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Přílohy 
 

 
 

Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Šímou (text) 

Milan Šíma, šéfredaktor videoobsahu v Economii, individuální hloubkový rozhovor 

vedený dne 6. 4. 2016 
 

 
 

Pořady DVTV produkuje společnost Online Partners ? 
 

 
 

Ano. Online Partners je soukromá společnost, se kterou má Economia smlouvu, aby 

pro ni připravovala nějaký videoobsah. Je to společnost, kde jsou dramaturgové Jan 

Ouředník a Jan Rozkošný a moderátoři, tedy tváře DVTV Daniela Drtinová a Martin 

Veselovský. Jejich pořad DVTV ale Economia částečně koprodukuje, protože se tady 

v newsroomu nachází videostudio, kanceláře i nějaká technika. 

 
 

DVTV  bylo  prvním  videoprojektem  Economie.  Rozšířit  nabídku  videí  se 
 

vydavatelství rozhodlo až na základě úspěchu DVTV? 
 

 
 

Určitě. Každopádně nějaké tendence zaměřit se na videoobsah tady byly už dříve. 

Existuje  řada  studií,  které  dokládají,  jak  je  video  na  internetu  v poslední  době 

sledované. Dále bereme v úvahu, které všechny významné mediální domy se začínají 

videu věnovat. Do výroby videí se pouští významní hráči, jako je třeba The Wall 

Street Journal nebo The New York Times, což je pro nás zvláště inspirativní. Video 

on Demand je zkrátka nějaký další produkt, který mohou nabídnout. Úzce to souvisí 

také  s nástupem  „internetové  generace“.  Lidi  do  25  let  se  nekoukají  už  tolik  na 

televizi, i když televize pořád dominuje, ale hodně prostoru věnují i videím na 

YouTube a obecně na internetu. 

 
 

S čím obecně souvisí trend videí na internetu? 
 

 
 

Rozrůstá se penetrace internetu, zvýšila se rychlost internetu, není problém přehrávat 

videa ve výborné kvalitě. Samozřejmě významnou roli hraje i videoreklama. Běžně na 

webu máte reklamu jako banner. Jenže kdo si toho všimne?! Video nabízí mnohem 

zajímavější možnosti. U nás si před zhlédnutím videa musíte pustit aspoň několik 



 

 

sekund reklamy. Dále máme reklamu uvnitř videa, tedy formou product placement. 

Některá videa také mohou být sponzorovaná. Pro inzerenty to je zajímavé, proto trend 

videí na internetu stále roste. 

 
 

Dá se tedy říct, že už dnes Economia považuje video za důležitý produkt? 
 

 
 

Economia se začala v oblasti videa realizovat s DVTV, což byl skvělý marketingový 

tah, protože sem přitáhla hvězdy z České televize. My jsme potom k tomu dotvořili 

další videoobsah, takže se nám návštěvnost videí za dva roky zvýšila o 450 %. A 

tohle samozřejmě zajímá inzerenty. Video nám generuje zisk, takže se určitě stává 

významným prvkem. 

 
 

Jak vznikalo Aktuálně.TV? 
 

 
 

Economia s rozvojem videoobsahu začala tím, že si najala tým DVTV, aby pro ni 

připravoval diskuzní pořady. Pár měsíců na to si pak najala mě, abych k tomu vytvořil 

nějaký  další   videoobsah.   Já   jsem   následně   přišel   s   projektem   Aktuálně.TV. 

V Economii tomu říkáme video hub. Předtím tady nic takového nebylo, videa se 

dávala jen na současné weby. Teď máme jakýsi archív, tedy Aktuálně.TV. Je to ale 

jenom archív, nehrajeme si na to, že je to web, kde by se dramaturgicky skládala 

videa. Celé to funguje tak, že vyrobíme video, to se zveřejní na našich webech a 

zároveň se objeví tady. S tím, že na téhle platformě má uživatel rozdělovník, kde si 

může najít svůj oblíbený pořad nebo svoje oblíbené téma. 

S Aktuálně.TV pak přišly nové pořady. Ne všechny se samozřejmě uchytily. U 

internetových videoobsahů zjistíte maximálně během pár týdnů, jestli daný pořad 

uživatele zajímá, a zda ho máme dělat dál, nebo ho zrušit. Dá se totiž velmi jednoduše 

spočítat, jestli se nám pořad vyplatí. Já vím, kolik tady generuje reklama a kolik má 

který pořad zhlédnutí. Z toho se snadno vypočítá, jaký máme z  pořadu zisk. Když je 

to zajímavé, tak pořad necháváme, když není, tak ho zrušíme a nahradíme nějakým 

jiným. Na začátku jsme měli 11 pořadů, nyní jich máme 17. Jedná se víceméně o 

tematicky obvyklé pořady, podobné, jaké mají i televize. 

