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Abstrakt 

Pořad Šťastné pondělí českého novináře Jindřicha Šídla, který každý týden 

produkuje internetový portál Seznam Zprávy, je na české mediální scéně novým 

úkazem. Jednou týdně s nádechem humoru a satiry Jindřich Šídlo komentuje vybrané 

politické události. Je při tom zasazený do virtuálního interaktivního televizního studia, 

které jeho komentáře dokresluje. V Česku se jedná o novinku, zatímco v zahraničí se 

tento formát těší v současnosti velké oblibě, především zásluhou pořadu Last week 

tonight with John Oliver, který díky produkci HBO pronikl i na české obrazovky. 

Toto téma dosud nebylo akademicky zpracováno, práce proto vychází z odborné 

literatury popisující televizní žánry, které jsou zasazeny do kontextu moderních trendů v 

žurnalistice, spojených s technologickou konvergencí. 

Cílem práce je přesně zařadit tento pořad do spektra žurnalistických žánrů, a to za 

pomoci zpřesnění definic televizního komentáře, glosy a podobných žánrů. Dalším 

úkolem je podrobná analýza pořadu samotného od jeho prvního dílu (19. 9. 2016) v jeho 

prvním roce působení, tedy do konce srpna 2017. Analýza se bude týkat jak obsahu 

jednotlivých dílů, tak i jejich formy ‒ stopáže, vizuální podoby, pravidelné i 

nepravidelné struktury. Cílem analýzy bude pochopit obsahovou i vizuální stránku 

pořadu a jaké místo Šťastné pondělí zaujímá v českém mediálním prostředí. K lepšímu 

pochopení role a obsahu tohoto pořadu poslouží i rozhovory s jeho tvůrci, Jindřichem 

Šídlem a Tomášem Dusilem. Pořad bude následně srovnán s jeho ekvivalentem na 

mezinárodním poli, kterým je Last Week Tonight with John Oliver z produkce americké 

televizní stanice HBO, a také s českými ekvivalenty, budou-li po přesném žánrovém 

vymezení dostupné. 

 

Abstract 

The show Happy Monday of Czech journalist Jindřich Šídlo, produced every week 

by the internet website Seznam Zprávy, is quite a new appearance among Czech media. 



   

Once a week, with a gust of humour and satire Jindřich Šídlo commentates over chosen 

political topics, being placed in a virtual multi-purpose TV studio, where his comments 

are contextualised. It is a new format in the Czech Republic, having great success 

abroad, mainly thanks to the show Last Week Tonight with John Oliver, which came 

even on Czech TV screens thanks to the HBO production. 

This topic has not been academically covered before, therefore it is derived from 

academic literature about TV genres which are then put into context with modern 

journalistic trends connected with technological convergence. 

The target of the thesis is to define the journalistic genre Happy Monday 

represents using accurate definitions of TV commentary, short comments and other 

genres. Another aim is to thoroughly analyze the show itself during the first year of its 

presence form 19th September 2016 to the end of August 2017. The analysis covers the 

content of all episodes as well as their formal structure – duration, visuals, regularities 

and irregularities. The target of the analysis is to understand the content and visuals of 

the show as well as putting it among the Czech media spectrum. For better 

understanding of the role and visuals of the show, there will be interviews with the 

creators Jindřich Šídlo and Tomáš Dusil taking place. The show will then be compared 

to its international rival Last Week Tonight With John Oliver and its Czech equivalents, 

if there will be any availible after defining the genre properly. 
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1 Úvod 

Pořad Šťastné pondělí Jindřich Šídla je na české mediální scéně unikátní. 

Obsahová a grafická podoba tohoto týdeníku, který na Televizi Seznam připravují 

Jindřich Šídlo a Tomáš Dusil, v roce 2018 stále těžko hledá konkurenci. Žádný z pokusů 

o napodobení politických komentářů, které se objevují v amerických pořadech typu late 

night show, ještě neměl takovou odezvu. Stejně jako pořad samotný v roce 2018, i jeho 

vývoj v čase je ojedinělým příběhem, v jehož průběhu se udála spousta zásadních 

událostí a změn, které výrazně změnily tvář a strukturu pořadu. 

Tato diplomová práce slouží k tomu, abychom zjistili, co vlastně Šťastné pondělí 

představuje. Televizní žurnalistické žánry je obecně obtížné definovat, jelikož jsou 

hranice mezi nimi nejasné a s novými trendy v televizi a na internetu se jejich tvář 

značně proměňuje. I přesto tento text nabízí alespoň názor na to, kam bychom mohli 

tento pořad zařadit, a to pomocí starších a novějších definic, historického vývoje 

komentáře a zařazení do moderních trendů televizní a internetové žurnalistiky, což jsou 

dvě kategorie, do kterých Šťastné pondělí spadá. Druhým úkolem je popis toho, jakým 

způsobem ze z prvních improvizovaných epizod stal pořad, který si diváci oblíbili, jak 

se proměňoval obsah a forma, případně přijít na oblasti, ve kterých má Šťastné pondělí 

rezervy. Důležité je rovněž srovnání s pořadem, který je v České republice rovněž velmi 

populární a Šídlův pořad se mu formálně blíží, Last week tonight with John Oliver. Je to 

formát, pro který mají čeští diváci pochopení? Proč je lepší si vše dělat po svém, než jen 

okopírovat ověřenou americkou šablonu, jako to dělají jiní? I na tyto otázky se text 

pokusí odpovědět, a to za pomoci promluv hlavního protagonisty pořadu Jindřicha Šídla 

a režiséra, kameramana, střihače, mistra zvuku a grafika v jedné osobě, Tomáše Dusila. 

Tato diplomová práce není formálně rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Skládá se spíše z uvedení do kontextu novinářských žánrů a konkrétně komentáře, jehož 

definiční rámec a historický vývoj v Českém prostředí je nastíněn v úvodních 

kapitolách, třetí kapitola se věnuje uvedení do problematiky technologické 

konvergence, jejíž je Šťastné pondělí dobrým příkladem, a od páté kapitoly dále je 

pořad podrobně analyzován a srovnáván s podobnými pořady. V závěru se text pokouší 

i o nastínění budoucnosti tohoto pořadu, o kterém se dozvíme, proč je tak trochu 

pitomý. 
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2 Komentář 

Komentář je publicistickým žánrem, který jeho autor vždy píše na konkrétní téma. 

Může proto vzniknout komentář ekonomický, vnitropolitický, zahraničně politický, 

kulturní nebo sportovní. Vztahuje se k aktuálním událostem, třídí a analyzuje fakta, 

vyvozuje vlastní logické závěry a jak dodává Pavel Verner ve své učebnici 

Zpravodajství a publicistika, je komentář žánrem silně autorským: „Komentáře navozují 

pocit vlastních zásluh a poznání, které jsou o to cennější a zaujímaný postoj je 

stabilnější. Především jsou však novinářská přesvědčení vyjadřovaná prostřednictvím 

mistrně formulovaných komentářů otevřenou výzvou jiným novinářským veličinám 

v konkurenčních novinách, aby se nechali vyprovokovat v reakci, která je posléze 

oslavou mistrovství všech zúčastněných diskutérů,“ (Verner, 2010, s. 50, 51). 

Podle Barbory Osvaldové nemusí autor komentáře svůj závěr vždy vyslovit, někdy 

stačí ho jen naznačit. Záleží na vnímavosti publika, zda vyžaduje argumentaci shrnout, 

nebo ne. Pro oba případy ale platí, že komentář stojí na nápadu a poutavé formulaci. 

Pokud je navíc zakončen pointou, má úspěch zaručený (Osvaldová, Čeňková, 2017, s. 

25). Publikace Osvaldové a Čeňkové se sice věnuje publicistice v meziválečných letech, 

její definice mají ale obecnou platnost a můžeme je proto používat i dnes. 

Miloš Marko na začátku 70. let definoval komentář jako žánr, který „(…) pomáhá 

hlouběji proniknout do událostí, přesněji pochopit jejich smysl. Hlavní úlohou 

komentáře je vysvětlit události (jejich vznik, okolnosti), aktualizovat, zaujmout 

stanovisko k situaci, osvětlit náš vztah k událostem. K přiblížení událostí používá 

porovnání s minulostí, anebo jiným jevem, naznačení praktických výsledků, akčních 

úkolů, výhledů a cesty do budoucnosti (perspektivy). Tímto způsobem – sledování 

vzniku, podmínek zrodu, znalostí stupňů vývoje – je možné vnikat do podstaty jevu“ 

(Marko, 1971, s. 118). Miroslav Hladký se potom v publikaci Televizní komentář 

pokusil načrtnout abstraktní schéma běžného komentáře, které vypadá takto: 
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vzbuzení zájmu 

hlavní fakt – skutečnost 

analýza faktu 

fakt a1 

fakt a2 

. 

. 

. 

aplikace – příklad 

zevšeobecnění – závěr 

(Hladký, 1986, s. 256). 

 

Jelikož se Hladkého publikace, jak název napovídá, věnuje televizní žurnalistice, 

přináší i několik charakteristik komentáře právě v tomto prostředí. Televizní komentář 

především spojuje mluvené slovo s obrazovým vjemem. Ten může dokreslovat 

podávané informace, nebo je vysvětlit, což podle Hladkého v 80. letech nebylo tak 

běžné. Nezvyklé byly také obrazové ukázky, které by přímo mluvily samy za sebe 

(Hladký, 1986, s. 256). Ty už jsou dnes vzhledem k charakteru internetové žurnalistiky, 

která je postavená na sdílení na sociálních sítích, zcela běžné. 

Komentáři obsahově podobnými žánry jsou glosa nebo poznámka, které se témat 

na rozdíl od komentáře dotýkají jen povrchově. Definice nabízená Vernerem by Šťastné 

pondělí přiřazovala spíše k těmto žánrům, které podle něj jsou: „(…) reakcemi 

novinářské osobnosti na aktuální události z jednoho úhlu, dominantního společenského 

či autorova pohledu. Novinářův názor bývá posílen shromažďováním a kumulací třeba i 

jednostranně zaměřených argumentů, přesvědčivou logikou, výraznou, byť tendenční 

pointou,“ (Verner, 2010, s. 50). Jenže velké rozdíly najdeme v rozsahu. Glosa má podle 

Vernera v textové podobě zhruba pět vět, poznámka má rozsah zhruba dvojnásobný. 

Komentář je více elaborovaný a svým rozsahem by se proto dal zařadit mezi poznámku 

a reportáž. 

Vojtěch Bednář ve své publikaci Internetová publicistika zdůrazňuje jeden 

důležitý poznatek. I přes to, že mají žánry internetového zpravodajství a publicistiky 

poměrně jasné definice, neznamená to, že se příspěvky dají k daným žánrům 

nezpochybnitelně přiřadit: „(…) konkrétní komunikát málokdy, respektive prakticky 

nikdy neodpovídá jednomu žánru. Proto si zde můžeme dovolit o komunikátech pro web 
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hovořit jako o článcích – je to nejčastěji používané značení,“ (Bednář, 2011, s. 107). 

Bednář sice tímto způsobem popisuje textový obsah internetových serverů, ale takový 

poznatek by se bez problémů dal uplatnit i na audiovizuální tvorbu, Šťastné pondělí 

nevyjímaje. 

2.1 Historie komentáře 

Komentář jako žánr, nebo jeho prvky, se v české žurnalistice objevovaly od 19. 

století napříč všemi mediálními formami. Souběžně s historickým vývojem se komentář 

začal objevovat postupně v tisku, rozhlase, televizi a na internetu. Tradičně se nejdříve 

etabloval politický komentář, který stál u samotného zrodu tohoto žánru. 

2.1.1 Komentář v tisku 

Jedním z průkopníků komentování politických událostí v českých zemích byl 

Karel Havlíček Borovský (1821–1856), který své komentáře publikoval v Národních 

novinách mezi lety 1848 a 1850 a po jejich zrušení do roku 1851 v časopise Slovan, 

který na Národní noviny navazoval. Na rozdíl od aktuálních komentářů Karel Havlíček 

mnohem více vysvětloval souvislosti, protože v polovině 19. století byl přístup 

k informacím pochopitelně mnohem omezenější. Kromě první osoby množného čísla, 

která byla pro dobu typická, používal Havlíček Borovský také ich-formu, tedy psaní 

v první osobě čísla jednotného, aby zdůraznil rozdíl mezi svou básnickou a novinářskou 

prací. K podobnému kroku se chýlili také Emanuel Arnold (1800–1869), Josef Kajetán 

Tyl (1808–1856), Karel Sabina (1813–1877), Jan Neruda (1834–1891) a také Tomáš 

Garrigue Masaryk (1850–1937) (Osvaldová, Čeňková, 2017, s. 25, 26). 

Nový náhled na komentář přinesl v meziválečném období Ferdinand Peroutka 

(1895–1978), který vedl deníky Tribuna, Přítomnost a publikoval i v Lidových 

novinách. Byl schopen dostat se hlouběji pod povrch informací, ze kterých vyvozoval 

nové racionální závěry. Zároveň se nebál oponovat i lidem, se kterými se ve většině 

pohledů shodl a choval k nim úctu (Osvaldová, Čeňková, 2017, s. 27). 

Většinu jeho pracovního úsilí pak zastávala editorská činnost. Dokázal týdně číst a 

redigovat velký objem textů, kterým dal směr a pointu, jak poznamenal Julius Firt 

v publikaci Knihy a osudy: „Stávalo se, že některý z pilných psavců zabrousil do jiného 

časopisu, snažil se postavit na vlastní nohy. Pak se rázem ukázalo, jakým byl Peroutka 

editorem: stručné, výstižné, zacílené příspěvky autorů Přítomnosti byly najednou 

rozbředlé, mnohomluvné, chyběla jim schopnost vypointované zkratky mířící přesně do 
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středu problému,“ (Firt, 1991, s. 72, 73). I po druhé světové válce se psaní komentářů 

věnoval dál. Některé z nich mohli slyšet například posluchači rádia Svobodná Evropa. 

Protějškem z hlediska politické orientace byl Peroutkovi Zdeněk Nejedlý (1878–

1962), který Peroutkovy názory často konfrontoval, což je ale z novinářského hlediska 

legitimní. Začalo se ale ukazovat, že komentář může být velkou zbraní propagandy a 

šíření ideologie. Nejedlý v prvním čísle svého časopisu Var poznamenal: „Jsme-li 

přesvědčeni, že pokrokovým ideálem dneška jest sociální a pokroková demokracie, jest 

prvním naším úkolem pracovat na sociálním probuzení lidu,“ (Nejedlý, 1921). Další 

autoři, kteří byli Peroutkovými oponenty, byli třeba Klement Gottwald (1896–1953), 

Bohumír Šmeral (1880–1941), Marie Majerová (1882–1967) nebo Julius Fučík (1903–

1942) (Verner, 2010). 

Václav Sinkule (1905–1942) byl mimo jiné redaktorem rubriky Hospodářství 

Rudého práva, kam psal ideologické komentáře, které obohacoval různými grafy, citáty, 

tabulkami a statistikami. S oblibou začínal své komentáře citátem, se kterým posléze 

polemizoval, nebo údernou první větou, která měla čtenáře zaujmout, aby se o nastolené 

problematice chtěli dozvědět více. Karel Štorkán v publikaci Publicistické žánry mimo 

jiné o Sinkulem píše: „Často konfrontuje dvě různá stanoviska – buržoazie a KSČ – a 

na základě argumentů ukazuje, které jsou správné. V mnoha svých komentářích Václav 

Sinkule nejprve rekapituluje nebo shrnuje událost, o které chce psát, a tu pak analyzuje, 

komentuje, sleduje její příčiny a důsledky,“ (Štorkán, 1980, s. 33). Sinkule používal 

kromě výstižného titulku také stručné podtitulky, které blíže objasňovaly tematiku 

komentáře. Jakožto členovi komunistické strany mu byla po neúspěšné kandidatuře do 

parlamentu v roce 1935 role novináře prakticky přidělena, i proto je obdivuhodné, jaký 

měla jeho práce zásah (Štorkán, 1980, s. 31–35). 

V období mezi druhou světovou válkou a revolucí v roce 1989 se komentář stal 

nástrojem politické síly. Dobová publikace Karla Štorkána také vysvětluje, proč měl 

komentář v době komunistické vlády spíše agitační než propagandistickou funkci. 

V tom byl podle Štorkána hlavní rozdíl mezi komentářem a úvodníkem, tedy kromě 

umístění v rámci výtisku daného periodika. K vysvětlení obou funkcí si propůjčuje 

slova Vladimíra Iljiče Lenina, který psal o zásadách agitace takto: „Dosud jsme se 

domnívali, (…) že propagandista, probírá-li například otázku nezaměstnanosti, musí 

objasnit kapitalistickou povahu krizí, ukázat příčiny jejich nevyhnutelnosti v současné 

společnosti, narýsovat nutnost její přeměny ve společnost socialistickou atd. Zkrátka a 

dobře, musí přinést ,mnoho myšlenek´, tak mnoho, že všechny tyto myšlenky v jejich 
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celku si osvojí naráz několik málo (poměrně) osob. Agitátor však, mluví-li o téže otázce 

vezme příklad co nejznámější všem posluchačům a co nejpůsobivější, řekněme smrt 

hladem rodiny nezaměstnaného, vzrůst žebroty, apod. a soustředí veškeré úsilí na to, 

aby s využitím tohoto všeobecně známého faktu vštípil mase jedinou myšlenku: myšlenku 

nesmyslnosti, rozporu mezi růstem bohatství a růstem chudoby, bude se snažit vzbudit 

v mase nespokojenost a rozhořčení nad touto pobuřující nespravedlností a ponechá 

úplné objasnění tohoto rozporu propagandistovi (…)“ (Štorkán, 1980, s. 39). Tím 

naznačuje, jakou sílu měl mít v této době komentář oproti jiným žánrům. 

Politickými komentátory Rudého práva byli například Karel Vaněk a Jiří Stano, 

v Mladé frontě publikovali v 70. letech Jaroslav Hejkal a Jiří Cichoň a třeba v Mladém 

světě psal zahraničněpolitické komentáře Ján Mentel. (Štorkán, 1980, s. 59–66).  

Po revoluci v roce 1989 se komentář stal důležitou součástí každého seriózního 

periodika. Dodnes se objevuje v denících i časopisech. Každé periodikum má svého 

komentátora či komentátory, kteří kromě tištěné podoby přispívají i do internetové 

varianty. Politické komentáře pro Mladou frontu DNES píše například Miroslav 

Korecký, Lidovým novinám do stejné rubriky přispívá Martin Zvěřina, Hospodářským 

novinám Julie Hrstková, Deníku Právo Jiří Pehe, časopisu Reflex píše komentáře 

například Jiří X. Doležal, do Respektu přispívá Fareed Zakaira. U všech periodik potom 

platí, že musí mít své komentáře, potažmo názory, viditelně označené, aby si je čtenáři 

nespletli se zpravodajstvím. 

2.1.2 Rozhlasový komentář 

První rozhlasovou stanicí, která vysílala pravidelně, byl Český rozhlas, který začal 

vysílat 18. května 1923. První útvary podobající se komentáři začala vysílat brněnská 

stanice Radiojournalu 16. října 1932 v pořadu Živá slova. Prvním soustavným 

politickým komentátorem byl František Kocourek (1901–1942), který na této pozici 

působil od roku 1938. Ve svých příspěvcích obhajoval státní politiku na základě 

informací z kanceláře prezidenta republiky Edvarda Beneše. Novinářská dráha 

průkopníka rozhlasového komentáře ale skončila předčasně, v roce 1942 zemřel 

v koncentračním táboře v Osvětimi-Březince. Komentáře sdružoval také pořad Okénko, 

který od května 1938 ve stopáži deseti minut organizoval Miroslav Disman (1904–

1981). Okénka měla svou danou strukturu a pravidla a měla podporovat národní 

sebevědomí, demokracii, vzájemnost se spřátelenými státy a brannost (Verner, 2010, s. 

114–116). To se jim dařilo díky optimistickému tónu a živým aktuálním informacím. 
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Kromě Kocourka se na Okénkách obsahem podíleli třeba Mirko Očadlík (1904–1964), 

František Kamil Zeman (1904–1979) nebo Adolf Wenig (1874–1940). Podle publikace 

Od mikrofonu k posluchačům kolektivu autorů pod vedením Evy Ješutové se stala 

Okénka také průzkumníkem veřejného mínění, protože posluchači posílali do rozhlasu 

stovky dopisů se svými názory, které reagovaly na odvysílané pořady. Rovněž se ale 

Disman setkával se stále častějšími postoji, které podporovaly rozhlas z nacistického 

Německa. Tyto ohlasy se bohužel staly symbolem, který předcházel druhé světové válce 

(Ješutová, 2003, s. 123). 

V roce 1945 se první komentáře objevily v rámci nové zpravodajské relace 

s názvem Rozhlasové noviny. V ní se objevovaly různé přílohy začleněné do rubriky Jak 

je to s…, která se zabývala problematikou nastolenou posluchači. Komentář se stal 

vůbec nejrozšířenějším rozhlasovým žánrem a rozhlas si vytvořil své stálé komentátory. 

Nejpopulárnější osobností byl F. K. Zeman, který dokázal z útržkovitých informací 

zformovat obsáhlý a kvalitní komentář a vyjímal se skvělou schopností improvizovat. 

Byl i dobrým organizátorem, a proto se stal šéfredaktorem oddělení pro zvláštní služby. 

Mezi externí komentátory Radiojournalu v poválečném období patřil kromě Emila 

Františka Buriana (1904–1959) a budoucího prezidenta Antonína Zápotockého (1884–

1957) také Zdeněk Nejedlý, který prokázal, že komentátoři se nemusí omezovat pouze 

na jeden druh média. Od začátku roku 1946 se vysílaly jeho nedělní komentáře Na okraj 

dne, které v éteru rozhlasu vydržely celé desetiletí. Eva Ješutová ve své části publikace 

uvádí: „Komentáře byly srozumitelné, Nejedlý postupoval od vysvětlení problému přes 

jeho analýzu až ke sdělení vlastního stanoviska. Velice často uplatňoval historické 

paralely,“ (Ješutová, 2003, s. 218). Tyto propagandistické komentáře se věnovaly 

tématům, se kterými se posluchači uměli snadno ztotožnit – otázky války a míru, 

národní hrdosti, charakteru národa i jednotlivce (Ješutová, 2003, s. 213–218). 

V komunistické éře měla Hlavní redakce zpravodajství dlouho nedostatek 

erudovaných komentátorů. Hlavní relací Československého rozhlasu byly stále 

Rozhlasové noviny, jejichž druhá část obsahovala publicistický obsah – poznámky, črty, 

fejetony a posléze i komentáře. Ty byly nejprve zejména zahraničněpolitické, později i 

vnitropolitické. Ve druhé polovině 60. let, která byla ve společnosti charakteristická 

uvolňováním, se proměňovaly i komentáře. Redakce s komentátory Čestmírem Suchým, 

Jaroslavem Jírů, Táňou Hoffmanovou Štěpánkovou a elévem Ondřejem Neffem získala 

přístup k zpravodajským agenturám AFP a Reuters, kromě tradičních ČTK a TASS. Ve 

svých komentářích tak mohli informace více objektivizovat, komentáře byly 
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pohotovější a aktuálnější (Ješutová, 2003, s. 293–294). Zájem o rozhlasovou 

publicistiku vzrostl, což popisuje i publikace Dějiny českých médií Petra Bednaříka, 

Jana Jiráka a Barbary Köpplové: „Posluchači s velkou odezvou přijali kritičtější a 

otevřenější tón, s nímž se najednou mohli v publicistice setkat, větší objem živého 

vysílání i aktuálnější a živější pojetí zpravodajství, což umožnilo zavedení moderní 

techniky, například využívání kvalitnějších přenosných reportážních magnetofonů. 

Změna v celkovém ladění se projevila kupříkladu v ústupu od oficiálnosti a v nově 

prosazovaném důrazu na přirozený, civilní projev (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011, s. 

298). Zájem veřejnosti o věci veřejné rostl, ale byl krutě zastaven invazí sovětských 

vojsk v srpnu 1968. 

V září téhož roku se v rozhlase projevily očekávané programové změny. Z vysílání 

zmizely „problémové pořady“ včetně vnitropolitického týdenního komentáře. Vedení 

rozhlasu v roce 1969 předložilo na Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

rozbor programové činnosti rozhlasu, který vyjadřoval obavu z nedostatku kvalitních 

komentátorů, kteří by prosazovali normalizační politiku. Není divu, propuštěni byli 

všichni redaktoři, kteří se podíleli na protiokupačním vysílání v srpnu 1968. Federální 

výbor pro tisk a informace určil, kteří publicisté by se v rozhlase, televizi a tisku dále 

neměli projevovat. V redakci byli výhradně publicisté a komentátoři, kteří souzněli 

s normalizační linií nastolenou Gustavem Husákem. Úroveň vysílání klesla a rozhlas 

přistupoval k metodě vymývání mozků. Ekonomickou krizi v 70. letech chtěl režim 

využít k obhajobě výhod socialistického systému. Hodně si rozhlas sliboval od nových 

publicistických pořadů, mimo jiné od Dělnického komentáře. Na začátku 80. let pak 

vznikl v rámci Rozhlasových novin pořad Komentář dne s domácí tematikou. Druhá 

polovina 80. let se nesla ve znamení „nového myšlení“, které se projevovalo i na 

slovníku a frazeologii komentátorů. Redaktoři se burcováním obraceli i do vlastních 

řad, jako například Alois Tomášek v článku Záleží na nás: „Doba se změnila. Materiály 

bez problémů, bez zaujetí, bez vnitřního napětí a dynamiky již posluchači nestačí. (…) 

Je nesporné, že to nutí i ty nejzkušenější z nás učit se. Obávám se, že ne všichni si to 

uvědomili. Jestli vůbec někde, pak v rozhlasové žurnalistice platí dvojnásob: kdo chvíli 

stál, stojí nejen opodál, nýbrž hodně vzadu. (…) Jsem prostě názoru, že s přestavbou 

může každá redakce začít ihned,“ (Tomášek, 1989). Ač se směrem k devadesátým 

letům obsah rozhlasového vysílání uvolňoval, v redakcích stále existovala silná 

autocenzura, která až do revoluce bránila demokratickým myšlenkám proniknout do 

vysílání (Ješutová, 2003, s. 365–370). 
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Revoluce publicistiky po revoluci politické se vyznačovala hlavně explozí 

rozhlasového rozhovoru a komentář ze svého výsadního postavení odstoupil na ústraní. 

Velké popularitě se od jejich vzniku 11. března 1990 těšily Hovory z Lán, dalším 

úspěšným publicistickým pořadem založeném na rozhovoru byla Káva u Kische. Od 

roku 1996 se vysílal také pořadu O čem se mluví, který stál na Janu Pokorném. Pokorný 

přišel do Českého rozhlasu v roce 1994, o čtyři roky později se stal šéfredaktorem 

publicistiky Radiožurnálu, v roce 2012 se přesunul do čela celé stanice a od roku 2016 

je ředitelem Zpravodajství Českého rozhlasu. Na úkor komentáře se prosazovala kratší 

rozhlasová poznámka, jejímž čelním představitelem byl Ivan Hoffman. Ženskou 

představitelkou publicistiky se stala Jindra Klímová, která byla autorkou Malých 

meditací, jež byly žánrově na pomezí rozhlasové úvahy a eseje (Ješutová, 2003, s. 447–

451). 

V současnosti se vysílá rozhlasový politický komentář výhradně Český rozhlas na 

stanicích Radiožurnál a Plus. Nejznámějšími komentátory Českého rozhlasu jsou Milan 

Slezák a Petr Nováček, kteří své postřehy přinášejí nejčastěji jakožto respondenti 

moderátorů v publicistických pořadech, kterým je například 20 minut Radiožurnálu. 

Prvky komentáře se objevují také v pořadu Den podle …, který na Plusu uvádějí Libor 

Dvořák, Barbora Tachecí, Martina Mašková, Petr Šimůnek nebo třeba Jiří Hošek. 

Komentáře a reportáže zahraničních médií potom rozebírá pořad Svět ve 20 minutách, 

který rovněž vysílá Český rozhlas Plus. 

2.1.3 Komentáře v televizi 

Televizní komentář, podobně jako jiné televizní žánry, vyplynul z rozšiřování 

zpráv o názory. To, že je komentář silně autorský, bylo v televizi posíleno vizuálním 

vjemem. Autor komentáře se v televizi jednoduše nemá za co skrývat, k tomu přicházejí 

v úvahu nonverbální prvky, a dokonce i vzhled. Všechny tyto faktory mohou podpořit, 

ale i podrýt věrohodnost sdělení. 

Zárodky televizní publicistiky se v Československé televizi začaly objevovat 

v roce 1958. V té době už vysílala téměř kontinuálně a do programu se dostal pořad 

Rozsudek vyneste sami, který byl ryze publicistický. V 60. letech se ve vysílání objevily 

první televizní Haló noviny, které byly ve své tištěné podobě deníkem Komunistické 

strany Československa. Od naučných a osvětových programů se odklonil v roce 1964 

nový měsíčník Gong. Byl výjimečný tím, že bylo publikum přítomné přímo na natáčení 
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a nový formát znamenal pro reportéry potřebu naučit se reagovat na nečekané otázky 

(Soukup, 2012, s. 14, 15). 

Pořadem, který byl zcela nepopíratelně ryzím politickým komentářem, byl pořad 

Tváří v tvář, který byl součástí Televizních novin. Česká televize nabízí on-line 13 dílů 

tohoto týdenního komentáře, který se vysílal od roku 1968, tedy v době, kdy docházelo 

k politickému uvolňování. Píše o něm: „Ve zpravodajství ČST se koncem ledna začaly 

objevovat týdenní komentáře progresivních osobností ochotných promluvit k nové 

politické situaci, nazvané Tváří v tvář, které se posléze staly jednou z nejdůležitějších 

součástí aktuální publicistiky. Jejich dramaturgem byl tehdejší zástupce šéfredaktora 

Televizních novin Miroslav Sígl. K oblíbeným komentátorům patřili vedle Oty Šika také 

Ing Jiří Hermach, zabývající se otázkami vědeckotechnické revoluce, Jaroslav Šabata, 

stranický funkcionář z Brna, publicisté Jiří Kantůrek a Jiří Sekera, či spisovatel Jan 

Drda,“ (Česká televize, 2018). Osobnosti pokaždé seděly osamoceně čelem ke kameře 

a předčítaly svůj komentář. Byla to jakási obdoba rozhlasového komentáře, obohacená 

jen o oční kontakt autora s diváky. Rozsah této relace se tradičně pohyboval mezi 10 a 

20 minutami. 

