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Abstrakt 

Bakalářská práce podrobně zkoumá novinářský projekt DVTV, zejména se zaměřuje na 

jeho hlavní mediální produkt – audiovizuální rozhovor. Zasazuje projekt do širšího 

rámce ve vztahu k principům internetové publicistiky, jako je rozpojení času nebo vznik 

nových virtuálních žánrů. Rozebírá audiovizuální rozhovor jako atraktivní formát a 

věnuje se projevům mediální konvergence v prostředí online médií. Upozorňuje na 

vzrůstající oblibu a produkci internetového video obsahu, zejména na příkladech portálů 

Aktuálně.TV, Seznam Zprávy nebo Stream.cz. Prostřednictvím rozhovorů s tvůrci 

DVTV detailně popisuje činnost jejich týmu, jak rozhovor vzniká od výběru hostů pro 

rozhovor po postprodukci a publikování videa. Práce rozebírá stopáž rozhovorů DVTV, 

techniku snímání, věnuje se komunikaci redakce na sociálních sítích. Kromě rozhovorů 

neopomíjí ani jiné formáty, které najdeme v portfoliu DVTV, např. živé přenosy 

z událostí, a zaměřuje se také na budoucnost projektu. 

 

Abstract 

The bachelor thesis examines the journalistic project DVTV. Particularly, it focuses on 

its main media product – an audiovisual interview. The thesis puts the project within the 

broader framework in the relationship to the principles of internet publishing, such as 

disconnection of time or creation of new virtual genres. It analyzes the audiovisual 

interview as an attractive format and mentions the expressions of media convergence in 

the online media environment. The thesis also highlights the growing popularity and 

production of online video content, especially on the example of Aktualne.TV, Seznam 

Zpravy or Stream.cz. By the means of interviews with the creators of DVTV the thesis 

describes in detail the activities of their team, how an interview is made, beginning with 

the choice of respondents to the postproduction and final publication of the video. The 

thesis construes the footage of the DVTV interviews, recording techniques, its 

communication via social media and other aspects. In addition to the interviews, the 



 
 

   

thesis does not omit other media formats, that can be found in the DVTV portfolio, eg. 

live streaming of the events, and it also focuses on the future of this project.  
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Úvod 
Tato bakalářská práce se zabývá novým mediálním fenoménem s názvem DVTV, 

tedy internetovou televizí moderátorů Daniely Drtinové a Martina Veselovského. 

V době, kdy vznikl, tedy na jaře roku 2014, se jednalo o inovativní audiovizuální 

projekt, jehož specifika nejlépe vystihneme právě slovy „internetová televize“. A i dnes, 

po více než dvou a půl letech fungování, jeho tvůrci prokázali, že má tento formát na 

tuzemské mediální scéně své významné postavení. 

V bakalářské práci si kladu za cíl postihnout specifika DVTV týkající se 

především jejího vzniku, sledovanosti, sociálních sítí DVTV, financování, konfrontace 

v rozhovorech, stopáže, vizuálního zpracování, výběru respondenta, přípravy na 

rozhovor a jeho následného průběhu. Zejména se v analytické části zaměřuji na její 

základní tvůrčí prvek využívaný od počátku projektu. Tím je audiovizuálně 

zaznamenaný a přenášený rozhovor. Právě formát audiovizuálního interview je pro 

tvorbu DVTV naprosto stěžejní. Za dobu své působnosti na mediálním trhu tvůrci 

projekt rozšířili o mnohé další žurnalistické žánry, avšak rozhovor zůstává nadále 

nejdůležitějším, nejčetnějším a ve velké míře i nejsledovanějším publikovaným video 

materiálem. Přestože se bakalářská práce zaměřuje na rozhovory, jejím výstupem by 

měla být také celková charakteristika jednotlivých fází projektu. 

Psaní práce ve mně posílilo zájem o současný vývoj českých médií od tradičních 

forem směrem k vlastní výrobě video obsahu určeného pouze pro publikaci na internetu. 

Bylo velmi zajímavé sledovat, jak se v tomto ohledu od schválení tezí bakalářské práce 

na jaře roku 2015 český mediální trh proměnil. Protože jsme snad každého půl roku 

svědky zavádění novinek do online novinářského světa, obsah mé práce se v některých 

aspektech vzhledem k původním tezím posouvá. V teoretické části jsem se věnovala 

současným českým projevům internetové publicistiky, zmínila jsem ta média, která 

vytváří vlastní video obsah a publikují ho pouze v internetovém rozhraní. Zahraniční 

příklady jsem omezila jen na příklady televizí typu Netflix nebo Hulu, popř. platformy 

YouTube. To proto, že bylo nutné téma zúžit a považovala jsem za příkladnější se 

soustředit na již zmíněné příklady médií na tuzemském trhu, jako je server Seznam 

Zprávy nebo Stream.cz. Tyto a další projekty vytváří DVTV čím dál tím významnější 

konkurenci. 
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Teoretickou část bylo ale nutné v mnoha jiných ohledech oproti schváleným tezím 

rozšířit. Abychom dokázali DVTV správně porozumět, je důležité si uvědomit situaci, 

v níž se internetová média v dnešní době nachází. Proto se v teoretické části věnuji 

zejména mediální konvergenci. Pojmy jako multimedialita, multiskilling, multitasking, 

to jsou důležitá „multi“, která je potřeba vysvětlit a dát do souvislostí s médii v online 

prostředí (Moravec, 2016, s. 106–107). Nemění se totiž pouze média, ale mění se také 

chování mediálních uživatelů, v případě DVTV chování diváků. 

DVTV za ty téměř dva roky, které uplynuly od schválení tezí bakalářské práce, 

rozšířila tým, začala se věnovat novým formátům, zvolila zčásti jiné tematické zaměření 

rozhovorů. Kromě toho její tvůrci obdrželi řadu novinářských ocenění a její publikum 

se značně rozrostlo. Kvůli těmto aspektům jsem upustila od podrobné analýzy 

vybraných rozhovorů obou moderátorů a zájem jsem soustředila především na analýzu 

celého redakčního procesu, tedy přípravy na to, než je nějaký rozhovor publikován – od 

společné diskuze nad tématy a volbou hostů až po vyhodnocení průběhu rozhovoru a 

jeho následnou postprodukci. Konkrétním rozhovorům jsem se hlouběji nevěnovala, 

neboť se stávají již v krátké době po publikování zastaralými, jejich témata 

nezajímavými, překonanými záplavou nových, aktuálních interview. Pokládám za 

podstatnější zabývat se filozofií projektu, charakteristikami procesu vytváření a 

publikování rozhovorů a reakcemi veřejnosti na internetovou televizi jako jeden 

z nových novinářských formátů. 

Při psaní práce mě napadaly mnohé doplňující otázky a objevovala jsem neustále 

další skutečnosti, které mi poskytly nový úhel pohledu na můj dosavadní záměr. 

Uvědomila jsem si například, jak důležitá je pro DVTV práce se sociálními sítěmi nebo 

v čem se mohou skrývat potenciální slabiny projektu. Proto jsem raději do práce 

zařadila kapitolu 5, kde se mimo jiné věnuji právě sociálním sítím, sledovanosti nebo 

financování projektu, a kapitolu 6, ve které rozebírám specifika rozhovorů DVTV, jako 

je stopáž, konfrontace, příprava a průběh rozhovoru a další. Vynechala jsem 

vyhodnocení rozsáhlého kvantitativního výzkumu z období jaro–podzim 2015, protože 

jsem v něm nenašla uspokojující výstupy s výpovědní hodnotou, navíc by pro potřeby 

této práce získané údaje byly kvůli rychlému vývoji DVTV brzy zastaralými. Výzkum 

jsem nahradila aktuálním dvoutýdenním kvantitativním sběrem dat z publikovaných 

rozhovorů pro potřeby rozboru stopáže rozhovorů. Přednost také dostala kvalitativní 
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analýza vycházející z rozhovorů s nejvýznamnějšími tvůrci projektu. Ta se nakonec 

stala hlavním tématem mé bakalářské práce. 

Největší výzvou pro mě bylo připravit se na tyto rozhovory tak, abych byla 

schopna klást otázky, které by „neklouzaly po povrchu“ a neopakovaly informace již 

známé z médií. Přestože jsem zpočátku měla snahu zaměřovat se hlavně na faktické 

odpovědi, při psaní práce jsem si uvědomila, že především zprostředkování a hodnocení 

osobního pohledu moderátorů a autorů projektu jsou tím nejdůležitějším výstupem mé 

práce a tedy její přidanou hodnotou. S jakými vizemi oni DVTV zakládali a jak ji 

přijímala a přijímá veřejnost? Byli překvapeni jejím vývojem? Jak vidí budoucnost 

projektu? To jsou jen příklady otázek, na které jsem se snažila najít odpovědi. 

Ve snaze o lepší návaznost jednotlivých částí bakalářské práce jsem také 

pozměnila řazení jednotlivých kapitol a rozšířila jsem tak i témata, která jsem pojala 

komplexněji. Společně s tím došlo k navýšení počtu odkazů v seznamu použité 

literatury. 
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1. Principy internetové publicistiky 
„Internetová publikace je nejmladším oborem žurnalistické práce, přesto se 

paradoxně jedná o obor, který patří mezi nejvlivnější“ (Bednář, 2011, s. 9). Tak zní 

první slova knihy Internetová publikace Vojtěcha Bednáře z roku 2011. Dnes už by se 

toto tvrzení mělo přeformulovat: „Internetová publikace, přestože je nejmladším 

oborem žurnalistické práce, je zcela jistě její nejvlivnější obor.“ Jinak má ale Bednář 

pravdu v tom, že její nástup byl historicky krátký a enormně rychlý. Mnozí z nás by si 

už jistě ani nedokázali vzpomenout, kdy začali používat jako hlavní zdroj informací 

svůj facebookový newsfeed nebo kdy viděli první video reportáž umístěnou na 

zpravodajském webu místo v televizi. 

Internetová publicistika nemá žádná univerzální pravidla. Na jednu stranu je 

právě touto absencí pravidel online prostor děsivý a mnohdy těžko uchopitelný, na 

stranu druhou je to neohraničené a zdánlivě nekonečné území nikoho, které ponechává 

volnost jakémukoliv nápadu a kreativitě. Internet je vnímán jako brána do světa bez 

hranic, do světa, kde všichni mohou komunikovat se všemi o čemkoliv. V tomto 

prostředí se smazává rozdíl mezi uživatelem a mediálním podavatelem (Livingstone, 

2004). Bednář (2011, s. 13–31) popisuje základní charakteristiky internetové 

publicistiky, jsou jimi rozpojení času, konvergence formátů (ale v podstatě konvergence 

médií v širším slova smyslu), revoluce ve zpětné vazbě, virtuální žánry a definuje také 

kritéria úspěchu internetové publicistiky. 

Jedním ze základních principů internetové publicistiky je podle Bednáře (2011, 

s. 15) rozpojení času. Už nejsou žádné uzávěrky nebo v případě internetových televizí 

pevně daná schémata vysílání programu. Na webu neexistují technická omezení, která 

by „porcovala“ a „časovala“ informace. V případě webových videí jsou tyto hranice 

času ještě míň zřetelné, protože video obsah je na rozdíl od televizního lineárního 

vysílání osvobozen od přesného plánování a omezování (ICA, 2012). 
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1.1 Konvergence médií, multimedialita 
 

Důležitým pojmem pro pochopení zákonitostí internetové publicistiky je také 

konvergence médií.1 S nástupem digitálních technologií a síťových médií je spojován 

rozvoj médií jako takových. Konvergence je pak v nejširší rovině sbližováním obsahu, 

médií a technologií. Vlivem konvergence vznikly nové formy multimediální 

komunikace (Moravec, 2016, s. 28–29, 34). Přidání technologií umožňuje další využití 

grafiky, animací a dalších obrazových prostředků. Digitální média tak dovolují přidat 

mnoho paralelních informací v jednom čase, ať už se jedná o informace vizuální, 

fotografie nebo video stream, hluk v pozadí a ruchy, hudbu nebo i výpovědi z rozhovoru 

(ICA, 2012). Tím dochází u publika ke komplexnímu vnímání, zapojení různých smyslů 

a tedy k umocnění počitků. Informace je pak přijímána s daleko větší intenzitou. 

Multimedialitu můžeme snadno ilustrovat na rozvoji IPTV. Jedná se o internetové 

vysílání, které je šířena prostřednictvím IP protokolu. (Digiprijem.cz, 2012). 

Metaforicky řečeno, operátoři vezmou lineární televizní vysílání, rozdělí ho na 

jednotlivé balíčky dat, které pomocí signálu přepošlou k uživateli prostřednictvím 

zabezpečené internetové sítě, na jejímž konci tyto balíčky dají opět dohromady (Pyle, 

2007). Neustálé inovace v telekomunikačním průmyslu zřetelné zejména ve světě médií 

a technologická konvergence umožňují uživatelům přístup k televizi a video obsahu 

skrz množství mobilních sítí a přístrojů. Jako příklad tohoto celospolečenského trendu 

může sloužit Internet Protocol Television (IPTV), která prokázala rapidní nárůst 

popularity v mnoha zemích. Obecně je IPTV chápána jako multimediální servis 

zahrnující televizi, video, audio, text, grafiku a data, to vše je přitom uživatelům 

doručeno přes sítě založené na IP. Typicky je IPTV předplacená služba, která zásobuje 

diváky živým vysíláním, videem on demand a digitálním video nahráváním. Současně 

tak soupeří s již už existujícími kabelovými nebo satelitními pay-TV službami (Lee, 

2015). 

Kromě výše zmíněné konvergence technologické (kterou chápeme mimo jiné jako 

propojení přístrojů jako je televizor, počítač, telefon, fotoaparát do jednoho – např. do 

smartphonu nebo tabletu), rozděluje Václav Moravec konvergenci ve své knize Média 

v tekutých časech (2016, s. 37) na konvergenci uživatelskou (ta zahrnuje zásadní změny 

                                                
1 Podle Jakubowitze (2013, s. 27; in Moravec, 2016, s. 24) jde o popis technických aspektů integrace 
telekomunikací, informatiky a médií a následně metaforu rozsáhlého procesu změn, k němuž tento 
jev přispívá. 
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v konzumaci mediálních obsahů příjemci médií – publika síťových médií se totiž 

zásadně proměnila, jak vysvětlíme níže), korporátní, socio-funkcionální, prostorovou a 

regulační. Čím dál častěji se při konzumaci mediálního obsahu objevuje trend zvaný 

multitasking. Dalo by se říct, že se jedná o pokus lidstva natahovat čas za jeho přirozené 

hranice, je to souběžný výkon mnoha úkolů. 

Podle Moravce (2016, s. 91–92) nástup digitálních médií tento fenomén podpořil 

a dnes tak rozptyluje naše vnímání mezi vícero úkonů. Jako příklad Moravec dává 

souběžné řízení automobilu a psaní sms zpráv nebo telefonování. Uživatel internetu se 

mění ale nejen mutitaskingem. Tom Smith (2009) před sedmi lety prohlásil, že se web 

zásadně posunul k uživatelským platformám jako jsou blogy, sociální sítě a další 

prostředí pro přehrávání a sdílení videí, které dnes tvoří páteř celé internetové sítě. 

