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Abstrakt 
 

Bakalářská práce Zavedení videoobsahu v Economii se zabývá jedním ze 

zásadních mediálních trendů současnosti, a to stále rostoucím akcentem internetových 

vydavatelů na rozvoj a výrobu videoobsahu. Tento fenomén autorka ilustruje na 

jednom příkladu z českého prostředí, konkrétně na příkladu vydavatelství Economia, 

které se v posledních dvou letech na videoprodukci zaměřilo a svou nabídku 

audiovizuálních obsahů soustavně rozšiřuje. 

Teoretická část této práce popisuje jevy, které k expanzi online videí značně 

přispěly. Primárně je to digitalizace médií a z ní plynoucí konvergence. Mimo to pak 

nástup internetu a vznik a rozvoj nových digitálních médií. Dále se v této části 

autorka věnuje charakteristikám internetového videa a jeho jednotlivých typů a 

v neposlední řadě shrnuje aspekty, které motivují mediální domy k investicím do 
 

oblasti videa. 
 

Praktickou část práce tvoří případová studie videoprodukce vydavatelství 

Economia. Autorka popisuje postupné zavádění videoobsahu, vznik kanálu DVTV a 

především pak platformy Aktuálně.TV, která veškerou videoprodukci Economie 

zastřešuje. Následně charakterizuje vzhled a uživatelské rozhraní platformy a rozebírá 

jednotlivé pořady, které nabízí. 

Na závěr autorka popisuje, jakým způsobem se v Economii s videem pracuje, 

jaké jsou postupy při produkci a postprodukci videa a kde se publikovaná videa 

prezentují. 



 

Abstract 
 

The bachelor thesis The introduction of video content in Economia deals with 

one of the essential media trends today, namely growing emphasis of online 

publishers on the development and production of video content. 

The author illustrates this phenomenon on the example from the Czech 

environment, concretely on the example of the publishing house Economia, which in 

the last two years focused on video production and its range of audio-visual content is 

constantly expanding. 

Theoretical part of the thesis describes the phenomena that greatly contributed 

to the expansion of videos. Primarily, it is the media digitization and also the 

convergence; furthermore the development of the internet and the emergence and 

development of new digital media. The author also describes the characteristics of 

internet video and its various types and finally summarizes the aspects that motivate 

publishing houses to invest in video content. 

The practical part is focused on video production of the Economia. The author 

describes the gradual introduction of video content, the birth of the channel DVTV 

and last but not least the birth of the Aktuálně.TV – a platform that unites all of the 

Economia video production. 

In addition, the author characterizes the look and user interface of the platform 

and analyses its programs. 

In conclusion, the author describes the way of video production and 

postproduction in Economia. 
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Úvod 
 

Expanze internetového videa už zajisté není novinkou. Odstartoval ji vznik video 

portálu YouTube.com v roce 2005 a následně stupňovaly skutečnosti jako třeba stále 

dostupnější a rychlejší připojení k internetu. 

Online video oproti televiznímu vysílání uživateli umožnilo konzumovat 

audiovizuální  obsahy  nejen  v libovolném  čase,  ale  ve  spojitosti  s uživatelskou 

konvergencí také na libovolném místě a prostřednictvím různých médií. Online video 

se dá zhlédnout jak na počítači, tak na mobilním telefonu, tabletu nebo i v televizi. 

Zároveň uživatel může libovolně selektovat obsahy, které ho zajímají, a oproti 

sledování televize je při tomto způsobu konzumace aktivnější. 

Uživatelskou atraktivitu a tím i vysoký potenciál internetového videa 

pochopitelně zaznamenaly i mediální domy, které začaly investovat do rozvoje 

videoobsahu. V českém prostředí je svou stále extenzivnější videoprodukcí známé 

především vydavatelství Economia, na které se tato bakalářská práce zaměřuje. 

Teoretická část práce se v první řadě zabývá pojmy digitalizace a konvergence 

médií.  Digitalizace  je  zde  představena  jako  absolutně  prvotní  impuls  k rozšíření 

online videí, už jenom z toho důvodu, že je hlavní příčinou vzniku síťových médií. 

S digitalizací úzce souvisí termín konvergence. Konvergence je u mnoha teoretiků 

prezentovaná různě, navíc se její chápání měnilo napříč časem. Autorka se v této práci 

drží především výkladu Henryho Jenkinse v publikaci Convergence culture: where 

old and new media collide a výkladu Karola Jakubowicze v publikaci Nová ekologie 

médií: konvergence a mediamorfóza. 

Teorii Jakubowicze pak uplatnila i v kapitole věnující se novým médiím, kde 

představuje Jakubowiczovo dělení nových médií. 

V teoretické části se autorka také zabývá charakteristikami internetového videa, 

jeho   komparací   s televizním   vysíláním   a   rozdělením   jeho   jednotlivých   typů. 

Především pak definuje pojem Video on Demand, tedy video na vyžádání, který 

představuje kategorii videí, do níž spadají veškeré videoobsahy Economie. 

V neposlední  řadě  v této  části  práce  uvádí  základní  aspekty,  které  vedou 
 

k investicím mediálních domů do videa. 
 

V praktické  části  se  autorka  zaměřuje  na  vydavatelství  Economia  a  jeho 

videoprodukci. Významnou měrou zde čerpala z rozhovoru a konzultací s Milanem 

Šímou,  šéfredaktorem  videoobsahu  v Economii.  Na  informacích  od  Šímy  stojí 
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zejména kapitola šest, která se věnuje produkci a postprodukci videí. Zároveň je 

Milan Šíma nejednou citován i v kapitole pět, zvláště pak v podkapitolách, které se 

zabývají vznikem DVTV a následně platformy Aktuálně.TV. 

Důležitou  částí  páté  kapitoly  je  rozbor  vzhledu  a  uživatelského  rozhraní 

platformy Aktuálně.TV, především pak rozbor jednotlivých pořadů. U nich autorka 

sleduje nejen tematické zaměření a okolnosti vzniku daného pořadu, ale také způsoby 

produkce  a  postprodukce,  periodicitu  videí  v rámci  pořadu  i  obvyklou  délku 

jednotlivých videí. 
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1    Proměny    médií    v souvislosti    s digitalizací    a 

konvergencí 

 

1.1 Digitalizace médií 
 

Hovoříme-li o online žurnalistice a jejích komunikačních prostředcích, musíme 

nejprve popsat jevy, které měly na novou podobu médií výrazný vliv. Patrně 

nejzásadnějším  aspektem  nových  médií  je  digitalizace.  Denis  McQuail,  přední 

teoretik   sociální   a   masové   komunikace,   tento   termín   definuje   následovně: 

„Digitalizace je proces, v jehož průběhu jsou všechny texty převedeny do binárního 

kódu a mohou být stejným procesem vyráběny, distribuovány i skladovány.“
1

 

Pod samotným pojmem digitalizace se však skrývá proces velmi komplexní, 

který zdaleka nezasáhl jen média, ale skoro veškerá odvětví lidské činnosti.
2
 

V širším významu „digitální“ znamená „číslicový“. Odtud pak vzešly pojmy 

jako digitální hodinky, digitální ukazatel apod. V užším slova smyslu je pak jako 

„digitální“ nazýván proces, který zpracovává signál, jenž nese nějakou informaci, 

v takzvaných   binárních   pulsech   neboli   bitech,   které   jsou   číslicemi   dvojkové 

soustavy.
3

 

Nicolas  Negroponte,  spoluzakladatel  proslulé  Media  Lab  při 

Massachusettském technologickém institutu, ve své publikaci Digitální svět, jejíž 

původní vydání je z roku 1995, píše: „Bity vždy byly základem digitální práce s čísly, 

avšak během posledních 25 let jsme významným způsobem rozšířili svůj binární 

slovník a dovedeme do něj převést nejen čísla. Naučili jsme se převádět do digitální 

formy více a více typů informací, jako je zvuk a obrazový záznam, a kódovat je 

pomocí nul a jedniček.“
4

 

 

 
 
 
 
 

1 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2007, s. 150. ISBN 
9788073673383. 
2 KOZÁKOVÁ, Anna. Digitální komunikační technologie a konvergence audiovizuálních médií – 
Česká televize a internet. Praha, 2014, s. 4. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta 
sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí 
diplomové práce PhDr. Martin Lokšík. 
3 

OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a 

marketingové komunikace. 3., rozšířené vydání. Praha: Libri, 2007, s. 51. ISBN 
9788072772667. 
4 NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět: Being Digital. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001, s. 
17. ISBN 8072610465. 
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Základem  pro  aplikování  digitálních  technologií  v rámci  masových  médií, 

které nastalo v posledním desetiletí 20. století
5
, se stal vynález vysoce integrovaných 

elektrických obvodů, tj. mikroprocesorů, a rozvoj výpočetní techniky, jež umožňuje 

zpracovávat velká množství dat v krátkých časových intervalech.
6

 

Právě  díky  možné  kompresi  dat  a  vzniku  moderních  nosičů  digitalizace 

značně zjednodušila přechovávání informací. Navíc je možné digitální obsah přenášet 

i bez fyzického nosiče, například sdílením online tak, aby k němu mělo přístup co 

nejvíce uživatelů. 
7 

S tím souvisí i skutečnost, že digitalizace mediálního produktu 

umožňuje také jeho snadný transport od producenta k příjemci. 

Zkrátka, jak uvádí polský specialista na mediální a komunikační studia, Karol 

Jakubowicz, digitalizace média mění. „Postupně mění všechna elektronická média na 

nová média: multimediální, interaktivní, potencionálně nelineární (na vyžádání), 

schopná odpojit masovou a individuální komunikaci. Ostatní média vede k přechodu 

na digitální platformy a k rozšíření jejich činnosti nebo výrazových prostředků o 

možnosti, které to přináší.“
8

 

Dle něj dochází jak k dematerializaci médií, tak i k jejich personalizaci. Uživatel 
 

má nyní také maximální svobodu zvolit si, jaké obsahy bude přijímat, s čímž souvisí i 

individualizace médií. Dále pak podle Jakubowicze dochází k deinstitucionalizaci a 

deintermediaci médií a také ke stavu, kdy se uživatel médií stává zároveň 

producentem.
9
 

 

1.2 Konvergence médií 

Jedním z klíčových důsledků digitalizace je konvergence médií, kterou výrazně 

posílil i rozvoj počítačových sítí. Irena Reifová ve Slovníku mediální komunikace 
 
 
 
 

 
5 

JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2015, s. 60. ISBN 

9788073674663. 
6 OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a 
marketingové komunikace. 3., rozš. vyd.. Praha: Libri, 2007, s. 51. ISBN 
9788072772667. 
7 KOZÁKOVÁ, Anna. Digitální komunikační technologie a konvergence audiovizuálních médií – 
Česká televize a internet. Praha, 2014. s. 4. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta 
sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí 
diplomové práce PhDr. Martin Lokšík. 
8 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: Verbum, 
2013, s. 16. ISBN 9788087500385. 
9 Tamtéž, s. 16–21. 
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konvergenci  charakterizuje  jako  „průběžné  sbližování  médií  z  hlediska  přípravy, 

distribuce a vnímání obsahů.“
10

 

Konvergence je víceméně starým konceptem, jenž se znovuobjevil jako důležitý 

referenční bod, který postupem času začal nabývat nových významů. 

Podle Henryho Jenkinse se nové pojetí konvergence staví proti paradigmatu 

digitální revoluce, která předpokládala, že vznik nových médií bude znamenat 

absolutní zánik těch starých, tradičních. Zároveň se vymezuje i vůči zcela opačným 

představám, které se začaly objevovat zvláště po prasknutí takzvané internetové 

bubliny, kdy převládla představa, že nová média neovlivní vůbec nic. 

Jak píše Jenkins, při současném stavu mediálního prostředí již víme, že pravda 

leží  někde uprostřed.  Paradigma nové konvergence  předpokládá,  že nová a  stará 

média existují zároveň a vzájemně se ovlivňují.
11

 

Interpretace  konvergence  v žurnalistice  se  liší  nejen  napříč  časem,  ale  i 

v závislosti  na  interpretaci  jednotlivých  autorů,  kteří  se  konvergencí  zabývají. 

