se ale jedná o diskutabilní spojení z hlediska vhodnosti jeho použití v této situaci. 

Interview s doktorkou Königovou má komorní atmosféru. Přispívá k tomu zřejmě povaha 

respondenta, ale také probírané téma. Eben volbou otázek vykresluje profesorku jako 

ženu, která se celý život věnuje léčbě těžkých popálenin, přestože je toto medicínské za-

měření považováno za jedno z nejnáročnějších. Ptá se Königové na její vztah k profesi, 

studium, vývoj lékařské techniky nebo na její pedagogickou praxi. Přibližně v poslední 

čtvrtině se konverzace dotýkala také jejího rodinného života. Eben s doktorkou krátce 

hovořil například o jejím synovi, kterým je akademický malíř a cestovatel Otto Plachta 

(hostem pořadu 24. 6. 2013). 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„My s tím máme obecně problém, že máme méně žen než mužů. Nevím, čím to je. Možná tím, že 

jsou prostě maskulinní profese a těch žen je ve vědě míň. (…) Vždycky. Bereme. Jsme nadšení 

z žen, když jsou. (…) Některé ty profese jsou takhle postavené. (…) My bychom byli radši, kdyby-

chom měli žen více, a snažíme se o to, ale není to tak úplně jednoduché.“171 

 

Konverzace moderátora a lékařky je ve srovnání s ostatními rozhovory poměrně tichá. 

Eben po svém úvodním monologu snížil intenzitu svého hlasu, aby se vyrovnal svému 

                                                 
170 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Radana Königová. Ceskatelevize.cz [online]. 15. 4. 2003 [cit. 

2016-04-29]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/20352216011-

na-plovarne-s-radanou-konigovou/> 
171 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
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hostovi. Otázky klade citlivě s ohledem na vážnost tématu. Příkladem může být položení 

například těchto dotazů: „Pohled na popálené lidi patří určitě k těm nejdrastičtějším. 

Zvykla jste si? (…) Můžete se vůbec těšit do práce?“ Takt dává Eben najevo nejen for-

mulací otázek, ale také způsobem jejich vyřčení. 

Odvážné ovšem bylo znění otázky, která se týkala rekonstrukcí obličejů pacientů po 

těžkých popáleninách: „Vy jste svým způsobem výtvarníci, protože z obličeje, který není, 

děláte obličej, který je…“ Profesorka smysl této otázky dobře pochopila, a její odpověď 

přinesla dokonce humornou vložku. Zmínila totiž pacientku, jejíž manžel po léčbě popá-

leniny tvrdil, že má „lepší nos, než měla předtím“ (navzdory tomu, že se nejednalo o ná-

vštěvu plastického chirurga za účelem vylepšení jejího vzhledu). 

Celkově vede Eben rozhovor s profesorkou Königovou velmi plynule. O dobré „sou-

hře“ obou aktérů může svědčit také fakt, že ve výsledném záznamu je obsaženo na stan-

dardní poměry málo střihů. Ačkoliv se Eben v rozhovoru nezabývá prezentací lékařských 

metod nebo druhů úrazů, obecnou popularizaci medicíny (léčbu popálenin) můžeme iden-

tifikovat prostřednictvím téměř celého interview. 

 

Miloš Štědroň (4. 5. 2004)172 

Moderátor představil Miloše Štědroně (odborníka na dílo hudebního skladatele Leoše Ja-

náčka) jako hudebního vědce a skladatele. Právě těmito dvěma oblastmi se zabýval také 

rozhovor. Eben při představení hosta zmínil, že působí v brněnském Divadle Husa 

na provázku a že je například spoluautorem hudby k filmu Balada pro banditu. Tato in-

formace je pro diváky podstatná, jelikož si díky ní mohou tohoto hudebního vědce přiřadit 

ke konkrétnímu dílu a představit si, co je alespoň z části jeho náplní práce. 

Eben ovšem ve své následující otázce připomněl, že Štědroň není prostým autorem 

filmové hudby: „Nepřipadá vám to takové nespravedlivé, že jste vy, jako hudební vědec 

a autor mnoha závažných skladeb, stejně v povědomí veřejnosti nejvíce znám jako autor 

písniček z Balady pro banditu?“ Host odpověděl, že mu to nevadí, ale daleko větší vý-

znam než tato odpověď, mělo samotné Ebenovo konstatování skutečnosti obsažené 

v otázce. Interview se dále zabývalo například populární hudbou a její historií. „Byli třeba 

Verdi nebo Puccini popkulturou té doby?“ položil Eben muzikologovi jednu z otázek. 

                                                 
172 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Miloš Štědroň. Ceskatelevize.cz [online]. 4. 5. 2004 [cit. 2016-

04-29]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/20352216035-na-plo-

varne-s-milosem-stedronem/> 
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Moderátor tak předpokládá určité vzdělání diváků v oblasti hudby. Ovšem diváci ne-

musejí vědět, že se jedná o operní skladatele, tudíž jim může uniknout, na co Eben naráží 

(tj. jestli opera, která dnes není součástí hlavního proudu, jím ve své době byla). Štědroň 

odpověděl, že se domnívá, že ano, a na Ebenův popud hovořil také krátce na téma komer-

cionalizace hudební scény. 

Z projevu moderátora lze vypozorovat, že má k hudbě a divadlu úzký vztah. Jsou zde 

rovněž patrné jeho znalosti v oboru hudby, když s vědcem hovoří o opeře, muzikálové 

hudbě nebo o hudebním nadání známých brněnských herců, kteří se Štědroněm v minu-

losti spolupracovali. V této souvislosti položil Eben hostovi zajímavou otázku: „Co vás 

vzrušuje na práci v divadle? Protože přece opera by vám nabídla daleko školenější hlasy. 

Ti herci v divadle to vždycky nějak zčuní…“ Přestože tato otázka je úsměvná z hlediska 

použití nespisovného výrazu „zčunit“, odpověď na ni přinesla zajímavé informace. 

Tato část rozhovoru byla zakončena poměrně razantním střihem. Následující pasáži, 

kdy Štědroň hovořil o studiu tvorby skladatele Leoše Janáčka, tak znatelně chyběl kon-

text. Stejně tak byla zhoršena srozumitelnost sdělení týkající se skladatele Webera. Cel-

kově je ale interview dobře srozumitelné, přestože se v něm objevilo několik hudebněvěd-

ních termínů (např. intonace, témbr). Eben s muzikologem ve velké míře probíral také 

vývoj brněnské kultury, což způsobilo, že k popularizaci vědy došlo prostřednictvím roz-

hovoru nejen v rovině muzikologie, ale také dosti výrazně v oblasti historie. 

 

Helena Illnerová (26. 1. 2006)173 

V pořadí třetí ženou z oblasti vědy byla v pořadu Na plovárně biochemička a fyzioložka 

Helena Illnerová (bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky). Marek Eben s ní 

vedl interview především na téma jejího vztahu k vědecké činnosti, přičemž samotná ná-

plň její práce byla výrazně potlačena. Můžeme tedy říci, že k popularizaci vědy zde do-

chází v rovině profesní, nikoliv v rovině samotných poznatků. 

Moderátor v tomto duchu vystavěl hned svůj úvodní monolog, ve kterém sice nastínil 

předmět jejího aktuálního výzkumu, ale poté řeč svedl k obecně k její profesi a následně 

i k rodinnému životu: „Dáma, kterou jsme přivítali na Plovárně, dosáhla významných 

úspěchů při výzkumu vnitřních biologických hodin člověka. A trochu ji podezřívám, že 

doufala, že při tom výzkumu zjistí, že ten biologický den má aspoň o 2 hodiny víc. Protože 

                                                 
173 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Helena Illnerová. Ceskatelevize.cz [online]. 26. 1. 2006 [cit. 

2016-04-29]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plo-
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je to dáma, která dokáže stihnout neuvěřitelné množství věcí. Řídila Akademii věd, při 

tom dělala svoji vlastní vědeckou práci, jezdila do práce na kole a ještě každý večer vařila 

rodině teplou večeři. (…)“ Eben tak (díky zmínění soukromé stránky života vědkyně 

Illnerové) opět docílil nenásilného přiblížení hosta divákům. 

Poté, co moderátor zahájil rozhovor odkazem na již zmíněné cestování na kole a teplé 

rodinné večeře, se přesunul k tématu biologických hodin člověka. Ovšem pouze obecně, 

což vychází ze znění jeho otázek: „Je těžké najít téma pro vědecký výzkum? Co vás při-

vedlo ke zkoumání těch biologických vnitřních hodin? To znamená, že máme v těle nějaký 

budík, který je synchronizovaný s těmi čtyřiadvaceti hodinami?“ Illnerová odpovídala 

taktéž velmi obecně, a to i po přesunu k tématu regulace tělesné teploty. Eben její odpo-

věď shrnul ve vlastním povedeném příkladu: „Já mám doma topení nastavené na jakýsi 

cyklovač, který tu teplotu reguluje. Funguje takhle nějak i ta tělesná teplota člověka?“ 

Vědkyně tento příklad s úsměvem akceptovala a tímto momentem prakticky došlo 

k ukončení popularizace daného tématu v rozhovoru. 

Dále už se Eben věnoval pouze profesi vědce a životu profesorky Illnerové. Zajímal 

se, jestli je věda také fyzicky náročná, jaké to je, když člověk pracuje v noci osamocen na 

nějakém výzkumu, jak dlouho trvá, než se dostaví dílčí výsledky, jaké postavení má česká 

věda ve světě apod. Biochemička byla velmi výřečná, takže rozhovor měl rychlé tempo. 

Moderátor se krátce věnoval také její kandidatuře na prezidenta republiky v roce 2003 

(o kterou se však sama nepřihlásila). Tuto skutečnost vědkyně komentovala s ohledem na 

své organizační schopnosti, kterým se přiučila jako vedoucí turistických táborů. Toto 

téma brali oba aktéři s humorem, jenž vycházel z narážek na úroveň české politické 

scény. Důraz na osobní stránku profesorky potvrdil Eben také v závěru rozhovoru, kdy jí 

v reakci na předešlou odpověď popřál, ať se i nadále těší ze svých dětí, rodiny a přátel. 

 

Václav Cílek (21. 9. 2006)174 

Rozhovor Marka Ebena s geologem a klimatologem Václavem Cílkem je velmi infor-

mačně nasycený, jelikož je v něm obsaženo mnoho témat. Chronologicky můžeme mo-

derátorovy otázky (a následné odpovědi známého populizátora vědy) zařadit do těchto 

okruhů: čas z pohledu geologie, lidstvo a jeho vliv na planetu, složení zemského jádra, 

                                                 
174 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Václav Cílek. Ceskatelevize.cz [online]. 21. 9. 2006 [cit. 2016-

04-29]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/206522160100019-

na-plovarne-s-vaclavem-cilkem/> 



87 

 

pohyby litosférických desek, Cílkovo studium v Tanzanii, periodicita povodní, geogra-

fická poloha České republiky z hlediska příznivosti klimatu, Cílkův vztah k přírodním 

materiálům. 

Popularizace geologie a klimatologie je tak v tomto dílu pořadu z hlediska kvantity na 

vysoké úrovni. Nicméně z hlediska kvality musíme konstatovat opak, jelikož žádnému 

z uvedených témat se Eben nevěnuje podrobněji. Interview se nese v obecné rovině také 

díky stylu odpovědí hosta. Ten probíraná témata vysvětluje velmi laickým stylem (zřejmě 

vědomě). V jeho řeči nejsou obsaženy téměř žádné odborné výrazy, a pokud přece jen, 

jejich význam je dobře srozumitelný z kontextu. 

Jako zajímavou můžeme klasifikovat například pasáž rozhovoru, kterou Eben zahájil 

následující otázkou: „Podle některých prognóz to vypadá, že pokud lidstvo bude chtít 

přežít, bude muset kolonizovat nějakou jinou planetu. Vidíte to taky tak špatně? To by se 

mi nechtělo…“ Byť tento dotaz přímo nezapadá do Cílkovy vědecké činnosti, hosta po-

bídl k zajímavým úvahám o smyslu expanze lidstva (zejména Evropanů), změnách men-

tality lidí a obecně o chápání „růstu“ z pohledu vědy nejen v pozitivním, ale i v negativ-

ním smyslu.  

Eben se během konverzace s vědcem pokusil otevřít také potenciálně humorné téma. „Jak 

se jedinému bílému žáku v Tanzanii balí spolužačky?“ navázal na Cílkovo studium v Af-

rice. Jeho záměr, aby host vyprávěl nějakou zábavnou historku, se mu ovšem nepovedlo 

zcela úplně uskutečnit. Přírodovědec sice zmínil úsměvnou situaci, kdy se mu podařilo 

chytit největší saranče, kterého se všichni spolužáci báli, ale samotná podstata otázky 

nebyla zodpovězena. 

Interview má díky mírnému vystupování hosta klidnou atmosféru, nicméně jeho ply-

nulost narušuje časté střídání témat. To může být způsobeno kladením otázek moderátora, 

ale například také tím, že Cílek mohl při reálné konverzaci často odbíhat od tématu, což 

se nepodařilo tvůrcům napravit ani při práci ve střižně. Množství probraných témat tak 

lze hodnotit pozitivně (z pohledu kvantity popularizace vědy), ale z pohledu kvality po-

pularizace vědy a soudržnosti interview také negativně. 
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Jiří Straus (16. 9. 2007)175 

Dialog mezi Jiřím Strausem a Markem Ebenem byl velmi úzce zaměřen. Týkal se před-

stavení tzv. forenzní vědy jako moderního nástroje kriminalistiky, přičemž osobní rovina 

rozhovoru (bližší představení Strause jako člověka, rodina, záliby apod.) byla výrazně 

potlačena ve prospěch neotřelého tématu. Moderátor vedl rozhovor tímto směrem cíleně, 

jak je zcela patrné z obsahu jeho otázek. 