Zmíněné sociální technologie umožnily jakousi revoluci v internetovém obsahu, který je 

vytvářen uživateli nebo globální komunitou a ne už pouze institucemi. 

 

1.2 Revoluce ve zpětné vazbě 
 

Smith (2009) na svou myšlenku internetového obsahu vytvářeného přímo 

uživatelem navazuje a říká, že mediální produkce se přitom výrazně přiklonila ke 

zveřejňování názorů konzumentů, k čemuž momentálně nejvíce přispěly sociální sítě. 

Tyto fenomény nejvíce ovlivňují způsob, jakým dnes využíváme internet. Facebook, 

YouTube, Twitter se posunuly do sféry mainstreamu. Pro mnoho lidí jsou nutnou 

součástí každodenního života. Právě tyto sociální sítě jsou pomyslným vrcholem toho, 

jak předefinujeme v dnešní době funkci internetu, kdy každá webová stránka v sobě 

momentálně zahrnuje funkce, které umožňují uživatelům publikovat názory, spojovat 

se, budovat komunity nebo produkci a nabízejí sdílení obsahu. 

Ostatně příjemci médií prodělali naprosto rapidní změnu. Alice Tejkalová (2009, 

s. 43) píše, že koncept tzv. nových médií čelí řadě výzev a otázek. „Tím prvním je to, 

zda jejich užití je, nebo není technologicky determinováno, a jakou roli v jejich vývoji a 

využívání hraje společnost. Dalším problémem, kterým se řada vědců zaobírá, je to, 

nakolik nová média skutečně přinášejí do převážně jednosměrného komunikačního toku 

podavatel (mediální instituce) – příjemce (publikum) onu kýženou reciprocitu a 

interaktivnost, čímž by mohla přispívat k demokratizaci veřejného prostoru, k lepší 

možnosti menšin pro sebevyjádření apod.“ 
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 Po sedmi letech po uveřejnění textu je dnes již jasné (jak vidíme i na případu 

DVTV a její práce se sociálními sítěmi), že média nikdy neměla takovou míru zpětné 

vazby od příjemců jako dnes. Nedá se říci, zda média vedla k té „správné“ 

demokratizaci veřejného prostoru, protože příležitost k necenzurovanému vyjádření 

s velkým dopadem mají momentálně všichni obyvatelé země s přístupem na internet a 

my tak můžeme pozorovat, jak se často o slovo na sociálních sítích prostřednictvím 

nenávistných komentářů hlásí různé extremistické skupiny obyvatelstva a mnohdy 

svými komentáři překračují hranice zákona.2 

Pokud ale opustíme extrémní úvahy a příspěvky, na příkladu DVTV můžeme 

ilustrovat, jak uživatelé facebookových stránek DVTV videa a příspěvky čile komentují, 

„lajkují“ nebo sdílejí. Mohou tvůrcům okamžitě napsat a pomocí jediného tlačítka 

odeslat zprávu, u které mohou díky této facebookové službě sledovat, kdy byla 

přečtena. DVTV a ostatní podobná média tak mají možnost svým divákům přímo 

odpovědět. Tuto problematiku dále rozvinu s analytické části. Najednou už nehovoříme 

o mediálních institucích, jež jakoby stály mimo každodenní dění ve společnosti, 

přestože o něm neustále informovaly. Dříve lidé neměli praktickou možnost média 

ovlivňovat, teď se sami příjemci zpráv a komentářů podílí přímo na jejich formování. 

Ostatně publika internetových médií jsou fenoménem sama o sobě. Napoli (2010 

in Agirre at el., 2016, s. 134) tvrdí, že koncept publika se vyvíjí v čase. S objevením 

nových obrazovek, se zvyky a trendy ve sledování televize se proměnily a staly se velmi 

diverzifikovanými a osobními: část publika se přesunula k jiným technologickým 

přístrojům, které jí dovolují sledovat audiovizuální obsah kdekoliv a kdykoliv. Navíc 

multitasking s jednou nebo více obrazovkami je obzvláště v řadách mladých lidí velmi 

častým. 

 

1.3 Virtuální žánry 
 

„Díky specifikům webového publikování, díky interaktivitě a možnosti 

kontinuální, přitom nespojité publikace vznikají některé zcela nové žánry. Takové, které 

                                                
2 Příkladem může být kauza kolem předávání cen v anketě Český slavík 2016, kdy Radoslav Banga, 
populární zpěvák, český Rom, odešel ze sálu na protest proti ocenění skupiny Ortel, která má písně 
s prvky neonacismu. Na svém facebookovém profilu zveřejnil 27. 11. 2016 svůj odmítavý názor. 
Během dvou dnů tento příspěvek zaznamenal přes 6 tisíc mnohdy nenávistných rasistických a 
vulgárních komentářů. 
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by v prostředí tradičních médií nemohly existovat. Některými z nich jsou online 

reportáž, průběžně aktualizovaná zpráva nebo interaktivní rozhor“ (Bednář, 2011, s. 

24). Právě interaktivní rozhovor využívá i DVTV, ve formě svého pořadu DVTV 

Forum, jinak jsou jejich rozhovory vedené jako již známý, klasický televizní žánr, ale 

v online prostředí. Virtuální žánry těsně souvisí s multimedialitou, která umožňuje 

spojování různých médií do jednoho a tím vytváření nových, konvergentních 

novinářských žánrů. 

Sami novináři se musí přizpůsobit digitálním médiím a jejich novým formám. 

Tiskoví novináři nebyli nikdy předtím požádáni, aby vzali do rukou kamery nebo chytré 

telefony a vytvořili videa pro webové stránky, teď se učí zcela novému řemeslu (ICA, 

2012). Multimediální žurnalistika totiž staví na principu univerzalizace novinářů. 

V redakcích ubývá specializovaných profesí typu fotografa nebo píšícího novináře, 

novináři vytváří obsah pro různá média. Tento trend se nazývá multiskilling, tedy 

osvojení si univerzálních dovedností zaměstnanci na různých pracovních pozicích 

(Moravec, 2016, s. 107). Novinář by měl tedy například umět za pomocí 

konvergovaných digitálních technologií, např. smartphonu, natočit video reportáž 

z místa události, nafotit fotodokumentaci, napsat přímo z místa zprávu a publikovat ji na 

webu, sdílet ji na sociálních sítích, připojit vlastní komentář popř. distribuovat jeden 

obsah mnoha různými komunikačními kanály. Můžeme tu také hovořit o úpadku 

novinářského řemesla, protože specializované pozice, jako je např. zvukař, kameraman, 

střihač nebo „pouze“ píšící redaktor, již nenachází v současných médiích takové 

uplatnění jako dříve a my můžeme očekávat jejich postupné vymizení. Nebo můžeme 

hovořit o prudkém rozvoji novinářského řemesla, záleží na úhlu pohledu. 

Žurnalistické žánry se v dnešní době mění v souvislosti s mnoha faktory. Může jít 

například o nástup silnější konkurence. To mohou ilustrovat například změny v žánru 

reportáže pod vlivem audiovizuálních médií obecně, video reportáže ale zejména „šotů“ 

na YouTube. V oblasti tištěných médií je zřejmé, že tato podoba jde do pozadí, novináři 

už příliš psát nechtějí a naopak lidé s reportérskou dispozicí se stahují do 

audiovizuálních a zejména online médií (Osvaldová, 2009, s. 108). 

 

1.4 Kritéria úspěchu 
 

S nástupem online médií se zásadně proměnila také kritéria, podle nichž je 

hodnocen úspěch mediálního obsahu. V případě tištěných médií to bylo snadné, řídila se 
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podle prodaného nákladu a počtu reálných čtenářů. U elektronických médií, jako je 

televize nebo rozhlas, se klade důraz na sledovanost nebo poslechovost a od toho se 

odvíjející cenu reklamního prostoru (Bednář, 2011, s. 26). Pojmy úspěch, načasování, 

média a PR byly předefinovány sociálními médii. Úspěch se už kvůli nim nedá měřit 

pouze tvrdými parametry, jako je dosah, frekvence a sledovanost televizního pořadu 

nebo počet prodaných výtisků. Ne všechny tyto nástroje měření se totiž dají aplikovat 

na nový online prostor (Paine, 2011, s. 16–17). 

Publikační systémy obsahují velmi rozsáhlé statistické nástroje. Tyto nástroje 

sledují a vyhodnocují chování publika. Dokáží rozlišit, odkud návštěvníci přicházejí, 

kolik času čtením popř. sledováním daného média stráví a v jakou denní dobu. Na 

komentářích a reakcích, pokud to médium umožňuje, se můžeme na vlastní oči 

přesvědčit, jaké reakce publikovaný výstup vyvolává (Bednář, 2011, str. 91–92). 

Úspěch online médií lze měřit různými internetovými nástroji jako jsou Google 

Analytics, Webmaster Tools, NetMonitor nebo AdMonitoring.3 

2. Internetový video obsah 
 

V devadesátých letech se sice videa na internetu vyskytovala, ale zatím se 

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

problémů. Mezi ně patřila nízká výkonnost výpočetní techniky a také nízká přenosová 

rychlost internetu (Chňoupková, 2016, s. 17). V roce 2016 jsme v situaci, kdy jsou tyto 

problémy do značné míry překonány, nacházíme se v době, kterou vévodí video 

platforma YouTube, internetové televize je například Netflix nebo video kanály médií. 

Ostatně tuto budoucnost televize předpovídal i Henry Jenkins ve své knize 

Convergence Culture (2006, s. 242): „Budoucí televize může být nerozpoznatelná od 

dnešní, nebude definována jen lineárními TV kanály, uspořádanými a načasovanými 

podle televizních rozhodovacích orgánů, ale místo toho bude víc připomínat 

kaleidoskop, tisíce streamovaných obsahů, některé z nich nerozeznatelné od dnešních 

kanálů. 

                                                
3NetMonitor je projekt na měření návštěvnosti českých internetových stránek, AdMonitoring je 
měření do výdajů celoplošné reklamy. Více na webových stránkách Sdružení pro internetový rozvoj, 
dostupné z: http://www.spir.cz/	
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Tyto streamy v sobě spojí vysílaný obsah a programy, ale také přispění diváka. 

Na té nejjednodušší úrovni budou chtít publika organizovat multimediální obsah tak, jak 

se jim bude líbit. Přidají k programům komentáře, budou pro ně hlasovat a jinak s nimi 

pracovat. Ale na vyšší úrovni už budou chtít zástupci publika tvořit svůj vlastní 

streamovaný obsah. Na konci tohoto spektra se zlomí dobře známý model 

‚monologického vysílatele‘ a ‚vděčného diváka‘.“ 

Na prvním místě k takovému rozvoji a šíření internetových obsahů stojí podle 

Jakubowicze (2013, s. 66–69) technologie, obsahy komunikace jsou až na místě 

druhém. Výrobci přístrojů upřednostňují na základě analýz budoucí poptávky 

konvergentní řešení jejich výrobků. V médiích, které označuje Jakubowicz za média 

3.0, se jedná o překročení bariéry mezi vysíláním a internetem, tedy praktické 

uskutečnění toho, co nazýváme technologickou konvergencí. Právě americký Netflix 

může posloužit jako vhodný příklad – firma vytvořila aplikaci, která dovoluje sledovat 

filmy přímo z internetu pomocí existujících aparátů – iPhonu, iPadu, Xboxu a dalších. 

Diváci stále více sledují televizní a video obsah prostřednictvím internetu na 

počítačích, mobilních telefonech, tabletech a dalších hybridních přístrojích. Online 

video obsah produkují největší vysílací sítě, lokální televizní stanice, velcí producenti 

hollywoodských filmů a televizních pořadů a také poskytovatelé obsahu vytvořeného 

uživateli. Celé filmy a televizní programy jsou dostupné prostřednictvím stránek jako je 

iTunes, Netflix nebo Hulu Plus. Kromě toho ty stejné webové stránky vytváří 

exkluzivní krátké klipy, tzv. „sneak peeks“ nadcházejících epizod, vynechané scény 

z pořadů a doplňkové rozhovory např. o natáčení (Bondad-Brown et al., 2012). 

Uživatelský obsah, stejně jako televizní obsah, můžeme nalézt na stránkách jako 

je YouTube (Bondad-Brown et al., 2012). Webové stránky, jako jsou Vimeo nebo právě 

YouTube mohou pomoci distribuovat video a donutit více lidí, než v případě přístupu 

z tradiční webové stránky, aby si ho přehráli. (Briggs, 2013, s. 226). Mezi výhody 

sledování video obsahu online, zejména pak na zmíněných stránkách nebo sociálních 

sítích, patří široká škála tvůrců tohoto obsahu. Kdykoliv můžeme mít přístup k videu on 

demand, nabídku si sami vybíráme, takže je přímo cílená na naše potřeby a na to, co se 

nám líbí, a můžeme si také vychutnat jednotlivé pořady s méně reklamami nebo i úplně 

bez nich. Online videa se také snadno komentují a sdílejí (Bondad-Brown et al., 2012). 

Stejně jako YouTube přináší video obsah českých videí on demand a webových 
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platforem, které tento video obsah nabízejí, publiku mnohem víc než samotná televize. 

Je to velmi nestabilní objekt výzkumného zájmu, poznamenaný dynamickou změnou 

(videa i organizace), rozličností obsahu a jakousi každodenností, řekněme častou 

publikační frekvencí. YouTube je platformou určenou k distribuci, ale sama žádný 

obsah nenabízí (Burgess, 2009, s. 6). V tom se od YouTube liší např. DVTV, která 

nejenže poskytuje video obsah, zejména na principu video on demand, ale také ho sama 

produkuje. 

 

2.1 České mediální platformy s video obsahem 
 

DVTV, na kterou bude zaměřena analytická část, není však jediná internetová 

televize na českém trhu. Mediální prostředí v posledních několika letech zásadně 

proměnily servery s nabídkou vlastního video obsahu. Mezi ně kromě DVTV jako 

součásti širší nabídky na Aktuálně.TV patří také Playtvák.cz, Stream.cz, Seznam 

Zprávy, idnes.tv, Blesk TV nebo iSport TV. Česká vydavatelství se momentálně stále 

více zaměřují na tvorbu videí, která jim umožňuje nabízet inzerentům prostor pro stále 

populárnější video reklamu. Bude tomu tak pravděpodobně i do budoucna (Štefánková, 

2015, s. 42). 

Internetové televize s masivní platformou pro šíření mohou být úspěšnými 

projekty, pokud vhodně zkombinují nízké vstupní náklady a atraktivní obsah. Petr 

Majerik jako media coach upozorňuje na některá rizika: „Už nyní některé pořady, jako 

Kancelář Blaník nebo pořady DVTV, bezesporu snesou parametry kladené na televizní 

tvorbu. Otázkou je smysluplná monetizace, protože jeden nebo dva kvalitní pořady 

denně nevygenerují dostatečné prostředky na náklady spojené s šířením produkce a 

provozem média. (…) Často existují případy, kdy video pořadu předchází 

třicetisekundová televizní reklama, kterou divák natěšený na oblíbený pořad při 

nejbližší možné příležitosti přeskočí. Musíme se naučit s touto kategorií správně 

pracovat, třeba i s uzpůsobením televizních spotů na míru internetu už ve fázi jejich 

tvorby, a pak se výhrad inzerentů nebude třeba obávat“ (Vaněk, 2015). Přesto je ale 

video obsah nesmírně atraktivní nejen pro diváky, ale i pro zmíněné inzerenty svým 

zacílením. 
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2.1.1 Stream.cz 
 

Cílem Streamu.cz bylo produkovat mix infotainmentu a zábavy. Stream.cz byl 

založen v roce 2006 a v roce 2007 získal cenu Křišťálová lupa v kategorii Projekt roku.4 

Od té doby je stálicí českého internetu a jedním z nejnavštěvovanějších a 

nejpopulárnějších českých webů vůbec. Pro Stream.cz je klíčová tvůrčí volnost. Jedná 

se o internetovou televizi, která se snaží pokrývat kompletní spektrum televizní tvorby. 