Budeme-li  se  držet  výkladu  Henryho  Jenkinse,  je  jistě  důležité  zmínit,  že  hned 

v úvodu publikace  Convergence culture: where  old  and new  media  collide  autor 

čtenáře  vítá  v kultuře  konvergence,  která  dle  něj  prostupuje  celým  mediálním 

systémem a celou kulturou. Konvergencí pak míní „tok obsahů mezi různými 

mediálními platformami, kooperaci mezi jednotlivými mediálními společnostmi a 

migrační chování mediálního publika, jež půjde téměř kamkoliv při hledání nových 

druhů zábavy, které ho zajímají.“
12

 
 

Cirkulace obsahu médií – napříč různými mediálními systémy, konkurenčními 

mediálními ekonomikami a národními hranicemi – dle Jenkinse silně závisí na aktivní 

participaci uživatelů. Staví se tak proti tomu, aby konvergence byla primárně chápána 

jako technologický proces přinášející propojení jednotlivých mediálních funkcí do 

jednoho zařízení. Konvergence podle něj totiž představuje významný kulturní posun, 

a to zejména díky tomu, že uživatelé se stále více odvažují hledat nové informace a 

vytvářet spojení mezi rozptýlenými mediálními obsahy.
13

 

 
 
 
 

 
10 

REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 111. ISBN 8071789267. 

11 JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York 
University Press, 2006, s. 6. ISBN 9780814742815. 
12 Tamtéž, s. 2. 
13 Tamtéž, s. 3. 
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V závěru ještě zmiňme skutečnost, která je pro tuto práci důležitá – konvergence 

se  nejvíce  projevuje  v prostředí  internetu,  který  dokáže  přenášet  všechny  prvky 

multimediálních služeb, a to jak texty, tak obrázky, zvuk i video.
14

 

 

1.2.1 Změny chování uživatelů v důsledku konvergence 
 

Nebývalá expanze videí nabízených prostřednictvím online platforem velmi 

úzce  souvisí  s tzv. uživatelskou  konvergencí.  Ta  spočívá  v tom,  že  k saturování 

nějaké uživatelské potřeby je možno využít různých médií, a to s víceméně velmi 

podobným výsledkem.
15

 

Například sportovní přenos může uživatel sledovat v televizi, ale i online, a to 
 

prostřednictvím jak počítače, tak tabletu či mobilního telefonu. Stejně tak knihu již 

nemusí číst nutně v papírové podobě, ale opět bez problémů z displeje svého telefonu 

nebo třeba tabletu. 

Výzkum společnosti QuickPlay Media z roku 2012 ukázal, že opravdu velmi 

roste zájem o sledování audiovizuálních obsahů na nových platformách, což 

pochopitelně velmi nahrává internetovým médiím a jejich videoprodukci. Ve zmíněné 

studii 57 % respondentů uvedlo, že mají zájem o sledování videí prostřednictvím 

mobilního telefonu. Oproti předchozímu roku se jednalo o významný posun, protože 

tehdy se o mobilní video zajímalo pouze 48 % respondentů. Podobně se zvýšil i 

příklon ke sledování videí na tabletu. Zároveň také 81 % respondentů uvedlo, že za 

poslední rok využívali mobilní telefon či tablet ke sledování videí častěji než v roce 

předcházejícím.
16

 
 

Výše uvedené jen potvrzuje skutečnosti nastíněné v předchozí podkapitole. 

Princip konvergence už dávno neodkazuje pouze ke spojení různých médií do jediné 

technologie.  Konvergence  prostupuje  celou  kulturou  a  zásadně  mění  dosavadní 

způsoby konzumace médií. 
 
 
 
 
 
 
 

14 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: Verbum, 
2013, s. 28. ISBN 9788087500385. 
15 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2015, s. 39. ISBN 

9788073674663. 
16 

U.S. Survey Finds TV Everywhere Hitting Mainstream, with 57% of Respondents Interested in 

Multiscreen Viewing. In: Quickplay Media [online]. 2016. [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: 

http://www.quickplay.com/press/u-s-survey-finds-tv-everywhere-hitting-mainstream-with-57-of- 

respondents-interested-in-multiscreen-viewing/. 

http://www.quickplay.com/press/u-s-survey-finds-tv-everywhere-hitting-mainstream-with-57-of-
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2 Internet a nová média 
 

Správně a univerzálně definovat pojem nová média je mírně problematické. 

Nejeden autor poukazuje na fakt, že obsah tohoto pojmu se mění zároveň s časem, 

jelikož všechna nám známá média byla v jistém období brána jako nová.
17

 

„Ve dvacátém století byly novými médii rozhlas a televize, v devadesátých 

letech pak internet. Ve všech případech jde o média, která můžeme souhrnně nazvat 

elektronickými, případně onlinovými. Vyznačují se tím, že jsou rychlá a ke svým 

konzumentům vstřícná. Nárokují si jejich pozornost, ale odměňují je za to obsahem, 

jehož konzumace je méně náročná a také návykovější než čtení novin.“
18

 
 

Výraz „nová média“ se používá od šedesátých let 20. století,
19 

kdy se začala 

připravovat komunikační změna, která výrazně ovlivnila další vývoj médií i 

společnosti. „Jednalo se o vývoj sítí, které by dovolily propojení vzdálených počítačů, 

čímž by omezily riziko ochromení jednoho centra, a tím celé sítě, a poškození či 

ztráty  údajů.  Původně  šlo  o  projekt  Ministerstva  obrany  USA,  který  se  později 

vyvinul v akademickou síť (ARPANET) a dnešní internetové prostředí.“
20 

Síť, která 

ve  svých  prvopočátcích  propojila  počítače  na  čtyřech  univerzitách  na  západním 

pobřeží  USA,  byla  oficiálně  spuštěna  30.  srpna  1969.  Toto  datum  je  někdy 

považováno za vznik internetu.
21

 

Původně internet sloužil jako nekomerční prostředek, rychlý rozvoj pak nastal 
 

zejména  díky  jeho  potenciálu  zprostředkovat  dodávky  zboží  a  velkého  množství 

ziskových   služeb.   Internet   se   tak   stal   alternativním   prostředkem   mezilidské 

komunikace.
22

 

 
 
 
 
 
 

17 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: Verbum, 
2013, s. 59. ISBN 9788087500385. 
18 

ČERMÁK, Miloš. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: 

proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i 
prakticky. Praha: Karolinum, 2009, s. 7. ISBN 9788024616841. 
19 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2007, s. 50. ISBN 
9788073673383. 
20 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2015, s. 60. ISBN 
9788073674663. 
21 ČERMÁK, Miloš. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: 
proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i 
prakticky. Praha: Karolinum, 2009, s. 15. ISBN 9788024616841. 
22 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2007, s. 51–52. ISBN 
9788073673383. 
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Přelom 20. a 21. století se pak odehrával ve znamení nástupu a rozvoje 

internetových médií, tedy komunikačních prostředků založených na rozkvětu 

telekomunikací a počítačových sítí.
23

 

 

2.1 Nová média podle Karola Jakubowicze 
 

Pokud  chceme  obecně  vystihnout  termín  „nová  média“,  je  nasnadě  využít 

definici Karola Jakubowicze, který říká, že „nová média jsou taková, která se od 

předchozích liší změnou v základních vlastnostech svého fungování a v modelech 

komunikačních situací a sociální komunikace, kterou vytvářejí.“
24

 

V návaznosti na to Jakubowicz rozděluje tři generace nových médií, které se 
 

objevily v době od druhé světové války:
25

 
 

Nová média 1.0 čili nová média a analogové technologie existující před etapou 

konvergence. O těchto médiích se začalo hovořit v osmdesátých letech 20. století a 

spadají sem taková, která se v té době vymykala především způsobu šíření obsahu 

tradičních médií. Do této skupiny můžeme zařadit například teletext nebo videotext. 

Nová média 2.0, tedy nová média a digitální technologie vzniklá v důsledku 

konvergence. Zatímco první generace nových médií byla pouze dodatkem k nepříliš 

změněným tradičním médiím, druhá představuje již novou, ve své podstatě zásadně 

rozdílnou podobu médií, zrozenou díky konvergenci. Nová média 2.0 jsou digitální, 

interaktivní, hypertextová, virtuální, síťová a simultativní. 

Nová média 3.0 jsou pak plně integrovaná a konvergovaná a vznikají plnou 

integrací televizního přijímače a internetu. Do poslední skupiny lze zařadit například 

televizory uzpůsobené standardu Hybrid Broadcast TV, které mohou přijímat jak 

tradiční  televizi,  tak  internet,  takže  mohou  zprostředkovat  plnou  internetovou 

nabídku, včetně té nelineární, a také celý obsah internetu.
26

 

 

3 Videoobsah na internetu 
 

Dokud byly audiovizuální obsahy dostupné pouze prostřednictvím televizního 
 

vysílání a neexistovaly ještě žádné možnosti nahrávání, platilo pravidlo pomíjivosti 
 

 
 

23 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2015, s. 61. ISBN 
9788073674663. 
24 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: Verbum, 
2013, s. 60. ISBN 9788087500385. 
25 Tamtéž. 
26 Tamtéž, s. 60 – 70. 
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těchto  obsahů.  Co  divák  v televizi  nezachytil  hned,  to  už  později  neviděl. 
27

 
 

V osmdesátých    letech    se   pak    stalo    běžným    standardem    nahrávání    videa 

prostřednictvím  formátu  VHS 
28  

a  v pozdějších  letech  také  prostřednictvím  DVD. 

Následně přišla na řadu funkce time-shift, která umožnila prohlížet si část nahraného 

pořadu, aniž by zaznamenávání vysílání muselo přestat. Divák tedy nemusel čekat, až 

nahrávka „doběhne“.
29

 

S nástupem  internetu  se  však  pomíjivost  audiovizuálních  obsahů  vytrácí 

neporovnatelně více. Obrovskou expanzi videí na internetu odstartoval vznik 

videoportálu  YouTube.com  v roce  2005. 
30  

Historie  videa  na  internetu  ale  sahá 

mnohem hlouběji. Za první internetový videoobsah se označuje přenos webkamery na 

University of Cambridge, kde bylo  mezi roky 1993 a 2001  možné sledovat, jak 

pracuje kávovar.
31

 

V devadesátých letech se sice videa na internetu již vyskytovala, ale určitě se 

nejednalo o výrazný fenomén. Většímu rozvoji totiž stálo v cestě několik zásadních 

problémů. V první řadě to byla nízká úroveň výpočetní techniky, především však 

nízká přenosová rychlost internetu. 

Zvrat v této oblasti nastal až s příchodem Flash videa v roce 2003, následně 

pak  s rozmachem  zmiňovaného  portálu  YouTube.com,  který  mnoho  let  fungoval 

právě na technologii Flash.
32

 

Současný  fenomén   online   videí   souvisí   nejen   s jejich   téměř   výhradní 

nelineárností,  tedy  s osvobozením  uživatele,  který  si  může  audiovizuální  obsahy 

prohlížet v libovolném čase. Velkou roli hraje i skutečnost, že moderní přístroje, jako 

jsou smartphony či tablety, umožnily i place-shifting, tedy volný výběr místa, kde 
 

 
27 

KÁLAL, Jan. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: 
proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i 
prakticky. Praha: Karolinum, 2009, s. 139. ISBN 9788024616841. 
28 Video Home System. In: Total Rewind [online]. [cit. 2016-04-08]. Dostupné z: 
http://www.totalrewind.org/vhs.htm 
29 KÁLAL, Jan. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: 
proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i 
prakticky. Praha: Karolinum, 2009, s. 139. ISBN 9788024616841. 
30 Historie YouTube ve videospotu a první video. In: MediaGuru [online]. 2016 [cit. 2016-03-04]. 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/aktuality/historie-youtube-ve-videospotu-a-jeho-prvni- 
video/#.VkIVrNIvfGh. 
31 KESBY, Rebecca. How the world's first webcam made a coffee pot famous. In: BBC News: 
Technology [online]. 2016. [cit. 2016-03-04]. Dostupné z: 
http://www.bbc.com/news/technology-20439301 
32 BALVÍN, Radek. Video metriky. Brno, 2015, s. 13–14. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 
Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Michal Černý. 

http://www.totalrewind.org/vhs.htm
http://www.mediaguru.cz/aktuality/historie-youtube-ve-videospotu-a-jeho-prvni-
http://www.bbc.com/news/technology-20439301
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uživatel  bude  video  sledovat. 
33  

Jediným  předpokladem  je  připojení  k internetu. 

Vzhledem  k tomu,  že  dnes  je  běžnou  praxí  možnost  bezdrátového  připojení  na 

veřejných místech a stejně tak mobilní internet, dá se říct, že uživatelé mohou online 

videa sledovat téměř vždy a všude. 