Eben představil Strause svým typickým způsobem. Jako již v několika případech před-

tím krátce hovoří o zdánlivě s hostem nesouvisející situaci, ale poté zlehka naváže na 

samotné představení vědce: „Většina lidí touží po tom, aby po nich něco zůstalo, aby po 

sobě na tom světě zanechali nějakou stopu. Ale pak je malá skupina lidí, kteří touží po 

přesném opaku – aby po sobě, pokud možno, žádnou stopu nezanechali. A to jsou pocho-

pitelně zločinci. Naším hostem na Plovárně je odborník na stopy a jejich analýzu, profe-

sor, doktor filozofie, plukovník pan Jiří Straus, prorektor pro vědu a výzkum a vedoucí 

katedry kriminalistiky Policejní akademie ČR.“ Můžeme si všimnout, že Eben vyjmeno-

val mnoho titulů hosta. Tím Strause nejen pečlivě představil divákům pořadu, ale také 

k němu tímto způsobem vyjádřil svůj respekt. 

Interview se zabývalo popularizací vědeckých metod, které kriminalisté využívají při 

vyšetřování trestných činů. Eben se zajímal, co je náplní práce forenzního biomechanika, 

ať už na místě činu, nebo později v laboratoři. Jelikož Straus odpovídal poměrně akade-

micky, Eben jeho výpovědi přibližoval divákům pomocí smyšlených situací. Povedená 

byla například jeho úvaha rozvíjející vědcovu přednášku o tzv. bipedální lokomoci (uni-

kátním stylu chůze každého pachatele) a její identifikaci prostřednictvím průmyslových 

kamer: „Když si to představím v praxi, že někdo půjde vykrást benzinovou pumpu… Půjde 

se tam podívat třeba dva dny předem, nenápadně si tam zaplatí benzín, koupí si nějaký 

časopis, projde si to a odejde. Pak přijde loupit, ale to už je v úplně jiném psychickém 

rozpoložení, je trošku v afektu, má nervy… Nechová se jinak? Není to tak zásadní změna, 

že by to pak nebylo průkazné?“ Moderátor tímto způsobem slovy vyjádřil potenciální 

pochybnosti veřejnosti, jestli je tato metoda dostatečně spolehlivá. Eben se tímto dotazem 

stal na moment jakýmsi „lehkým oponentem“ hosta, což rozhovoru prospělo, jelikož vě-

dec danou kriminalistickou metodu blíže vysvětlil, a své předešlé tvrzení tím obhájil. 
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Přestože se v interview objevuje poměrně mnoho odborných výrazů (např. bipedální lo-

komoce, plantogram, daktyloskopická stopa, disperzní prostředí) a vědec místy používá 

akademické vrstvy jazyka (např. korelovat, aproximativně), jeho odpovědi jsou srozumi-

telné. Eben tuto srozumitelnost podporuje častými doplňujícími dotazy a vlastními smyš-

lenými příklady. Kvalita popularizace biomechaniky a obecně kriminalistiky je tak 

v tomto dílu na velmi vysoké úrovni. 

 

SHRNUTÍ 

Ačkoliv tuto skupinu vědců nepojí jako v předešlých podkapitolách jedno profesní zamě-

ření, analyzované rozhovory můžeme dle definice vědy v teoretické části této práce roz-

dělit do tří kategorií. Oblasti biochemie, fyziologie (profesorka Illnerová), geologie a kli-

matologie (doktor Cílek) řadíme do přírodních věd. Hudební vědu neboli muzikologii 

(profesor Štědroň) považujeme za vědu humanitní. Medicínu (doktorka Königová) a fo-

renzní vědy (profesor Straus), které vycházejí z teorie především přírodních věd, chápeme 

jako oblasti tzv. aplikované vědy. Jednotlivá interview tak můžeme porovnat alespoň 

v těchto velmi obecných skupinách. 

Rozhovory s profesorkou Königovou a profesorem Strausem sice lze zařadit do výše 

uvedené společné kategorie, ale jejich náplň se vzhledem k odlišnosti medicíny a forenz-

ních věd přirozeně liší. Rozdíl ovšem můžeme identifikovat také ve způsobu vedení in-

terview. Zatímco s lékařkou hovoří Marek Eben na téma léčby popálenin a důraz klade 

na osobní vztah hosta k profesi, s kriminalistou se věnuje zejména samotnému předsta-

vení kriminalistických metod. Ve druhém případě tak pozorujeme značnou popularizaci 

především fyzikálních věd, ke které dochází již z povahy moderátorových otázek. 

Velmi podobný rozdíl pozorujeme také při srovnání interview s profesorkou Illnero-

vou a doktorem Cílkem. Eben s biochemičkou a fyzioložkou hovoří obecně na téma jejího 

vztahu k vědecké profesi, ale také o rodině. Výzkumu týkajícího se biologických hodin 

člověka věnuje méně času. Cílek moderátorovi sice také odpovídá na některé otázky sou-

kromého charakteru, ale hlavním tématem rozhovoru byly aktuální poznatky z oboru ge-

ologie a klimatologie. Opět tedy můžeme pozorovat, že v rozhovoru s profesorkou vede 

Eben interview spíše osobním (osobnostním) směrem, zatímco s vědcem se přednostně 

věnuje popularizaci tématu. 

Z konverzace s muzikologem Milošem Štědroněm lze poznat, že téma hudby a divadla 

je Ebenovi blízké. Projevuje se to moderátorovými konkrétními dotazy, ve kterých pro-

kazuje znalost klasické hudby a divadelního prostředí. Jmenuje např. klasické hudební 
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skladatele i veřejnosti méně známé brněnské herce. Ze všech sledovaných dílů v této pod-

kapitole má právě tento rozhovor (odpovědi hosta) nejvíce inklinuje k přednášce. 

Zejména druhá polovina interview je výrazně monologická ve prospěch hosta. 

Všech pět výše vybraných rozhovorů můžeme hodnotit jako velmi povedené. Mode-

rátor Marek Eben opět potvrdil svou schopnost tematicky a zajímavě uvést každého hosta 

v připraveném monologu, otázky kladl s ohledem na probírané téma citlivě (a až po ukon-

čení předešlé výpovědi hosta), vhodně reagoval a správné pochopení tématu ilustroval 

vlastními příklady. Elegantním způsobem tak přispíval k popularizaci vědy a k tvorbě te-

levizní publicistiky a zábavy (ve smyslu poznání). 
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6. Výsledky 

Následující pasáž této práce je klíčová, jelikož kombinuje znalosti nabyté v jednotlivých 

kapitolách teoretické části (Interview, Televizní talk show, Na plovárně, Současná popu-

larizace vědy v České republice) s informacemi získanými v průběhu výzkumu. 

Po kvantitativní analýze, které jsme se věnovali v podkapitole Statistický výzkum po-

tvrzující popularizaci vědy v pořadu, jsme provedli také podrobnou kvalitativní analýzu 

vybraných dílů pořadu Na plovárně z let 1999–2015. Celkem 26 rozhovorů moderá-

tora s osobnostmi z oblasti vědy (= 1/4 z celkového počtu 104) jsme zkoumali v rámci 

šesti úzkých profesních skupin (Fyzici, Botanici, Parazitologové, Archeologové, Neu-

rochirurgové, Teologové) a jednoho smíšeného oddílu (Ostatní). K dispozici máme rov-

něž rozsáhlý tematický rozhovor s Markem Ebenem (viz příloha č. 4), čímž jsme dosáhli 

ideální výchozí pozice pro formulaci výsledků našeho kombinovaného výzkumu.  

6.1 Popularizace vědy v pořadu Na plovárně 

V letech 1999–2015 navštívilo pořad Na plovárně celkem 629 hostů, z nichž 104 (9 mužů 

a 8 žen) můžeme zařadit do některé z oblastí vědy (dle její definice v kapitole č. 4). Ze 

získaných údajů vyplývá, že Marek Eben vedl interview na vědecké téma v 17 % pří-

padů z celkového počtu odvysílaných dílů. Systematickou popularizaci vědy tak mů-

žeme identifikovat přibližně v každé šesté premiéře pořadu. 

 

 

 

17% 104

83% 525

Podíl hostů z oblasti vědy v pořadu Na plovárně

v letech 1999–2015

hosté z oblasti vědy

hosté ostatní
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Tvůrci se v intervalu 17 let existence talk show (spornost této klasifikace pořadu popsána 

v kapitole č. 3) podíleli na popularizaci 23 vědních odvětví. Nejvyšší zastoupení zde 

měla medicína – 25 %, následována historickými vědami – 20 % a biologií – 18 %. 

K dalším často frekventovaným oborům patřily např. chemie (6 %), teologie (6 %) a fy-

zika (5 %). Ostatní odvětví (divadelní věda, filozofie, informatika, muzikologie, antropo-

logie, ekonomie, politologie, forenzní vědy, geologie, klimatologie, japanologie, lingvis-

tika, matematika, nanotechnologie, sociologie, filmová věda, urbanismus) nepřekročily 

hranici 2 %. 

 

 

 

Podrobné informace o popularizaci výše uvedených akademických odvětví v závislosti 

na jednotlivých letech jsou k nalezení v podkapitole č. 5.1. V ní jsme například zjistili, že 

aktuálně (roky 2014–2015) účast hostů v pořadu Na plovárně z oblasti medicíny stoupá 

(0<4), z oblasti historických věd klesá (3>1) a z oblasti biologie stagnuje (3=3). 

 

 

25%

20%

18% 6%
6%

5%

2%

2%

2%

2%
12%

Vědní obory popularizované v pořadu Na plovárně

v letech 1999–2015 podle procentuálního zastoupení

medicína historie biologie chemie teologie fyzika

divadelní věda filozofie informatika muzikologie ostatní
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V letech 1999–2006 zastoupení hostů z oblasti vědy v pořadu Na plovárně poměrně pra-

videlně rostlo z minima v roce 2000 (2) až na maximum v roce 2006 (9). Od roku 2007 

do roku 2015 pozorujeme značné výkyvy jejich účasti, přičemž za slabé můžeme označit 

ročníky 2009 (3) a 2012 (4), a za silné ročníky 2010 a 2011 (oba 9). Maxima dosáhl 

pořad v roce 2013, kdy jej navštívilo 10 hostů z oblasti vědy. Aktuálně (s ohledem 

na poslední dva ukončené roky) účast akademiků v pořadu stagnuje na čísle 6, což je 

téměř přesný aritmetický průměr (6,1) z celkového počtu hostů v letech 1999–2015. Po-

čet popularizovaných vědních oborů v těchto letech roste (6<9) a aktuálně je nad 

průměrem (7,7). Výchozí tabulky jsou k nahlédnutí v příloze č. 3. 

 

 

 

SHRNUTÍ 

Z hlediska kvantity pozvaných osobností popularizoval Marek Eben vědu nejvíce v roce 

2013, kdy vedl interview na vědecké téma celkem s 10 hosty. Ovšem z hlediska kvantity 

probíraných vědeckých oblastí to je v letech 2006 a 2011, kdy se jeho rozhovory s 9 hosty 

týkaly celkem 13 vědeckých témat. Počet vědců v pořadu aktuálně stagnuje na ročním 

průměru (6), počet probraných vědních oborů roste (6<9; průměr 7,7). Výše prezentované 

statistické údaje potvrdily domněnku, že Marek Eben (se štábem pořadu Na plovárně) 

se už samotným množstvím pozvaných hostů z oblasti vědy výrazně a dlouhodobě 

podílí na popularizaci vědy v médiích (v České televizi), respektive popularizaci 

vědy v České republice. 
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6.2 Ebenův styl vedení interview na vědecké téma 

V praktické části této práce jsme podrobili kvalitativní analýze celkem 26 rozhovorů 

Marka Ebena s hosty z oblasti vědy (podkapitoly 5.2–5.8), což je, jak už jsme si připo-

mněli výše, přesně jedna čtvrtina z celkového množství 104 hostů, kteří v letech 1999–

2015 navštívili pořad Na plovárně. Kromě provedení podrobné analýzy zmíněných 26 in-

terview jsme ovšem z výzkumných důvodů zhlédli dalších 39 dílů pořadu s akademiky. 

Při definování Ebenova stylu vedení interview na vědecké téma tak vycházíme z ana-

lýzy 26 hlavních a 39 doplňujících rozhovorů176 (viz příloha č. 1), teoretické části 

(zejména kapitoly Interview) a z rozhovoru s Markem Ebenem (příloha č. 4). 

 

Ebenův úvodní monolog k rozhovoru s kardinálem Tomášem Špidlíkem.177 

Hned v úvodu charakteristiky Ebenova stylu vedení interview na vědecké téma je třeba si 

uvědomit, že do každého rozhovoru zasahuje ve větší či menší míře televizní střih. Od-

vysílané díly pořadu Na plovárně nejsou přesným otiskem reálné konverzace mezi 

moderátorem a jeho hosty, zejména pak z pohledu kompozice interview. Tuto sku-

tečnost musíme mít při posuzování Ebenova individuálního stylu nepřetržitě na paměti. 

                                                 
176 Konečný vzorek 65 osob odpovídá více než 60 % z celkového počtu zkoumaných hostů pořadu. 
177 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Tomáš Špidlík. Čas: 0:39. Ceskatelevize.cz [online]. 9. 11. 2006 

[cit. 2016-04-23]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plo-

varne/206522160100016-tomas-spidlik> 
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Každé interview s osobností z oblasti vědy začíná Marek Eben úvodním monologem. 