Stream.cz dnes produkuje satiru, kauzy, pohádky, chystá i koprodukci celovečerního 

filmu a na podzim 2017 odstaroval vysílání několika seriálů. Evergreenem je 

publicistický Fenomén, který mapuje popkulturní jevy, osudy významných osobností i 

historické události. Televize jej vysílá už od roku 2008. Do žebříčku nejsledovanějších 

pořadů v historii pronikly ale i Slavné dny, Kazmova One Man Show nebo Kalendář 

Míši a Ríši, někdejší pořad dvojice Genzer–Suchánek, populární je také již zmíněný 

pořad Kancelář Blaník (Vaněk, 2015). 

 

2.1.2 Aktuálně.TV 
 

Aktuálně.TV spustilo vydavatelství Economia v polovině února 2015. Od 

loňského května roku 2014 byly hlavním pořadem externě dodávané rozhovory DVTV 

Drtinové, Veselovského a spol., se vznikem Aktuálně.TV je možné si pustit také interně 

vyráběná videa od redaktorů Hospodářských novin, Ekonomu či Respektu i iHNed.cz a 

Aktuálně.cz, tištěných a online titulů vydavatelství Economia. Platforma má Economii 

pomoci vydělávat víc na video reklamě (Aust, 2015a). V prosinci 2016 jsou stále 

vlajkovou lodí platformy rozhovory a reportáže DVTV, dále si mohou diváci pustit 

pořad Kafe s Jolanou, který moderuje Jolana Voldánová, satirické pořady Lukáš 

Pavlásek TV, Matonoha TV nebo Petr Čtvrtníček TV, Objektivem Jana Šibíka, 

Komentář za minutu a množství dalších. 

 

                                                
4
Výsledky zmíněného ročníku Křišťálové lupy dostupné z: http://kristalova.lupa.cz/2007/vysledky/	
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2.1.3 Seznam Zprávy 
 

Nejnověji pak zatím na trh přišel opět český internetový magnát Seznam, který 

na začátku října 2016 spustil své Seznam Zprávy jako seriózní alternativu 

k populárnímu Streamu.cz nebo také zpravodajskou video platformu, která stojí mimo 

Novinky.cz, další zpravodajský web spadající pod hlavičku Seznamu. „Důraz na video 

dáváme najevo na první pohled, velká obrazovka se vám nabídne u většiny našich zpráv 

hned nahoře pod titulkem. Zároveň jsou ale všechny zprávy doprovázeny i klasickým 

textem, který rozšíří popis události o další souvislosti a fakta“ (Seznam Zprávy, 2016). 

Seznam Zprávy mají široký reportérský a editorský tým, který denně publikuje několik 

reportáží či jiných výstupů. Nově přichází do online prostředí s Večerními zprávami. 

Stejně jako DVTV natáčí také online rozhovory, které však nemají jednotnou formu a 

charakteristický pro ně je velmi variabilní čas. Mohou se pohybovat od délky jedné 

minuty, ty nejdelší mají i přes dvacet minut. Někdy se objevuje i rozhovor vedený 

dvěma moderátory s jedním respondentem, příkladem je rozhovor Jindřicha Šídla a 

Jiřího Kubíka s premiérem české vlády Bohuslavem Sobotkou ze dne 26. 11. 2016.5 

 

3. Audiovizuální rozhovor a jeho specifika 
 

Výše jsme dokázali, že internetové prostředí pracuje hojně s tradičními 

žurnalistickými žánry. Pokud se zaměřujeme na mediální produkci projektu DVTV, pak 

se musíme soustředit především na žánr audiovizuálního rozhovoru. Rozhovor má 

v audiovizuálním a navíc online prostředí svá specifika. 

Mnozí se domnívají, že není nic jednoduššího, než položit člověku několik otázek 

a zaznamenat odpovědi (Štorkán a Bauman et al., 1973, s. 7). Rozhovor je ale více než 

to. Autoři knihy Umění interviewu pokračují úvahou o rozhovoru následujícími slovy: 

„Ale je to kupodivu mnohem obtížnější, než se na první pohled zdá. Snad právě proto, 

že se forma interviewu skládá jen ze dvou složek: otázek a odpovědí…“ (Štorkán a 

Bauman et al., 1973, s. 7.). Rozhovor a interview lze považovat za sobě rovnocenné a 

v této bakalářské práci jsou míněna jako synonyma. Rozhovor obecně se řadí 

                                                
5
Rozhovory: Sobotka: ČSSD má šanci vyhrát volby. I se mnou v čele. Dostupné z: 

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/sobotka-cssd-ma-sanci-vyhrat-volby-i-se-mnou-v-cele-4625	
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k nejmladším žurnalistickým žánrům. Zrodil se pravděpodobně v USA v roce 1835 

z reportáže, kterou měl obohatit, aby byla živější. Politický rozhovor se rozvinul za 

Občanské války v USA. Interview představuje významný krok v demokratizaci 

veřejného prostoru. Audiovizuální, resp. televizní rozhovor tzv. „face-to-face“ vznikl o 

mnoho let později, s rozvojem televize jako masového média ve Spojených státech. 

V Evropě začala vysílat tento typ rozhovorů britská BBC v padesátých letech, německá 

ZDF v letech šedesátých. Diváci si televizní rozhovor velmi rychle oblíbili (Hvížďala, 

2009, s. 9–15). 

 

3.1 Odlišnosti rozhovoru audiovizuálního a tištěného 
 

Interview je vlastně jen věrným odrazem běžného rozhovoru. Audiovizuální 

rozhovory internetové televize DVTV, na které se budu soustředit v analytické části, 

nesou spíše zpravodajsko-publicistický charakter, leckdy tíhnou k čisté publicistice. 

Interview tohoto typu se snaží o víc, než jen o pouhé informování. Odhaluje nitro 

člověka, jeho názory, přesvědčení. Během rozmluvy vzniká složitá spleť 

interpersonálních vztahů, dochází k projevům antipatie a sympatie, projevuje se zde i 

ovlivňování, motivace a celá řada dalších faktorů (Štorkán, 1980, 105). Štorkán (1980), 

vystihuje i základní znaky rozhovoru nepsaného, tedy vysílaného rozhlasem nebo 

televizí. „Odlišnost interviewu v novinách, rozhlasu nebo televizi je v první řadě dána 

specifickými výrazovými prostředky těchto tří hromadných sdělovacích prostředků, 

jejich odlišnými možnostmi“ (Štorkán, 1980, s. 132). 

Přestože byla jeho kniha, kde vymezuje publicistické žánry, napsaná už téměř 

před čtyřiceti lety, základní principy vysílané žurnalistiky přetrvávají i do dnešní doby, 

do doby postmoderní, do doby internetu a sociálních sítí, do doby online inovativních 

projektů právě typu DVTV. Rozhovory DVTV jsou zveřejňovány na internetu, kdy si je 

každý může zapnout v libovolný čas na dobu, jakou on sám uzná za vhodné, ovšem 

principiálně jakoby šlo o „živé“ vysílání ve smyslu, že se obsahově rozhovory 

nestříhají. Nejsou tedy, jako je to například na televizním kanálu ČT24, vysílány 

lineárně, ale podstata živého vysílání s jeho specifiky zůstává v mnoha ohledech 

zachována. 

Pokud by se do videa zasahovalo, umožňoval by záznam výrazněji zhutnit 

myšlenky střihem, v kombinaci s přímým mluveným slovem může vytvořit silný 
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emoční dojem, ale na druhé straně má živé vysílání pro posluchače větší přitažlivost 

(hraje tu roli psychologický pocit „být při tom“) (Štorkán, 1980, s. 133). Diváci 

audiovizuálních rozhovorů přenášených živě nebo právě ve stylu televize DVTV se 

mnohdy opravdu cítí jakoby seděli ve studiu společně s moderátorem a hostem. 

Audiovizuální interview nám zprostředkovává nejvyšší míru autenticity ze všech 

mediálních žánrů. 

Hlavní komponentou, která předurčuje specifiku televizního rozhovoru, je obraz. 

Už učebnice na základních školách nás informují o tom, že mezilidská komunikace je až 

ze 70 procent tvořena nonverbálními projevy, tedy gesty, mimikou, intonací, postojem 

těla a dalšími. Obrazem můžeme ke sděleným informacím v rozhovoru přidat také 

podobu moderátora a interviewovaného. Vizualizace dokreslí atmosféru rozhovoru i 

prostředí, charakter osobnosti, na druhou stranu však odhaluje všechna falešná gesta, 

nervozitu, pózy i přehrávání. Audiovizuální rozhovor je všeříkající (Štorkán, 1980, str. 

134). Mluvený projev vedený prostřednictvím technických prostředků je poetičtější než 

písemný (Verner, 2007, s. 37). 

Na rozdíl od rozhovoru psaného, u audiovizuálního rozhovoru je interview ve 

vizuálním prostředí velmi náchylné k chybám, které se nedají snadno eliminovat (jako 

např. že se psaný rozhovor dále zpracovává, můžete se doptat na podrobnosti, 

přeorganizujete pořadí otázek apod.). Jeho výhodou je, že je mnohem víc autentický a 

vypovídající. „Je rozdíl mezi tím, když klademe otázku, abychom získali informaci pro 

zpravodajství, a rozhovorem publicistické povahy, když zpovídaný zachycuje nejen 

fakta, ale také myšlenky, názory, atmosféru. Člověk, který s poskytnutím rozhovoru 

souhlasí, by si měl uvědomit, že se zavazuje vyslechnout všechny novinářovy otázky a 

odpovědět na ně“ (Osvaldová, 2009, s. 5). 

Televizní dialog, zejména ten, který je založen na „živém“ principu, je žánr 

povětšinou pomíjivý. Většinou se uskuteční a odplyne. Přestože nám internet umožňuje 

se k řadě pořadů vracet a vyslechnout si rozhovory moderátorů s hosty v pozdějším 

čase, než v jakém byly vysílány (to je případ právě DVTV, videa zveřejňuje a diváci si 

je pouští na principu tzv. video on demand, o němž bude řeč dále), málokdy se jim 

někdo věnuje ještě zpětně natolik, aby analyzoval jejich styl (Čmejrková, 2013, s. 9). Ve 

službách on demand, tedy na vyžádání, televizní program jako takový neexistuje (ve 

smyslu řazení jednotlivých pořadů v rámci jednoho dne). Každý posluchač je sám sobě 
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dramaturgem, volí na základě svých preferencí, zejména podle tématu (Veverka a 

Suchomel, 2009, s. 131). 

3.2 Vybrané aspekty vedení audiovizuálního rozhovoru 
 

V audiovizuálním rozhovoru, tedy i v případě rozhovorů DVTV, se uplatňuje 

mechanismus střídání mluvčích, tzv. turn-taking. Podle Čmejrkové (2013, s. 9) je tento 

mechanismus v institucionálním dialogu na rozdíl od běžné rozpravy regulován – slovo 

uděluje moderátor, zatímco mluvčí jen odpovídá. Role moderátora je klíčová, slovo 

nejen uděluje, ale také má pravomoc ho odebírat, hodnotí, zda host odpověděl 

jednoznačně, jasně, srozumitelně a především dostatečně. Pokud tomu tak není, je jeho 

povinností se doptat a divákům problém více objasnit. Přestože Verner (2007, s. 35) 

píše „rozhovor v žádném případě není souboj“, je zřejmé, že se zpovídaný mnohokrát 

s moderátorem do tohoto komunikačního souboje pouští. Duo moderátor a 

interviewovaný se navzájem častokrát konfrontují, zejména jde-li o rozhovory politické 

nebo vedené o sporných otázkách. Konfrontace je důležitým prvkem rozhovorů DVTV 

a podrobně se jí budu věnovat v analytické části práce. 

Rozhovor může být symetrický, kdy připomíná spíše uvolněné přátelské 

povídání, spontánní s pocitem volnosti, nebo asymetrický, kdy jeden z účastníků 

rozhovoru trvá na svém institucionalizovaném právu vyptávat se, zatímco druhý 

účastník má odpovídat. Pokud je míra konfrontace velká, užívá se k tomu anglický 

výraz grilling, tedy grilování (Čmejrková, 2013, s. 11). Ať už chce moderátor např. na 

politika vyvíjet jakýkoliv tlak, je nutné tuto konfrontaci držet v profesních mezích. I 

v případě publicistického rozhovoru se nesmí rozhovor stát prostředkem k řešení 

osobních sporů a ke vnucování názorů moderátora publiku. „Jsme lidé a máme nějaké 

sympatie a antipatie. Není dobré, když se promítají do rozhovorů, zvláště jde-li o 

rozhovory politické“ (Neff, 2009, s. 43). 
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4. Metodologie 
 

Cílem analytické části, tedy vlastního výzkumu, bylo zjistit a poskytnout 

podrobný popis audiovizuálního žurnalistického internetového projektu DVTV (ten lze 

nejvýstižněji popsat slovy internetová televize), jeho organizace, struktury, používání 

sociálních sítí, mediálních formátů a upozornit na jeho další specifika. V analytické 

části jsem se soustředila především na nejčastější novinářský žánr, kterému se tým 

DVTV věnuje, tedy rozhovor neboli interview. 

Jedná se o poměrně nový mediální projekt (vznikl na jaře 2014), který nemá 

v České republice obdoby. Proto nenajdeme o něm a o jeho fungování žádnou 

dostupnou akademickou literaturu ani jiné prameny, pomineme-li dílčí informace a 

obecnosti, o nichž nás informovala české média, nebo informace, s nimiž nás na svých 

mediálních platformách seznámila samotná redakce DVTV. 

Jako nejvhodnější hlavní metoda výzkumu se tedy jeví metoda kvalitativního 

dotazování, konkrétně rozhovoru. Rozhovory jsem s nejvýznamnějšími tvůrci projektu 

DVTV – Janem Rozkošným jako hlavním autorem projektu, s oběma moderátory 

Martinem Veselovským a Danielou Drtinovou, a také s rešeršistou a editorem Filipem 

Víchem. Vedla jsem podrobný rozhovor s každým z výše zmíněných zvlášť, průměrný 

čas rozhovoru se pohyboval kolem jedné hodiny. Používala jsem k tomu otázky vzešlé 

z tematických okruhů DVTV (Příloha 1), které jsem připravila na základě monitoringu 

médií. 