 

3.1 Video on Demand a další typy videoobsahu na internetu 
 

Internetové videoobsahy můžeme rozdělit dle způsobu distribuce do dvou 

základních skupin. První skupinu tvoří videa, která jsou na internetu uložená jako 

datový soubor. Tato videa může uživatel zhlédnout až po kompletním stažení obsahu 

do počítače. Vzhledem k tématu této bakalářské práce je pro nás ale důležitější druhá 

skupina internetových videí, kterou jsou streamovaná videa, často označovaná jako 

webcasting. Na rozdíl od předchozího typu se tato videa dají přehrát rovnou a za 

ideálních  podmínek  může uživatel  sledovat  video  plynule, bez  nutnosti  čekání. 
34

 
 

Záměrně je uvedeno „za ideálních podmínek“, protože jak z běžné praxe víme, ne 

vždy se online video přehrává skutečně plynule. Ovlivňuje to totiž řada faktorů, jako 

je například rychlost připojení k internetu. 

Streamovaná videa se pak dělí ještě do dvou kategorií – Live Streaming (česky 

živé vysílání) a Video on Demand (česky video na vyžádání). 

Live Streaming je nejčastěji využíván pro živé přenosy sportovních událostí, 

konferencí  nebo  přednášek  a  podobně.  Jeho  podstata  tkví  v tom,  že  uživateli  je 

dostupná pouze aktuálně vysílaná část videa.
35

 

Druhou, pro nás momentálně důležitější kategorií streamovaného videa, je Video 

on Demand. Videoobsahy dostupné na portálu Aktuálně.TV, kterými se tato práce 

zabývá, spadají právě do této kategorie. Ostatně většina internetových videoobsahů 

spadá sem, včetně například nabídky populárních videoportálů, jako jsou Netflix, 

YouTube, Vimeo nebo Hulu. 

Obecně by se termín Video on Demand dal definovat jako služba, při níž má 

divák možnost vyžádat si audiovizuální obsah podle své vlastní volby ke zhlédnutí 

v čase, který si sám zvolí.
36

 
 

 
 

33 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: Verbum, 
2013, s. 18. ISBN 9788087500385. 
34 BALVÍN, Radek. Video metriky. Brno, 2015, s. 14. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 
Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Michal Černý. 
35 Tamtéž, s. 14–15. 
36 

OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
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Jedná se vlastně o jakýkoliv uživatelský i profesionální videoobsah, který byl po 

natočení a případné postprodukci nahrán na online platformu. Při přehrávání Videa on 

Demand může uživatel libovolně přeskakovat do různých částí videa, protože má 

k dispozici celou jeho délku. 

 

3.2 Motivace mediálních domů k rozvoji videoobsahu 
 

Na skutečnost, že internetové video významně nabývá na popularitě, což 

samozřejmě zohledňují vydavatelské domy, které investují do rozvoje videoprodukce, 

upozorňuje také Karol Jakubowicz. „Na internetu dochází k bleskové expanzi videa 

(videoklipy, filmové zpravodajství, reportáže, sportovní přenosy, televizní interview), 

mj.  díky  stále  lepšímu  připojení,  které  dovoluje  uživatelům  sledovat  filmy  na 

vyžádání nebo živě. Vede to k tomu, že internetoví vydavatelé stále více investují do 

multimédií a raději o svých službách hovoří jako o televizi.“
37

 
 

Šéfredaktor videoobsahu v Economii Milan Šíma v této souvislosti podotýká, že 

do výroby videí se pustili velcí hráči na poli internetových médií. Například 

internetová verze The Wall Street Journal má svůj video hub WSJ video a internetová 

verze The New York Times zase video hub Times video, jemuž se v mnoha ohledech, 

včetně vizuální podoby, podobá právě Aktuálně.TV
38

. 

V českém prostředí souvisí expanze videa samozřejmě i s těmito zahraničními 
 

vzory, které svým způsobem udávají trendy. 
 

Obecně pak Milan Šíma zavádění videoobsahů v rámci vydavatelských domů 

odůvodňuje následovně: „Rozrůstá se penetrace internetu, zvýšila se rychlost 

internetu, není problém přehrávat videa ve výborné kvalitě. 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. Samozřejmě významnou roli hraje i videoreklama. Běžně na 

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

zajímavější možnosti reklamy.“
39

 
 

Obecně mohou být internetová videa opatřena například „pre-roll“, „mid-roll“ 
 

nebo   „post-roll“  reklamou,   které  se  uživateli   zobrazí   před,   během   nebo   po 
 
 

komunikace. 3., rozšířené vydání. Praha: Libri, 2007, s. 227. ISBN 9788072772667. 
37 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: Verbum, 
2013, s. 32. ISBN 9788087500385. 
38 Příloha č. 2: Video hub Times video 
39 Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 
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sledovaném  videu. 
40  

Tyto  reklamy  jsou  většinou  dlouhé  10  až  20  sekund  a  po 

zhlédnutí určité části je uživatel obvykle může přeskočit. 

V případě videí na Aktuálně.TV se užívá pre-roll reklama, u delších videí také 
 

mid-roll, které se dají přeskočit po pěti sekundách. 
 

Další možností jsou overall reklamy, což jsou statické bannery, které se objevují 
 

v průběhu sledování videa a překrývají část přehrávaného obsahu.
41

 
 

Pro inzerenty je dle Milana Šímy také atraktivní sponzoring videa i umístění 
 

reklamy formou product placementu. 
 

 

4 Vydavatelství Economia 
 
 

4.1 Základní charakteristika vydavatelství 
 

Vydavatelství   Economia   má   na   českém   mediálním   trhu   takřka   unikátní 

postavení.  Zaprvé  z hlediska  tematického  zaměření,  zadruhé  z hlediska  přístupu 

k novinářské práci − a v této návaznosti i z hlediska podoby výsledných mediálních 

produktů. 

Economia se profiluje jako vydavatel ekonomických a odborných oborových 

titulů, stejně tak jako významný hráč na poli online médií a digitalizace mediálních 

obsahů. 

Jedná  se  o  poměrně  mladé  vydavatelství,  jehož  historie  se  začíná  psát  až 

v porevoluční době. O to progresivněji a dynamičtěji však přistupuje k žurnalistické 

práci a v rámci českého  prostředí přichází často s novými trendy, jež mohou být 

inspirací pro ostatní vydavatelské domy. Příkladem za všechno může být vznik 

integrovaného newsroomu, který zcela změnil organizaci práce novinářů v Economii 

a přístup k výrobě a distribuci informací.
42

 

Důležitou  charakteristikou  vydavatelství  Economia  je  mimo  jiné  jeho  cílová 
 

skupina. „Economia je současně jediným českým mediálním domem, který se plně a 

řadou  paralelních  kanálů  obrací  k  nejvýznamnější  části  populace  –  lidem,  kteří 

rozhodují a kteří ovlivňují veřejné mínění v zemi. Naše tituly čte 66 % majitelů firem 
 
 

40 BALVÍN, Radek. Video metriky. Brno, 2015, s. 16. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 
Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Michal Černý. 
41 Tamtéž, s. 18. 
42 

KOLIBOVÁ, Kristýna. Změny organizace práce novinářů v redakci Hospodářských novin v 

souvislosti se sloučením do integrovaného newsroomu. Brno, 2014, s. 7. Bakalářská práce. 
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií. Vedoucí práce Mgr. 
Jaroslav Čuřík. 
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a zástupců top managementu firem a veřejné správy, pro které je hlavní hodnotou 

serióznost obsahu a objektivita poskytovaných informací.“
43

 

V této souvislosti se Economia prezentuje jako mediální dům, jehož tituly se 

vyznačují vysokou kvalitou žurnalistiky, profesionálním zpracováním, exkluzivními 

zprávami a fundovanými analýzami 

Výše uvedené tvrzení jistě podporuje i skutečnost, že produkty vydavatelství 

Economia i jeho jednotlivé osobnosti pravidelně získávají nejrůznější oborové ceny. 

Uveďme například projekt DVTV, který loni získal  zvláštní cenu od Českého 

filmového a televizního svazu FITES 
44  

a zároveň také vévodil desátému ročníku 

ankety Křišťálová Lupa – Cena českého internetu.
45

 

 

4.2 Historie Economie 
 

Společnost Economia sice vznikla až v době po převratu, konkrétně v dubnu 

roku 1990, ovšem její historie se začíná psát už v roce 1957, kdy byly založeny 

Hospodářské noviny. 
46  

Ty více než třicet let fungovaly jako ekonomický týdeník 

Rudého  práva  a  řadily  se  mezi  média,  které  přímo  řídil  ÚV  KSČ,  stejně  jako 

například Československou tiskovou kancelář, Československou televizi a 

Československý rozhlas.
47

 

Po  revoluci  v  listopadu 1989  se situace kolem  Hospodářských  novin  začala 

měnit a jejich vedoucí představitelé řešili, co bude s týdeníkem dál. Transformací byl 

nakonec   pověřen   Jiří   Sekera,   který   v Hospodářských   novinách   působil   jako 

šéfredaktor  a  později  jako  vedoucí  rubriky  „světová  ekonomika“.  Jiří  Sekera  se 

s problémem  ohledně  hledání  nového  vydavatele  obrátil  na  Miroslava  Pavla, 
 

 
 
 
 

43 Economia. [online]. 2016 [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/o- 
spolecnosti/. 
44 ČTK. Ceny FITES získaly i DVTV a Kancelář Blaník. In: Media Guru [online]. 2016 [cit. 2016-03- 
12]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/aktuality/ceny-fites-ziskaly-i-dvtv-a-kancelar- 
blanik/#.VxnqgCOLS2x. 
45 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Křišťálová Lupa: Letošní ročník ovládla DVTV. In: Media 
Guru [online]. 2015 [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 
http://www.mediaguru.cz/2015/11/kristalova-lupa-letosni-rocnik-ovladla- 
dvtv/#.VwVm2zaLS2w. 
46 Gajdoštík, Dušan. Současné online aktivity vydavatelství Economia. Praha, 2014, s. 5. Diplomová 
práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 
žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
47 Štefánková, Aneta. Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci. Praha, 
2015, s. 45. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí práce Ing. Miloš Čermák. 

http://economia.ihned.cz/o-
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http://www.mediaguru.cz/2015/11/kristalova-lupa-letosni-rocnik-ovladla-


15  

 
 

někdejšího mluvčího federální vlády Miroslava Adamce a na krátkou  dobu mezi 

listopadem 1989 a lednem 1990 také ředitele Československé televize.
48

 

V dubnu  roku  1990  byla  založena  akciová  společnost  Economia,  na  jejímž 

založení se podílely Tiskový́ úřad předsednictva vlády, ČTK, Investiční banka, 

Komerční banka a Všeobecná úvěrová banka. Hlavním zakladatelem a také prvním 

ředitelem Economie se stal právě Miroslav Pavel. 

První číslo Hospodářských novin jako deníku vyšlo 21. května 1990. Jejich 

primárním zaměřením byla ekonomika a politika. Za svůj hlavní účel považovaly 

popularizaci tržní ekonomiky, pomoc rozbíhající se ekonomické transformaci a také 

orientaci ve složitém polistopadovém vývoji československé společnosti. Velmi brzy 

si noviny získaly popularitu, zejména pro svou objektivitu a nestranickost, a postupem 

času  si  vytvořily  nemalou  předplatitelskou  základnu. 
49  

Do  roku  1997  vycházely, 
 

podobně jako ostatní deníky, v černobílé úpravě, v tomto roce ale došlo k významné 

úpravě grafiky a z Hospodářských novin se stal plnobarevný deník.
50

 

Co se týče dalších titulů vydavatelství Economia, v roce 1991 se v její nabídce 

objevil týdeník Ekonom. Z dalších odborných titulů Economia vydávala například 

časopisy Stavitel, Finance a úvěr, Chatař a chalupář nebo Technik.
51

 

Dalším významným milníkem v historii vydavatelství je rok 1999, kdy se jeho 

majoritním vlastníkem stalo německé vydavatelství ekonomického a odborného tisku 

Verlagsgruppe Handelsblatt. Mimo to také Economia spustila zpravodajský portál 

iHNed.cz. 

V roce 2000 vyšlo první číslo týdeníku Marketing & Media, o rok později 

začala  páteční  příloha  Hospodářských  novin  Víkend  vycházet  v magazínovém 

formátu. Roku 2005 pak vznikla nová příloha – lifestylový časopis Proč ne?!
52

 

 
 

 
48 Gajdoštík, Dušan. Současné online aktivity vydavatelství Economia. Praha, 2014, s. 6. Diplomová 
práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 
žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
49 Štefánková, Aneta. Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci. Praha, 
2015, s. 45–46. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí práce Ing. Miloš Čermák. 
50 Gajdoštík, Dušan. Současné online aktivity vydavatelství Economia. Praha, 2014, s. 7. Diplomová 
práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 
žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
51 Štefánková, Aneta. Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci. Praha, 
2015, s. 47. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí práce Ing. Miloš Čermák. 
52 Economia. [online]. 2016 [cit. 2016-03-16]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/o- 
spolecnosti/. 
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V roce 2008 začaly pro Economii velké změny. Společnost koupil podnikatel 

Zdeněk Bakala a z vydavatelství tradičně zaměřeného na tištěné tituly se začala stávat 

multimediální organizace. V následujících letech pak Economia koupila další digitální 

firmy,  konkrétně  v roce  2010  portál  Volný.cz  a  v roce  2013  Centrum  Holdings. 