Ještě před srpnovou okupací se na obrazovkách objevil krátce publicistický pořad 

Slovo ke dni, který se záhy transformoval na Slovem ke dni – štafetou televizních 

publicistů. Politická publicistika byla ale brzy vedením Komunistické strany 

Československa zakázána, a to navzdory velkému úsilí redaktorů. Náznaky publicistiky 

ale z vysílání úplně nezmizely, protože se redakcím podařilo udržet polemický seriál 

Hovory s lidmi, publicistický pořad O čem se hovoří a besedu 3 + 1 Jak dál. Zavedená 

cenzura ale až do revoluce pohřbila naděje na vyvážený komentář (Růžička, 2018). 

Náznak přicházející demokracie v publicistice znamenal pořad Aktuality. „Určité 

uvolnění osmdesátých let, následující po příchodu Michaila Gorbačova do čela SSSR, 

se v československé publicistické televizní tvorbě každodenně projevovalo například 

zavedením pravidelného večerního pořadu Aktuality, vysílaného asi půldruhé hodiny po 

skončení oficiálních režimně striktních Televizních novin. Aktuality byly uvolněné, se 

zjevným omezením stranických oficialit, do té doby nevídaně si všímaly starostí 

obyčejného člověka v boji se státní byrokracií. V kontextu devadesátých let by se dalo 

říci, že Aktuality svým způsobem předznamenávaly příchod nového typu publicistického 

pořadu, jakým se v druhé polovině devadesátých let stalo Občanské Judo na Nově,“ 

(Soukup, 2012, s. 29). Podle Miroslava Hladkého byly v polovině 80. let komentáře 
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obsaženy kromě Aktualit také v přílohové části Televizních novin, v pořadu 24 hodin ve 

světě a v různých magazínech (Hladký, 1986, s. 256). 

Po revoluci přišla očekávaná vlna kritické publicistiky, které si do té doby diváci 

nemohli užívat. Ale komentář, jak ho znali diváci a posluchači do té doby, se na 

televizní obrazovky nikdy doopravdy nevrátil. Rychlý technologický vývoj nahrával 

popularizaci jiných publicistických žánrů, jakými byla například investigativní politická 

reportáž. V České televizi i na nových komerčních stanicích postupně vznikaly nové 

publicistické pořady, jako například Střepiny na Nově, Reportéři ČT nebo 168 hodin 

v České televizi. Komentáře se objevují především ve formě rozhovorů s erudovanými 

osobnostmi a také v kombinovaných žánrových formách, mezi kterými se v televizi 

částečně setřely hranice. 

Mimo seriózní žurnalistiku ale stála politická satira, která hrála důležitou roli 

v televizní zábavě kolem přelomu milénia. Mezi lety 1993–1997 se jako občasník 

vysílal pořad Česká soda, ve které se objevovali Milan Šteindler, David Vávra a později 

Petr Čtvrtníček. Součástí tohoto pořadu byl také populární jazykouý koutek Alles Gute! 

Dvojice Zuzana Bubílková – Miloslav Šimek se na dlouhou dobu stala ikonickou díky 

pořadům S politiky netančím, který vysílala Česká televize a posléze Politické harašení 

z produkce TV Nova. Na internetu se stal populárním pořad s televizní podobou 

Kancelář Blaník a satirické prvky obsahuje také publicistický pořad 168 hodin České 

televize. Tyto pořady ve své diplomové práci s názvem Česká politická satira na 

televizních obrazovkách v porovnání s americkými pořady zevrubně rozebírá Karolína 

Jelínková. V závěru shrnuje českou televizní satiru v porovnání s americkými 

alternativami takto: „Podle použitých definic například satira upozorňuje na negativní 

společenský jev. To je naplněno u The Daily Show, The Colbert Report. Témata se vázala k 

jednotlivým kauzám, schvalovaným zákonům apod. V českém prostředí se tomu přibližovalo 

S politiky netančím a Politické harašení. Také satiricky kritizovali jednotlivé kauzy a 

poukazovali na nežádoucí společenské jevy. Později se ale čím dál častěji autoři pořadu 

uchylovali k zobecňovacím vtipům. Na nešvary společnosti upozorňují i příspěvky The 

Onion News Network, nicméně přeneseně, skrze falešné zprávy. Česká soda oproti tomu 

většinou spíš než aby poukazovala na určitý konkrétní jev nebo kauzy, zesměšňuje politiky 

jako takové. Konkrétními kauzami se ale zabývá i Kancelář Blaník. Někdy témata, už tak 

absurdní, dovádí k absurditě úplné, když vysvětluje domnělé pozadí celé události nebo její 

dopad. Předělové rubriky, glosy, pořadu 168 hodin se také přímo vázaly ke konkrétním 

případům nebo politikům (Jelínková, 2015, s. 120). 
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Nová podoba komentáře se na české mediální scéně objevila v polovině druhého 

desetiletí 21. století. Reagovala tak na zažitý zahraniční trend satirického komentáře, který 

se v zahraničí, a hlavně v USA objevoval už v 90. letech minulého století. Americké late 

night show, které byly v Česku částečně nahrazené formátem talk-show, často obsahovaly 

segment, ve kterém moderátor glosoval politické aktuality. Z toho později vykrystalizoval 

samostatný formát, který obsahoval moderátora, zamýšlejícího se nad konkrétním tématem, 

reagující publikum a vkládané videoklipy, grafické prvky a fotomontáže. Příkladem 

takových pořadů je třeba Last week tonight with John Oliver, který vysílá HBO, The daily 

show with Trevor Noah, vysílané na Comedy Central nebo The late show with Stephen 

Colbert. V Česku se tomuto formátu podobá internetový pořad Hroty týdne s Konstantinem 

Sulimenkem, který měl svůj první díl 24. 7. 2016, poté v roce 2018 debutující pořad Týden 

podle Jaromíra Soukupa Televize Barrandov a hlavní předmět této práce, Šťastné pondělí 

Jindřicha Šídla, které funguje od září 2016 na webu Seznam Zprávy a od roku 2018 

v rozšířené podobě také na Seznam TV. 

2.1.4 Internetový komentář 

Publicistika se na internetu začala objevovat prakticky s jeho zavedením v Česku 

na začátku devadesátých let. U zrodu profesionální on-line publicistiky ale podle 

Vojtěcha Bednáře stál až Ondřej Neff se svým webem Neviditelný pes. Tento 

„internetový deník“, jak web samotný označuje sám sebe v záhlaví, vznikl v roce 1996. 

Takové označení vycházelo z faktu, že od začátku vycházel denně do osmé hodiny 

ranní, ale z dnešní kontinuálně aktualizované podstaty webových médií už se dá 

považovat takové slovní spojení za archaismus. Nic to nemění na tom, že v počátcích 

vycházel denně s pevně danou strukturou a rubrikami (Bednář, 2011, s. 50). Neviditelný 

pes existuje dodnes, a i přes to, že se už netěší dřívější popularitě, do něj svými 

komentáři přispívají kromě Neffa samotného i další veřejně uznávaní žurnalisté, jako 

Karel Hvížďala nebo Ladislav Jakl. Záštitu nad Neffovým projektem převzala mediální 

společnost Mafra a je dostupný na adrese neviditelnypes.lidovky.cz. 

Dlouhou životností se pochlubit nemohl on-line deník Svět namodro, který 

vydával příspěvky z různých oborů lidské činnosti, ale i tiskové zprávy a komerční 

obsah. Internet ale na konci 90. let přilákal ty největší mediální hráče, kteří 

v současnosti prakticky udávají směr on-line publicistiky. Mladá fronta Dnes vytvořila 

server iDnes.cz a Hospodářské noviny se na webu objevily jako iHned.cz. Největší 

český internetový portál Seznam.cz založil Novinky.cz, které zprvu byly bulvárním 
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médiem, ale postupem času se vyprofilovaly do seriózní podoby. Prvotní obavy 

novinářů z toho, že nová forma příspěvků na internetu – takzvané weblogy – pohltí 

média tradiční, se ukázaly jako liché (Bednář, 2011, s. 52). V dnešní době slouží 

internetové mutace tradičních informačních kanálů – televizního a rozhlasového 

vysílání a tisku – jako jejich nedílná součást, která jejich existenci neohrožuje, ale 

z velké části ji podmiňuje. 

Internetoví komentátoři jsou ve spoustě případů zároveň komentátory v tradičních 

tištěných mutacích svých médií. Pro Novinky.cz například politické dění komentuje 

Alexandr Mitrofanov z deníku Právo, na iRozhlas.cz přispívá pravidelně Jindřich Šídlo 

nebo Filip Nerad, komentátory iDnes.cz jsou například Petr Kolář nebo Miroslav 

Korecký. Ve většině případů jsou potom takové komentáře výrazně označené, aby bylo 

jasné, že se nejedná o stanoviska celého média. Nejčastější označení je viditelný nápis 

KOMENTÁŘ. 
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3 Politický komentář v době technologické 

konvergence 

3.1 Tekutá modernita 

Proměny mediální krajiny jsou podle Médií v tekutých časech Václava Moravce 

spojeny s proměnami společnosti. Vychází přitom z teorií polsko-britského sociologa 

Zigmunta Baumana, autora publikací Tekutá láska a Tekuté časy. V éře tekuté 

modernity podle Baumana dochází k náhradě fyzické blízkosti za blízkost virtuální, 

kterou charakterizují častější a povrchnější kontakty mezi lidmi, které jsou zároveň 

intenzivnější a kratší. Virtuální blízkost přitom nevyžaduje předem vybudovaná pouta a 

zároveň není zárukou k jejich uchování. Život v této éře tak připomíná televizní seriál. 

Každý díl má svého hlavního hrdinu, občas se vyskytují hostující figury, které ale 

v dalších epizodách života nehrají žádnou roli. Každý díl je tematicky ohraničený, 

témata se mezi díly neprolínají, a proto není znalost předchozího dílu podmínkou 

k porozumění dalšího. Nárazová charakteristika se potom projevuje i v médiích: 

„Nedílnou součástí tekuté modernity (někdy též označovány jako doby postmoderní), 

jsou tekutá média, v nichž se stírají rozdíly mezi informacemi i zábavou, soukromou a 

veřejnou komunikací, příjemcem obsahu a jeho producentem, zprávou či komentářem 

(…)“ (Moravec, 2016, s. 19, 20). 

Moravec se na základě těchto poznatků nebojí mluvit o revoluci ve vnímání médií: 

„(…) není pochyb o tom, že jsme svědky nové etapy v dějinách audiovizuálních médií. 

Etapy, která započala technologickou revolucí označovanou termínem digitalizace, 

pokračovala zhroucením dosavadních modelů fungování tradičních audiovizuálních 

médií, jakými jsou film a televize, a na jejíž konec zatím nemůžeme dohlédnout,“ 

(Moravec, 2016, s. 22). 
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3.2 Konvergence 

Jak na základě toho konvergenci definovat? Diskusi začala už v roce 1997 

Evropská komise, která vydala Zelenou knihu o konvergenci telekomunikací1, která se 

na technologickou konvergenci dívá ze dvou hledisek: 

1. Je to schopnost různých sítí, respektive síťových platforem poskytovat 

stejné obsahy a podobné druhy služeb, 

2. Jde o sloučení takových uživatelských přístrojů, jako jsou telefon, 

televizor a osobní počítač, do jednoho zařízení. 

Jen velice těžko se dá nepodivovat dokonalému proroctví, kterého Evropská 

komise dosáhla dlouho před tím, než se na trhu objevily první chytré telefony a chytré 

televizory. V roce 2013, kdy už byla diskuse na téma konvergence audiovizuálních 

médií velmi aktuální, uveřejnila Evropská komise tiskovou zprávu Internet v televizi, 

televize na internetu2, ve které vyzývala k řešení už konkrétních problémů spojených 

s technologickou konvergencí s ohledem na hospodářský růst Evropy, inovace, kulturní 

rozmanitost a spotřebitele. Tyto změny ve světě médií podle tiskové zprávy stírají 

hranice mezi spotřebiteli, sdělovacími prostředky a internetem.6+65 

Jiný pohled na důsledky konvergence přinesl Henry Jenkins v Kultuře 

konvergence. Jenkins se na problematiku dívá ekonomickou optikou, což je způsob, 

kterým podle něj na ni nahlížejí média samotná. Média se snaží nové zvyky a migraci 

recipientů mediálních sdělení využít ve svůj ekonomický prospěch. Jejich největší 

zbraní je participativní kultura, která spočívá v zapojení publika do tvorby samotných 

sdělení. Tato participace ve výsledku jde proti smyslu předpokládané demokratizace 

médií (Jenkins, 2008). 

Moravcova publikace pracuje s definičním rámcem, který vychází z postřehů 

politologa a teoretika médií Karola Jakubowicze (1941–2013). Podle něj má termín 

konvergence dva hlavní významy. Prvním je popis technických aspektů integrace 

                                                 

1 Green Paper on the convergence of the telecommunications, media and information technology 

sectors, and the implications for Regulation - Towards an information society approach. Evropská 

komise, COM(97) 623. 

2 Evropská komise. Internet v televizi, televize na internetu: Komise hledá odpověď na otázku, jak 

rychle sblížit audiovizuální svět [online]. Brusel, 24. 4. 2013 [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-358_cs.htm 
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telekomunikací, informatiky a médií a z druhého pohledu je kon95   

   , 

vergence metaforou rozsáhlého procesu změn, k němuž taková integrace přispívá. 

Konvergence má ve výsledku dva významné efekty. Díky velkému počtu kanálů a 

dostupnějším technologiím došlo k velkému snížení nákladů na šíření informací. Takže 

by se dalo poznamenat, že svůj mediální kanál může provozovat téměř kdokoli. Ve 

výsledku ale dochází paradoxně k opaku. Vlastnictví médií se koncentruje do úzkých 

skupin, které nazýváme mediálními konglomeráty. Ty pod sebe schovají jak mediální 

domy, tak i různá odvětví zábavního průmyslu. V roce 2006 například v USA ovládala 

zábavní a mediální trh pětice obřích korporací – Time Warner, Disney, Viacom, News 

Corporation a NBC Universal (Moravec, 2016, s. 26). K roku 2016 byly mezi hlavními 

vlastníky médií společnosti Alphabet (vlastník Googlu), Disney, Comcast, 21st Century 

Fox a Facebook. 

3.3 Nová média 3.0 

Termín nová média je značně komplikovaný. Ač jím můžeme v dnešní době 

označovat cokoli, co nám přijde nové a světem médií hýbe sebevíc, takový pohled na 

věc se mění v čase a vzhledem k rychlosti technologického vývoje nám něco nového za 

několik let může připadat dokonce až zastaralé. Naši rodiče a prarodiče zažili doby, kdy 

mohla být za nové médium považována televize. Děti devadesátých let se zase narodily 

do doby, kdy se etabloval internet, který se stával novým médiem. A v dnešní době už 

bychom jen těžko uspěli s argumentem, že jsou třeba sociální sítě ve světě médií 

cokoliv nového. Je teda potřeba si jasně vymezit, co je nové médium, co není nové 

médium a jaké jsou podkategorie. 

Je potřeba poznamenat, že slovní spojení nová média je populární až od 90. let 

minulého století. Obecně sdružovalo média vzniklá na digitální síťové platformě, proto 

například Moravec na základě poznatků nizozemského sociologa Jana Van Dijka tato 

dvě slovní spojení (nová média a digitální síťová média) považuje v původním významu 

za synonymní. Teoretik médií Terry Flew pak vyzval k tomu, abychom termín nová 

média vnímali ve vztahu ke vlivu médií na společnost, nikoliv jako bod na 

chronologické časové ose historického vývoje médií (Moravec, 2016 s. 29). Od toho se 

potom veškeré chápání tohoto pojmu odvíjelo. Jakubowicz přišel s novým členěním 

pojmu, které umožňuje nová média přesněji dělit jak chronologicky, tak hlavně podle 

vlivu na společnost: 
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• Nová média 1.0 – podle Jakubowicze jsou jimi analogové technologie, 

které rozšířily možnosti tradičních médií ještě před érou konvergence. Jsou 

to například teletext a videotext. 

• Nová média 2.0 – vznikla na digitální bázi a v návaznosti na konvergenci. 

Nejednalo se o pouhé rozšíření stávajících mediálních platforem, ale o 

úplně novou formu, která se vyznačuje interaktivitou a hypertextovou 

povahou. 

• Nová média 3.0 – jsou už média plně konvergovaná, jako jsou chytré 

telefony a chytré televize (Jakubowicz, 2013). 

Toto členění sice naznačuje, že jsou nová média pouze technologickým pojmem, 

ale u každé z těchto kategorií platí, že si společnost s jejím zavedením rovněž prošla 

změnou, a to ve vnímání médií právě skrze nové platformy. V případě nových médií 3.0 

byl například typickým znakem nástup produživatelství3, které vychází z participace 

publika, společně s fragmentací publika, vznikem mediálních konglomerátů, a mazání 

časoprostorových bariér (Moravec, 2016, s. 37). S rolí produživatelů je spojená také role 

prozumentská, jak poznamenává Denis McQuail v publikaci Žurnalistika a společnost. 

Ta spojuje v mediální sféře produkci s konzumací, přičemž konzumenty a producenty 

v jednom jsou znovu uživatelé sociálních sítí, kteří mohou svými videoklipy a 

komentáři obohatit žurnalistický výstup. McQuail považuje vliv prozumenství za 

druhořadý, který se moc neprojevuje při důležitých událostech, pokud nepočítáme 

fotografie a videoklipy z místa dění (McQuail, 2016, s. 192). Ale v dnešní době, kdy se 

spekuluje nad možným vlivem dezinformací na politickou situaci a volby, by se dalo 

McQuailovo stanovisko zpochybnit. 

3.4 Publicistika v éře nových médií 2.0 a 3.0 

Podobně jako v době, kdy se hlavní informační kanály jako tisk, televize a rozhlas 

nemusely vypořádávat s konkurencí v podobě internetu, tak i s nástupem nových 

technologií jsou rozhodujícími faktory o úspěchu mediálních sdělení jejich čtenost, 

potažmo sledovanost. Digitální média mají oproti těm tradičním jednu velkou výhodu, 

která spočívá v rychlosti šíření sdělení mezi veřejností. 

                                                 

3 Produživatel (z angl. produser) je spojením producenta a uživatele v jednu osobu. Tento termín 

naznačuje, že se konzumenti médií, kteří jsou uživateli sociálních sítí, snadno mohou zapojit do tvorby 

zpráv, především pomocí příspěvků na sociálních sítích. 
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Sdílení je základní metodou on-line komunikace a vzhledem k tomu, že většinou 

probíhá ve veřejném prostoru, je podle Vojtěcha Bednáře „každý uživatel, který sdílí 

svůj obsah, současně svým způsobem publicistou, který nabízí své komunikáty 

ostatním,“ (Bednář, 2011, s. 193). Zároveň jsou podle stejné publikace publicisty 

uživatelé, kteří nabízí své názory v komentářích k jinému sdílenému obsahu, a to díky 

stručnosti, aktuálnosti a autentičnosti. Takové příspěvky se v internetovém prostředí 

mohou šířit až virálně4 (tamtéž). 

Zájem publika je na internetu poměrně jednoduše měřitelný. Jedním ze 

směrodatných čísel je počet kliknutí na příspěvek, potažmo zhlédnutí v audiovizuální 

podobě. Dalším měřítkem je tzv. odkazovanost, tedy celkový počet sdílení uživateli a 

jinými médii. (Bednář, 2011, s. 29). Na rozdíl od tisku, který si musí vystačit 

s obyčejnou citací, v hypertextové podobě internetových příspěvků se skrze odkaz dá 

prokliknout rovnou na článek, což dělá z webu efektivnější prostředí. 

Bednář také nabízí pět hlavních znaků internetové publicistiky: 

1. Internetová žurnalistika se odehrává v reálném čase. Jak bylo zmíněno 

v kapitole Internetový komentář, web je prostorem, který může být 

aktualizován kdykoliv, a proto nahrává aktuálnímu zpravodajství i rychlé 

reakci publicistů. Svým způsobem se podobá televizním zpravodajským 

stanicím, které své zprávy přinášejí průběžně, například v hodinových 

blocích. Internet se ale nemusí omezovat ani těmito hodinovými 

uzávěrkami. 

2. Je interaktivní. Díky tomu, že publikum na příspěvky většinou může 

okamžitě reagovat, mají internetové servery skvělou zpětnou vazbu. 

Mohou tedy okamžitě zareagovat na nedostatky nebo chyby, ale také vědí, 

které příspěvky na publikum působí nejlépe a nejhůře. Jsou ale i weby, 

které nenabízejí možnost komentářů, ale ty musejí mít dostatečnou kvalitu 

a atraktivitu. Namátkou uveďme příklad sportovněpublicistického projektu 

Bez frází. 

3. Může se okamžitě porovnat s konkurencí. S Bednářovým postojem, že 

nelze zároveň sledovat více televizních kanálů, už se dnes dá v určitém 

smyslu nesouhlasit. Mít zapnutou televizi a zároveň on-line vysílání na 

                                                 

4 = jako virus; díky vazbám mezi uživateli a algoritmům, které zobrazují především nejvíce 

zobrazované a sdílené příspěvky jako první 
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počítači nebo chytrém zařízení už není nic zvláštního, ač je tento 

multitasking z hlediska pochopení informací velmi neefektivní. Nicméně 

možnost mít otevřený libovolný počet internetových médií nabízí dobrý 

prostředek pro srovnávání s konkurencí. 

4. Nabízí provázané informace. Velkou výhodou pro čtenáře i 

provozovatele webu je, že mohou odkazovat i na vlastní články. Čtenář se 

dozví doplňující informace a články získají více kliknutí a tím i větší 

čtenost. 

5. Multimedialita. Internetová média mají obrovské možnosti z hlediska 

formy, jakou chtějí informaci reprodukovat. Tyto formy potom mohou 

spojit dohromady a vznikají multimediální příspěvky, které v sobě mají 

videoreportáž, rozšiřující článek, interaktivní informační grafiku a odkazy 

na další související příspěvky. 

3.4.1 Blogy a mikrology 

Slovo blog vzniklo zkrácením slova weblog = internetový záznam. Existuje od 

konce minulého tisíciletí a je prostorem pro kohokoliv, aby na internetu tvořil vlastní 

příspěvky k libovolným tématům. První blog údajně založil Jorn Berger v roce 1997. 

Opravdový boom přišel s Dot com horečkou na přelomu milénií, kdy klesly ceny 

internetových domén a ty začaly být přístupné všem uživatelům internetu. Populární 

začaly být domény, které umožňovaly registrovaným uživatelům spravovat vlastní 

přehlednou stránku, na které mohli publikovat takřka cokoliv bez placení vlastní 

domény. První český projekt podobného ražení se jmenoval Bloguje.cz (Verner, 2010, s. 

80). 

Tyto blogy s postupem času upadají, ale své možnosti stále nabízejí velké 

internetové zpravodajské servery jako iDnes.cz, které mají blogovací rubriky. V nich se 

mohou čtenáři stát novináři. Pokud jejich komentáře, glosy a další příspěvky vhodných 

žánrů mají dostatečnou kvalitu a kulturu a zároveň jsou hodně komentovány a sdíleny, 

mohou se dostat mezi běžné publicistické příspěvky webu. 

Blogerem se může v dnešní době zároveň stát kdokoliv s účtem na sociálních 

sítích Facebook, Twitter, Instagram a dalších. Populární je forma videoblogů, neboli 

vlogů, tedy určitá forma audiovizuálního deníčku. Každoroční ocenění Czech blog 

awards má proto kromě zavedených rubrik Bloger roku a Blogerka roku také kategorie 

Instagram, Video bloger a Video blogerka. 
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Zvláštní formu blogování, obzvlášť oblíbenou mezi novináři, nabízí sociální síť 

Twitter. Platforma charakteristická omezeným počtem znaků, do kterých se musí vejít 

jeden tweet,5 čítalo k roku 2017 podle serveru Statista.com 262 milionů aktivních 

uživatelů.6 Tato forma blogování díky maximálnímu rozsahu jednoho příspěvku (k roku 

2018 je to 280 znaků) získala název mikrologging. Svou povahou Twitter slouží jako 

ideální publikační médium a prostředek pro komunikaci firem s klienty, umožňuje 

rychlé sdílení informací a neformální i formální komentování událostí (Bednář, 2011, 

s 200). Pro média také slouží jako zdroj vyjádření osob zainteresovaných v aktuálním 

dění, která se dají velice jednoduše a efektivně reprodukovat v televizním a 

rozhlasovém vysílání, stejně tak jako kdekoliv na webu. 

3.4.2 Rozmach internetové televize 

Začátkem roku 2013 začal platit nový Zákon 496/2012 Sb. o audiovizi. Ten 

upravoval služby, které v prostředí internetu měly konkurovat běžnému televiznímu 

vysílání. Ustanovil, čemu se říká audiovizuální služba na vyžádání a jak mají být takové 

služby regulovány. Média, která se rozhodla provozovat svůj videokanál v rámci 

vlastních webových stránek, proto podléhala nové formě regulace. Ta se týkala každého 

videokanálu, který měl umístěním reklamy ve svém zájmu hospodářskou činnost. 

V dnešní době sem patří například weby Aktuálně.tv, iDNES.tv a také Stream.cz, který 

spadá pod portál Seznam.cz a dnes se jeho obsah přesunul na portál Seznam Zprávy a do 

televizního vysílání Seznam TV. 

Ve druhém desetiletí nového milénia se začalo dařit také službám, které byly 

pojmenovány jako internetové televize. Jde většinou o telekomunikační společnosti, 

které se rozhodly nabízet za paušální poplatek v internetovém prostoru digitální 

televizní vysílání, které nabízí širokou škálu programů, a to na bázi internetového 

protokolu – IPTV. Díky těmto službám se dá televize sledovat takřka odkudkoli pomocí 

chytrých telefonů, tabletů a dalších zařízení. Takovými službami jsou třeba Horizon GO 

od UPC, Digi TV nebo Poda net.tv. 

Mimo tyto kategorie stojí ještě streamovací služby, které jsou doménou 

nadnárodních společností. Tyto společnosti většinou prostřednictvím svých 

streamovacích kanálů nabízejí obsah z vlastní produkce, většinou se jedná o seriály. 

                                                 

5 Tweet = z angl. ptačí pípnutí; jeden ohraničený příspěvek na Twitteru 

6 Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/274565/monthly-active-international-twitter-users/ 
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Tyto služby pomalu pronikají na český trh a jsou jimi například Netflix, Amazon prime a 

další. Z českých představitelů zmiňme Obbod, který uspěl zejména díky seriálu 

Vyšehrad. Mimo televizní sféru spadá známá stremovací služba Spotify, která slouží 

k poslechu hudby. 

Výše zmíněný portál Seznam Zprávy, v jehož prostředí vzniklo i Šťastné pondělí, 

je v mediální sféře zvláštním úkazem. Jedná se o audiovizuální mediální službu, kterou 

Seznam spustil 4. října 2016. Tento projekt vzbuzoval velká očekávání, protože k němu 

přešla řada známých žurnalistů z veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu a 

také z komerčních médií spadajících pod mediální domy Mafra a Economia. Namátkou 

se na projektu Seznam Zprávy začali podílet Jakub Unger, Jiří Kubík, Jindřich Šídlo, 

Zuzana Hodková, Roman Pistorius a další. Od začátku svého působení nabízí především 

audiovizuální podobu zpravodajských a publicistických sdělení (Aust, 2016). Rok po 

vzniku portálu se vedení Seznamu rozhodlo vstoupit na pole televizních vysílatelů. Na 

konci roku tedy v uzavřeném okruhu začala vysílat Seznam TV a 12. ledna 2018 tento 

kanál začal s celoplošným kontinuálním televizním vysíláním (mif, 2018). Obsah 

vysílání je přitom stejný, jaký do té doby nabízel portál Seznam Zprávy. Jde o první 

případ, kdy se internetové médium proměnilo na celoplošně vysílající televizní stanici. 



   

 

24 

  

4 Metodika 

Téma pořadu Šťastné pondělí doposud nebylo akademicky zpracováno. Při volbě 

metody, potažmo metod výzkumu, bylo tedy nutné přistupovat bezprecedentně. Úkolem 

této práce je podrobně popsat pořad Šťastné pondělí Jindřicha Šídla, analyzovat jeho 

charakteristické prvky a srovnat ho s předpokládanou konkurencí. Inspirací ke způsobu 

zkoumání byla bakalářská diplomová práce Kateřiny Kadlecové z roku 2017, která 

zkoumala Interview jako komunikační princip DVTV. Jelikož tato práce analyzuje 

podobný fenomén – novou formu publicistického pořadu, který existuje v internetovém 

prostředí, s přihlédnutím k žánrovému vymezení – dovolím si vypůjčit její návrh 

kombinovaného výzkumu s kvalitativními a kvantitativními metodami. Jak sama 

Kadlecová poznamenala, „Má své výhody, např. může vnést do analýzy nové, neotřelé 

pohledy, i nevýhody, např. Často vede k přílišnému zobecnění,“ (Kadlecová, 2017, s. 

18). Jelikož jde ale o dříve nepopsaný fenomén, zobecnění není příliš velkým 

problémem. 

Jednou z použitých metod je rozhovor neboli kvalitativní dotazování. V časovém 

úseku od 1. září 2016 do 31. srpna 2017, který vymezuje pole působnosti této práce, se 

na pořadu Šťastné pondělí podíleli pouze dva lidé, a to moderátor a hlavní tvář pořadu, 

Jindřich Šídlo, a Tomáš Dusil, který se staral o režii, kameru, střih a vizuální efekty.  

Byla proto uskutečněna kvalitativní dotazování těchto dvou osobností. Tematické 

okruhy těchto rozhovorů (Příloha 1) vzešla z monitoringu médií a předběžných 

obsahových a vizuálních analýz pořadu Šťastné pondělí. Pořízené rozhovory byly 

nahrány ve zvukové podobě a doslovně přepsány. Následně byla provedena jazyková 

korekce, aby texty odpovídaly standardům hovorové češtiny, nespisovné koncovky slov 

byly nahrazeny spisovnými, v případě potřeby byla upravena větná stavba nebo vyňata 

opakující se slova. Všechny změny byly prováděny s důrazem na zachování podstaty 

sdělení. Záměrem těchto úprav bylo zamezit možnému odvedení pozornosti od 

významového jádra výpovědi. 