V prvních odvysílaných dílech pronáší toto představení hosta ze stoje, po přesunu natá-

čení do klubu Avion už toto entré realizuje v sedě z křesla. Při sdělení se dívá přímo do 

kamery. Host je usazen u stejného stolu, avšak úvod poslouchá zatím pouze mimo záběr. 

Zmíněný monolog začíná Eben vždy identickým pozdravem (vzhledem k vysílacímu 

času): „Dobrý večer…“ Samotné jméno hosta zpravidla oznamuje až ke konci svého mo-

nologu, čímž v divácích vyvolává určité napětí, kdo je daným hostem. Eben často hovoří 

o zcela jiné situaci a k profesi hosta (v tomto případě vědce či jiné osobnosti z oblasti 

vědy) se dostává až pomocí tzv. oslího můstku. Ten je mnohdy překvapivý a může mít 

humorný charakter. Tato technika přispívá k lepší počáteční pohodě hosta. Monolog bývá 

zakončen různými variacemi oznámení: „Vítáme na Plovárně pana profesora…“ Užitím 

1. osoby množného čísla přispívá Eben k lepšímu zapojení diváka do děje. 

Na úvod pokládá hostu z oblasti vědy vždy pozitivní otázku či jinak v kladném smyslu 

zahajuje rozhovor. Tato „otázka“ zpravidla navazuje na jeho předchozí monolog, který 

směřuje ke specializaci hosta. Také další otázky mají vlídný, nekonfliktní, pozitivní cha-

rakter, jelikož stejně vlídná, nekonfliktní, pozitivní a celkově příjemná má být dle Ebe-

nova přesvědčení atmosféra každého rozhovoru (nejen s vědci) v pořadu Na plovárně.  

 

Eben udržuje oční kontakt s vědkyní Helenou Illnerovou (na klíně poznámky).178 

                                                 
178 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Helena Illnerová. Čas: 5:48. Ceskatelevize.cz [online]. 26. 1. 

2006 [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plo-

varne/205522160100033-na-plovarne-s-helenou-illnerovou/> 
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Eben hosty nikdy nekonfrontuje s nepříjemnými tématy. Odpovídajícím či jinak reagují-

cím vědcům vždy pečlivě naslouchá a přitom stále udržuje oční kontakt. Do připravené 

složky s poznámkami se dívá jen zcela výjimečně. (Má ji položenou v klíně a je vidět jen 

při celkovém záběru kamery na oba hosty. Většinu času jsou oba aktéři rozhovoru zabí-

ráni od pasu nahoru). 

Přestože odpovědi hostů z oblasti vědy často svým charakterem připomínají spíše sou-

vislou přednášku, Eben je nepřerušuje. Vyčkává, až akademik svou výpověď sám ukončí. 

V tomto ohledu se spoléhá na následnou práci střihačů, kteří každý záznam interview 

zkrátí na požadovanou délku cca 23 min. V některých případech odborníci mluví dlouze, 

ale Ebena jejich výklad v delším rozsahu evidentně zajímá. Někdy je ovšem z jeho mi-

miky patrné, že nechává hosty dlouze hovořit jen ze zdvořilosti. Je trpělivý i v případě, 

kdy se host „nechce vzdát svého slova“ a třeba i sám nastoluje nová témata rozhovoru. 

V takových chvílích, kdy Eben nedostává dostatek prostoru k položení celé nové otázky, 

se snaží alespoň usměrňovat hosty krátkými vsuvkami v pauzách mezi jejich výpověďmi. 

 

Ebenovo typické gesto „pečlivého naslouchání“ (interview s lékařem Benešem).179 

Když se Eben snaží přimět vědce, aby svou odpověď rozvinul či jinak blíže vysvětlil dané 

téma, mírně souhlasně přikyvuje hlavou. Za tímto účelem také často hbitě opakuje některá 

slova nebo krátká slovní spojení, která předtím vyřkli hosté. Většinou tak činí ve funkci 

                                                 
179 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Vladimír Beneš. Čas: 9:22. Ceskatelevize.cz [online]. 5. 6. 2002 

[cit. 2016-04-23]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plo-

varne/20236816014-na-plovarne-s-vladimirem-benesem/> 
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jakési kontrolní otázky (ujištění, jestli odpověď správně pochopil), nebo jako potvrzení 

předeslané domněnky. Tento zvyk má vzhledem k plynulosti konverzace pozitivní účinky 

a funguje jako jakýsi kontaktní prostředek, jelikož nedochází k úplnému přerušení hosta. 

Zaujetí dává najevo především gesty a mimikou. Jeho typickým znakem je přidržování 

brady zespodu palcem a z vrchní strany hranou ukazováku. Co se týče mimiky, stále si 

drží lehký úsměv (míra jeho upřímnosti není měřitelná), který místy prokládá, v závislosti 

na obsahu rozhovoru, například výrazem údivu či bezhlasého smíchu. 

Náročná vědecká témata se snaží do přijatelné míry zjednodušit, aby je divák pochopil. 

Zároveň ovšem nesnižuje jejich vědeckost, aby neztratil zájem hosta, či dokonce aby jej 

neurazil. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Když máte hosta z oblasti vědy, tak jste mezi dvěma úskalími. Na jedné straně nechcete, aby to 

bylo bůhvíjak triviální, abyste toho hosta neotrávil, protože když budete chtít, aby vám to všechno 

lapidárně vysvětlil, tak ho většinou otrávíte. (…) Jinak se snažím vždycky hledat nějakou střední 

cestu, aby to ještě bylo pro toho hosta zajímavé, ale zároveň aby to bylo pro uchopitelné pro 

diváka.“180 

 

Pokud má pocit, že divák stále nemusí správně chápat odpovědi hostů z oblasti vědy, 

postupuje několika způsoby. Často danou problematiku přirovnává ke zcela jiným oblas-

tem lidského života. Hledá modelově podobné situace a na nich demonstruje, jak daná 

záležitost „funguje“. Hosta v tomto případě využívá jako odborníka, který po vyřčení jeho 

(Ebenova) vlastního příkladu posoudí, zdali lze na dané odborné téma nahlížet podobnou 

optikou. Existence této metody vychází z Ebenovy schopnosti improvizovat. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Když je to hodně složité, tak se snažím najít nějakou paralelu nebo obraz, kterému by ten 

divák rozuměl. A kterému rozumím i já. Dát vědci ten úkol, aby tu jeho tezi napasoval 

na nějaké podobenství z běžného života, z úplně jiné oblasti.“ 181 

 

 

                                                 
180 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
181 Tamtéž. 
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Méně často používá Eben metodu „opakování otázek“, kdy stejný dotaz klade několikrát 

za sebou až do doby, kdy se host dostatečně srozumitelně vyjádří. (Lze předpokládat, že 

této metody využívá v reálných rozhovorech častěji, ale v mnoha odvysílaných interview 

není vzhledem k uplatnění střihu „přiznána“ – střihač vybere pouze dotaz, který vyvolal 

nejlepší odpověď, nebo moderátorovy otázky zcela vynechá a spojí pouze potřebné hos-

tovy výpovědi.) Odborné výrazy (termíny) obsažené ve výrocích hostů zpravidla nepře-

kládá do jednodušší vrstvy jazyka. Spoléhá se na to, že inteligentní diváci jejich význam 

pochopí z kontextu. Výjimkou jsou ovšem „základní termíny“, kdy z pochopení jejich 

významu vychází buď celé interview, nebo na něm závisí jeho dílčí úseky. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Když mám pocit, že je to klíčová záležitost, tak to vysvětlit musíme. (…) Když bych viděl, že je to 

patová situace a zůstane to někde trčet, že když ten divák nepochopí tohle, tak už pak nepochopí 

nic z toho, co přijde potom, tak to musíme vysvětlit za každou cenu.“ 182 

 

V takovém případě věnuje Eben pečlivému vysvětlení relevantní množství času, kdy 

hostu klade např. kontrolní otázky a dostává ujišťující odpovědi. 

Kromě výrazné zdvořilosti se v rozhovorech Marka Ebena s osobnostmi z oblasti vědy 

objevuje také prvek humoru. Eben vždy využívá odpovědí hostů s humorným potenciá-

lem a rozvíjí je. Činí tak nenásilně, vždy s ohledem na aktivní zapojení, či naopak rezer-

vovanost hosta. Nikdy neváhá vyřknout zejména narážky na českou politickou scénu. Lze 

říci, že politiky do jisté míry diskredituje, nikdy však nejmenuje konkrétní osoby. 

V těchto „humorných“ situacích, ale nejen pouze v nich, svými výstupy mírně upozaďuje 

své hosty, což by za jiných okolností sám pokládal za nezdvořilé.  

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Nenapadá mě, že bych někdy tlačil na to, že to musí být legrace k potrhání. To určitě ne.“183 

 

Míra jeho sebeprezentace (v neutrálním významu) závisí také na typu hosta, respektive 

na tom, jakou oblast vědy host reprezentuje. Tento faktor ovlivňující Ebenův styl vedení 

                                                 
182 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
183 Tamtéž. 
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interview na vědecké téma prezentujeme mimo jiné v následující samostatné pasáži – 

Faktor hosta. 

Stejně jako k úvodům a samotným hlavním částem interview na vědecké téma přistu-

puje Eben výhradně kladně, pozitivní zůstává také v jejich závěrech. Tento pozitivní pří-

stup zde dokonce graduje. Moderátor pomocí důmyslných otázek (a do jisté míry očeká-

vaných odpovědí) zpravidla podtrhuje hostův vztah k danému oboru vědy. Mnohdy je 

takový záměr téměř romantický. Ideálním stavem je pro něj dosažení pointy. 

Zpravidla v návaznosti na poslední získanou odpověď přeje Eben hostovi profesní 

úspěchy a splnění jeho tužeb. Následně mu děkuje za navštívení pořadu. Interview ukon-

čuje pohledem do kamery a formulí: „Dnes byl naším hostem na Plovárně…“ Následuje 

jméno vědce často spojené s jeho nejvyšším dosaženým akademickým titulem. 

 

 

V humorných situacích dává Eben najevo své pobavení přiměřeným smíchem.184 

 

Faktor hosta 

Ebenův styl vedení interview na vědecké téma výrazně ovlivňuje skutečnost, jaké určující 

prvky do rozhovoru přináší osobnost hosta. Následující charakteristika vychází z ana-

lýzy vybraných 26 rozhovorů, které jsme zkoumali v praktické části této práce. Pod-

statný je přitom jak rozbor těchto rozhovorů v rámci vymezených profesních skupin, 

tak jejich porovnání mezi jednotlivými skupinami. 

                                                 
184 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Filip Kadlec. Ceskatelevize.cz [online]. 12. 10. 2006 [cit. 2016-

04-10]. Čas: 10:10. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plo-

varne/206522160100022-na-plovarne-s-filipem-kadlecem/> 
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Způsob, jakým Marek Eben vede rozhovory s hosty z oblasti vědy, závisí v první řadě na 

komunikačních schopnostech samotných hostů. V případech, kdy jim nečiní problém 

delší dobu souvisle hovořit či dokonce z vlastní iniciativy nabízejí další možné směry 

rozhovoru, Eben pozorně naslouchá. Jelikož jsou jejich odpovědi delšího charakteru, v ta-

kových rozhovorech klade zpravidla menší počet otázek a zabývá se menším počtem ok-

ruhů (témat). 

Vědce často pouze usměrňuje krátkými otázkami či jinými postřehy komentujícího 

charakteru. Pokud je ovšem host méně komunikativní nebo jeho odpovědi mají pouze 

stručnou podobu, pak je situace opačná – klade větší množství otázek a zabývá se větším 

počtem témat, aby naplnil stanovenou stopáž rozhovoru. V rozhovorech, ve kterých hosté 

používají příliš akademickou vrstvu jazyka (především odborné výrazy, ale také složitější 

větné konstrukce) zvyšuje Eben frekvenci svých metod zjednodušování odborného té-

matu (viz předchozí pasáž této podkapitoly). 

 

Marek Eben v interview s teologem a sociologem Tomášem Halíkem.185 

 

V méně častých situacích, kdy host hovoří příliš povrchně, směřuje Eben interview blíže 

k jádru tématu. Tato teze ovšem platí pouze v případech, kdy je předmětem rozhovoru 

dané odborné téma. Jak vyplývá z provedeného výzkumu, hlavním předmětem Ebenova 

zájmu může být totiž také samotná osobnost hosta, případně kombinace obojího. 