Tentýž rok se vydavatelství přestěhovalo do nové budovy v Karlíně a o rok později 

proběhla fúze společností Centrum Holdings a Respekt Publishing do společnosti 

Economia.
53

 

 

 

4.3 Tištěné tituly a online produkty vydavatelství Economia 
 

V současnosti má Economia ve svém portfoliu osm tištěných titulů a osm online 

produktů,  mezi  nimiž  jsou  zpravodajské  weby,  tematické  specializované  weby  a 

kromě toho sem zahrnuje i homepages svých portálů. 

V rámci  tištěných  titulů  je  vlajkovou  lodí  vydavatelství  deník  Hospodářské 

noviny, který vychází každý všední den a přináší všeobecné zpravodajství s 

analytickými prvky a komentáři. Ze všech českých deníků dává největší prostor 

ekonomickým   a  byznysovým  informacím.  Podle  statistik  Unie  vydavatelů  je 

momentálně sedmým nejčtenějším celostátním deníkem.
54

 
 

Dále Economia vydává tři týdeníky. Ekonomický týdeník Ekonom, jenž se 

profiluje jako poskytovatel objektivních informací pro rozhodování manažerů, 

podnikatelů, investorů a zástupců veřejné správy, je prvním z nich. Týdeník Respekt 

se také částečně zabývá ekonomikou, mimo to ale věnuje značný prostor politice, 

kultuře, historii, společenským tématům, trendům a sleduje novinky v oblastech vědy 

a výzkumu. Třetím týdeníkem z nabídky Economie je časopis Marketing & Media, 

který se zaměřuje na komerční komunikaci, tedy na marketing, PR, reklamu a 

podobně. 

Zbylé tištěné tituly vydavatelství Economia jsou již odbornějšího rázu. Spadá 

sem měsíčník Moderní řízení poskytující výběr zahraničního i domácího know-how z 

oblasti organizace a řízení, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Dále 

měsíčník Právní rádce, jenž svým čtenářům dodává informace ze všech oborů práva, 

které souvisí s podnikáním a řízením firmy, dvouměsíčník Business Spotlight, který je 
 

 
53 Štefánková, Aneta. Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci. Praha, 
2015, s. 47. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí práce Ing. Miloš Čermák. 
54 

Unie vydavatelů [online]. 2016 [cit. 2016-04-08]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/ctenost_deniku/239-deniky_celostatni. 
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určen  pro  všechny,  kdo  potřebují  ve  své  profesi  obchodní  angličtinu,  a  nakonec 

časopis Logistika, což je odborný měsíčník pro dopravu, skladování, manipulaci, 

distribuci a balení.
55

 

V portfoliu online produktů Economie jsou v první řadě zpravodajské portály. 

Na internetové doméně IHNED.cz se nachází web Hospodářských novin, jenž 

čtenářům nabízí kromě aktuálního zpravodajství a ekonomického obsahu kompletní 

obsah tištěného vydání deníku. Druhým zpravodajským webem je Aktuálně.cz, který 

je pro tuto práci zásadní. Čtenářům přináší aktuální informace z domova, ekonomiky i 

ze světa, ale také zajímavosti z kultury a zabývá se i společenskými a lifestylovými 

tématy. Od února 2015 je jeho součástí také webový projekt Aktuálně.TV, jenž 

zastřešuje veškerý videoobsah Economie. Jeho nejvýznamnějším pořadem je DVTV, 

za nímž stojí tým moderátorů Martina Veselovského a Daniely Drtinové. Mezi další 

současné pořady patří například Petr Čtvrtníček TV, Svět na hraně, Tech News, 

(Za)biják Kamila Fily nebo Cesty do neznáma. 

Mezi  online  produkty  Economie  patří  také  Centrum.cz,  vstupní  brána  a 

rozcestník  ke  všem  službám  nabízeným  uživatelům  na  portálech  Centrum.cz, 

Altas.cz, Volný.cz a s tím pak také freemailové řešení Centrum.cz mail. 

V neposlední řadě má Economia ve svém portfoliu tematické weby jako Žena.cz, 

což je lifestylový magazín zabývající se tématy zdravého životního stylu, módy a 

kosmetiky, bydlení a designu a dalšími pro ženy atraktivními tématy. Dále Stahuj.cz, 

katalog   aplikací   pro   Windows,   Mac   OS,   Linux   a   Android,   realitní   server 

RealityMIX.cz a automobilový portál Vybermiauto.cz.
56

 

 

 

5 Videoprodukce vydavatelství Economia 
 
 

5.1 Vznik DVTV a zahájení rozvoje videoobsahu v Economii 
 

„Česká vydavatelství se v budoucnu budou pravděpodobně stále více zaměřovat 

na tvorbu videí, která jim umožňují nabízet inzerentům prostor pro stále populárnější 

videoreklamu. Do tvorby videoobsahu se pustilo i vydavatelství Economia: v květnu 

2014 spustilo projekt internetové televize DVTV nabízející publicistické rozhovory 
 

na  aktuální  témata  a  v  roce  2015  plánuje  spustit  další  pořady,“  uvádí  Aneta 
 

 
 

55 Economia. [online]. 2016 [cit. 2016-04-08]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/produkty-a- 
sluzby/tistene-tituly/ 
56 Tamtéž. 
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Štefánková ve své diplomové práci z roku 2015, kde se zaměřuje na transformaci 
 

vydavatelství Economia.
57

 
 

O více než rok později se dá již říct, že rozvoj videa byl nejviditelnějším 

počinem vydavatelství v posledních letech. 

Kdybychom  chtěli  zavádění  videoobsahu  v Economii  časově  vymezit,  na 

počátku časové osy by nejspíš bylo datum 6. 5. 2014. V tento den uzavřela Economia 

se společností Diskurz TV, později Online Partners, tříletý kontrakt o exkluzivní 

výrobě videoobsahu.
58 

Za společností od začátku stojí moderátoři Daniela Drtinová a 

Martin Veselovský a editoři Jan Ouředník a Jan Rozkošný, kteří se v České televizi 

podíleli na pořadu Události, komentáře.
59

 

Projekt internetové televize DVTV, jejíž název plyne z počátečních písmen 

příjmení  moderátorské  dvojice,  byl   spuštěn   27.  května  2014. 
60   

Jeho  vzniku 

předcházely  hromadné  odchody  z České  televize.  Z pořadu  Události,  komentáře 

odešli editoři Ouředník a Rozkošný a krátce na to i moderátor Veselovský. Daniela 

Drtinová se v té době na pořadu již nepodílela. V srpnu 2013 z něj byla vedením proti 

své vůli odvolaná. Místo toho moderovala pořad Interview DD, ale jen do konce 

března 2014, kdy v televizi stejně jako předchozí jmenovaní skončila.
61

 

Na začátku se na projektu podílelo pět členů, pátým byla bývalá editorka 

Interview DD Lenka Vinšová. Ta však ještě před podepsáním smlouvy s Economií 

projekt  opustila.  Každý  ze  členů  tak  nyní  vlastní  čtvrtinu  společnosti  Online 

Partners.
62

 
 

 
 
 

57 Štefánková, Aneta. Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci. Praha, 
2015, s. 42. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí práce Ing. Miloš Čermák. 
58 Economia [online]. 2016 [cit. 2016-10-04]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro- 
media/tiskove-zpravy/. 
59 

BRYCHTA, Jan. Rozhovory dua Drtinová a Veselovský by se měly objevit v archivu O2 TV. 

In: Digizone.cz [online]. 2016 [cit. 2016-04-23]. Dostupné z: 

http://www.digizone.cz/clanky/rozhovory-dua-drtinova-a-veselovsky-by-se-mely-objevit-v-archivu-02- 

tv/?forceSwitch. 
60 

VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Economia startuje videokanál od Drtinové a Veselovského. In: Media 

Guru [online]. 2014 [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2014/05/economia- 

startuje-videokanal-od-drtinove-a-veselovskeho/#.VxtW-COLS2x. 
61 

JIŘIČKA, Jan a Jan VACA. Moderátoři Veselovský a Drtinová opouštějí Českou televizi. 

In: iDnes.cz [online]. 2014 [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/z-udalosti-komentaru- 
odchazi-veselovsky-fpq-/domaci.aspx?c=A140224_131845_domaci_jj. 
62 
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Už v prvních dnech fungování DVTV – během prvního týdne byly natočeny 

rozhovory s více než 20 významnými osobnostmi – se začalo ukazovat, že projekt má 

skutečně   vysokou   naději   na   úspěch.   Nejenže   v prvním   týdnu   videa   DVTV 

zaznamenala  více  než  400  tisíc  přehrání. 
63  

Zároveň  se  začala  rychle  rozšiřovat 

fanouškovská základna pořadu na Facebooku. 

„Economia vstoupila do oblasti videa prostřednictvím DVTV sice pozdě, ale 

docela rázně,“ komentoval projekt po necelém roce jeho fungování generální ředitel 

Economie  Roman  Latuske  s tím,  že  právě  v návaznosti  na  úspěch  DVTV  bude 

vydavatelství svoji nabídku videoobsahu rozšiřovat.
64

 

Loni v říjnu se pak autorský tým DVTV rozrostl o jednoho člena, a to o 
 

reportéra  Filipa  Horkého,  který do  té  doby taktéž  působil  v České  televizi.  Jeho 

příchodem se pořad založený především na publicistických rozhovorech rozšířil o 

zpravodajství a reportáže.
65

 

 

5.2 Platforma Aktuálně.TV 
 

Skutečná expanze videa ve vydavatelství Economia nastala až se spuštěním 

webového projektu Aktuálně.TV, které proběhlo 16. 2. 2016. Platforma Aktuálně.TV 

zastřešila   veškerou   videoprodukci   vznikající   v rámci   Economie.   Její   spuštění 

nesouviselo pouze s úspěšným startem projektu DVTV, tímto krokem vydavatelství 

také  reagovalo  na  stále  rostoucí  poptávku  po  videoobsahu  ze  strany  uživatelů  i 

klientů,  resp.  zadavatelů  reklamy. 
66   

Za  podobou  projektu  z velké  části  stojí 

šéfredaktor videoobsahu Milan Šíma, který do Economie nastoupil koncem roku 2014 

právě  za  účelem  rozvíjení  a  rozšiřování  nabídky  videí  v rámci  vydavatelského 

domu.
67

 

„Economia s rozvojem videoobsahu začala tím, že si najmula tým DVTV, aby 
 

pro ni připravoval diskuzní pořady. Pár měsíců na to si pak najmula mě, abych k tomu 
 

63 
VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. DVTV hlásí za první týden 400 tisíc přehrání. In: Media 
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64 ČTK. Vydavatelství Economia spouští nové projekty, mimo jiné i Aktuálně TV. In: Zet [online]. 
2015 [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: http://www.zet.cz/tema/vydavatelstvi-economia-spousti- 
nove-projekty-mimo-jine-i-aktualne-tv-3923. 
65 Economia [online]. 2016 [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: /http://economia.ihned.cz/pro- 
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66 Tamtéž. 
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Guru [online]. 2014 [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2014/11/milan- 
sima-je-v-economii-koordinuje-videoobsah/#.Vx-xHiOLS2w. 
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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.“
68

 
 

Divácká  nabídka  Aktuálně.TV  při  startu  obsahovala  11  pořadů  s různým 

tematickým a žánrovým záběrem. Krom DVTV to byl například pořad Střih, který se 

zaměřoval na oblast módy a designu, pořad Auto Report zabývající se testy aut, 

Týden  v kině  přinášející  filmové  recenze  nebo  publicistický  pořad  Komentář  za 

minutu.
69

 
 

K dubnu 2016 Aktuálně.TV nabízí již 17 pořadů. Rozhodně se však nedá říct, že 

za uplynulou dobu přibylo šest pořadů. Postupem času nejen vznikaly nové pořady, 

ale některé také zanikaly. Tento dynamický proces bude trvat i nadále, protože u videí 

na online platformách se dle Milana Šímy velmi jednoduše testují nové projekty, 

a tím se i zjišťuje, co je a co není pro uživatele atraktivní. 