Další metodou, která byla k analýze pořadu zvolena, je obrazová analýza neboli 

výzkum vizuálních sdělení. Ta byla vybrána z toho důvodu, že se Šťastné pondělí 

vyznačuje velmi nápadným vizuálním pojetím, které zásadně určuje jeho tvář 

v porovnání s pořady, které jsou mu formátově blízké. Podle publikace Metody výzkumu 

médií Tomáše Trampoty a Martiny Vojtěchovské: „Obrazová analýza zjišťuje, jaké 

informace jsou prostřednictvím obrazů příjemcům předávány, jaké osoby, předměty 
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nebo události jsou na nich vyobrazeny a jakým způsobem. Zajímá se o využití a 

symboliku typických znaků vizuální komunikace (úhlu pohledu, umístění, velikosti 

vyobrazení či barevnosti) a jejich výkladu ve vztahu k zobrazování skutečnostem a 

k prostředí, ke kterým se obrazový materiál vztahuje (např. jaký význam má detailní 

vyobrazení portrétu politika v kontextu tiskové strany a zda je tento význam v souladu 

s doprovodným textem, se kterým je snímek spojen)“ (Trampota a Vojtěchovská, 2010, 

s. 156, 157). 

Ve výzkumu byly použité i kvantitativní metody sběru dat, například při 

zaznamenávání stopáže jednotlivých dílů a analýzy četnosti opakování některých jevů. 

K tomu slouží kvantitativní obsahová analýza, která v této práci zkoumá také 

obsahovou agendu médií. Takový výzkum může být podle Trampoty a Vojtěchovské 

dvojí. Jeden, který zkoumá postavení jednoho tématu v agendě médií, a druhý, který 

bude užívaný v naší práci, výzkum zkoumající celou agendu jednoho média (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010, s. 102). 

Cílem kombinovaného výzkumu bude zevrubně popsat pořad v prvním roce jeho 

vysílání, tedy mezi 1. zářím 2016 a 31. srpnem 2017. Dojde k podrobné analýze obsahu, 

grafické podoby, rozsahu, důležitých vývojových změn a prezentace na webových 

stránkách Seznam Zprávy. Jelikož si od konce srpna 2017 prošel pořad značnou 

obměnou, jejíž součástí byl i přechod do televizního vysílání Seznam TV, výzkum se 

bude v kapitole 8 Dodatek okrajově věnovat i podobě pořadu po prvním roce fungování, 

tedy od září 2017 až do současnosti (květen 2018). Úkolem bude zjistit motivaci autorů 

ke změnám, které předurčily podobu pořadu, stejně jako jiné okolnosti těchto změn. 

Dojde rovněž k pokusu o bližší žánrovou či formátovou specifikaci pořadu. Na 

základě kvalitativního dotazování bude rovněž úkolem zjistit, jakým způsobem se bude 

pořad dále vyvíjet, a odhadnout, jak by mohl pořad vypadat v blízké budoucnosti. 

Důležité bude rovněž porovnání s pořady, které se Šťastnému pondělí žánrově 

podobají. Jako hlavní subjekt porovnání byl vybrán pořad Last week tonight with John 

Oliver, jakožto nejznámější zástupce podobných pořadů. Šťastné pondělí bude 

porovnáno i s konkurencí v Česku, konkrétně s pořady Hroty týdne s Konstantinem 

Sulimenkem a Týden podle Jaromíra Soukupa, ač je působnost obou těchto pořadů 

značně objemově omezená. 
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5 Šťastné pondělí Jindřicha Šídla 

Šťastné pondělí Jindřicha Šídla je publicistický pořad s týdenní periodicitou. 

Každé pondělí ho uveřejňuje internetový server Seznam Zprávy v rubrice Šťastné 

pondělí. Od svého vzniku v září 2016 prošel velkým vývojem a stal se z něj pořad, který 

sklízí velký ohlas na sociálních sítích. Na konci roku 2017 o něm Česká televize 

natočila reportáž do pořadu Newsroom ČT24, která nastiňuje některé redakční rutiny 

(Skřivanová, 2017). V lednu 2018 se Šťastné pondělí dostalo v rozšířené verzi i na 

obrazovky Seznam TV, kde ho diváci mohou sledovat dodnes (květen 2018). 

Pořad podle slov spoluautora Tomáše Dusila cílí na městského diváka staršího 

třiceti let. Tuto cílovou skupinu se jim také údajně daří oslovit. Dusil pokračuje: 

„Nemyslím si, že oslovujeme voliče SPD. Což je možná škoda, protože by aspoň měli 

jiný pohled na svět. Já vím, že by ho nepřijali, to je mi jasné, ale to nevadí, to se musí 

zkoušet. Pokud se budeme bavit o této cílové skupině, tak to nejsou lidé, kteří pasivně 

přijímají to, co se kolem nich děje“ (Dusil, 2018). Hlavní aktér pořadu, Jindřich Šídlo, o 

přesné podobě cílové skupiny nespekuluje, ale domnívá se, že v rámci Seznam.cz může 

pořad oslovit takřka kohokoliv. Překvapuje ho ale, kolik lidí mladších 35 let pořad 

sleduje a aktivně na něj reaguje. Co Šídla rovněž těší, je fakt, že Šťastné pondělí sledují 

i politici, kterých se jeho obsah bezprostředně týká (Šídlo, 2018). 

Podoba Šťastného pondělí vychází ze Šídlových zkušeností s publicistikou. I díky 

charismatické hlavní postavě má tento pořad velký úspěch. Šídlo říká: „(…) věci, které 

jsem dělal v Hospodářských novinách, ty satirické věci, měly velký úspěch, některé 

dokonce mimořádný. Takže jsem si myslel, že bych to mohl zvládnout. Ale televize nebo 

video je přece jenom něco jiného, takže až takový úspěch jsem nečekal. Na druhou 

stranu tady nic tomu podobného není, tady málokdo dělá politické věci podobného typu. 

(…) Když jsem pracoval v České televizi, tak jsem byl zvyklý, že člověk někam přijde a 

lidé ho poznají. Pak jsem byl zase dlouhá léta v Hospodářkách, ale ten Seznam je tak 

velikánský a má takový zásah, že přijedete do Olomouce a tam je strašně moc lidí a 

povídají si s vámi o Šťastném pondělí. Což je vlastně hrozně pěkné“ (Šídlo, 2018). 

V následujících kapitolách dojde k představení obou hlavních tvůrců pořadu a poté 

k analýze jednotlivých aspektů Šťastného pondělí na základě rozhovorů a nastřádaných 

kvalitativních a kvantitativních dat. 
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5.1.1 Jindřich Šídlo 

Jindřich Šídlo je český novinář, který se narodil 21. října 1972 v severočeském 

Turnově. Absolvoval bakalářské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 

v oboru Žurnalistika a pokračoval na stejné fakultě na magisterském oboru Mediální 

studia, který nedokončil. Svou novinářskou dráhu začal v roce 1992 Českém deníku, 

odkud brzy přešel do týdeníku Respekt. V něm psal devět let zejména o rasismu a 

médiích a dostal se i k publicistice s politickými tématy. V psaní o politice pokračoval 

mezi lety 2001–2005 v deníku Mladá fronta Dnes, ve kterém se podílel také na 

profilových rozhovorech s osobnostmi české politiky, a to ve dvojici s Petrem 

Šimůnkem (Jindřich Šídlo: O autorovi, 2017). V listopadu 2005 se přesunul do 

Hospodářských novin, kde tři a půl roku vykonával funkci vedoucího redaktora domácí 

zpravodajské redakce a mimo jiné psal sloupky s názvem Politikon. V roce 2009 přešel 

do veřejnoprávní České televize, kde rovněž řídil domácí zpravodajství, přičemž 

pokračoval v publikaci v časopise Respekt, kam psal sloupky pod názvem Diagnóza. 

V listopadu roku 2010 se vrátil zpět do Hospodářských novin, kde se dostal na pozici 

šéfredaktora politického zpravodajství. Mimo jiné psal satirické komentáře na poslední 

stranu názorové sekce (Jindřich Šídlo – Seznam Zprávy, 2018). V roce 2016 se pak na 

pozvání šéfredaktora Jakuba Ungera připojil do redakce internetového serveru Seznam 

Zprávy. 

V současnosti spoluvytváří na Seznam Zprávy a Seznam TV pořad Šťastné pondělí 

a je jedním z moderátorů pořadu Výzva. Zároveň přispívá svými komentáři 

zpravodajskému serveru iRozhlas.cz. Získal Druhou cenu Ferdinanda Peroutky za 

novinářskou činnost v oblasti lidských práv (ČTK, 2007) a Novinářskou cenu v 

kategorii Nejlepší komentář v roce 2012 (ČTK, 2013). Je jednou z nejvlivnějších 

osobností na českém Twitteru, v roce 2013 získal ocenění Osobnost roku českého 

Twitteru (mav, 2013). 

5.1.2 Tomáš Dusil 

Tomáš Dusil je kameraman a střihač Seznam TV pocházející z Kutné Hory. 

Reportážní a filmové technice se věnoval už na gymnáziu, kde experimentoval 

s osmimilimetrovým filmem. Po vystudování gymnázia odjel do Prahy, kde dělal 

osvětlovače v Československé televizi, už po třech měsících se ale vrátil do Kutné Hory. 

Po splnění základní vojenské služby vystřídal několik zaměstnání a kinematografii se 

věnoval jen okrajově. Později si založil malé studio, ve kterém natáčel komerční video. 
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Jelikož by se ale touto prací v 90. letech neuživil, tak se vrátil do České televize, kde 

v roce 1998 začal pracovat na pozici kameramana v krajské redakci v Kolíně. Následně 

byl na pět let poslán do Moskvy se zahraničním zpravodajem. Po ruském angažmá se 

vrátil na dva roky do Čech, načež ho čekala další zahraniční práce se zpravodajem 

v Německu. Po návratu z Německa ho práce s kamerou oželela a nastoupil do technické 

podpory České televize. Potom jej čekala ještě jedna krátká štace v roli kameramana a 

v roce 2016 opustil Českou televizi, aby hledal nové výzvy v redakci Seznam zprávy. 

Tomáš Dusil měl vždy v oblibě využívání aktuálních technologických trendů: 

„Když přišlo video, tak v roce 1995 jsem stříhal v Premiéře (program Adobe Premiere, 

pozn. autor) na disku, který měl dva gigabyty. To znamená, že se muselo ustřihat pět 

minut videa, pak se to nahrálo na kazetu, vymazal se disk, zase se nabral materiál na 

dalších pět minut. Třeba v Moskvě jsem pět let střihal klasicky na betě, na lineární 

střižně a když začaly být počítače opravdu použitelné, což bylo třeba od roku 2000, tak 

to považuju za největší vítězství, protože to je vlastně návrat k tomu filmovému způsobu 

práce, protože můžu vzít nějakou věc a přehazovat ty obdélníčky různě mezi sebou. To 

na videu nešlo, tam když se udělala chyba, tak se to muselo překrýt, anebo celé 

přestříhat, to je hrozná práce. Já jsem strašně šťastný člověk, že žiju v této době, která 

umožňuje takové věci. Dneska vezmu telefon a pořídím s ním obrázky, které jsou na 

úplně jiné úrovni“ (Dusil, 2018). Dusilova inklinace ke zjednodušování pracovních 

postupů se v mnoha případech značně projevila i na podobě Šťastného pondělí (viz 

kapitola 5.2.2 Rok 2017: změny ve prospěch zjednodušení práce) 

5.2 Vývoj pořadu 

Šťastné pondělí si od svých prvních epizod prošlo mnoha velkými i malými 

změnami, které méně či více pozměnily tvář pořadu. V následujících kapitolách je popis 

těchto změn, jejich zdůvodnění a případně i motivace tvůrců k těmto změnám. 

5.2.1 Vznik 

Šťastné pondělí bylo od začátku důvodem, proč budoucí šéfredaktor serveru 

Seznam Zprávy Jakub Unger v létě 2016 vůbec angažoval Jindřicha Šídla. Prvotním 

nápadem bylo vytvářet politické komentáře, které budou mít formu videa. V září 2016, 

ještě před oficiálním spuštěním webu Seznam Zprávy, proto začal Šídlo připravovat 

první díl pořadu, o kterém se ještě nevědělo, jaké bude mít jméno, stopáž, pravidelnost a 

podobu. Šídlo říká: „Nikdo z nás o tom neměl žádnou představu. Já jsem si říkal, že se 
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pokusím spojit dvě věci, které jsem v životě dělal. To byly krátké komentáře, které jsem 

dělal v roce 2011 pro Českou televizi, to byly takové minutové až dvouminutové kousky. 

Ta druhá věc bylo to, co jsem dlouhá léta dělal na poslední strany Hospodářských 

novin. Tak se to začalo dělat. Já si ty první díly už ani moc nepamatuji, vím, že vznikaly 

tady na střeše (budovy Seznam.cz, pozn. autor)“ (Šídlo, 2018). 

Úplně první video, které Seznam Zprávy posléze zařadily do rubriky Šťastné 

pondělí, pochází z 19. září 2016 a má titulek Krnáčová by hlasovala, ale radši 

nehlasovala. V něm sedí Jindřich Šídlo v křesle a za ním je rozostřená fotografie 

večerní Prahy. V klipu se objevuje grafika citace Adriany Krnáčové a vložený krátký 

videoklip v pravém horním rohu. Nikde v kolem videa, kromě zařazení do rubriky, se 

nevyskytuje název pořadu. Takové schéma se ve Šťastném pondělí objevilo poprvé a 

naposledy. Týden po tom přišel první díl z výše zmíněné střechy s titulkem Největší zlo 

demokracie přijde příští pátek. Tento díl už název Šťastné pondělí obsahuje v podtitulku 

pod videem. Šídlo v něm tentokrát stojí a za ním je rušná silnice s vjezdem do tunelu. 

Tato epizoda je o necelou minutu kratší, než byl předcházející díl – má minutu a 37 

sekund. Je v ní několik prostřihů, mezi kterými se mění velikost záběru. 

Třetí epizoda s titulkem Co by měl říct Sobotka Škromachovi (ale neřekl) je 

přelomová v tom, že už vznikla pod hlavičkou Seznam zprávy, které byly oficiálně 

spuštěny 4. října. Tento díl přišel tři týdny po předchozím a z obrazového hlediska byl 

tomu předchozímu podobný, točil se na stejném místě a Šídlo znovu stál, poprvé ovšem 

v saku, které už měl od té doby pokaždé (s výjimkou Šťastného pondělí z 12. 12. 2016). 

Ve Šťastném pondělí se tehdy poprvé objevil vložený videoklip a také příspěvek 

z Twitteru. Na Obrázku 1 je porovnání kompozice první epizody s dvěma dalšími. 

Obrázek 1: Porovnání kompozičního pojetí 1. a 3. epizody (Šťastné pondělí z 19. září, 17. října 2016) 

Ve čtvrtém díle nastala jedna z nejvýznamnějších změn celého působení Šťastného 

pondělí. Na tomto díle se poprvé podílel Tomáš Dusil, který se k Šídlovi připojil na 

výzvu šéfredaktora Ungera. Dusil přinesl zcela nové vizuální pojetí, které se zakládalo 

na grafické aplikaci Prisma, která mění fotografie, obrázky a videozáznamy na 
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grafickou kresbu. Šídlo byl v pořadu kvůli grafické použitelnosti přebarven do odstínů 

šedi, což bylo dodržováno od té doby téměř pravidelně (kromě Šťastného pondělí z 13. 

3. 2017, to byl jediný díl, ve kterém byla barevnost obrácená – Jindřich Šídlo byl 

barevný a jeho pozadí černobílé) a nový vizuál byl na světě. Epizody se začaly natáčet 

na zeleném pozadí, což dalo autorům svobodu v tom, že mohli Šídla umístit, kam chtěli. 

Tato epizoda je důležitá v tom, že Šťastné získalo svou podobu, se kterou se dalo počítat 

do budoucna. Pokračuje Jindřich Šídlo: „Začali jsme o tom uvažovat jako o něčem 

nikoliv provizorním. Přestalo to být provizorium a stalo se to regulérním pořadem. Byť 

z dnešního pohledu, když se člověk podívá na první díly, tak je to trochu srandovní, i ty 

první díly s Tomášem, kdy jsme hledali způsob, jak to vlastně udělat. Ale bylo nám 

jasné, že by to mělo pokračovat déle než dva týdny a že se tomu musíme nějak 

přizpůsobit“ (Šídlo, 2018). 

V následujících pěti epizodách, tedy až do konce roku 2016, byl charakter pořadu 

velmi podobný. Jindřich Šídlo se objevoval v různých prostředích, která dokreslovala 

jeho komentáře. Prostředí byla kompozičně pokaždé jinak řešena, změny velikostí 

záběrů byly také časté (Obrázek 2) V pořadu se také objevovalo více externích 

materiálů, které prokládaly Šídlovy výpovědi. 

 Obrázek 2: Porovnání pojetí 4., 6., 8. a 9. epizody (Šťastné pondělí z 24. října, 7. listopadu, 12. prosince a 

19. prosince 2016) 

5.2.2 Rok 2017: Změny ve prospěch zjednodušení práce 

Začátkem roku 2017 začala pravidelná výroba Šťastného pondělí. S výjimkou letní 

přestávky, která byla v roce 2017 mezi díly z 10. července a 14. srpna, a absence 
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Šťastného pondělí z 14. dubna vznikl díl tohoto pořadu každý týden. Ve dvou případech 

(Šťastné pondělí z 2. a 9. května) vyšlo nové Šťastné pondělí až v úterý, jinak byla ale 

pravidelnost pořadu dodržována. 

2. ledna byla zveřejněna epizoda nazvaná Šťastné pondělí a celý rok 2017. 

Novoroční poselství Jindřicha Šídla, která byla podle autorů ve vývojovém procesu 

klíčová. Šídlo v ní parodoval novoroční poselství prezidenta Miloše Zemana a zmiňoval 

důležité události, které jsou naplánované na rok 2017, přičemž seděl v křesle a neměnila 

se velikost záběru, čímž výrazně ubylo prostřihů. Tento díl měl podle Šídla značný 

ohlas a znamenal pro něj objevení potenciálu pořadu, dodává: „Tam mi síla těch 

obrazových vtipů, které to všechno nabízí, došla v tom, že máme hodně otevřené pole, 

což je na tom pořadu výhodné, protože my si v tom pořadu opravdu můžeme dělat co 

chceme“ (Šídlo, 2018). 

Následovala řada dílů, ve kterých Šídlo znovu stál a měnil prostředí. Obzvlášť 

náročná na výrobu byla epizoda z 13. února 2017 s názvem Na železnici dějou se věci. Z 

Prahy do Brna pojede šinkanzen, neví se kdy, která byla charakterem podobná dílu z 12. 

prosince 2016, titulovanému Český patent při stavbě dálnic. Salámová metoda, rychlost 

pět metrů za den. Šídlo v nich byl v prostředí vlaku, potažmo automobilu, a často se 

měnil úhel, ze kterého byl Šídlo snímán (Obrázek 3). To znamenalo komplikace při 

natáčení i střihu, jak říká Dusil: „To, jak jede v autě se točilo asi natřikrát. Jeden pohled 

byl zezadu, jeden byl z boku, jeden pohled byl z jiného úhlu. Podobné bylo natáčení, kde 

jede ve vlaku. Tehdy se to dělalo takhle proto, že kdyby to zkazil, tak musím mít 

k dispozici místo, kde do toho můžu střihnout. A v tom mi pomůže, pokud je to točené, 

v uvozovkách, na víc kamer“ (Dusil, 2018). V uvozovkách proto, že se v té době 

natáčelo vždy pouze na jednu. 
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Obrázek 3: Změny prostředí v 16. epizodě (Šťastné pondělí z 13. února 2017) 

Postprodukce si žádala čím dál více času, a proto pro potřeby Šťastného pondělí 

z 20. března Dusil Šídla posadil za bílý stolek. Byl to krok, kterému se Dusil dlouhou 

dobu bránil. Časem si ale situace vyžádala zjednodušení a vyvinul se další 

z poznávacích znaků Šťastného pondělí. Pokračuje Dusil: „Dalo by se říct, že do toho 

března se pořád experimentovalo s podobou toho pořadu, a nakonec nás ta nutnost 

donutila k tomu, že on si sedl. Já se pořád intenzivně bráním tomu, aby to vypadalo jako 

Oliver (Last Week Tonight with John Oliver, pozn. autor) a ostatní late night show, 

nebo to, co dělá Jan Kraus. Vždycky je tam okno, za ním je nějaké noční město a stůl a 

je tam nějaké křeslo, ve kterém někdo sedí. (…) Od toho dubna tam jsou za ním cihly, 

které jsou tam zase schválně z toho důvodu, že je to tak jednotvárné pozadí, že se na 

něm může odehrát cokoli“ (Dusil, 2018). Právě cihlová zeď také neodmyslitelně patří 

k tváři Šťastného pondělí až dodnes. Ale nebyla to jen postprodukce, která usednutím za 

stůl doznala zjednodušení a následného zkvalitnění. Změnu si pochvaloval i Šídlo: „(…) 

když člověk sedí, tak se lépe soustředí. Já jsem na začátku třeba něco držel v ruce. Když 

sedíte, tak nic držet nemusíte, to jen když chodíte, tak je to takové blbé. Pamatuji si, že 

když jsem dělal v České televizi živé vstupy, tak jsem potřeboval mít v ruce desky. To 

mávání rukama mě moc nebaví. Takže to usednutí bylo vyřešením nějakého problému a 

bylo o to víc možné se soustředit na obsah a ne jen mávat rukou“ (Šídlo, 2018). 

Podoba pořadu se tím na dlouhou dobu ustálila. Jindřich Šídlo seděl za stolem před 

cihlovou zdí, na kterou se virtuálně promítají různé fotografie, videoklipy a animace. 

Tento standard je narušován videoklipy, které do pořadu vybírá Šídlo. Drobnými 
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změnami si procházel také úvodní pozdrav, který se na konci dubna rovněž ustálil, 

čemuž se bude věnovat kapitola 5.2.3 Cihličky a running jokes. 

Ve vymezeném období analýzy pořadu došlo ještě ke dvěma výrazným změnám. 

V epizodě z 3. července 2017 s názvem Dnes naposled: Miloš Zeman jako nejčastější 

host, když je šťastné pondělí se objevil nový stůl, ale především to byla poslední epizoda 

ve starém studiu, ze kterého se natáčení Šťastného pondělí přesunulo do modernějšího, 

lépe vybaveného studia (Obrázek 4). Přesun vznikl i díky sledovanosti pořadu, která 

patřila na serveru Seznam Zprávy k nejvyšším, a proto se zlepšila i technická podpora 

ze strany společnosti. To byla změna, která ve výsledku nebyla a neměla být vidět, ale 

především Tomáši Dusilovi přinesla několik výhod, zejména kameramany a mistry 

zvuku, který byl od té doby kvalitnější (Dusil, 2018). 

Obrázek 4: Natáčení Šťastného pondělí v novém studiu. Vlevo Jindřich Šídlo, vpravo člen štábu ovládající 

čtecí zařízení (vlastní zdroj). 

Poslední viditelnou změnou byla implementace znělky pořadu, kterou po Šťastné 

pondělí připravili grafický tým Seznam zprávy. Znělka se objevila poprvé po letní 

přestávce, v díle ze 14. srpna 2017 s názvem Kdo zkazil Babišovi svatbu? A jak Česko 

přežilo homosexualismus v ulicích Prahy? Šídlo v této znělce přechází z bílého 

prostředí do zeleného, přičemž se změnou prostředí změní barvu na odstíny šedi. „(…) 

my tím přiznáváme, že natáčíme na zelené. My vlastně říkáme lidem, ano, my to 
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klíčujeme. Ono je to samozřejmě marné, spousta lidí neví, co je klíčování, a spousta lidí 

to nechce řešit, ale poučení diváci, a myslím si, že jich je docela dost, to mohou brát 

jako jistý prvek toho pořadu“ (Dusil, 2018). 

5.2.3 Cihličky a running jokes 

Nejen pro Šťastné pondělí, ale pro každý pořad jsou důležité prvky, které ho 

formálně a obsahově sjednocují. Tyto prvky se pochopitelně nacházejí i ve Šťastném 

pondělí a Tomáš Dusil i Jindřich Šídlo postupně vytvářeli ty své, které se v pořadu více 

či méně často objevují. Dusil říká takovým prvkům cihličky, které se dají v případě 

potřeby vytáhnout a použít, Šídlo ty obsahové prvky pojmenovává running jokes, což je 

anglický termín pro opakující se vtip nebo narážku. Dusil si sice stojí za tím, že je 

potřeba podobu a obsah v detailech stále inovovat, ale opakující se prvky jsou neméně 

důležité. Říká: „Lidi musejí mít pořád pocit, že je tam něco nového. (…) Ale současně si 

myslím, že bychom měli udržet nějakou tradiční věc. To, že používáme ty známé 

cihličky, jak já říkám. Ty známé kousky, které už lidi mají ověřené. Musíme dělat nové, 

to je jasné a pořád se bude zkoušet něco nového, ale současně musíme mít nějaký 

provázek zpátky, aby se lidé měli čeho chytit“ (Dusil, 2018). 

Jedním z opakujících se prvků je Šídlův pozdrav. Na začátku každého dílu říká: 

„Čau lidi! Já jsem Šídlo a tohle je Šťastné pondělí.“ V následující větě potom 

vysvětluje, proč je právě dané pondělí šťastné, čímž otevírá první téma svého 

komentáře. Tento pozdrav se rodil postupně. Prvních osm dílů vítal Šídlo diváky 

pozdravem „krásné pondělí“ a jeho variacemi, a to s výjimkou dílu ze 7. listopadu, který 

začíná slovy „Ahoj Praho! Happy Monday!“ v narážce na americkou tematiku. Celkově 

devátý díl z 19. prosince ale začíná videoklipem Andreje Babiše, který zdraví své 

diváky. Šídlo následně jeho pozdrav „Ahoj lidi,“ zopakuje a poprvé se tak objeví 

přivítání typově podobné tomu, které se později stalo pravidlem. Holé „Čau lidi!“ přišlo 

až v celkovém 15. díle z 6. února 2017, který nesl titulek A ten o Andrejovi a 

zkorumpované pakáži znáte? Byla to tedy znovu narážka na Andreje Babiše, která se 

opakovala v následujících osmi dílech, opět s jednou přestávkou, kterou byla epizoda 

z 20. února 2017, titulovaná I Zeman si zaslouží něco lepšího, než je Veleba. Tu začal 

Šídlo pozdravem „Ahój,“ který opakoval po Zdeňku žákovi ve videoklipu. Pozdrav, jak 

ho známe dnes, přišel poprvé ve 25. epizodě z 24. dubna 2017 o Jiřím Čunkovi. ‚Tento 

pozdrav se stal stálicí, ale znovu ne železnou, v již zmíněném prvním díle po letní 

přestávce použil Šídlo jenom jeho druhou polovinu. 
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Dalším výrazným prvkem, který se ve Šťastném pondělí objevuje méně často, je 

plyšová figurka pohádkového Krtka (Obrázek 5). Ten se objevil poprvé 15. května 2017 

v díle s titulkem Prezident Zeman je v Číně, demisi podává jen Krtek. Ve videoklipu, 

který je obsažen v této epizodě, je prezident Miloš Zeman na státní návštěvě v Číně, kde 

na kameru ukazuje podobnou plyšovou figurku Krtka. Krtek se posléze stal ve Šťastném 

pondělí jakousi metaforou prezidenta Zemana. Hned na začátku následující epizody 

(Šťastné pondělí z 22. května 2017) Šídlo smete Krtka ze stolu, ale na konci ho zase 

vrátí zpět. V dalším díle je na místě Krtka jen animovaný hrob. Šídlo to komentuje 

slovy: „Také nám chcípnul Krtek. Hanbou.“ Figurka se na stůl vrátila ve 32. epizodě 

z 12. června a naposled v rámci analyzovaného období ve 35. epizodě z 3. července. 

Celkově se tedy od své první účasti objevil pětkrát (počítáme-li metaforu s hrobem) z 12 

dílů, tedy zhruba ve 42 %. 

Obrázek 5: Krtek ve Šťastném pondělí (Šťastné pondělí z 15. května, 22. května, 12. června, 3. července 2017) 

Dalším z opakujících se prvků je hudební ukázka. Šídlo ji s oblibou zařazuje za 

úvod a na konec každé epizody. První náznak takové šablony se objevil 2. května 

v epizodě o svatbě Andreje Babiše, která končila scénou z filmu Shrek, kterou 

doprovázela píseň. Další podobný případ se objevil 22. května ve 29. díle o kandidátech 

na post prezidenta, pocházejících ze strany ČSSD. V něm se dvakrát objevuje scéna 

z dětského seriálu Teletubbies, který je dokreslený znělkou soutěže StarDance, když 

hvězdy tančí. Od té doby je praxe pokaždé podobná, pokaždé končí díl nějakým 

hudebním videoklipem dle Šídlova výběru, který dokresluje atmosféru dané epizody. 
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Podle Dusilových slov má tento prvek u diváků úspěch a zároveň je to oblíbený prvek 

Jindřicha Šídla, protože je to pro něj další cesta k vyjádření názoru (Dusil, 2018). 

Od září 2017 se ve Šťastném pondělí objevuje ještě několik dalších cihliček a 

running jokes, ke kterým se vrátíme v kapitole 8 Dodatek.  

5.3 Proces výroby 

Protože je Šťastné pondělí pořadem s týdenní pravidelností, jeho výroba se točí 

v týdenních cyklech. V tomto ohledu je práce obou tvůrců rozdělená téměř rovným 

časovým dílem. Podoba tohoto cyklu odpovídá době pořizování rozhovorů (duben 

2018), ale od začátku působení pořadu se lišila jen v detailech. Definitivně se ustavila 

na níže popsané podobě v srpnu 2017, kdy se natáčení Šťastného pondělí přesunulo do 

stávajícího studia. 

V úplných začátcích ale byla tvorba pořadu spíše nárazová, Jindřich Šídlo 

vzpomíná, jak psal jednu z prvních epizod: „(…) pamatuji si, že jsem některé díly psal 

tak, že jsem jeden napsal na letišti JFK v New Yorku, když jsem letěl z Ameriky do 

Prahy. Potřeboval jsem to poslat v pátek a trvalo mi to třeba tři čtvrtě hodiny. Dnes je 

to práce na celý týden. S promýšlením, hledáním všech materiálů a videí. Ten vývoj sám 

dost cítím“ (Šídlo, 2018). 

5.3.1 Pondělí–středa 

Práce na každém dílu Šťastného pondělí začíná už v pondělí prakticky hned po 

tom, co kolem 9.–10. hodiny ranní dojde ke zveřejnění nového dílu na internetu. 