V některých částech výzkumu používám kombinaci kvalitativního rozhovoru 

s kvantitativním sběrem dat (např. v podkapitole Stopáž). To Hendl (2016, s. 56–59) 

označuje jako smíšený výzkum. V rámci jedné studie se podle tohoto autora míchají 

kvantitativní a kvalitativní metody, techniky nebo paradigmata. Tento postup jsem 

v konkrétních kapitolách zvolila proto, že se uvedené metody vzájemně doplňují. Má 

své výhody, např. může vnést do analýzy nové, neotřelé pohledy, i nevýhody, např. 

často vede k přílišnému zobecnění. 

V analytické části dále čerpám z informací, jež byly prezentovány v rámci 

mých dvou exkurzí v DVTV pořádaných vyučujícím Mgr. Ondřejem Kopou z Institutu 

komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 

(v dubnu 2015 a v květnu 2016).  
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4.1 Charakteristika metody 
 

Jako hlavní výzkumnou metodu své bakalářské práce jsem zvolila metodu 

rozhovoru. Rozhovor je jednou z kvalitativních metod používaných v rámci 

sociologického výzkumu. Umožňuje respondentovi, aby se vyjádřil k tématu po svém, 

není omezen předpřipravenými odpověďmi od tazatele a je tu tedy menší riziko 

zkreslení osobou tazatele. Podle Hendla (2016, s. 168–190) můžeme použít několik typů 

kvalitativních rozhovorů. Jimi jsou: strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami, 

rozhovor pomocí návodu, narativní rozhovor, neformální rozhovor, fenomenologický 

rozhovor, skupinová diskuze, případně další metody. 

Využila jsem kombinaci strukturovaného rozhovoru a rozhovoru pomocí 

návodu. Nemohla jsem totiž informátory obtěžovat dvěma různými interview vedenými 

vždy na základě jedné konkrétní metody, ale musela jsem obě metody prolínat v rámci 

jediného rozhovoru. Podle Hendla (2016, s. 168–190) strukturovaný rozhovor s volnými 

otázkami spočívá ve vymezení některých témat, protože různým interpretům klademe 

stejně formulované, předem připravené otázky (konkrétně moderátorce Drtinové i 

moderátorovi Veselovskému jsem kladla z velké části totožné otázky), od nichž není 

vhodné se odchýlit. Naopak v rozhovoru pomocí návodu informátor odpovídá na ad hoc 

kladené otázky k tématům, jež je nutné v rámci interview probrat, a to umožňuje z velké 

části jak informátorovi, tak i tazateli, uplatnit jejich vlastní zkušenosti s danou 

problematikou. Tvůrčí volnost při této metodě umožňuje pružnou reakci na předchozí 

odpověď či jinou momentálně vzniklou situaci. Pro obě metody pro vedení 

kvalitativního interview platí, že otázky by měly být otevřené, neutrální, citlivé a jasné. 

Tazatel klade tyto otázky osobně a verbálně dotazovanému, aby řízeným způsobem 

obdržel informace (Jandourek, 2009, s. 207). 

Základní kvantitativní výzkum, který jsem použila v této práci, vycházel 

z běžně dostupných dat na webové stránce DVTV6, jako jsou údaje o délce jednotlivých 

rozhovorů, o moderátorovi, o tematickém zařazení a jménu hosta. 

                                                
6
Dostupé z: http://video.aktualne.cz/dvtv/		
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4.2 Charakteristika vzorku 
 

Rozhovory jsem vedla se čtyřmi osobnostmi z jedenáctičlenného týmu DVTV. 

Pomineme-li technické pracovníky, tj. kameramany a střihače, zbývá osm pracovníků 

více či méně spjatých s novinářskou profesí (tj. moderátoři, editoři, rešeršisté, 

produkční). Při výběru respondentů jsem upřednostnila hlavní moderátory DVTV, 

protože jsou divácky nejzásadnějšími osobnostmi spjatými s projektem a veřejnost 

vnímá a hodnotí celé DVTV právě podle kvality moderátorů a sympatií k nim. Jak už 

vyplývá ze samotného názvu DVTV, tedy „Drtinová–Veselovský televize“, bylo třeba 

oslovit oba moderátory. Každý z nich nabídl specifický úhel pohledu na mé otázky 

týkající se DVTV a jejího praktického fungování. Protože se má práce soustředí také na 

zákulisí projektu a jeho technické aspekty, obrátila jsem se také na Jana Rozkošného, 

který je hlavním autorem záměru. Filip Vích jako rešeršista a editor mi osvětlil, v čem 

spočívá a jak probíhá sběr informací a příprava na vlastí interview před kamerou. 

4.3 Zpracování textu 
 

Protože se ve vlastních výzkumných rozhovorech soustředím na obsahově-

tematickou rovinu, v níž respondent vystupuje jako expert podávající jedinečné 

informace, je jeho mluvený projev převeden bez doslovné transkripce (Hendl, 2016, s. 

212). Výsledné přepisy rozhovorů jsou stylisticky upravené, očištěné od dialektu a chyb 

ve větné skladbě, bez hezitačních zvuků a opakovaných slov. Ve vyňatých částech 

textů, které jsem použila v analytické části bakalářské práce, jsem pak výpovědi 

upravila ještě důrazněji směrem ke spisovnému jazyku. Těmito modifikacemi došlo 

k zpřehlednění a k eliminování jazykových nešvarů, které by mohly odvádět pozornost 

od obsahové stránky sdělení. 

 

5. DVTV 
 

5.1 Vznik DVTV 
 

DVTV je první českou zpravodajsko-publicistickou internetovou televizí. 

DVTV není klasická televize, ale spíše video kanál, který se má v mnoha ohledech od 

klasické televize lišit. Už od svého vzniku si tvůrci vytyčili za cíl, že chtějí opustit 
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studiovou sterilitu a nabídnout divákům něco nového (Rozkošný a Veselovský, 2014). 

To platí, pokud jde o nově pojaté záběry, o techniku snímání, o rozhovory 

s respondenty, kteří se běžně jako hosté do televizních debat nezvou, nebo třeba i o to, 

že internetová televize má fungovat pouze v online prostoru a nebude si ji tak možné 

zapnout na televizoru v obývacím pokoji pomocí dálkového ovládání. Ať už s formou 

plánovali tvůrci projektu cokoliv, zásadním zůstal obsah. 

Projekt je specifický v řadě prvků. Tým DVTV vzešel z redakce, která 

připravovala zpravodajsko-publicistický pořad Události, komentáře na České televizi, 

popř. Interview Daniely Drtinové. Zakladatelé projektu se netají tím, že hlavním 

impulsem k odchodu z České televize byla nepřehledná situace a tlak na moderátory – 

konkrétně na Danielu Drtinovou. Zásadním zlomem bylo její stažení z postu 

moderátorky pořadu Události, komentáře poté, co Radě České televize podala spolu se 

dvěma desítkami spolupracovníků stížnost na ovlivňování zpravodajství politickými 

vlivy, s důrazem na tlak vyvíjený pravděpodobně prezidentem republiky Milošem 

Zemanem a politickou stranu SPOZ. Souviselo s tím i krácení rozpočtu Událostí, 

komentářů (Melichar, 2016, s. 10–11). 

Čtveřice zakladatelů DVTV Daniela Drtinová, Martin Veselovský, Jan 

Rozkošný a Jan Ouředník získali živnostenské oprávnění 25. 2. 2014 pro svou novou 

společnost Online Partners s.r.o. Dalšími osobami zapsanými v obchodním rejstříku 

s vazbou k firmě byly Lenka Titková Vinšová a Marie Maňasová, obě byly odepsány 

v září roku 2015. Od té doby už se na společném podnikání nepodílí.7 Tato společnost 

pak úspěšně jednala s vydavatelským domem Economia a.s. o tom, že jí bude prodávat 

video obsah. V úterý 6. května 2014 Daniela Drtinová, Martin Veselovský a jejich 

editorský tým podepsali smlouvu s Economií. Ani ne o dva týdny později, konkrétně ve 

čtvrtek 15. května, poprvé natáčeli v karlínském newsroomu8, kde vydavatelství 

Economia a všechny její mediální subjekty sídlí (Formánek, 2014). 

                                                
7Údaje z výpisu Živnostenského rejstříku Ministerstva průmyslu a obchodu; dostupné z: 
https://www.rzp.cz/cgi-
bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=
&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=&OBCHJM=online%20partners&OBCHJMATD=0&ROLES=P
&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1&PODLE=subjekt&IDICO=4e5065
d7506e015d4322&HISTORIE=1	
8Adresa: Economia, a.s.. Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8.	
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V době psaní této bakalářské práce tvořilo projekt DVTV celkem 11 lidí. 

Většina ze zmíněných osobností má dlouholeté zkušenosti z práce pro českou 

veřejnoprávní televizi. Jimi jsou následující: 

Jan Rozkošný – vedoucí projektu, 

Martin Veselovský – moderátor, 

Daniela Drtinová – moderátorka, 

Filip Horký – moderátor, 

Čestmír Strakatý – editor, 

Jan Ouředník – editor, 

Markéta Burleová – produkce, sociální sítě, 

Filip Vích – rešerše, sociální sítě, 

Hedvika Benáková – střihačka, 

Jan Pospíšil – kameraman, 

Tomáš Svoboda – kameraman. 

5.2 Sledovanost a její měření 
 

Za první týden od spuštění (tedy od 28. 5. do 2. 6. 2014) videa DVTV 

zaznamenala 400 tisíc přehrání, z toho naprostá většina (90 procent diváků) zhlédla 

rozhovory na webu, zbytek pak využil tablety nebo mobilní telefony. Během prvního 

týdne byla natočena videa s více než 20 osobnostmi (Lupa.cz, 2014). Vůbec první 

zveřejněný rozhovor byl s ministrem financí Andrejem Babišem, DVTV si pozvala i 

bývalého předsedu vlády Miroslava Topolánka (Aust, 2014). Přestože to byli politici, 

s nimiž DVTV zahájila vysílání, již po méně než půl roce se ukázalo, že diváci v mnoha 

případech lépe přijímají jednodušší, lifestylová témata. 

V prvních pěti měsících se v žebříčku nejsledovanějších videí objevily 

rozhovory s kuchařem Zdeňkem Polreichem, Janou Jochovou Trlicovou o 

homosexuálech nebo s historikem Igorem Lukešem (Mediaguru, 2014). Po prvním roce 

vysílání DVTV zveřejnila TOP 10 nejsledovanějších videí, kde kromě výše zmíněných 

třech osobností figurují lékař Jan Hnízdil, developer Boris Rudý, herec Jaroslav Dušek, 

hudebník David Koller, poslankyně Miroslava Němcová, obchodník Milan Kučera, 
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lékař Jiří Horáček, psycholog Ivan Douda, herečka Lenka Krobotová a bulvární novinář 

Pavel Novotný.9 

DVTV zaznamenala velký mediální i divácký ohlas a za dva roky od začátku 

vysílání mají její videa standardně přes 100 tisíc zahájení zhlédnutí denně (jde o číselný 

údaj celkem za všechny video materiály publikovaný daný den), měsíčně pak zhruba 

čtyři miliony. Některá nejúspěšnější videa atakují i hranici 700 tisíc zhlédnutí. Ročně se 

produkce videí pohybuje okolo sedmi set publikovaných rozhovorů popř. jiných 

formátů, např. reportáží (Rozkošný, 2016a). 

Průměrná délka zhlédnutí jednoho rozhovoru se pohybuje okolo 12–13 minut. 

Není zcela jasné, kde se pohybuje medián toho, do jaké minuty lidé video skutečně 

sledovali. Předpokládá se, že bude celkově nižší. Zatím nejsou k dispozici nástroje, 

které by přesně určily, jakým způsobem se lidé na videa dívají. „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“ (Rozkošný, 2016). Jan Rozkošný (2016) také zmiňuje, že DVTV 

používá několik druhů měření sledovanosti, a to Google Analytics, Chart Beat nebo 

NetMonitor, nejpřesnější pro počty unikátních uživatelů. To jsou hlavní zdroje, z nichž 

se konkrétní data vybírají účelně podle toho, co chtějí tvůrci prezentovat. 

5.3 Sociální sítě 
 

Způsob, jakým redakce využívá sociální sítě, u DVTV úzce souvisí s výběrem 

respondentů, vedením rozhovorů a celkovou organizací média. Komunikace projektu 

směrem k divákům na sociálních sítích, zejména pak Facebooku, v menší míře Twitteru, 

ale také Instagramu, je zásadní pro určení cílové skupiny a formy jejího oslovení. 

                                                
9Výběr 10 nejsledovanějších rozhovorů za první rok fungování DVTV (květen 2014–květen 2015), 
dostupné z: http://video.aktualne.cz/dvtv/rok-dvtv-vyber-10-nejsledovanejsich-
rozhovoru/r~bc992686060b11e5a43f002590604f2e/	
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Pro tým DVTV, tedy bývalý tým Událostí, komentářů, došlo se změnou jejich 

působení a založení projektu na jaře 2014 k výrazné změně cílové skupiny diváků. „Na 

začátku jsme nepočítali se spoustou věcí. (…) Takže jsme nepočítali ani s tím, že se 

bude měnit cílovka. Nebyl pro to důvod, my jsme byli pořád stejní, a přesto to tohle 

udělalo. Nevím, já si to mohu vykládat tak, že i lidi mezi dvaceti a třiceti 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“ 

(Veselovský, 2016). 

Facebookový profil DVTV měl k datu 29. 10. 2016, tedy zhruba dva a půl roku 

po zahájení projektu, 110 tisíc fanoušků.10 A počet lidí, kteří označí stránku DVTV jako 

„líbí se mi“ a tím ji sledují, nedále roste. Na Twitteru je to pak více než 85 tisíc 

fanoušků.11 Instagramový profil pak v listopadu 2016 čítal 12,2 tisíce fanoušků.12 

Počet reakcí má momentálně DVTV daleko větší, než měl podobný tým za 

působení v České televizi. Z průzkumů, které měli tvůrci k dispozici ještě v době, kdy 

pracovali pro Českou televizi, vyplynulo, že věk cílové skupiny pořadu Události, 

komentáře se pohybuje od 40 let výše. DVTV tuto skupinu opustila a získala si nové 

publikum nejčastěji ve věku mezi 25 až 35 lety. Tito lidé jsou více aktivní na sociálních 

sítích, více reagují, chtějí věci vysvětlovat, opodstatňovat, proč se zrovna událo to a 

proč to nebylo jinak a s jiným člověkem a jindy. Chtějí diskutovat a poskytují 

okamžitou zpětnou vazbu. Tuto potřebu má zmíněná generace mnohem větší, než starší 

lidé (Potůček, 2014). Mladší cílová skupina opustila z velké části sledování televize a 

poslech rozhlasu a soustředí svůj zájem právě na online média a ve velké míře na 

sociální sítě. 