                                                 
185 CESKATELEVIZE.CZ. Na plovárně: Tomáš Halík. Čas: 19:50. Ceskatelevize.cz [online]. 

26. 12. 2002 [cit. 2016-04-23]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plo-

varne/20236816033-na-plovarne-s-tomasem-halikem/> 
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Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„To, co se určitě snažím, je, aby to bylo vždycky aspoň trošku o tom člověku. Protože když budete 

dělat Hyde Park, tak je to o tom, co ten člověk dělá. Výhradně. (…) Ten pořad není postaven na 

tom, aby se člověk dozvěděl něco o tom vědci osobně. Je to o tom problému. Chcete se bavit 

o meteoritech, tak si pozvete někoho, kdo je přes meteority. Ale Plovárna je daleko osobnější.“186 

 

Vypozorovali jsme také trend (potvrdil jej v provedeném výzkumném rozhovoru sám 

Marek Eben), že čím více se profese hosta blíží k přírodním vědám (např. fyzika, biolo-

gie, geologie), tím více se zabývá popularizací samotného tématu na úkor představení 

dané osobnosti. Naopak čím blíže má host k humanitním vědám, tím stoupá míra prezen-

tace právě hosta. Nicméně v každém interview v pořadu Na plovárně lze identifikovat 

v různých poměrech obě tyto složky. Zároveň lze říci, že u hostů reprezentujících huma-

nitní vědy se Eben zajímá více o jejich vztah k profesi, zatímco s hosty reprezentujícími 

přírodní vědy klade důraz na popularizaci oboru. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Je to dáno, řekl bych, do značné míry tím, že když máte někoho z humanitních oborů nebo 

z umění, tak samozřejmě já ho znám líp. (…) Mám s ním třeba osobní zkušenost nebo vím, jak se 

chová v nějakých situacích, a to už je podhoubí pro nějaký druh otázek. Ale většinu z těch vědců 

neznám vůbec a vidíme se poprvé až v den natáčení. Takže tím je dáno… Koneckonců, když si 

načtete to cédéčko s materiály, tak v tom umění nebo humanitních vědách je to daleko osob-

nější.187 

 

Přímo k popularizaci odborných poznatků v rámci konkrétní vědní oblasti vede Eben roz-

hovor zpravidla v případech, kdy jsou hosty pořadu odborníci, kteří se dlouhodobě syste-

maticky podílejí (nebo se podíleli) na v daném čase populárním vědeckém výzkumu. 

Obecně o vědě nebo oboru s hosty hovoří, pokud jsou to zasloužilé osobnosti (např. v dů-

chodu či na sklonku kariéry). 

                                                 
186 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
187 Tamtéž. 
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V závislosti na míře přírodovědné, respektive humanitní složky v rozhovoru jsme zazna-

menali ještě jeden zajímavý trend. Eben je v interview s hostem mnohem aktivnější, po-

kud se probírané téma týká humanitních věd. V takovém případě neklade pouze otázky, 

ale sám přináší nové poznatky, či dokonce rozvíjí vlastní úvahy. Nejvíce se tento jev pro-

jevil u hostů z oblasti teologie. (Přispěl k tomu pravděpodobně také fakt, že Eben je vě-

řící.) V této souvislosti bychom mohli kriticky hovořit například o zvýšené sebeprezen-

taci, nebo dokonce exhibici. Nápaditost tohoto jevu je ale způsobena především skuteč-

ností, že ve většině ostatních interview s hosty z oblasti vědy je Eben spíše pasivní. 

 

Faktor času (množství zkušeností) 

Pořad Na plovárně je vysílán na různých programech České televize od roku 1999. Mo-

derátor Marek Eben tak disponuje zkušenostmi, které nepřetržitě získával přes 

17 let. Do konce roku 2015 vedl celkem 629 rozhovorů, z nichž 104 se ve větší či menší 

míře zabývalo vědou. Lze pozorovat vývoj jeho stylu vedení interview na vědecké téma? 

Při prezentování následujících výsledků vycházíme z 65 zhlédnutých interview v chrono-

logickém pořadí (viz příloha č. 1). 

Obzvlášť v této části charakteristiky Ebenova stylu musíme výsledky výzkumu for-

mulovat jako obecné tendence. Naopak zcela jistě nemůžeme tyto výsledky analýzy pre-

zentovat formou ultimativních závěrů, jelikož také při zkoumání faktoru času musíme 

brát zřetel na výše popsaný faktor hosta. Přes toto úskalí ovšem můžeme označit za jeden 

z dalších hlavních prvků ovlivňujících podoby interview z hlediska času (z hlediska stáří 

jejich vzniku v intervalu let 1999–2015) prvek množství Ebenových zkušeností. Ty se 

s každým dalším uskutečněným rozhovorem zvyšují a souvisí také se zvyšujícím se vě-

kem moderátora. S postupem po časové ose směrem do současnosti (1999→2015) pozo-

rujeme následující tendence. 

Tendence č. 1: Eben se věnuje ve větší míře tématu na úkor prezentace osobnosti 

hosta. Podíl osobní složky se zmenšuje, což způsobuje, že rozhovor je nasycenější z hle-

diska množství odborných informací. Zájem o životní zkušenosti hosta se zmenšuje. 

Tento předpoklad vyvracejí hosté z oblasti vědy, jejichž životopisný potenciál převyšuje 

potenciál atraktivity oboru. Příklad: Přestože teolog Huvar navštívil pořad v ne tak dávné 

minulosti (2009), Eben se výhradně zabýval jeho kvalitou života v době komunistického 

režimu, nikoliv samotnou teologií. Zde vidíme výrazný zásah faktoru hosta. 

Tendence č. 2: Směřuje rozhovor k probírání konkrétních situací na úkor abstraktních 

témat. Dosahuje toho kladením otázek konkrétního charakteru, které se zaměřují na jedno 
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jasně definované téma. Výpovědi hostů pak rozvíjí do hloubky, nikoliv do šířky. Častěji 

reaguje na odpovědi hostů a podíl jeho připravených otázek se snižuje. Příklad: Tuto ten-

denci můžeme pozorovat hlavně v rozhovorech s přírodovědci – fyziky, botaniky, para-

zitology. Ovšem například v dílech s archeology tento vývoj neidentifikujeme, jelikož 

Eben kladl důraz na konkrétní přístup hosta k tématu už u raných rozhovorů. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Stává se mi třeba, že když vidím ten program, tak si říkám, proč jsem u toho tématu nezůstal 

déle. Proč jsem ho tak rychle opustil. Proč jsem se nezdržel. To je škoda. Ale že bych si pustil 

dvacet Plováren, teď bych si je zanalyzoval a řekl bych si, že musím změnit metodu… To jsem 

neudělal nikdy.“188 

 

Tendence č. 3: Opakuje otázky, které kladl i předešlým hostům stejného zaměření. Z roz-

hovoru s Markem Ebenem vyplývá, že tak koná v některých situacích záměrně, protože 

jej zajímá přístup konkrétního hosta, v jiných jej napadají podobné nebo zcela stejné 

otázky intuitivně. Příklad: Obsahově stejnou otázku týkající se okamžiku přijetí víry 

v Boha položil postupně teologům Halíkovi, Vlkovi i Váchovi. Botaniků Větvičky 

a Sádla se ptal nevědomky na stejný pokus, přestože tyto rozhovory dělí téměř 12 let. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Někdy mě to téma zajímá a dostanete na něj pokaždé jinou odpověď. Ale popravdě řečeno, radši 

bych to nedělal. (…) Mně to nevadí, pokud ta odpověď přijde jiná a pokud je přínosná. Pak mi 

nevadí, že ta otázka je stejná, ale nemělo by to být pravidlem.“189 

 

Tendence č. 4: V jednom rozhovoru klade obsahově velmi podobné otázky za sebou, aby 

od vědce získal co nejsrozumitelnější vysvětlení. Tuto metodu Eben využívá opět přede-

vším v dialozích s hosty z oblasti přírodních věd, jelikož přírodovědná témata bývají 

zpravidla náročnější na pochopení diváka. Příklad: Fyzika Němce nechal Eben dlouze 

hovořit, přičemž na složitá témata se nedoptával. Rozhovor tak byl místy obtížně srozu-

mitelný. Téma probírané s fyzikem Jungwirthem bylo náročné podobně jako v případě 

                                                 
188 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
189 Tamtéž. 
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rozhovoru s Němcem, Eben se ovšem v tomto případě už „nebál“ zopakovat podobnou 

otázku vícekrát, aby dosáhl co nejsrozumitelnější odpovědi. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„No jó, s tím jsme opravdu měli plné ruce práce. (…) Někdy to fakt pomůže. Já to tedy nedělám 

úplně rád, ale vím, že třeba, když jsem sledoval ještě ve zpravodajství Barboru Tachecí, tak ta 

měla tuhle metodu na politiky a byla schopná jim stejnou otázku položit třeba šestkrát za sebou. 

A pak už to začalo být zábavné. Jenže tam je samozřejmě ta motivace jiná. Ten člověk perma-

nentně lhal nebo utíkal a ona ho prostě honila. Já se jenom snažím dostat diváka do obrazu.“ 190 

 

Tendence č. 5: Eben si v dialogu postupně vyhrazuje větší prostor. Nejen, že neváhá zo-

pakovat stejnou otázku vícekrát (viz tendence č. 4), ale nezdráhá se prezentovat vlastní 

příklady či úvahy. Koná tak z toho důvodu, aby dané téma divákům lépe vysvětlil, re-

spektive jej lépe zpopularizoval. Vlastní příklady a úvahy, které vycházejí z probíraného 

odborného základu, nechává hostovi z oblasti daného vědního oboru kriticky posoudit. 

Z těchto poznatků vyplývá, že v průběhu let se Ebenova sebeprezentace v pořadu zvyšuje 

(v neutrálním významu). Příklad: Tento jev můžeme pozorovat opět na předchozím pří-

kladu vývoje rozhovorů s fyziky. 

 

Z rozhovoru s Markem Ebenem: 

„Já přece nebudu v tom rozhovoru machrovat, že jsem si načetl deset odborných výrazů a pak je 

v tom rozhovoru stokrát použiju, aby bylo vidět, jak se ten Eben vyzná. (…) Já se je naučím proto, 

abych vůbec mohl ten rozhovor vést. Jinak se snažím mít pořád na zřeteli diváka, pro kterého to 

děláme. Co tomu pomůže, když bych byl já v té oblasti znalý, ale divák tomu nebude rozumět…“191 

 

SHRNUTÍ 

S odkazem na teoretickou část této práce můžeme konstatovat, že „Interview na vědecké 

téma v podání Marka Ebena a jeho TV pořadu Na plovárně“ má atributy žurnalistic-

kého žánru interview, přičemž k jeho celkovému vyznění přispívají značnou měrou 

prvky Ebenova individuálního stylu vedení rozhovoru (celkově komunikace), faktor 

hosta a faktor času, vyjádřený množstvím Ebenových zkušeností. Rozhovory s hosty, 

                                                 
190 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha, 

25.04.2016. (viz příloha č. 4) 
191 Tamtéž. 
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kteří v pořadu Na plovárně reprezentují některou z oblastí vědy, mají publicistický cha-

rakter. Z hlediska přístupu k respondentovi jsou vždy výhradně pozitivní, jelikož se 

v nich nevyskytují konfrontační témata. Jedná se tedy o rozhovory partnerské. Hosté 

dostávají pro své výpovědi mnoho prostoru, čímž můžou některé pasáže konverzace budit 

dojem monologického interview. Pokud je Ebenovým hlavním předmětem zájmu host, 

rozhovor můžeme označit za portrétní (osobnostní). Výrazná je přitom jeho emocio-

nální složka. Jestliže se moderátor věnuje především popularizaci vědeckého tématu, 

jedná se o interview analytické (rozborové). Ebenovy otázky kombinují rysy připrave-

ného, ale také improvizovaného (volného) rozhovoru, a mohou být osobní (ve vztahu 

k hostovi) i neosobní (ve vztahu k tématu) povahy. Z pohledu předpokládaných odpovědí 

uplatňuje Eben především otázky otevřené, ale v menší míře také alternativní, kontrolní 

či dichotomické. Ve všech interview s osobnostmi z oblasti vědy převažují rysy indivi-

duální (běžné) komunikace na úkor komunikace institucionální. 
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Závěr 

Výsledky prezentované v poslední kapitole této práce potvrdily předpoklad, že moderátor 

Marek Eben prostřednictvím televizního pořadu Na plovárně výrazně přispívá k popula-

rizaci vědy v České republice. Relace oficiálně označovaná jako talk show produkuje 

téměř dvě dekády televizní zábavu založenou kromě jiného na zajímavých a často pouč-

ných rozhovorech s vědci či jinými osobnostmi, jejichž profese lze smysluplně a s citem 

zařadit do akademického prostředí. 

Výzkum založený na kvantitativní a kvalitativní komparativní analýze vybraných dílů 

pořadu ukázal, že ke zmíněné popularizaci dochází dílem výrazného množství pozvaných 

hostů, se kterými moderátor vede interview na vědecké téma, ale také dílem specifického 

stylu, jakým jsou tyto rozhovory uskutečňovány. Z vypracované analýzy vyplývá, že při-

bližně každý šestý host pořadu zastupuje některou z oblastí vědy. Jak ukazují statistické 

údaje, účast akademiků v pořadu Na plovárně je v posledních dvou letech průměrná, při-

čemž Marek Eben má tendenci vybírat si pro svá interview osoby, které svým profesním 

zaměřením sdružují více než jeden vědecký obor. V průběhu 17 let vysílání pořadu ho-

vořil nejčastěji s lékaři, zastupujícími oblast aplikované vědy – medicíny, následně pak 

s historiky a biology. Do konce roku 2015 se s více než 100 odborníky podílel na popu-

larizaci více než 20 vědních odvětví.  

Ebenův styl vedení interview na vědecké téma vychází z jeho obecného stylu vedení 

rozhovorů a kombinuje prvky žurnalistického žánru interview a individuálního způsobu 

komunikace. Výslednou podobu každého dialogu zároveň ovlivňuje několik faktorů, 

z nichž nejvýraznější jsou faktor hosta a faktor času. Právě přítomnost faktoru času, vy-

jádřeného množstvím rostoucích Ebenových zkušeností, potvrdil stanovenou hypotézu, 

že Ebenův styl vedení interview na vědecké téma se v průběhu let změnil, a stále se mění. 
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Summary 

The results presented in the last chapter of the paper confirmed the assumption that the 

presenter Marek Eben, through the TV show Na plovarne, significantly contributes 

to the science popularization in the Czech Republic. For almost two decades, the pro-

gramme officially determined as talk show has been producing television entertainment 

based among other things on interesting and often edifying interviews with scientists and 

other personalities, whose profession we can meaningfully and sensitively rank to aca-

demic environment.  

