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Přílohy 
Příloha 1: Okruhy k rozhovorům s tvůrci DVTV vzešlé z monitoringu médií 

 
FORMA 

- Stopáž – neomezená – výhody, nevýhody 
- Publicistický rozhovor jako atraktivní forma pro diváky 
- Postprodukce rozhovoru – připomínky 
- Výběr jazykových prostředků 

PŘÍPRAVA A REŠERŠE 
- Doba a situace pro oslovení hosta 
- Faktory, které ovlivňují výběr respondentů – volba moderátora 
- Hlavní slovo ve výběru respondentů/moderátoru/času a data publikování rozhovoru 
- Střídání moderátorů – dlouhé/krátké týdny 
- Vliv osobního vkusu moderátorů na vedení rozhovoru 
- Příprava na rozhovor – časová dotace/počet oslovených hostů/rešerše – prameny/cíl 

rozhovoru 
- Respondent – otázky známé dopředu?/autorizace 

TECHNIKA 
- Používané druhy techniky – kamery/zrcadlovky/smartphone 
- Komunikace editora a moderátora při rozhovoru 
- Zpracování videa – doba zpracování, střih aj. 
- Vliv prostředí newsroomu na celkový vzhled videa 
- Záběrová skladba videí, detaily 

DATA 
- Cílová skupina a její proměny za dva roky vysílání 
- Průzkum mezi diváky 
- Sledovanost videí  
- Počet videí – celkem /týdně//výhledově 

OSTATNÍ 
- Aktivita a komunikace na sociálních sítích – mediální konvergence  
- Financování projektu 
- Inspirace zahraničními/tuzemskými médii  
- Konkurence v českém mediálním prostředí 
- Nové výzvy 



Příloha 2: Rozhovor s Martinem Veselovským 

Martin Veselovský – moderátor – 30. 3. 2016 

  

V čem je publicistický rozhovor, jako atraktivní forma pro diváky, v čem je to výjimečná 

forma? 

Mám pocit, že atraktivita pro diváky, pokud nějaká je, tak spočívá v tom, že já nebo kolegyně 

jako moderátoři v tom neimplementujeme svůj názor, ale ptáme se s z nějakého odstupu a 

zároveň používáme  kritický přístup v podstatě ke všemu, co je řečeno. Dost pečlivě se stavíme 

na druhou stranu od toho názoru, nebo té zkušenosti, která tam je prezentována tím 

respondentem. A z toho vyplývá, ani ne vedlejší efekt, ale podstata rozhovoru, že vy přimějete 

respondenta, aby argumentoval, aby vysvětloval svoji pozici. Tím, že se postavíte do opozice a 

do toho, že kriticky zkoumáte cokoliv, co řekne. Jinými slovy, apriori nevěříte tomu, co se vám 

předkládá a nějakým způsobem to zkoumáte, jako jestli náhodou za tím něco není. To je úplně 

jednoduše řečeno. Na druhou stranu to se bavíme o rozhovorech zejména politických, protože 

tento přístup až na nějaké výjimky se nedá uplatňovat u klasických společenských rozhovorů, 

jako třeba se Zdeňkem Svěrákem. 

 

Je tedy cílem rozhovoru primárně konfrontovat respondenta? 

U politických rozhovorů, nebo u rozhovorů, které jsou o společensko-politických tématech, tak 

ano. Je cílem toho člověka konfrontovat s jeho přechozími vyjádřeními, s fakty, které rozporují 

už samy z podstaty to, co ten člověk v tu danou chvíli říká nebo jak se chová. Takže ano, ta 

konfrontace ve smyslu tom, dobrat se toho, jak to ve skutečnosti je, tak je cílem.  

 

Podle rozhovoru s Danielou Drtinovou před dvěma lety, jsem pochopila, že jste chtěli 

využít formu, kterou jste už oba dobře znali a ovládali z veřejnoprávních médií. Chtěli 

jste dělat rozhovor, ale trochu jinak. 

Vlastně asi jo, ale ono to má ještě několik dalších aspektů, protože v Událostech, komentářích 

až na výjimky to byly hrozně kraťoučké formáty. Tam se jednalo o pěti nebo šesti minutový 

rozhovor, do kterého jste prostě musela vejít... Jako tam, kdybych to řekl s nadsázkou, tak tam 

nebyla žádná předehra, expozice, nic. Tam se muselo rovnou skočit do tématu, aniž byla 

možnost toho člověka nějakým způsobem, jednou nebo dvěma otázkami připravit. Což vlastně 

není vůbec špatná zkušenost, je to úplně geniální zkušenost, protože vás to vede k tomu, že 

jdete přímo k jádru věci. Ale ano, teď mám pocit, že si mnohem více dovolujeme, ve smyslu v 

tom, že.. já nemohu mluvit za Danielu, mluvím za sebe, ale v televizi, vzhledem k tomu, že tam 



funguje etický kodex, tak vy musíte úplně extrémně pečlivě dbát na to, aby tam nikde nepronikl 

váš názor, nebo abyste neudělala něco, co by mohlo být vykládáno jako váš názor, což tady 

odpadá. Na druhou stranu jsme se rozhodli, že nebudeme názorová televize, ve smyslu tom, 

abychom před každým tématem dali nějaké disclaimer, který jasně řekne, co si o tom myslíme 

a pak to prostě pálili. Na druhou stranu myslím, že daleko víc používáme selský rozum, ve 

smyslu tom, že si dovolíme říct, jestli se někdo úplně nezbláznil že si myslí a dělá tohle, což si 

myslím, že v té České televizi by bylo dost obtížný. 

 

Jeden rozhovor máte desetiminutový, další šestnáctiminutový, nebo třicetiminutový. 

Před rozhovorem je hrubá představa o tom, jak dlouhý ten rozhovor může být. V momentě, 

když děláte rozhovor s  Davidem Rathem, tak je v podstatě opodstatněný dát tomu 30 minut 

nebo tolik, kolik bude potřeba. A to cítíte vy, jako moderátor, plus editor. Kratší rozhovory 

jakože dnes budu dělat rozhovor s Alešem Michlem o ekonomických aspektech čínské finanční 

expanze, to se dá vyřídit během patnácti minut. Protože tam jde o fakta a o jejich argumentaci 

a není to téma, které by v našich formátech uneslo třicetiminutovou debatu. Na druhou stranu 

není to úplně volná disciplína, my prodáváme Ekonomii třicet minut denně, ale máme 

ohromnou nadprodukci. Dokoukatelnost videí je okolo 8 minut, což je ohromná rána, co se týče 

v porovnání se Streamem nebo dalšími videy na internetu – máme dlouhou sledovanost. Tam 

je kromě toho ještě finanční aspekt, protože videa necháváme přepisovat a kdybychom měli 

každý den nechat přepisovat tři třicetiminutová videa, tak nás to bude stát hrozné peníze. Ale 

to není ten argument. To je spíš argument našich editorů, kteří se smějou a říkají, že jestli to 

bude dlouhé, tak si to budu platit já. 

 

V čem jsou tedy výhody neomezené stopáže? 

Výhoda je v tom, že jste daleko flexibilnější. U šestiminutového rozhovoru, kde je to dané, tak 

se prostě do toho vejdete, i přesto, že se v rozhovoru objeví něco, u čeho vy víte, že je dobré na 

to zatlačit nebo to rozvinout, tak prostě na to čas nemáte, protože se tam ještě musí vejít čtyři 

další témata. Tady to tak není, tady, když to objevíte, tak potom můžete jít a rozvinout to a nebo 

naopak, když zjistíte, že to nic nenese, tak to můžete utnout. 

 

I díky tomu, že u vás neexistuje něco jako etický kodex, jsem si všimla určité variability 

ve výběru jazykových prostředků. Někomu třeba tykáte. 

Ano, ale pokud se nemýlím, tak vždy vysvětlím, proč tykám. 

 



Na druhou stranu Daniela Drtinová ve svém rozhovoru s Adrianou Krnáčovou jí tykala, 

přestože nám v rámci exkurze říkala, že se s ní zná taky dlouho. To je na moderátorovi? 

To je složitý. Musím ale říct, že v tomhle, když o tom, tak uvažuji, tak jsem přístup nezměnil, 

protože, když byl ministr vnitra Radek John, to byla nekomfortní situace, protože on byl můj 

šéf z Novy a já jsem si s ním dlouhé roky tykal. A najednou jste v pozici novináře, který má 

tykat ministrovi vnitra, což je trochu blbý. Takže já jsem mu ve všech třech rozhovorech, nebo 

kolik jsem jich s ním dělal, vždy vykal. Takže to spíš jde o to, jakou kvalitu ten rozhovor bude 

mít. Jestliže je to čistě společenská záležitost, tak si asi můžu tykat s kýmkoliv, s kým se na 

tom domluvím. A u těch politických myslím, že to vykání je nezbytnost. 

 

Jaké jsou faktory, které ovlivňují výběr respondentů? Může Váš osobní zájem ovlivnit 

výběr respondenta? 

No jasně. 

 

Kdo tedy přichází s nápady na respondenty? 

Vlastně všichni, my máme sem tam nějaké porady. Já vlastně nevím, jestli o této struktuře chci 

mluvit, protože to vedeme takovým způsobem mimoděčným. Máme facebookovou uzavřenou 

skupinu, která se po roce a půl ukázala jako nejlepším nástrojem komunikace, protože mail se 

nehodí. A jsme tři moderátoři, Markéta Burleová jako produkční, Filip Vích jako rešeršista, Jan 

Rozkošný a dva editoři, takže osm lidí dává návhry, které prochází sítem ostatních. A dva 

editoři Jan Ouředník a Čestmír Strakatý to nějakým způsobem skládají, aby to dávalo smysl ty 

natáčecí dny, a nasazují to reálně do provozu. 

 

Kdo tedy respondenty z vašeho týmu oslovuje? 

V devadesáti procentech je to Markéta Burleová, jako kolegyně, kterou jsme spolu vzali z 

České televize, a něco si dělají sami editoři. 

 

Kolik lidí týdně oslovíte? Máte třeba za poslední týden 17 rozhovorů. 

Tak je to zhruba tento počet. Protože, když se podívám do kalendáře, ta máme jemně rozeseté 

hosty asi na 14 dní dopředu, to jsou ti, kteří nejsou tak aktuální a pak ze dne na den, nebo dva 

dny předem. 

 

Jak moc podléhá výběr respondentů osobnímu vkusu a známostem? 

Tak známosti jsou dobrý v tom, že pokud jde o Leoše Mareše, který je vytížený, tak je 



samozřejmě o něco lepší, když s ním začne komunikovat já, který se s ním zná ještě z Evropy 

2. Jinak Amanita Design, což je české počítačové studio, vydalo teď počítačovou hru Samorost 

3 a já to miluju, a tak budu, tuším, v pondělí dělat rozhovor s Jakubem Dvořákem s Amanity. 

Takže samozřejmě tohle se tam projevuje, ale musí se to držet v nějakých hranicích, aby se 

neustále nedělaly rozhovory o počítačových hrách nebo o běhání. 

 

Kdo má tedy to hlavní slovo? 

Hlavní slovo nemá nikdo, tam je daleko důležitější, že já, Daniela a editoři, máme ne úplně 

přesně specifikovaný právo veta. Toho hosta zaříznout a dokonce i bez důvodu. Pokud 

nechcete, aby tam ten host byl, tak… Ale popravdě řečeno si nepamatuju, kdy bych to já nebo 

Daniela použila. 