„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.“
70

 

Vlajkovým pořadem Aktuálně.TV je stále DVTV, v jehož rámci vychází nejvíce 
 

videí. Zatímco ostatní pořady jsou týdeníky, některé dokonce i čtrnáctideníky, DVTV 
 

publikuje denně, včetně víkendů, a to až tři videa.
71

 

Generální ředitel Economie Roman Latuske v rozhovoru pro server Lupa.cz 

uvedl: „DVTV dělá padesát procent zhlédnutí, ale i tržeb naší videoprodukce. To 
 
 
 
 

 
68 

Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 
69 Economia [online]. 2016 [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: /http://economia.ihned.cz/pro- 
media/tiskove-zpravy/. 
70 Příloha č. 1: rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 
71 Příloha č. 1: rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 
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znamená, že se nám podařilo úspěšně rozjet i videoformáty, které vznikají z produkce 
 

našeho newsroomu mimo DVTV.“
72

 
 

Podle Milana Šímy jsou pořady Aktuálně.TV tematicky konvenční. Vyskytují 

se zde klasiky, jako je pořad o vaření, technologiích, filmu, také pořad pro kutily nebo 

cestovatelské pořady. Jejich obsahová kvalita pak spočívá především v tom, že jejich 

aktéry a zároveň spolutvůrci jsou osobnosti, které jsou v daném oboru považovány za 

autority. 

„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 cestopisný magazín. A v neposlední 

řadě Petra Čtvrtníčka a Tomáše Matonohu s jejich vlastními pořady.“
73

 

Po úspěchu DVTV se i projekt Aktuálně.TV dá s ohledem na jeho současný 
 

stav označit jako úspěšný. Za poslední dva roky se podle Milana Šímy návštěvnost 

videí mnohonásobně zvedla.
74

 

Podle    dat    výzkumu NetMonitor za    leden    2016    byl    počet    přehrání 

na Aktuálně.TV 5,7 milionu a počet reálných uživatelů měsíčně jen na počítači se 

přiblížil k 580 tisícům. Dalších 57 tisíc přišlo přes mobilní telefon a 50 tisíc také přes 

tablet.
75

 

V březnu vydavatelství Economia oznámilo, že nejlepší pořady Aktuálně.TV, 

jako je například DVTV, satirický pořad Petra Čtvrtníčka nebo magazín o technice 

Tech News, míří od 18. března 2016 do O2 TV.
76

 

Roman Latuske v rozhovoru pro Lupa.cz také uvedl, že se intenzivně uvažuje o 

dalších nových platformách. Prioritou pro nejbližší měsíce by pak měl být přenos 

videa do vlastní aplikace, a to jak mobilní, tak i v chytrých televizích.
77

 

 
 

 
72 

SLÍŽEK, David. Roman Latuske (Economia): S videem míříme do mobilů, televizí i O2TV. 
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74 Tamtéž. 
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Co se obsahové stránky týče, vizemi Milana Šímy pro letošek je zakoupení a 

uvedení  staršího,  pravděpodobně  zahraničního,  seriálu  a  také  starších,  naopak 

českých, digitálně restaurovaných filmů.
78

 

 

5.2.1 Vzhled a uživatelské rozhraní 
 

Video hub Aktuálně.TV je součástí zpravodajského serveru Aktuálně.cz, který 

představuje jakousi „vstupní bránu“ k archivu videí. V horní části stránky Aktuálně.cz 

se nachází menu s výčtem jednotlivých rubrik, jehož součástí je i karta „video“.
79 

Po 

kliknutí na tuto kartu se uživatel dostane na homepage video hubu. Zároveň na hlavní 

stránce Aktuálně.cz se po scrollování dolů objeví sekce náležící kanálu Aktuálně.TV, 

kde se prezentují nová zajímavá videa. Mimo to se v této části stránky nachází i boční 

panel s nabídkou Aktuálně.TV, která zahrnuje deset vybraných pořadů.
80

 

Podobně je tomu i u druhého zpravodajského webu Economie IHNED.cz, který 

má odkaz na video hub taktéž umístěný jako kartu v horní části strany. 

Samotná platforma Aktuálně.TV sází na minimalistický design, důraz je kladen 

především  na  maximální  přehlednost.  Dominantou  stránky je  obrázkový  slider 
81 

, 

který představuje výběr divácky nejatraktivnějších videí za poslední dobu. Slider je 

sice nastaven na automatickou slideshow, jeho součástí jsou ale i šipky na bočních 

stranách  pro  manuální  přepínání  slidů. Jednotlivé slidy tvoří  náhledy videí  spolu 

s titulkem a krátkým perexem. Uživatel si video, které ho zaujme, může nechat po 

kliknutí myší na jeho náhled rovnou přehrát. 
 

V hlavičce  stránky  –  na  stejném  barevném  podkladu,  jako  je  slider  –  se 

nachází logo, které je umístěné přesně ve středu. Zprava od loga se pak nachází 

vyhledávač, jež zadané heslo vyhledává jak na základě titulků a textového doprovodu 

k videím,  tak  v případě  DVTV  i  na  základě  přepisů  rozhovorů.  Ke  každému 

rozhovoru  DVTV  je  totiž  připojena  audio  verze  a  také  textový  přepis.  Ve  své 

kompletní podobě jsou ale dostupné pouze pro předplatitele.
82
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80 Příloha č. 4: Prezentace webu Aktuálně.TV na Aktuálně.cz 
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Vpravo od loga se poté ještě vyskytuje menší ikona, jejímž prostřednictvím se 

uživatel dostane na server Aktuálně.cz. 

V levém horním rohu vidíme dvě rozbalovací menu. První rozděluje pořady 

podle témat, kterých je 14 a v nabídce jsou srovnaná abecedně. Konkrétně jsou to 

témata auto moto, byznys, cestování, jídlo, kultura, politika, společnost, sport, styl, 

technologie, věda, zábava, zahraničí, zdraví. Druhé rozbalovací menu už zahrnuje 

konkrétní pořady.
83 

Na rozdíl od témat se nevyužívá abecedního řazení, k orientaci 

slouží v tomto případě spíše významnost daného pořadu.
84

 
 

Po scrollování dolů se objeví kanál nejnovějších videí, který zahrnuje devět 

posledních příspěvků. Nabídku lze však opakovaně rozšiřovat kliknutím na tlačítko 

„další videa“. Každý jednotlivý náhled videa je opatřen titulkem, datem publikace a 

také štítky s tématem videa a názvem pořadu, které je možné prokliknout. 

Ve   spodní   části   stránky   se   pak   nachází   obrázkové   bloky   s pořady 

Aktuálně.TV.
85 

Vizuální podoba jednotlivých bloků odpovídá vizuálu v záhlaví na 

stránce daného pořadu. Na rozdíl od vysunovacího menu, které obsahuje 17 pořadů, 

se v této části vyskytuje celkem 28 pořadů. Vzhledem k tomu, že jednou z hlavních 

funkcí platformy Aktuálně.TV je sloužit jako archiv videí, se zde nacházejí i bloky 

s již ukončenými pořady, které jsou takto snadno dohledatelné a dostupné. 

V zápatí webu se pak nachází nabídka dalších online produktů Economie a 

mimo to i proklik na tiráž, formulář s případnými připomínkami nebo tlačítka na 

přepnutí webu do mobilní či tabletové verze. 

Součástí  stránky  jsou  i  stabilní  prvky,  které  při  scrollování  zůstávají  na 

stejném místě. Konkrétně se jedná o fixované tlačítko k přihlášení odběru videí e- 

mailem  v pravém  dolním  rohu  a  o  ikony  s proklikem  na  facebookovou  stránku 

pořadu, twitterový účet a účet na Google v levém dolním rohu. 

Stránky jednotlivých témat nebo pořadů jsou vizuálně velmi podobné hlavní 

stránce. U pořadů je výraznější rozdíl v záhlaví, které je tvořeno vizuálem daného 

pořadu.
86 

U témat je záhlaví stejné jako na hlavní stránce s tou odlišností, že zde 

vidíme náhled pouze jednoho nejnovějšího videa, nikoli pohybující se slidy. 
 

 
 
 
 

83 Pořady viz kapitola č. 5.2.2 
84 Příloha č. 6: Vysunovací menu s pořady na Aktuálně.TV 
85 Příloha č. 7: Pořady Aktuálně.TV na Aktuálně.cz 
86 Příloha č. 8: Hlavní stránka pořadu Objektivem Jana Šibíka 
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Po  scrollování  obrazovky  níže  se  opět  objevuje  kanál  videí,  která  jsou 

srovnána dle data publikace, tedy nejnovější na začátku. Pomocí příslušného tlačítka, 

stejného jako na hlavní stránce, může uživatel nabídku rozšiřovat o starší videa. 

Ve chvíli, kdy si uživatel vybere video, které chce zhlédnout, a klikne na něj, 

dostane  se  na  stránku  s video  přehrávačem 
87 

.  Samotný  přehrávač  je  opatřen 

klasickými prvky, jako je časová osa, díky níž je možné se pohybovat napříč celou 

délkou videa a ihned se posunout do libovolné části. Dále se zde samozřejmě nachází 

tlačítko play/pauza, tlačítko pro úpravu hlasitosti, přepínač na režim celé obrazovky a 

mimo to také přepínač rozlišení videa s možností spuštění videa v HD kvalitě. 

V části  obrazovky  bezprostředně  pod  video  playerem  se  nachází  titulek 

k videu, jeho krátký popis a datum zveřejnění. Dále pak tlačítka, jejichž pomocí lze 

video sdílet na Facebooku nebo Twitteru, a spolu s nimi také ikona pro vstup do 

diskuze k videu. 

O něco níže jsou pak  vidět štítky k danému videu, díky nimž se uživatel 
 

dostane i k obsahům v rámci více specifikovaného tématu. 
 

Pod video playerem a jemu náležícími prvky se objevuje nabídka 

doporučených  videí  spolu  s tlačítkem  „více  videí“,  které  uživatele  přesměruje  na 

hlavní stránku video hubu. Vpravo od přehrávače se pak nachází další nabídka videí, 

kterou uživatel může scrollovat, aniž by došlo k pohybu celé obrazovky. 

 

5.2.2 Pořady 
 
 

5.2.2.1 DVTV 
 

DVTV 
88 

je publicistický videokanál, jehož tvářemi jsou moderátoři Martin 

Veselovský a Daniela Drtinová. Jeho hlavní doménou jsou exkluzivní rozhovory se 

zajímavými osobnostmi, a to na nejrůznější témata – od politiky přes byznys, kulturu, 

ekonomii až po společenská a lifestylová témata. 

Rozhovory nejčastěji probíhají v newsroomu Economie, a to za plného chodu. 

Zajímavostí pak je, že na videích jsou obvykle slyšet i ruchy okolního prostředí, 

stejně tak jsou v pozadí záběru vidět pohyb dalších osob. Divák tak nabývá dojmu, že 

nahlíží do zákulisí novinářské praxe. 
 

 
 
 
 

87 Příloha č. 9: Video přehrávač na Aktuálně.TV 
88 Vznik DVTV viz kapitola č. 5.1 
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Výjimkou však rozhodně nejsou ani reportáže a rozhovory z terénu, zvláště po 

nástupu reportéra Filipa Horkého se staly zcela běžnou součástí. Ve všedních dnech 

DVTV publikuje většinou – není to ale pravidlo – tři videa, a to dva rozhovory 

z newsroomu a jeden rozhovor z terénu od Filipa Horkého. Videa Filipa Horkého 

mají oproti videím ze studia kratší stopáž. Co se ale stopáže týče, na rozdíl od televize 

zde moderátoři nejsou limitováni striktně určeným časovým prostorem, tudíž se délky 

jednotlivých videí liší. Pokud bychom chtěli alespoň trochu zobecňovat, stopáž 

studiových  rozhovorů  se  nejčastěji  pohybuje  mezi  15  a  25  minutami.  Reportáže 

z terénu často mívají stopáž do 10 minut. Ovšem, jak již bylo zmíněno, žádné striktní 

pravidlo v tomto případě neexistuje a napříč archivem videí DVTV se uživatel setká i 

s terénními reportážemi v délce přesahující 60 minut. 

Stejně tak nejsou stanoveny přísné hranice pro témata, na která se může pořad 

zaměřit. Videa DVTV se tak objevují ve všech 14 tematických kategoriích. 

 

5.2.2.2 Petr Čtvrtníček TV 
 

ČTTV  je  satirický  pořad  Petra  Čtvrtníčka  navazující  na  legendární  show 

Česká soda, kterou v devadesátých letech vysílala Česká televize. Základem pořadu 

jsou fiktivní rozhovory se známými hosty, které jsou záměrně stylizované stejně jako 

studiové rozhovory DVTV. Zpravidla jsou tedy taktéž natáčeny v otevřeném 

videostudiu v newsroomu Economie. 