The research based on quantitative and qualitative comparative analysis of selected 

show’s episodes has revealed, that the popularization is caused by significant amount of 

invited guests, who participate in interview on the topic of science with the presenter, but 

also by specific style, which these interviews are realized by. The prepared analysis indi-

cates, that approximately every sixth guest of the show represents some of the science 

areas. In terms of statistics, the participation of academics in Na plovarne show has been 

average for two last years, while for his interview Marek Eben tends to choose persons, 

who combines more than one scientific discipline by their professional specialization. 

Over 17 years of the show broadcast he has conversed most frequently with doctors, rep-

resenting an area of applied sciences – medicine, followed by historians and biologists. 

By the end of 2015 he had participated with more than 100 specialists on popularization 

of more than 20 scientific areas.  

Eben’s interview style on the topic of science follows from his general interview style 

and combines some elements of journalistic genre interview and some elements of indi-

vidual communication mode. The final form of every dialogue is simultaneously influ-

enced by several factors and the most significant are two of them, the factor of guest and 

the factor of time. Just the presence of the factor of time, expressed by amount of Eben’s 

growing experiences, has confirmed the hypothesis that Eben’s interview style on the 

topic of science has been developing over the years, and is still developing. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam hostů pořadu Na plovárně z oblasti vědy (1999–2015) 

Použité zkratky a vysvětlivky 

ANT – antropologie, BIO – biologie, DIV – divadelní věda, EKO – ekonomie, FIL – filozofie, FOR – fo-

renzní věda, FYZ – fyzika, GEO – geologie, HIS – historie, CHM – chemie, INF – informatika, JAP – 

japanologie, KLI – klimatologie, LIN – lingvistika, MAT – matematika, MED – medicína, MUZ – muzi-

kologie, NAN – nanotechnologie, POL – politologie, SOC – sociologie, TEO – teologie, TFI – teorie 

filmu, URB – urbanismus  /* – cizinci 

Tučně jsou vyznačeny zhlédnuté díly, tučně a podtrženě zhlédnuté a podrobně analyzované díly. 

 

JMÉNO  DATUM  PROFESE 

 

Norman Sartorius* ??. ??. 1999 chorvatský psychiatr (MED) 

Cyril Höschl  ??. ??. 1999 psychiatr (MED) 

Jiří Grygar  21. 10. 1999 astrofyzik (FYZ) 

 

Martin Hilský 01. 06. 2000 literární historik (HIS) 

Jan Pirk  27. 12. 2000 kardiochirurg (MED) 

 

Luboš Hrůza  14. 02. 2001 scénograf (DIV) 

František Dvořák 14. 03. 2001 historik umění (HIS) 

Jiří Pilka  09. 05. 2001 muzikolog (MUZ) 

 

Ivan Vyskočil  16. 01. 2002 pedagog herectví (DIV) 

Rudolf Zahradník 27. 03. 2002 fyzikální chemik (FYZ, CHM) 

Václav Větvička 15. 05. 2002 botanik, publicista (BIO) 

Vladimír Beneš 05. 06. 2002 neurochirurg (MED) 

Svatopluk Svoboda 08. 10. 2002 plastický chirurg (MED) 

Tomáš Halík  26. 12. 2002 filozof, teolog, kněz (FIL, TEO) 

 

Miroslav Verner 25. 03. 2003 egyptolog (HIS) 

Radana Königová 15. 04. 2003 plastická chiruržka (MED) 

Vratislav Schreiber 20. 05. 2003 endokrinolog (MED) 

Dalibor Povolný 10. 06. 2003 entomolog (BIO) 

Pavel Taussig  30. 09. 2003 filmový historik (HIS) 

Zdeněk Matějček 23. 12. 2003 dětský psycholog (MED) 

 

Zdeněk Neubauer 10. 02. 2004 filozof (FIL) 

Anna Fárová  23. 03. 2004 historička umění (HIS) 

Jaromír Zemina 20. 04. 2004 historik umění (HIS) 

Miloš Štědroň 04. 05. 2004 muzikolog (MUZ) 

Jaroslav Malina 29. 06. 2004 scénograf (DIV) 

Václav Pačes  14. 12. 2004 biochemik, genetik (BIO, CHM) 

Ctirad John  28. 12. 2004 imunolog (BIO, MED) 
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Ivan Medek  04. 01. 2005 muzikolog, publicista (MUZ) 

Jaroslav Němec 08. 03. 2005 fyzik (FYZ) 

Bill Gates*  12. 04. 2005 americký programátor (INF) 

Jaroslav Šedivý 19. 04. 2005 historik, diplomat (HIS) 

Vladimír Karpenko 31. 05. 2005 chemik (CHM) 

Zdeněk Ježek  04. 10. 2005 epidemiolog, infektolog (BIO, MED) 

Vojtěch Novotný 11. 10. 2005 entomolog (BIO) 

 

Helena Illnerová 26. 01. 2006 fyzioložka, biochemička (BIO, MED, CHM)  

Jan Heller  12. 03. 2006 religionista, biblista (TEO) 

Pavel Kolář  26. 03. 2006 fyzioterapeut (MED) 

Jan Fridrich  30. 04. 2006 archeolog (HIS) 

Josef Michl  14. 05. 2006 chemik (CHM) 

Robin Heřman 28. 05. 2006 japanolog, budhista (TEO, JAP) 

Václav Cílek  21. 09. 2006 geolog, klimatolog (GEO, KLI) 

Filip Kadlec  12. 10. 2006 fyzik (FYZ) 

Tomáš Špidlík 09. 11. 2006 teolog, kněz (TEO) 

 

Pavel Neužil  02. 02. 2007 nanotechnolog (NAN) 

Eduard Zvěřina 06. 04. 2007 neurochirurg (MED) 

Dušan Třeštík 27. 04. 2007 historik (HIS) 

Dimitrij Slonim 18. 05. 2007 virolog (BIO, MED) 

Vinton Cerf*  25. 05. 2007 americký informatik (INF) 

Zdeněk Havlas 08. 06. 2007 chemik (CHM) 

Jiří Straus  16. 09. 2007 kriminalista, biomechanik (FOR, BIO, FYZ) 

Thomas Messer 25. 11. 2007 česko-americký historik umění (HIS) 

 

Zdeněk Lukeš  10. 02. 2008 historik architektury (HIS) 

Jiří Městecký  24. 02. 2008 imunolog (BIO, MED) 

Eliška Fučíková 23. 03. 2008 historička umění (HIS) 

Vladimír Smékal 30. 03. 2008 psycholog (MED) 

Daniel Frynta 13. 04. 2008 zoolog (BIO) 

Helena Rašková 25. 05. 2008 farmakoložka (BIO, MED) 

 

Pavel Oliva  05. 04. 2009 historik (HIS) 

Antonín Huvar 04. 10. 2009 teolog, kněz (TEO) 

Karel Lewit  20. 12. 2009 neurofyziolog, ortoped (BIO, MED) 

 

Zdeněk Mařatka 03. 01. 2010 gastroenterolog (MED) 

Jacques Rupnik 17. 01. 2010 česko-francouzský politolog (POL, HIS) 

Miroslav Jindra 07. 02. 2010 lingvista, překladatel (LIN) 

Slavomil Hubálek 07. 03. 2010 psycholog (MED) 

Pavel Stodůlka 30. 05. 2010 oční chirurg, oftamolog (MED, BIO) 

Anna Fárová  08. 08. 2010 historička umění (HIS) 

Carl Djerassi* 12. 09. 2010 americký chemik, dramatik (CHM) 

Pavel Pafko  28. 11. 2010 chirurg (MED) 

Raymond Moody* 19. 12. 2010 americký filozof, psychiatr (FIL, MED) 
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Jaroslav Malina 20. 02. 2011 antropolog, archeolog, publicista (ANT, HIS) 

Miloslav Vlk  27. 02. 2011 teolog, kněz (TEO) 

Jan Dungel  20. 03. 2011 biolog, ilustrátor, cestovatel (BIO) 

Petr Robejšek  27. 03. 2011 politolog, sociolog, ekonom (POL, SOC, EKO) 

Kateřina Bittmanová 10. 04. 2011 gynekoložka (MED) 

Jan Gehl*  12. 06. 2011 dánský profesor urbanismu (HIS, URB) 

Milan Šamánek 26. 06. 2011 dětský kardiolog (MED) 

Bohdan Pomahač 06. 11. 2011 plastický chirurg (MED) 

Gideon Bachman* 27. 11. 2011 americký filmový teoretik, publicista (TFI) 

 

Rudi Ekkart* 25. 03. 2012 nizozemský historik umění (HIS) 

Jiří Presl  15. 04. 2012 psychiatr, odborník na drogy (MED) 

Anja Ševčík  16. 05. 2012 historička umění (HIS) 

Lumír Hanuš  30. 09. 2012 chemik (CHM) 

 

Jiří Fajt  06. 01. 2013 historik umění (HIS) 

Marek Orko Vácha 27. 01. 2013 biolog, teolog (BIO, TEO) 

Tomáš Jungwirth 03. 03. 2013 fyzik (FYZ) 

Julius Lukeš  07. 04. 2013 parazitolog (BIO) 

Jaroslav Flegr 14. 04. 2013 parazitolog, evoluční biolog (BIO) 

Miroslav Bárta 28. 04. 2013 egyptolog (HIS) 

Benjamin Fragner 09. 06. 2013 historik architektury (HIS) 

Radvan Bahbouh 22. 09. 2013 psycholog, lékař, matematik (MED, MAT) 

Tomáš Sedláček 20. 10. 2013 ekonom, pedagog (EKO) 

Andy Lass*  03. 11. 2013 americký kulturní antropolog (ANT) 

 

Jiří Sádlo  05. 03. 2014 botanik (BIO) 

Jan Zrzavý  09. 04. 2014 evoluční biolog (BIO) 

František Šmahel 25. 06. 2014 historik (HIS) 

Eduard Stehlík 24. 09. 2014 historik, publicista (HIS) 

Marek Špinka 01. 10. 2014 etolog (BIO) 

Robert Kvaček 29. 10. 2014 historik (HIS) 

 

Jan Klein  06. 05. 2015 imunolog (BIO, MED) 

Vlastimil Vondruška 13. 05. 2015 historik, publicista (HIS) 

Karel Ježek  27. 05. 2015 neurofyziolog (MED, BIO) 

Tomáš Radil  24. 06. 2015 neurofyziolog, psycholog (MED, BIO) 

Jan Flusser  21. 10. 2015 informatik (INF) 

Pavel Klener  25. 11. 2015 onkolog (MED) 
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Příloha č. 4: Přepis rozhovoru s Markem Ebenem, Praha, 25. 4. 2016 (interview)192 

 

Kontext: 

Rozhovor mezi Tomášem Lichnovským (autor práce) a Markem Ebenem byl uskutečněn v pondělí 

25. dubna 2016 v pražské kavárně Pastacaffé (ulice Vězeňská 1), a to na základě předchozí tele-

fonické domluvy. Po představení obsahu a cíle práce souhlasil moderátor pořadu Na plovárně 

se setkáním v délce 30 minut. Skutečná konverzace na téma funkce pořadu, jeho zařazení do kon-

textu televizních žánrů, faktoru popularizace vědy a stylu moderátorova vedení interview ovšem 

trvala 60 minut. Příjemná atmosféra setkání (z pohledu autora práce) byla způsobena kvalitními 

službami podniku (vybral jej Marek Eben) a dobrým rozpoložením obou aktérů. 

 

Pane Ebene, v letech 1999–2015 navštívilo váš pořad Na plovárně celkem 629 hostů, 

z nichž 104 můžeme zařadit do oblasti vědy. To činí 17 % ze všech hostů. Překvapuje 

vás toto číslo? 

No teď už je to dokonce víc, protož vy vycházíte jenom z odvysílaných dílů. My si mu-

síme udělat špajz a mít ho plný, protože pak přijde období nouze, podzim, začneme točit 

StarDance (taneční soutěž České televize, kterou Eben moderuje, pozn. aut.) a vedle toho 

se velmi těžko dělá něco jiného. Takže se snažím být, pokud možno, v co největším před-

stihu, abych na podzim nemusel točit skoro žádné Plovárny. 

 

Pro zajímavost… V jakém jste aktuálně předstihu? 

Dva měsíce minimálně. 

 

V roce 2016 už jste natočili poměrně dost dílů s vědci, což mě zamrzelo, protože ko-

nečnou hranicí mého výzkumu je rok 2015... 

…A teď ještě budou další díly. Třeba minulý týden jsme točili pana profesora Druckmüll-

era. To je matematik, z Brna, a je specialista na focení zatmění Slunce a sluneční korony. 

Bylo to fascinující téma. Nevěřil bych, že to bude tak výživný rozhovor. 

 

To jsem zvědavý, protože zatím jediný, kdo na Plovárně mluvil o astrologii, byl pan 

doktor Grygar. Pardon, o astronomii… 

                                                 
192 LICHNOVSKÝ, T. Interview s Markem EBENEM, nar. 1957, moderátor pořadu Na plovárně. Praha,     

     25.04.2016. 
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…Ano astronomie. Myslím, že z astrologie jsme nikoho neměli, protože my téhle vědě 

moc nedáme. 