 

Jak se střídáte při moderování rozhovorů? 

Střídáme se na principu týdnů. Každý natáčí jeden týden. 

            

A vstup Filipa Horkého s tímto rozložením něco udělal? 

Ne, agenda Filipa Horkého je totiž trochu jiná. Ono se to vše vyvíjí takovým fofrem, že my 

jsme teď zjistili. On byl včera celý den ve městě a jeho zásah na sociálních sítích a zásah jeho 

streamem na YouTube byl ohromný. A i když jde o obsah, který nejde nějakým způsobem 

monetizovat, protože tam nenavěsíte reklamu, tak vlastně to pro nás nese ohromný zisk, to co 

on dělá. A pak natočí několik videí, které budou aktuální a krátký v terénu. A to je jeho role. 

Takže do produkce, kterou my tu máme, do toho nezasahuje. 

 

Ale pokud jde o moderování nového formátu roadshow, tak to se střídáte? 

Ano, tam měl test ohněm v Plzni. Z každé roadshow jdou dva rozhovory ven. 

 

Kdybyste porovnal vedení rozhovoru vašich a vedení rozhovorů Danielou Drtinovou, 

vidíte v tom nějaký rozdíl? 

Já na to vlastně neumím odpovědět. Já se sotva stačím dívat na své rozhovory, abych měl 

nějakou zpětnou vazbu a přiznám se, že na Daniely rozhovory se až na absolutní výjimky 

nedívám. A mám takový vnitřní pocit, že takhle nějak to vypadá i z druhé strany. Takže vlastně 

nevím. 

 

Přesto, je něco, co jste se navzájem od sebe naučili? 



My o tom příliš nemluvíme. Já tomu nechci dávat jiné zabarvení, než to má. My spolu nemáme 

žádnou konfliktní zkušenost, za ta léta, co se známe. A myslím, že ctíme takové pravidlo, že se 

ten kolega v tomto ohledu příliš nekomentuje. Protože byste mohla velmi snadno šlápnout na 

tenký led. Jako to je něco, co se v podstatě nedělá. A to ještě musím říct, že mám pocit, že v 

tomto ohledu se ode mě Daniela nemohla naučit vůbec nic, protože rozhovory tohoto typu 

dělala daleko dřív než já a její zkušenosti jsou daleko větší. To, co jsem se naučil já od ní je 

taková ta neústupná zabejčenost, kdy zjistíte, že vám při tom rozhovoru něco kecá a nechce to 

přiznat, a to je u ní obdivuhodné. 

 

Jak se vy připravujete na rozhovor? Pochopila jsem, že tým rešeršistů nemáte, že máte 

jednoho. 

Ano, máme jednoho rešeršistu, který je zároveň správcem sociálních sítí, zejména Twitteru. 

Markéta má na starosti mimo jiné Facebook, protože je pro nás mnohem zásadnější. 

 

A jak je to tedy s tou přípravou? Zajímá mě hlavně proces. 

Dobře, tak tedy na příkladu dnešního rozhovoru s Michlem. Včera jsme ho domluvili. Já pak 

napíšu rešeršistovi Filipovi, nebo mu to sdělím, kam bych ten rozhovor chtěl zacílit a co chci 

od toho rozhovoru. U Michla bude rozhovor spíše zjišťovací, ale pokud by se jednalo o nějaký 

konfliktní rozhovor, tak mu naznačím cesty, kterými bych chtěl jít, do toho kontra, co já 

potřebuju rozporovat. On nějakým způsobem sepíše rešerši, za ten rok a půl, co tu je, to dělá 

zhruba tak, jak bych to dělal já, což je samozřejmě ideální situace. Já si to pak vezmu a vyrobím 

si z toho takové noty. Což je doslovně napsaná otázka po otázce, s tím, že tam jsou ty pavouky 

odpovědí jako: bude to takhle, řekne tohle a půjdeme tudy apod. To potom vidí editor, který s 

nadhledem z venku mi ještě doporučí nějaké věci, dá tomu trochu jiný pohled. Dvacet minut 

tak zabere jen se zorientovat v prvotním nástřelu toho, co mi rešeršista Filip pošle. To si musíte 

vzít a vyrobit z toho něco daleko smysluplnějšího a jiného. Ta rešerše je jenom proto, abyste 

vy nemusela dělat plošný sběr dat a shromáždila podklady. 

 

Rozebíráte rozhovory s editorem? 

Určitě. Konfliktní rozhovory rozebíráme daleko víc. My máme ale takovou v jednom ohledu 

výhodu a v druhém nevýhodu, že se s oběma editory známe, protože jsme s nimi dělali v 

Událostech, komentářích. Oni vědí, co budu zhruba dělat já, a já vím, co si oni o věcech myslí. 

Takže my už předtím jsme zacílení tak, že se vlastně moc nepřekvapujeme. Což je blbý, protože 

ten moment překvapení by tam měl být, mělo by to být najednou jiné a mělo by to někam 



ukročit. Aby to nejelo jako za souhlasu všech zúčastněných nějakou lajnou dopředu. Ale u těch 

rozhovorů, u kterých máme velká očekávání a víme, že jsou důležité, že ten rozhovor bude 

těžký na přípravu. Co se týče těch rozhovorů velkých, zejména politických, tak v té přípravě 

před tím je ještě vložené to, že my s tím editorem nasimulujeme rozhovor. On v tu danou chvíli 

by měl hrát daného hosta a sehrát různé momenty, které by se tam mohli stát na základě toho, 

co víme. Abychom měli představu, jak budeme reagovat při rozhovoru. Něco podobného se 

děje i při rozhovoru, kdy si s editorem řekneme to, jak jsme to mohli udělat jinak, líp a proč 

jsme z toho nedostali to, co jsme chtěli. Takže klasický debriefing na základě špatných 

momentů. 

 

Komunikace při natáčení mezi moderátorem a editorem stále probíhá díky rychlým 

vzkazům na notebooku? 

Ano, někdy se editor urve a napíše to menším fontem více textu, takže to není na jedno mrknutí, 

ale víceméně to funguje. 

 

Nestalo se vám někdy, že jste to sám chtěl vést jiným směrem než editor? 

Ano, pokud vy máte jasno, kam to vedete, je to na vás, vy tam sedíte. Akorát si to pak musíte 

vyargumentovat s tím editorem, protože se může ukázat, že to bylo špatně. 

 

Chápu správně, že příprava je naprosto klíčový aspekt k vedení rozhovoru. Stalo se vám 

někdy, že jste se cítil být nepřipravený? 

Ano, to se stát může. Já si v podstatě myslím, že v DVTV se nám nestalo, že bychom úplně 

selhali s přípravou. Vždycky se tomu můžete věnovat ještě víc. Vždy můžete někomu zavolat 

a zeptat se ho na pozadí té dané kauzy apod. Vždy se dá ještě kus přidat. Ale minimálně já a 

Jan Rozkošný, který tehdy dělal editora mně v Událostech, komentářích, jsme byli vyškoleni 

rozhovorem s Alešem Hušákem, to byl tehdejší šéf Sazky, který končil. A přestože jsme byli 

varováni, že s ním jsou rozhovory velmi obtížné, tak přesto jsme se na to trochu vykašlali a 

měli jsme pocit, že to dáme. A on nás proškolil strašným způsobem a já jsem v tom plaval a 

nedokázal jsem ani vyjmenovat firmy, kterých se to týkalo. To bylo pro nás tak strašná 

zkušenost, že doteď se k tomu rozhovoru vracíme a připomínáme to, za jakých okolností jsme 

došli k tomu, že to necháme být. A vždy, když už děláme přípravu daleko za všema hranicemi, 

že už jsme toho udělali mnoho, tak si vždy připomínáme Ušáka a říkáme si, že tohle se už nikdy 

nesmí stát. On byl takový kámen, o který se to zadrhlo a díky němu jsme téměř vždy více na 

rozhovor připravený, než je třeba. Což je základ úspěchu. 



 

Jak s bráníte návalu informací v digitální éře. Když si třeba u rozhovoru s Rathem, 

protože daný člověk váš rozhovor sleduje na internetu, tak si může otevřít po každé vaší 

otázce Google a ověřit si informace. Jak se tomuto jevu bráníte, jak je pro vás těžké 

přinést něco nového? 

Na druhou stranu, je opravdu tak nutné v rozhovoru s Rathem přinášet něco nového? Před 

každým rozhovorem si definujete to, co ještě nebylo řečeno a co byste ráda slyšela. To není zas 

tak složitá záležitost zjistit to, co ještě ten daný člověk smysluplného ještě neřekl. 

 

Dáváte respondentovi dopředu otázky? 

Ne. U větších rozhovorů dostane tak tři řádečky okruhů. To ani nejsou řádky. Vesměs dostane 

tři dvouslovné charakteristiky okruhů. 

 

Autorizace probíhá? 

Ne. 

 

Cítíte se být zodpovědní za výběr hostů? 

To, jak přistupujeme k výběru hostů, cítíme velkou zodpovědnost. Než jsme přistoupili k tomu, 

že jsme pozvali Konvičku, tak to trvalo snad od samotné existence DVTV. A přistoupili jsme 

k tomu jen proto, že se začal spřahovat s Úsvitem, oznámil kandidaturu do krajských voleb a 

měl za sebou tu extrémně úspěšnou petici. Takže najednou to byl člověk, který měl našlápnuto 

do veřejného prostoru. Takže to nám dalo ten pulvar s ním mluvit. A to, co říká Veselý /kritika 

Britských listů/, tak já v tom vidím rozdílný přístup k tomu, co mají média dělat. On říká, že 

média by neměla někoho zvát, protože někteří lidé by měli být v ústraní. Super, ale v tom 

případě chci vědět, kteří. A kde je ten klíč. Doufám, že naši diváci, kromě nějaké skupiny cvoků, 

tak jsou natolik svéprávní, že když uvidí rozhovor s Františkem Ringo Čechem, který 

mimochodem je deklarovaný přítel prezidenta republiky a přítel půlky sociálních demokratů, a 

uvidí ten rozhovor tak, jak byl, a to, co on říkal, tak si z toho udělají obrázek, což je role DVTV. 

Naše role není: heleďte, my vám ten rozhovor s Ringo Čechem neukážeme, protože si myslíme, 

že by se s ním nemělo mluvit. My ho ukážeme, ale ukážeme v tom rozhovoru veškerou jeho 

šílenost, kterou oplývá. Takže to je rozdíl mezi mnou a lidmi z Britských listů. Někteří lidé z 

určitého spektra médií mají ten přístup ten, že s těmito lidmi by se nemělo mluvit. 

 

Vy hodně stavíte na detailech, a to nejenom na respondetech, ale také na výrazech 



moderátora. Jak moc si myslíte, že jsou důležité emotivní záběry nejen na respondenta, 

ale hlavně i na moderátora? 

To vyplynulo nějak mimoděk. My jsme se na začátku rozhodli jet detaily, to rozhodnutí bylo z 

nějakého důvodu, protože jsme chtěli, aby to bylo jiné a také jsme tušili, že se lidé na DVTV 

budou dívat na malých platformách a že to nebudou velké televize. Tak jsme uznali, že není 

možné, abyste pak měla na smartphonu dvě malé hlavičky. To byl ten hlavní důvod. A v 

momentě, kdy máte obličeje přes celou obrazovku, tak těžko můžete uhlídat, aby se vám s tím 

obličejem nic nedělo. 