 
 

Předpokládám, že se ale snažíte, aby vaše pořady v něčem vynikaly. 



 

 

Od začátku se snažíme dělat všechny pořady tak, aby v nich vystupovaly významné 

osobnosti. Máme nejen Veselovského s Drtinovou, ale také Kamila Filu, známého 

filmového recenzenta, Jana Šibíka, který je významný fotograf a dělá nám videa ze 

svých  cest,  také  Jolanu  Voldánovou  s jejím novým  pořadem.  Máme  nejlepšího 

českého horolezce, který pro nás dělá takový cestopisný magazín. Jedná se o diskuzní 

pořad, kam si zve nějaké svoje kamarády, kteří se zabývají adrenalinovými sporty a 

cestováním.  A  v neposlední  řadě  Petra  Čtvrtníčka  a  Tomáše  Matonohu  s jejich 

vlastními pořady. 

 
 

Jak často videa v rámci jednotlivých pořadů vycházejí? 
 

 
 

Většina  pořadů  jsou  týdeníky.  Některé  třeba  čtrnáctideníky.  Je  ale  důležité  si 

uvědomit, že my jsme na internetu, takže nejsme závislí na tom, abychom každý 

čtvrtek měli nějaký pořad. To naše publikum neočekává. Náš uživatel brouzdá po 

internetu, objeví video, které ho zaujme, a pustí si ho. Samozřejmě se snažíme o 

nějakou pravidelnost, ale není to dogma. Nejsme televize, kde v půl osmé musíte mít 

zprávy a v osm film. 

 
 

Nové díly pořadů tedy vycházejí pokaždé v jiné dny v týdnu? 
 

 
 

Víceméně ano. Máme to samozřejmě nějak naplánované a rozložené, abychom třeba 

neměli pořady s velkým potenciálem, u nichž se očekává velká návštěvnost, v jeden 

den, ale úplně se pravidelnosti nedržíme. 

 
 

Jaké pořady jsou nejúspěšnější? Údajně videa DVTV dělají polovinu celkové 

návštěvnosti? 

 
 

Jim ovšem vychází tak tři videa denně. Zmiňovaný Čtvrtníček má daleko vyšší 

návštěvnost,  když  to  vydělíte  počtem  videí,  která  udělá  on.  Nejsledovanějším 

pořadem minulého roku byl právě nějaký Čtvrtníček. Jan Šibík má také některé díly 

hodně  sledované,  samozřejmě  i  DVTV,  když  mají  zajímavého  hosta,  například 

Landu. Hodně sledované byly i některé díly našeho kuchařského pořadu, třeba 

smažený sýr. 



 

 

Kupujete zahraniční videa? 
 

 
 

Ano, hodně kupujeme videa od Reuters. Nejčastěji se jedná o nějaké zahraniční 

zajímavosti nebo zpravodajství. 

 
 

Kde videa zveřejňujete? A odkud plyne jejich největší návštěvnost? 
 

 
 

Videa dáváme na Centrum.cz, na Aktuálně.cz či na IHNED.cz, přičemž nejvíce 

uživatelů přichází z Centrum.cz. Soustředíme se ale nyní i na Facebook. Například 

pořad DVTV má silnou fanouškovskou základnu, takže u nich je návštěvnost získaná 

přes Facebook vcelku vysoká, odhaduji 20 procent z celku. Do budoucna bychom 

chtěli ale u všech pořadů generovat aspoň čtvrtinu návštěvnosti z Facebooku. 

 
 

Kolik lidí se v Economii zabývá videoobsahem? 
 

 
 

To je jednoduché. My jsme tady tři. Fungujeme totiž především na bázi externí 

spolupráce.   Každopádně   řada   lidí   z Economie   nějak   participuje.   Máme   tady 

komentátory, kteří tvoří pořad Komentář za minutu. Když se stane něco významného, 

tak si komentátor jenom stoupne před kameru a stručně řekne nějaký svůj názor. 

Jedná se tedy o lidi, jejichž primární náplň práce je trochu jiná, ale podílejí se. Pak 

máme  tým  lidí,  kteří  nám  dodávají  videa  externě.  Spolupracuje  s námi  asi  10 

externistů s tím, že všichni umí všechno. 