 

Tady jsem vypracoval tabulku (ukazujíc přílohu č. 2, pozn. aut.), kde jsem hosty 

z oblasti vědy rozdělil do několika oblastí… 

…To je šílené. Proboha živého… (lehký smích) 

 

Vyšlo mi, že nejvíce jste popularizoval medicínu jakožto oblast aplikované vědy… 

…A tady vidím urbanismus? Pokud do toho dáte třeba i architekturu… 

 

…To právě ne. Bylo poměrně náročné vyhranit skupinu hostů, které zařadím do 

vědecké oblasti, protože jsou obory, které někdo považuje za vědu, a někdo ne. Proto 

jsem si ty hranice definoval v teoretické části práce, a z toho jsem pak vycházel. 

A architekty jsem tam nezařadil… 

…To jde spíš do umění… 

 

Ano. Uvažoval jsem tak, že kdybych tam zařadil architekturu, musel bych tam mít 

třeba i herce jako osoby z oblasti divadelní vědy, a to by nebylo vhodné. Takže tu 

hranici, kdy hosty ještě považuji v určitém slova smyslu za vědce, jsem si stanovil, 

řekněme, u teologů… 

…Jojo, chápu. 

 

Takže… Nejvíce jste se ve vašem pořadu věnoval medicíně, na druhém místě historii 

a na třetím biologii. Dá se říci, že medicína je vaší nejoblíbenější oblastí? 

Neřekl bych. Když hledáte vědce… Ani nemůžu říct vědce. Hledáme zajímavé hosty a je 

jedno, co dělají. Občas nám taky někdo někoho doporučí. Obecně hodně dáme na dopo-

ručení těch, co už na Plovárně byli. Takže když jsme například pozvali pana profesora 

Lukeše, parazitologa, tak jsme se ho ptali, koho by nám doporučil. A on nám řekl, že si 

máme určitě vzít Flegra… 

 

…Ano, ten byl hostem pořadu hned po něm. 

…a Flegr nám zase řekl, ať si vezmeme Másla. Nebo Sádla? Totiž s tímto panem profe-

sorem jsme měli potíž. Myslím, že se jmenuje Sádlo. 
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Asi myslíte botanika Jiřího Sádla… 

…Ale my jsme se domnívali, že se jmenuje Máslo. Takže naše asistentka našla vědce 

jménem Máslo, o kterém se později ukázalo, že je to doktorand toho Sádla, kterého jsme 

původně hledali. (smích) Takže dáme dost na doporučení samotných hostů. Ale víte, co 

je problém? Vy si toho člověka nemůžete jenom vyzkoušet… 

 

…Pardon. Jak to myslíte? 

Že si s ním nemůžu dát rande a říct mu: „Pane profesore, já bych si s vámi rád popovídal 

u kafe.“ A když uvidím, že to není dobré, tak z toho nic nebude. To nejde. To byste toho 

člověka urazil. Takže vy potřebujete, aby vám někdo, kdo ho zná, řekl: „Jo, ten je poví-

davý, dobře o tom tématu umí mluvit a lidi mu budou rozumět.“ Je to přece jen talk show. 

Není to vědecký odborný pořad. Vy potřebujete, aby to trefilo, pokud možno, širokou 

veřejnost. Na Plovárnu se dívá spousta lidí, kteří nejsou odborníci na vědu nebo na mu-

ziku nebo na cokoliv jiného, co tam máme. Ať je tam kdokoliv, mělo by to být do určité 

míry sdělné a srozumitelné i pro laiky, což se nám ne vždy podaří. 

 

O pořadu Na plovárně jste obecně hovořil už v několika rozhovorech, ale přesto 

bych se vás na několik základních informací zeptal i já. Třeba trošku z jiného po-

hledu… Jak byste vyjádřil, co bylo cílem Plovárny v roce 1998, kdy jste ji začali 

natáčet, a co je cílem teď? 

Cílem pořadu původně… Víte, to ještě nebylo tak dlouho po revoluci. Byla tady euforie 

ze změn a prezidentem byl Václav Havel. A protože to byl státník neuvěřitelně atraktivní 

a zajímavý, tak sem jezdila obrovská spousta lidí ze zahraničí. Mě v té době okolo roku 

1998 mrzelo, že ti lidé jenom přijeli, odjeli, a nic po nich nezůstalo. Tak jsem si řekl, že 

bychom s nimi mohli dělat rozhovory, a domníval jsem se, že je to vlastně jednoduché… 

Vůbec jsem netušil, co říkám… Bylo to daleko složitější, než jsem si myslel. Takže můj 

plán byl, že bychom udělali pořad, který by se zabýval především těmi, kteří do Česka 

přijíždějí ze zahraničí. Za normálních okolností bych si na to asi netroufl, ale už jsem 

tehdy uváděl festival (filmový festival v Karlových varech, pozn. aut.) a měl jsem tako-

vou rozcvičku, protože jsme tam hosty zpovídali do Festivalových vteřin (pořad České 

televize, pozn. aut.). Stejně jsme ten rozhovor vždycky udělali delší, než jsme pak použili. 

Byly to rozhovory, které měly třeba pět deset minut, tak jsem si říkal, to už bychom mohli 

klidně udělat dvacet, a byl by z toho pořad. Jenže pak se ukázalo, že získat ty lidi před 

kameru bylo daleko složitější, než jsem si ve své naivitě představoval. Ale zase zároveň 
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to v některých případech bylo o něco snazší, než je tomu dnes, protože ta doba byla jiná. 

Byli jsme nová demokratická země s neuvěřitelně atraktivním a exkluzivním preziden-

tem, který měl šarm a který pro všechny udělal obrovský kus práce, takže sem jezdili, 

a rádi, zajímaví lidé. Pak jsem ale zjistil, že to absolutně nepokryje tu frekvenci vysílání 

pořadu. Původně jsme začínali jako čtrnáctideník, protože jsem si myslel, že ho každý 

týden nebudu schopen dělat. Ale po dvou letech jsme se rozhodli, že ho nasadíme týdně. 

Televize o to měla zájem. Dneska jsem za to rád, protože divák chce mít ty věci na svém 

místě každý týden. Je takhle zvyklý. A pak jsme pochopili, že Plovárnu musíme udělat 

jako mix zajímavých osobností jak odtud, tak z venku. A samozřejmě s tím, že jsme si sta-

novili určité bariéry. Například žádní politici. Tedy kromě Václava Havla, kterého jsme 

tam měli vlastně jako dramatika. A celkově je to výjimka… Čím déle sleduji českou po-

litiku, tím víc vidím, jak velká to byla výjimka… 

 

Takže… Kdybych to shrnul, vaším původním cílem bylo zvát do pořadu elity, které 

navštívily Českou republiku. A tím jste je chtěl ještě více přiblížit našim občanům, 

protože jste si uvědomoval, jak jsou exkluzivní? 

Já teda nerad používám slovo elity, protože to má takový lehce pejorativní nádech… 

 

…Zůstaneme tedy u zajímavých osobností? 

U zajímavých lidí. 

 

Naznačil jste, že dnes už hosty pořadu nejsou jen lidé ze zahraničí, ale také lidé od-

sud. Ti jsou také zajímaví? 

Jsou úžasní. Na to jsem přišel až později. Zjistil jsem, že obrazovka je plná pseudocelebrit, 

ale že tady žije taky obrovské množství úžasných lidí, které nikdo nezná a o kterých nikdo 

neví. Spousta právě těch vědců žije v tom… Dneska už ne tolik, protože máte Hyde Park 

a jiné pořady, které se zabývají vědou, ale tehdy, před těmi sedmnácti lety, byl vědec na 

obrazovce skoro exot… 

 

…Myslíte si, že jste byl se svým pořadem u zrodu televizní popularizace vědy 

v Česku? 

To nevím, ale myslím si, že dneska má věda velký prostor. Dávají se České hlavy, Aka-

demie věd má občas nějaké pořady, jsou týdny vědy… Docela se to rozvinulo, když to 

člověk porovná s rokem 1999. 
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Váš pořad je označován v programovém schématu České televize jako talk show. 

Nemyslíte si, že označení talk show je nevhodné pro takový pořad, jaký děláte? Pro-

tože označení talk show může u diváků evokovat legraci, zábavu ve smyslu humoru. 

Kdežto vy zábavu sice dodáváte, ale spíš z pohledu zajímavých poznatků… 

Jak se to vezme. Mám pocit, že pořad Larryho Kinga byl taky označován jako talk show. 

Řekl bych, že tam se humor objevuje zhruba ve stejném procentu jako u nás. Spousta těch 

rozhovorů byla vážných. Ale je tady jeden velký rozdíl. Model pořadu, jako je Plovárna 

nebo Larry King, nemá publikum. To je na jedné straně handicap, na druhé benefit. Když 

jste v pořadu s živým publikem, tak host často získá dojem, že když nebude vtipný, ne-

bude to dobré. Tam se opravdu množstvím smíchu měří úspěšnost pořadu. Ale je to na-

prostý nesmysl. My jsme měli na Plovárně hosty, kteří nebyli vtipní ani na vteřinu, a byli 

fascinující. Když host příliš tlačí na pilu, pak hrozí, že jeho výpověď se smrskne na šest 

zábavných historek, které už třeba mnohokrát předtím řekl. Bude mít ostych mluvit vážně 

a bude mít pocit, že to pořád není dost vtipné. Ale ono to mnohdy je. Já beru talk show 

jako takovou škatulku. Někam ten pořad prostě strčit musíte. Jak jinak byste tomu chtěl 

říkat? 

 

Narážím právě na to, že pořad Na plovárně obdržel v letech 2001 až 2010 několik 

televizních ocenění ELSA. Akademici pořad ocenili v kategorii „publicistika a zpra-

vodajství“, „publicistika“ a „diskusní pořad a magazín“. Ani v jednom případě to 

nebyla kategorie „zábavný pořad“. Z toho jednoznačně vyplývá, že odborníci pova-

žují pořad Na plovárně spíš za publicistiku. Pro srovnání, v zábavě se v minulosti 

umístily například pořady „Uvolněte se, prosím“ Jana Jrause nebo „Všechnopárty“ 

Karla Šípa. Plovárna nikdy. Pouze v publicistice. Proto jsem se vás ptal, jestli ta ka-

tegorie talk show není z vašeho pohledu… 

…Zavádějící? 

 

…Ano zavádějící. 

Já jsem tohle nikdy moc neřešil. Mohli bychom tomu říkat diskusní pořad, ale zase dis-

kusní pořad hrozí strašlivou nudou. A my se snažíme, aby to nuda nebyla. Když jsme se 

bavili o tom humoru… Já se tam s těmi hosty někdy zasměju hodně od srdce… 

 



126 

 

…Ale není to ten cíl. Že ne? Cílem „Všechnopárty“ bezesporu je, aby se diváci v sále 

smáli a u televize taky. Pokud se tak nestane, tvůrci budou daný díl považovat za 

neúspěšný… 

Ale to je hrozně zkreslující pohled. Přece neznamená, že když se ti lidé nesmějí, že se 

nebaví. Můžou se bavit královsky, můžou na to zírat s pusou dokořán, a nemusí to zna-

menat, že ten pořad je špatný. To je jenom povrchní způsob měření, jaký ten pořad ve 

skutečnosti je. Není řečeno, že zábava musí být nutně smích. Tyto věci se velmi těžko 

kategorizují. Myslím si, že bychom našli mezi Plovárnami spoustu dílů, kdy byste si 

klidně mohl říct, že je to zábava, měřeno počtem smíchu. Že byste tam našel hosty, kteří 

byli třeskutě vtipní, a fakt to bylo úžasné. A obstálo by to na sto procent i před publikem, 

kdybychom ho tam měli. Pak ale máte třeba díly, ve kterých mluvíte s někým, kdo přežil 

Osvětim. Tam se zrovna smíchy nepotrháte, ale i tak to může být fascinující. Takže ta 

kategorizace pořadů je vždycky obtížná… Oni nikdy moc nevěděli, kam ten náš pořad 

zařadit, ani jak ho mají nazvat. Vyhrávali jsme v publicistice, ale svého času jsme spadali, 

pokud vím, pod redakci zábavy. Přiznám se vám, že teď ani nevím, pod kým jsme. Řekl 

bych, že pořád pod tou zábavou. 

 

Pokud jsem vás dobře pochopil, tak kategorii neřešíte… 

Vůbec. Jediné, co mě zajímá je, aby byl zajímavý ten člověk. 

 

Shodli bychom se na tom, že v dílech s vědci je humor jakýmsi kořením rozhovoru? 

Většinou to tak je. Nenapadá mě, že bych někdy tlačil na to, že to musí být legrace k po-

trhání. To určitě ne. 

 

V rozhovoru pro diplomovou práci Jitky Kopřivové z roku 2015 (Srovnání misan-

tropní talk Show Jana Krause a filantropní talk show Marka Ebena Na plovárně, 

pozn. aut.) jste říkal, že neznáte čísla sledovanosti. Máte tedy nějakou zpětnou 

vazbu? 

Občas mi to lidé řeknou. A často mi to řeknou lidi, na kterých mi velmi záleží. O úspěš-

nosti pořadu taky trošku svědčí to, jak reagují ti lidé, které oslovíte, jestli by přišli. To je 

moc milé. Ono totiž v devadesáti devíti procentech případů jsou ti lidé velmi příjemně 

překvapení. A jen výjimečně se stává, že by pozvání někdo odmítl. Ne, že by se to nestá-

valo, stává se to. Ale stane se vám to třeba v případě Josefa Abraháma (herec, pozn. aut.), 
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který rozhovory nedává. Nikdy. Ale že bych se setkal s někým, kdo by řekl, že absolutně 

nesnáší náš pořad, to se ještě nestalo. 

