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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá přebíráním televizních formátů v českém televizním 

prostředí se zaměřením na britský formát panelové show. Popisuje vývoj televizních 

formátů od kulturní globalizace přes začátky televizních formátů v 50.letech až po 

současnost adaptace v českém prostředí. Výzkum je zaměřen na hledání důvodů toho, 

proč je přebírání typicky britského formátu panelových show do českého prostředí často 

neúspěšné. Zkoumá dvě adaptované show, jednu úspěšnou a jednu neúspěšnou, a 

porovnává je na základě vytyčených kategorií. Práce ukazuje, že lokalizační prvky jsou 

důležitým aspektem pro úspěch formátu, stejně tak obsazení panelistů a charakter dané 

panelové show.  

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the problem of adaptation of television formats in Czech 

environment with focus on British format of panel shows. It describes the development 

of television format from the cultural globalization, beginnings of television formats in 

the 50s to process of adaptation in Czech environment today. The research is focused on 

searching for the reason of the often unsuccesfull adaptation of typical British format of 

panel shows to Czech environment. It explores two adapted shows, one successful and 

one unsuccessful and compares them based on defined categories. The thesis shows that 

the one of the most important aspect of successful format adaptation is usage of 

localisation elements, as well as the casting and character of the particular panel show.   
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1 ÚVOD  

Ve své diplomové práci se budu zabývat adaptací pořadů z Velké Británie do 

prostředí České republiky se zaměřením na formát panelové show. Adaptace televizních 

formátů je velkým fenoménem spojeným s globalizací médií a vývojem technologií. 

Úspěšné formáty jsou v současné době nabízeny na globálních trzích a jsou prodávány 

do celého světa. Mezi úspěšné televizní formáty ve Velké Británii patří formát panelové 

show, který zde má dlouhou historii. V České republice není tento formát běžný, ani 

historický spjatý, přesto dochází k pokusům o jeho adaptaci. 

Můj výzkum je zaměřen na možné důvody úspěchu a neúspěchu adaptace formátů 

do českého prostředí, z jakých důvodů jsou některé show divácky i kriticky úspěšné a 

proč jsou některé přehlídnuty bez většího komerčního úspěchu. Ve své tezi diplomové 

práce jsem plánovala analyzovat 3-4 show, které byly odvysílány v posledních 15 letech 

a zahrnula jsem následující show Hádej, kdo jsem!, QI – na vše máme odpověď, 

Dement(y)i a Copak bych Vám lhal?. Pro svůj výzkum jsem nakonec využila pouze dvě 

zmíněné show, a to z důvodu vhodnějšího porovnání úspěchu a neúspěchu adaptace. 

Jedná se o úspěšnou show Hádej, kdo jsem!, jež se pravidelně vysílala na televizi Prima, 

a kromě divácké obliby získala také několik televizních cen. Jako příklad neúspěšně 

adaptované panelové show jsem vybrala QI – na vše máme odpověď, show, která byla 

stáhnuta z obrazovek televize Prima po první řadě. Výhodou tohoto výběru je, že obě 

show byly odkoupeny televizí Prima od britské společnosti Fremantle Media, výběr tak 

bude vhodnější pro porovnání. 

V první části diplomové práce se budu zajímat o vznik a vývoj televizních 

formátů. Budu sledovat vývoj od počátků globalizace přes globalizaci médií až ke vzniku 

prvních formátů v 50.letech 20.století. Zde budu využívat především zdrojů autorů Johna 

B. Thompsona, Václava Štětky nebo Rolanda Robertsona, jež se zaměřují na globalizaci 

médií. Následně se zaměřím na vývoj formátů ve 20.století, na způsoby adaptace pořadů 

a pokusím se přiblížit a vysvětlit pojmy, které jsou s tímto vývojem spojené. Odborníkem 

na vývoj formátů je především australský autor Albert Moran nebo také profesor Jean K. 

Chalaby, jejichž práce jsou stěžejní pro pochopení problematiky tématu. Pro analýzu 

bude dobré znát televizní prostředí v České republice a následně také jaké formáty 

byly do českého prostředí adaptovány a s jakou úspěšností. Dále se již zaměřím přímo na 

panelové show, jejich vznik a popularitu ve Velké Británii. Také se budu snažit čtenáře 



5 
 

seznámit s analyzovanými show Hádej, kdo jsem? a QI – na vše máme odpověď a s jejich 

britskými předobrazy Whats’s my line? a QI: Quite Interesting.  