 

Já jsem o tom mluvila spíš jako o kvalitě. Protože pro mě vaše výrazy nejsou něco, čím 

byste nějak okatě dával najevo svůj názor, spíš něco, co ukazuje na lidskost a co dává do 

rozhovoru takový ten selský rozum. 

Pokud to tam takhle je, tak je to super, ale je to mimoděk. S tím, jak rozhovory děláme a jak 

jsou snímané, a přišlo mi postupem času čím dál tím praštěnější tvářit se, že se nic neděje a jet 

dál, když se děje a ten respondent tam říká ty věci, co říká. Takže to je spíš takový vedlejší efekt 

věci. 

 

Jak si vysvětlujete, že má o vás zájem mladší publikum? Mysleli jste si, že to tak bude, 

nebo vás to překvapilo? 

Určitě překvapilo. Na začátku jsme nepočítali se spoustou věcí, protože jsme nevěděli, že tam 

můžou vůbec být. Takže jsme nepočítali ani s tím, že se bude měnit cílovka. Protože proto nebyl 

důvod, my jsme byli pořád stejní, jako ty obličeje, a přesto to tohle udělalo. Já nevím, já si to 

mohu vykládat tak, že i lidi mezi dvaceti a třicet zajímají politické věci, že je zajímá formát 

rozhovor, který je stále nejvíc cool, co vůbec může být. A že z nějakého důvodu to děláme tak, 

že se to trefuje do potřeb mladé generace. My pro to nemáme všechna data a je to hodně na 

pocitech. Čemu já jako nerozumím, že se v naší cílovce někde skrývají lidé, kteří jsou schopni 

se dívat na youtubera Goga. Což je super. Já jsem nadšený, že měl přes sto tisíc zhlédnutí. To 

jsou ty stejní lidí, co se dívají na Rittiga a na politické rozhovory? To se dívají na oba? Já v tom 

trochu plavu a musím říct, že je to pro mě lepší, než přesně vědět, jaký budeme mít zásah a na 

koho přesně cílíme. Byl bych tím svázaný. Tohle je tak, že jedeme na instinktivním přístupu k 

věci. A zatím to vychází. 

 

Významný zásah mají také vaše sociální sítě. Jste tam Vy jako moderátor aktivní, 

pročítáte si příspěvky? 



No jasně. Já mám normálně svůj facebookový profil i profil na Twitteru a pokud se to týká mě 

na profilech DVTV, tak odpovídám já. A zvlášť na Twitteru, kde na mém účtu narostl počet 

followerů, tak i tam se to občas kříží s DVTV, takže někdy ani nevím, co je lepší, jestli 

retweetovat tam, nebo zpátky. 

 

Máte jako DVTV nějakou konkurenci v českém prostředí? 

Nemyslím si. Někdy před půl rokem nebo před rokem, byla úvaha, že by Stream měl nějakou 

svojí politickou divizi, politické zpravodajství. A oni potom se i nechali slyšet veřejně, že to 

nebudou dělat, protože by je to stálo mnoho sil se vymezit proti DVTV. Což je škoda, protože 

pak je jeden kohout na smetišti a kdyby to tak nebylo, tak by ten konkurenční tlak v některých 

ohledech byl dobrý. Přímá konkurence tady není. To tak je. My, když jsme začínali, tak jsme 

se hrozně obdivně dívali na video channel New York Times, kdy jsme si řekli, že se nám to líbí 

a že by to bylo hrozně fajn, kdyby nám to takhle fungovalo, tak vzápětí New York Times unikla 

nějaká interní zpráva, která říkala, že se jim to vlastně moc nepovedlo a že se to nedá 

ufinancovat. Pak jsme se dívali na švédský Afton Bladett, který několik let před ostatními 

vytušil potenciál videa. Je to spíš ale bulvárnější. Oni jsou takový chytřejší Blesk. Veškeré svoje 

zpravodajství, které měli, tak jeli jenom přes videa už někdy před čtyřmi lety. Tak to nám přišlo 

zajímavé, a říkali jsme si, že když takové velké noviny na to jdou takhle, tak to musí mít nějaký 

smysl. Jinou inspiraci jsme neměli, protože to stejně nikdo jiný nedělá, to takhle, jak to děláme 

my. 

 

Jaké vás čekají nové výzvy? Nedávno jste rozjeli krajské veřejné debaty – roadshow, 

chápu to správně, že mají sloužit hlavně jako příprava na podzimní předvolební debaty? 

Rozhodně, my jsme jednak potřebovali splnit sliby ze Startovače a potom jsme si potřebovali 

osahat terén, jak to bude vypadat a jestli něco z toho bude fungovat pro předvolební debaty. 

 

Jak se vám tedy v tomto průzkumu daří? 

Jde to dobře. Což je pro mě, který jsem s rozhlasovými předvolebními debatami objel několikrát 

celou republiku, zbrusu nová zkušenost. Protože to se při předvolebních debatách nikdy 

nepodařilo. 

 

Při roadshow už vaše interaktivita s publikem dosahuje velkých rozměrů. Lidé zvedají 

karty – červenou, zelenou. A přímo se hostů ptají. Co by měl být váš hlavní produkt – 

jsou to ty rozhovory, nebo jejich roli převezmou nové interaktivnější formáty? 



Jsme ve fázi, kdy se potvrdilo, že značka má nějakou sílu, že se na to dívají lidé a že to má 

potenciál růstu. A teď jsme ve fázi, kdy vidíme mnoho příležitostí, ne všechny tedy, ale mnoho 

příležitostí. A ty jsou: nové formáty rozhovorů – abych je nedělal jenom já a Daniela, ale aby 

je dělali také noví lidé. Vidíme část, kterou teď má Filip Horký, jako reportér, který bude 

pokrývat ultra aktuální věci. Člověk, který bude chodit s vybavením v batohu a bude streamovat 

věci, jenom politické tiskovky, nebo věci, které se v danou chvíli dějí. Část je DVTV Forum, 

což je forma Hydeparku a velmi interaktivní formát, který se dá dělat za pár korun ve skvělé 

kvalitě. Krátké denní zpravodajství, to je další pětiminutový formát který je připravený, takový 

souhrn zpráv. Další je ohromná věc je skrz veřejné debaty, které můžete dělat o čemkoliv z 

daného místa, kraje. Můžete to streamovat, můžete prakticky cokoliv. Je tu mnoho možností a 

nás je jedenáct. Stojíme teď před rozhodnutím, jestli to dělat všechno, nebo jestli z toho jenom 

něco vybere. Rozhovory jsou ultra jádro, na kterém to stojí a které nám udělalo jméno.  A teď 

to celé vymyslet, do čeho se pustíme, protože možností je nekonečně mnoho. 

 

Nepřijde Vám tedy, že internetová televize stojí na jménech, na osobnostech těch 

zakládajících členů? 

To ano, to je potenciální slabina. Jedna z cest je, aby v nějaké blízké budoucnosti nestálo na 

mně a na Daniele, aby to do sebe nasálo lidi, jako je Filip Horký, kteří si u nás vybudují jméno 

nebo ho už budou mít odjinud, a aby případný náš odchod, nebo nedej bože nemoc, nebyly tak 

fatálními. Už jsme ani jeden nebyli dva roky nemocní... Ale s tím se dá pracovat, protože v 

momentě, kdy DVTV nebude dělat jen rozhovory, ale milion věcí, tak v tu chvíli odchod 

jednoho člověka nebude tak zásadní. 

 

  



Příloha 3: Rozhovor s Danielou Drtinovou 

Daniela Drtinová – moderátorka – 14. 4. 2016 
 

Čím je publicistický rozhovor podle vás atraktivní pro diváky, že jste si ho vybrali jako 

jádro své tvorby? 

Nejvíc pragmatický důvod je ten, že jsme ho uměli. Protože je byl formát, který jsme dělali 

dlouhá léta v České televizi a Martin vlastně i v Českém rozhlase. Takže když jsme vstupovali 

do internetového prostoru, tak jsme si říkali, že bude lepší začít od toho, co už umíme. Rozhovor 

byl daný od začátku. No a atraktivní – já mám ráda rozhovory tištěné, to mám možná ještě 

radši, celkově mám moc ráda tento formát. Ale tištěné mám možná ještě radši. Ale holt jsme 

televizní novinář, ale i ty video rozhovory jsou podle mě atraktivní. U video rozhovoru, který 

není stříhaný, tak zachytíte autenticky všechno to, co třeba se potom dá nějakým způsobem 

změnit nebo vylepšit při autorizaci u tištěného rozhovoru, což tady nejde. V tom si myslím, že 

je hlavní kouzlo, když vlastně rozhovor je naživo, nebo pseudo naživo v našem případě, a vše, 

co natočíte, tak jde ven. A tam je veškerá autenticita, která není ničím svázaná a ničím 

vylepšovaná. 

 

Co říkáte tomu, že je DVTV hodně založeno na detailech, např. oproti vaší předešlé 

tvorbě na České televizi? 

Ten náš vizuální efekt, který doprovází DVTV, měl zajímavý vývoj a vznik. My jsme hledali 

prostředky, jak bychom se vizuálně odlišili od Událostí, komentářů, kde jsou hodně celky a kde 

detaily moc nejsou. Tak jsme si říkali, že bychom právě naopak šli cestou detailů, jednak kvůli 

technologiím, aby bylo zkrátka respondenta i moderátora na nich dobře vidět, ale zároveň, 

pokud jsme kladli důraz na obsahovou stránku, pokud mluvíme o nějakém hlubším obsahu, tak 

zároveň tu emocionalitu a to, co doprovází vizuální média, tak jsme si říkali, že u detailu bude 

v obličeji vše vidět a podpoří to obsah. A my jsme vlastně, tedy náš kolega Rozkošný, viděl 

v polské televizi, viděl tento řezaný formát, přičemž záběry jsou atypické tím, že mají někdy i 

ořezané čelo v polovině hlavy a na začátku to vyvolalo obrovskou bouři nepochopení a nevole, 

protože si naši diváci mysleli, že máme kameramana, který neudrží kameru a podobně a zvykali 

si na to. Dnes vlastně si už na to zvykli, líbí se jim to a i když je to založené na detailu, tak to 

perfektně podpoří obsah rozhovoru. Ale opravdu si museli zvyknout. 

 

Do detailu jsou střižení i moderátoři, to je pro vás zcela nová výzva, abyste neprozradili 

mnoho emocí… 



U mě je to těžké, Martin má pokerface, já mám výrazný obličej. S obličeji je to velká alchymie. 

Můj obličej, vypadá, že je to podřadná věc, která by nemusela souviset s takovou vážnou 

disciplínou, jako je žurnalistika, ale ten můj obličej vzbuzuje v lidech neuvěřitelné emoce. Já 

mám podlouhlý obličej, ostrý, takový špičatý. Mě se část lidí bojí, část lidí to irituje, 

samozřejmě, můj obličej když ztvrdne, tak v něm vše hraje. Teď nedávno jsem byla fakt 

pobavená, protože někdo kritizoval, když jsem ostrá, jak je to špatně, když moc neoponuji, tak 

je to taky špatně a teď byl někde rozhovor, kde jsem víc mlčela, tak jeden divák psal, že jsem 

se tiše vysmívala. I když mlčím, tak jsou diváci, kteří nevědí, co s ním. V mém obličeji se asi 

čte hůře než v Martinovým. Vlastně že u něj ty emoce jsou přímočařejší a u mě je to zneklidňuje, 

protože moc nevědí, co s ním. Ale, což je fajn, na ty moje rozhovory se dívají. Horší by bylo, 

kdyby se na mě nekoukali, kdyby jim ta mimika byla tak nepříjemná, že by se nechtěli koukat. 