 

V teoretické části své bakalářské práce píšu: „Zatímco jednou z hlavních funkcí čes-

kých talk show je pobavit diváky prostřednictvím humoru, pořad Na plovárně se 

o to pokouší zajímavými, a často také poučnými dialogy, podobně jako například 

Krásný ztráty Michala Prokopa. Souhlasíte s tímto tvrzením? 

Ano, to bych souhlasil určitě. 

 

V rozhovoru pro Alici Tejkalovou do odborné příručky „Rozhovory o interview“ 

(2009, pozn. aut.), což je doporučená literatura pro studenty žurnalistiky, jste řekl, 

že nejste novinář. Přesto vaším hlavním nástrojem v pořadu Na plovárně je žurna-

listický útvar zvaný interview. A aby interview mohlo být klasifikováno jako inter-

view, musí mít určité náležitosti. Například jistý konfrontační přístup. Studoval jste 

někdy tento žánr, nebo v rozhovorech s hosty postupujete intuitivně? 

Nikdy jsem to nestudoval. To, že nejsem novinář, je do jisté míry výhoda. Například, 

když mám na Plovárně cizince z oblasti showbusinessu a oni se mě zeptají, co jsem zač, 

tak já odpovím: „No… Vystudoval jsem herectví a dělám moderátora a muziku.“ Pak ten 

protějšek pochopí, že jsem na jeho straně. Ne na té druhé straně. Cítí se pak daleko bez-

pečněji a má proč. Já se fakt ošívám, když vidím, že se ošívá host. Nevím, proč bych si 

někoho zval jenom proto, abych ho přiváděl do rozpaků. Možná, že novinář to má v po-

pisu práce, že musí mít určitá konfrontační témata, ale já je mít nemusím. 

 

Jazykovědkyně Čmejrková (2007, Od partnerského rozhovoru k talk show, pozn. 

aut.) označuje váš styl vedení dialogu jako „partnerský rozhovor“, což je z hlediska 

užití v talk show vzácná kategorie… 

…To je pěkný. To bych bral jako velkou poklonu. 

 

…Naopak v odborné literatuře zabývající se stylem vedení dialogu nevychází přílš 

dobře třeba Jan Kraus, protože jeho rozhovory jsou poměrně konfrontační a pro 

hosty ne vždy příjemné. To ale neznamená, že tímto stylem Kraus nemůže přijmout 

hosta k zajímavým odpovědím, které by za normálních podmínek nevyslovil. Sou-

hlasíte tedy s tím, že váš rozhovor je v tomto kontextu opravdu „partnerský“? 
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Souhlasil bych s nadšením. Náš štáb je malý, je nás tam okolo deseti lidí a je to velmi 

příjemné prostředí, což hraje velkou roli. Největší potěšení je, když vidím, jak se rozběhne 

ten rozhovor, a host po chvíli zapomene, že se točí. A po delší chvíli na to zapomenu i já. 

Pak vlastně vedete ten rozhovor, jako kdybyste se bavili u kafe nebo někde v soukromí. 

To vždycky pokládám za největší vítězství, protože rozhovor podle mě musí plynout při-

rozeně. Ani nemá cenu držet se osnovy. Sice ji mám, ale ne vždycky se jí držím. Málokdy 

se jí držím. Když se budete otrocky držet toho, co jste si připravil, tak můžete přijít o při-

rozený vývoj rozhovoru. A to by byla hrozná škoda. 

 

Přesuňme se prosím zpět k vašim rozhovorům na vědecké téma. Upozornil vás už 

někdy někdo na to, že v pořadu Na plovárně popularizujete do takové míry vědu? 

Připomínám, že do konce roku 2015 to bylo 17 % procent hostů z oblasti vědy… 

Nepatrně, ale nevěděl jsem, že je to tak masivní. Nedělám si žádné statistiky a je i spousta 

Plováren, které jsem nikdy neviděl. Mně zbydou jenom takové ty zážitky z lidí, ale že 

bych se tím nějak hlouběji zabýval jako vy, analyticky, tak to vůbec. Samozřejmě že vím, 

že tam máme vědců poměrně dost, ale že bych to bral jako svůj úkol, popularizaci vědy, 

to ne. Jsou to pro mě prostě zajímaví lidé. 

 

Z těch 104 hostů z oblasti vědy bylo pouze 8 žen. Čím to je, že ta disproporce je tak 

velká? 

No to nevím. My s tím máme obecně problém, že máme méně žen než mužů. Nevím, čím 

to je. Možná tím, že jsou prostě maskulinní profese a těch žen je ve vědě míň. Když si 

vezmete třeba výtvarné umění, kdybyste si vzal členy Umělecké besedy, tak si myslím, 

že tam bude taky víc mužů než žen. Malířů je obecně víc, přestože jsme ale měli samo-

zřejmě na Plovárně i malířky. Vždycky. Bereme. Jsme nadšení z žen, když jsou. Ale po-

dívejte se, kolik je v popmusic mužských kapel, a podívejte se, kolik jich je ženských. 

Některé ty profese jsou takhle postavené. Ne, že bych z toho měl radost, my bychom byli 

radši, kdybychom měli žen více, a snažíme se o to, ale není to tak úplně jednoduché. 

 

Vedete rozhovory s vědci nebo s lidmi z oblasti vědy vědomě jinak než s ostatními 

hosty? Protože třeba předpokládáte, že probírané téma bude náročnější pro pocho-

pení diváka? 

Nemůžu říct, že bych to vedl jinak. Jakože… Že když budu vědět, že přijde matematik, 

tak že na něj musím zvolit nějakou jinou šablonu. To nemám. Já se jenom snažím… Když 
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máte hosta z oblasti vědy, tak jste mezi dvěma úskalími. Na jedné straně nechcete, aby 

to bylo bůhvíjak triviální, abyste toho hosta neotrávil, protože když budete chtít, aby vám 

to všechno lapidárně vysvětlil, tak ho většinou otrávíte. A na druhé straně se děsím, když 

se ten host ubírá cestou, jako když přednáší na fakultě. Spousta těch vědců je totiž taky 

profesorů a přednášejí. A někdy se z toho stane přednáška. Toho se bojím, protože někdy 

ten rozhovor zaběhne do tak odborných vod, že je mi jasné, že ten divák se nebude moc 

chytat. Že pravděpodobně tu nit ztratí. Pak se to téma snažím nějakým způsobem abstra-

hovat, aby to bylo jedlejší. Ale ne vždycky se to podaří. Můžou přijít situace, že to musíte 

pojmout jinak. Když jsem mluvil například s panem profesorem Zahradníkem a došlo na 

kvantovou fyziku, tak jsem pochopil, že ta věc je ztracená. Protože já jsem se nechytal 

skoro vůbec a říkal jsem si, že se spousta lidí u obrazovek taky nebude chytat. Protože ne 

každý je jaderný fyzik. Ale pak jsem pochopil, že půvab toho rozhovoru by mohl spočívat 

v tom, že to bude rozhovor akademika s blbem. Že to by taky mohlo fungovat. A taky si 

myslím, že tak to plus mínus dopadlo. (smích) Jinak se snažím vždycky hledat nějakou 

střední cestu, aby to ještě bylo pro toho hosta zajímavé, ale zároveň aby to bylo pro ucho-

pitelné pro diváka. 

 

Vy jste to teď všechno hezky zastřešil, ale já mám na toto téma připravené asi čtyři 

různé podotázky, takže se tu vaši odpověď pokusím nějakým způsobem rozfázo-

vat… Jak už jste sám zmínil, některé odpovědi hostů z oblasti vědy přecházejí 

v přednášky, dlouhé monology. Nakolik je to způsobeno tím, že hosty necháváte bez 

přerušení mluvit, a nakolik je to způsobeno výsledným střihem? Nedochází někdy 

k vypuštění vašich otázek? 

To ne. Myslím si, že střih v tomto směru by se spíše snažil o opak. Je pravda, že ty lidi 

opravdu nerad přerušuju, takže jsem si vědom toho, že se to děje, že budu mít pětadvacet 

otázek a použiju jich jenom osum. I to se může stát. A samozřejmě těm, co jsou zvyklí 

přednášet, stačí těch deset lidí ze štábu, aby už měli posluchárnu. To je další vědecké 

úskalí… 

 

…Takže vy prakticky to živé publikum máte, ale divák ho nevidí… 

Ano, divák ho sice nevidí, ale host se k němu obrací. Takže někteří z těch vědců se otáčejí 

ke štábu a přednášejí pro štáb, což je vždycky problém, protože to blbě vypadá. Naše 

zásada je, že by ten rozhovor měl vypadat, jako kdybychom se bavili jen my dva, a ne že 
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je to přednáška pro celou aulu. Někdy se nám to podaří eliminovat a někdy se to neděje 

vůbec. Ale někdy se to samozřejmě stane. Nemám žádný recept, jak tomu čelit. 

 

Jaké jsou vaše metody, pomocí kterých se snažíte dané téma zjednodušit? Patří sem 

třeba vaše vlastní příklady, kdy odborné jevy a principy přirovnáváte k úplně jiným 

oblastem lidského života? 

Taky nemůžu říci, že bych měl nějakou metodu. Když pozvu nějakého hosta, dostanu 

jeho složku. Cyril Höschl mladší, náš rešeršista, mi pošle celou složku a tu musím načíst. 

Začíná to tím, že se to téma snažím pochopit, abych věděl, kudy se ubírá. No a pak si 

říkám… Ty by ses měl ptát stejně nebo podobně, jako by se ptali lidé u obrazovek. Tak, 

aby to byl jejich jazyk. Bylo by pošetilé, abych předstíral, že jsem snad taky jaderný fyzik, 

biolog nebo parazitolog. Nejsem. Musím se ptát stejně nebo podobně, jako by se ptali ti 

diváci. O to se snažím. Snažím se najít nějaké otázky nebo… To jste řekl úplně přesně… 

Když je to hodně složité, tak se snažím najít nějakou paralelu nebo obraz, kterému by ten 

divák rozuměl. A kterému rozumím i já. Dát vědci ten úkol, aby tu jeho tezi napasoval na 

nějaké podobenství z běžného života, z úplně jiné oblasti. 

 

Co se týče odborných pojmů, termínů… Snažíte se je přímo v rozhovoru překládat, 

nebo je necháváte být a předpokládáte, že jejich význam vyplyne z kontextu? 

Když mám pocit, že je to klíčová záležitost, tak to vysvětlit musíme… 

 

…To byste ale musel toho hosta přerušit. A to jsem při mé analýze nezaznamenal… 

…Ale občas to děláme. Nebo mu to řeknu hned z kraje. Když jsme dělali rozhovor s tím 

panem profesorem Druckmüllerem a bavili jsme se o sluneční koroně, tak jsme museli 

říct hned z kraje, co je sluneční korona, protože jinak bychom toho diváka hned ztratili. 

Když se budete bavit o sluneční koroně a on neví, jestli jsou to erupce, nebo skvrny, nebo 

co to je, tak musíte říct: Ne, je to plynný obal Slunce. A pak můžete pokračovat dál. Když 

bych viděl, že je to patová situace a zůstane to někde trčet, že když ten divák nepochopí 

tohle, tak už pak nepochopí nic z toho, co přijde potom, tak to musíme vysvětlit za každou 

cenu. 

 

Liší se vaše rešerše na rozhovor s vědci oproti rešerším na ostatní hosty? 

(přemýšlí) 
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Dám vám příklad… Liší se třeba rešerše na profesora Zahradníka od rešerše na 

Jiřího Lábuse? 

No to se liší brutálně. Brutálně. Složku na Jiřího Lábuse budu mít přečtenou za tři čtyři 

hodiny. Složku na pana profesora Zahradníka budu číst tři čtyři dny. Protože každý ten 

odstavec si budu muset přečíst dvakrát, a některý třikrát. A některý si přečtu třikrát, a ne-

pomůže to. Když to bude rešerše Jiřího Lábuse, tak to budou v drtivé většině případů jeho 

rozhovory. Když budu mít složku na pana profesora Zahradníka nebo Lukeše nebo Druc-

kmüllera, tak to budou pravděpodobně jejich odborné přednášky nebo statě. Nebo články 

v novinách o jejich objevech nebo práci. Je to daleko hustší téma. Liší se to stejně jako 

jejich profese. 

 

Snažíte se před vědci stylizovat do divákovy nevědomosti, i když to téma máte na-

čtené? 

No ne úplně, ale chci, aby tomu rozuměl. Já můžu vypadat… Další věc je, že já přece 

nebudu v tom rozhovoru machrovat, že jsem si načetl deset odborných výrazů a pak je 

v tom rozhovoru stokrát použiju, aby bylo vidět, jak se ten Eben vyzná. To k ničemu není. 

Já se je naučím proto, abych vůbec mohl ten rozhovor vést. Jinak se snažím mít pořád na 

zřeteli diváka, pro kterého to děláme. Co tomu pomůže, když bych byl já v té oblasti 

znalý, ale divák tomu nebude rozumět… 

 

Rozebrali jsme, jakým způsobem se připravujete na rozhovor vy. A co vědci? Upo-

zorňujete předem hosty z oblasti vědy, aby zvolili ve svých odpovědích jinou než 

odbornou vrstvu jazyka? 

Někdy jo. Ale někdy se přesto stane, že rozhovor uzavřeme, ale pak si řekneme, že ještě 

budeme muset něco dovysvětlit. A dotočíme si třeba dvě nebo tři vysvětlující otázky, 

abychom je mohli zasadit do kontextu, a tomu divákovi se to zpřístupnilo. 