V druhé části popíšu metodologii výzkumu, kde také vytyčím hlavní výzkumné 

otázky a poté se přesunu ke třetí části, a to k samotné analýze. Analýza bude probíhat na 

originálních britských dílech formátu What’s my Line? a QI: Quite Interesting a také 

adaptovaných českých verzích pořadů s názvy Hádej, kdo jsem? a QI – na vše máme 

odpověď. Pomocí zvolené metodologie se pokusím přijít na to, jakým způsobem byly 

pořady adaptovány, jak se snaží přizpůsobit českému divákovi a jaké jsou tedy možné 

důvody, které stojí za úspěchem a neúspěchem adaptace zkoumaných panelových show. 
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2 GLOBALIZACE 

2.1 Pojem globalizace 

Ulrich Beck vyjadřuje určitou skepsi vůči používání a definování pojmu 

globalizace, když říká, že slovo globalizace je „nejčastěji užívané – zneužívané – a 

nejméně často definované, patrně nejhůře pochopené, nejzamlženější a politicky 

nejúčinnější heslo posledních, ale také nadcházejících let.“ (Beck 1997, cit. dle Štětka 

2007: 115) Anthony McGrew již před více než dvaceti lety popsal globalizaci jako dva 

různé, ale zároveň propojené procesy rozprostírání (streching) a prohlubování (deeping). 

Vzniká velké množství vazeb mezi jednotlivými různě vzdálenými společnostmi, zároveň 

se tyto vazby prohlubují a dochází k růstu vzájemné závislosti. (McGrew 1992: 68) Další 

ze známých teoretiků globalizace Anthony Giddens na tuto teorii navazuje, když mluví o 

globalizaci jako o procesu rozvolňování, kdy se vazby mezi sociálními kontexty a 

oblastmi rozvolňují do sítí po celém světě. Dále říká, že „Globalizace může být tudíž 

definována jako zintenzivnění celosvětových sociálních vztahů, které spojují vzdálené 

lokality takovým způsobem, že místní události jsou formovány událostmi, dějícími se 

mnoho mil daleko a naopak.“ (Giddens 2003: 62) Další teoretik Roland Robertson mluví 

o globalizaci jako o zesílení povědomí o světě jako takovém. Přesněji ji definuje jako 

„koncept odkazující jak ke kompresi světa, tak k zintenzivnění povědomí o světu jako 

celku“ (Robertsona, 1998: 8)  

Problém s definicí globalizace může být podle J. N. Pieterse v tom, že se vztahuje 

ne na jeden, ale na několik procesů, tudíž nelze vytvořit pouze jedinou definici. (Pieters, 

1995: 45) Scholte se pokusil popsat globalizaci tím, že ji přirovnal k dalším odborným 

termínům. Globalizace může být brána jako internacionalizace, kdy mluvíme o vztazích 

mezi jednotlivými státy a vzestupu mezinárodního obchodu. Dále jako liberalizace neboli 

odstraňování restriktivních opatření na pohyb mezi jednotlivými zeměmi a umožnění tak 

otevřené ekonomiky. Termín univerzalizace, kde můžeme mluvit o procesu šíření 

předmětů a informací po celém světě jako jsou například automobily nebo typy restaurací. 

Pojmy modernizace/westernizace, ještě ve spojení s pojmem amerikanizace odkazují 

k rozšiřování sociální struktury a ideologie zemí západního světa (především USA) jako 

například kapitalismus nebo industrialismus po celém světě, což má za následek 

potlačování lokálních kultur a struktur. A jako poslední pojem deteritorializace označující 

rekonfiguraci geografie, tedy zánik klasických hranic území a vznik nového globálního 

neohraničeného prostoru. (Scholte, 2000: 16) 
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John B. Thompson (2004) charakterizuje globalizaci jako sílící propojení částí 

světa dosahující stupně vzájemné závislosti a interakce. Rozsah této závislosti a interakce 

bychom mohli rozdělit do čtyř oblastí, do oblasti politické, kde dochází ke vzniku globální 

občanské společnosti a oslabují se instituce národního státu, oblasti ekonomické, 

projevující se na vzniku mezinárodních korporací a vliv finančních toků. Dále do 

sociálně-prostorové oblasti, ve které nalezneme například nárůst mezinárodní migrace a 

poté kulturní oblast, již obsahuje šíření a prolínání kulturních symbolů a hodnot. (Štětka 

2007). 

Mirrlees, podobně jako Thompson, rozlišuje tři různé oblasti globalizace. 

Nejdříve se jedná o ekonomickou globalizaci, kdy dochází k expanzi kapitalistických trhů 

po celém světě. Dále pojmenovává politickou globalizaci projevující se růstem 

mezinárodních vazeb mezi aktéry světového systému. Vyznačuje se především 

mezinárodními politickými dohodami a vznikem mezivládních organizací jako je OSN, 

nevládními organizacemi jako Greenpeace a nadnárodními korporacemi jako News 

Corporation. Tyto dohody ale nijak nenarušují suverenitu jednotlivých států. (Mirrlees, 

2013: 38) A jako poslední označuje globalizaci kulturní a mluví o světových kulturních 

tocích. Hodnoty, postoje a ideje jednotlivých skupin lidí se proměňují důsledkem 

integračního procesu. (Mirrlees, 2013: 38) 

 

2.2 Globalizace komunikace a mediální globalizace 

K procesu globalizace přispěl kromě ekonomických změn především 

technologický pokrok, a to v devatenáctém století, kdy došlo k radikální změně vztahů 

mezi kategoriemi času a prostoru. (Štětka, 2007: 129) Thompson technologický pokrok 

konkretizuje a jmenuje tři důležité kroky, které přispěly k usnadnění globální 

komunikace. Nejprve vynález telegrafu, poté vznik mezinárodních zpravodajských 

agentur a poté rozvoj nástrojů k přenosu sdělení prostřednictvím elektromagnetických 

vln. (Thompson 2004: 125–130) Za druhý mezník označuje nástup nových technologií. 