Nemáme takové finanční možnosti jako v televizi, reklama přece jenom ještě 

negeneruje takové zisky. To znamená, že máme vždycky jednoho člověka, který 

video zpracuje kompletně. Je to kameraman, který umí stříhat, je také zvukař, režisér 

a zároveň to produkuje. 

Navíc jsou pořady, k jejichž produkci nemusíme zaplatit nikoho jiného, než právě 

tohoto   jednoho   člověka.   Ku   příkladu   k tvorbě   pořadu   Šéfkuchařovy   recepty 

nemusíme platit Babicu, Vaňka nebo jinou známou osobnost, ale oslovujeme 

šéfkuchaře z různých restaurací, kteří předvedou nějaký recept zadarmo, protože tak 

zároveň propagují i svoji restauraci. 

 
 

Jsou zde v  Economie ještě nějaká další videostudia krom toho, kde se natáčí 

pořady DVTV? 



 
 
 

 

Tohle je trochu komplikovanější, my totiž  k natáčení využíváme prakticky celou tuto 

budovu. Interiér vypadá na kameře hezky, takže se dá využívat prostor všude možně. 

Například v zóně určené na jednání se natáčí Kulatý stůl. Nebo v případě Komentáře 

za minutu si komentátor stoupne na jakékoli místo v newsroomu a natočíme ho tam. 

Plus k tomu tady máme studio pro DVTV a je tady také videostudio s greenscreen, 

což je zelená stěna, na které můžeme natočit kohokoliv a za něj dát jakýkoliv obraz. 

Natáčí se tady například Cesty do neznáma, (Za)biják s Filou nebo částečně i pořad 

Matonohy. 

 
 

Kde probíhá postprodukce videí? 
 

 
 

Postprodukci dělají externisti doma. Například taková střižna je v dnešní době jen 

nějaký  software,  který  běží  na  jakémkoli  počítači,  takže  pro  lidi  je  skutečně 

jednodušší video zpracovat doma. Ve zdejších prostorách si akorát namlouvají 

komentáře, máme tu zvukové studio. 

 
 

Když je většina postprodukce na externistech, tak pravděpodobně nemáte dané 

nějaké jednotné postupy při zpracovávání videí? 

 
 

Přesně tak. Pro nás je důležitý výsledek. Oni vědí, že chceme videa v 720HD a kodek 

H264. Vědí tedy technické parametry, které musí splnit. Ale mohou to udělat na 

čemkoli. Je nám úplně jedno, jakou techniku používají, jaké využívají programy a 

podobně. 

 
 

Videa do systému pak nahráváte vy? 
 

 
 

To dělají také naši externisti. Já video samozřejmě zkontroluji. V případě, že najdu 

nějaké nedostatky, tak ho posílám k opravě. 

 
 

Jaké plány máte s videoobsahem pro letošek? 
 

 
 

Já nemůžu úplně všechno prozrazovat. Chtěli bychom ale třeba koupit nějaký seriál, 

který by nebyl úplně drahý. Nějakou starší věc, dejme tomu něco jako Jistě, pane 



 

 

ministře. Mimo to budeme vysílat Vynález zkázy od Karla Zemana, který je 

zdigitalizovaný, a postupně další jeho filmy, které se upravují. Tyhle filmy nabídneme 

zadarmo a všem. Dáme je k dispozici jenom za to, že se uživatel bude muset podívat 

na reklamu. Podobně to dělá například Seznam. 

 
 

Příloha č. 2: Video hub Times video (obrázek) 
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Příloha č. 3: Hlavní stránka webu Aktuálně.cz (obrázek) 
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Příloha č. 4: Prezentace video hubu Aktuálně.TV na Aktuálně.cz (obrázek) 
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Příloha č. 5: Hlavní stránka video hubu Aktuálně.TV (obrázek) 
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Příloha č. 6: Vysunovací menu s pořady na Aktuálně.TV (obrázek) 
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Příloha č. 7: Pořady Aktuálně.TV (obrázek) 
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Příloha č. 8: Hlavní stránka pořadu Objektivem Jana Šibíka (obrázek) 
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Příloha č. 9: Video přehrávač na Aktuálně.TV (obrázek) 
 

Screenshot: 28. 4. 2016 
 
 

 



 

 

Příloha č. 10: Domovská stránka Centrum.cz (obrázek) 
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