Jindřich Šídlo nejprve reflektuje právě uveřejněnou epizodu a očekává ohlasy na 

sociálních sítích i mimo ně. Už od pondělka ale přemýšlí nad námětem dílu na další 

pondělí. O tématu mívá Šídlo jasno zhruba v úterý a začíná pro něj rešerše informací a 

audiovizuálního materiálu. Dále připravuje kompletní text, který bude číst ve studiu a 

ten prokládá odkazy na videoklipy, které Šídlovy promluvy v pořadu doplňují. K těmto 

odkazům připojuje i konkrétní vteřinovou stopáž úryvku, který bude z celého videoklipu 

použitý (Šídlo, 2018). 

Právě hledání vhodných videozáznamů, které se v pořadu objeví, zabere 

signifikantní časový obnos, jak připomněl Šídlo: „Ono se to nezdá, ale najít těch 

správných deset vteřin dá fakt dost práce, takže já se většinu času zabývám tím, že 

hledám ta videa, k tomu musím ještě připravovat tu televizní verzi, to znamená že musím 

psát ty komentáře, musím shánět hosta, který by tam měl být každý týden. Definitivně by 
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text měl být hotový ve středu v noci, abych ho poslal ve středu v noci Tomášovi 

(Dusilovi, pozn. autor), aby to od čtvrtečního rána mohl připravovat, protože natáčíme 

ve čtvrtek odpoledne. Tím pro mě práce končí a začíná na tom dělat Tomáš (Šídlo, 

2018). 

5.3.2 Čtvrtek–sobota 

V noci ze středy na čtvrtek posílá Šídlo připravený text Tomáši Dusilovi. 

Ve čtvrtek ráno proto začíná příprava pro Dusila, který začíná přemýšlet nad vizuální 

stránkou, tedy nad konkrétními fotografiemi, obrázky a videoklipy, které budou 

dokreslovat Šídlova předčítaná slova. Zároveň dohledává a stahuje videoklipy, které 

jsou zanesené v Šídlově scénáři. Pokud má Šídlo ve scénáři nějakou neobvyklou situaci, 

například pohyb, který by se nevešel do tradičně širokého záběru, musí se mu 

přizpůsobit příprava studia. Zhruba v půl šesté odpoledne se ve studiu v budově 

Seznam.cz v Radlické ulici v Praze začíná natáčet. Šídlo sedí za stolem čelem k jedné 

za tří kamer a ze čtecího zařízení čte svůj text bez editorských poznámek. Natočený 

materiál si na paměťových nosičích bere Dusil a odjíždí z pracoviště domů, kde udělá 

první kroky v editaci videa. Efektem chroma key vymění zelené pozadí za cihlovou zeď, 

sníží barevnost postavy Šídla a přiřadí celému natočenému materiálu zvukovou stopu. 

V pátek zpět v kanceláři z videa vystříhá nepovedené pasáže, doplní stažené videoklipy 

podle scénáře a vyrovná zvukové hladiny, aby nebyly výrazné rozdíly v hlasitosti 

jednotlivých částí. V pátek odpoledne potom začíná pro Dusila kreativní část práce, ve 

které přidává podle svého uvážení obrázky, fotografie, grafiku a animace. Tímto 

dolaďováním se zabývá až do sobotního večera, kdy je Šťastné pondělí ve své 

předběžné podobě hotové. Malé změny se mohou po konzultaci mezi Šídlem s Dusilem 

udát ještě o den později (Dusil, 2018). 

K finálním krokům výrobního procesu Dusil říká: (…) v neděli si to Jindřich 

prohlédne. Dohodneme se, jestli ta fotka, takzvaná poutací (obrázek, který reprezentuje 

video na webu a v odkazech, používá se také anglický termín thumbnail, pozn. autor), je 

v pořádku, jestli odpovídá titulku, který si k tomu vymyslel. Také se to někdy musí 

opravit. Já nahodím nějakou fotku, protože si myslím, že tento obrázek vyjadřuje díl 

jako takový, ale on má jiný titulek, takže to musíme změnit, to se občas stane. Ale 

v podstatě se dá říct, že v neděli kolem dvanácté hodiny bych teoreticky měl mít celý ten 

díl hotový a připravený ke zveřejnění, které se odehraje v pondělí ráno (Dusil, 2018). 
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V pondělí kolem deváté až desáté hodiny ráno dojde ke zveřejnění na webu 

Seznam Zprávy a celý cyklus začíná nanovo. 

5.4 Obsahová analýza 

Obsahová stránka Šťastného pondělí je výhradně pod kontrolou Jindřicha Šídla, 

který je autorem scénáře. Pořad komentuje převážně politické události a politiky, 

výjimečně i společenská témata, sport nebo situaci v dopravě. V následujících 

kapitolách bude analyzována tvorba scénáře s ohledem na to, jaký podíl mají na 

konečném produktu oba autoři. Následně budou popsány některé konkrétní obsahové 

prvky pořadu ve vymezeném období. 

5.4.1 Tvorba obsahu 

Šídlo má zkušenosti s psaním komentářů pro Hospodářské noviny, časopis 

Respekt a další. I přes to, že bychom mohli najít v jeho textových komentářích podobné 

prvky, píše Šídlo scénář pro Šťastné pondělí odlišně. V první řadě má na paměti, že 

bude napsaný text číst nahlas a na kameru. A především staví text kolem videoklipů, 

které někdy jen dokreslují sdělení, ale často mají klíčovou vypovídací hodnotu. Šídlo 

pokračuje: „Já mám docela dobrou paměť. Nechci se chlubit, ale zvlášť na ty politické 

věci mám, takže si spoustu těch věcí (videoklipů) pamatuju a tak trochu chodím najisto. 

Vím, co hledám, což je výhoda. Další velká výhoda je, že s námi politici velmi rádi 

spolupracují v tom smyslu, že pořád dávají někam nějaká videa. Bez Andreje Babiše 

bychom nebyli nic, protože ta jeho videa jsou dobře udělaná, skvěle sestříhaná, 

dynamická videa“ (Šídlo, 2018). Šídlo dále porovnává výrobu Šťastného pondělí 

s běžným psaným komentářem: Celkově je to pracnější, stejně jako ta psaná 

žurnalistika je na výrobu jednodušší než televizní, tak je to stejně i s tím Šťastným 

pondělím. Musíte pořád myslet na to, aby to mělo nějaké tempo, nějakou melodii, 

nemůžete sedět na té obrazovce pořád, musíte jít do obrázků a tak. Na to musím myslet. 

Vždycky když pak píšu komentář do rozhlasu v pátek, tak si připadám, že to není vůbec 

žádný problém. Že bych popsal půlku světa“ (Šídlo, 2018). 

Vzhledem k tomu, že Šídlo s Dusilem redakčně podléhají pouze šéfredaktorovi 

serveru Seznam Zprávy Jakubu Ungerovi, mají při tvorbě pořadu volné ruce. Díly 

Šťastného pondělí nepodléhají žádné redakční kontrole a odpovědnost za obsah nese 

pouze Jindřich Šídlo. Dusil se domnívá, že absence redakční kontroly je daná důvěrou, 

kterou Šídlo v rámci redakce Seznam Zprávy požívá. Podle jeho slov nemá nikdo 



   

 

39 

  

potřebu mu do obsahu zasahovat (Dusil, 2018). Přestože je odpovědnost za obsah pouze 

na jeho straně, nepovažuje Šídlo pořad za svou autorskou práci, nýbrž jako spolupráci 

jeho osoby s Dusilem: „To je společné dílo, u kterého nemá ani jeden z nás větší nebo 

menší zásluhu. To je prostě kolektivní dílo a já si neumím představit, že bych to dělal 

s někým jiným“ (Šídlo, 2018). 

Oba autoři potvrzují, že je jejich podíl práce do velké míry nezávislý na 

vzájemných konzultacích a jejich pracovní vztah je založený na vzájemné důvěře. Podle 

Dusilových slov téměř nedochází k tomu, že by on sám zasahoval do Šídlova textu. To 

samé platí i pro scénické poznámky, které Šídlo vymyslí. Jakmile jsou technicky 

proveditelné, Dusil proti nim nemá námitky. Šídlo zároveň důvěřuje obsahovým 

prvkům, které v postprodukci vytvoří Dusil. Díky zkušenostem z České televize, kde 

pracoval po boku zahraničních reportérů, má Dusil podle svých slov morální hranice, 

které většinou zamezí tomu, aby vytvořil cokoliv za hranicemi novinářské etiky. Dusil 

říká: „I když jsem byl kameraman, tak jsem ty novinářské věci nějakým způsobem 

vstřebával. Tím, že to byla Česká televize, tak se člověk vycvičí na nějakou míru 

solidnosti, že se nelže a tak dále. Proto si myslím, že mám nějakou hranici, kdy nad tím 

vtipem začnu přemýšlet, jestli už to není trochu moc. A tehdy to konzultuju. Volám 

Jindřichovi a říkám mu, chtěl bych tam udělat tohle, ale nejsem si úplně jistý, jestli už to 

není moc“ (Dusil, 2018). 

5.4.2 Charakteristické obsahové prvky 

Jak je psáno výše, obsahem Šťastných pondělí jsou výhradně politická témata, 

nebo témata, která se bezprostředně týkají politiků. Výjimečně byla hlavním tématem 

událost z jiného prostředí. Takových bylo celkem 7 z 39 epizod. Tři z nich se věnovaly 

dopravnímu stavebnictví. První byla epizoda z 12. prosince, která se věnovala otevření 

úseku dálnice D8 a stavbě silnic v České republice. Podobný námět měl díl z 13. února, 

který se zase věnoval českým železnicím, a také Šťastné pondělí z 29. května, které se 

věnovalo dostavbě linky pražského metra A. Díl z 27. března měl za téma pražskou 

městskou policii a hned další epizoda 3. dubna se týkala bezpečnosti na internetu, 

ovšem v reakci na výroky prezidenta Miloše Zemana o údajných hackerských útocích 

na jeho osobní počítač. Šťastné pondělí z 26. června se věnovalo výročí konce okupace 

sovětských vojsk v Československu. Tato epizoda vzbudila podle Šídlových slov 

nadstandardní zájem a byla jednou z těch, které pomohly k růstu sledovanosti a 

odkazovanosti pořadu (Šídlo, 2018). Posledním dílem s tematikou, která nebyla přímo 
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politická, je datován na 3. července a je to ona bilanční epizoda, která shrnula dosavadní 

díly pořadu. Tyto epizody sice neměly jako hlavní téma politickou událost, ale nebyly 

úplně apolitické. Vyskytovaly se v nich názory politiků a souvislosti, které k politické 

situaci a některým událostem vedly. V Tabulce 1 jsou nastíněna hlavní témata dílů 

Šťastného pondělí ve vymezeném časovém období. 

Epizoda Datum Obsah 

1 19.9.2016 
Návrh zákona o střetu zájmů; Adriana Krnáčová si protiřečí; povinné 
stranické hlasování; Topolánkova gesta 

2 26.9.2016 
Týden do krajských a senátních voleb; sliby politiků; výrok ministra 
dopravy Dana Ťoka o dálnicích  

3 17.10.2016 Povolební téma; Bohuslav Sobotka; Zdeněk Škromach a jeho video 

4 24.10.2016 Předávání státních vyznamenání; Jiří Brady; vlastní návrhy oceněných 

5 31.10.2016 Státní rozpočet 

6 7.11.2016 Volby v USA; Pohled na Clintonovou a Trumpa 

7 14.11.2016 
Vítězství Donalda Trumpa; srovnání s Milošem Zemanem; údajná 
neúčast Andrewa Schapiroa na předávání státních vyznamenání 

8 12.12.2016 
Otevření úseku dálnice D8; potíže při stavbě dálnic; rozestavěné české 
dálnice 

9 19.12.2016 
Předvolební videa Bohuslava Sobotky, Andreje Babiše, Jiřího Paroubka; 
Volební program ČSSD 

10 2.1.2017 Shrnutí voleb a událostí, které se budou konat v roce 2017 

11 9.1.2017 Elekronická evidence tržeb; web pro udání nepoctivých hostinských 

12 16.1.2017 

Bezpečnost na základě výroků Miloše Zemana, poslance za ANO 
Bohuslava Chalupy, Bohuslava Sobotky a Milana Chovance o 
nebezpečném muži z Magrebu 

13 23.1.2017 
Stížnosti na ČT ohledně prezidentských voleb USA; výroky poslance 
Zdeňka Ondráčka 

14 30.1.2017 
Milan Chovanec; migrace; bezpečnost a kriminalita za jeho mandátu a 
před volbami 

15 6.2.2017 Majetek Andreje Babiše; chyba v zákoně o dluhopisech 

16 13.2.2017 
Zaostalá česká železniční síť; plány na vysokorychlostní železnice a 
hyperloop 

17 20.2.2017 Strana práv občanů; Jan Veleba; Michal Chládek 

18 27.2.2017 
Odpověď Jana Veleby na předchozí díl ŠP; stoupající vliv KSČM; Babiš 
možným prvním zvoleným premiérem s komunistickou minulostí 

19 6.3.2017 Sjezd ČSSD; dřívější sjezdy stran 

20 13.3.2017 Nedostatek parkovacích míst; cestovní náhrady pro poslance 

21 20.3.2017 Andrej Babiš; preferenční hlasy; kanál Babišova kavárna; Igor Matovič 

22 27.3.2017 Městská policie Praha 

23 3.4.2017 Bezpečnost na internetu; prezident Zeman o hackerském útoku 

24 10.4.2017 Vyhořelí kandidáti ČSSD; Miroslav Poche; Karel Březina 

25 24.4.2017 Jiří Čunek 

26 
út 

2.5.2017 Svatba Andreje Babiše 

27 
út 

9.5.2017 Demise vlády Bohuslava Sobotky 
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28 15.5.2017 Prezidentova cesta do Číny; spolupráce s Čínou 

29 22.5.2017 Kandidáti na prezidenta z ČSSD 

30 29.5.2017 Prodloužení metra A na letiště 

31 5.6.2017 Andrej Babiš v každodenních situacích 

32 12.6.2017 „Zemanovi muži“; protikuřácký zákon 

33 19.6.2017 Rozkol v ČSSD 

34 26.6.2017 Výročí konce okupace vojsk SSSR v ČSSR 

35 3.7.2017 Poslední díl ve starém studiu; rekapitulace epizod 

36 10.7.2017 Neuskutečněné setkání Trumpa se Zemanem 

37 14.8.2017 Výroky k Prague pride 

38 21.8.2017 Andrej Babiš 

39 28.8.2017 Předvolební spoty politických stran 
Tabulka 2: Hlavní témata epizod Šťastného pondělí (vlastní výzkum) 

Struktura epizody byla v prvním půlroce nahodilá. Danou kostru začalo Šťastné 

pondělí mít až od té doby, kdy si Šídlo sedl za stůl ve Šťastném pondělí z 20. března 

2017. Od dílu z 9. května po dobu šesti epizod navázal Šídlo na tradiční pozdrav 

shrnutím uplynulého týdne, které posléze okomentoval. V epizodě z 29. května k tomu 

přidal hudební videoklip, kterým epizodu končí. Od 19. června se potom hudba 

v pořadu vyskytuje dvakrát, jednou hned po úvodu a podruhé na závěr. Schéma 

v následující podobě: pozdrav – proč je toto pondělí šťastné? – hudba – argumenty – 

pointa – hudba, vydrželo Šťastnému pondělí až do současnosti. 

Videoklipy, které se ve Šťastném pondělí objevují, pochází v drtivé většině 

případů z televizního vysílání, sociálních sítí a YouTube. Jejich zdroj ale nelze vždy 

přesně dohledat, protože v internetové podobě není potřeba zdroj uvádět. Zdrojování 

videoklipů ve Šťastném pondělí se začalo uvádět až se začátkem vysílání tohoto pořadu 

na Seznam TV. O tom více pojednává kapitola 8 Dodatek. Původ videoklipu se ale 

často dá odvodit podle jeho charakteru. Například videa Andreje Babiše (Šťastné 

pondělí z 19. prosince, 5. června atd.) pocházejí z jeho facebookového profilu, 

předvolební sporty (Šťastné pondělí z 19. prosince, 24. dubna atd.) pocházejí 

z internetových stránek jednotlivých stran a kontinuálního televizního vysílání, o 

původu výstřižků z televizních vysílání vypovídají loga televizí v horních rozích atp. 

Důležité je, že videoklipy jsou buď nositeli sdělení, které Šídlo posléze komentuje, nebo 

naopak doplňují Šídlovy komentáře. 

Šťastné pondělí také často zahrnuje videoklipy ze serveru Seznam Zprávy, jako 

například rozhovor Jindřicha Šídla a Jiřího Kubíka s Bohuslavem Sobotkou ve 

Šťastném pondělí z 22. května 2017, ale také ukázky z pořadů a seriálů, které vznikaly 

pod hlavičkou Stream.cz. Do pořadu se tak například dostal pořad One man show, 
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konkrétně 6. února 2017 a také seriál Kancelář Blaník, který se dostal do pořadu 29. 

května 2017.  

Některé z obsahových prvků, které se objevily v prvním roce ve Šťastném pondělí, 

jsou pro Šídla při tvorbě nových dílů nežádoucí. Šídlo se záměrně vyhýbá používání 

metafor, které by diváka vrátily do doby před rokem 1989, jako například znělka pořadu 

Nad dopisy diváků, která se objevila ve Šťastném pondělí z 26. června 2017. Šídlo říká: 

„(…) vím, že to je mimo. Chci, aby to byla čistá současnost. Používat ty věci 

v humorném slova smyslu. Aby ten humor byl dnešní, ne, že to někomu připomíná 

Nemocnici na kraji města. Nebo že na to dáme odkaz. Protože tomu spousta lidí 

nerozumí, to je dané generačně“ (Šídlo, 2018). 

Individuálně přistupují tvůrci Šťastného pondělí k vulgarismům. Některé 

překrývají zvukem, takzvaným pípnutím, jiné nechají v plném znění. Obecně ale platí, 

že na rozdíl od Johna Olivera a jeho pořadu Last week tonight, Šídlo používá 

vulgarismy výjimečně. Jeden necenzurovaný vulgarismus se objevil například ve 

Šťastném pondělí z 29. května. Tomáš Dusil k vulgarismům říká: „Jindřich je moc 

nepoužívá. Teď to třeba řešíme tak, že u nás u stolu sedí Tereza Willoughby, která dělá 

v kulturní redakci, a té se ptáme, jestli nějaké slovo je na pípnutí, nebo ne“ (Dusil, 

2018). Šídlo k tomu dodává: „Já používám jeden za velmi dlouhou dobu. (…) Ale nemá 

to být samoúčelné. Takže jsou díly, ve kterých na ně nenarazíte“ (Šídlo, 2018). 

Ve 35. epizodě Šťastného pondělí ze 3. července 2017, ve které Šídlo bilancuje 

dosavadní díly, je řečeno, že nejčastěji probíranými osobnostmi byli Miloš Zeman, 

Andrej Babiš a Bohuslav Sobotka. Pokud se ale podíváme na hlavní témata jednotlivých 

dílů (Tabulka 1), tak mezi nimi měl největší podíl Andrej Babiš s pěti epizodami. V 15. 

díle z 6. února 2017 byl hlavním tématem Babišův majetek, ve 21. díle z 20. března šlo 

o preferenční volební hlasy pro Babiše. 26. epizoda z 2. května patřila Babišově svatbě, 

31. díl z 5. června byl o jeho mediálních aktivitách a 38. Šťastné pondělí z 21. srpna 

bylo o Farmě Čapí hnízdo. Na pomyslném druhém místě jsou shodně Miloš Zeman a 

Bohuslav Sobotka se třemi epizodami, jejichž byli hlavním tématem. Výroky Miloše 

Zemana o hackerských útocích byly tématem 23. dílu z 3. dubna, prezidentova návštěva 

Číny byla rozebírána v díle číslo 28 z 15. května a 36. epizoda z 10. července se 

věnovala neuskutečněnému setkání Miloše Zemana s prezidentem USA Donaldem 

Trumpem. S rezervou bychom mezi epizody se Zemanem v hlavní roli mohli počítat i 

Šídlovu parodii na prezidentovo Vánoční poselství z 2. ledna 2017. Bohuslav Sobotka 

byl hlavním tématem Šťastného pondělí už v jeho 3. díle ze 17. října 2016, který měl 
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název Co by měl říct Sobotka Škromachovi (ale neřekl). Předvolební spot ČSSD se 

Sobotkou byl nosným tématem v 9. díle z 19. prosince a poslední hlavní roli si Sobotka 

„zahrál“ ve 27. epizodě z 9. května 2017, která byla o demisi jeho vlády. 

5.5 Vizuální analýza 

Vizuální a výtvarné pojetí Šťastného pondělí je pro pořad charakteristické. 

V historii procházel v tomto ohledu velkým vývojem. Od prvních tří epizod, které se 

skládaly pouze z tradičních záběrů na promlouvajícího Jindřicha Šídla, výjimečně se 

změnami velikostí záběrů, se ostatní díly výrazně liší. Do přípravy čtvrtého dílu (24. 

října 2016) se poprvé zapojil Tomáš Dusil, který na něm vyzkoušel grafický efekt, který 

videu přináší aplikace Prisma. Tato aplikace byla vytvořena za účelem úpravy 

fotografií. Získala si velkou popularitu díky tomu, že fotografii z mobilního telefonu 

dokázala přeměnit na obrázek, který se svým stylem podobal obrazům Pabla Picassa, 

Vincenta van Gogha a dalších umělců, ze kterých si uživatel aplikace mohl vybrat 

(Levin, 2016). 

Tomáš Dusil na moment, kdy pro něj začala práce na Šťastném pondělí, vzpomíná 

takto: „Někdy kolem října výrobce (aplikace Prisma) přišel s verzí, která uměla dělat 

s videem. Do té doby to umělo dělat jen se statickým obrázkem. Já jsem zkoušel, co by to 

dělalo a jak by to fungovalo, úplně nezávisle na Šťastném pondělí. Udělal jsem takový 

pokus, něco jsem měl natočené na zeleném plátně a docela to vypadalo hezky. Šel kolem 

Jakub Unger, koukal mi přes rameno a zeptal se, čím se to tam zabývám. Řekl jsem, že 

zkouším takový vizuál, jestli by se nám to k něčemu nehodilo. A on se zeptal, jestli to 

nechci zkusit na Šťastném pondělí. Takže ten říjnový díl vznikl tímto způsobem“ (Dusil, 

2018). Výtvarný efekt aplikace předurčil na dlouhou dobu podobu pořadu (Obrázek 6). I 

když se zhruba od epizody z 13. března tento efekt používal méně a ustoupil pozadí 

s cihlovou zdí, jeden významný vedlejší účinek používání této aplikace se ve Šťastném 

pondělí udržel. 
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Obrázek 6: Efekt aplikace Prisma v 18. epizodě (Šťastné pondělí z 27. února 2017) 

Od doby, kdy na postprodukci pořadu pracuje Tomáš Dusil, je postava Jindřicha 

Šídla v pořadu vyvedená v odstínech šedi neboli černobíle. Tento efekt nemá žádný 

metaforický důvod, pouze vyplynul z povahy aplikace Prisma, jak říká Dusil: „Ta 

černobílost byla daná tím, že to vypadalo lépe, když byl Jindřich černobílý a to jeho 

okolí bylo barevné. On se tím odtrhl od toho obrazu. Měl jsem pocit, že divák bude tu 

černobílost postavy lépe vnímat. Už to zůstalo a dnes je to věc, na které lpím, protože si 

myslím, že to je určité poznávací znamení. V momentě, kdy někdo zahlédne tu poutací 

fotku, na které sedí černobílý Jindřich a za ním je jakési barevné prostředí, tak už ho to 

může automaticky nasměrovat k tomu, že je to právě tento pořad. Potom se mě 

samozřejmě lidé ptali, proč on je černobílý, tak jsem si vymyslel vysvětlení, že je 

černobílý proto, že se nezúčastňuje toho děje. Ale pravda je taková, že to na samém 

začátku vypadalo lépe. A v té Prismě to dávalo lepší výsledky. Když jsem tehdy udělal 

v té aplikaci i Jindřicha, tak skoro nebyl k poznání, protože rozlišení té aplikace bylo 

nízké a bylo to prostě ošklivé. Takže jsme to změnili, v Prismě se dělalo jenom pozadí a 

on byl jenom ve stažené barvě“ (Dusil, 2018). 

Jindřich Šídlo se začal objevovat v animovaných podobách v různých prostředích, 

která doplňují jeho komentář (např. Šťastné pondělí z 31. října v sále poslanecké 

sněmovny, 7. listopadu v ulicích New Yorku, 14. listopadu před Pražským hradem a tak 

podobně), nebo prostředí, která podle slov Tomáše Dusila jdou proti Šídlově výpovědi, 

čímž vzniká pointa. Podle Dusila tyto pointy, které jsou na první pohled skryté, nutí 

diváka zhlédnout celou epizodu ještě jednou a tyto drobné detaily vyhledávat. Domnívá 
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se, že by to mohl být jeden z podnětů, aby se publikum na Šťastné pondělí dívalo 

opakovaně (Dusil, 2018). 

Jiným způsobem než aplikací Prisma zasáhl Dusil do grafické podoby pořadu při 

„novoročním poselství“ z 2. ledna 2017. To mělo být ze své podstaty parodií na projev 

prezidenta Miloše Zemana. Šídlo byl zasazený do místnosti, která odpovídala prostoru, 

ve kterém svůj vánoční projev pronášel prezident Zeman. Dusil proto tuto místnost 

pouze obkreslil v grafickém editoru a v postprodukci do ní Šídla „posadil“. Graficky 

zcela výjimečná byla epizoda z 13. března, ve které byla obrácená barevnost. Šídlo byl 

barevný reálně a pozadí za ním bylo černobílé. Barevný za Šídlem byl vždy jen jeden 

konkrétní detail, například modrá dopravní značka označující parkoviště (Obrázek 7), 

jelikož byla epizoda o nedostatku parkovacích míst před budovou poslanecké 

sněmovny. 

Obrázek 7: Opačná barevnost 20. epizody (Šťastné pondělí z 13. března 2017) 

Šťastným pondělím z 20. března ale doba stojícího Šídla skončila. Do té doby se 

objevoval v různých prostředích a kolem něj byly graficky dotvořené různé rekvizity, 

jako řečnický pultík (např. Šťastné pondělí z 30. ledna 2017), stolek v místnosti 

policejní stanice (Šťastné pondělí z 16. ledna 2017), sedadla v automobilu (Šťastné 

pondělí z 12. prosince 2016) a další. Toto období se totiž vyznačovalo značnou 

komplikovaností postprodukce, jejíž vývoj už nebyl udržitelný. Pokračuje Dusil: „(…) 

bylo to strašně pracné, protože se pokaždé vyrábělo nové prostředí, ve kterém byl. Zase 

to bylo zajímavější v tom, že pokud tématem byla třeba Komunistická strana (Šťastné 

pondělí z 27. 2. 2017, pozn. autor), tak byl v takovém divadle, kde jednotlivé části 
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ukazovaly na komunisty, třeba takové šály s hvězdami. Ale potom Jakub Unger usoudil, 

že bych měl dělat ještě něco jiného v rámci Seznam Zpráv, takže bylo zapotřebí to trošku 

zjednodušit. Takže zhruba od dubna on sedí za stolem.“ (Dusil, 2018). Šídlo je za 

stolem komponován v pravé polovině obrazu, aby v levé mohly být na cihlovou stěnu 

„promítány“ obrázky a videoklipy po vzoru tradičních podobných televizních formátů. 

Práce se Dusilovi po ustálení Šídlovy polohy usnadnila i v tom, že si začal tvořit 

grafický archiv. Pokud potřebuje například vlajku některé země, kterou už dříve použil, 

stačí jen otevřít tento archiv a daný obrázek z něj vybrat. Tento postup se mu zamlouvá 

i v tom, že tím vznikají další souvislosti, další cihličky. Vzniká pak další vizuální pointa, 

která pozornému a pravidelnému divákovi neunikne (Dusil, 2018). 

Ani stálé prvky, jako cihlová zeď a stůl, se ale ve vývoji pořadu neobešly beze 

změn. Stůl se změnil při bilanční epizodě z 3. července 2017 (Obrázek 5, epizoda 35), 

která sice byla poslední epizodou ve starém studiu, ale první epizodou s novým stolem, 

za který Jindřich Šídlo usedá dodnes (květen 2018). Se změnou studia se ale 10. 

července 2017 drobně změnila cihlová zeď, která už nevypadala tak realisticky, jako 

v předchozí podobě. Podobnou změnou si prošla i podlaha, která se nacházela pod zdí 

(Obrázek 8). 

Obrázek 8: Podlaha a cihlová zeď před a po změně (Šťastné pondělí z 9. května a 14. srpna 2017) 

I když spousta grafických prvků, které se ve Šťastném pondělí objevily, nepřežila 

evoluční proces, pořad si stále drží Dusilův rukopis, který se podle jeho slov vyznačuje 

tím, že obsahuje určitou dávku výtvarnosti. Převody, které výtvarné efekty vytvoří, 

často Dusil ještě upravuje, aby zapadaly do grafické koncepce. Proto se domnívá, že se 

jeho rukopis ve Šťastném pondělí projevuje a s jeho odchodem by se vizuální podoba 

pořadu změnila. Členové grafického týmu Seznam Zprávy sice mají k vizuálnímu 

zpracování Šťastného podělí výhrady, ale do výsledného produktu nezasahují, aby 

nenarušily Dusilovo autorství. Dusil říká: „Náš grafik je z toho trochu zoufalý, říká, že 

je to hrozné, ale nemá potřebu do toho vstupovat. Já říkám, že chápu, že je to hrozné, 

protože jsem absolutní samouk. Já mám jenom gymnázium. Všechno, co jsem se naučil, 



   

 

47 

  

tak jsem se naučil sám a prostě mě to baví a chci to dělat. Tím pádem, pravděpodobně 

to některé z grafických věcí, které se lidé učí na školách, nesplňuje, ale to zase kryju 

výrokem, že jsme od samého začátku chtěli, aby to bylo trochu pitomé“ (Dusil, 2018). 

Jindřich Šídlo v tvorbě vizuální podoby pořadu Dusilovi podle svých slov 

důvěřuje, ač rovněž slýchá názory, že by „(…) to mělo být upgradované do 

jednadvacátého století. Jsme s Tomášem ve shodě, že to má nějaký záměr. Vypovídá to o 

jisté poetice, která je nám oběma možná vlastní, alespoň mně určitě je. Souvisí i 

s hudbou, která se tam hraje. (…) Já jsem černobílý, zabýváme se českou politikou, což 

je také samostatná kategorie. Takže já vím, proč tam ta grafika je“ (Šídlo, 2018). 