Podle dat Českého statistického úřadu používalo v roce 2015 sociální sítě 88,7 

procent mladých lidí ve věku 16–24, ze skupiny 25–34 let je to 72,3 procent, zatímco ze 

skupiny lidí ve věku 45–54 let, což zhruba odpovídá cílovému publiku Událostí, 

komentářů používá sociální sítě pouze necelá čtvrtina lidí (ČSÚ, 2015). Pro rok 2017 

lze předpokládat celkový velmi mírný nárůst všech lidí, kteří pravidelně používají 

                                                
10Údaj sama DV TV zveřejnila jako svou úvodní fotku na Facebooku, dostupné z: 
https://www.facebook.com/DVTV.cz/photos/a.1437287356520266.1073741827.1437121429870192
/1765669723682026/?type=1&theater	
11Údaj platný k 18. 11. 2016 činil počet fanoušků DV TV na Twitteru 86,4 tisíce. Dostupné z: 
https://twitter.com/DVTVcz/followers	
12 Údaj platný k 18. 11. 2016, dostupné z: https://www.instagram.com/dvtv/ 
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sociální sítě. Můžeme tak očekávat další, již ale pomalé zvýšení počtu diváků DVTV a 

celkové rozšíření jejího publika do jiných věkových kategorií. 

 

Tabulka 1: Jednotlivci používající sociální sítě (ČSÚ, Informační společnost v číslech, 2016)  
 

Pro DVTV jsou sociální sítě zdrojem jedné třetiny celkové návštěvnosti videí 

(Rozkošný, 2016a). I proto jsou členové týmu na sociálních sítích velmi aktivní. Oba 

moderátoři mají svůj facebookový profil, přes který si pravidelně pročítají reakce 

diváků a diskuze pod videy a dalšími příspěvky. Moderátorka Daniela Drtinová má 

falešný facebookový profil na jiné jméno, aby jí byly tyto komentáře zpřístupněny13, 

ovšem sama je nekomentuje, protože jí podle jejích slov tento elektronický kontakt 

s lidmi nevyhovuje. „Reakce lidí mě zajímají, ale odpovídáme všichni za profil DVTV“ 

(Drtinová, 2016). 

 Přechod z prostředí České televize, kde je zpětná vazba od diváků dostupná 

v omezenější míře, kladl na tvůrce DVTV nové nároky. „Musela jsem se víc snažit (o 

komunikaci) s mladou generací a mladšími lidmi. Jednak reagují hned a jednak jsou 

dost nekompromisní, zvláště na sociálních sítích. V ČT jsem dostávala vždy velké 

množství dopisů a emailů, ale úplně v jiné podobě.(…) Skrz sociální sítě hned víme, jak 

který rozhovor mezi lidmi zní“ (Drtinová, 2016). 

                                                
13 Do facebookového rozhraní člověk může nahlédnout jen v případě, že se sám zaregistruje a 
vytvoří si facebookový profil.	
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 Mnohdy živelné diskuze na sociálních sítích vznikají samovolně, DVTV je 

nemoderuje. Reaguje na konkrétní otázky a v zásadě debatu nechává plynout. Může 

dojít ke skrytí nebo smazání příspěvku. To se stává pouze zřídka, kdy redakce skrývá 

nebo maže výroky, které jsou zvláště urážlivé nebo porušují zákony (Rozkošný, 2016b). 

„To je takový samostatný proud, který plyne. A možná i to je atraktivní, že spousta 

médií a jejich komentářů jsou hodně čtené, protože lidi zajímá, co si o tom myslí ostatní 

a pročítají si pouze komentáře. Někdy dochází až k absurdním situacím, kdy mám pocit, 

že si pročítají jenom komentáře, že už diváky ani nezajímá zdroj“ (Rozkošný, 2016b). 

5.4 Technika pro snímání rozhovorů 
 

DVTV přešla z velkého a plně vybaveného televizního studia do uvedeného 

newsroomu v Karlíně, kde je sídlo vydavatelství Economia. Tato změna prostředí, 

jakkoli by se mohla jevit jako méně podstatná, předurčila mnoho situací, se kterými se 

redakce DVTV a zejména pak techničtí pracovníci museli vypořádat. Protože je 

newsroom koncipován jako rozlehlý open space („otevřený prostor“), kde pracují 

novináři z různých médií a platforem společně, bez kanceláří oddělených stěnami, jedná 

se o poměrně rušné prostředí. Hlučné pozadí však není u natáčení rozhovorů žádané, 

protože může pokazit jejich průběh a dokonce se může stát, že budou výpovědi 

moderátora a respondenta nesrozumitelné. 

Podle Rozkošného (2016b) byl výběr karlínského mediálního centra při vzniku 

projektu záměrný. „Poskytoval nám pozadí novinářského newsroomu, které pro nás 

znázorňuje novinářské kvality. (…) Ostré rozhovory jsme natáčeli v opravdu rušném 

prostředí, takže díky 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“ (Rozkošný, 2016b). Jedná se o mikrofony tzv. 

ledvinové, které z velké části potlačí hluk v pozadí. Rozkošný (2016b) upozorňuje na 

další problémy, které mohou při natáčení v newsroomu nastat. Střecha místnosti je 

prosklená, tedy např. v létě se mohou světelné podmínky rychle měnit v závislosti na 

počasí, třeba když náhle přijde bouřka a temné mraky. Pokud přijdou třeba kroupy, 

dunění se rozléhá tak, že jedná se o neřešitelný problém. Natáčení se přeruší a musí se 

počkat, až přestanou padat. 
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DVTV natáčí na zrcadlové fotoaparáty Canon střední třídy v cenovém rozpětí 

20–30 tisíc korun. Natáčecí technika se příliš od vzniku projektu nezměnila. Velkou 

změnu znamenalo jen natáčení na iPhone mobilní telefony a iPad tablety v terénu, které 

využívají kameramani zejména pro živé přenosy nebo v případě, že natáčí reportér Filip 

Horký (Rozkošný, 2016a). 

Vstupní náklady na techniku se pohybovaly kolem sta tisíce korun. Srovnání 

s televizním zpravodajským studiem, které má mnohdy vybavení za statisíce až miliony 

korun, považuje Rozkošný za neférové. „I když my budeme mít technologie, jaké 

chceme, tak stejně postačí na výrobu 80 procent televizní produkce. A od těch 20 

zbývajících procent nás s televizním studiem dělí 10 milionů. Je ale možné, že dnes těch 

80 procent bude dostatečných, aby uspokojila naprostou většinu diváků. V televizi se 

jedná vyloženě o řemeslo, jak se dělalo postaru. Jsou přesné metodologické postupy, ale 

pak přijde někdo, kdo naruší tento systém myšlení. V první fázi to kvalitativně na 

televizi nestačí, ale na druhou stranu se může ukázat, že 95 procent diváků to prostě 

stačí“ (Rozkošný, 2016b). 

 

5.5 Financování projektu 

 

DVTV uzavřela tříletou smlouvu s opcí (Veselovský, 2016). Je daná fixní 

měsíční částka, za kterou projekt dodává obsah a je stanovena jeho minimální hranice 

délky. Jak bude obsah vypadat je spíš specifikováno gentlemanskou dohodou, než aby 

to bylo nějak smluvně precizně popsáno (Čásenský, 2015, s. 115). 

Spolu s oslavami prvních narozenin spustila DVTV crowdfundingovou kampaň, 

kdy tvůrci vyzvali diváky k finanční podpoře. Kampaň přes server Startovač.cz 

odstartovala 31. 5. 2015. Jejím prostřednictvím zamýšlela DVTV během 30 dnů vybrat 

750 tisíc na svou činnost a další rozvoj (Aust, 2015b). Nakonec se jim cílovou částku 

podařilo překročit téměř třikrát a mezi podporovateli DVTV se vybralo celkem 

2 174 374 korun. Těmito penězi se DVTV zavázala k vydávání časopisu DVTV 

interview, k debatám v regionech nebo k publikování zvukových podcastů ke stažení. 14 

                                                
14Kampaň dostupná na webu: https://www.startovac.cz/projekty/dvtv/	
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„Peníze ze Startovače jsou poměrově o řády nižší peníze. Reklama je jasně 

dominantní. Crowdfunding je druhý model, na který jsme si sáhli. (…) Připravujeme 

vydání magazínu DVTV, kde bude přepsaných 20 našich nejlepších rozhovorů, takže to 

se asi stane dalším zdrojem příjmů. A pak jsou akce nějaké jednorázové typu té tour 

s Open Society. Na procenta je financování DVTV založeno z 90 procent na reklamách, 

ten zbytek možná nedá ani dohromady těch 10 procent“ (Rozkošný, 2016b). 

V říjnu 2016 podepsali tvůrci DVTV smlouvu s vydavatelstvím Economia na 

další tři roky a DVTV tak bude dodávat video obsah pro Aktuálně.cz. Po dvou a půl 

letech vysílání se DVTV navíc chystá rozšířit svůj program o živé vysílání, glosáře či 

moderované diskuse (Aktuálně.cz, 2016). 

6. Interview jako komunikační princip projektu 
 

Audiovizuální rozhovor, navíc v online prostředí, je hlavním a stěžejním 

produktem internetové televize DVTV. Na začátku projektu byla otázka, jaký formát by 

si DVTV měla vybrat jako sobě vlastní, jako něco, co je odliší od ostatních 

internetových médií a zajistí jí sledovanost. 

„Nejvíc pragmatický důvod je ten, že jsme ho (rozhovor) uměli. Protože je to 

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“ (Drtinová, 

2016). 

Rozhovor je považován za diváky oblíbený žánr a má své místo jak ve 

zpravodajsko-publicistických pořadech veřejnoprávní televize, např. pořad Interview, 

tak je to i hlavní formát např. u talk-show typu Show Jana Krause na FTV Prima. 

K ilustraci oblíbenosti rozhovoru jako novinářského žánru, přestože se přesuneme do 

sféry tištěné žurnalistiky, může posloužit magazín Interview, který v letošním roce 

prokazuje rekordní prodeje (Mediamania, 2016). Celý jeho obsah je tvořen 

hloubkovými publicistickými rozhovory s významnými osobnostmi z různých oborů. 

Přesto rozhovory DVTV mají svoji jasnou charakteristiku. Rozhovor není 

obsahově stříhaný. Veškerý materiál, který DVTV natočí, je publikován (Drtinová, 

2016). Rozhovor DVTV má také znaky televizního živého vysílání, přestože se 

rozhovory tzv. „logují“ do systému a uživatelé si je pouští jako video on demand. 
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Podobnost s televizním vysíláním se vyznačuje např. tím, že nelze upravit, to, co bylo 

řečeno, jak tomu bývá u rozhovoru psaného, proto je rozhovor velmi autentický a kromě 

skutečností obsažených v odpovědích respondenta můžeme sledovat jeho fyziognomii a 

hodnotit jeho bezprostřední reakci na moderátorovu otázku. Snímaný rozhovor je 

všeříkající, klade ovšem jak na respondenta, tak na moderátora, velké nároky. Mluvená 

řeč obrácená k divákům vykazuje obvykle různé kontaktní rysy, které se projevují 

v gestech, mimikou a jinými neverbálními signály. 

6.1 Konfrontace – důležitý prvek rozhovoru DVTV 
 

Konfrontace je v rozhovorech DVTV jedním z nejdůležitějších prvků, zejména 

pokud se jedná o rozhovory s politiky nebo s vysokými státními úředníky zastávajícími 

funkce důležité pro chod státu. DVTV využívá metody konfrontace především ve 

vztahu mezi moderátorem a respondentem, rozhovory se dvěma navzájem 

konfrontujícími hosty jsou u DVTV výjimečné. 

Moderátor Martin Veselovský (2016) charakterizuje „DVTV rozhovor“ takto: 

„Já nebo kolegyně jako moderátoři v rozhovoru neimplementujeme svůj názor, ale 

ptáme se z odstupu a zároveň používáme kritický přístup v podstatě ke všemu, co je 

řečeno. Dost pečlivě se stavíme na druhou stranu od toho názoru, nebo zkušenosti, která 

je prezentována respondentem. A z toho vyplývá, ani ne vedlejší efekt, ale podstata 

rozhovoru, že vy přimějete respondenta, aby argumentoval a aby vysvětloval svoji 

pozici.“ 

Podle Martina Veselovského (2016) nelze princip konfrontace a neustálého 

zpochybňování výroků respondenta aplikovat na rozhovory klasicky společenské nebo 

portrétní, např. se Zdeňkem Svěrákem. V nich je cílem představit a zviditelnit danou 

problematiku, obor, osobnost a nabídnout na ni divákům neotřelý úhel pohledu. 

Hlavní autor projektu Jan Rozkošný (2016b) vyzdvihuje jako další stěžejní pilíř 

rozhovoru v DVTV jeho autenticitu. „Myslím tím, že moderátor zprostředkovává a 

konfrontuje názory respondenta. Bez prostředníků, bez výkladů. Divák si tak může 

z rozhovoru odnášet svoje závěry. (…) 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 
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– autenticita, konfliktnost a možnost samostatného výkladu každého jednotlivého 

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

Někdy je míra konfrontace taková, že ji diváci mají tendenci ztotožňovat přímo 

s názory moderátorů (Drtinová, 2016). Moderátorka Daniela Drtinová potvrzuje, že 

vkládá záměrně provokativní obsah do otázek a lidé to pak považují za její postoj 

v dané problematice. Diváci podle ní častokrát nedokáží rozlišovat mezi oponenturou 

k respondentovi a jejím skutečným názorem. Na osobním názoru moderátora nezáleží, 

vlastně záležet by nemělo. 

Podle Jana Rozkošného (2016b) DVTV přistupuje k jakýmkoliv vyjádřením ve 

svých pořadech kriticky. Neznamená to ovšem, že na konci rozhovoru podávají 

moderátoři návod na to, jak rozhovor vnímat. Tento prostor je ponechán divákovi. 

Vnímání publikem se i podle reakcí na sociálních sítích, zejména Facebooku, u různých 

členů cílové skupiny mnohdy zásadně liší. Přirozeně se vytváří divácké skupiny na obou 

koncích postojového spektra. Na příkladu rozhovoru s Františkem Ringo Čechem15, 

jako dlouholetým podporovatelem a přítelem prezidenta republiky Miloše Zemana, 

můžeme ilustrovat, jak se publikum rozpoltí do dvou skupin – jedni rozhovor vnímají 

jako jeho úspěšnou obhajobu, druzí mají pocit, že nedokázal vhodně reagovat na 

moderátorčiny otázky a vyšel tedy z rozhovoru jako poražený. 

6.2 Stopáž 
 

Významným specifikem rozhovorů DVTV je fakt, že nejsou v zásadě časově 

ohraničeny podle přísných pravidel. To představuje něco zcela neobvyklého, zejména 

ve vztahu k předešlému působení velké části týmu DVTV v publicistických a 

zpravodajských pořadech v České televizi. Televizní praxe se totiž výrazně liší, pořady 

mají přesně určenou délku, nejde je ani zkrátit ani prodloužit, protože jsou v rámci 

daného programu pevně ukotveny mezi další, na sekundy načasované pořady. 

Moderátor Veselovský už při založení projektu na jaře 2014 řekl, že zejména 

před volbami vypracovávají veřejnoprávní média tzv. minutovníky, které přesně ukáží, 

jak často a jak dlouho daný politik hovořil. Veselovský často v České televizi 

zpracovával téma, které se týkalo vlády, ale v rámci zachování vyváženosti musel dát 

                                                
15Dostupné z: http://video.aktualne.cz/dvtv/ringo-cech-zeman-se-nepodela-je-to-dobry-
prezident/r~db32d9b4f7da11e498af002590604f2e/ 
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prostor i opozici, jejíž názor byl pro daný problém irelevantní, nezajímavý. Podle 

Veselovského se právě takovýmto vyvažováním ztrácí role moderátora a místo novináře 

se z něj stává předavač slova (Formánek, 2014). Pro časopis Reportér (Čásenský, 2015, 

s. 109) Veselovský řekl, že osobně nemá nijak definovanou vyváženost. Automaticky 

prý v DVTV nevyvažují. Pokud usoudí, že se téma týká jedné strany, rozhovor udělají 

pouze s ní. 