Ale moje rozhovory jsou sledované a to mě těší, protože i když jsem vstupovala do tohoto 

formátu, tak byla u mě jistá obava, jestli to publikum mě přijme. Z hlediska toho, že nefunguju 

na sociálních sítích, a i z hlediska toho, jakým způsobem působím na lidi přes televizi. Osobně 

si myslím, že ani tolik ne, ale přes televizi hodně lidí zneklidňuju.  

Co se týče emocí - měli bychom si to asi víc hlídat, ale ono vás to nepustí. Nemůžete udělat 

chybu, jste v první linii, takže tam ještě ovládat mimiku, na to už moderátor nemá kapacitu.  

 

Jsou lidi unavení z emočně plochých rozhovorů? Není vzbudit třeba i negativní emoci 

lepší než žádnou? 

Donutí to lidi přemýšlet, kladu záměrně provokativní obsahy do těch otázek, tak to narazí třeba 

na nějaký jejich stereotyp, i když jsou třeba mladší. Máme diváky 25–35 let, jsou ode mě o 10 

let mladší a stejně u nich narazím na stereotyp. Ale říkám si, že to je ono, že je to přiměje 

k tomu, že se nad tím zamyslí a že se nejedná jen o koncept toho, že je to zábava. 

 

Jak jste se přizpůsobila tomu, že je vaše cílová skupina o 20 let nižší než u Událostí, 

komentářů, proměnila se i témata, více děláte lifestyle. Jak jste na sobě musela pracovat? 

My jsme v Událostech, komentářích měli diváky 50 plus. Těžká politicko-ekonomická témata. 

Dramatikové mi v interview nabízeli i jiná témata. Já jsem byla z politiky už unavená, je to 

pořád dokola. Volby, předčasné volby, hlasování – stále se to točí v cyklech. Už to pro mě 

ztrácelo zajímavý obsah. Nakonec si mě politika našla i v interview ČT24. Byla jsem z toho 

nakonec zklamaná, protože i do interview chodil Miroslav Kalousek, Andrej Babiš – zkrátka si 

mě našli ti politici. V DVTV to nakonec přirozeně vykrystalizovalo k tomu, že té politiky je 

tam míň. Já jsem nějakým způsobem se sebou nemusela pracovat, což bylo fajn, protože jsem 



to chtěla, a myslela jsem si, že ten potenciál směrem k volnějším rozhovorům a společensky 

zaměřeným tam je, ale neměla jsem k nim v České televizi příležitost. Ale co jsem musela víc 

zpracovat – musela jsem se více snažit s tou mladší energií a mladšíma lidmi, jednak reagují 

hned a jsou dost nekompromisní, kór na sociálních sítích. V ČT jsem dostávala vždy velké 

množství dopisů a emailů, po tématech jako je romská ekonomika, ale úplně v jiné podobě. Ze 

strany lidí nad 50 let kteří v sobě tu agresivitu měli, tak jsem se při čtení reakcí někdy i třepala, 

protože to bylo jak z nějakých padesátých let. Byla tam taková divná zlá posttotalitní náplň lidí. 

Dnes je podobně kontroverzní téma s migrací, ta nenávist se taky valí sociálními sítěmi, ale má 

jiný náboj. Tady navíc ta zpětná vazba jde hned, skrz sociální sítě navíc hned víme, jak který 

rozhovor mezi lidmi zní. To na nás kladlo větší nárok, že jsme museli reagovat hned.  

 

Jak vy pracujete na sociálních sítích? 

Já mám fakeový profil, abych věděla, co se na sítích děje. Zpětná vazba je pro mě důležitá, ale 

unavuje mě ten elektronický kontakt, nějakým způsobem mi nevyhovuje. Když mám volno, tak 

si raději čtu. Když už něco dělám, tak jsem poctivá a na mě to leží. Mám pocit, že bych se 

v sociálních sítích utopila. Já záměrně se tomu vyhýbám, radši se s lidmi sejdu, ale na sociálních 

sítích bych měla pocit, že každému musím odpovědět a hodně bych to řešila. Reakce lidí mě 

zajímají, ale odpovídáme všichni za DVTV. 

 

Co se týče postprodukce videa? Je nějaká debata, která nastává po rozhovoru? 

Když video vznikne, tak v postprodukci jde na titulky a nestříhá se a loguje se to do systému. 

Může být do dvou hodin venku, než to projde systémem. Hodnocení editorů – no, my jsme na 

sebe už hodně zvyklí, protože spolu děláme deset let, takže ti editoři už ví, co od nás čekat. 

Takže je většinou povysílací debata, když se něco nepovede, nebo naopak se to hodně 

vysloveně povede. Ale jinak děláme tři až čtyři věci denně, takže na to není ani čas. Ale jede to 

jedno za druhým. Diskuze vzniká v případě, že se něco opravdu povede nebo opravdu 

nepovede. U mě je takovým příkladem rozhovor s Pavlem Bémem. Měla jsem připravený 

rozhovor, v časovém presu jsme se opřeli jen o nějakou čtyřiceti stránkovou analýzu Pirátů (v 

kauze Open Card) a ukázalo se, že to nestačilo. A protože se Pavel Bém nechtěl bavit o meritu 

věci, tak využil toho, že jsme jen překopírovali analýzu Pirátů a založil celý dialog na tom. A 

on to umí, ta demagogie je mu vlastní, takže tam jsme udělali chybu ve strategii, tento rozhovor 

jsme hodně rozebírali. 

 



Máte nasmlouvaných 30 minut denně, máte v tuto chvíli velkou nadprodukci. Stopáž je u 

vás poměrně flexibilní (máte zřejmě delší videa než Martin Veselovský) – oproti televizi, 

kde je stopáž na vteřiny daná. Je to výhoda? 

V něčem je dobrá, protože vás to trochu drží video zbytečně nenatahovat. Objevily se nám na 

Facebooku reakce, že jsou videa moc dlouhá. A když jsme dali anketu, zda zkracovat nebo 

nezkracovat, tak se strhla taková mela – hlavně ať nezkracujeme a že si každý může pustit, 

jakou část chce. Poptávka po kratších videí není. Já tam nemám hodiny, ať vím, že je to dvacet 

minut, a oni mi na konci řeknou, že to mělo třeba dvacet osm a to už mi přijde dlouhé, podle 

mě ideální je to tak na dvacet. Pokud máte limit na rozhovor, tak i příprava je jiná, než na 

dvojnásobně dlouhý rozhovor, takže já bych si určitě tím ulehčila trochu práci. Interview mělo 

asi 23 minut a mně to zas tak nevadilo. Je ale pravda, že se tradičně lidé otevírají až po delší 

době.  

 

Místo naslouchátka používáte s editory vzkazy na notebooku během rozhovorů… 

Mně tento druh komunikace, kdy mi pořád někdo říká něco do ucha příliš nevyhovuje. Kluci, 

editoři, to dnes vědí a ví, že je lepší to mnohokrát nechat spíše na mě. Píšou mi věci, když se 

opravdu někde míjím, nebo respondent řekne novou skutečnost. Mně to celkově ale 

nevyhovuje, zdaleka už mi nepíšou každý rozhovor a když, tak třeba jen jednou, dvakrát. Ono 

je to dobré, když tam vyvstane nějaká úplně nová skutečnost, nebo když udělám chybu, jinak 

se moc těmito vnějšími podněty vést nenechám, pokud jde o strukturu toho rozhovoru. Protože 

já nad každým rozhovorem hodně přemýšlím, ta příprava u mě je to gro, mně to vlastně i baví, 

já mám docela tu strukturu vymyšlenou a nechci ji ani oželet, což někdy je možná i škoda, že 

tu strukturu mám z včera tak promyšlenou, že se mi to pak nechce ztratit. V tom jsme podle mě 

s Martinem dost odlišní, že on více improvizuje.  

 

Přišel k vám Filip Horký změnil se nějak objem rozhovorů, který moderujete? 

To, že do toho vstoupil Filip Horký, tak se na rozhovorech nic nezměnilo. Točíme stále stejný 

objem rozhovorů. Mám tady i nějaké statistiky: zhruba 4 miliony zobrazení stránek za měsíc, 

průměrná doba zhlédnutí videa 13 minut. Nový formát Martina Veselovského, takový ten 

komentář, ten má delší dobu přehrání než je délka pořadu, protože se k tomu lidé vrací. 

Využíváme hlavně Google Anylitics, až 1/3 lidí přijde ze sociálních sítí. Sledovanost ještě stále 

roste. Máme ještě dost rezervu v regionech, v krajích, z hlediska toho, jak nás znají, nebo 

neznají.  Už to neleze ve skocích, ale pořád to leze nahoru. 

 



Jaké jsou faktory, které ovlivňují výběr respondentů? 

Toto je otázka spíše na editory, máme takový systém, právě proto, abychom si tam nevodili 

svoje kamarády nebo tak, že poslední slovo při výběru hosta má editor – tzv. Čestmír Strakatý 

nebo Jan Ouředník. S tím, že ono to vzniká tak, že i my jako moderátoři, nebo naše produkční 

Markéta, která ví, co se děje a má velký přehled, tak stále něco projíždíme. Ale oni nám i píšou 

lidi své tipy na zajímavé hosty z různých branží. U nás velká přidaná hodnota je 

v dramaturgické alchymii. Naši lidi umějí poskládat a vybrat ty, kteří z velké části dokážou 

vystihnout aktuální trendy a dotknout se diváků díky nějakým větším rovinám. Že třeba to téma 

ve společnosti je, ale je takové skryté, ještě není zcela rozvinuté. Většinou to v Česku funguje 

tak, že něco vydá Četka jako hlavní novinářský proud a novináři jdou hlavně po tom, 

v zaběhnutých věcech. A nám se daří vystihovat lidi i témata, které jsou pro společnost důležitý, 

ale ještě jsou ve společnosti latentní. Takhle se nám podařilo udělat rozhovor s panem Radilem, 

který jako 14letý přežil Osvětim, a ta nenávist ho tak zasáhla, že on ji dodnes zkoumá, on je 

profesor, on zkoumá nenávist jako fyzikální veličinu. A zjistil, že když je duše roztříštěná do 

všech směrů nenávisti – jakože nenávidím zácpu, nenávidím nevímco, taková ta obecná 

nenávist. Ale jakmile ji začne někdo cílit, tak se z ní stane tak silná veličina, že je to jako laser, 

např. holocaust. To bylo třeba velmi úspěšné video s tématem, o kterém jsem nikdy do té doby 

nečetla. 

 

Pak je ještě jeden druh rozhovorů, většinou na aktuální téma, kdy si zvete hosty vyloženě 

kvůli nějakému aktuálnímu problému. A to pak jdete skoro vždy konfrontační cestou…. 