5.6 Analýza formálních prvků 

Aspektem Šťastného pondělí, který si také od začátku jeho existence prošel 

obměnou, která, zdá se, ještě v rámci zkoumaného období nebyla řádně sjednocena, je 

formální podoba prezentace Šťastného pondělí v internetovém prostoru. Každý díl má 

svůj titulek, pod videem samotné epizody je podtitul a pod ním je text, který více či 

méně přibližuje nebo doplňuje okolnosti daného dílu, nebo upoutává na něj samotný či 

na jiné epizody. V následujících třech podkapitolách bude popsáno, jaké jsou tyto 

formální náležitosti, a jak se proměňovaly s tokem času. 

5.6.1 Titulek 

Titulek často rozhoduje o tom, zda se uživatel internetu na daný díl Šťastného 

pondělí podívá, nebo ne. Musí proto, podobně jako u textových komentářů a jakýchkoli 

jiných článku, dostatečně zaujmout. Jindřich Šídlo, který titulky k pořadu vytváří, 

v tomto ohledu spoléhá na klasickou podobu internetového titulku, který prozradí jen 

část příběhu a vzbudí v divákovi zvědavost. Jako příklad si (při pohledu na Tabulku 1 

v kapitole 5.7 Analýza stopáže) vezměme hned ten první – Krnáčová by hlasovala, ale 

radši nehlasovala. Divák se musí podívat na Šídlův komentář, aby zjistil, že se jedná o 

protichůdné názory někdejší primátorky města Prahy Adriany Krnáčové na hlasování o 

návrhu zákona o střetu zájmů. Titulků v tomto stylu, které obsahují určitou návnadu, 

bychom ve výčtu epizod našli spoustu. 

Vzácnější jsou titulky, které prakticky prozrazují celé téma daného dílu. Epizoda 

z 24. října 2016 má titulek Kdo letos dostane vyznamenání? Štrougal, Konvička, 

Brožová? Z něj je na první pohled patrné, že se bude toto Šťastné pondělí týkat 

udělování státních vyznamenání a osobností, které byly dříve oceněny prezidentem 
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Milošem Zemanem. V podobném duchu se nesl titulek přelomového Šťastného pondělí 

z 2. ledna 2017, který zněl: Šťastné pondělí a celý rok 2017. Novoroční poselství 

Jindřicha Šídla. Z tohoto titulku bylo opět jasné, se se bude jednat o narážku na 

poselství prezidenta Miloše Zemana. 

Celkově si titulky žádnou změnou neprošly. Můžeme to přisoudit faktu, že 

Jindřich Šídlo měl v tomto ohledu od začátku jasno v tom, jakým směrem chce Šťastné 

pondělí posouvat. 

5.6.2 Podtitul 

Krátký text, který je těsně pod videem a pro potřebu této analýzy jsme ho nazvali 

podtitul, má obecně za úkol jednou větou přiblížit, co je daný videoklip zač. Šťastnému 

pondělí trvalo celkem 11 epizod, než tento text nějakým způsobem sjednotil. V prvním 

díle z 19. září 2016 zněl podtitul Dobré ráno, Sezname. Jindřich Šídlo glosuje událost 

minulého týdne, o týden později, 26. září už se v podtitulu poprvé objevil název pořadu: 

Pusťte si nový díl Šťastného pondělí. Následovala další řada neucelených podtitulů, 

některé obsahovaly kromě názvu pořadu také aktuální datum, jiné vybízely ke 

sledování. Úplnou výjimkou bylo už několikrát zmiňované Šťastné pondělí z 2. ledna 

2017, které mělo nestandardně dlouhý podtitul: Nové vydání pravidelného pořadu 

Jindřicha Šídla navazuje na vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana. (Video: 

Jindřich Šídlo). Hned v následujícím díle z 9. ledna se ale podtutil objevil v podobě, 

v jaké se drží dodnes: Šťastné pondělí Jindřicha Šídla (Video: Šídlo Jindřich). Ovšem 

jak to se Šťastným pondělím bývá, tak i podtitul se občas vymkne zvyklostem, třeba 

jako v díle z 20. února 2017, kde je v závorce jako autor videa uveden Tomáš Dusil. 

5.6.3 Text 

Vůbec největší změny prodělával mezi formálními prvky během prvního roku 

Šťastného pondělí text, který následuje za podtitulem. Ten měl mnoho podob a 

v průběhu času se měnil přístup tvůrců, jak k němu přistupovat a co má obsahovat. 

V prvním díle z 19. září měl text celkem šest odstavců a obsahoval odkazy na konkrétní 

kauzy. Byl to text, který měl sloužit jako jakési dovysvětlení a dokreslení samotného 

videoklipu. V následujícím díle z 26. září je text mnohem rozsáhlejší, dalo by se říct, že 

je plnohodnotným komentářem Jindřicha Šídla k tématům, které okrajově naznačí 

v rámci videoklipu. Hned v následující epizodě ze 17. října se text výrazně změnil, měl 
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délku jen čtyř krátkých odstavců o jedné větě a obsahoval také vložený příspěvek 

z Twitteru. 

Další větší změnou si prošel text v dílu z 31. října. Obsahoval jedinou větu, která 

zvala ke sledování videa. Tento formát se udržel v následujících čtyřech dílech, dokud 

ho 2. ledna nevystřídal text o délce jednoho odstavce, který byl shrnutím témat daného 

Šťastného pondělí. Poté se vrátil znovu text o jedné větě, jehož tradici narušilo Šťastné 

pondělí z 30. ledna. Tato epizoda o Milanu Chovancovi obsahovala delší textový popis 

hlavní postavy epizody. Výjimečný byl text hned v dalším díle, protože obsahoval 

odkaz na pořad One man show serveru Stream.cz, konkrétně na díl s Andrejem 

Babišem. Odkazy se poté v rámci textu udržely i dále, tentokrát to ale byly odkazy na 

předchozí díly Šťastného pondělí. Tyto upoutávky vydržely v drobných variacích až do 

24. dubna, kdy v textu opět chyběly a jeho podoba se vrátila k jediné větě, která zvala 

ke sledování epizody. Tato forma se dvěma výjimkami (díly z 9. května a 21. srpna) se 

držela až do konce analyzovaného období. 

Formální prvek v podobě textu se měnil velice nepravidelně a jeho struktura byla 

chaotická. Na začátku se jednalo o Šídlovy autorské komentáře, jindy sloužily spíše 

jako poutače na jiné díly a většinu epizod pouze zvaly ke sledování aktuálního dílu. 

Pokud se podíváme na jejich aktuální podobu (květen 2018), v posledních několika 

dílech Šťastného pondělí podoba textu znovu kolísá. Je proto dodnes nejasné, k čemu 

vlastně tento prvek internetové prezentace pořadu vlastně slouží. 

5.7 Analýza stopáže 

Šťastné pondělí je pořad, který od svého začátku nikdy neměl striktně danou 

stopáž. Na délce jednotlivých dílů se ale podle nasbíraných údajů (Tabulka 2) dají 

vypozorovat určité trendy (tučným řezem jsou vyvedena data epizod, které patří do roku 

2017 a přišly po delším než obvyklém období. Naznačují proto nepravidelnost 

v časových cyklech, pozn. autor). 

Datum Titulek Stopáž 

19.9.2016 Krnáčová by hlasovala, ale radši nehlasovala 2:31 

26.9.2016 Největší zlo demokracie přijde příští pátek 1:37 

17.10.2016 Co by měl říct Sobotka Škromachovi (ale neřekl) 1:36 

24.10.2016 Kdo letos dostane vyznamenání? Štrougal, Konvička, Brožová? 1:49 

31.10.2016 Když politici nevědí, o čem hlasují – až na jednu výjimku 2:01 

7.11.2016 Ameriko, tohle se ti fakt nepovedlo. Česká stopa ve volbě Clintonová vs. Trump 1:49 

14.11.2016 Schapiro v Česku nikdy nebyl. A bude rád, když odtud vůbec odjede 1:55 
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12.12.2016 Český patent při stavbě dálnic. Salámová metoda, rychlost pět metrů za den 3:00 

19.12.2016 Proč je pan Bohuslav smutný a kam se poděl Socánek? 3:00 

2.1.2017 Šťastné pondělí a celý rok 2017. Novoroční poselství Jindřicha Šídla 3:19 

9.1.2017 Udej hostinského, udej souseda, udej každého 4:11 

16.1.2017 Když zemí táhne terorista a nikdo to neví 3:48 

23.1.2017 Jak by komunistický poslanec Ondráček zajistil objektivní televizi 4:31 

30.1.2017 Milan Chovanec, plzeňský ranger a obyčejný chlap 3:27 

6.2.2017 A ten o Andrejovi a zkorumpované pakáži znáte? 5:30 

13.2.2017 Na železnici dějou se věci. Z Prahy do Brna pojede šinkanzen, neví se kdy 4:02 

20.2.2017 I Zeman si zaslouží něco lepšího, než je Veleba 4:31 

27.2.2017 Komunisté jsou zase hitem sezony. A Filip slibuje, že si to užije 4:42 

6.3.2017 Sjezd ČSSD skončí katastrofou. Jako vždycky, když se politika dělá v Brně 5:39 

13.3.2017 Poslanci mají těžký život. Pomozme jim poznat MHD, ať našetří na byty 4:22 

20.3.2017 Největší risk Andreje Babiše. Dokáže to, co Marek Benda? 4:33 

27.3.2017 
Nejúspěšnější zátahy městské policie: Dívka s jointem. Slepý harmonikář. 
Levitující podvodníci 4:43 

3.4.2017 Začínáme s internetem. Několik rad pro prezidenta Zemana 4:33 

10.4.2017 
Rodinná firma Hulinský, Poche & Březina aneb Proč v Praze nikdo nechce vyhrát 
volby 4:40 

24.4.2017 Už je tady zas. Jiří Čunek, rodinný psycholog, který si uměl vybrat manželku 4:59 

úterý 
2.5.2017 Na české svatbě na Čapím hnízdě. A o čem sníte vy? 3:32 

úterý 
9.5.2017 Nastav si to, Slávku. Vládní krize v elektronické tužce Jindřicha Šídla 4:39 

15.5.2017 Prezident Zeman je v Číně, demisi podává jen Krtek 3:48 

22.5.2017 ČSSD hledá prezidentského kandidáta. Miloš Zeman může slavit 5:09 

29.5.2017 Smějeme se Pražákům: Tonda Blaník už zas staví metro na letiště 5:03 

5.6.2017 Porodnice, zoo, škola, kostel... YouTuber Andrej Babiš je s vámi všude 5:52 

12.6.2017 Úkol pro antikonfliktní tým: Padesátiny kancléře Mynáře 5:11 

19.6.2017 Sociální demokraté se konečně sjednotili a svorně kráčí k další katastrofě 5:53 

26.6.2017 Místo Zappy přijíždějí Alexandrovci: Slavíme výročí odsunu sovětských vojsk 6:26 

3.7.2017 Dnes naposled: Miloš Zeman jako nejčastější host, když je šťastné pondělí 2:13 

10.7.2017 Jak Miloš Zeman vsadil proti celému kasinu a Trump mu to nezapomněl 6:24 

14.8.2017 Kdo zkazil Babišovi svatbu? A jak Česko přežilo homosexualismus v ulicích Prahy? 6:08 

21.8.2017 
Všechny nejlepší nápady, které Andrej Babiš nechtěl uskutečnit, ale nakonec 
musel 5:58 

28.8.2017 Dívali jsme se místo vás na volební klipy. A neuvěříte, co jsme tam viděli 6:31 
Tabulka 2: Seznam dílů Šťastného pondělí se stopáží (vlastní výzkum) 

Tomáš Dusil tvrdí, že ideální stopáž pořadu se měla pohybovat mezi čtyřmi a pěti 

minutami. Delší doba by podle něj mohla mít vliv na udržení pozornosti diváka. Pokud 

se ale epizoda protáhla na delší stopáž, k drastickým krokům při střihu nesahal, jak 

dodává: „Když to Jindřichovi vyšlo na pět minut, tak to bylo dlouhé pět minut. Člověk 
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nějak počítá s tím, že to internetové video by určitě nemělo překročit deset minut, 

myslím si, že optimální délka je opravdu čtyři až pět minut“ (Dusil, 2018). 

Rozdíl ve stopáži mezi prvními a posledními díly je značný. Například průměrná 

stopáž epizod v roce 2016 činila 2:08 a v roce 2017 4:48, což je více než dvojnásobek. 

Mohlo by se zdát, že se stopáž rovnoměrně prodlužovala, ale pokud zprůměrujeme 

stopáže dílů z každého kalendářního měsíce zvlášť, zjistíme, že výrazně kolísala. 

Nejnižší byla v říjnu 2016 (1:48) a nejvyšší v srpnu 2017 (6:12). Celkový průměr 

stopáže všech zkoumaných epizod činí 4:11, čemuž se nejvíce přibližuje červenec 2017 

s průměrem 4:18. Epizoda, která se nejvíce blížila průměrné stopáži, pochází z 9. ledna 

2017, nejdelší epizoda v měřeném období byla zároveň poslední – Šťastné pondělí z 28. 

srpna 2017. Nejkratším dílem byl ten ze 17. října 2016, který byl dvě minuty a 35 

sekund pod průměrem. Za zmínku stojí také epizoda titulovaná Dnes naposled: Miloš 

Zeman jako nejčastější host, když je šťastné pondělí, která se svou bilanční povahou a 

krátkou stopáží výrazně vymykala trendu předcházejících a následujících epizod. 

Nejvýraznějším trendem, který by vývoj stopáže shrnul, je srovnání celkových 

měsíčních průměrů s absolutním průměrem. Z něj vychází, že epizody od září 2016 do 

ledna 2017 (2:04, 1:48, 1:52, 3:00, 3:51) jsou stopáží podprůměrné a epizody od února 

do srpna 2017 (4:41, 4:49, 4:44, 4:26, 5:50, 4:18, 6:12) jsou nad průměrem, který je 

vymezený na 4:11. 

5.8 Žánrové vymezení 

Televizní žurnalistika je specifická v tom, že v ní nejsou přesně určené hranice 

žánrů. Šťastné pondělí je toho důkazem, protože obsahem a formou bychom jeho 

atributy mohli zařadit k různým žánrům, především ke komentáři a ke glose. Jak bylo 

psáno v kapitole 2 Komentář, tento žánr podle Miloše Marka proniká do hloubky 

událostí, zaujímá stanovisko, porovnává s minulostí či naznačuje praktické výsledky. 

Možná s výjimkou posledního z těchto bodů, se dá s jistotou říct, že v tomto ohledu po 

obsahové stránce je Šťastné pondělí komentářem. 

Pořad má ale nepochybně prvky glosy, která je podle Pavla Vernera reakcí 

novináře na aktuální události z autorova pohledu, která shromažďuje třeba i 

jednostranné argumenty a korunuje je výraznou pointou. Na Šídlových pointách 

jednoznačně Šťastné pondělí stojí, v každém díle se objeví minimálně jedna, většinou 

jich je dokonce i víc. Glosu připomíná také často humorné pojetí, karikatury a 

expresivní jazyk. Kde se ale pořad s formátem glosy rozchází, je v rozsahu, který je 
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v textové podobě u glosy o několika větách, zatímco Šťastné pondělí s postupem času 

někdy výrazně překračovalo hranici pěti minut, která se v textové podobě dá přeložit na 

popsanou stránku o formátu A4. Z těchto informací můžeme vyvodit, že by se Šťastné 

pondělí dalo žánrově označit za komentář s prvky glosy. 

Pokud se zeptáme dvou spoluautorů pořadu, zdali je podle nich Šťastné pondělí 

opravdu novou formou politického komentáře, jak tvrdí název práce, je podle nich 

žánrové zasazení přesné, ale novost této formy je potřeba blíže specifikovat. Šídlo říká: 

„Je to určitě komentář, já už jsem se léta zabýval komentářem a komentováním. Nová 

forma je to asi v českých médiích. Ne úplně přelomová, ale je to určitě politický 

komentář, byť je jiný než obvykle“ (Šídlo, 2018). Tomáš Dusil dodává: „Komentář je to 

určitě. Já osobně si komentář představuji jako vyjádření nějakého názoru. Když jsem na 

Seznam nastupoval, tak bylo řečeno, že budeme dělat takzvanou názorovou žurnalistiku. 

To znamená, že ti lidé si budou stát za tím, co říkají. Že to budou mít ověřené, ale bude 

to jejich osobní pohled. Jindřich tím nějaký svůj postoj vyjadřuje, proto si myslím, že to 

komentář je. V Česku to asi nové je, to si myslím, že ano. Trošku to připomíná Českou 

sodu“ (Dusil, 2018). 

Novost formy by tedy měla být specifikována lokalizací, kdybychom se řídili 

výpověďmi Šídla a Dusila, poupravili bychom název na Šťastné pondělí jako nová 

forma českého politického komentáře. Dusil ještě dodává, z jakého dalšího pohledu by 

se mohlo jednat o novou formu komentáře: „Myslím si, že je to nové právě o tom, co ten 

internet umožňuje. Pokud chce Jindřich doložit to, co říká, tak k tomu najde video“ 

(Dusil, 2018). 
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6 Last week tonight with John Oliver jako ekvivalent 

Šťastného pondělí 

Pořad Last week tonight with John Oliver produkuje americká televizní stanice 

HBO. Poprvé se na obrazovky dostal 27. dubna 2014. Formátem je zařazena do 

kategorie news satire, tedy zpravodajské satiry, což je žánr typický pro americké pořady 

typu late night show. Hlavní protagonista pořadu John Oliver původně působil jako 

korespondent v pořadu The Daily show with Jon Stewart, ve kterém měl svůj satirický 

segment (Patten, 2014). Později se rozhodl pro vlastní pořad, kterého se ujala HBO a 

dnes je hlavním představitelem tohoto žánru. V roce 2018 se vysílá pátá série tohoto 

pořadu, která je naplánována na 30 epizod. Stejný rozsah měl pořad i v letech 2017 a 

2016, v roce 2015 obsahoval 35 epizod a v úvodním roce 24 dílů. Pořad získal 27 

mezinárodních ocenění v oblasti televizní zábavy, včetně osmi cen Emmy (IMDb, 

2018). Premiéra každé epizody je na americké verzi HBO každou neděli po jedenácté 

hodině večerní. Česká mutace HBO přináší pořad s českými titulky pod názvem John 

Oliver: Co týden dal a vzal rovněž každou neděli od 23:25 na HBO2 a v repríze v úterý 

ve 12:40 na HBO. 

Od svého začátku pořad neprošel žádnou razantní vizuální změnou. John Oliver 

sedí za stolem, je zakomponovaný v pravé třetině obrazu, za ním je pozadí s budovami, 

které rovněž od roku 2014 nedoznalo významných změn. V levé horní třetině obrazu je 

potom okénko s obrázkem, který charakterizuje hlavní téma pořadu. Ten je v průběhu 

nahrazován různými kolážemi a fotomontážemi, které vtipně doplňují Oliverova slova 

(Obrázek 9). Promluva bývá přerušována videoklipy výhradně zpravodajského původu. 
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Obrázek 9: Ukázka podoby pořadu Last week tonight s fotomontáží (Last week tonight with John Oliver z 24. 

února 2018) 

I struktura pořadu zůstává stejná. Stěžejní částí je výše popsaný komentář 

vybraného tématu. Ten John Oliver pokaždé začíná stejně – pojmenováním tématu a 

krátkou údernou metaforou. Epizodu z 29. dubna 2018 nazvanou Iran deal, neboli 

Íránská dohoda, která byla o diplomacii USA, zahájil Oliver slovy: „Diplomacie. Ta 

věc, která nám zabraňuje vstoupit do války s našimi nepřáteli a říct Lichtenštejnsku, co 

si o nich doopravdy myslíme. Jste snobský polyp na Švýcarsku, které by si ho hned mělo 

nechat odstranit!“ V první epizodě páté série ze 17. února 2018 rozebíral Oliver postoje 

Donalda Trumpa proti světu. Začal ji větami: „Donald Trump. Jediný prezident, který 

kombinuje špinavé nemanželské aféry mladého Johna Fitzgeralda Kennedyho 

s otupělým pohledem Richarda Nixona po Watergate.“ Po těchto úvodních slovech čte 

Oliver text ze čtecího zařízení, který sdružuje podtémata, která dávají dohromady obraz 

o hlavním tématu. Každou myšlenku zakončuje Oliver pointou nebo vtipem. Na konci 

této části může Oliver výjimečně odejít od stolu na pódium, kde je připravena scéna, 

kterou Oliver zveličuje pointu. Může se jednat například o píseň, jako v případě epizody 

z 18. června 2016, která se týkala tzv. Brexitu, tedy odchodu Velké Británie z Evropské 

unie. Podobným příkladem byla sborová interpretace písně All Star skupiny Smash 

Mouth v epizodě ze 17. února. V epizodě z 25. února o parlamentních volbách v Itálii 

potom v závěru představil rekvizitu v podobě sopky na dálkové ovládání, čímž narážel 

na slova Silvia Berlusconiho o jeho vlastní sopce na dálkové ovládání (Obrázek 10). 
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Obrázek 10: Rekvizita v podobě vulkánu (Last week tonight with John Oliver z 24. února 2018) 

Kromě této hlavní části pořadu, která má stopáž kolem 20 minut (ale mohou se 

přehoupnout i přes 30 minut, jako v případě epizody z 6. listopadu 2016), přidává John 

Oliver ještě další libovolné kratší součásti, které mohou mít podobu rozhovoru (epizoda 

z 25. října 2014), či videoklipu ze série How is this still a thing? neboli Jak to, že tohle 

pořád existuje? Tento standardizovaný segment se zamýšlí nad zbytečnými 

skutečnostmi, jako volbami v úterý (5. listopadu 2016) nebo o letním čase (8. března 

2015). Tyto přídavné části mohou mít různou podobu v závislosti na obsahu pořadu. 

Důležitým prvkem Last week tonight je, že John Oliver své komentáře předčítá 

před zaplněným publikem. Toto publikum na Oliverovy pointy a vtipy reaguje, což 

nahrává jejich vyniknutí. Je to jeden z významných rozdílů mezi tímto pořadem a 

Šťastným pondělím. Dalším je neměnná grafická podoba a samotné vizuální uchopení, 

kterým je Šťastné pondělí výjimečné. John Oliver také ve svém pořadu nepoužívá 

hudební videoklipy. Způsob distribuce je také odlišný. Zatímco internetová část 

Šťastného pondělí je zveřejněna dříve, než je odvysílána televizní podoba, Last week 

tonight putuje na vlastní YouTube kanál v pondělí, oproti nedělnímu vysílání. Podobně 

jako český pořad, je i ten americký na internetu ve zkrácené podobě. 

Jindřich Šídlo ve Šťastném pondělí právě Johna Olivera v několika případech 

zmiňuje nebo cituje. Poprvé už v šestém díle z 7. listopadu 2016. Americkému baviči je 

věnován dokonce celý díl, konkrétně Šťastné pondělí z 19. února, ve kterém jsou slyšet 

fragmenty zvukové stopy s rozhovorem Šídla s Oliverem. Vzhledem k tomu, že 

americký pořad vznikl v roce 2014 a Šťastné pondělí o více než dva roky později, dalo 
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by se usuzovat, že je český pořad svým americkým protějškem inspirován. Šídlo tuto 

domněnku komentuje: „Hodně lidí to říká, protože tady všichni znají (Johna) Olivera. 

Ale když jsem dělal ten díl, kdy jsem s ním mluvil, tak jsem se všem snažil vysvětlit, že to 

nejde. Těch, co to Oliverovi píšou, je dvanáct v titulcích. Já jsem sám. Jeho rešeršní 

možnosti, na které je velmi pyšný, když o nich mluví, a ví, že je to dobré, nemá smysl 

porovnávat. Když se podíváte na spoustu jiných pořadů, které v Americe jdou, tak ani 

ten Oliver není úplně originální. On vychází z Comedy central, to je (Stephen) Colbert a 

Jon Stewart. To je to, odkud pak vycházejí všichni. Když se teď podíváte na Trevora 

Noaha, tak je to všechno dost podobné. Sedí chlapi za stolem a mávají na video po své 

pravé ruce. Mně to občas někdo předhazuje, ale mám soudnost. John Oliver není 

objevitel žánru. Jakkoliv ho mám rád baví mě to, a je z mnoha pohledů zajímavé, co 

dělá“ (Šídlo, 2018). 

V mnohých vizuálních prvcích je Last week tonight Šťastnému pondělí podobné, 

ale Tomáš Dusil vylučuje, že je pro něj právě tento pořad při tvorbě Šťastného pondělí 

inspirací: „Pro mě v podstatě minimálně, protože já to docela málo vidím. Věděl jsem o 

tom, že to existuje, ale vlastně jsem to nikdy nějak extra nesledoval před tím, než jsme to 

začali dělat. Jindřich to poctivě sleduje. (…) Asi to vždycky všichni budou srovnávat, ale 

speciálně pro mě to není meta, které bych se snažil docílit. (…) Vím o něm, že je to tento 

typ pořadu, ale pokud jsou tam věci stejné, tak je to náhoda. Není to tak, že bych to 

okopíroval. To není možné, protože to nesleduju“ (Dusil, 2018). 
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7 Další konkurenční pořady 

V české mediální sféře se pořady podobného formátu, jako je Šťastné pondělí, 

téměř nevyskytují. Zpravodajská satira v této formě si zatím nenašla příliš velké 

publikum, ale úspěch Šídlova pořadu naznačuje, že se takové pořady dají vytvářet i ve 

dvoučlenném týmu. K překvapení Jindřich Šídla i Tomáše Dusila není v současnosti 

v českých médiích žádný pořad, který by pro Šťastné pondělí byl konkurencí. Dusil 

říká: „Ono by nám to prospělo, kdybychom měli s kým soutěžit, ale nikdo tu není. Nevím 

proč, je to divné, protože to děláme fakt ve dvou lidech. Vlastně to, v uvozovkách, není 

složité“ (Dusil, 2018). 

Dusil nastiňuje dva možné důvody, proč se této formě publicistiky v Česku nedaří. 

Prvním je politika veřejnoprávní České televize, která by tak silně autorské komentáře 

podle Dusilova mínění neschválila do vysílání. Druhým důvodem je politika 

komerčních televizí. Ty mají tak širokou cílovou skupinu, že by subjektivním, místy až 

tendenčním politickým komentářem, mohlo dojít ke znepřátelení velké skupiny diváků 

a tím pádem k ohrožení hospodářských cílů (Dusil, 2018). 

Jindřich Šídlo si rovněž nevybavuje pořad, který podle něj Šťastnému pondělí 

konkuruje. Šídlo říká: „Ti kluci, kteří dělali Hroty týdne, jsou šikovní, ale jinak o žádné 

další velké konkurenci nevím. Možná jsem ale jenom něco přehlédl“ (Šídlo, 2018). 

Právě pořad Hroty týdne s Konstantinem Sulimenkem je jeden ze dvou českých pořadů, 

které byly vybrány k porovnání se Šťastným pondělím. Tím druhým je pořad Televize 

Barrandov Týden podle Jaromíra Soukupa, který vznikl v roce 2018. 

7.1 Hroty týdne s Konstantinem Sulimenkem 

Pořad Hroty týdne jsou pořadem, jehož epizody jsou dostupné na YouTube a 

sociálních sítích. Celkově vzniklo od 24. července 2016 18 dílů tohoto pořadu a jeden 

speciál, který se věnuje reakcím na pořad. Moderátor pořadu Konstantin Sulimenko je 

studentem Univerzity Karlovy, který společně se svými přáteli Nhu Anh Nguyenem, 

Michaelem Kocábem a dalšími, v roce 2016 vyprodukoval první díl. Bylo to tedy ještě 

před první epizodou Šťastného pondělí, kdy Hroty týdne vznikly. Pořad se nápadně 

podobá pořadu Johna Olivera, což je srovnání, kterému se Sulimenko nebrání. 

V rozhovoru pro server E15.cz v listopadu 2016 řekl: „Myslím si, že prvky z Olivera 

tam vidět jsou. Zároveň je mi líto, že tam jsou vidět jenom z Olivera, protože to není 

pouze o něm. Já sám se hodně inspiruji také Stephenem Colbertem, dost se mi líbí 
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Trevor Noah, to samé Seth Meyers. Některým členům našeho týmu se zase líbí Jimmy 

Kimmel“ (Novotný, 2016). Moderátor Konstantin Sulimenko, kterého v případě 

jediného dílu, Hrotů týdne z 21. srpna 2016, nahradil Nhu Anh Nguyen, sedí za stolem a 

v pozadí za ním je fotografie večerní Prahy. V levém horním rohu se potom střídají 

obrázky, a to způsobem, který je identický s pořadem Last week tonight (Obrázek 11). 

Promluvy moderátora jsou prokládány videoklipy ze zpravodajství. Styl humoru je rovněž 

podobný, přes několik dílčích vtipů spěje k závěrečné pointě. 

Obrázek 10: Příklad vizuálního pojetí pořadu Hroty týdne (Hroty týdne s Konstantimen Sulimenkem z 15. 

listopadu 2016) 

Pořad se ve svých začátcích snažil o týdenní periodicitu. První tři díly byly 

zveřejněny ve třech po sobě jdoucích nedělích, další epizoda vyšla po dvoutýdenní 

odmlce. Tyto odchylky v periodicitě se potom staly běžnými. Stopáž pořadu nebyla 

jednotně daná. V prvních jedenácti dílech, zakončených speciální epizodou stopáž 

kolísala běžně mezi pěti až sedmi minutami. Následující čtyři epizody už byly delší, 

průměrně kolem 10 minut. U těchto dílů už je ale znatelná absence jakékoliv periodicity 

a 19. epizodou z 22. ledna 2018 prozatím působení pořadu Hroty týdne skončilo. 

Poslední díl byl shodou okolností suverénně nejsledovanější, s 35 tisíci zhlédnutími 

v prostoru Youtube měl více než dvojnásobek druhé nejsledovanější epizody z 2. října 

2016. Následují dvě epizody, které přesáhly 8 tisíc zhlédnutí (květen 2018). 

Pokud bychom měli srovnat Hroty týdne se Šťastným pondělím, ve dvou 

aspektech, vizuálním zpracování a struktuře pořadu, by bylo srovnání stejné jako 

v případě Last week tonight. Podobnosti se Šídlovým pořadem jsou v absenci publika a 
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nízkém počtu tvůrců. V čem se ale Hroty týdne Šťastnému pondělí nevyrovnají, to je 

striktní periodicita (Šťastného pondělí vycházelo periodicky od roku 2017) a také fakt, 

že Šídlův pořad je stále aktivní. 