Petr  Čtvrtníček  vede  fiktivní  rozhovory  s hosty,  se  kterými  v minulosti 

realizovala rozhovor DVTV. Zdrojem odpovědí hosta je totiž právě video DVTV. 

Čtvrtníček pak akorát dotočí odpovědi tak, aby rozhovor působil nanejvýš autenticky. 

Pořad  ČTTV  odstartoval  v září  loňského  roku.  Jeho  periodicita  je  velmi 
 

nepravidelná a videa se nepublikují zdaleka tak často jako u DVTV. Do konce března 
 

2016 vyšlo 21 videí, což je méně než vyprodukuje DVTV obvykle za týden. Na 

druhou stranu je právě tento pořad na Aktuálně.TV jedním z nejsledovanějších, dle 

Milana Šímy se jedná o nejsledovanější pořad vůbec.
89

 

Stopáž Čtvrtníčkových videí je samozřejmě různá, každopádně jen výjimečně 

přesáhne  pět  minut.  Tematicky jsou  videa  zpravidla řazena do  kategorie zábava, 

pouze v počátcích pořadu se několik videí objevilo pod štítkem společnost. 
 
 
 
 

 
89 Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 
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5.2.2.3 Matonoha TV 
 

Pod značkou Matonoha TV se produkuje parodická zpravodajská relace 

Aktuálně s TM, ve které vystupuje herec Tomáš Matonoha v dvojroli  seriózního 

moderátora relace a trochu bláznivého brněnského občana Ladislava Sedláčka, který 

do fiktivních zpráv vstupuje v přímém přenosu a bez servítek komentuje významné 

aktuální události. V některých dílech s ním vystupuje jeho kamarád Ladislav Bureš, 

který bývá představován jako „ten, co má toho synovce na ministerstvu“. Bureš mívá 

ve všech videích nějakým způsobem zakrytý obličej a samozřejmě ho ztvárňuje také 

Tomáš Matonoha. Ostatně stejně jako například roli Gustava Husáka, který se objevil 

v dílu z 22. 12. 2015, aby pronesl projev ze záhrobí. 

Natáčení  pořadu  probíhá  jednak  v terénu,  kde  vznikají  scény  s postavou 

Ladislava  Sedláčka,  a  jednak  ve  videostudiu Economie,  kde  se  natáčí  relace 

s Tomášem  Matonohou  coby  moderátorem.  Konkrétně  se  pro  tento  účel  využívá 

greenscreen studio,
90 

protože se za postavu moderátora vkládá druhá obrazová vrstva, 

resp. pozadí televizního zpravodajského studia.
91

 

Matonoha TV by měl fungovat jako týdeník, avšak mezi některými díly jsou 

pauzy mnohem delší. Stopáž videí se pohybuje zhruba kolem pěti minut, některá jsou 

delší, ale zpravidla nepřesahují délku 10 minut. S tematickým kategorizováním je to 

stejné jako v případě Čtvrtníčka, spadají k tématu zábava, pouze na začátku pořadu 

bylo pár dílů přiřazeno k tématu společnost. 

 

5.2.2.4 Kafe s Jolanou 
 

Kafe s Jolanou je další pořad Aktuálně.TV, který je založen na rozhovorech se 

zajímavými osobnostmi. V tomto případě by se dalo říct přímo s veřejně známými 

osobnostmi, už jenom vzhledem k tomu, že na obrazu úvodní znělky se objevuje pod 

názvem „Kafe s Jolanou“ podtitulek „s celebritami“. 

Zároveň  je  Jolana  Voldánová  dalším  člověkem  na  Aktuálně.TV,  který  je 

známý   z obrazovek    České    televize.    Konkrétně    Voldánová    uváděla    hlavní 

zpravodajskou relaci Události, a to celých 18 let.
92

 
 

 
 

90 Videostudia viz kapitola č. 6.1.2 
91 Příloha č. 1: rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 
92 

BŘEZINA, David. Známá tvář ČT Jolana Voldánová končí v Událostech. Zprávy uváděla 18 let. 

In: iDNES.cz [online]. 2013 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/jolana- 
voldanova-konci-v-udalostech-ceske-televize-f8t- 
/domaci.aspx?c=A130616_204011_domaci_brd. 

http://zpravy.idnes.cz/jolana-
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Její  pořad  na  Aktuálně.TV  odstartoval  v březnu  a  sama  Jolana  ho  před 

publikací prvních dílů představila následovně: „Půjde o dialog s lidmi, co mě baví a 

mám je ráda. Navíc nebude probíhat ve studiu, ale v prostředí, které je těm lidem 

blízké – kavárna, domov, divadelní šatna. V  posledním dílu jsme třeba natáčeli se 

Simonou Stašovou a Michalem Dlouhým po jejich představení. U sebe doma nás zase 

uvítal Fero Fenič.“
93

 
 

Pořad Kafe s Jolanou je týdeník, ale stejně jako u většiny zbylých pořadů 

vychází jednotlivé díly v různé dny v týdnu, tedy není striktně dán den, ve kterém by 

video muselo vyjít.
94 

Stopáž videí s Joldánovou je klouzavá, pohybuje se mezi sedmi 

a šestnácti minutami. Nejčastěji jsou pak zařazena k tématu společnost. 

 
5.2.2.5 Auto Report 

 

Tento formát funguje od samého počátku Aktuálně.TV, tedy byl součástí 

balíčku původních 12 pořadů. První díly však byly publikovány již v průběhu roku 

2014, tedy ještě před vznikem video hubu. 
 

Jedná  se  o  poměrně  běžný formát  –  testy automobilových  novinek,  které 

tvůrce pořadu zkouší na vlastní kůži. Konkrétně je testovatelem a také tváří Auto 

Report novinář Jan Markovič, jenž se motoristické žurnalistice věnuje už od roku 

2007.  V Economii  stojí za rubrikou  Auto  na  IHNED.cz,  kterou  zprovoznil  a dál 

udržuje v chodu.
95

 

V každém  díle  pořadu  Auto  Report  Markovič  testuje  jeden  vůz.  Scénář 

jednotlivých dílů je v zásadních bodech téměř vždy stejný. Moderátor vůz představí, 

kamera nechá diváka si ho detailně prohlédnout. Samozřejmostí jsou i záběry během 

jízdy,   kdy  kamera   sleduje   moderátora   ze   sedadla   spolujezdce.   Ten   mezitím 

představuje vlastnosti auta, komentuje jízdu, uvádí různé zajímavosti týkající se vozu 

apod. 

Všechny záběry vznikají výhradně z terénu a nejednou se Markovič vydal 

testovat vůz do zahraničí. Například ve videu, které vyšlo 4. 3. 2016, testuje Porsche 

ve Finsku. 
 

 
 

93 
Jolana Voldánová míří do Aktuálně.TV. Zítra spustí vlastní pořad. In: Mediahub [online]. 2016 

[cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://mediahub.cz/media-35808/jolana-voldanova-miri-do- 
aktualnetv-zitra-spusti-vlastni-porad-1056153. 
94 Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 
95 O autorovi: Jan Markovič. In: IHNED.cz [online]. [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: 
http://ihned.cz/?m=authors&article%5Baut_id%5D=10917450&person%5Bid%5D=10917450. 

http://mediahub.cz/media-35808/jolana-voldanova-miri-do-
http://ihned.cz/?m=authors&amp;article%5Baut_id%5D=10917450&amp;person%5Bid%5D=10917450
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Přestože je Auto Report produkčně náročnější pořad, videa vycházejí 

pravidelně každý týden. Tematicky jsou řazena výhradně do kategorie auto moto. 

Jejich stopáž se pohybuje od tří do osmi minut. 

 

5.2.2.6 Cesty do neznáma 
 

Jak již z názvu plyne, jedná se o cestovatelský pořad, ovšem tematicky velmi 

specifikovaný. Hlavními tématy Cest do neznáma jsou adrenalin a poznávání přírody 

na odlehlých a nebezpečných místech. 

Tváří pořadu je český cestovatel a úspěšný horolezec Radek Jaroš, který jako 

jediný Čech vylezl na všech čtrnáct himalájských osmitisícovek. Vlastní pořad má na 

Aktuálně.TV od března 2016. Vydavatelství Jaroše oslovilo i vzhledem k tomu, že ze 

svých cest si vozil velké množství fotografií a filmového materiálu a je také autorem 

řady reportáží, knih a dokumentárních snímků.
96

 

Základem  pořadu  jsou  rozhovory s hosty,  které  si Radek  vybere a pozve. 
 

Zpravidla se jedná o cestovatele a dobrodruhy, kteří se věnují extrémním sportům. 

Mezi jeho hosty se již objevili například seakajakář Ondřej Nikl, ledolezkyně Lucie 

Hronzová nebo bikerka Peggy Marvanová. 

Rozhovory  se  natáčejí  v greenscreen  videostudiu,  protože  do  pozadí  za 

diskutující se dodává koláž fotografií z cest hosta.
97

 

Nové díly pořadu vycházejí každý týden a jsou vždy zařazeny pod téma 

cestování. Stopáž videí se pohybuje mezi 11 a 17 minutami. 

 

5.2.2.7 Ego Night 
 

Ego Night je stand-up komediální show, kterou pořádá magazín 

Hospodářských novin Ego!. Jejími tvářemi jsou novináři Miloš Čermák a Luděk 

Staněk, kteří se ve svých stand-upech zabývají společenskými tématy, víceméně 

obyčejnými věcmi ze života, na které ale pohlížejí zábavným neotřelým způsobem. 

Miloš  Čermák  je  šéfredaktor  online  verze  Hospodářských  novin,  který  se 

„komikem stal v rámci boje s krizí středního věku. Ta se původně projevila tím, že 

začal dělat smajlíky do textových zpráv. Bohužel se ukázalo, že to tím neskončí. 
 

 
96 

TRUCHLÁ, Helena. Nová meta Radka Jaroše: Horolezec rozjíždí vlastní pořad Cesty do neznáma 
na Aktuálně.TV. In: IHNED.cz [online]. 2016 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: 
http://domaci.ihned.cz/c1-65203150-nova-meta-radka-jarose-horolezec-rozjizdi-vlastni-porad- 
cesty-do-neznama-na-aktualne-tv. 
97 Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 

http://domaci.ihned.cz/c1-65203150-nova-meta-radka-jarose-horolezec-rozjizdi-vlastni-porad-
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Proto  se  od  loňska  věnuje  tzv.  stand-up  comedy.“ 
98  

Luděk  Staněk  v minulosti 

pracoval v Hospodářských novinách nebo Reflexu. „Vystupuje jako stand-up komik 

od listopadu 2014, ale popírá, že by s tím měla cokoli společného krize středního 

věku. Ta začíná přece mnohem později než v 39 letech.“
99

 

Se  svojí  stand-up  comedy  Nighty  Night  Čermák  se  Staňkem  vystupují 

v Divadle   Troníček,   a   to   obvykle   každý   poslední   čtvrtek   v měsíci.   Kromě 

pravidelných vystoupení produkují od února také speciály, první se vysílal na 

Valentýna. 

Natáčení pořadu Ego Night probíhá při premiérovém vystoupení v Divadlu 

Troníček. Kromě Čermáka a Staňka vystupují také jejich hosté, objevují se například 

Veronika Jirků, Kateřina Hašková nebo Jiří Jakima. 

Každé jedno vystoupení pak představuje jeden díl pořadu Ego Night, tedy 

během jednoho večera vznikne více videí, která se pak postupně publikují. Periodicita 

v případě Ego Night je velmi různá, někdy vyjdou i dvě videa v jeden den, jindy je 

rozestup větší. Nicméně až na výjimečné případy se každý týden minimálně jedno 

video objeví. Stopáž jednotlivých videí se velmi různí, pohybuje se zhruba v rozmezí 

čtyř až dvaceti minut. Zpočátku byla videa v rámci tohoto pořadu řazena k tématu 

společnost, nyní se řadí výhradně pod zábavu. 

 

5.2.2.8 Jak na to 
 

Jak na to je kutilský pořad nabízející jednoduché krátké návody, jak doma 

vyrobit cokoliv. Videa v rámci tohoto pořadu by se pravděpodobně dala označit také 

populární zkratkou DIY neboli „do it yourself“. 

Na rozdíl od předchozích pořadů koncept nestojí na známé osobnosti. Ve 

videích nejčastěji účinkuje Lenka Hajdučková, k vidění jsou však obvykle pouze její 

ruce. Několikrát se také objevilo video natočené spolu se specialistou na danou 

problematiku  –  například  provozní  prádelny  radí,  jak  správně  vyžehlit  košili  – 

v takovýchto videích je hlavním účinkujícím právě daný specialista. 