To se stává hlavně u mě, že se s tou mou oponenturou identifikují. Že je tak silná ta konfrontace 

ode mě, že si hosté myslí, že je to můj názor. Spousta mých diváků je přesvědčená, že jsem 

největší sluníčkář, což kdyby znali moje názory, tak se budou, myslím si, hodně divit. Já jsem 

v tomhle velmi opatrná a velmi skeptická, studovala jsem i některé věci, co se týkají práva šaría 

apod. Takže se to leckdy i liší zásadně v tom, jaký je můj reálný názor a jakou používám 

oponenturu. Ale to lidi nedokáží rozlišovat, i když můj reálný názor neznají. 

 

Platí pořád, že lifestylová témata jsou sledovanější než politická? 

Jak která, když se povede politický rozhovor na zásadní téma, tak má také velkou sledovanost. 

Miroslava Němcová například, jak odkryla tu opilost Zemana. Tak to video mělo asi 130 tisíc 

zhlédnutí, ale už to pak nikdy moc nenaroste, protože lidé se k němu už nevrátí, většinou se 

vrací třeba k Landovi nebo k Davidu Kollerovi. 

 



Píšou vám diváci sami ve stylu „udělejte se mnou rozhovor“? 

Taky se to děje, někdo z nich. Když se to vysloveně hodí, tak nemáme důvod říkat ne. 

 

Pak jsou lidé, kteří k vám nepřišli ještě nikdy… 

Ano.. to je Miloš Zeman, Václav Klaus se nechal slyšet, že nepřijde nikdy, Chovanec, Sobotka 

u nás taky nebyl, ale ten i chodí do ČT málo, co si vzpomínám, jak jsme ho zvali do Událostí, 

komentářů, ale nikdy se mu moc nechtělo.  

A pak jsou hosti, kteří u vás byli, a už asi nepřijdou nebo nechtějí… 

 

Třeba Adriana Krnáčová? 

Ano, to je třeba Adriana Krnáčová. 

 

Média vás za tu dobu fungování začala běžně odkazovat.  

Citační potenciál je velmi důležitý, z hlediska toho, jak je médium relevantní nebo ne. Např. u 

Němcové byl velký.  

 

 

 

 

Kolik lidí týdně oslovíte? 

To je také otázka spíš na naší produkční Markétu. Je pravda, že nám většinou rozhovory 

neodmítají. Takže nemusí obvolávat lidí hrozně moc, protože většinou když můžou, tak přijdou. 

Může oslovit asi 30 lidí. 

 

Rešeršista vám připraví elektronicky podklady a Vy si je potom vezmete a zpracováváte 

je dál jak? Můžete popsat proces Vaší osobní přípravy na rozhovor? 

Já buď dostanu jednak rešerši od Filipa, která je třeba dvacetistránková a pak ještě jednu, kde 

najdu zadání od editora. A tam jsou většinou jednotlivé body rozhovoru – struktura toho, jak 

by chtěl on rozhovor vést. Jsou tam i odkazy na jednotlivé články. Takže já přečtu na jedno to 

téma třeba 30 stránek textu nebo 40. A někdy se ještě vracím k nějakým jednotlivostem. Vlastně 

funguju tak, že si dělám poznámky. U mě se ukázala úspěšná metoda, kterou zpracovávám 

otázky, kdy si téma rozeberu na úplné atomy a pak téma filtruju přes svoji osobní zkušenost a 

přes všechno, co o tématu vím. Samozřejmě pracuje také intuice a další kvality, které mám 

poskládané ve schématu osobnosti. A z toho mi vycházejí takové otázky, které vyznívají tak, 



jak já osobně to téma vnímám, přestože se to stále týká daného zadání. Takže já si vlastně dělám 

poznámky, čtu si rešerše a tím si osáhnu celý ten klasický background v té faktografii toho 

tématu. Čtu si to a zároveň si dělám poznámky vedle na papír, normálně tužkou. A když tento 

proces dokončím, pak si už začnu psát do počítače otázky, které chci klást.  

 

Jsou tyto otázky doslovné? 

Ano, píšu si doslovné otázky, s tím, že na respondenta při rozhovoru reaguji, ale velmi ráda se 

vracím ke své struktuře, právě protože ji mám promyšlenou a je mi ji i líto pustit. Mám i 

rozhovory, kdy jsem musela celou dobu  improvizovat a ta příprava se hodila do koše (třeba u 

Landy se šlo jinam), ale vlastně se velmi ráda vracím k té struktuře, kterou má z noci před 

rozhovorem v sobě utvořenou.  

 

Jsou hosté, kteří by nešli k vám, zato třeba k Martinovi Veselovskému, popřípadě 

naopak? Právě kvůli zkušenosti, kterou s Vámi mohou mít z ČT nebo už i z DVTV? 

Myslím, že ano. Já vím, že bývalý náčelník generálního štábu Šedivý ke mně nechtěl, tak to 

jsem si říkala, že je to docela vtipné – voják a bojí se ženský, ale třeba mu to téma přišlo takové, 

že ho více probere s Martinem, nebo mu to z jiného důvodu nebylo příjemné. Určitě takoví 

hosté jsou, ale je zvláštní, že když nechtějí ke mně nebo k Martinovi, tak říkají u obou to samé 

– je moc drsná/moc drsný, ale zároveň toho druhého vyhodnotí jako toho hodnějšího, přitom je 

to zhruba půl na půl. To už je potom spíš tak, kdo komu je sympatický. 

 

Pokud dojde na tento případ, vyjdete hostům vstříc? Stojíte o rozhovor i v tomto 

případě? 

Jelikož hosty zve Markéta Burleová, která je s námi tolik let, že nás zná a já vlastně tohle ani 

neřeším. Ten mechanismus nějak běží a jakým způsobem se s nimi ona domluví, to vlastně ani 

nevím. Nakonec to dopadne tak, že ke mně pan Šedivý stejně šel a přežili jsme to oba. Ti lidé, 

činí v mediální sféře, jsou natolik inteligentní, že nad tím snad i mávnou rukou a přijdou i tak 

a zjistí, že to není tak hrozné. Ale někdy, když vysloveně nechtějí, tak třeba jednu dobu chtěl 

Babiš chodit ke mně,  že k Martinovi nechtěl – asi mu přišel hodně drsný a že se líp porovná se 

mnou, teď už to nefunguje, teď říkal, že už nepřijde ani ke mně. Ale jednu chvíli to tak bylo, 

tak si myslím, že pak už je to na subjektivní pocit hosta.  

 

Je zajímavé, že u některých, kontroverznějších témat, například rozhovor s Pavlem 

Novotným, že funguje nějaká dramaturgie, kdy si jednoho oponenta vezme Martin 



Veselovský a jednoho pak Vy. Na druhou stranu pak rozhovor s Ringo Čechem 

moderujete i po roce opět Vy, přestože jste v prvním rozhovoru byla za tu „zlou“. 

Já si myslím, že jeho baví se se mnou přít. Navíc já jsem s ním zažila takovou zvláštní záležitost 

před lety v poslanecké sněmovně, já už si to nepamatuju, ale on mi to připomněl, že jsem si na  

něj jednou stěžovala, že na mě měl nějaké poznámky sexistické, ale já už si to moc nepamatuju.  

 

Neřeknete si: „To nemám zapotřebí, Martine vezměte to“? 

To ani ne, to jsou takové ty věci, které působí úplně jinak navenek, ale já s Ringem takový 

problém nemám. Nemůžu říct, že si s ním rozumím, ale jsme na nějaké vlně, kdy já mu zahraju 

jakoby tu moderátorku konfliktní, která ho baví. Mezi námi to při rozhovorech funguje, byť 

jsem samozřejmě názorově úplně někde jinde. Ale pak jsou případy lidí, kteří mě doopravdy 

nezkousnou. Nebo naopak, já jsem třeba nechtěla nikdy dělat rozhovor s Janou Bobošíkovou, 

nebo jsem odmítla Pavla Novotného, to už jsem si přesně říkala, tohle nemám zapotřebí, 

Martine, jestli chcete, tak si tento rozhovor udělejte. Nebo pak je to u lidí, u kterých je to už 

v nějaké osobnější pozici, např. se zmíněnou Janou Bobošíkovou. Jinak se to ale stává málokdy.  

 

Co se může nepovést na rozhovoru v DVTV? 

Můžete udělat fatální obsahovou chybu, kterou vám ten host dá sežrat. To se stane někdy, 

neděje se nám to, ale výjimečně se to stát může. Ale to se nejedná o drobnost, třeba teď jsem 

v rozhovoru s Emmou Smetanou řekla místo písničky Slunečný hrob Slunečný dům. Já to mám 

na ten dům nějak zafixované. Tak to je chyba, která je nepříjemná, ale není to fatální. Ale když 

je tam třeba politik a je to chyba, která se vztahuje k základu tématu, tak vám ji politik dá sežrat 

a už se z toho nevyvlečete. Mně se to stalo myslím se Sládkem v České televizi, kdy já jsem 

načetla materiál z rešeršního oddělení. Byly volby asi 2012, ale volební program z rešeršního 

oddělení byl z roku 2008. Nebo jsem vlastně načetla oba a pak jsem ho tam zmateně 

konfrontovala se starým volebním programem a on si toho taky nevšiml v tu chvíli. Všiml si 

toho až ex post. Nebo u Pavla Béma, kdy polovina lidí říkala, že jsem nebyla připravená, že 

jsem oponovala jen Piráty. A pak je blbý, když, co už je pak položené na osobě moderátora, že 

vás někdo zpochybní. To pak ztvrdnu na šutr a už do konce nerozměknu. Chlap většinou 

nezpochybní chlapa, ale u ženské je to takové na ráně. Ženské to mají mnohem mnohem těžší, 

to si uvědomujeme i v týmu, že ta ženská rovina je v tomhle hrozně zranitelná. Je mnoho 

nástrojů, které ten host má vůči ženské moderátorce. Toho jsem si vědoma a to si hodně hlídám, 

abych nedala ani záminku k tomu. 

 



Když už se to stane, jak na to reagujete? 

Já u těch rozhovorů jsem na pozici, to podle mě taky souvisí s tou ženskostí, že i když jdu do 

ostré oponentury, tak nikdy nechci hosta dehonestovat. Mě baví, když je to „pade na pade“ a 

ten host mi je schopný oponovat, jako třeba s Ringo Čechem, ale jakmile vidím, že ten hot proti 

mně začíná ztrácet, nebo že je nervózní a pak začne vůči mně ztrácet, tak já nepokračuju dál, 

nejdu do dehonestační roviny. Ale ve chvíli, kdy ten host proti mně jde, tak pak použiju veškerý 

nástroje, který mám. 

  

Když už jsme u toho Ringo Čecha, všimla jsem si, že je zhasnuto v newsroomu. Natáčíte 

přes celý den? 

V rozmezí od 11 do sedmi. Většinou točím od dvou do pěti, pak jedu domů a připravuju se, 

předtím jsem v maskérně. 

 

Jak probíhá komunikace s hostem před rozhovorem? Není nevýhodou nebo naopak 

výhodou, že už spoustu lidí ze své praxe znáte? 