7.2 Týden podle Jaromíra Soukupa 

Nejnovějším konkurentem Šťastného pondělí je pořad Týden podle Jaromíra 

Soukupa, který vysílá TV Barrandov. Jelikož se poprvé vysílal až v dubnu 2018, je 

k jeho analýze omezený vzorek šesti epizod. Tento pořad je na webových stránkách TV 

Barrandov popisován jako zpravodajsko-publicistická relace, která humorně a ironicky 

reflektuje nejvýznamnější události daného týdne (Barrandov.tv, 2018). Moderuje ho 

generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup, který tak přidal ke svým stávajícím 

pořadům (Kauzy Jaromíra Soukupa, Aréna Jaromíra Soukupa, Duel Jaromíra Soukupa, 

Týden s prezidentem) další. I u tohoto pořadu je periodicita zatím nejasná, protože si 

hledá místo v programové nabídce. První tři díly se vysílaly v neděli pět minut po desáté 

hodině večerní, následoval díl v pátek 27. dubna, v úterý 1. května a v pátek 4. května. 

Z vizuálního hlediska jde o další pořad výrazně inspirovaný americkými 

předlohami. Soukup sedí v právě třetině a v levé horní třetině se střídají obrázky podle 

kontextu. Rovněž se objevují videoklipy, které pocházejí z televizního vysílání a 

internetu. Výraznou odlišností jsou ale změny velikosti záběru na promlouvajícího 

Soukupa, které oživují dynamiku pořadu (Obrázek 12). Vše je dokresleno ruchy 

reagujících diváků. Zdali se ale natáčí ve studiu s publikem, nebo jsou ruchy dodány 

postprodukčně, není jasné. 

Obrázek 12: Změny velikosti záběrů v šestém díle Týdne podle Jaromíra Soukupa (Týden podle Jaromíra 

Soukupa ze 4. května 2018) 

Obsahově se jedná o komentování politických událostí, které je v první polovině 

pořadu sjednocené pod jedno hlavní téma. Zhruba od poloviny pořadu se ale tematická 

struktura tříští a prostor dostávají i společenská a jiná aktuální témata. 
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Výjimkou nejsou ani humorné scénky, které Soukup v pořadu sehrává sám. Jedna 

taková byla například v díle ze 4. května 2018 o Miroslavu Kalouskovi, ve kterém 

dochází k simulovanému telefonátu mezi Kalouskem a Soukupem. V díle z 27. dubna 

Soukup sehrává scénku sám se sebou, když je ve studiu postprodukčně zdvojen a 

sehrává dialog dvou policistů. Mimo běžnou strukturu také stojí část pořadu z 15. 

dubna, kdy Soukup stojí u tabule, na které jsou fotografie známých osobností (jednou 

z nich je Jindřich Šídlo), a vysvětluje, proč by s danou osobností chtěl, potažmo nechtěl, 

být sousedem. 

V jednom aspektu je Týden podle Jaromíra Soukupa výjimečný, a tím je stopáž 

pořadu. Ta se s výjimkou dílu z 1. května pokaždé dostala přes 45 minut, v díle z 22. 

dubna dokonce přes 50. Takovou délkou stopáže se vymyká všem srovnávaným 

pořadům. 

Tvůrci Šťastného pondělí o tomto pořadu Jaromíra Soukupa vědí, ale nemyslí si o 

něm, že jde o pořad konkurenční. Ve Šťastném pondělí z 13. listopadu 2017 se Jaromír 

Soukup objevil, když Jindřich Šídlo reagoval na jeho výrok, ve kterém Šídla označuje 

za Karla Gotta nebo Ivetu Bartošovou české žurnalistiky. Šídlo ve Šťastném pondělí 

označil Soukupa za „takového pana Soukupa české žurnalistiky“. Dusil k implementaci 

Soukupa do scénáře Šťastného pondělí říká: „Občas ho použijeme, ale pak si říkáme, že 

bychom měli přestat, protože by to potom mohlo být bráno tak, že ho bereme jako 

konkurenci“ (Dusil, 2018). Je ale nesporné, že jsou si oba pořady formátem a obsahem 

podobné. 
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8 Dodatek 

Analýza Šťastného pondělí v rámci této diplomové práce končí 31. srpnem 2017. 

Pořad ale od té doby ušel dlouhou cestu a udála se v něm řada dalších důležitých změn, 

které zkoumaný vzorek 39 epizod minuly. S tou absolutně nejvýraznější a nejdůležitější 

přišel po spuštění televizního kanálu Seznam TV. Jelikož je Šťastné pondělí jedním 

z nejúspěšnějších pořadů serveru Seznam Zprávy, bylo nevyhnutelné, že se právě tento 

pořad dostane do vysílacího proudu. 

Poprvé se pořad vysílal 15. ledna 2018 od 20:00. Protože by ale stopáž pořadu, 

která se ke konci roku 2017 šplhala k osmi minutám, pro potřeby televizního vysílání 

nestačila, museli Šídlo s Dusilem Šťastné pondělí natáhnout. Postaraly se o to dvě nové 

součásti pořadu, takzvané Komentáře a Rozhovor. Tyto tři části, tedy včetně klasické 

podoby Šťastného pondělí jsou od sebe oddělené. V rámci Komentářů stojí Jindřich 

Šídlo za pultíkem a glosami se věnuje vybraným událostem, nebo vybere jeden výrok, 

který okomentuje s hostem, kterým bývá novinář serveru Demagog.cz Jan Tvrdoň 

(Šťastné pondělí z 30. dubna 2018 – Obrázek 13). V rámci Rozhovoru potom vede 

Šídlo dialog s vybranou osobností, a to buď v připraveném studiu, nebo v náhodném 

prostředí. Poslanec za KSČM Jiří Dolejš byl například Šídlovým respondentem před 

budovou Poslanecké sněmovny (Šťastné pondělí z 23. dubna 2018). 

Obrázek 13: Natáčení komentářů a konečná podoba po postprodukci (Šťastné pondělí z 30. dubna a 7. května 

2018) 

S tak velkými formátovými změnami je pochopitelné, že se změní i přístup autorů 

pořadu. Tomáš Dusil změny komentuje takto: „Původně měl ten pořad kolem čtyř 

minut. Ke konci jsme se dostávali na stopáže kolem sedmi až osmi minut a dnes děláme 

26. Pořád ve stejném obsazení. Pro Jindřicha to znamená místo napsání sedmi minut 

napsat 20 minut textu, pro mě to znamená výrazně víc práce. Já se tedy snažím tu 

televizní část dělat trošku jinak. V té pasáži, které říkáme komentáře, k minulým dnům 

předchozího týdne Jindřich napíše nějaký komentář, který má cca 45 sekund nebo 
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minutu. Já mu k tomu dělám koláž, které si pracovně říkám novinová. Něco se tam hýbe, 

ale nekopíruje to intenzivně to, co říká. Je to z toho důvodu, že bych to nestíhal“ (Dusil, 

2018). Jindřich Šídlo říká: „Z té věci, kterou jsme si tady rok a něco pěstovali, jsme 

najednou byli hození do reality, že tomu musí přibýt ještě dalších mnoho minut. Minuta 

v televizi je nejdelší minuta vašeho života. Já si myslím, že ta televizní podoba, na 

kterou začínám mít velké ohlasy, kopíruje vývoj z toho podzimu 2016. Že s tím musíme 

jít logicky někam dál a musíme to posouvat, což je docela těžké vzhledem k tomu, že je 

toho moc. Těch 26 minut týdně, k tomu dělám ještě jiné věci, je hodně. Takže já toho 

mám v pátek nebo ve čtvrtek po natáčení opravdu plné kecky. Ale nelituju toho. Já to 

mám rád, mě to baví, že můžu dělat takovou věc“ (Šídlo, 2018). Ač je tvorba televizního 

Šťastného pondělí časově mnohem náročnější, než byla do roku 2017, Šídlo se 

domnívá, že internetová část Šťastného pondělí, která se v nezměněné podobě každé 

pondělní ráno objevuje na internetu, na kvalitě neutrpěla (Šídlo, 2018). 

Pokud jsme v rámci kapitoly 5.2.3 porozuměli, co autoři pořadu myslí cihličkami a 

running jokes, je potřeba vzít v úvahu i nové opakující se prvky, které vznikly mimo 

analyzované období. Diváckou pozornost velkou měrou přitahuje jazykový koutek a 

oblíbenou rekvizitou je vedle Krtka také červené tlačítko, které se objevuje například ve 

Šťastném pondělí z 29. ledna 2018 (Obrázek 14). Šídlo pokračuje: „To červené tlačítko 

jsme si nechali vyrobit, to je asi jediná rekvizita, kterou jsme si opravdu nechali vyrobit, 

tady nám to někdo dělal na 3D tiskárně. Takže ano, systematicky uvažuji o tom, aby se 

tam nějaké věci opakovaly. Stejně jako ten jazykový kurz, což je samozřejmě přiznaná 

citace České sody. Dvakrát byl anglicky (Šťastné pondělí z 15. 1. a 19. 3. 2018, pozn. 

autor) a ta maďarština (Šťastné pondělí z 16. 4. 2018, pozn. autor) mi přišla jako 

sranda na druhou. Vždycky to má veliký ohlas, ale nemůžete to opakovat každý týden. Je 

k tomu výborný Jirka (Jiří Hošek), který má talent interpretovat cizí jazyk, jak je 

potřeba, i s tou výslovností“ (Šídlo, 2018). 

Obrázek 14: Červené tlačítko a jazykový koutek (Šťastné pondělí z 29. ledna a 16. dubna 2018) 
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Z technického hlediska se v pořadu objevila také řada novinek. V epizodách z 13. 

listopadu 2017 a 19. března 2018 se objevuje odlišný stůl, který je oproti tomu běžnému 

kulatý. Tyto dvě epizody se totiž natáčely ve studiu Masarykovy univerzity, kam jezdí 

Šídlo přednášet. Z časových důvodů je potom výhodnější epizody natáčet právě v tomto 

studiu (Dusil, 2018). Výrazné vizuální změny nastaly ve Šťastném pondělí z 12. února 

2018. Opět došlo ke zjednodušení designu cihlové zdi, stolek byl pootočen z osy a 

graficky upraven, aby vypadal jako bílý kvádr (Obrázek 15). Výjimečnou byla potom 

epizoda z 20. března 2018, kterou místo Šídla prováděl tvůrce pořadu Honest giude 

Janek Rubeš. 

Obrázek 15: Pozměněná kompozice a brněnské studio (Šťastné pondělí z 30. dubna a 19. března 2018) 

Zajímavý grafický a funkční prvek, který do televizní části pořadu přidal Tomáš 

Dusil, se objevuje v sekci Komentáře. Dusil vysvětluje: „My máme třeba v té televizní 

části před Jindřichem pultík a na něm je QR kód7, a ten v tuto chvíli odkazuje na 

facebook Šťastného pondělí. Předtím odkazoval na Seznam zprávy, teď odkazuje na 

facebook, protože tam máme kolegu, který má na starosti sociální sítě a dohodli jsme se, 

že tam dáme tohle. A už to lidi zkoušejí. Je to tam od samého začátku. (…) Já mám rád, 

když si lidi na tohle natrénujeme a až to bude vhodné a budeme na to mít chuť anebo 

možnosti, tak se z toho může stát odbočka do úplně jiného světa, kde se mohou dít další 

a další věci“ (Dusil, 2018). Tento prvek úzce souvisí s novými způsoby grafického 

pojetí, které má Dusil v plánu využívat (Obrázek 13). I k jejich popisu se dostaneme 

v následující podkapitole. 

8.1 Vize 

Evoluce je podle obou autorů Šťastného pondělí pro tento pořad naprosto klíčová. 

Z hlediska produkce chce Tomáš Dusil v budoucnosti vyzkoušet natáčení pořadu, nebo 

                                                 

7 QR kód je speciální typ odkazu, který lze naskenovat pomocí fotoaparátu v chytrém telefonu a 

příslušná aplikace uživatele skrze tento kód odkáže na konkrétní internetovou stránku 
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jeho části, ve třech dimenzích. Tím by se podle jeho slov pořad posunul na novou 

úroveň s novými možnostmi. Dusil dále říká: „Spekuluji ještě nad tím, že bychom 

v dohledné době udělali ještě 360stupňové Šťastné pondělí, ale to znamená mnohem 

více práce. Tím, že se v současné době pohybuji v tom standardním obdélníku, tak se to 

přeruší tím videem, které tam Jindřich vkládá, ale v 360 to video může být kdekoliv. A 

můžu to dělat tak, že se ten divák tam bude muset otočit. Ale v tu chvíli se musí i na 

ostatních místech kolem diváka něco dít. Takže té práce je v tom větším prostoru více. 

Ale připadá mi, že na té internetové platformě bychom s tou 360 mohli klidně začít. 

Chtěl bych si to vyzkoušet, řekl bych Jindřichovi, aby mi namluvil minutu něčeho 

obecného, s čím si můžu hrát třeba 14 dní nebo tři neděle a hledat na tom tu cestu. A 

když to bude funkční, tak to vezmeme a plácneme to ven a může to vyvolat nějakou 

diskusi“ (Dusil, 2018). 

Ohledně obsahových změn se Jindřich Šídlo vyjadřoval zdrženlivěji. Novinky 

z hlediska obsahových prvků by ale mohly přijít po letní přestávce, kterou autoři pořadu 

plánují, stejně jako v loňském roce, n přelom července a srpna. Šídlo říká: „Teď je 

potřeba se zamyslet v klidu, k čemuž slouží letní pauza, nad celkovou podobou. Já 

samozřejmě cítím, že ta televizní podoba je trochu ctností z nouze, co máme, to tam 

dáme. To není úplně dobré. Nedá se to dělat věčně. Mělo by to dostat ještě nějaký 

jednotící prvek, zařadit nové rubriky. Třeba Letterman měl to své Top 10, což byl jeho 

poznávací znak. Něco takového vymyslet. A hlavně do budoucna je velká výzva v tom, 

aby se na tom začalo podílet víc lidí. Nechci skončit tak, že už to nebudu schopný psát“ 

(Šídlo, 2018). Šídlo k rozšiřování týmu, který by měl v budoucnosti Šťastné pondělí 

kolektivně připravovat, dodává: „Nějak na tom pracuju a hrozně těším, až to v létě 

chvíli nebude, protože už jsem z té televizní verze unavený. Ta krátká verze mi přinášela 

jenom radost, byť jsem také říkal, jak jsem z toho utahaný, ale ta dlouhá televizní verze 

je mnohem větší problém“ (Šídlo, 2018). Ve druhé polovině roku 2018 se tedy může 

stát, že závěrečné titulky, po vzoru Last week tonight with John Oliver, obohatí další 

tvůrci. 
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Závěr 

Abychom shrnuli poznatky z analýz Šťastného pondělí, jeho amerického 

ekvivalentu Last week tonight a českým konkurentům, měli bychom poznamenat, že 

název této práce není dokonale přesný. Protože je formát, který Šťastné pondělí 

představuje, v USA známý už desetiletí pod názvem news satire, musíme jeho novost 

omezit pro Českou republiku, tudíž by práce měla nést název Šťastné pondělí Jindřicha 

Šídla jako nová forma českého politického komentáře. Zbytek názvu odpovídá 

charakteristice pořadu, ač je žánrová specifikace v televizní publicistice obtížná. Šťastné 

pondělí podle názorů jeho hlavních tvůrců jednoznačně je komentářem, svou 

odlehčenou povahou ale kromě komentujících prvků nese i prvky glosy. 

Pořad si ve svém prvním roce během 39 epizod prošel řadou velkých a malých 

změn. Prvním určujícím momentem bylo angažování Tomáše Dusila, který předurčil 

vizuální povahu Šťastného pondělí použitím výtvarných prvků, které v rámci tohoto 

žánru nemají obdoby. Grafické pojetí pořadu se Dusil snaží udržet v takovém duchu, 

aby bylo, podle jeho vlastních slov, „tak trochu pitomé“. Většina dalších vizuálních i 

obsahových změn se uskutečňovala za účelem zjednodušení natáčení a postprodukce. 

Vývoj, kterým pořad procházel až do poloviny března 2017, už pro tvůrce nebyl časově 

únosný a došlo proto k tomu, že se Jindřich Šídlo posadil za stůl, čímž se dynamika 

pořadu uklidnila a zjednodušila. Autoři si od té doby mohli dovolit prodlužovat stopáž 

až k osmi minutám, na kterých se pořad zastavil a zhruba ji dodržuje i po začlenění 

pořadu do vysílání Seznam TV v lednu 2018. 

Obsahově pořad stojí s drobnými výjimkami na politických událostech a 

osobnostech, ale také na opakujících se prvcích, jakými jsou pozdrav, hudební 

videoklip, Krtek a později červené tlačítko a jazykový koutek. Tyto jednotící prvky mají 

sloužit divákovi jako vodítka k minulým epizodám. Atributem Šťastného pondělí, který 

se do současnosti nepodařilo úplně sjednotit a může tak být námětem ke zlepšení 

koherence, jsou některé formální prvky webové prezentace pořadu. Text, který se 

objevuje pod oknem samotného videoklipu, během fungování pořadu často měnil formu 

a účel své existence. V části případů sloužil jako pozvánka ke sledování pořadu, jindy 

nabízel odkazy na předešlé epizody, v dalších případech doplňoval obsah dané epizody 

nebo odkazoval na jiné pořady. V tomto ohledu se jako nejefektivnější jeví doplňující 

informace a odkazy na konkrétní videoklipy doplňující kontext, jenže takový text se u 
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Šťastného pondělí objevoval pouze v jeho začátcích. V současné době jsou 

nejpoužívanější odkazy na předchozí epizody. 

Pořad Last week tonight with John Oliver by mohl být vnímána jako předloha, ale 

Jindřich Šídlo a Tomáš Dusil vědomou inspiraci tímto pořadem odmítají. Pořady jsou 

sice formátově příbuzné, ale na Šťastném pondělí je opravdu znát rukopis obou jeho 

hlavních tvůrců, který pořad vizuálně a obsahově odlišují od svých amerických 

předchůdců. Šťastné pondělí je obrazově dynamičtější a je přístupné neustálým 

obměnám. Bylo by absurdní tvrdit, že je Šídlův pořad v jakémkoliv ohledu kvalitnější 

než desetiletími prověřený americký formát, pouze můžeme tvrdit, že je lépe uzpůsoben 

českému divákovi. V české publicistice rozhodně byly snahy šablonu navrženou 

americkými late night shows napodobit. Pořad Hroty týdne s Konstantinem 

Sulimenkem, který dokonce vznikl několik týdnů před Šťastným pondělím, byl 

vzhledem ke zkušenostem jeho tvůrců velice zdařilou kopií. Během jednoho a půl roku 

svého působení na kanále YouTube vzniklo 18 epizod a jeden speciál, načež de facto 

zanikl. V dubnu 2018 potom vznikl pořad Týden podle Jaromíra Soukupa, který se 

vysílá na Televizi Barrandov. Může proto čerpat z objemné divácké základny a nemohli 

bychom se divit, kdyby v popularitě Šťastné pondělí předčil. Vsází také na napodobení 

amerického modelu, který se snaží vyprodukovat v nezvykle rozsáhlé stopáži, Většina 

epizod přesahuje 45 minut. Jeho působení je ale značně omezené, čímž se omezila také 

jeho analýza. V zásadě jde ale o formátovou alternativu ke Šťastnému pondělí, jehož 

autoři se k Soukupově pořadu staví zatím zdrženlivě. 

Summary 

To sum up the analysis of Happy Monday, its American equivalent show Last 

Week Tonight with John Oliver and its Czech competitors, it would be worth noting 

that the title of this thesis is not perfectly accurate. The format Happy Monday is 

representing has been known for decades in the USA under the name of news satire. 

Thus we have to limit the recency of the form to the area of media in the Czech 

Republic. The proper title of the thesis would be stating: Jindřich Šídlo’s Happy 

Monday as a new form of Czech political commentary. The rest of the title seems to be 

correct according to the show’s characteristics, although a strict differentiation of TV 

genres is very difficult. However, according to the statements of Happy Monday’s 

creators, the format defenitely is a commentary, despite having characteristics of shorter 

comment format. 
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In the first year of the show’s presence, which counted 39 episodes, it came 

through a number of significant or irrelevant evolutions. Thefirst defining moment came 

with Tomáš Dusil’s engagement in the production proces, which determinded the 

ongoing visuals of Happy Monday using unprecedented artistic tools. Dusil‘s visual 

take still tries to keep the spirit of the show, using his words, „a bit silly“. Majority of 

other visual and content changes had been made in order to simplify shooting process 

and post-production of the show. The evolution the show came through until mid-march 

2017 was untenable fot the creators, therefore Šídlo needed to sit behind the desk which 

calmed down and simplifyed the dynamics. Authors were able to extend the duration of 

the show up to eight minutes, which withstands until the latest episodes as of may 2018, 

even in the Seznam TV schedule, which it joined in january 2018. 

Content-wise, the show is based on politics and political figures, with a few 

exceptions. It also contains repetitive elements, such as the greeting, music videos, the 

Mole toy and, eventually, the red button and language segment. These unifying pieces 

are supposed to serve as a lead to the earlier episodes for audience. A component of the 

Happy Monday show yet to be sorted ou tis the formal appearance in the web space. 

That could be a topic for improvement of the show’s coherence. The text appearing 

underneath the video window has often been changing its form and purpose. Partly it 

has been serving as an invitation to watch the video, on other occasions it included links 

to previous episodes, other shows or summed up the episode and provided 

supplementary information. From this point of view, the most effective content of this 

space would need to include new information, links to included videos and useful 

context. However, this type of text had appeared only in the early episodes in 2016. 

Recently, the most used formo f the text has been the links to previous episodes. 

Last Week Tonight with John Oliver could be percieved as a pattern that has been 

followed, but Jindřich Šídlo and Tomáš Dusil deny any conscious inspiration taking 

place. The two shows are formally similar, but there is a certain amount of handwriting 

being exposed by both authors. Those differences separate the shows visually and 

content-wise as well. Happy Monday has more visual dynamics and is keen on subtle 

changes. It would be absurd to claim that Šídlo’s show is in any way superior to the 

american format, which has been proven through decades. We can only argue that the 

Czech show is more accustomed to the Czech audience. Czech media definitely tried to 

copy the american late night show pattern. The show Peaks of the Week with 

Konstantin Sulimenko, which even premiered a few weeks ahead of Happy Monday 
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debut, had been a remarkable effort, in spite of the authors‘ inexperience. Durung its 

one-and-a-half-year presence on its YouTube channel the show featured 18 episodes 

and one special, followed by its suspension. In april of 2018 a new show The Week 

according to Jaromír Soukup appeared on TV Barrandov. It can benefit of the channel’s 

large audience and in would be no coincidence if it became more popular than Happy 

Monday. It is also based on copying of the succesful American model, being executed 

in an extraordinary duration. Majority of the episodes go over 45 minutes. There is a 

limited amount of material to analyze, having aired only six episodes. But basically it is 

a format alternative for Happy Monday, however skeptical Šídlo and Dusil are about it. 
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Přílohy 

Příloha 1: Okruhy k rozhovorům s tvůrci Šťastného pondělí 

vycházející z monitoringu médií 

• VZNIK POŘADU – začátky, původní záměry 

• VÝVOJ – nejvýznamnější změny a jejich opodstatnění, určující momenty, 

zájem publika 

• VIZUÁLNÍ PODOBA – původ grafické podoby, inspirace, funkčnost, 

efekty, rukopis, střihová skladba, týdenní cyklus výroby 

• OBSAH – tvorba scénáře, inspirace, specifika formátu, cenzura 

vulgarismů, jednotící prvky, týdenní cyklus výroby 

• SEZNAM TV – vývoj po vstupu do vysílání, změny v procesech tvorby 

• VIZE – budoucnost pořadu, nové prvky, praktické změny 

• ŽÁNROVÉ VYMEZENÍ – je Šťastné pondělí komentář? Porovnání 

s komentáři v jiných podobách 

• KONKURENCE – Last week tonight a jeho vliv na Šťastné pondělí, české 

konkurenční pořady 
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Příloha 2: Rozhovor s Tomášem Dusilem 

Tomáš Dusil – režisér, editor, kameraman, střihač, spoluautor – 24. 4. 2018 

 

Jaká je vaše profesní kariéra? 

Vystudoval jsem gymnázium, po gymnáziu jsem na pár měsíců nastoupil do 

Československé televize coby osvětlovač, protože už od gymnázia mě vždycky zajímala 

práce kolem filmu. Ale protože jsem z Kutné Hory, tak jsem v Praze nikoho neznal a po 

třech měsících jsem bídně prchl. Pak jsem šel na vojnu a po vojně jsem pracoval coby 

poštovní doručovatel, potom jsem chvíli pracoval jako zedník, potom jsem pracoval 

jako prodavač piva v pivovarské prodejně, potom jsem si v 90. letech otevřel svůj bazar 

a při tom už jsem si otevřel takové malé video-studio, kde jsem dělal různé věci na 

kšeft. Pak jsme bazar prodali s kolegou jinému člověku a už jsme dělali jenom to video, 

ale doba nebyla příznivá tomu, aby si člověk vydělal touhle činností, takže nakonec 

v 98. roce jsem nastoupil do České televize coby kameraman nejprve v krajské redakci. 

Tehdy byla středočeská redakce v Kolíně, takže jsem to měl kousek od Kutné Hory. Pak 

jsem přešel do Moskvy na pět let coby kameraman. Vrátil jsem se z Moskvy, asi dva 

roky jsem dělal tady v Čechách, odešel jsem do Německa, po návratu z Německa jsem 

dělal rok v technické podpoře. To už jsem se snažil té kamery zbavit, protože už mi to 

prostě lezlo krkem. Pak jsem se vrátil zase na kameru a asi po dvou letech, v roce 2016 

jsem odešel do Seznamu a tam jsem doposud. 

Ale s kamerou jsem si hrál vlastně už na tom gymnáziu, to byla ještě filmová 

osmička. Odjakživa jsem se vždycky snažil hledat nějaké nové cesty. Když přišlo video, 

tak v roce 1995 jsem stříhal v Premiéře (program Adobe Premiere, pozn. autor) na 

disku, který měl dva gigabyty. To znamená, že se muselo ustřihat pět minut videa, pak 

se to nahrálo na kazetu, vymazal se disk, zase se nabral materiál na dalších pět minut. 

Třeba v Moskvě jsem pět let střihal klasicky na betě, na lineární střižně a když začaly 

být počítače opravdu použitelné, což bylo třeba od roku 2000, tak to považuju za 

největší vítězství, protože to je vlastně návrat k tomu filmovému způsobu práce, protože 

můžu vzít nějakou věc a přehazovat ty obdélníčky různě mezi sebou. To na videu nešlo, 

tam když se udělala chyba, tak se to muselo překrýt, anebo celé přestříhat, to je hrozná 

práce. Já jsem strašně šťastný člověk, že žiju v této době, která umožňuje takové věci. 

Dneska vezmu telefon a pořídím s ním obrázky, které jsou na úplně jiné úrovni. 
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Co z vašeho pohledu bylo Šťastné pondělí, než jste se k němu připojil? 

Ty dva díly na střeše, které byly s pohledem do toho tunelu. S tím, že já mám 

pocit, že v jednom z nich už si ten Jindřich hrál s tím, že tam vkládal nějaká videa 

„zvenčí,“ myslím, že tam byl nějaký (Zdeněk) Škromach v jezírku, v tom svém, jak se 

koupal. V tom díle, který se mnou dělal jako první, mám pocit, že ještě žádné video 

vložené nebylo, že to se vyvinulo až postupně, ale to je spíš taková ta obsahová věc, 

která je spíš potřeba okouknout, to já už si nevybavím. Můžu mluvit o tom vizuálu, o 

tom, jak se to vyvíjí, a o tom, kam se to v rámci mé práce snažím dostrkat. 

 

Jak začala spolupráce mezi vámi a Jindřichem Šídlem? 

Jakub Unger, šéf Seznam zpráv, stáhl Jindřicha z Hospodářských novin s tím, že 

potřebuje někoho, kdo by mu dělal komentáře, ale že by to bylo video. Když Jindřich 

nastoupil, byl tam od září jako já, tak ta podoba se začala hledat. Mysleli si, že se to 

bude dělat na střeše, což je ale velká nuda. Já jsem tam původně nastupoval jako 

kameraman, pak jsem se posunul do střižny, protože už kameru dělat nechci, a hrál jsem 

si s aplikací, která se jmenuje Prisma. To je taková aplikace, která jako jedna z prvních, 

ne-li první, dokázala z fotek dělat cosi jako kresbu. Mně se to líbilo, říkal jsem si, že by 

se s tím dalo si docela hrát. Někdy kolem října výrobce přišel s verzí, která uměla dělat 

s videem. Do té doby to umělo dělat jen se statickým obrázkem. Já jsem zkoušel, co by 

to dělalo a jak by to fungovalo, úplně nezávisle na Šťastném pondělí. Udělal jsem 

takový pokus, něco jsem měl natočené na zeleném plátně a docela to vypadalo hezky. 

Šel kolem Jakub Unger, koukal mi přes rameno a zeptal se, čím se to tam zabývám. 

Řekl jsem, že zkouším takový vizuál, jestli by se nám to k něčemu nehodilo. A on se 

zeptal, jestli to nechci zkusit na Šťastném pondělí. Takže ten říjnový díl vznikl tímto 

způsobem. 

 

Proč je Jindřich Šídlo v pořadu černobílý? 

Ta černobílost byla daná tím, že to vypadalo lépe, když byl Jindřich černobílý a to 

jeho okolí bylo barevné. On se tím odtrhl od toho obrazu. Měl jsem pocit, že divák bude 

tu černobílost postavy lépe vnímat. Už to zůstalo a dnes je to věc, na které lpím, protože 

si myslím, že to je určité poznávací znamení. V momentě, kdy někdo zahlédne tu 

poutací fotku, na které sedí černobílý Jindřich a za ním je jakési barevné prostředí, tak 

už ho to může automaticky nasměrovat k tomu, že je to právě tento pořad. Potom se mě 
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samozřejmě lidé ptali, proč on je černobílý, tak jsem si vymyslel vysvětlení, že je 

černobílý proto, že se nezúčastňuje toho děje. Ale pravda je taková, že to na samém 

začátku vypadalo lépe. A v té Prismě to dávalo lepší výsledky. Když jsem tehdy udělal 

v té aplikaci i Jindřicha, tak skoro nebyl k poznání, protože rozlišení té aplikace bylo 

nízké a bylo to prostě ošklivé. Takže jsme to změnili, v Prismě se dělalo jenom pozadí a 

on byl jenom ve stažené barvě. 