DVTV využívá neomezeného časového a datového prostoru, který nám 

v dnešní době online prostředí nabízí, a délky jejích rozhovorů jsou velmi variabilní, 

přestože dopředu mají autoři hrubou představu o tom, jak dlouhý by rozhovor měl být 

(Veselovský, 2016). To, kolik minut se danému rozhovoru bude věnovat, podle 

Veselovského (2016) cítí moderátor a editor. Vše se odvíjí od několika faktorů, mezi 

které patří mimo jiné téma rozhovoru. Rozhovor o ekonomických aspektech čínské 

finanční expanze mohl trvat 15 minut, zatímco 30 minut bylo opodstatněných pro 

rozhovor s bývalým hejtmanem Středočeského kraje Davidem Rathem (Veselovský, 

2016). 

„Pro nás je to v DVTV takový malý experiment, protože když jsme začínali 

dělat rozhovory, tak nám všichni říkali, že cokoliv nad 5 minut je nekoukatelné. 

Přemýšleli jsme nad tím, jak stopáž zkrátíme, aby rozhovory nebyly vleklé. Tento tlak 

na stopáž ale netrval dlouho. 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 nemáme bič stopáže. Obecně si myslím, že 

stopáž zpravodajského rozhovoru by měla být kolem deseti minut a portrétního 

rozhovoru do dvaceti minut“ (Rozkošný, 2016b). 

Produkce video rozhovorů DVTV ovšem není zcela volná disciplína. Ze 

smlouvy s vydavatelským domem Economia, pod jehož hlavičkou a fakticky i střechou 

DVTV svůj video obsah publikuje, vyplývá, že DVTV musí Economii dodávat 30 

minut video obsahu denně (Rozkošný, 2016b). Od začátku má projekt velkou 

nadprodukci, některé dny dvojnásobnou, jiné i více násobek původní časové dohody. 
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6.2.1 Výhody a nevýhody variabilní stopáže v DVTV 
 

Flexibilní stopáž jednotlivých rozhovorů má své výhody i nevýhody. Výhoda 

se projevuje tím, že každému tématu může moderátor věnovat čas, které si téma pro 

dostatečné informování diváků zasluhuje. Je běžné, že se respondenti „otevírají“ až 

v druhé polovině rozhovoru, kdy získají k novináři důvěru a mají pak tendenci hovořit 

odvážněji, více otevřeně. Pokud se moderátorovi podaří dostat hosta do této fáze, kdy je 

ochoten prozradit na sebe či o dané skutečnosti víc, má díky neomezenému času prostor 

se ptát dál, a tím nezůstane žádná důležitá otázka nezodpovězená. Platí to i opačně, kdy 

například respondent odpoví na jednoduché aktuální téma během deseti minut, není pak 

zapotřebí rozhovor uměle natahovat. 

Daniela Drtinová (2016) ale upozorňuje i na nevýhody oficiálně nedefinované 

délky formátu. Pokud je moderátor tlačen časovým limitem, má přesně vytyčené 

mantinely, kterých témat se rozhovor stihne dotknout a na která naopak nezbyde čas. 

Od toho se odvíjí i příprava na interview, kterou sama Drtinová považuje v tomto 

případě za jednodušší. Pokud má totiž přesně danou stopáž, už podle své dlouholeté 

zkušenosti ví, kolik okruhů otázek je časově možné do výsledného formátu zařadit. 

6.2.2 Analýza stopáže rozhovorů DVTV – rok 2016 
 

K přesnému vymezení tendencí stopáže rozhovoru DVTV jsem využila, jak již 

bylo avizováno, kvantitativní metodu sběru dat. Na základě dvojího dvoutýdenního 

sledování DVTV jsem vytvořila ze získaných údajů dvě tabulky. Tabulka 2 znázorňuje 

časové období z první poloviny listopadu 2016, tabulka 3 pak zachycuje stejně dlouhé 

časové období, avšak o rok dříve, tedy z první poloviny listopadu 2015. 

DVTV publikuje rozhovory každý den, včetně víkendu, kdy je ovšem četnost 

nižší. Ve všední dny se většinou zveřejňují dva až tři rozhovory, popřípadě jiné video 

materiály, jako jsou reportáže (ty má na starosti redaktor Filip Horký), o víkendu je to 

většinou jeden rozhovor denně. 

Vycházela jsem z dvoutýdenního sběru dat v termínu 31. 10. 2016 až 13. 11. 

2016 (bylo nutné analýzu zahájit v pondělí, protože se dva hlavní moderátoři v natáčení 

rozhovorů střídají po týdnu; ze stejného důvodu jsem zvolila dvoutýdenní statistiku, aby 

na každého moderátora připadl jeho „natáčecí týden“, a tím se zabránilo zkreslení). 
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V tomto termínu bylo publikováno celkem 26 rozhovorů, s průměrnou délkou zhruba 21 

minut a 16 sekund. 

Video obsah třetího z moderátorů, či spíše reportéra Filipa Horkého, se liší od 

rozhovorů Drtinové a Veselovského tím, že se nejedná o klasické studiové rozhovory, 

ale o výjezdy a reportáže, popř. kratší rozhovory v prostředí události, nikdy však ne 

v sídle vydavatelství Economia. Datová statistika je pak ovlivněna i tím, že ve 

sledovaném období se Filip Horký účastnil novinářské stáže ve Spojených státech, tudíž 

nebyl přítomen v redakci DVTV. Filip Horký se k DVTV připojil v říjnu 2015. Editor 

DVTV Čestmír Strakatý to za internetovou televizi zdůvodnil takto: „Chceme ho posílat 

tam, kde se děje něco podstatného, co by mělo naše diváky zajímat. Budeme 

experimentovat s novými formáty, možnostmi natáčení a zprostředkování informací 

pomocí moderních technologií“ (Aktuálně.cz, 2015). Do této statistiky, protože se 

soustředím zejména na rozhovory v klasickém podání DVTV, tak, jak s nimi projekt 

začal, mediální výstupy Filipa Horkého nezahrnuji. 

Je rozdíl, zda se jedná o natáčecí týden Martina Veselovského nebo Daniely 

Drtinové, v jejím případě (podle tabulky 2) je tendence vést rozhovory časově delší. 

Martin Veselovský udělal za první sledované období 14 rozhovorů o celkovém čase 

zhruba 280,5 minut (tedy asi 4 hodiny a 40 minut); průměrná délka interview byla asi 

20 minut. Daniela Drtinová moderovala 12 rozhovorů o celkovém čase zhruba 272,3 

minut (tedy asi 4 hodiny a 32 minut); průměrná délka asi 22 minut a 46 sekund. 

DVTV sama na svém internetovém portálu zařazuje rozhovory do tematických 

kategorií (politika, společnost, zahraničí, kultura, cestování, ze sportu, věda, 

technologie, zábava, jídlo, byznys, automoto), z čehož některé z nich jsou využívány 

pouze marginálně (např. automoto nebo byznys). Největší prostor dostávají témata 

politická, společenská, kulturní nebo zahraniční. To dokazují i údaje v tabulce 2, kdy za 

sledované období patřilo nejvíce rozhovorů do oblasti společnost (10), politika (9), 

méně frekventovanými oblastmi byly zahraničí (4), kultura (3) a cestování (1). Nutno 

dodat, že tyto kategorie nejsou přesně vymezeny a v mnohém se prolínají. Pak už 

rozhodnutí o zařazení do určité tematické oblasti závisí na editorovi. Stejně jako o 

stopáži si o tématech a jejich kategorickému zařazení rozhoduje pouze tým DVTV. To 

umožňuje vysokou pestrost témat a výběr hostů z různých oblastí života. 
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Tabulka 2 - vlastní výzkum 

6.2.3 Analýza stopáže rozhovorů DVTV – rok 2015 
 

Z dvoutýdenního sběru dat v termínu 2. 11. 2015 až 15. 11. 2015 vyplývá, že 

v tomto období bylo zveřejněno celkem 28 rozhovorů o průměrné délce asi 19 minut a 

17 sekund. Shodně po 14 rozhovorech patřilo každému z hlavní moderátorské dvojce, 

tedy Drtinové i Veselovskému. Z celkového počtu 38 publikovaných video materiálů 

připadá na reportéra DVTV Filipa Horkého 10 reportáží, popř. jiných mediálních 

výstupů. Jak již bylo vysvětleno výše, jím vytvářený video obsah však do analýzy 

nezahrnuji. 
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Martin Veselovský vedl ve sledovaném období 14 rozhovorů o celkovém čase 

zhruba 244 minut (tedy asi 4 hodiny a 1 minuta); průměrná délka asi 17 minut a 25 

sekund. 

Daniela Drtinová moderovala také 14 rozhovorů o celkovém čase zhruba 278 

minut (tedy asi 4 hodiny a 38 minut); průměrná délka asi 19 minut a 51 sekund. 

Tabulka 3 – vlastí výzkum 
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6.2.4 Analýza stopáže rozhovorů DVTV – vyhodnocení tendencí 
 

Ze srovnání dat z tabulek 2 a 3 vyplývá, že se prozatím základní parametry 

rozhovorů moderátorů Drtinové a Veselovského příliš nemění. Jak v roce 2015, tak i 

v roce 2016 se průměrná délka jednoho rozhovoru pohybovala okolo 20 minut s tím, že 

je zde patrná u obou moderátorů pouze mírná tendence vést rozhovory o něco delší. 

Z analýzy také vyplývá, že rozhovory moderátorky Daniely Drtinové jsou zhruba o 2 až 

3 minuty delší než jejího kolegy Veselovského. Tento trend se objevil v obou 

sledovaných obdobích v letech 2015 a 2016. Oba moderátoři, až na drobné odchylky, 

které jsou však ovlivněny sledem aktuálních událostí16, natáčí přibližně shodný počet 

rozhovorů, za dva týdny každý v průměru 12 až 14. Pravidelným střídáním moderátorů 

DVTV dociluje genderové vyváženosti, diverzity v tématech i pestrosti přístupu a stylu 

moderátora. Pro diváka je tak sledování internetové televize DVTV méně jednotvárné, 

atraktivnější. 

 

6.3 Vizuální zpracování DVTV 
 

Důležitý vizuální prvek, který se stal charakteristikou DVTV, je detail. DVTV 

na svých videích používá tzv. řezaný formát. Moderátor s respondentem jsou oba 

usazeni naproti sobě u stolu, jsou snímáni v detailu obličeje, navíc se častokrát objevují 

atypické obrazy tak, že snímací technika zabírá aktéry až od půli čela („řeže“ jejich 

obličej). Nabízí se tak ještě bližší pohled na lidskou tvář, tzv. velký detail. Nevšední je 

také zobrazení moderátora zezadu, konkrétně části jeho hlavy, viditelná část tváře a 

ucho, v případě Daniely Drtinové několik pramenů vlasů. Divák má tak pocit, že je u 

rozhovoru přítomen, jakoby seděl za moderátorovými zády. 

Tyto pohledy kamer divákům zprostředkovávají velké množství projevů 

neverbální komunikace, což podpoří vnímání obsahové stránky rozhovoru a podílí se na 

vyvolávání silných emocí u diváků. Koneckonců emoce jsou v dnešním světě tím 

nejdůležitějším. Například u nabízených nových automobilů výrobci a prodejci už 

neuvádějí podrobné technické údaje, ale důraz je kladen na vzhled, možnosti 

individualizace produktu i prodejní prostředí. Nadvládu emocí nad fakty můžeme 

                                                
16Pokud se stane několik aktuálních událostí v natáčecím týdnu Martina Veselovského, jeho celkový 
počet rozhovorů bude vyšší, protože se DVTV snaží rychle na tyto události reagovat a s jejich aktéry 
natočit rozhovor (příkladem může být pád vlády). 	
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registrovat také u volebních kampaní. Voliči přestává být vnímáno, co je prezentováno, 

„body“ přináší spíše dobře volený způsob prezentace. 

 

Obrázek 1: Ilustrační obrázek „řezaného“ formátu (rozhovor s Benem Christovao ze dne 14. 11. 

2016) 

Na tento „řezaný“ formát si museli diváci nejprve zvyknout. Podle Drtinové 

(2016) zaznamenala redakce DVTV po spuštění projektu vlnu nevole a nesouhlasných 

reakcí. Dnes už negativní ohlasy na tento styl od diváků nezaznamenávají. 

K podobnému snímání obou aktérů rozhovoru přistoupila i veřejnoprávní televize 

v pořadu Interview. 

Detaily mají v DVTV i další funkci. Už od vzniku projektu se počítalo s tím, že 

bude jeho obsah diváky konzumován zejména na mobilních platformách, jako jsou 

chytré telefony a tablety (Veselovský, 2016). Z důvodu výrazně menších rozměrů 

obrazovek, než je u klasických televizorů, bylo třeba snímat moderátora i respondenta 

tak, aby byli i na těchto platformách dobře vidět. Záběr velkého detailu však klade na 

moderátory vyšší nároky. Respondentova mimika je spíše pro zajímavý a autentický 

rozhovor žádoucí, u moderátora se ovšem průkaznost emocí, které jsou z výrazu 

v obličeji snadno k rozpoznání, může považovat za nedostatek, protože hrozí, že do 

rozhovoru implementuje svůj názor. Přestože DVTV natáčí publicistické interview, 
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nerezignuje na jeho zpravodajský charakter. V případě rozhovorů v podání 

Veselovského a Drtinové se hranice mezi zpravodajstvím a publicistikou významně 

stírají (Rozkošný, 2016). 

DVTV vzbudilo u diváků pravděpodobně právě svými inovativními, 

podrobnými záběry nový zájem. Nyní se běžně v komentářích pod jednotlivými 

příspěvky s video rozhovory objevují reakce právě na obličejové výrazy moderátorů. 

K podobným reakcím neměli diváci dříve možnost, protože detailní snímání mimiky 

obličeje bylo výjimečné. 

„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. Mně se část lidí 

bojí, část lidí to irituje, samozřejmě, můj obličej když ztvrdne, tak v něm vše hraje. (…) 

Teď byl někde rozhovor, kde jsem víc mlčela, jeden divák psal, že jsem se tiše 

vysmívala. I když mlčím, tak jsou diváci, kteří nevědí, co s ním“ (Drtinová, 2016). 

6.4 Výběr respondenta pro rozhovor 
 

Pravděpodobně nejzásadnější faktor pro úspěch rozhovoru DVTV je výběr 

vhodného respondenta. Největší předpoklady úspěchu u diváků a od toho se odvíjejících 

vysokých čísel sledovanosti bude mít interview s takovým hostem, jenž je ve 

společnosti dobře známý, nabízí neotřelé pohledy na vybranou problematiku, reaguje na 

aktuální téma nebo u nějž se předpokládá polemika s obecně uznávaným názorem či 

konfrontace s moderátorem. 