Myslím, že v tomhle mohu mluvit za oba, já i Martin si v tomhle držíme odstup. Martin ani já 

s hosty nekomunikuje bokem. Nechodím s nimi na večírky, já vlastně moc nechodím, 

nesetkávám se s umělci, nechodíme na kafe s politiky, a Martin to má myslím stejně a v tomhle 

je to opravdu pomoc. To že nejsme nijak extra společenský typy, tak je to obrovská výhoda, 

takže nás to nesvazuje k tomu, že byste měla hosta podpořit. Mně se u nás nelíbí ten styl, kdy 

se novináři kamarádi s umělci a pak o nich tak píšou a dělají to i sportovní novináři. Zrovna 

v tomhle prostředí, kde jsou různé aféry a o těch se nepíše, protože se všichni kamarádí. U nás 

byla Emma Smetana, která je zrovna jednou z opravdu mála lidí, které já znám, a je to moje 

kamarádka a šla jsem na její křest a hned se to řešilo jako obrovská kauza na Extra asi, ani 

nevím. Takže vlastně to, co mně neprojde v tom nejsměšnějším měřítku, není to žádná politička, 

v rozhovoru jsem jí vykala, konfrontovala jsem jí i s Novou a nedala jsem jí to rozhodně 

zadarmo, tak ty nároky, které jsou kladeny na mě, a to je v pořádku, z hlediska novinářské obce, 

jsou daleko přísnější. Ale když přijde někdo jiný do studia, v podstatě kdokoliv, tak já nemám 

moc s čím bojovat, protože  já si od těch lidí prostě držím odstup. Oni přijdou, já vyjdu 

z maskérny a většinou za nimi jdu co nejpozději, kdy už má začít ten rozhovor. Pozdravím se 

s tím hostem a znovu mu řeknu, jaké bude téma. Občas tam sedíme, někdy bývá třeba minutu 

napjaté ticho, protože se s nimi prostě předem většinou bavit nechci. Když je to někdo, u koho 

vidím, že je třeba nervózní, tak s ním mluvím, že to bude v pohodě a že se není čeho bát. Ale 



s politiky a podobně se nebavím a tím, že s nimi nenavazuju kontakty bokem, tak vlastně není 

ani o čem. A vím, že Martin to má stejně. 

Nebavím se s nimi dopředu, a nedostávají otázky. Já ani nemám moc ráda, když tam je někdo 

známý, třeba ta Emma, protože jednak jí vykám, tak už i tam cítím nějakou lež, a jednak jsem 

kolikrát na lidi, co znám ostřejší, než bych byla normálně. 

 

Já mám pocit, že jsem Vás viděla s hosty si jen vykat. 

U mě je z těch důvodů, které jsem řekla, vykání naprosto přirozené, ale měla jsem tam třeba 

Marka Wollnera, kterého znám snad dvě stě let a tykala jsem mu, protože mi to bylo snad i 

trapný. Ale on mi stejně začal vykat. Ono to nedá, tím, jak je to oficiálnější prostředí, takže 

jsem se zase zpátky vrátila k vykání i u lidí, které znám a je mi to nepříjemný, protože mi přijde, 

že v tom je faleš. Ale třeba s Jindřichem Šídlem, který je vlastně kolega z redakce, tak si tykám. 

 

Na DVTV jako takové je těžké, najít kritiku. Když jsem se nad tím zamýšlela, tak jsem 

přišla na to, že by do určité roviny mohla být nevýhoda, že tento projekt stojí na 

osobnostech – na moderátorech. Jak se na to díváte?  

Já si myslím, že nás to hlavně ze začátku nakoplo, že po kontroverzi s Českou televizí byli i 

lidé zvědaví, co z nás vypadne. On vlastně ten moderátor, podle mojí zkušenosti, roste deset 

let. A my máme výhodu těch předchozích dvaceti let. A můžeme být rádi, že máme dvacet let 

něčeho za sebou, což je strašně důležitý, každá niance toho, jak položit otázku apod. a zároveň 

máme štěstí, že nás vzala ta generace mladší, pro kterou by ta naše dlouholetá zkušenost mohla 

být už passé. Tohle se nějak zázračně spojilo, že jsou v projektu lidi, kteří mají mezi sebou 

nataženo dvacet let něčeho, co prostě nepřeskočíte a ti diváci.  

 

Myslím, že přinášíte mnoho témat, které jsou neotřelé a nové.  

Ano, máme vysokou sledovanost i o tématech, u kterých se nám lidé běžně i vysmáli. A 

kterým nikdo nevěřil.  

 

 
 
 
 
 



Příloha 4: Rozhovor s Filipem Víchem 

Filip Vích – rešeršista – 30. 3. 2016 
 
Z jakých pramenů čerpáte při rešerši? 

Používáme otevřené zdroje, nic extra nevymýšlíme. To znamená zahraniční weby, české weby, 

Media Search – kde je denní tisk, rozhlas i televize a zároveň to obsahuje archiv, Newton. 

 

Co je pro Vás nejdůvěryhodnější zdroj informací? 

To se mění podle tématu. Veřejnoprávní média pořád ještě považuju za zdroj důvěryhodný. Ale 

člověk si ten zdroj musí vždy ještě ověřovat. I osobní zdroje hrají roli. A pokud se děje nějaká 

kauza typu program Krnáčové, tak je zkrátka nejlepší zvednout telefon a zavolat a poptat se. 

 

Jak dlouho Vám zabere jedna rešerše? 

To je hrozně obecná otázka v tom, že příprava na každého je jiná. Jsou témata, kterým nemusíte 

věnovat víc než dvě tři hodiny. A jsou témata, kterým se musíte věnovat třeba čtrnáct dní, nebo 

měsíc. Konvičkovi jsem tu věnovali skoro měsíc přípravy, já jsem projel všechny jako sociální 

sítě – Facebook, všechny jeho projevy, vše co bylo o něm v tu chvíli k dispozici. Ale jestli 

budete chystat rozhovor s hercem, tak tomu nevěnujete tolik, jako když budete chystat velký 

politický profilový rozhovor typu Konvička, Tvrdík, Ovčáček, tam je to pak v řádu dnů nebo i 

týdnů. 

 

Když respondentům voláte, doptává se jich na něco, co o nich ještě není potvrzeno? 

Když jim voláme, tak většinou víme něco, co je v tu dobu nový, tak se doptáme, samozřejmě 

pokud možno tak, abychom pořád měli ten arsenál k dispozici. 

 

Martin Veselovský: Jestli k tomu můžu jenom doplnit, tak jsme párkrát použili něco, čemu se 

v anglosaských zemích říká něco jako „předrozhovor“. U nich to dělá producent, u nás by to 

byl asi rešeršista nebo editor. Ten hostu zavolá a normálně s ním ten rozhovor projde, aniž by 

mu prořekl to, co my chceme vlastně vědět, ale aby se moderátor nemusel zacelovat v průběhu 

rozhovoru. U mnoha věcí v rozhovoru nevíte kudykam, tak aby se to nehledalo v rozhovoru a 

nemarnil se čas, takže se udělá „předrozhovor“, kdy se obě strany vyladí, kudy to má jít. Je to 

z našeho pohledu nová disciplína, kterou v Česku nikdo kromě nás nedělá. A má samozřejmě 

svá úskalí, protože tím nastavíte určitá očekávání toho, jak ten rozhovor bude vypadat. Ale v 

některých případech je to dobré, protože nemarníte čas a víte, kde je ten terč. 



 

Filip Vích: Párkrát jsme to udělali, v momentě, kdy jsme si nebyli u něčeho jistí, nebo šlo 

opravdu o hodně velký rozhovor, kdy je samozřejmě větší ambice vědět, kudy to vede a 

profilovat se pokud možno přímo ke gro té věci. 

 

 



Příloha 5: Rozhovor s Janem Rozkošným 

Jan Rozkošný – autor projektu – 19. 5. 2016 
 
Co je na formě rozhovoru populární? 

Autenticita. Myslím tím, že moderátor zprostředkovává a konfrontuje názory respondenta. Bez 

prostředníků, bez výkladů. Divák si tak může z rozhovoru odnášet svoje závěry, dělat si svoje 

závěry, které jsou často velmi protichůdné u různých diváků. Takže se může stát, že ten samý 

rozhovor si fanoušci a odpůrci respondenta vykládají úplně opačně. Jedni ho považují za 

„vítězství svého koně“ a radují se z toho, že moderátor v jejich očích porazil toho hosta. 

Autenticita je ten hlavní prvek, který, myslím si, na lidi dobře funguje. Někdo se ptá za ně. 

V našem pojetí má rozhovor řadu konfrontačních prvků. Konflikt je navíc atraktivní sám o 

sobě. To jsou ty tři hlavní věci - autenticita, konfliktnost a možnost samostatného výkladu 

každého jednotlivého diváka, a tento výklad může být u různých diváků odlišný. 

 

Cílem rozhovoru v DVTV je tedy vždy konfrontovat? 

Jasně, přistupovat k tomu kriticky, ale to neznamená, že na konci rozhovoru podáváme návod 

na to, jak ten rozhovor vnímat.  Například u hostů, kteří jsou stoupenci prezidenta Zemana, je 

velmi pravděpodobný výklad mezi diváky, který se dramaticky liší. A ukazuje se to v reakcích. 

Koneckonců třeba u Konvičky se to projevilo také, že řada příznivců Konvičky to kupodivu i 

veřejně vnímala jako jeho slušnou obhajobu, že si dokázal obhájit své názory, zatímco druhá 

část publika to vnímala jako  jeho propadák.  

 

Jak pracujete se zpětnou vazbou na sociálních sítích? 

My to vlastně moc nemoderujeme. Reagujeme na konkrétní otázky a v zásadě tu debatu 

necháváme plynout. Moderujeme, případně skrýváme a mažeme, jenom opravdu urážlivé 

výroky, případně výroky, které by nějakým způsobem porušovaly zákony. Nás zajímá, co si o 

tom lidi myslí, ale nijak to nemoderujeme. To je takový samostatný proud, který plyne. A 

možná i to je atraktivní, že spousta médií a jejich komentářů jsou hodně čtený, protože lidi 

zajímá, co si  o tom myslí ostatní lidé a pročítají si ty komentáře. Někdy dochází až k absurdním 

situacím, kdy mám pocit, že si pročítají jenom komentáře, že už diváky ani nezajímá ten zdroj. 

To nedokážu říct, jak je to u nás, ale my tomu věnujeme relativně velký prostor, ale aktivně se 

tomu nevěnujeme ve smyslu, že bychom usměrňovali tu debatu, kromě toho, aby zůstala 

v mezích slušnosti a zákonů.  

 



Děláte si třeba nějakou širší diváckou reflexi? Že byste se na poradě bavili o výtahu 

z komentářů. 

Ne, od toho jsme jaksi odstřižení, zatím k hlubší reflexi těch diváckých reakcí u vybraných 

rozhovorů nedochází. Čteme je všichni, ale abychom vedli speciální debaty, to zatím ne. 

 

Ale po rozhovoru konzultujete v týmu, jak se to povedlo či nepovedlo? 

To je takový klasický moment, který s námi jde od Událostí, komentářů nebo i od dřívější doby. 