 

Co je inspirací pro Šťastné pondělí po vizuální stránce? 

Já jsem tomu chtěl dát zajímavý vzhled. Přišlo mi, že je hezké, když Jindřich cosi 

komentuje a ten vizuál ho buď doplňuje, nebo tím, že jde proti jeho výpovědi, tak z toho 

vznikne vtip. Mám rád takové vtipy, které jsou až ve druhém, ve třetím plánu, kterých si 

třeba divák hned nevšimne a nutí ho to k tomu, aby si to znova pustil, protože ho tam 

najde. Jindřich se tomu směje, říká, á, staroušek dělá vtipy, ale myslím si, že by to 

mohla být jedna z věcí, která ty lidi k tomu donutí, aby se na to chtěli dívat víckrát. 

Abych to uzavřel, chtěl jsem, aby to nevypadalo standardně jako spousta jiných pořadů. 

Asi dvakrát ve svém životě jsem se v České televizi dostal k tomu, že jsem jako 

kameraman spolupracoval s (Miroslavem) Koreckým, který dělal Malostranské korekce 

pro 168 hodin, a veškerá kreativita končila u toho, kam ho postavíme, ve kterém místě 

natočíme ten takzvaný stand-up, s tím, aby to trochu odpovídalo tomu prostředí. Když 

mluvil o prezidentovi, tak bylo vidět na Hrad, když mluvil o vládě, tak aby bylo vidět na 

Strakovu akademii. To nebylo už nic zajímavého. Tím, že Jindřich je na zelené, tak 

máme absolutní volnost v tom, kde on se objeví a jakým způsobem. 

Samozřejmě, že potom se to celé zjednodušilo. Zhruba někdy do toho března, 

dubna 2017, Jindřich stál a bylo to strašně pracné, protože se pokaždé vyrábělo nové 

prostředí, ve kterém byl. Zase to bylo zajímavější v tom, že pokud tématem byla třeba 

Komunistická strana (Šťastné pondělí z 27. 2. 2017, pozn. autor), tak byl v takovém 

divadle, kde jednotlivé části ukazovaly na komunisty, třeba takové šály s hvězdami. Ale 

potom Jakub Unger usoudil, že bych měl dělat ještě něco jiného v rámci Seznam zpráv, 

takže bylo zapotřebí to trošku zjednodušit. Takže zhruba od dubna on sedí za stolem. 

Ten stůl se také mění. Já se ty změny snažím dělat jemně a více méně nenápadně. Pokud 

si člověk pustí první díl a poslední díl, tak je vidět veliký rozdíl. Ale pokud to někdo 

sleduje každý týden, tak mým cílem je, aby ta změna nebyla tak dramatická, aby ten 

člověk neměl pocit, že se ocitl v úplně novém pořadu. 
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Byl 35. díl z 10. 7. 2017 opravdu posledním dílem v novém studiu, jak v něm 

říkal Jindřich Šídlo, nebo byl prvním dílem v novém? Byl v něm právě onen nový 

stůl… 

Opravdu byl poslední. Legrační na tom je, že lidé nemají šanci poznat, jestli je to 

staré studio, nebo nové studio. Z toho stolu jsem tehdy využíval jenom část a ten zbytek 

byl domalovaný. Já jsem využíval odraz rukou v té desce, ale všechno kolem bylo 

dokreslované. 

13. března byl poslední díl, ve kterém Jindřich stál, a je to jediný díl, kde byl 

barevný (v rámci spolupráce s Tomášem Dusilem, pozn. autor) a všechno kolem něj 

bylo černobílé. Ale vždycky je tam vypíchnutá nějaká věc, která je barevná. Dalo by se 

říct, že do toho března se pořád experimentovalo s podobou toho pořadu, a nakonec nás 

ta nutnost donutila k tomu, že on si sedl. Já se pořád intenzivně bráním tomu, aby to 

vypadalo jako Oliver (Last Week Tonight with John Oliver, pozn. autor) a ostatní late 

night show, nebo to, co dělá Jan Kraus. Vždycky je tam okno, za ním je nějaké noční 

město a stůl a je tam nějaké křeslo, ve kterém někdo sedí. Teď jsem koukal že Jaroslav 

Soukup vyjel na TV Barrandov se svým novým pořadem. Ten se s tím vůbec 

nemontoval. Já jsem to teda viděl jenom jednou, ono se to nedá moc vydržet. On to 

prostě obšlehl a hotovo. Což by se nám nemělo stát. Od toho dubna tam jsou za ním 

cihly, které jsou tam zase schválně z toho důvodu, že je to tak jednotvárné pozadí, že se 

na něm může odehrát cokoli. Naposled jsem potřeboval americkou vlajku, tak jen 

hrábnu do archivu, protože už je 70 dílů, tak některé věci už nemusím dělat, jen sáhnu 

do toho archivu. Dělám to docela s chutí, protože mám pocit, že tím zase vzniká nějaká 

vazba. Že někteří lidé už to znají a já už ten vtip nemusím vysvětlovat. Proto se tam 

objevuje Krtek, který je jakýmsi znamením Miloše Zemana. My se s Jindřichem 

snažíme vytvářet takové cihličky, které buď použijeme nebo nepoužijeme a máme jich 

takovou zásobu.  

Vyzkoušeli jsme takovou věc, že jsme vzali starou televizní debatu, kterou jsme 

sehráli tak, že aktéři si drželi před obličejem papírovou masku, konkrétně šlo o (Miloše) 

Zemana a (Miroslava) Sládka (debata z pořadu České televize Duel z roku 1993, pozn. 

autor), před sebou měli papír, na kterém byl přepis té debaty a absolutně suchopárným 

hlasem četli, co ti dva pánové říkali. Vtipné bylo to, že tu debatu s nimi vedl Milan 

Šíma, který pro Seznam zprávy dělá, takže jsme ho dovlekli do studia a to byl jediný 

reálný člověk, který byl v té původní debatě i v té naší. Řekli jsme si, že to je jedna 

z těch věcí, které bychom mohli tu a tam použít, protože pokud se to udělá takhle, tak ta 
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debata dostane absolutně absurdní rozměr. Tím, že se z ní ztratí všechny rušivé prvky, 

jako jsou ti reální lidé a jejich gestikulace a emotivní zabarvení hlasu a my to 

suchopárně přečteme jako třeba zkoušku v divadle, tak z toho najednou vyleze, co tam 

říkají. To se nakonec dostalo do televizního vysílání. My teď děláme 26minutový díl na 

každé pondělí s tím, že ráno jde na web to, jak my říkáme, standardní Šťastné pondělí, 

což je Jindřich za stolem s cihlami, a to je v televizi doplněné částí, kde jsou komentáře. 

Tam stojí v papírovém studiu, za ním se dějí věci v takové jakoby papírové obrazovce a 

potom je třetí část, které říkáme pracovně rozhovor a která je trošku parodií na takové 

late night show, to znamená, že je tam jenom křeslo – ne gauč – a za ním je pak zase 

cihlová zeď, kterou jsem si udělal v takovém pseudo 3D. Pokud mi tedy změní 

postavení kamer, tak já si podle toho obrázku nastavím pozadí, aby to odpovídalo, a 

vygeneruji si statický obrázek, který potom vkládám za něj. Je to taková univerzální 

práce.  

 

Jak se pro vás změnily podmínky po tom, co se Šťastné pondělí dostalo do 

televizního vysílání? 

Zhoršilo se to. Původně měl ten pořad kolem čtyř minut. Ke konci jsme se 

dostávali na stopáže kolem sedmi až osmi minut a dnes děláme 26. Pořád ve stejném 

obsazení. Pro Jindřicha to znamená místo napsání sedmi minut napsat 20 minut textu, 

pro mě to znamená výrazně víc práce. Já se tedy snažím tu televizní část dělat trošku 

jinak. V té pasáži, které říkáme komentáře, k minulým dnům předchozího týdne 

Jindřich napíše nějaký komentář, který má cca 45 sekund nebo minutu. Já mu k tomu 

dělám koláž, které si pracovně říkám novinová. Něco se tam hýbe, ale nekopíruje to 

intenzivně to, co říká. Je to z toho důvodu, že bych to nestíhal. Přijde mi, že když si 

člověk nastaví nějaký mantinel, tak ho to víc vybudí k nějaké kreativitě. Tady je to 

podobné. On bude už vždycky sedět, myslím si, že to už se nezmění, bude na cihlové 

zdi, pokud to budu dělat já. Teď se jen změnilo to, že jsem ten prostor trošku pootočil. 

A ten stůl je úplně zjednodušený. Je to na tom vidět, jak se to postupně pořád 

zjednodušuje víc a víc, protože mi přijde, že to neodvádí pozornost, že se dostáváme na 

dřeň toho, co chceme říct. 

 

Do jaké míry je pro vás inspirací pořad Last week tonight with John Oliver? 

Pro mě v podstatě minimálně, protože já to docela málo vidím. Věděl jsem o tom, 

že to existuje, ale vlastně jsem to nikdy nějak extra nesledoval před tím, než jsme to 
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začali dělat. Jindřich to poctivě sleduje. Teď jsem si předplatil HBO, takže už to můžu 

vidět, dokonce i otitulkované, což je pro mě výhodné při mé znalosti angličtiny. Asi to 

vždycky všichni budou srovnávat, ale speciálně pro mě to není meta, které bych se 

snažil docílit. Myslím si, že jsme schopní to dělat sami. Jindřich natočil jeden díl 

speciálně věnovaný jemu (Šťastné pondělí z 19. 2. 2018, pozn. autor), protože s ním 

dělal rozhovor a náramně se u toho oba pobavili. Ale byla to trošku dřina, protože ten 

rozhovor byl jenom ve zvuku, takže jsme si museli nějak poradit, jak to udělat. Nakonec 

jsme to otitulkovali a vždycky jsme tam dávali nějaké fotky. Ale abych se vrátil na 

začátek, nemyslím si, co se mé práce týče, že bych byl inspirovaný Oliverem. Vím o 

něm, že je to tento typ pořadu, ale pokud jsou tam věci stejné, tak je to náhoda. Není to 

tak, že bych to okopíroval. To není možné, protože to nesleduju. 

 

Točíte někdy i mimo pražské studio? 

Díl s Topolánkem (Šťastné pondělí z 13. 11. 2017, pozn. autor) je zajímavý tím, že 

se točil v Brně. My občas vyjedeme do Brna, Jindřich tam má třeba přednášku na 

Masarykově univerzitě a oni tam mají zelené studio. Takže nám vyšli vstříc. Proto, že 

my bychom to nestíhali, točí se většinou ve čtvrtek, abychom to stihli zpracovat. To 

Brno se pozná vždycky podle toho, že ten stůl je kulatý. To byl první díl točený v Brně 

a už jsme tam natočili dva. 

 

Jak velkou komplikací je pro vás zdrojování? 

Je to hrozné. Po tom, co to dodělám, tak ještě hodinu a něco dělám jenom ty 

zdroje. Ono s Jindřichem je to trošku složité. Teoreticky by to měl dělat on, protože on 

je vlastně tvůrce obsahu. Ale to, myslím si, už je nad jeho síly. On mi vždycky pošle ten 

text ve čtvrtek ráno, to je takový deadline, že ve středu večer už je to celé pohromadě. Já 

od něj dostanu rozpis, kde je vždycky napsáno, co bude říkat, pak je tam vždycky řádek, 

kde je odkaz na video, které on chce, a tam jsou napsané vteřiny. Například 10 až 17. Já 

mu vždycky říkám, Jindřichu, napiš mi tam, když je to v češtině, první a poslední slovo, 

protože ty vteřiny nemusí odpovídat a já bych tam mohl udělat chybu. Ještě se to 

nestalo. Chtít po něm, aby zdrojoval ty věci fakt poctivě, tak, jak se to má zdrojovat, to 

není možné. Problém je v tom, že to zdrojování to trošku vizuálně narušuje. Ale nedá se 

nic dělat. 
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Jak z vaší perspektivy vypadá jeden týdenní cyklus výroby pořadu? 

Všechno začne v podstatě ve čtvrtek ráno, kdy dostanu text. Hned ráno si ho přečtu 

a můžu začít přemýšlet nad tím, co se tam vlastně stane. Je to důležité i z toho důvodu, 

že pokud tam chceme nějakou specialitku, jako třeba že Jindřich odejde ze studia, nebo 

něco podobného, tak to musíme vědět před tím natáčením, aby se to natáčení tomu 

přizpůsobilo. Byť jsme na zelené a můžeme si dělat, co chceme, tak musí být dané 

postavení kamery. Musíme počítat s tím, že on vstane, tudíž nám třeba vyleze ze záběru, 

který musí být nachystaný širší. Nebo počítáme s tím, že tam bude Krtek, takže já ho 

nutím k tomu, aby dával Krtka na stůl vertikálně, ne obloukem, protože by mi vylezl ze 

záběru. To už se mi také stalo, že jsem dodělával deset fází pohybu Krtka ručně. Takže 

ve čtvrtek ráno dostanu ten text, řekněme v 90procentní podobě, přijdu do práce, začnu 

stahovat ta videa, řadit si je a eventuálně si předpřipravovat některé z těch grafických 

věcí. Potom to jdeme natáčet, to je ve čtvrtek večer, potom odjíždím domů, mám 

v kapse tři karty, na kterých mám video a zvuk, přijedu domů a většinou ještě doma si 

udělám tu úplně základní věc, to znamená že ho vyklíčuju (vizuální efekt chroma key, 

pozn. autor) a dám ho na to cihlové pozadí a srovnám zvuk. Je dobré začít na tom celém 

jednolitém videu, které pak rozřezávám, protože kdybych to nastavoval pro každé 

video, tak se z toho zblázním. Takže to udělám v jednom kuse, i na pasáže, které 

Jindřich zkazí. V pátek přijdu do práce, vezmu ta postahovaná videa a sešiju zvuk. To 

znamená, že v pátek odpoledne máme hotovou celou zvukovou kostru, kde on sedí na 

cihlách a mezi ním jsou videa, která tam mají být. Pokud to není trošku složitější. 

Někdy tam jsou věci, kdy se něco překrývá a tak dále. Ještě odpoledne začínám dělat 

takové to šperkování, jak já tomu říkám, a v sobotu dělám celý den už jen ty parádičky, 

to, co se tam má stát a odehrát, to, co ilustruje jeho slova. Když to jde dobře, tak 

v sobotu večer je tato hlavní část, která jde na internet, hotová, pak zhruba tu hodinu 

zdrojuju, a pak to posílám do Prahy přes internet, aby to tam v neděli bylo, protože 

v neděli si to Jindřich prohlédne. Dohodneme se, jestli ta fotka, takzvaná poutací, je 

v pořádku, jestli odpovídá titulku, který si k tomu vymyslel. Také se to někdy musí 

opravit. Já nahodím nějakou fotku, protože si myslím, že tento obrázek vyjadřuje díl 

jako takový, ale on má jiný titulek, takže to musíme změnit, to se občas stane. Ale 

v podstatě se dá říct, že v neděli kolem dvanácté hodiny bych teoreticky měl mít celý 

ten díl hotový a připravený ke zveřejnění, které se odehraje v pondělí ráno. Potom 

začínám dělat televizní část, kterou musím v pondělí odpoledne dokončit. 
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Jak můžete zasáhnout do obsahu? 

Jindřich kupodivu hodně snese, ale myslím si, že je to dané tím, že mezi námi 

vznikla nějaká vzájemná důvěra. Já jsem 18 let předtím dělal v České televizi, sice 

kameramana, ale z těch 18 let jsem byl devět a půl roku v cizině, to znamená, že jsem 

denně dělal s jedním redaktorem. To je víc než manželství, ty lidi se vidí pořád. I když 

jsem byl kameraman, tak jsem ty novinářské věci nějakým způsobem vstřebával. Tím, 

že to byla Česká televize, tak se člověk vycvičí na nějakou míru „solidnosti,“ že se 

nelže a tak dále. Proto si myslím, že mám nějakou hranici, kdy nad tím vtipem začnu 

přemýšlet, jestli už to není trochu moc. A tehdy to konzultuju. Volám Jindřichovi a 

říkám mu, chtěl bych tam udělat tohle, ale nejsem si úplně jistý, jestli už to není moc. 

Třeba situace byla taková, že on tam řekl něco, že (Jiří) Ovčáček a spol. ohlásili 

Zemanův zdravotní stav, mně to přišlo legrační, tak jsem naše obrázek kulturisty, tomu 

jsme přišil Zemanovu hlavu, a myslel jsem si, že to tam plácnu. Ale už jsem si říkal, 

jestli to není trošku silné, tak jsem volal Jindřichovi, a on řekl, hele, je to starý pán, tak 

tam dej něco jiného. Já jsem pak našel fotku, kde vypadá úplně nezdravě, to je normálně 

jeho klasická fotka. To jsme tam plácli a ono to nakonec bylo možná lepší. 

Do toho obsahu já zasáhnout můžu, ale snažím se to dělat opatrně. Třeba 

v posledním dílu (Šťastné pondělí z 23. 4. 2018, pozn. autor) děkujeme (Václavu) 

Klausovi za náročnou práci, kterou udělal pro vstup České republiky do EU, což je 

ironie, protože je jejím velkým odpůrcem, a tam jsem vytvořil obrázek, poděkování za 

náročnou práci, s tím, že před tím, než Jindřich řekne, že jde o Klause, tak ten obrázek 

je s tečkami, není tam to jméno. Pak Jindřich pustí video, jak Klaus vchází do 

Vladislavského sálu, a mezitím se ten obrázek objeví znova a už je tam to jméno, 

Václavu Klausovi. Ten text, který je na tom lístku, je čistě můj, ani jsem ho 

s Jindřichem nekonzultoval. A on to vidí v neděli, takže kdyby mu tam něco nesedělo, 

tak by mi to řekl a já bych to opravil. Ale většinou se to nestane, že by po mně chtěl 

změnit něco, co jsem tam doklepl svou vůlí. Myslím si, že to funguje tak, že on má 

ověřené, že já se snažím tu míru nepřekračovat. 

 

A z druhé strany, že byste vy poopravil něco, co napíše Jindřich Šídlo? 

Většinou všechno, co si napíše, tak tam je. Některé věci tam skutečně jsou od něj, 

co chce, aby se tam odehrálo. Ale to je dané tím, že já jsem z té předchozí práce 

vytrénovaný na to, že já jsem ten, kdo přikuluje. Já nejsem ten, kdo určuje ty věci, a 

pokud Jindřich píše, že tam chce tohle udělat, tak pokud je to technicky možné, tak to 
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udělám a nedohaduju se o tom s ním. Protože on je skutečně ten, kdo je zodpovědný za 

obsah. 

 

Je na Šťastném pondělí znát váš rukopis? 

Myslím si, že ano, protože je to jednoduché. Já neumím kreslit. Hrozně mě baví ta 

výtvarná složka, ale nikdy jsem se neučil kreslit. Hrozně mě baví to, v jaké době žijeme, 

že je obrovská výhoda těch aplikací, které umožňují věci, které nikdy doteď nebyly 

možné. Viz třeba převod fotky do kresby. To jsou věci, které tomu dávají ten rukopis. 

Protože na druhou stranu, velmi často, ten převod, který ta aplikace udělá, já pak ještě 

upravuju, protože zhruba vím, jak chci, aby to vypadalo. Takže to není první výsledek, 

který vyhodí ta aplikace, ale snažím se to nějakým způsobem dolaďovat. Takže si 

myslím, že tam asi nějaký rukopis bude, že kdybych z toho já vypadl, tak to bude 

vypadat jinak. 

 

Co byla pro vás nejvýznamnější změna, kterou si pořad prošel? 

Myslím si, že to byla chvíle, kdy si Jindřich sedl. Jednak to celkově vizuálně ten 

pořad uklidnilo. Na začátku, když tam nedával videa, tak je ještě vidět, že jsme to třeba 

točili nadvakrát, že jednou stál a jednou byl v bližším pohledu. To, jak jede v autě 

(Šťastné pondělí z 12. 12. 2016, pozn. autor) se točilo asi natřikrát. Jeden pohled byl 

zezadu, jeden byl z boku, jeden pohled byl z jiného úhlu. Podobné bylo natáčení, kde 

jede ve vlaku (Šťastné pondělí z 13. 2. 2017, pozn. autor). Tehdy se to dělalo takhle 

proto, že kdyby to zkazil, tak musím mít k dispozici místo, kde do toho můžu střihnout. 

A v tom mi pomůže, pokud je to točené „na víc kamer.“ Ale pokud je to na jednu 

kameru, tak je ten střih složitější. Dneska tím, že jsou v tom vkládaná videa, tak máme 

místa, ke kterým se můžeme při natáčení vrátit, když to zkazí. Tam můžu ten stream 

přerušit, vložit tam video a to, že se něco změnilo, tam není vidět. V těch prvních dílech 

to bylo složitější, protože to celé četl třeba třikrát s tím, že pokaždé byla kamera 

v trošku jiném postavení a pak se i měnilo to pozadí za ním. Takže to obnášelo víc 

práce. Ale tehdy tam skutečně nebylo tolik vkládaných videí. Jindřich potom přidal to, 

že od určitého dílu (Šťastné pondělí z 22. 5. 2017, pozn. autor) dává na konec písničku, 

což se lidem hrozně líbí, protože jednak to nějakým způsobem vyjadřuje jeho názor, 

protože to je třeba muzika z 90. let a tím on odkazuje na nějaké starší časy. Je tam 

spousta takových jednotlivých prvků, které my různě kombinujeme a přeskládáváme a 

jak potřebujeme, tak je používáme. 
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Usednutí Jindřicha Šídla bylo tedy jen na váš impulz kvůli zjednodušení? 

Ano, kvůli tomu, aby se zjednodušila práce. Já jsem se tomu opravdu docela 

dlouho bránil. Seděl v tom vánočním díle (Šťastné pondělí z 2. 1. 2017, pozn. autor), ale 

to byla parodie na Zemana. A bránil jsem se tomu právě kvůli srovnávání s Oliverem. 

Ale pak se nedalo už nic dělat. To, že on stál a byl v různých prostředích, je strašně 

náročné na tu práci. 

 

Má ještě někdo kromě vás dvou vliv na obsah pořadu? 

Ne. 

 

Takže ani šéfredaktor Jakub Unger? Neprochází každý díl nějakým 

schvalovacím procesem? 

Je to zvláštní, ale ne. Jindřich požívá takové důvěry v rámci Seznam zpráv, že 

nikdo nemá potřebu mu do toho zasahovat.  

Znělku udělal kolega, který dělá grafiku pro Seznam zprávy. Teď se spekuluje nad 

tím, že jí nějak pozměníme, protože už je dlouho používaná a Jindřich už ji úplně 

nenávidí. Ale mně přijde dobrá, protože my tím přiznáváme, že natáčíme na zelené. My 

vlastně říkáme lidem, ano, my to klíčujeme. Ono je to samozřejmě marné, spousta lidí 

neví, co je klíčování, a spousta lidí to nechce řešit, ale poučení diváci, a myslím si, že 

jich je docela dost, to mohou brát jako jistý prvek toho pořadu. Proto všude máme tu 

zelenou barvu, používáme ji schválně. Ale to je jediný vliv zvenčí, ta znělka.  

 

Třeba v díle z 29. 5. 2017 máte necenzurovaný vulgarismus. Jak přistupujete 

k cenzuře vulgarit? 

Jindřich je moc nepoužívá. Teď to třeba řešíme tak, že u nás u stolu sedí Tereza 

Willoughby, která dělá v kulturní redakci, a té se ptáme, jestli nějaké slovo je na 

pípnutí, nebo ne. Musíme to brát tak, že celý pořad vzniká na takové punkové bázi. 

Podle mého se to absolutně vymyká tvorbě pořadů v Čechách, protože to skutečně je 

práce dvou lidí, kteří si nějakým způsobem rozumějí, a nikdo do toho nezasahuje ani 

technicky, ani obsahově. Co vytvořím já vizuálně, je čistě moje věc. Samozřejmě, že 

jsem omezený svými schopnostmi, časem, technickými možnostmi, které mi umožňují 

softwary, ve kterých to dělám, nebo aplikace, které k tomu využívám. Ale že by někdo 

přišel a řekl mi, že to vypadá blbě a abych to změnil, to se neděje. Náš grafik je z toho 
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trochu zoufalý, říká, že je to hrozné, ale nemá potřebu do toho vstupovat. Já říkám, že 

chápu, že je to hrozné, protože jsem absolutní samouk. Já mám jenom gymnázium. 

Všechno, co jsem se naučil, tak jsem se naučil sám a prostě mě to baví a chci to dělat. 

Tím pádem, pravděpodobně to některé z grafických věcí, které se lidé učí na školách, 

nesplňuje ale to zase kryju výrokem, že jsme od samého začátku chtěli, aby to bylo 

trochu pitomé. 

 

Počítali jste v začátcích s tím, že pořad půjde do televize a s ohlasem, který 

bude sklízet na sociálních sítích? 

Televize se interně rozhodla někdy v létě 2017, takže do léta s televizí nepočítalo 

ani představenstvo. Když jsem šel na Seznam, tak jsem šel s tím, že jsem rád, že to není 

televize. Já jsem chtěl dělat v „internetové televizi,“ protože já si myslím, že televize je 

v podstatě médium mrtvé. I když tomu vlastně nic nenasvědčuje, tak já si to myslím, 

protože pro mě jako člověka, který se tou tvorbou zabývá, je to internetové pojetí daleko 

příjemnější. Já si myslím, že by to mělo být tak, aby si člověk sám rozhodl, na co se 

chce dívat, a ne být nucen sedět u nějakého proudu, který jede pořád. To, myslím si, 

strašně ničí obsah. V podstatě do těch 26 minut, které teď děláme, věnujeme hromadu 

energie, jen abychom naplnili povinně nějaký čas. Což předtím nebylo. Když to 

Jindřichovi vyšlo na pět minut, tak to bylo dlouhé pět minut. Člověk nějak počítá s tím, 

že to internetové video by určitě nemělo překročit deset minut, myslím si, že optimální 

délka je opravdu čtyři až pět minut. Kolega, který dělá reklamu, říká, že dnes už je to na 

nějakých 30 vteřinách a teď je nejlepší dělat animované gify, které lidé sledují první tři 

vteřiny, než odkliknou. Tohle je něco jiného, tady se lidé chtějí trochu pobavit, takže si 

myslím, že ta délka je taková. Takže my, když jsme to začínali dělat, tak jsme nepočítali 

s tím, že to bude televizní věc. Já tedy určitě ne. A Jindřich, myslím si, také ne. Možná 

na to má nějaký jiný pohled, ale nemyslím si to. Co se týče zájmu o Jindřicha na 

sociálních sítích, tak ten byl i předtím, protože Jindřich ty komentáře píše už léta a tohle 

je jenom nová forma, která je asi zábavnější, někteří z politiků jsou z toho trošku vedle, 

ale kupodivu to sledují. Máme signály, že to znají. (Jaroslav) Soukup někde řekl, že 

Jindřich je komik. Já si to nemyslím, že Jindřich je komik. Myslím si, že tímto 

způsobem lidem sdělí daleko víc, než kdyby to bylo nějaké suché komentování toho, že 

komunisté se prostě nechovají slušně. V momentě, kdy my uděláme jejich logo jako 

řemdih, což jsem dělal teď v posledním díle (Šťastné pondělí z 23. 4. 2018, pozn. autor), 

tak tím řekneme víc než čímkoliv jiným. Takže abych to shrnul, prapůvodně to vznikalo 
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jako video-komentář. My jsme se ho snažili dělat tak, aby byl zajímavý a aby to lidi 

bavilo. 

 

Jak se napříč vývojem pořadu měnila podpora od Seznamu? 

V podstatě je to pořád stejné. Jindřich tam má postavení, které vyplývá z jeho 

předchozí práce. To znamená, že má velkou míru svobody. Podpora se změnila akorát 

v tom, že jsme se přesunuli ze studia, kde jsem to točil já, do studia, kde už mám 

kameramany, kterým řeknu, co chci, aby dělali. Což mi strašně pomáhá. A máme 

samozřejmě kvalitnější zvuk, protože máme lepší techniku, než jsme měli předtím. 

Jinak se za celou dobu ze strany Seznamu nic nezměnilo, až na to, že děláme delší díly 

pro televizi. 

 

Co je pro vás největší výzvou na tvorbě Šťastného pondělí? 

Největší výzva podle mě je, abychom neustrnuli. Aby se to pořád měnilo, protože 

si myslím, že změna je strašně důležitá. Lidi musejí mít pořád pocit, že je tam něco 

nového. Je to vidět na různých inovativních technologických firmách, které lidé sledují 

a zajímají se o ně. Tím pádem jim pak ty firmy prodávají svoje výrobky. Ale současně 

si myslím, že bychom měli udržet nějakou tradiční věc. To, že používáme ty známé 

cihličky, jak já říkám. Ty známé kousky, které už lidi mají ověřené. Musíme dělat nové, 

to je jasné a pořád se bude zkoušet něco nového, ale současně musíme mít nějaký 

provázek zpátky, aby se lidé měli čeho chytit. Teď hodně honím v hlavě myšlenky s 3D 

věcmi. Že bychom do toho nějakým způsobem vstoupili ve 3D. Ale to se zase musím 

naučit a přijít na to, jak to zkomponovat. Tím, že to dělám sám, tak musím odvést 

nějakou míru standardní práce a ty novinky vyžadují vždycky čas navíc. Pokud si ho 

najdu, tak tam může být nějaká nová věc. Ale současně musím udělat práci, kterou to 

vyžaduje. Tím, že nemám moc času na to, si s tím hrát, tak se ten vývoj zajistí sám.  

 

A jaké jsou kromě 3D vaše další vize, kam by se Šťastné pondělí mohlo 

dostat? 

Myslím si, že 3D bohatě stačí, protože tím se nám otevře spousta možností. 