Témata videí mohou být různého charakteru – od návodů na výrobu dekorací 

přes  recepty  na  domácí  chipsy  nebo  nutellu  po  tipy,  jak  si  vybělit  zuby  nebo 

redukovat celulitidu. 
 

 

98 Kdo jsme: Miloš Čermák. Nighty Night [online]. 2016 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: 
http://www.nightynight.cz/cs. 
99 Kdo jsme: Luděk Staněk. Nighty Night [online]. 2016 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: 
http://www.nightynight.cz/cs. 

http://www.nightynight.cz/cs
http://www.nightynight.cz/cs
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Natáčení pořadu Jak na to zpravidla probíhá v klasickém domácím prostředí. 

Už jenom proto, že se často využívají různé kuchyňské spotřebiče, náčiní apod. Zvuk 

k němu je pak dotvořen ve studiu v budově Economie.
100

 

Pořad funguje jako týdeník. Stopáž videí je velmi krátká – nepřesahuje tři 

minuty. Nejčastěji jsou videa označena tematickým štítkem jídlo, zábava nebo zdraví. 

Objevil se ale i styl, kultura nebo technologie. 

 

5.2.2.9 Komentář za minutu 
 

Další pořad Aktuálně.TV, který funguje již od spuštění video hubu, je 

Komentář za minutu. Jeho první díly byly publikovány na konci roku 2014. Pořad 

tvoří komentátoři Hospodářských novin – David Klimeš, Petr Honzejk, Petr Fischer, 

Julie    Hrstková,    Teodor    Marjanovič    –    v čele    se šéfredaktorem    politického 

zpravodajství a názorů Jindřichem Šídlem.
101 

Výjimečně se objeví i novináři z jiných 

titulů a produktů Economie. 

Koncept   pořadu   je   velmi   jednoduchý.   Komentátor   se   na   kameru   ve 

velmi krátkém čase vyjádří k nějaké aktuální události. Záběry jsou pak prokládány 

obrazovými materiály patřícími k tématu komentáře. 

Natáčení probíhá přímo v newsroomu Economie, tudíž videa mohou působit, 

jako by komentátor akorát „vstal od stolu“, což svým způsobem není daleko od 

pravdy.  Produkčně  se  díky  tomu  jedná  o  jeden  z nejjednodušších  a  nejméně 

nákladných pořadů Aktuálně.TV. Tomu také odpovídá častější publikace. Přestože 

jako u všech ostatních pořadů videa vychází nepravidelně, obvykle se dvě za týden 

objeví. Jejich stopáž se autoři snaží udržet kolem jedné minuty, ale zcela pochopitelně 

to je ne vždy možné. Málokdy však stopáž přesáhne dvě minuty. Nejčastěji jsou videa 

zařazena k tématům politika, společnost, zahraničí. Objevují se ale i pod tématem ze 

sportu nebo byznys. 

 

5.2.2.10 Objektivem Jana Šibíka 

Tento  dokumentární  pořad  je  založený  na  příbězích  z cest  reportážního 

válečného   fotografa   Jana   Šibíka,   který   je   v Česku   známý   především   svými 
 

 
 
 
 
 

100 Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 
101 O autorovi: Jindřich Šídlo. IHNED.cz [online]. [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: 
http://ihned.cz/?m=authors&article%5Baut_id%5D=10917450&person%5Bid%5D=10917450. 

http://ihned.cz/?m=authors&amp;article%5Baut_id%5D=10917450&amp;person%5Bid%5D=10917450
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reportážemi  pro  časopis  Reflex,  ve  kterém  působil  20  let.  Koncem  roku  2013 
 

z časopisu odešel a od roku 2014 s ním spolupracuje pouze externě.
102

 
 

Za svůj život Jan Šibík podnikl na dvě stě fotografických cest do všech koutů 

světa. Zaměřuje se na oblasti, které sužují válečné konflikty nebo jsou zde jiným 

způsobem nepříznivé podmínky. Během nedávných let se soustředil především na 

konflikt  v Palestině,  ale nafotil  i epidemii  AIDS  na Ukrajině,  zaznamenal  děsivé 

následky přívalové vlny na Srí Lance, bizarní poměry v komunistické Severní Koreji 

a fotil i HIV pozitivní prostitutky v největším africkém slumu v Kibeře.
103

 
 

V pořadu   Objektivem   Jana   Šibíka   čerpá   právě   ze   svých   zážitků   a 

fotografických materiálů pořízených během zahraničních cest. Svým způsobem by se 

tento formát dal nazvat komentovaným promítáním fotografií. 

Pořad se natáčí ve videostudiu s greenscreen, kde Šibík mluví na kameru a do 

pozadí za něj jsou dodány fotografie. Tento záběr bývá však pouze krátce na začátku 

pořadu nebo na konci, u pár videí není vůbec. Těžištěm pořadu je totiž promítání 

fotografií, ke kterým Šibík nahrává komentář ve zvukovém studiu. 

Videa vychází nepravidelně, nejčastěji s rozestupem týdne nebo dvou. Jejich 

stopáž je spíše kratší, pohybuje se mezi jednou a půl a čtyřmi minutami. Tematicky 

videa spadají do kategorie zahraničí. 

 

5.2.2.11 Kanceláře budoucnosti 
 

Pořad,  který  představuje  inovativní  kanceláře  a  pracovní  prostředí 

významných  progresivních  společností,  je  připravován  ve  spolupráci  s realitní  a 

poradenskou společností JLL. 

V každém  díle  pořadu  se  některý  ze  zaměstnanců  JLL  vydává  do  jedné 

z těchto velkých firem, které jsou mimo jiné známé tendencí co nejvíce podpořit 

produktivitu zaměstnanců poskytnutím příjemného a také inspirativního prostředí. 

Pořad je reportážního charakteru, v roli reportéra pak vystupuje právě některý 

z lidí  JLL.  Video  sestává  jak  ze  záběrů  z interiérů,  někdy  i  exteriérů  „kanceláří 

budoucnosti“, tak ze sestříhaných rozhovorů s příslušnými pracovníky, kteří mají ke 

konceptu pracovního prostředí firmy, co říct. V některých videích se k němu vyjadřují 

i někteří další zaměstnanci, již prezentují především svůj názor na věc. 
 

 
102 AUST, Ondřej. Jan Šibík zase pracuje pro Reflex. In: Mediář [online]. 2014 [cit. 2016-04-25]. 
Dostupné z: http://www.mediar.cz/jan-sibik-zase-pracuje-pro-reflex/. 
103 Jan Šibík – photojournalist. In: Šíbík [online]. [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: 
http://www.sibik.cz/index.php?vyber=profil&lang=cz. 

http://www.mediar.cz/jan-sibik-zase-pracuje-pro-reflex/
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Pořad funguje teprve od dubna letošního roku, během prvního měsíce své 

existence se držel týdenní periodicity. Stopáž videí se pohybuje od šesti do osmi 

minut. Všem videím krom jednoho bylo zatím přiřazeno téma byznys. Díl, který se 

zaměřoval na IT společnost Cisco, byl pak zařazen k tématu technologie. 

 

5.2.2.12 Svět na hraně 
 

Pořad Svět na hraně nabízí „světové události očima reportérů“. Jedná se 

především o zahraniční reportáže, často z ohnisek válečných konfliktů nebo jiným 

způsobem exponovaných míst. Videa se týkají jak určitých událostí, tak nezřídka jen 

jednoho člověka nebo skupiny lidí, kteří se ocitli v krajních situacích, a to právě ve 

spojitosti s oblastí a kulturou, ve které žijí. 

Drtivou většinu videí pro tento pořad Economia kupuje buď od Reuters nebo 

od Rádia Svobodná Evropa čili Radio Free Europe/Radio Liberty. 

Jen výjimečně je video pořízeno v českém prostředí či z produkce někoho 

jiného   než   výše   zmíněných.   Takovou   výjimkou   byla   například   dvě   v únoru 

publikovaná videa, která v minulosti pořídil Milan Šíma. Konkrétně se jednalo o na 

dvě části rozdělený rozhovor s Ivanem Jonákem ještě z dob jeho pobytu ve Valdicích. 

Pod značkou pořadu Svět na hraně se videa publikují poměrně často, ale opět 

nepravidelně. Některý den jsou publikována i tři videa a více, následovat však může 

klidně třídenní pauza. Stopáž videí je různá, nejčastěji se však pohybuje mezi minutou 

až šesti. Až na výjimky, jako je například rozhovor s Jonákem, jsou videa označena 

štítkem zahraničí. 

 

5.2.2.13 Šéfkuchařovy recepty 
 

V tomto  pořadu  kamera  navštěvuje  nejlepší  tuzemské  restaurace,  jejichž 

kuchaři, šéfkuchaři, ale také třeba barmani představují své oblíbené recepty nebo 

různé kulinářské tipy a triky. 

Jedná se o velmi zajímavý a co do náročnosti a nákladnosti produkce efektivní 

formát. V první řadě je nepochybně divácky atraktivní fakt, že ve videích vystupují 

osobnosti  z různých  vyhlášených  a  často  také  specializovaných  restaurací,  které 

obvykle předvedou svůj populární recept. 
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Zároveň  se  v tomto  případě  nemusí  řešit  nějaké  finanční  kompenzace 

účinkujícímu kuchaři, protože ten touto formou svoji restauraci propaguje. K tvorbě 

pořadu je ze strany Economie tak potřeba jediný člověk.
104

 

Periodicita Šéfkuchařových receptů je častější, obvykle se objeví minimálně 

jedno, ale spíše dvě až tři videa do týdne. Stopáž videí bývá od dvou do sedmi minut a 

řazeny jsou výhradně k tématu jídlo. 

 

5.2.2.14 Tech News 
 

Novinky a zajímavosti ze světa moderních technologií a internetu a mimo to i 

testy mobilů,  počítačů  a softwaru nabízí  pořad  Tech  News,  jehož  tváří  je editor 

rubriky Tech na webu IHNED.cz Otakar Schön. 

Jednotlivé díly tohoto pořadu mají různou podobu, a to vzhledem k tomu, 

jakou informaci prezentují. Objevují se zde jak zmíněné testy, tak například herní 

tipy, tipy na zajímavosti, ale také pravidelný souhrn novinek, které se ve světě 

technologií objevily za poslední týden. 

Videa, ve kterých Otakar Schön hovoří na kameru, se natáčejí v podstatě 

kdekoliv  v newsroomu  Economie,  podobně  jako  například  pořad  Komentář  za 

minutu. Tímto způsobem se natáčejí například testy mobilů. Spousta videí je však 

pořízena s minimální nebo i žádnou obrazovou účastí redaktora. Například videa s 

herními tipy nebo testy softwaru, u nichž je zásadní zachytit pracovní postup, jsou 

tvořena především záznamem dění na obrazovce, který se dá pořídit pomocí 

speciálních programů. Dále bývají videa často proložena vizuály a reklamními spoty 

produktu přímo od jeho výrobce. 

Videa pořadu Tech News vychází v různých intervalech. Nezřídka se objevila 

i tři v jednom týdnu, ale stejně jako u některých předchozích pořadů jindy byla pauza 

mezi díly delší, a to dva týdny i více. Velká část videí svou stopáží nepřesáhne pět 

minut, ale objevily se samozřejmě i výjimky, kdy se stopáž pohybovala kolem 20 až 

30 minut. Všechna videa tohoto pořadu jsou označena tématem technologie. 
 

 

5.2.2.15 (Za)biják Kamila Fily 
 

Audiovizuální filmové recenze (Za)biják Kamila Fila navazují na pořad Týden 
 

v kině, který   původně připravoval Fila spolu s redaktorem kulturní rubriky 
 

Hospodářských novin Tomášem Stejskalem. 
 

 

104 Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 
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Kamil Fila je známý filmový recenzent časopisu Respekt, který má od konce 

roku 2015 i svůj vlastní pořad. (Za)biják Kamila Fily má stejný formát jako pořad, na 

který navázal, změnil se v podstatě jen název, protože i podoba úvodní znělky (právě 

krom názvu) zůstala stejná. 

Pro mainstreamového diváka je tento formát velmi atraktivní, protože v 

krátkém čase nabídne zajímavou a dobře podanou recenzi, kterou dokreslují části 

traileru filmu a další tematické obrazové materiály. 

Původně se pořad natáčel na některých místech v newsroomu, nyní vzniká 

v greenscreen videostudiu. V částech videa, kdy hovoří Kamil Fila, se totiž do pozadí 

vkládá fotografie nebo plakát filmu. 