To je taková teorie, která za ním stojí, je v mém případě, protože jsem v dřívější době pracoval 

pro českou redakci BBC do jejího zániku a strávil jsem několik let v Británii, kde jsem kromě 

jiného absolvoval stáže na různých pracovištích a v zásadě  jsem potom ten systém přípravy 

rozhovorů a editorský systém do určité míry přenesl do Událostí, komentářů. Tam se používá 

výraznějšího vlivu editora na ten rozhovor, a teď samozřejmě nechci říct, že je editor důležitější 

než moderátor, ten hraje důležitou roli při přípravě rozhovorů, hraje důležitou roli při první 

zpětné vazbě po rozhovoru a vede debriefing po rozhovorech. A tento elementární systém by 

měl být stále funkční. Editor je ten, kdo v zásadě podněcuje debatu, pokud jde o výběr hostů, 

což je u nás neformální debata, probíhající u nás vlastně nonstop, a pak má poslední slovo při 

výběru hostů s výjimkou práva veta moderátorů. Moderátoři mají právo veta, což je taková věc, 

na které jsme domluvení. Svým způsobem má to právo veta i editor. Takže se vybere host, 

dojde k přípravě – ideální postup je, že rešeršista sestaví rešerši podle zadání moderátora a 

editora, moderátor připraví podrobný literární scénář rozhovoru, ten zkontroluje editor s velkým 

důrazem na otevírací otázku – na otevírací otázku a na takový ten leading – studio před 

rozhovorem, protože to je to, co prodává, má to pro nás funkci perexu, musíte zaujmout hned 

tím. 

Během rozhovoru se samozřejmě odpovědnost přesouvá definitivně na moderátora, s tím ale, 

že by editor měl mít možnost zasáhnout. Zejména v případě, že odhalí chyby, kterých se 

v otázkách dopustí moderátor, případně dohledá nějakou informaci, pokud se ho host snažil 

obalamutit. Případně mu dává informace o tom, jak se rozhovor vyvíjí po dramaturgické 

stránce. Např. zda se nevěnuje moderátor malichernostem příliš dlouhou dobu, že by se měl už 

posunout apod. V klasickém zpracování je ideální model, aby se toto odehrávalo skrz sluchátko, 

tzv. ucho, kterým může editor komunikovat s moderátorem v reálném čase. To u nás v tuto 

chvíli není, ale u nás to probíhá podle mě ještě efektivnějším způsobem, kdy se to píše jako 

message přes nějaký přístroj, messanger. Takže je to takový ještě soustředěnější. Jsou editoři, 

kteří jsou zastánci většího či menšího vlivu, já když jsem editoval, tak jsem byl zastáncem až 

jako maximálního vlivu editora, kdy jsem komunikoval jednostranně s moderátory během 



rozhovoru. U nás se to teď ustálilo v trošičku jiné formě. A potom rozhovor proběhne, je tam 

rychlý krátký debriefing, a potom probíhá celkovější hodnocení, kdy se proberou i 

kameramanské věci a různé elementy, o které se rozhovory doplňují, ať už to jsou různé klipy, 

které nějakým způsobem ilustrují moderátorovy otázky – mapy, fotky, cokoliv, na co se 

moderátor ptá. To je vlastně ten denní proces, pak ještě máme denní porady. 

 

Podle mě je výrazný rys vašich rozhovorů neomezená stopáž. 

Je to zajímavý moment, kdy vysíláte nelineárně, kde nemusíte zapadnout do určitého časového 

slotu. V televizi máte určitý daný čas, do kterého se musíte vejít. Pro nás je to v DVTV takový 

malý experiment, protože když jsme začínali dělat rozhovory, nám všichni říkali, že cokoliv 

nad 5 minut je nekoukatelné. Takže jsme přemýšleli nad tím, jak tu stopáž zkrátíme, aby 

rozhovory nebyly tak vleklé, ale netrvalo to dlouho, tento tlak na stopáž. Chceme dělat 

rozhovory, tak, jak si zaslouží, což neznamená, že se nemýlíme, že některé rozhovory nejsou 

kratší, než by měly být a některé zas delší, ale v zásadě nad sebou nemáte ten bič stopáže. 

Obecně si myslím, že stopáž zpravodajského rozhovoru by měla být kolem deseti minut a 

portrétního rozhovoru, aby byl ukoukatelný, tak by měl být do dvaceti minut. Když jsme 

začínali, tak jsme to zkrátka rozstřelili, tam žádná velká strategie není. Všichni víme, že 

hodinový rozhovor je moc, půlhodinový taky, a teď už řešíte, co se mezi 15 nebo 30 minutami 

dá udělat. Zajímavý moment byl u Ovčáčka nebo Rittiga hned na začátku, kdy ty rozhovory 

měly něco kolem 40 minut. Jeden z těchto rozhovorů jsme rozdělili na tři díly. Z různých 

důvodů, protože jsme si chtěli zaexperimentovat v té logice. A dostali jsme hrozně špatnou 

reakci, lidi to štvalo, že to neměli v kuse a museli aktivně vyvíjet nějakou snahu o puštění 

dalšího dílu. Dnes vycházíme z toho, že se na nás lidi koukají, ale my tu zkušenost nemáme 

ještě ozkoušenou. Průměrná délka zhlédnutí u nás se pohybuje okolo 12–13 minut. Což je 

hrozně moc. Teď můžeme samozřejmě vést debatu, kde se pohybuje ten medián 

dokoukatelnosti, který bude určitě nižší, ale je tam docela vysoké číslo těch 12, 13 minut, na 

které lidi koukají. A my vlastně úplně nevíme, jakým způsobem se na to lidi dívají. My nevíme, 

zda lidé nepřeskakují. Podle mě se na to velká většina diváků dívá stylem, že lidé v rozhovoru 

přeskakují, že třeba je šest minut nebaví, přeskočí a pak se buď chytne a dokouká to nebo ne. 

Ale k tomuhle čísla bohužel zatím nemáme. 

 

Jaké používáte druhy měření k těmto statistikám? 

Používáme několik druhů měření, Google Analytics používáme Chart Beat, jsme 

v NetMonitoru. Každý ten systém má něco do sebe, ten NetMonitor je asi nejpřesnější pro počty 



unikátních uživatelů. Ale ten je pro nás vlastně neefektivní, protože i pro reklamu, tam se počítá 

počet zhlédnutí. Zásah lidí taky, ale počet konkrétních zhlédnutí reklamy je pro nás nejlepší. A 

to v tom Google Analytics máme přesnější a navíc byl nasazený od začátku, takže nám 

poskytuje trendy. Já mám tendenci jemu věřit nejvíc. A pokud jde o Chart Beat a ten je 

zajímavý, pokud jde o engagement, tedy kolik minut s vámi diváci stráví v minutách, což je 

zajímavé měřítko budoucnosti, ale ten proti argument je, že se špatně monetizuje v tuto chvíli. 

Takže z těchto údajů si v zásadě vybíráte to, co chcete prezentovat. A tohle jsou hlavní zdroje. 

 

Skrz co jste financovaní kromě reklamy? 

Ještě ze Startovače a teď jsme dělali nějaké tour s Open Society. Ale poměrově to jsou o řády 

nižší peníze. Reklama je jasně dominantní. Crowdfunding je druhý model, na který jsme si sáhli 

a ještě se snažíme nějak zmonetizovat nějaké předplatné, připravujeme vydání magazínu 

DVTV, kde bude přepsaných 20 našich nejlepších rozhovorů, takže to se asi stane dalším 

zdrojem příjmů. A pak jsou akce jednorázové typu té tour s Open Society.  Z 90 procent jsou 

reklamy, ten zbytek možná nedá ani dohromady těch 10 procent.  

 

Jak spolupracujete s vydavatelstvím Economia? Funguje nějaká provázanost 

s ostatními jejich mediálními subjekty? 

Tohle je otázka na Economii spíš. My máme velkou loajalitu vůči Ekonomii, protože nám 

pomohla tento projekt vykopnout, zároveň ale mám pocit, že si Ekonomia řeší vlastní 

ekonomické záležitosti, takže na rozvoj obsahu s námi nezbývá moc prostoru. Tohle je možná 

něco, v čem se střetáváme, kde je ten bod, že jako ty představy možná jejich úplně 

nenaplňujeme. Novináři z karlínského newsroomu k nám někdy chodí na rozhovor, ale obecně 

ne všechny rozhovory s novináři fungují. On přeci jen ten akt rozhovoru s aktérem je  jiný, než 

s komentátorem. Myslím, že je potřeba to zvážit, někdy to má své opodstatněný a někdy je to 

mimo.  

 

Jak pracujete s tím, že prostředí na videu je z karlínského newsroomu rušnější? 

My jsme to tak vlastně zamýšleli původně. Právě proto, že nám poskytoval to pozadí 

novinářského newsroomu, které pro nás znázorňuje novinářské kvality, což jsme chtěli. 

Zároveň se to objevilo jako problém, my když jsme pilotovali, tak jsme natáčeli dva díly, které 

se natáčeli v ne tak rušném prostředí, když tu zrovna nebylo moc lidí. Ostré rozhovory jsme 

natáčeli v opravdu rušném prostředí, takže díky této legrační chybě v úsudku jsme se najednou 

dostali do situace, kdy  byl v rozhovorech slyšet hrozný hukot a byl to jako velký problém, 



řekněme prvních 14 dní, první tři týdny. S tím jsme se hrozně potýkali a nakonec jsme to 

vyřešili technicky nákupem jiných typů mikrofonů. Mikrofony, které potlačí hluk v pozadí, 

ledvinové,  takže to vyřešilo z velké části tento problém. A teď já se nepamatuju, mnoho měsíců, 

možná i rok, že by si někdo stěžoval na zvukovou kvalitu rozhovorů.  Další problém, který tam 

je, je se světlem, protože nad prostorem je střecha, takže třeba v letních měsících, když přijde 

bouřka, nebo černé mraky, tak se hrozně rychle změní světelné podmínky a třetí problém, který 

nastává, je neřešitelný, tak jsou kroupy. Když začnou kroupy, tak musíte přerušit natáčení a 

počkat, až přestanou. To tak duní, že se to nedá.  

 

Jakou používáte techniku? 

Jsou to zrcadlovky, střední třída, Canon, cenové rozpětí kolem 20–30 tisíc.   

 

Změnilo se to nějak? Nakoupili jste v průběhu novou techniku? 

Moc ne, jediná věc, se kterou si teď hrajeme, jsou iPhony. Víc točíme na iPhony, živé přenosy 

točíme jen na iPhony. A kvalita je dobrá, tyto technologie nám pomáhají. Ale tento skok nás 

čeká třeba za rok, že změníme techniku.  

 

Kolik jsou vstupní náklady do techniky? 

Sta tisíce korun.  

 

To se nedá s televizním studiem příliš srovnávat… 

Je to nefér srovnání s televizním studiem, protože i když my budeme mít technologie, jaké 

chceme, tak  stejně budeme mít 80 procent televizní produkce. Ale těch 20 procent, je těch, od 

kterých nás s TV studiem dělí 10 milionu, které umožňují televizi dělat opravdu ty televizní 

věci. Ale je možné, že dnes těch 80 procent bude dostatečný poměr, aby uspokojil naprostou 

většinu diváků. To je takový to řemeslo, jak se dělalo postaru. Že jsou přesné metodologické 

postupy, je to vlastně hezký a je to hezky vymyšlený, ale pak přijde někdo, kdo naruší ten 

systém myšlení a v první fázi to kvalitativně nestačí, ale na druhou stranu se může ukázat, že 

95 procent diváků to prostě stačí. Což je jakoby naše výhoda. A ty negativní reakce, co jsem na 

začátku dostávali, byly od televizních kameramanů, kteří říkali, že je to hrozná kompozice 

apod. Jeden z důvodů, proč ty obrázky děláme, tak, jak děláme, že já si myslím, že české 

televizní umění je hrozně zastaralé. A ukážu vám něco, co bylo jednou z našich velkých 

inspirací, tohle je záběr z roku 2014 z jedné polské televize, který je kvalitativně úplně někde 

jinde, než jsou české televize. A tady už vidíte záběry poměrně detailní televizní, které pro mě 



byly velkou inspirací, že jsme začali řešit něco úplně jiného, ti Poláci se toho nebáli.  My jsme 

je ještě potom hned zvětšili, ale oni mají pořad jakoby interview a ten byl pro mě velkou 

inspirací, to když jsem viděl, tak jsem si řekl, že takhle to prostě musí vypadat.  