6.4.1 Proces rozhodování při výběru hosta 
 

Poslední slovo při výběru hosta mají editoři, tedy Čestmír Strakatý nebo Jan 

Ouředník, popř. služebně nejmladší editor Filip Vích, přičemž celý tým přináší nápady 

na potenciálně vhodné respondenty. Kromě toho píší redakci nápady na rozhovory i 

samotní diváci, zejména na sociálních sítích (Drtinová, 2016). 

„Editor je v zásadě ten, kdo u nás podněcuje debatu, pokud jde o výběr hostů, 

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

hostů s výjimkou práva veta moderátorů“ (Rozkošný, 2016b). Právo veta moderátorů se 

jak podle Martina Veselovského, tak Daniely Drtinové příliš neuplatňuje. Konkrétní 
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použití tohoto práva na odmítnutí hosta zmiňuje Drtinová (2016): „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. (…) Jinak se to ale stává málokdy.“ 

Podle Martina Veselovského (2016) hosty oslovuje většinou produkční 

Markéta Burleová, která s týmem také odešla z České televize. V některých případech 

tak činí sami editoři. Ve společném kalendáři realizačního týmu DVTV jsou hosté 

naplánováni zhruba na dva týdny dopředu. Je nutné mít však časovou rezervu ještě na 

pozvání hostů k živým tématům. Organizace velmi aktuálních rozhovorů probíhá 

mnohokrát týž den. 

Většinou lidé rozhovor v DVTV neodmítají. Nemusí se tedy obvolávat 

nadměrný počet respondentů. Týdně může produkční oslovit zhruba 20 až 30 lidí 

(Drtinová, 2016). „U nás velká přidaná hodnota je v dramaturgické alchymii. Naši lidé 

umějí poskládat a vybrat hosty, kteří z velké části dokáží vystihnout aktuální trendy a 

dotknout se diváků. (…) Nám se daří vystihovat lidi i témata, které jsou pro společnost 

důležitá, ale ještě jsou ve společnosti latentní. Takhle se nám podařilo udělat rozhovor 

s Tomášem Radilem, jako profesor zkoumá nenávist jako fyzikální veličinu. (…) To 

bylo třeba velmi úspěšné video s tématem, o kterém jsem nikdy do té doby nečetla“ 

(Drtinová 2016). 

6.4.2 Odpovědnost při výběru respondenta 
 

DVTV není svázána žádným etickým kodexem, jako je tomu např. u 

veřejnoprávních médií České televize a Českého rozhlasu. Dramaturgie projektu je 

zcela na rozhodnutí redakce DVTV. Porota 28. ročníku ocenění Trilobit, výročních cen 

Filmového a televizního svazu (FITES), ocenila DVTV. Udělila jí Zvláštní cenu poroty 

za rok 2014 se slovy, že „se tvůrcům podařilo uvést formát opravdu svobodné, nezávislé 

a zdravě drzé publicistiky, která si jak výběrem hostů, tak způsobem vedení rozhovorů 

může dovolit zbavit se jinak v kraji obvyklých politických či partajních ohledů až 

servility“ (Aust, 2015c). 

Právě výběr hostů je pro DVTV klíčový. Naprostá většina z adeptů na rozhovor 

nevyvolává v redakci debatu, zda mají být pozváni. Pouze u minority návrhů musela 
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DVTV vést dlouhé diskuze o tom, jestli by měli dostat prostor k další  prezentaci svých 

názorů v médiích. Tato otázka je spojena s vnímáním společenské odpovědnosti. 

Jedním takovým potenciálním hostem byl protiislámský politický aktivista Martin 

Konvička, který je znám svými nevybíravými a velmi kontroverzními názory na migraci 

a islámské náboženství.17 

„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 (přímé 

demokracie), oznámil kandidaturu do krajských voleb a měl za sebou extrémně 

úspěšnou petici. Najednou to byl člověk, který měl nakročeno do veřejného prostoru“ 

(Veselovský, 2016). Nakonec zmíněné argumenty přispěly k tomu, že interview 

proběhlo. Rozhovor s Martinem Konvičkou vyvolal bouřlivé reakce diváků. 

Moderátor Martin Veselovský za něj byl oceněn Novinářskou cenou 2015 

v kategorii audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse“. Získal 

také Cenu veřejnosti (Novinářská cena, 2016). Porota hodnotila moderátora 

následujícími slovy: „Porota oceňuje profesionální způsob vedení rozhovoru, kterým 

autor odhalil politické záměry a extremistické názory předsedy Bloku proti Islámu. 

Moderátor důsledně trval na položených dotazech a nenechal se vtáhnout do osobní 

roviny. Vyzdvihujeme také zvolené téma, které je klíčové pro budoucí charakter a 

otevřenost české společnosti a celé Evropy“ (Novinářská cena, 2016). Moderátor Martin 

Veselovský za rozhovor obdržel současně i Česko-slovenskou cenu veřejnosti. 

6.5 Příprava rozhovoru a rešerše 
 

Rešerše slouží moderátorům k tomu, aby se v tématu rychle zorientovali a 

nemuseli dělat plošný sběr dat. DVTV používá ke sběru informací pro účely rozhovorů 

zejména otevřené zdroje – weby českých i zahraničních médií, databázi Newton apod. 

Pracují také s veřejnoprávními médii, které považují za důvěryhodný zdroj. Rešeršista 

podotýká, že jako všechny zdroje, i ty veřejnoprávní, je třeba ověřovat. I osobní zdroje 

mohou hrát roli při sběru podkladů (Vích, 2016). V samotných rozhovorech si pak 

divák často může povšimnout citací výroků osobností z jejich osobních nebo oficiálních 

                                                
17Některé jeho výroky dostupné z osobního facebokového profilu, dostupného z: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011068687825	
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účtů na sociálních sítích, zejména pak Facebooku nebo Twitteru. DVTV dokazuje, že je 

moderní novinářskou platformou, která využívá všechny dostupné online zdroje 

informací. Z hlediska jak prezentace informací, tak i jejich vyhledávání, projekt v plné 

míře využívá prostředí nových digitálních médií. 

Časová dotace na jednu rešerši se nedá přesně stanovit, vždy se přizpůsobuje 

danému tématu nebo pozvanému hostovi. „Jsou témata, kterým nemusíte věnovat víc 

než dvě tři hodiny, a jsou témata, kterým se musíte věnovat třeba i čtrnáct dní nebo 

měsíc. (…) Jestliže budete chystat rozhovor s hercem, tak tomu nevěnujete tolik, jako 

když budete chystat velký politický profilový rozhovor typu Konvička nebo Ovčáček“ 

(Vích, 2016). 

Příprava na rozhovor probíhá v DVTV po více než dvou letech od spuštění 

projektu poměrně standardizovaným způsobem. Poté, co se vybere host, dojde 

k samotné přípravě na rozhovor. Ideální postup je, že rešeršista sestaví podklady podle 

zadání moderátora nebo editora, moderátor připraví podrobný literární scénář 

rozhovoru. Ten zkontroluje editor, přičemž klade velký důraz na otevírací otázku a tzv. 

leading, který má funkci perexu, tedy popisu videa (Rozkošný, 2016b). Titulek u 

rozhovoru je tím prvním, co potenciální diváky zaujme, a tedy tím, co médium ve 

skutečnosti prodává. Podle Veselovského (2016) si moderátor s editorem před každým 

rozhovorem definují, co ještě nebylo řečeno a co by se jako moderátor (v roli zástupce 

veřejnosti) od hosta chtěl dozvědět. 

Oba moderátoři se ovšem připravují na rozhovor individuálně. „Já přečtu na 

jedno téma třeba 30 nebo 40 stránek textu. A někdy se ještě vracím k jednotlivostem a 

dělám si poznámky. U mě se ukázala úspěšná metoda, kterou zpracovávám otázky, kdy 

si téma rozeberu na úplné atomy a pak ho filtruji přes svoji osobní zkušenost. (…) 

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 téma 

vnímám, přestože se stále týkají daného zadání“ (Drtinová, 2016). Přičemž si Daniela 

Drtinová píše doslovné otázky. Na respondenta reaguje, ale velmi ráda se vrací ke své 

struktuře, kterou má promyšlenou většinou z předchozího dne. Také druhý moderátor 

Veselovský (2016) si píše doslovné otázky z připravené rešerše. Vypracovává si i mapy 

a tzv. pavouky odpovědí, které znázorňují možné odpovědi hosta na připravené otázky. 
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Tyto otázky respondent nedostává dopředu. V některých případech se mu sdělí 

pouze okruhy, kterým se bude moderátor v rozhovoru věnovat. Většinou se jedná o tři 

dvouslovné charakteristiky okruhů (Veselovský, 2016). 

Zvláštní přípravu vyžadují významné rozhovory, u kterých se předpokládá 

velké množství konfrontačních otázek, zejména tedy rozhovory politické. „S editorem 

nasimulujeme rozhovor. On by měl hrát daného hosta a sehrát různé momenty, které by 

se tam mohly stát na základě toho, co víme. Abychom měli představu, jak budeme 

reagovat při rozhovoru“ (Veselovský, 2016). 

6.6 Průběh rozhovoru 

6.6.1 Komunikace mezi editorem a moderátorem 
 

V televizní praxi je běžné, že je moderátor s režií nebo ještě častěji s editorem 

propojen tzv. uchem, tedy sluchátkem, skrz nějž probíhá jednosměrná komunikace od 

editora směrem k moderátorovi v reálném čase. Televizní pracovníci pro to používají 

pojem náslech. 

V DVTV se natáčecí studio velmi liší od televizního. Natáčí se v rušném 

prostředí karlínského newsroomu v sídle vydavatelství Economia. Proto komunikace 

prostřednictvím náslechu není možná. DVTV používá ke komunikaci během rozhovoru 

základní techniky. Martin Veselovský to pro časopis Reportér popsal takto: 

„Pódium, na kterém točíme rozhovory, je hrozně malinké. Na něm jsou subtilní 

fotoaparáty, kolem pobíhají dva kameramani. A za hostem, v mém zorném poli, sedí 

editor, který má notebook na stole a velkým fontem mi během rozhovoru píše 

poznámky. Například „Přitlač“, „Jiný směr“. Musí to být stručně, abych to zvládl na 

jedno mrknutí přečíst“ (Čásenský, 2015, s. 110). 
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Obrázek 1: Karlínský newsroom vydavatelství Economia – vlastní zdroj 

 

Obrázek 2: Pohled shora na studio DVTV – vlastní zdroj 
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Obrázek 3: Boční pohled na studio DVTV – vlastní zdroj 

Přestože jsou podle Rozkošného (2016b) v DVTV zastánci velkého vlivu 

editora na rozhovor, zejména z hlediska přípravy otázek, během rozhovoru se 

odpovědnost definitivně přesouvá na moderátora. Editor má skrz výše popsaný systém 

možnost zasáhnout, popř. využívají moderátor s editorem i mobilní službu messenger. 

Editor pak zasahuje zejména v případě, že odhalí chyby, kterých se v otázkách dopustí 

moderátor, případně dohledá nějakou informaci, pokud by se ho host snažil obalamutit. 
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Dává mu také informace o tom, jak se rozhovor vyvíjí po dramaturgické stránce, např. 

zda se moderátor nevěnuje malichernostem příliš dlouhou dobu apod. 

Moderátor není povinen uposlechnout vzkazů od editora a na vlastní 

odpovědnost může pokračovat ve své linii otázek. „Pokud máte jasno, kam rozhovor 

vedete, je to na vás. Vy tam sedíte jako moderátor. Akorát si to pak musíte 

vyargumentovat s editorem, protože se může ukázat, že to bylo špatně“ (Veselovský, 

2016). Tento aspekt audiovizuálního rozhovoru vysílaného lineárně, nebo jako 

v případě DVTV bez zásahů střihu záznamu, je stejný jak v běžné televizní praxi, tak 

v DVTV. Vzkazy na notebooku od editora pak nejsou psány během každého rozhovoru, 

jedná se spíše o výjimečný postup. 

6.6.2 Komunikace hosta a moderátora 
 

Daniela Drtinová a Martin Veselovský jsou dobře známé tváře z televizních 

obrazovek. Za svou dlouholetou praxi v médiích se již potkali a seznámili s řadou 

politiků a dalších významných osobností české společnosti. Takové vztahy pak mohou 

diváci vnímat jako faktory ovlivňující nestrannost vůči konkrétním hostům. Proto je 

velmi důležité, jak spolu moderátor s respondentem před rozhovorem komunikují. 

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

Nekomunikujeme s hosty bokem. (…) Hosté přijdou, já vyjdu z maskérny a většinou za 

nimi jdu co nejpozději, kdy už má rozhovor začít. Pozdravím se s hostem a znovu mu 

řeknu, jaké bude téma. Občas tam sedíme, někdy bývá napjaté ticho, protože se s nimi 

nechci bavit. Když se jedná o někoho, na kom je vidět nervozita, tak s ním mluvím, že 

se není čeho bát. S politiky se nebavím“ (Drtinová, 2016). 

Zvláštní záležitostí je pak i tykání či vykání, občas se totiž moderátor a host 

znají a jsou si zvyklí tykat. Příkladem může být rozhovor Martina Veselovského s jeho 

dlouholetým kolegou z dob, kdy oba působili na rádiu Evropa 2, moderátorem Leošem 

Marešem,18 kdy si v rozhovoru tykají. „Jde spíš o to, jakou kvalitu rozhovor bude mít. 

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

domluvím. U rozhovorů politických si myslím, že je vykání nezbytnost“ (Veselovský, 

2016). 

                                                
18Dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/leos-mares-stardance-z-vas-udela-asociala-neni-to-jen-
soutez/r~ef4388149e7311e5b745002590604f2e/	
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6.6.3 Debriefing a postprodukce 
 

Protože většina členů týmu společně odešla z redakce České televize, vědí už 

vzájemně o svých kvalitách i o tom, co mají jeden od druhého čekat. Podle Drtinové 

(2016) nastává debata po vysílání, zejména pokud se něco nepovede, nebo naopak se 

rozhovor velmi vydaří. „Ale děláme tři až čtyři rozhovory denně, takže na to není ani 

čas. U mě je takovým příkladem nepovedený rozhovor s Pavlem Bémem. (…) 

V časovém presu jsme se opřeli o čtyřicetistránkovou analýzu Pirátů (v kauze 

OpenCard), a ukázalo se, že to nestačilo. (…) Udělali jsme chybu ve strategii a tento 

rozhovor jsme hodně rozebírali“ (Drtinová, 2016). 

Rozkošný (2016b) popisuje proces postprodukce jako krátký rychlý debrief 

(hodnocení) po natáčení. Poté proběhne celkovější hodnocení, během něhož se proberou 

i kameramanské záležitosti. Dále se diskutují elementy, o které se rozhovory doplňují, 

ať už to jsou různé klipy ilustrující nějakým způsobem moderátorovy otázky, nebo se 

může jednat o fotky, mapy, v podstatě cokoliv by obsah rozhovoru mohlo podpořit. 

Mimo to se ještě redakce schází na denní porady. Když video vznikne, provede se 

základní střih videa pro jeho konečnou podobu (střídání záběru na mluvčího), video se 

opatří titulky a znělkou a naloguje se do systému (Drtinová, 2016). 