Pomineme-li menší odchylky, pořad funguje jako týdeník. Stopáž videí se 
 

pohybuje od tří do sedmi minut a řazena jsou výhradně k tématu kultura. 
 
 

5.2.2.16 Ze světa 
 

Pořad Ze světa tvoří videa rozmanitého charakteru, která přinášejí jak 

významné světové události, tak – a to především – nejrůznější zajímavosti ze světa. 

Nezřídka se jedná o populární virální videa, která upozorňují na určitou raritu, 

pozoruhodný lidský výkon nebo jakýkoliv něčím interesantní objekt. V tomto pořadu 

se  smísí  opravdu  velké  množství  témat,  tudíž  vedle  videí  ryze  pro  pobavení  se 

objevují i díly, které se zabývají poměrně vážnými tématy. 

Podobně jako u pořadu Svět na hraně se videa do této rubriku kupují od 

Reuters, případně od Rádia Svobodná Evropa. Často jsou ale získávána od různých 

jiných zdrojů, včetně soukromých subjektů. 

Videa pod značkou Ze světa vycházejí poměrně často, obvykle vícekrát do 

týdne, někdy i vícekrát denně. Stopáž se obvykle pohybuje od půl minuty do pěti 

minut. Videa mohou být řazena k různým tématům, protože tematický záběr pořadu je 

velmi široký, nejčastěji se ovšem objevují pod tématem zahraničí. 

 

5.2.2.17 Aktuálně pro byznys 
 

Aktuálně  pro  byznys  je  pořad  s ekonomickou  tematikou,  který  má  velmi 

specifikovanou cílovou skupinu. Velmi atraktivní může být především pro ekonomy a 

další jedince z oboru, protože podobný formát je například v televizi stěží k vidění. 

Základ pořadu tvoří Kulaté stoly Hospodářských novin. Jedná se o diskuze na 

určité  ekonomické  téma,  které  vede  některý  z redaktorů,  případně  šéfredaktor 
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Hospodářských novin. K diskuzím jsou přizváni odborníci z různých firem a institucí, 

kteří mají ke zvolenému tématu co říct. 

Krom Kulatých stolů se zde výjimečně objeví záznam či reportáž z byznysové 

konference či jiného eventu. 

Kulaté stoly se natáčí v newsroomu Economie, v klidnější zóně určené právě 

například pro jednání.
105 

Videa jsou čistě jen záznamem vcelku, tudíž na postprodukci 

padne minimum práce. 

Videa pořadu Aktuálně pro byznys vychází nepravidelně a s většími časovými 

rozestupy, obvykle dva týdny až měsíc. Jejich stopáž se pohybuje zhruba od deseti do 

šestnácti minut a nejčastěji jsou označována tématem byznys. 

 

6 Práce s videem 
 
 

6.1 Produkce a postprodukce videa 
 

Internetová média zpravidla nemají na tvorbu videoobsahů takové finanční 

prostředky jako třeba celostátní televize. Ačkoli podle Milana Šímy videa v Economii 

generují zisk, stále jsou ceny internetové reklamy neporovnatelné s cenami televizní 

reklamy.
106

 

V důsledku  toho  je  nutné,  aby  videoprodukce  byla  maximálně  efektivní  a 
 

poměrně levná. Economia proto nezaměstnává rozsáhlý video tým. Přímo 

videoobsahem se v Economii zabývají tři lidé. „Fungujeme totiž především na bázi 

externí  spolupráce.  Spolupracuje  s námi  asi  10  externistů  s tím,  že  všichni  umí 

všechno. 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.“
107

 

Za uplynulý rok se jak interní, tak externí video tým výrazně rozšířil. Na začátku 

projektu Aktuálně.TV měla Economia pro videoobsah jednoho stálého zaměstnance a 

spolupracovala zhruba se třemi externisty.
108

 

 

 
 
 
 

105 Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 
106 Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 
107 Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 
108 ČERVENKOVÁ, Markéta. Fotografické galerie a vidožurnalismus českých online médií. Praha 
2015, s. 31. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí práce doc. Filip Láb, Ph.D. 
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Pro tvorbu videí po obsahové stránce se v první řadě využívá kapacit reportérů a 

redaktorů, kteří jsou v Economii zaměstnáni primárně pro jiný účel. Svou prací jsou 

zpravidla pro cílovou skupinu dobře známí. Například komentátoři Hospodářských 

novin tvoří pořad Komentář za minutu, filmový recenzent z časopisu Respekt Kamil 

Fila zde má pořad (Za)biják Kamila Fily nebo redaktor rubriky Auto na IHNED.cz 

Jan Markovič natáčí Auto Report. 

Economia   dále   na   produkci   exkluzivních   obsahů   spolupracuje   s různými 

známými  osobnostmi,  které zde mají  vlastní pořady.  Je to třeba Petr  Čtvrtníček, 

Tomáš Matonoha nebo Jolana Voldánová. 

Ve chvíli, kdy se s redaktorem nebo jinou osobností natočí potřebné materiály, 

začíná fáze postprodukce. Tu má obvykle na starosti externista, který video natočil. 

„Postproudukci 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.“
109

 

Milan Šíma také uvádí, že zpracovatelé videí znají technické parametry, které 
 

video pro Aktuálně.TV má mít. Jakým způsobem nebo na jakém programu provedou 

postprodukci videa je pak čistě jejich věc. Důležitý je pouze výsledek. Po nahrání 

videa do systému Milan Šíma obsah zkontroluje. V případě, že se v něm objeví určitá 

chyba,  pošle  ho  zpět  k opravě.  Pokud  žádné  výhrady nemá,  video  je  připravené 

k publikaci. 

 

6.1.1 Videostudia 
 

Videa  pro  Aktuálně.TV  vznikají  jak  v terénu,  tak  v budově  vydavatelství 

Economia  v Karlíně.  Ta  je  známá  jako  vysoce  integrovaný  newsroom  patřící 

k největším a nejmodernějším v Česku. Díky její vizuální atraktivitě se zdejší prostory 

dají pro tvorbu videí dobře zužitkovat. „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.“
110

 

 

 
 
 

109 Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 
110 Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 
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V budově se však také nachází dvě speciální videostudia. V první řadě je to 

videostudio pro DVTV, které je umístěno v centrální části newsroomu Economie. 

Druhé je videostudio  s green  screen,  což  je zelená stěna,  která se využívá kvůli 

možnosti vrstvení obrazu. V tomto videostudiu je možné natočit jakýkoliv objekt 

nebo osobu a ve fázi postprodukce videa za něj vložit libovolný obraz.
111

 

 

6.2 Publikace videa 
 

Všechny videoobsahy vydavatelství Economia se automaticky publikují na 

video hub Aktuálně.TV. Zde jsou rozděleny dle pořadu a tématu. Vzhledem k tomu, 

že tato platforma slouží i jako archiv videí Economie, řadí se zde videa také 

chronologicky, tudíž ty nejnovější jsou na titulní straně. Dále se podobně jako před 

vznikem  Aktuálně.TV  tyto  obsahy  umisťují  na  další  weby  Economie.  Například 

pokud vychází na Aktuálně.cz nebo na IHNED.cz článek k jistému tématu, k němuž 

je také k dispozici video, vkládá se do článku. Mimo to je zde také vyhrazen prostor, 

kde se prezentují některá zajímavá videa nebo videa související s určitou rubrikou. 

Nabídka videí z Aktuálně.TV se nachází také na homepage Centrum.cz, kde 

má  svůj  vyhrazený  prostor. 
112 

Právě  z Centrum.cz  přichází  na  video  hub  nejvíce 

uživatelů. 

Kromě výše zmíněných se samozřejmě videa sdílejí i na fanouškovských 

stránkách na Facebooku. Svoji stránku má jak samotný video hub Aktuálně.TV, tak 

velká část jednotlivých pořadů. Právě na propagaci videí prostřednictvím Facebooku 

se  podle  Milana  Šímy  chtějí  v Economii  momentálně  zaměřit.  „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.“
113

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 Viz Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 
112 Viz Příloha č. 10: Domovská stránka Centrum.cz (obrázek) 
113 Viz Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Šímou vedený dne 6. 4. 2016 



38  

 
 

Závěr 
 

Digitalizace a nástup internetu započaly komunikační změnu, která zásadně 

ovlivnila nejen média a žurnalistickou práci, ale v určité míře téměř všechny aspekty 

lidského  života.  Z elektronických  médií  se  postupně  stávala  nová  média,  jak  je 

chápeme dnes, čili média hypertextová, multimediální, interaktivní, schopná oddělit 

individuální a masovou komunikaci a mimo to i média všudypřítomná. 

Uživatelská konvergence navíc vedla k tomu, že k uspokojení nějaké uživatelské 

potřeby je možno využít různých médií, a to s podobným výsledkem. Zároveň je 

uživatel osvobozen od závislosti na místě a času. Mediální obsahy může konzumovat, 

v libovolném čase a díky přístrojům, jako jsou tablety, mobilní telefony, ale i laptopy, 

si může zvolit i libovolné místo. 

Všechny  tyto  skutečnosti  nahrály  k výraznému  boomu  videí  na  internetu. 

Vydavatelské domy pak brzo pochopily, že online video má značný potenciál a že se 

jedná o další produkt, který mohou uživatelům nabídnout, což vedlo k investicím do 

multimédií a videoprodukce. 

Na příkladu vydavatelství Economia je velmi dobře vidět, že aktivity vedoucí 

k rozvoji videoobsahu se nemíjí účinkem. Uživatelé si na nabídku videí, v níž si sami 

mohou selektovat obsahy, jež jsou pro ně atraktivní, začínají zvykat. Návštěvnost 

video hubu Aktuálně.TV a sledovanost nabízených videí se tak soustavně zvyšují, na 

což samozřejmě reagují inzerenti, pro něž se stává videoreklama velmi zajímavou. 

Economii tak nic nebrání v rozvoji video nabídky pokračovat. Šéfredaktor 

videoobsahu Milan Šíma pro účely této práce uvedl, že se do budoucna Economia 

zaměří  i  na  oblast  filmu.  Krom  uvádění  českých  filmových  klasik  v upravené 

digitalizované podobě, se kterým vydavatelství již započalo, se v tomto roce uvažuje i 

o zakoupení a uvedení staršího, pravděpodobně zahraničního seriálu. 

 
 

 

Summary 
 

Digitization and the entrance of internet started the communication change that 

significantly influenced not only the media and journalistic work, but to some extent 

almost all aspects of human life. The electronic media were gradually becoming new 

media, which can be called hypertext media, multimedia, interactive media, and 

besides this, the omnipresent media. 
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In addition, user convergence has led to the fact that to meet the user needs 

various media can be used, with similar results. Furthermore, users can consume the 

media content at any time and thanks to devices such as tablets and mobile phones 

and also laptops they can also select any location. 

All these facts have led to a significant boom of online video. Publishing houses 

soon realized that online video has significant potential and started to invest in 

multimedia and video production. 

On the example of the publishing house Economia it is very good to see that the 

activities leading to the development of video content lead to positive results. 

Viewership of videos constantly rises and video advertising is becoming attractive for 

advertisers. In other words, video generates profit. 

For this reason Economia continues to expand its offer of video content. The 

editor in chief of video content Milan Šíma for the purposes of this thesis revealed 

that in the future Economia will also focus on classic movies and TV series. 
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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 
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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. 
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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. 
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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? 
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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 
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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) 
 

Screenshot: 3. 5. 2016 
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Příloha č. 3: Hlavní stránka webu Aktuálně.cz (obrázek) 
 

Screenshot: 27. 4. 2016 
 

 
 

 
 

 
 

Příloha č. 4: Prezentace video hubu Aktuálně.TV na Aktuálně.cz (obrázek) 
 

Screenshot: 27. 4. 2016 
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Příloha č. 5: Hlavní stránka video hubu Aktuálně.TV (obrázek) 
 

Screenshot: 26. 4. 2016 
 
 

 
 

 
Příloha č. 6: Vysunovací menu s pořady na Aktuálně.TV (obrázek) 

 

Screenshot: 27. 4. 2016 
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Příloha č. 7: Pořady Aktuálně.TV (obrázek) 
 

Screenshot: 26. 4. 2016 
 

 
 

 
 
 
 

Příloha č. 8: Hlavní stránka pořadu Objektivem Jana Šibíka (obrázek) 
 

Screenshot: 26. 4. 2016 
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Příloha č. 9: Video přehrávač na Aktuálně.TV (obrázek) 
 

Screenshot: 28. 4. 2016 
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Příloha č. 10: Domovská stránka Centrum.cz (obrázek) 
 

Screenshot: 26. 4. 2016 
 

 
 

 