 

Z mého pozorování vyplývá, že se v interview buď zabýváte přímo daným vědeckým 

oborem, anebo spíše tou samotnou osobností vědce. Rozhovor tak mnohdy má po-

měrně životopisný charakter. Jakým způsobem se rozhodujete, čemu dát přednost? 

Dám vám opět příklad... Když jste tam měl pana profesora Halíka, jak jste se roz-

hodoval, jestli dát přednost, řekněme, studiu náboženství, nebo jeho životní dráze, 

jak se stal knězem a podobně? 

(Přemýšlí…) 
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…Řešíte to vůbec? 

Nad tím právě přemýšlím. (smích) To, co se určitě snažím, je, aby to bylo vždycky aspoň 

trošku o tom člověku. Protože když budete dělat Hyde Park, tak je to o tom, co ten člověk 

dělá. Výhradně. Tam se vlastně málokdy… Ten pořad není postaven na tom, aby se člo-

věk dozvěděl něco o tom vědci osobně. Je to o tom problému. Chcete se bavit o meteori-

tech, tak si pozvete někoho, kdo je přes meteority. Ale Plovárna je daleko osobnější. 

Takže já když bych viděl, že je někdo… Dám vám příklad… Může se stát, že vám někdo 

zavolá a řekne, že přijede syn nebo dcera nějaké ikony. Ať už je to herec nebo něco ji-

ného… „Nechcete ho?“ A já říkám: „Nemůžu ho pozvat proto, že je to syn nebo dcera 

někoho slavného.“ Protože pak ten rozhovor bude vypadat tak, že vy se budete celou dobu 

vyptávat na toho předka. A to mi přijde neuctivé a přijde mi to málo. Do toho pořadu by 

měl jít někdo, kdo je zajímavý sám o sobě. Ne jenom pro to, co dělá. Takže někdy se to 

dá spojit i tím, že se třeba zeptáte, jak to dělá. A už je to osobní. Když se ptáte: „Jak VY, 

pane profesore, zkoumáte ten a ten problém? Jak VY k tomu přistupujete?“ Už je to ten 

osobní přínos. Kdyby to bylo tak, že bych například věděl, že ten člověk bude zajímavý 

jenom kvůli tomu, co dělá, ale že na něm samotném nebude nic zajímavého, tak bych si 

rozmyslel, jestli bych ho pozval. 

 

Souhlasíte s tím, že čím více se vaše rozhovory zabývají humanitními oblastmi vědy, 

tím více ta míra osobní složky stoupá? A na druhou stranu, když máte přírodovědce, 

třeba fyzika, tak se ta vaše konverzace posouvá blíž k tomu tématu? 

Asi jo. Ale je to dáno, řekl bych, do značné míry tím, že když máte někoho z humanitních 

oborů nebo z umění, tak samozřejmě já ho znám líp. Prostě ho znám líp. Mám s ním třeba 

osobní zkušenost nebo vím, jak se chová v nějakých situacích, a to už je podhoubí pro 

nějaký druh otázek. Ale většinu z těch vědců neznám vůbec a vidíme se poprvé až v den 

natáčení. Takže tím je dáno… Koneckonců, když si načtete to cédéčko s materiály, tak 

v tom umění nebo humanitních vědách je to daleko osobnější. Když se podíváte na díly 

s historiky, tak tam velmi často najdete v těch rozhovorech fráze jako: „A jak VY se na 

to, pane profesore, díváte? A co máte rád VY z té oblasti? Váš osobní pohled na Husa…“ 

Nebo tak… To tam najdete. Nenajdete u kvantového fyzika: „Pane profesore, jaký je VÁŠ 

osobní pohled na tenhle vzorec? Máte ho rád?“ (smích) Jo? Tak s tím se tam prostě ne-

potkáte. Tam se dozvíte daleko víc o tom, co ten člověk dělá, než o něm samém.  
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Ano, toho jsem si všiml. Že například v dílu s profesorem Tomášem Jungwirthem, 

který mluvil o spinu elektronů, tak to byl ryzí příklad toho, kde jste šel jenom po 

tématu. A nezabýval jste se životem pana Jungwirtha, protože jste měl spoustu práce 

vůbec s vysvětlením toho tématu… 

…No jó, s tím jsme opravdu měli plné ruce práce. To je jasné… 

 

…Přímo v tomto rozhovoru jste se navíc nebál v různých podobách zopakovat jednu 

otázku, co je to ten „spin“. Musel jste se zeptat asi čtyřikrát, než jste se nakonec 

dobral srozumitelné odpovědi. Je to jeden z klíčů, jakým způsobem se dobrat srozu-

mitelného vysvětlení? 

Někdy to fakt pomůže. Já to tedy nedělám úplně rád, ale vím, že třeba, když jsem sledoval 

ještě ve zpravodajství Barboru Tachecí, tak ta měla tuhle metodu na politiky a byla 

schopná jim stejnou otázku položit třeba šestkrát za sebou. A pak už to začalo být zá-

bavné. Jenže tam je samozřejmě ta motivace jiná. Tam ten člověk permanentně lhal nebo 

utíkal a ona ho prostě honila. Já se jenom snažím dostat diváka do obrazu. 

 

Vypozoroval jsem správně, že humanitní témata vám sedí lépe než ta přírodovědná? 

No určitě. Ale to neznamená, že by mě ta přírodovědná nezajímala, mě fascinují. O to 

víc, že na přírodní vědy nemám moc velký talent. Prostě matika, fyzika, chemie, to mně 

bylo, ty vědy mi byly úplně cizí, ale fascinuje mě, co se tam může člověk dozvědět. To 

je prostě… Škoda, že… Kdybych já to všechno podržel, to by bylo nádherné… 

 

…Jak to myslíte? 

No ty informace, co se dozvíte. To by bylo fantastické, úžasné. Problém je, že já to zapo-

menu hned… 

 

…Bohužel, to jsme se dozvěděli z rozhovorů s neurochirurgy, že ten mozek je úžasná 

věc, ale pamatuje si jen málo z toho, co by mohl… 

Málo no, ale jsou to tak úžasné věci. 

 

Uvědomil jste si někdy nějaké chyby, během těch sedmnácti let, kterých jste se třeba 

dopouštěl ze začátků natáčení pořadu? Ať už obecně, nebo přímo v rozhovorech 

s vědci? 
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Samozřejmě, že chyb si vybavuju nespočet. Ale nikdy Plovárnu neanalyzuju a v podstatě 

se na ni dívám jen s velkým sebezapřením. Dívám se na ni právě proto, abych viděl ty 

chyby. A proto se na to dívám nerad, protože ty chyby vidím. Bolí to, ale člověk se poučí. 

Stává se mi třeba, že když vidím ten program, tak si říkám, proč jsem u toho tématu 

nezůstal déle. Proč jsem ho tak rychle opustil. Proč jsem se nezdržel. To je škoda. Ale že 

bych si pustil dvacet Plováren, teď bych si je zanalyzoval a řekl bych si, že musím změnit 

metodu… To jsem neudělal nikdy. Vždycky se to snažíte udělat, jak nejlíp dovedete. 

A samozřejmě se snažíte, a to je velmi těžké, abyste po tak dlouhé době nespadl do něja-

kého stereotypu. To je velmi obtížné. U Plovárny je výhoda, že ten příběh přináší host. 

Když správně zvolíte tu základní optiku pořadu, tak máte šanci s ním dlouho vydržet. 

Myslím si, že u takové talk show, jako má Honza Kraus… Ten pořad je o Honzovi Krau-

sovi, ten není o těch hostech. Ti hosté jsou nástroj. V mém případě, kdybych ho udělal 

jako pořad o mně, tak už ho nevysíláme možná dvanáct let. Protože koho by to bavilo? 

To nemůže bavit nikoho. Baví vás ti, co přijdou, a přinesou nový příběh a nové věci. 

 

Jak už jsem vám ukazoval, při mém zkoumání jsem hosty rozdělil do jednotlivých 

profesních skupin. Snažíte se opakovat stejné otázky každému tomu archeologovi, 

každému fyzikovi, abyste zjistil, jaké názory ti jednotliví lidé na dané věci mají? 

A snažíte se tímto způsobem čerpat ze svých minulých rozhovorů? 

Někdy jo. Ale spíš podvědomě. Někdy mě to téma zajímá a dostanete na něj pokaždé 

jinou odpověď. Ale popravdě řečeno, radši bych to nedělal. Když uděláte těch rozhovorů 

šest set padesát, tak to tohle úskalí přináší. Mně to nevadí, pokud ta odpověď přijde jiná 

a pokud je přínosná. Pak mi nevadí, že ta otázka je stejná, ale nemělo by to být pravi-

dlem… 

 

…S nadsázkou, musím se přiznat, že je mi vás trošku líto… (smích) Jak jste se za-

páleně ptal botaniků Větvičky i Sádla, jestli znají ten pokus s rostlinami v míst-

nosti… Jak se k nim jeden člověk choval hezky a druhý hrubě, tak jestli na ty lidi 

nějak reagují, když tam přijdou znovu… A ani jeden vám na tu otázku neodpověděl, 

protože ten pokus neznali. Tak jsem zvědavý, jestli až tam budete mít dalšího bota-

nika, jestli to zkusíte zase… (smích) 

To nevím no. (smích) Někdy se té odpovědi prostě nedočkáte. Říkáte si, že to není možné, 

že se o tom přece píše! Tak zkusíte toho druhého… a taky nic. 
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Pokládáte takové stejné otázky cíleně, nebo vás napadají v ten daný moment přiro-

zeně? 

Konkrétně v tomto případě se nepamatuju. Taky velmi často tím, že od rozhovoru uběhne 

dlouhá doba k tomu samotnému vysílání, tak mně se velmi často stane, že zapomenu 

všechny ty své otázky. Všecky. A dívám se na to, tak to mám rád, jako divák. 

 

Na závěr vám položím stejnou otázku, jakou jsem položil v této práci (ukazujíc na 

vytištěné materiály rozepsané práce, pozn. aut) i sobě… Myslíte si, že váš styl vedení 

interview na vědecké téma se v průběhu těch sedmnácti let nějakým způsobem změ-

nil? 

Já se obávám, že asi moc ne. Možná se proměnil o určitou zkušenost, kterou jsme s vědci 

měli. O určité, byť mizivé procento nějakých znalostí, které se člověk dozvěděl. Že na-

příklad můžete těm novým hostům říct: „Když jsme tu měli pana profesora toho a toho, 

tak jsme se bavili o tom tématu, a to by mě zajímalo, co vy si to tom myslíte.“ Když to 

děláte poprvé, tak to samozřejmě říct nemůžete. A občas mi pomůže… Já nevím, kdybych 

měl mít třetího parazitologa, tak bych se určitě podíval na ty první dva. To bych si tu 

paměť osvěžil a pokusil bych se buďto vrátit k problému, anebo vás napadne něco nového 

k tomu tématu. Ale že by se zásadně můj přístup vyvíjel, obávám se, že nikoliv… Můžete 

pořád vycházet jenom ze sebe… Nebo člověk taky stárne. Když se budete ptát před se-

dmnácti lety, tak se budete přece jenom ptát na trošku jiné věci, než když už jste starší 

a když myslíte na jiné věci a zabýváte se jinými otázkami… 

 

…Tak uvidíme, jestli tuto vaši tezi potvrdí i moje analýza… 

…No to jsem zvědavý. 

 

Děkuji vám za váš čas. 

Já děkuju, že jste se tím vůbec zabýval… Protože spousta těch vědců je opravdu fascinu-

jících. A někteří, a to je problém, mají tendenci vás zkoušet. Například pan profesor 

Schreiber, endokrinolog… Tak s tím to začalo tak, to mám v živé paměti, přestože to je 

tolik let… Já jsem mu říkal: „Proč vy jste si, pane profesore, vybral z té veliké medicíny 

zrovna tu endokrinologii? Jako nauka o žlázách s vnitřní sekrecí, to zas není takové 

drama, ne?“ A on se narovnal a povídá: „Tak to jste mě v jedné větě urazil hned třikrát!“ 

A teď začal: „Z čeho se zrodila Venuše?“ Teď pátrám: „…Z pěny.“ „No, z pěny. A proč 
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se zrodila z pěny?“ A to už jsem se ztrácel… „Protože jejímu tatínkovi uřízli varlata a ho-

dili ho do moře! A to máte ty žlázy s vnitřní sekrecí!“ Takže oni jsou ti vědci šťavnatí. 

A zkouší vás, často zkouší… 

 

Co vás tak poslouchám, tak natáčet Plovárnu, je pro vás radost… 

Často je to opravdu fascinující. Ta medicína je fascinující. Je to úžasné. Když přijedu 

z filmového festivalu z Varů, tak se těším na rozhovory s vědci… (Některé díly pořadu 

Na plovárně jsou natáčeny v zázemí festivalu s jeho hosty, pozn. aut.) Protože když děláte 

prvního režiséra pro Plovárnu, tak to jde, když děláte desátého, tak to ještě jde, ale když 

děláte dvacátého, tak už je to obtížné… A někdy je to jako s tou vědou. Když máte reži-

séra a víte, že udělal skvělý film, ale taky víte, že lidi ten film vůbec neviděli, nebo že ho 

vidělo jenom deset procent těch diváků… Nemůžete postavit rozhovor na filmu, který 

devadesát procent diváků nevidělo. Musíte se pohybovat v té obecnější rovině. 

 

Rozumím, rozumím. A ještě jednou děkuji za rozhovor. 

Rádo se stalo. 
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