Spekuluji ještě nad tím, že bychom v dohledné době udělali ještě 360stupňové Šťastné 

pondělí, ale to znamená mnohem více práce. Tím, že se v současné době pohybuji v tom 

standardním obdélníku, tak se to přeruší tím videem, které tam Jindřich vkládá, ale 

v 360 to video může být kdekoliv. A můžu to dělat tak, že se ten divák tam bude muset 
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otočit. Ale v tu chvíli se musí i na ostatních místech kolem diváka něco dít. Takže té 

práce je v tom větším prostoru více. Ale připadá mi, že na té internetové platformě 

bychom s tou 360 mohli klidně začít. Chtěl bych si to vyzkoušet, řekl bych Jindřichovi, 

aby mi namluvil minutu něčeho obecného, s čím si můžu hrát třeba 14 dní nebo tři 

neděle a hledat na tom tu cestu. A když to bude funkční, tak to vezmeme a plácneme to 

ven a může to vyvolat nějakou diskusi. Jde o to, zase přitáhnout pozornost. My máme 

třeba v té televizní části před Jindřichem pultík a na něm je QR kód, a ten v tuto chvíli 

odkazuje na facebook Šťastného pondělí. Předtím odkazoval na Seznam zprávy, teď 

odkazuje na facebook, protože tam máme kolegu, který má na starosti sociální sítě a 

dohodli jsme se, že tam dáme tohle. A už to lidi zkoušejí. Je to tam od samého začátku. 

Ve chvíli, kdy se Jindřich objevil v tomhle studiu, které je odlišné od toho standardního, 

tak před ním je ta deska, která je virtuální, nakreslená, a na ní už ten kód je. Já mám rád, 

když si lidi na tohle natrénujeme a až to bude vhodné a budeme na to mít chuť anebo 

možnosti, tak se z toho může stát odbočka do úplně jiného světa, kde se mohou dít další 

a další věci. A tohle mě baví daleko víc než ta televize. Podle mě televize už svůj 

potenciál vyčerpala. Je to v pořádku, je to médium, které lidi znají, všichni si k ní po 

nákupu dřepnou, ale nemyslím si, že mladí lidé se dívají na televizi. 

 

Myslíte si, že takové inovace by byly přijaty vaší cílovou skupinou, máte-li 

nějakou vymezenou? 

Naše cílová skupina, říká Jakub, je městský člověk, který je na tom trochu lépe 

finančně a je ve věku 30 plus. Oni na to mají přesně tabulku. Podle reakcí, které se od 

Jindřicha dozvídám, já teda nejsem ani na Twitteru, ani na Facebooku, zatím se držím, 

nechce se mi tam lézt, to asi plníme. Přijde mi, že lidé, kteří mu na to reagují, jsou tito 

lidé. Nemyslím si, že oslovujeme voliče SPD. Což je možná škoda, protože by aspoň 

měli jiný pohled na svět. Já vím, že by ho nepřijali, to je mi jasné, ale to nevadí, to se 

musí zkoušet. Pokud se budeme bavit o této cílové skupině, tak to nejsou lidé, kteří 

pasivně přijímají to, co se kolem nich děje. To znamená, že my asi musíme jít spíše 

cestou kreativity a trošku jiných přístupů, než je televize, to, co třeba předvedl Soukup. 

Samozřejmě, je to ověřený model. V Americe to funguje, sedne si chlap za stůl, je za 

ním okno a něco vypráví. K tomu se pouštějí nějaká videa nebo fotky. Ale mně přijde, 

že bychom to měli dělat trošku jinak. Já jsem vždycky takhle uvažoval. Mě nebaví to 

pořád dělat stejně. 
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Myslíte si, že máte nějakou konkurenci? 

Ani nevím. 

 

Třeba když jste mluvil o Jaroslavu Soukupovi, berete jeho pořad v potaz? 

Občas ho použijeme, ale pak si říkáme, že bychom měli přestat, protože by to 

potom mohlo být bráno tak, že ho bereme jako konkurenci. Já nemám pocit, že je tady 

takový pořad. Asi bych se to dozvěděl, kdyby něco takového bylo. Co třeba mě hrozně 

baví sledovat, ale nemyslím si, že bych to bral jako konkurenci, to jsou třeba ilustrátoři, 

kteří dělají pro noviny takové komentující obrázky. Třeba Zelený Raoul, to je vyloženě 

slavná věc. Dokonce byly chvíli úvahy, že to budeme dělat jako komiks. Chtěl jsem to 

zkoušet, ale zjistil jsem, že by to bylo tak strašně pracné, že jsem tu myšlenku opustil. 

To vnímám jako inspiraci, ne jako konkurenci a hrozně závidím lidem, kteří umějí 

kreslit. Mně by hrozně pomohlo při té práci, kdybych uměl kreslit, ale nejsem si jist, že 

by to hezky vypadalo. Celý nakreslený je ten novoroční díl (Šťastné pondělí z 2. 1. 

2017, pozn. autor), ale to je vlastně obkreslené. Takže jsem si vzal tu reálnou místnost a 

tu jsem vlastně namaloval. Ale je to pořád v tom duchu, aby to bylo lehce pitomé. 

Takže si nemyslím, že máme konkurenci. Ono by nám to prospělo, kdybychom měli 

s kým soutěžit, ale nikdo tu není. Nevím proč, je to divné, protože to děláme fakt ve 

dvou lidech. Vlastně to, v uvozovkách, není složité. Je otázka, jestli by něco takového 

obsahově snesla Česká televize. Protože v některých momentech už by se tam asi 

kroutili. U komerčních médií je to možná tím, že dnes už každý myslí za roh, co 

kdybych vytočil inzerenta. Když jsem nastoupil do Seznamu, tak jsem zažil úplně 

kouzelnou chvilku, kdy přišel Pavel Zima, v té době ředitel, pak nějakou dobu byl 

odsunutý na nějakou jinou pozici a teď už zase je ředitelem, což, myslím si, je opravdu 

výborný člověk a tenkrát, když jsme začínali se zprávami, tak přišel a říkal, platí nás 

výstřední miliardář, využijme tu situaci, že on do toho nechce vůbec zasahovat a chce 

tomu ten prostor poskytovat. Ve své podstatě se to pořád nějak naplňuje. Je zvláštní, že 

soukromá firma tady vlastně supluje práci veřejnoprávního média. Mám pocit, že by to 

tak být nemělo. 
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Když si zopakujeme název této práce, Šťastné pondělí Jindřicha Šídla jako 

nová forma politického komentáře, je to podle vás nové a je to podle vás 

komentář? 

Komentář je to určitě. Já osobně si komentář představuji jako vyjádření nějakého 

názoru. Když jsem na Seznam nastupoval, tak bylo řečeno, že budeme dělat takzvanou 

názorovou žurnalistiku. To znamená, že ti lidé si budou stát za tím, co říkají. Že to 

budou mít ověřené, ale bude to jejich osobní pohled. Jindřich tím nějaký svůj postoj 

vyjadřuje, proto si myslím, že to komentář je. V Česku to asi nové je, to si myslím, že 

ano. Trošku to připomíná Českou sodu. My tam občas máme jazykový koutek, který se 

zcela nepokrytě k České sodě přihlašuje. Je to podle mě více zpravodajské, Česká soda 

byla opravdu jako legrace. Myslím si, že je to nové právě o tom, co ten internet 

umožňuje. Pokud chce Jindřich doložit to, co říká, tak k tomu najde video. Někdy je to 

video hozené do vtipu. V posledním díle našel video, kde je záměrně strašné množství 

těch evropských vlajek s Ódou na radost, které se tam dávalo za to, že mu (Václavu 

Klausovi) opravdu upřímně děkuje. Jindřich mi to i říkal, že si myslí, že ho fakt naštve. 

A že to chce. Takže je to určitě komentář, v Čechách je to nová forma, protože to podle 

mě doteď nikdo nedělal. 
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Příloha 3: Rozhovor s Jindřichem Šídlem 

Jindřich Šídlo – moderátor – 26. 4. 2018 

 

Čím pro vás začalo Šťastné pondělí? 

Tím, že jsem přišel do Seznamu, a Jakub Unger, to bylo někdy v září 2016, řekl, že 

by chtěl dělat pořad ve stylu komentáře. Nikdo z nás o tom neměl žádnou představu. Já 

jsem si říkal, že se pokusím spojit dvě věci, které jsem v životě dělal. To byly krátké 

komentáře, které jsem dělal v roce 2011 pro Českou televizi, to byly takové minutové až 

dvouminutové kousky. Ta druhá věc bylo to, co jsem dlouhá léta dělal na poslední 

strany Hospodářských novin. Tak se to začalo dělat. Já si ty první díly už ani moc 

nepamatuji, vím, že vznikaly tady na střeše. První změna byla až ve chvíli, kdy k tomu 

přišel téměř náhodou Tomáš (Dusil). V tu dobu to dostalo trochu smysl a směr a začalo 

se to vyvíjet. Ale rozhodně to trvalo dlouho, pamatuji si, že jsem některé díly psal tak, 

že jsem jeden napsal na letišti JFK v New Yorku, když jsem letěl z Ameriky do Prahy. 

Potřeboval jsem to poslat v pátek a trvalo mi to třeba tři čtvrtě hodiny. Dnes je to práce 

na celý týden. S promýšlením, hledáním všech materiálů a videí. Ten vývoj sám dost 

cítím. 

 

Co se tedy pro vás změnilo, když po třech dílech přišel Tomáš Dusil? 

Začali jsme o tom uvažovat jako o něčem nikoliv provizorním. Přestalo to být 

provizorium a stalo se to regulérním pořadem. Byť z dnešního pohledu, když se člověk 

podívá na první díly, tak je to trochu srandovní, i ty první díly s Tomášem, kdy jsme 

hledali způsob, jak to vlastně udělat. Ale bylo nám jasné, že by to mělo pokračovat déle 

než dva týdny a že se tomu musíme nějak přizpůsobit. 

 

Takže berete první půlrok jako období, kdy Šťastné pondělí hledalo svou 

identitu? 

Určitě, velmi výrazně. Ono se to projevovalo i různě v grafice, v tom, že jsem 

nejdřív chodil, pak mě Tomáš posadil. Projevovalo se to v tom, jaký to mělo výtvarný 

doprovod a tak. Pro mě takový trochu přelomový díl byl ten, kde jsem seděl vedle 

(Miloše) Zemana při jeho vánočním poselství (Šťastné pondělí z 2. 1. 2017, pozn. 

autor). Tam mi síla těch obrazových vtipů, které to všechno nabízí, došla v tom, že 
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máme hodně otevřené pole, což je na tom pořadu výhodné, protože my si v tom pořadu 

opravdu můžeme dělat co chceme. 

 

Podle Tomáše Dusila se všechny určující změny v pořadu děly ve prospěch 

zjednodušení práce, bylo to tak i pro vás? 

Zejména pro něj to bylo zjednodušení, což je dobře. Teď mi někdo psal, že koukal 

na nějaké první díly, které byly o rychlovlacích (Šťastné pondělí z 13. 2. 2017, pozn. 

autor), a tam já různě měním prostředí a sedám si, což je ale hrozně pracné. Takže jsme 

do té povědomé polohy dorazili po vlastní ose, z vlastního rozmyslu, ale logicky. 

 

Bylo usednutí za stůl nejdůležitější změnou i pro vás? 

Asi ano, protože přeci jen když člověk sedí, tak se lépe soustředí. Já jsem na 

začátku třeba něco držel v ruce. Když sedíte, tak nic držet nemusíte, to jen když chodíte, 

tak je to takové blbé. Pamatuji si, že když jsem dělal v České televizi živé vstupy, tak 

jsem potřeboval mít v ruce desky. To mávání rukama mě moc nebaví. Takže to usednutí 

bylo vyřešením nějakého problému a bylo o to víc možné se soustředit na obsah a ne jen 

mávat rukou. 

 

Snažíte se Šťastným pondělím nějak přiblížit pořadu Last week tonight with 

John Oliver? 

Hodně lidí to říká, protože tady všichni znají (Johna) Olivera. Ale když jsem dělal 

ten díl, kdy jsem s ním mluvil (Šťastné pondělí z 19. 2. 2018, pozn. autor), tak jsem se 

všem snažil vysvětlit, že to nejde. Těch, co to Oliverovi píšou, je dvanáct v titulcích. Já 

jsem sám. Jeho rešeršní možnosti, na které je velmi pyšný, když o nich mluví, a ví, že je 

to dobré, nemá smysl porovnávat. Když se podíváte na spoustu jiných pořadů, které 

v Americe jdou, tak ani ten Oliver není úplně originální. On vychází z Comedy central, 

to je (Stephen) Colbert a Jon Stewart. To je to, odkud pak vycházejí všichni. Když se 

teď podíváte na Trevora Noaha, tak je to všechno dost podobné. Sedí chlapi za stolem a 

mávají na video po své pravé ruce. Mně to občas někdo předhazuje, ale mám soudnost. 

John Oliver není objevitel žánru. Jakkoliv ho mám rád baví mě to, a je z mnoha pohledů 

zajímavé, co dělá. 
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A je jeho pořad určitou inspirací pro Šťastné pondělí? 

Možná trochu ano. Ale není to tak, že bych viděl Olivera a řekl si, že tohle chci 

udělat v Česku. To v žádném případě ani nejde. Ale formáty tohoto typu se nakonec 

všechny tak trochu sejdou, nebo jsou podobné. Pak máte už jenom možnost toho, co 

dělal na začátku Late Night Show (David) Letterman a dneska to dělá Colbert, že u toho 

stojí nebo chodí. Nebo to, co dělal (Jay) Leno, jak vykládal ty vtipy. Ale jakmile si 

sednete, tak to bude vypadat vždycky stejně. 

 

Takže co je pro vás zdrojem inspirace? 

Já mám ty Americké late night show fakt rád. Mám rád Lettermana od 90. let, kdy 

jsem ho poprvé viděl v Americe. Prostě mě to velmi bavilo. Stejně tam mám rád 

Saturday Night Live. Samozřejmě, že když si platím HBO a každý týden na toho 

Olivera koukám, tak podvědomě k tomu přirozeně zamířím. Ale nevím, jestli to je 

inspirace. Asi nějaká podvědomá tam je, ale hrozně rád bych se tomu vyhnul. Oliver 

třeba nepoužívá hudbu. 

 

Jsou pro vás důležité ty sjednocující znaky, které se v jednotlivých dílech 

Šťastného pondělí opakují? Například pozdrav? 

Ten pozdrav vznikl náhodou. Tehdy (Andrej) Babiš začínal s těmi videy, tak jsem 

to použil jednou a pak už jsem to používal vždycky. Ono to má jistý vystavěný scénář. 

Vždycky řeknu, čau lidi, já jsem Šídlo a tohle je Šťastné pondělí a proč by mělo být 

šťastné. To se tam dostalo také až časem, tuším, že až nějak před rokem. Pak by měla 

být první hudba a končím hudbou. Kromě asi dvou nebo tří výjimek to končí vždycky 

něčím takovým. A pak tam jsou takzvané running jokes, které se vracejí. Ať už je to 

Krtek nebo červené tlačítko. Docela si na tom lpím, protože konec konců, když už jsme 

toho Krtka koupili, tak ať se použije. To červené tlačítko jsme si nechali vyrobit, to je 

asi jediná rekvizita, kterou jsme si opravdu nechali vyrobit, tady nám to někdo dělal na 

3D tiskárně. Takže ano, systematicky uvažuji o tom, aby se tam nějaké věci opakovaly. 

Stejně jako ten jazykový kurz, což je samozřejmě přiznaná citace České sody. Dvakrát 

byl anglicky (Šťastné pondělí z 15. 1. a 19. 3. 2018, pozn. autor) a ta maďarština 

(Šťastné pondělí z 16. 4. 2018, pozn. autor) mi přišla jako sranda na druhou. Vždycky to 

má veliký ohlas, ale nemůžete to opakovat každý týden. Je k tomu výborný Jirka (Jiří 

Hošek), který má talent interpretovat cizí jazyk, jak je potřeba, i s tou výslovností. 
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Jak se ztotožňujete s grafickou podobou Šťastného pondělí? 

Já jsem v tomto hodně důvěřoval Tomášovi a důvěřuji mu v tom i nadále, byť 

slyším od řady lidí, že by to mělo být upgradované do jednadvacátého století. Jsme 

s Tomášem ve shodě, že to má nějaký záměr. Vypovídá to o jisté poetice, která je nám 

oběma možná vlastní, alespoň mně určitě je. Souvisí i s hudbou, která se tam hraje. 

Tohle není vymazlené iphonové studio. Tohle je trochu něco jiného. Já jsem černobílý, 

zabýváme se českou politikou, což je také samostatná kategorie. Takže já vím, proč tam 

ta grafika je. Jsme dohodnutí, že jestli jí budeme posouvat, což asi časem budeme, 

myslím si, že po létě budeme chtít jít zase dál i v televizní podobě, tak to nebudou 

revoluce, budou to evoluční věci, spíš vývojové, postupné. 

 

Jak vypadá váš týdenní cyklus přípravy Šťastného pondělí? 

V pondělí se děsím, jestli to bude mít úspěch, ale už od pondělka přemýšlím nad 

novým dílem. Mám rád, když už mám v pondělí jasno. To se mi ale ne vždycky podaří, 

většinou mám jasno až v úterý. V úterý odpoledne už začínám být nervózní. Když už 

vymyslím téma, tak to dám dohromady, ale potřebuju si být jistý tím, že to téma mám a 

pak je velmi to velmi pracné, protože většinu dní hledám ta videa. Ono se to nezdá, ale 

najít těch správných deset vteřin dá fakt dost práce, takže já se většinu času zabývám 

tím, že hledám ta videa, k tomu musím ještě připravovat tu televizní verzi, to znamená 

že musím psát ty komentáře, musím shánět hosta, který by tam měl být každý týden. 

Definitivně by text měl být hotový ve středu v noci, abych ho poslal ve středu v noci 

Tomášovi, aby to od čtvrtečního rána mohl připravovat, protože natáčíme ve čtvrtek 

odpoledne. Tím pro mě práce končí a začíná na tom dělat Tomáš. Zpracovanou verzi 

většinou vidím v sobotu nebo v neděli, kdy to Tomáš dává do systému a já se na to 

potom koukám a připravuji tu publikaci. Případně kdybych měl k tomu nějakou 

připomínku a chtěl něco změnit, což se stalo jen párkrát, tak je to možné v sobotu nebo 

v neděli vyměnit. 

 

Předpokládal jste v začátcích, že bude mít Šťastné pondělí takový ohlas? 

Ne. Já jsem věděl, že ty věci, které jsem dělal v Hospodářských novinách, ty 

satirické věci, měly velký úspěch, některé dokonce mimořádný. Takže jsem si myslel, 

že bych to mohl zvládnout. Ale televize nebo video je přece jenom něco jiného, takže až 

takový úspěch jsem nečekal. Na druhou stranu tady nic tomu podobnému není, tady 
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málokdo dělá politické věci podobného typu. Samozřejmě mě to příjemně překvapilo, to 

ano. Ale ta konkurence nebyla tak vysoká. 

 

Máte v tuto chvíli vůbec nějakou konkurenci? 

Ne. Ti kluci, kteří dělali Hroty týdne, jsou šikovní, ale jinak o žádné další velké 

konkurenci nevím. Možná jsem ale jenom něco přehlédl. 

 

V čem je pro vás největší rozdíl při psaní Šťastného pondělí a běžného 

komentáře? 

Tady musím myslet na ty obrázky, ty jsou nejdůležitější. Já mám docela dobrou 

paměť. Nechci se chlubit, ale zvlášť na ty politické věci mám, takže si spoustu těch věcí 

pamatuju a tak trochu chodím najisto. Vím, co hledám, což je výhoda. Další velká 

výhoda je, že s námi politici velmi rádi spolupracují v tom smyslu, že pořád dávají 

někam nějaká videa. Bez Andreje Babiše bychom nebyli nic, protože ta jeho videa jsou 

dobře udělaná, skvěle sestříhaná, dynamická videa. Paráda, to se prostě bere samo. 

Celkově je to pracnější, stejně jako ta psaná žurnalistika je na výrobu jednodušší než 

televizní, tak je to stejně i s tím Šťastným pondělím. Musíte pořád myslet na to, aby to 

mělo nějaké tempo, nějakou melodii, nemůžete sedět na té obrazovce pořád, musíte jít 

do obrázků a tak. Na to musím myslet. Vždycky když pak píšu komentář do rozhlasu 

v pátek, tak si připadám, že to není vůbec žádný problém. Že bych popsal půlku světa. 

 

Píšete si to jinak i s vědomím, že to budete říkat nahlas? 

Ano, samozřejmě. Já to pak uzpůsobuji i tak, aby tam nebylo moc „r“, ale většinou 

se bez toho bohužel nedá obejít. Ale myslím na to, že to tak musím udělat. 

 

Jakou změnou pro vás byl přechod na Seznam TV? 

Veliká. Z té věci, kterou jsme si tady rok a něco pěstovali, jsme najednou byli 

hození do reality, že tomu musí přibýt ještě dalších mnoho minut. Minuta v televizi je 

nejdelší minuta vašeho života. Já si myslím, že ta televizní podoba, na kterou začínám 

mít velké ohlasy, kopíruje vývoj z toho podzimu 2016. Že s tím musíme jít logicky 

někam dál a musíme to posouvat, což je docela těžké vzhledem k tomu, že je toho moc. 

Těch 26 minut týdně, k tomu dělám ještě jiné věci, je hodně. Takže já toho mám v pátek 

nebo ve čtvrtek po natáčení opravdu plné kecky. Ale nelituju toho. Já to mám rád, mě to 

baví, že můžu dělat takovou věc. Je to, jak říká kamarád, lepší než čekat, až zavolá 
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někdo z pracáku. Ale nutně potřebuju ten tým rozšířit. Nějak na tom pracuju a hrozně 

těším, až to v létě chvíli nebude, protože už jsem z té televizní verze unavený. Ta krátká 

verze mi přinášela jenom radost, byť jsem také říkal, jak jsem z toho utahaný, ale ta 

dlouhá televizní verze je mnohem větší problém. Máte najednou dvojnásobek práce a 

jste na to pořád jenom dva. Nebo ne dvojnásobek. Šťastné pondělí má dneska osm, 

někdy deset minut, ale teď musíme mít 26. 

 

Utrpěla tím rozšířením kvalita internetové verze? 

Ne, myslím si, že internetová verze tím neutrpěla. Přece jenom zbytek toho pořadu 

je jiný. Možná kdybych měl natahovat do těch 26 minut, o čemž tady byly představy, 

tak jsem jim musel vysvětlit, že to opravdu nejde, ukázal jsem jim titulky toho Olivera, 

kdybych měl tohle natahovat na 26 minut, tak by to nešlo. Takhle to docela jde. 

 

Jak byste vyjádřil poměr, kterým se na finální podobě podílíte vy a kterým 

Tomáš Dusil? 

Bez Tomáše by to nebylo, Tomáš je regulérní spoluautor. To je společné dílo, u 

kterého nemá ani jeden z nás větší nebo menší zásluhu. To je prostě kolektivní dílo a já 

si neumím představit, že bych to dělal s někým jiným. Před tou situací naštěstí snad 

nestojím, ale je to fakt kolektivní dílo. 

 

Který moment v historii Šťastného pondělí podle vás předurčil jeho úspěch? 

Přemýšlím, který z těch dílů vzbudil největší zájem, kdy jsem poprvé na sociálních 

sítích viděl velký počet sdílení. To si myslím, že byl ten Zeman (Šťastné pondělí z 2. 1. 

2017, pozn. autor). To vánoční poselství. Samozřejmě, Zeman funguje. Člověk si musí 

dávat pozor, aby tam Zemana a Babiše neměl pořád. Ale oni jsou nejvýraznější. A jsou 

teď nejmocnější, tím se to dá zdůvodnit. Ale bylo to to vánoční poselství. Další díl, 

který byl pro mě přelomový, překvapivě nebyl o politice, byl o městské policii. To se mi 

ozývala spousta lidí. Dokonce mi jeden díl chválil Ivan Lamper z Respektu. To jsem si 

říkal, že je to dobré, to je totiž můj guru z dětství. To byl díl o odsunu sovětské armády 

a o Alexandrovcích (Šťastné pondělí z 26. 6. 2017, pozn. autor). Což je pro mě velmi 

osobní téma, protože jsem z Turnova, kde ta ruská armáda byla. To byly díly, které to 

posunuly. Obecně si myslím, že se to o něco víc chytlo, mám dojem, po letní pauze. Na 

podzim byly volby a od toho prvního dílu, který byl o Gay pride (Šťastné pondělí z 14. 

8. 2017, pozn. autor), to chytlo to své momentum. Trochu tomu pomohlo i to, že 
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sociální sítě dělá Filip Vích, který je velmi šikovný. To je zdejší editor a pracuje s tím 

pěkně. 

 

Překvapí vás někdy Tomáš Dusil svou invencí ve střižně? 

Já už úplně překvapený nejsem, protože trochu znám ty jeho blbůstky. Teď mě ale 

překvapil tím Babišem, jak z něj udělal toho rozplácnutého smajlíka nebo skřeta na 

prvního dubna, to se mi líbilo, musím říct. Takže mě to vyloženě nepřekvapí. Také jsme 

na spoustě věcí domluvení. Během týdne spolu komunikujeme, co bychom tam chtěli 

dát. Když se rozhodnu, že budu poskakovat na Fatboy slim, tak musíme být domluvení 

dopředu. 

 

Co je pro vás největší výzvou, kterou si kladete každý týden při vymýšlení 

nového Šťastného pondělí? 

Aby to nebylo hloupé. Je to spotřební zboží. A je to vlastně showbyznys, 

s nadsázkou. Nebo spíš je to pop-kultura. Jak psal (Carl) Bernstein, že média jsou pop-

kultura, ale měla by být dobrou pop-kulturou. Já se snažím, aby mě to samotného bavilo 

a chtěl bych se na to případně jednou podívat. Na některých dílech vidíte, že vznikly 

týden od týdne. Že je tam něco, co se stalo v ten týden. Některé díly, jako třeba ti 

Alexandrovci, jsou více nadčasové a takové díly se nedají dělat moc často. Ale výzva je 

hlavně, aby se to udělalo, aby to vůbec vzniklo. 

 

Mátě nějakou vizi toho, kam by se Šťastné pondělí mohlo v budoucnu ubírat? 

Teď je potřeba se zamyslet v klidu, k čemuž slouží letní pauza, nad celkovou 

podobou. Já samozřejmě cítím, že ta televizní podoba je trochu ctností z nouze, co 

máme, to tam dáme. To není úplně dobré. Nedá se to dělat věčně. Mělo by to dostat 

ještě nějaký jednotící prvek, zařadit nové rubriky. Třeba Letterman měl to své Top 10, 

což byl jeho poznávací znak. Něco takového vymyslet. A hlavně do budoucna je velká 

výzva v tom, aby se na tom začalo podílet víc lidí. Nechci skončit tak, že už to nebudu 

schopný psát. 

 

Kam až se může Šťastné pondělí dostat? 

To vůbec nevím. Takhle daleko jsem o tom nepřemýšlel, protože od chvíle, kdy 

jsem to začal dělat, speciálně s Tomášem, tak je to jako fotbalový tým, jdeme od zápasu 

k zápasu. Já jsem z toho některé věci třeba časem vyřadil. Teď už absolutně nechci 
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používat takové retro narážky na seriály nebo na dobu před rokem 1989, což se tam 

několikrát v minulosti objevilo. To už vůbec nechci, protože vím, že to je mimo. Chci, 

aby to byla čistá současnost. Používat ty věci v humorném slova smyslu. Aby ten humor 

byl dnešní, ne, že to někomu připomíná Nemocnici na kraji města. Nebo že na to dáme 

odkaz. Protože tomu spousta lidí nerozumí, to je dané generačně. A také už, myslím si, 

to dělá spousta lidí, mimochodem třeba Robert Malecký. Kam se to může dostat, nevím. 

Nevím, jak dlouho to můžu dělat, třeba to po prázdninách skončí. Byť bych nerad, 

protože je to teď hlavní věc, kterou ve své žurnalistické práci dělám, nebo na kterou se 

nejvíc soustředím. Moc to rozmyšlené nemám a myslím, že na to bude čas v létě, 

protože budeme mít pauzu, na kterou už se fakt těším. 

 

Daří se vám, podle vašich ohlasů, oslovit cílovou skupinu, kterou máte 

vymezenou? 

Je zajímavé, že já vlastně moc nevím, jaká ta skupina je. Mám pocit, že Seznam je 

masová záležitost. Když to dáte v pondělí dopoledne na homepage Seznamu, tak se na 

to dívá spousta lidí z cílové skupiny Seznam. Ale myslím si, že vlastně ano, protože o 

tom, pro mě nečekaně, mluví docela dost mladších lidí. Mladších, než jsem já. Lidí 

kolem 30 až 35. Za to jsem rád. To jsou obecně lidi, kteří se o politiku zajímají. 

Dokonce spolužáci mých dcer se na to dívají, což je také trochu překvapivé. Těm je 17, 

ale ti to asi mají od rodičů. Dost se na to koukají politici. Teď mi mimochodem psal Petr 

Macinka z Institutu Václava Klause, že mi děkují za díl o Václavu Klausovi (Šťastné 

pondělí z 23. 4. 2017, pozn. autor), že se budou snažit přispět evropské integraci. To 

jsem ocenil, to bylo vtipné. To je třeba věc, kterou jsem asi před dvěma lety psal do 

Hospodářských novin, tohle o Klausovi. Tehdy to bylo pod zámkem za pay wallem, 

takže to nikdo moc nečetl, tak jsem ten vtip prostě zopakoval. Ale i ti politici se na to 

dívají a za to jsem rád. Když jsem pracoval v České televizi, tak jsem byl zvyklý, že 

člověk někam přijde a lidé ho poznají. Pak jsem byl zase dlouhá léta v Hospodářkách, 

ale ten Seznam je tak velikánský a má takový zásah, že přijedete do Olomouce a tam je 

strašně moc lidí a povídají si s vámi o Šťastném pondělí. Což je vlastně hrozně pěkné. 

Když jsem psával věci do Hospodářek, tak to většinou bylo v Praze jedna, sedm, osm a 

šest. Tímhle dosáhnete daleko dál a to je na tom fajn. 
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Jak se ve Šťastném pondělí stavíte k vulgarismům? 

Já používám jeden za velmi dlouhou dobu. Patří do toho další running joke, ta 

(Křišťálová) lupa, na kterou jsem byl nominovaný tolikrát a nic, pořád nic. A vloni jsem 

prohrál s Jankem Rubešem. Ale nemá to být samoúčelné. Takže jsou díly, ve kterých na 

ně nenarazíte. Dneska (Šťastné pondělí z 30. 4. 2018, pozn. autor) jsem ho tam použil 

právě v souvislosti s tou lupou, se kterou jsem to použil už v minulosti. 

 

Když si zopakujeme název této práce, Šťastné pondělí Jindřicha Šídla jako 

nová forma politického komentáře, je to podle vás nové a je to podle vás 

komentář? 

Je to určitě komentář, já už jsem se léta zabýval komentářem a komentováním. 

Nová forma je to asi v českých médiích. Ne úplně přelomová, ale je to určitě politický 

komentář, byť je jiný než obvykle. 