 

Jaký je úspěšný rozhovor DVTV? 

Ideální moment v každém rozhovoru je, že dostanete novou informaci, kterou ostatní budou 

citovat, bude tam nějaký konflikt, konfrontace, takže tyhle prvky by tam měly být.  Je to 

publicistika, ale nerezignuje na ten zprávotvorný charakter. V našem pojetí se nám hodně 

smazává ta hranice.  Logicky děláme spíš takové portrétní rozhovory, ale nemám pocit, že 

bychom rezignovali na to zpravodajské v nich. 

  

Britské listy vám oponovaly v tom, že jste se oháněli slovy média veřejné služby při 

crowdfundingu. 

Česká média veřejné služby jsou definované slovem veřejnoprávní. A samozřejmě ve snaze je 

popíchnout, jsme ve Startovači použili slogan, že jsme první internetovým médiem veřejné 

služby. Veřejná služba je výraz, který není nijak kodifikovaný a upřímně řečeno, já si myslím, 

že každý novinář vykonává veřejnou službu. Na druhou stranu je to takový moment, který 

vtipně některé lidi popíchnul. Nejvtipnější na tom bylo, že spousta lidí si myslelo, zejména 

novinářů, kteří nám na Startovači neposlali ani korunu, nás začalo kritizovat, že používáme 

takové výrazy jako veřejná služba a chytli se toho. Na druhou stranu normální lidi, kteří nám 

ty peníze poslali, nám říkali, to je super, my vás máme radši než veřejnoprávní televizi, takže 

tady jde o to, jakou debatu vedete. 

 

Jak probíhá zpracování videa? 

Obsahově nestříháme. Za tu dobu jsme vystříhali něco jednou, dvakrát, ale to jen proto, že 

někdo mě záchvat kašle. 

 

Stalo se vám někdy, že host si přeje začít rozhovor znovu? 

Stalo se to párkrát. V zásadě se to řešilo ad hoc, nechceme obsahově dělat kompromis, ale 

myslím, že jsme kvůli nějakému přeřeku začali znovu, ale nemělo to vliv na rozhovory.  

 

Jak dlouho trvá, než je nějaké video připraveno k publikování? 

Do hodiny se to dá publikovat. 

 



Kolik vyprodukujete ročně videí? 

Asi 700. 

 

Průměrná sledovanost může být okolo? 

Počet průměrných přehrání videí denně se pohybuje přes 100 tisíc.  

 

Jak měříte nejsledovanější videa? 

To je bohužel takové matoucí, protože deset nejsledovanějších videí je deset takových 

největších bizárů. Vyplývá to z jednoduché logiky, když si vezmeme třeba rozhovor s Danielem 

Landou, který je jedním z nejsledovanějších rozhovorů, tak lidi, kteří si ho pustí dnes, tak jsou 

s ním naprosto v pohodě a pořád je pro ně aktuální. Když jsme včera natočili rozhovor 

s Danielem Hermannem a jeho sudetských dnech a jeho pozdravu tam, tak ten rozhovor je 

aktuální ještě dnes možná trochu a zítra už je starý. Takže životnost rozhovorů s nepolitiky je 

dramaticky kratší než ty nadčasové rozhovory. To jsou takové dva tábory smíchané dohromady. 

První závěr z toho by mohl být – tyto politické rozhovory netáhnou, ale vlastně táhnou, jen 

nejsou aktuální tak dlouho, jako ty např. s celebritami. Politické kauzy a rozhovory fungují den 

dva a neutáhnou tak tím pádem obrovská čísla jako něco ve stylu Polreicha funguje týden nebo 

dva a když ho o víkendu vytáhnu, tak to bude fungovat zas.  

 

Kde jste se inspirovali? 

Té inspirace bylo málo. Moc projektů našeho typu, jako děláme my, není. Já jsem nic nenašel. 

Tu a tam nějaké rozhovory, ale ta naše situace byla natolik specifická, když jsme do toho šli. 

Viděli jsme nějakého polského novináře, který jezdil v taxíku a u toho natáčel lidi, něco jako 

Taxík tady v Česku, akorát dělal rozhovory v tom voze. Je to docela cool a dobrý. Ale to 

samozřejmě není pro nás inspirace. Něco podobného dělal Slovák Štefan Pod lampou – ten na 

internetu dělá něco podobného, zve si lidi a také odešel z veřejnoprávní televize, tuším 

z podobných důvodů jako my. Ale jako v německy mluvících zemích o ničem extra nevím, 

v anglosaských zemích také ne. Ale nemůžu říct, že bych trávil dnes hodiny hledáním těchto 

formátů. Spíš už si teď šlapeme tu vlastní cestu dál.   

 

Vidíte v současném televizním českém prostředí konkurenci? 

Vznikají pokusy rozhovorové. Něco v Mafře, něco vytvářela E15 nebo Euro. Nějaký 

rozhovorové formáty tam jsou. Nemám ale pocit, že by v tuto chvíli, jejich nasazení a snaha jít 



do toho tak, jako my – tedy produkovat v tuto chvíli pravidelný počet rozhovorů na aktuální 

téma, musím říct, že jsme zatím jinde. 

 

Rozšiřujete aktivity, tým lidí a podobně, neplánujete zavést etický kodex? 

Já si nemyslím, že by etický kodex byl něco, co by každý mediální subjekt musel mít. Já jsem 

si za svůj život prošel několika kodexy, měl jsem Kodex Českého rozhlasu, BBC Charta, Kodex 

ČT, byl jsem na několika školeních, a v momentě, kdyby nás bylo 50, tak tohle asi narovinu 

nebudu chtít řešit. Předpokládám, nějakou automatickou férovost, kterou by novináři v sobě 

měli mít. Jde jim o fakta, dobře zdrojují, sortujou informace jako relevantní, takové ty základní 

kvality, které jsou s tím řemeslem. Stejně si jako si nejsem jistý, že cech šveců musí mít nutně 

chartu, jak dělat boty, tak že my musíme mít nějaká pravidla, jak dělat zprávy. A navíc je to 

velmi individuální, protože my děláme jiné věci, často těžko definovatelné. My jsme malý tým 

a v tuhle chvíli jsme natolik spolu, že si to uhlídáme.  

 

Je pro mě strašně těžké najít něco, s čím bych vás konfrontovala… hlavně, co se reakcí 

v médiích týče. 

Já vám poradím dvě sporné věci. Jeden sporný moment nastal ve chvíli, kdy jsme řekli na 

Startovači, že prodáme 10 rozhovorů. My uděláme rozhovory, dejte nám 30 tisíc a Veselovský 

vás proklepne a s Danielou se to jmenovalo Drcení. Takový bohulibý účel, bylo to definované, 

že je to zaplacené, ale jinak obecně se rozhovory přeci neprodávají. To byl takový moment, kdy 

jsme se nejvíc přiblížili hranici toho, co bychom neměli dělat, byť jsem měl pocit, že  jsme 

nikomu nedávali prostor na to, že by si tam mohl říkat, co chce, moderátoři ho konfrontovali 

apod. A ještě jsme měli pojistku, že kdyby přišel někdo, s kým moderátoři opravdu rozhovor 

dělat nechtěli, tak bychom vrátili peníze a rozhovor by neproběhl. Ale přece jenom už ten model 

rozhovor za peníze tam byl. Byť to bylo ekonomicky velmi úspěšné, protože všechny rozhovory 

se vyprodaly. Ony měly skvělou sledovanost, což je na tom ta nejzvláštnější věc, že ty prodané 

rozhovory za 25 nebo 30 tisíc, které byly tak definované, měly obrovskou sledovanost. Já už 

jsem nad tím kroutil hlavou. Ale to už se asi nezopakuje. Rozhovory kromě nějaké charity už 

prodávat nebudeme, i kdybychom znovu dělali Startovač.  Já si o tom myslím, že to byla dost 

eticky sporná věc, ke které jsme se dostali a chápu, že to někoho mohlo otrávit. 

 

Co říkáte na to, že je projekt z velké části vystavený na osobnostech? 

To je pak už na tu debatu, jestli my dokážeme vykouzlit někoho dalšího, pokud tohle nastane a 

druhá věc je, jestli se nám v následujících měsících podaří upgradovat na takové DVTV 2.0. 



Jestli se nám podaří začít s dalšími formáty s novými lidmi a pokud se toto povede, tak ta obava 

z části odpadne. Ale je tu spoustu neznámých, jaké by ty formáty měly být, kdy se do toho 

pustit, kdo by měl být tím partnerem, se kterým to děláte, jak moc riskantní je postavit to na 

zelené louce, jak se postavit k mixu televizního vysílání. Já když se dívám na Netflix, nejlepší 

příklad, tak si vždy říkám, proč tady není DVTV. A když si potom pustím O2 TV, tak řeším 

stejnou věc.  

 

Ale vy jste tam navázali spolupráci, konkrétně s O2 TV. 

Ano, v nějaké  elementární podobě. Ale pokud se podíváte na info kanál O2 TV, tak proč by 

tady, tady nebo tady nemohl být náš rozhovor, nebo v HBO Go. A teď já přeháním, ani s jednou 

z firem nemám nic rozjednaného, ale jde o nastavení toho modelu. Jestli patříme spíš sem, 

protože nám může být úplně jedno, kde se díváte na náš rozhovor, jestli se ty naše produkční 

schopnosti mohou vtěsnat někam mezi jedničku, Novu, a O2 sport, nebo podle vašeho způsobu 

dívání se na televizi, tak vám ten systém vyhodnotí, že ho můžete mít klidně na prvním místě, 

místo třeba jedničky. Jestli tedy patříme spíš sem, nebo spíš na stream. Osobně si myslím, že 

třeba na Netflixu to má budoucnost. Pokud má Oprah, to se bavíme s nadsázkou trochu, své 

vlastní sítě televizních kanálů, a zasahuje miliony diváků. Nám internet umožňuje postavit se 

na stejný level s jedničkou, dvojkou apod. A já od té doby, co používám O2 TV a Netflix, tak 

standartní televizi ani nepotřebuju. Dnes když řeknete stream, tak si představíte a priori lidi u 

počítače, lidi nám říkají, že největší problém u nich je to, že nemají tlačítko na dálkovém 

ovládání od televize – že tam není tlačítko stream. A já jsem nedávno své matce koupil televizi, 

která už má tlačítko na Netflix. Takže tam už to tlačítko je. Problém je v tom, že český Netflix 

na nás kašle v tuto chvíli a nedodává nám, uživatelů, zajímavý obsah. A nejsou tam české 

titulky, takže pro 95 procent české populace je nepoužitelný. Ale to je asi otázka času. Takže 

tam si myslím já, že je nějaká naše budoucnost v mlze.  

 

 