6.7 Potenciální slabiny DVTV 
 

Přestože je DVTV u diváků velmi populární, soudě podle čísel sledovanosti a 

také podle počtu fanoušků na sociálních sítích, zmíním sporná fakta, která by mohla být 

potenciálními slabinami projektu. V tomto ohledu nejzajímavěji vnímám skutečnost, že 

je projekt postaven z velké části na osobnostech. V České televizi tým spolupracoval 

řadu let. Martin Veselovský i Daniela Drtinová byli při odchodu významnými 

novinářskými osobnostmi dobře známými z televizních obrazovek. 

Diváci České televize a řada dalších byli zvědaví, jak si bývalý tým Událostí, 

komentářů povede v novém projektu. DVTV uspěla u diváků nejen svými inovativními 

přístupy k zažitým novinářským žánrům, ale také tím, že se do moderátorských křesel 

posadili právě Drtinová s Veselovským. 

„Jedna z cest je, aby to 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 fatálním 
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problémem. 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“ (Veselovský, 2016). 

Podle Daniely Drtinové (2016) moderátor profesně roste deset let. A v DVTV 

mají oba moderátoři výhodu svého předešlého moderátorského dvacetiletého působení. 

Filip Horký byl už zkušeným reportérem České televize, když na podzim 2015 začal 

natáčet pro DVTV. Bude zajímavé sledovat, jak se tým DVTV bude rozrůstat dál a 

jakým směrem budou tvůrci projekt posouvat. 

„Záleží na tom, 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 (ze ztráty některého hlavního moderátora) 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“ (Rozkošný, 2016b). 

6.8 Nové výzvy 
 
 Kromě rozhovorů, které jsou naprostým základem mediální tvorby DVTV, se 

projekt věnuje dalším zpravodajským nebo publicistickým formátům. Na začátku roku 

2016 odstartovala DVTV Roadshow, tedy veřejné debaty, kdy vyjela s týmem do krajů 

České republiky, aby debatovala nejen s politickými osobnostmi jednotlivých regionů 

před živým publikem. Na Facebooku DVTV lákala na roadshow například takto: „Přijď, 

sedni si a zažij, DVTV Roadshow startuje! Spojili jsme síly s Nadací OSF Praha a 

jedeme za Vámi. Poprvé se uvidíme už v pátek v Ústí nad Labem ve veřejném sále 

Hraničář. Budeme promítat Kancelář Blaník, nabídneme rozhovory a debatu s hosty, 

přijde třeba developer z ghetta Boris Rudý, podnikatel a filantrop Martin Hausenblas, 

nebo Sabina Slonková. DVTV Roadshow startuje v pátek v 19:30. Těšíme se na vás!“19 

Dalším formátem je DVTV Forum, což je forma živého vysílání ze studia 

DVTV, kdy se mají diváci možnost ptát online v reálném čase pozvané osobnosti na 

cokoliv skrze sociální sítě. Martin Veselovský několikrát připravil komentář k aktuální 

                                                
19

Dostupný post na profilu DVTV z: 

https://www.facebook.com/DVTV.cz/videos/1668579870057679/	
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události podle vlastních slov ve stylu Johna Olivera.20 Dalším formátem, který zejména 

v druhé polovině roku 2016 dostává v DVTV velký prostor, je přímý přenos z míst 

důležitých událostí, jakými byly např. návštěva Dalajlámy v říjnu 2016 nebo oslavy 

výročí 17. listopadu na Národní třídě. První živé vysílání z terénu proběhlo z návštěvy 

čínského prezidenta v Praze 28. 3. 2016. Velký úspěch živého vysílání DVTV nastal při 

živém streamování návštěvy Dalajlámy v Praze 17. 10. 2016. 

Každý, kdo sleduje profil DVTV na Facebooku, dostane upozornění, že DVTV 

„právě vysílá živě“. Služba umožňuje okamžitě všem zobrazit počet sledujících v daný 

moment a také vkládat komentáře a jiné reakce. Tato událost vyvolala velký počet 

reakcí. Z komentářů vyplynulo, že živý facebookový přenos sledovali lidé z celého 

světa, resp. Češi pohybující se v ten daný moment za hranicemi České republiky (Nový 

Zéland, Dánsko, Čína apod.). Samotný tento fakt je velmi významný, protože služba 

ivysilani.cz veřejnoprávní televize ČT je za hranicemi České republiky nefunkční. 

Nejvíce lidí zapnulo přímý přenos DVTV právě ve chvíli, kdy Dalajláma pronášel 

projev, a bylo jich cca 9 tisíc. 

Nové výzvy DVTV shrnul Martin Veselovský (2016): „Jsme ve fázi, kdy se 

potvrdilo, že značka má nějakou sílu, že se na to dívají lidé a že to má potenciál růstu. 

Vidíme mnoho příležitostí, ne všechny tedy, ale mnoho. A těmi 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 (…) 

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

souhrn zpráv. Další 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.“ 

DVTV se mimo rozšíření formátů začala věnovat také rozšíření distribuce svého 

video obsahu. Na jaře roku 2016 dostala své rozhovory do archivu digitální televize O2 

TV (MAM, 2016). V červnu pak i do videotéky digitální televize UPC (UPC, 2016). 

                                                
20John Oliver je britský satirik a politický komentátor, působí na americké televizi HBO kde má svůj 
vlastní pořad – noční talk-show s názvem Last Week Tonight with John Oliver.	
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Podle Jana Rozkošného (2016b) DVTV hledá platformy, na kterých by se lidé 

mohli na rozhovory Veselovského a Drtinové dívat. „V této chvíli je otázka, jestli se 

naše produkční schopnosti mohou vtěsnat někam mezi ČT 1, Novu a O2 Sport, nebo 

jestli podle vašeho způsobu dívání se na televizi vám systém vyhodnotí, že můžete mít 

klidně DVTV na prvním místě. Jestli tedy patříme spíše sem (O2 TV, UPC, Netflix, 

HBO Go), nebo spíš na stream. Osobně si myslím, že třeba na Netflixu to má 

budoucnost. Od té doby, co používám O2 TV a Netflix, tak standartní televizi ani 

nepotřebuju. (…) Takže já si myslím, že tam je nějaká naše budoucnost v mlze“ 

(Rozkošný, 2016b). 



  

 

50 

  

Závěr 
 Na začátku, tedy v roce 2014, stál jeden osamocený projekt internetové televize. 

DVTV se zjevila na mediálním trhu jako neočekávaná střela, nadchla diváky svým 

neotřelým výběrem hostů pro rozhovor, inovativním přístupem k televizním záběrům, 

svou komunikací s diváky na sociálních sítích. Pro její tvůrce to byla velká výzva, 

z dobře známého prostředí České televize s rozsáhlým zázemím v podobě kameramanů, 

techniků, novinářů a dalších členů týmu, ale i v podobě prostor, přešli do nejistého světa 

online médií. 

 Jejich možné obavy z nezdaru se ale nenaplnily. Od prvních týdnů sledovanost 

rozhovorů DVTV dosahovala překvapivých čísel, u těch nejsledovanějších videí 

překročil počet zahájení zhlédnutí i půl milionu. Kromě moderátorské dvojice Drtinová 

a Veselovský se od podzimu 2015 začal na obrazovkách počítačů a mobilních zařízení 

objevovat reportér Filip Horký. DVTV rozšířila svou produkci o řadu nových formátů, 

ať už se jedná o živé přenosy z místa události nebo předvolební roadshow v krajích 

České republiky. 

 Díky principům internetové publicistiky můžeme DVTV definovat jako 

internetovou televizi. Princip rozpojení času ji osvobodil od pevně daného lineárního 

schématu vysílání, konvergence médií jí umožnila využívat multimédia v plném 

rozsahu, sociální sítě otevřely pomyslné brány komunikace směrem k divákům. 

Rostoucí produkce a zájem o monetizaci internetového video obsahu podpořila i vývoj 

nových žurnalistických virtuálních žánrů. V DVTV je takovým příkladem streamovaný 

online přenos z místa události nebo diskuzní pořad s diváky DVTV Forum. 

 Zájem diváků i inzerentů o seriózní internetový video obsah roste a mediální 

domy stále častěji a více investují do jeho produkce. Za největší hráče na trhu je 

považován Stream.cz, Aktuálně.TV (jejíž hlavním dodavatelem video materiálu je 

DVTV), iDnes.tv nebo nejmladší Seznam Zprávy. Je jisté, že se tento trh bude nadále 

rozšiřovat. To na jednu stranu umožňuje DVTV rozšiřování mediální nabídky divákům, 

na stranu druhou se bude do budoucna muset vymezovat vůči konkurenci, aby si 

zachovala svůj osobitý ráz. 

 Problematika monetizace publikovaného video obsahu také vyvolává otázku, 

zda by v budoucnu řada diváků neupřednostnila např. placenou verzi DVTV rozhovorů 
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bez reklam. Než se totiž rozhovor spustí, musí divák zhlédnout nebo „přeskočit“ dvě 

reklamy, další následují i v průběhu rozhovoru. 

 Potenciální slabinou projektu může být fakt, že je DVTV z velké části založená 

na osobnostech. Známá jména sice pomohla DVTV k její počáteční propagaci a 

rozšíření do povědomí společnosti, zatím to ale působí tak, že DVTV „na nich stojí a 

s nimi padá“. Momentálně si nedokážu představit DVTV ani bez jednoho z hlavních 

moderátorů. 

Tyto obavy se ale zatím týkají budoucnosti. Vítězství v diváckých anketách 

popularity i udělení různých novinářských cen potvrzují, že se DVTV o své publikum, 

minimálně v blízké době, nemusí bát. 

 V práci jsem používala kombinaci výzkumných metod, hlavní část však tvořil 

kvalitativní výzkum prováděný na základě osobních rozhovorů s tvůrci DVTV. Jeho 

hlavní výhoda se prokázala v tom, že jsem se dozvěděla řadu zpráv ze zákulisí. 

Informace ohledně fungování projektu se díky těmto čtyřem rozhovorům a mé účasti na 

dvou exkurzích v DVTV mi propojily do souvislostí a já jsem tak dostala poměrně 

ucelený kompletní obraz celého projektu. Ten jsem se pokusila popsat a vyhodnotit 

v textu bakalářské práce. Nevýhodu použití kvalitativního výzkumu spatřuji v tom, že je 

analytická část práce postavena zejména na názorech tvůrců projektu samotných a 

nenabízí názorový protipól, který by nevzešel z jádra týmu DVTV. Kromě jednotlivých 

mediálních článků se zatím podrobnější analýze projektu nikdo nevěnoval. 

 To však nutně nemusí znamenat, že jsou výstupy nevypovídající. Protože jsem 

se v práci zabývala zejména rozhovorem (interview) jako komunikačním principem 

DVTV, tak dle mého názoru konkrétnější informace než od redakce DVTV nelze 

v tento moment opatřit. Rozhovor patří k nejoblíbenějším žurnalistickým žánrům a také 

je to žánr, který moderátoři DVTV umí nejlépe a baví je. 

Nejvíce času věnují přípravě – oba moderátoři se shodují na tom, že příprava je 

pro zdárný rozhovor klíčová. Pomocí technických prostředků, možnosti komunikace 

s tvůrci a s ostatními diváky na sociálních sítích, zejména Facebooku, nebo jasně 

nevymezené stopáže dostávají rozhovory DVTV v očích publika nový rozměr. Podle 

mě je však nejvýznamnější přidanou hodnotou těchto interview fakt, že se jedná o 

zpravodajsko-publicistické rozhovory, jejichž motivací sice může být zaujmout a 

pobavit, ale předně jasně a objektivně informovat a vzbudit v divákovi potřebu o tématu 
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přemýšlet a utvářet si vlastní názor. I v online prostředí si tak Daniela Drtinová a Martin 

Veselovský zachovávají svůj „veřejnoprávní“, společensky odpovědný styl moderování. 
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Summary 

At the beginning, in 2014, there was only one project of the internet television in 

the Czech Republic. DVTV appeared in the media market, impressed the audience with 

its unexpected choice of respondents, innovative approach to the television footage, its 

communication with the spectators via social networks. For the creators of DVTV it was 

a great challenge, as they went from the well-known environment of the Czech 

television with the broad creative possibilities in the form of many specialized employee 

and spaces, to the unknown world of online media. 

Their worries about the failure did not fulfill. Since the first weeks the 

viewership of the DVTV interviews reached for the surprisingly high numbers, by the 

most watched videos exceeded the number of launch viewing a half million. Except for 

the moderating duo Drtinova and Veselovsky, Filip Horky started to appear on the 

screen during Autumn 2015. DVTV expanded its production and created number of 

new formats, whether we speak about the life coverage of events or roadshow in the 

regions of the Czech Republic before the election. 

We can define DVTV as an internet television thanks to the principles of internet 

publishing – principle of disconnection of time freed it from the linear schema of 

broadcasting, media convergence allowed the use of multimedia, social networks 

opened the gates of communication towards the audience. Raising production and 

interests of monetizing the media video content supported also the development of new 

journalistic virtual genres. In the case of DVTV we can name for example live 

streaming from the venue of the event or online discussion with spectators called DVTV 

Forum. 

The interest of the audience together with the advertisers for a reliable video 

content has a raising tendency and the publisher’s houses invest more to its production. 

As the most important market player in this field we consider Stream.cz, Aktualne.TV 

(including DVTV), iDnes.tv or the newest Seznam Zpravy. It is certain that this market 

is going to keep on expanding. As a result, this fact on the first site allows DVTV 

further development and grow of the media offer, on the other side DVTV would 

probably need to define itself among the competition in order to preserve its unique 

character. 
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The monetization of published video content also raises a question, whether 

would some spectators in the future prioritize paid version of DVTV interviews without 

any advertisements. As a matter of fact, it helped the project with the initial marketing. 

The importance of the moderators is crucial for the success of DVTV and we could 

hardly imagine it without them.  

These concerns belong to the future though. The victory in the popularity polls 

and many journalistic awards won confirm that DVTV does not need to be worried 

about the viewership, at least in the close future. 

In the thesis I used a combination of research methods, the main part was a 

qualitative research conducted through personal interviews with the creators of DVTV. 

Its main advantage is that I found out much behind the scenes information, which 

contributed to the comprehensive picture of the project. I see the disadvantage of used 

method mainly in the lack of the contra opinions from someone who is not part of 

DVTV team. Apart from media articles there are no sources of unified analysis of this 

online project yet. 

That does not need to mean, that the conclusion is inadequate. Since I focused in 

the thesis mostly on an interview as a communication principle of DVTV, in my 

opinion the more exact data cannot be at this moment presented than those which come 

from the editorial staff of DVTV. 

Both moderators devote the most time to the preparation of the interviews; they 

agree that the preparation is crucial for the successful and reliable video content. The 

DVTV interviews are also special for its inexplicit footage. These interviews are news 

and current affairs related and although its motivation could be to entertain, but firstly to 

clearly inform with objectivity and to awake the need in the viewer to think about the 

topic and make their own opinion. Daniela Drtinova and Martin Veselovsky maintain 

their socially responsible style of moderating even in the online media world. 
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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 



  

 

62 

  

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 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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? 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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? 
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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 



  

 

76 

  

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 
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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. 
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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.  
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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? 
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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 
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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. 
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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. 
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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.  
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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 
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„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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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… 
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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 
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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 
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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.  
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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 
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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.  

 

 