Zmiňuje pokládání nových a lepších kabelových systémů, vývoj a používání satelitů a 

proces digitalizace. Tyto technologie umožnily proudění mediálních produktů na 

mezinárodní úrovni.  Zatím posledním hybatelem procesu globalizace je internet. Ten se 

rozvíjel od šedesátých let minulého století až do osmdesátých let, kdy došlo k rozšíření 
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mezi vědce po celém světě a završilo se v roce 1991 vytvořením konceptu www – world 

wide web, kdy se internet rozšířil globálně. (Thompson, 2004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Podle Giddense jsou média nejviditelnějším příkladem globalizace, propojují totiž 

různé části světa. (Giddens 1999: 22-23) Kanadský sociolog Marshall McLuhan toto 

potvrzuje a propojení světa médii nazývá tzv. „globální vesnicí“. Jedná se především o 

elektronická média, která způsobují časoprostorovou kompresi, a tak můžeme o 

mediálním světě mluvit jako o jedné vesnici. Jedná se o přechod z literární epochy do 

elektronické a tento přechod je charakteristický smršťováním světa (mechanická imploze) 

(McLuhan 2008)  

 

2.3 Homogenizace kultury/kulturní imperialismus 

Komunikační média jsou nositeli kulturní reprezentace a tím i důležitou součástí 

globalizace kultury. Spolu s šířením působnosti globalizace médií vyvstaly na povrch 

otázky ohledně dopadu tohoto procesu na společnost a kulturu jednotlivých národů. 

(Štětka, 2007: 130) Nejčastěji rozlišujeme mezi dvěma dopady, a to homogenizací a 

heterogenizací kultury.  

Kulturní imperialismus pracuje s pojetím globalizace jako s nástrojem 

homogenizace kultury. Silnější a dominantní státy (např. USA) mají mediální převahu 

nad těmi slabšími, tudíž je i více ovlivňují. Jejich mediální aktivity slouží k ekonomické, 

geopolitické i kulturní převaze nad ostatními zeměmi. Thompson se o této problematice 

vyjadřuje následovně „V této perspektivě je globalizace komunikace vnímána jako 

proces, který vede k nové podobě závislosti, v níž jsou tradiční místní kultury rozbíjeny 

nežádoucím pronikáním západních hodnot.“ (Thompson, 2004: 135) Častokrát tedy, 

pokud mluvíme o kulturním imperialismu, mluvíme zároveň o pojmech jako 

amerikanizace, westernizace nebo mcdonaldizace, které poukazují na nadvládu 

západních mocí v čele s USA. Schiller tuto myšlenku začal rozvíjet v sedmdesátých 

letech minulého století. Po úpadku kolonialismu v 19.-20. století se do popředí dostává 

mocnost USA, a to díky ekonomické síle a komunikační vyspělosti. Jejich model vysílání 

založený na komerčním systému byl vzorem pro mnohé rozvíjející se země. Ostatní země 

se postupně stávaly závislými na amerických technologiích, investicích a dále i především 

na jejich televizní tvorbě. (Schiller 1971) Thompson tento vývoj označil za elektronickou 

invazi, která může ohrozit kulturní dědictví jednotlivých států z důvodu přijímání velkého 
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množství pořadů a mediálních produktů ze Západu. Po druhé světové válce přišly bývalé 

koloniální mocnosti o svá území a byly nahrazeny jinou velmocí, a to Spojenými státy, 

kde sídlily nejvlivnější nadnárodní korporace.   (Thompson 2004: 136) 

Paul Hopper (2007) se zabýval homogenizací kultury a definoval čtyři oblasti 

související se vznikem homogenizace. Jako první pojmenoval amerikanizaci. Spojené 

státy se staly světovou velmocí díky mediálním konglomerátům (Time Warner, CBS, 

Walt Disney), které vyrábí velké množství televizních programů. Kromě mediálních 

konglomerátu zde najdeme také největší obchodní značky a produkty jako Coca Cola 

nebo McDonalds. Díky těmto možnostem jsou schopni šířit vliv do okolních zemí po 

celém světe. Druhou oblast pojmenoval Hopper jako mcdonaldizaci, což je proces 

přebírání pravidel restaurací rychlého občerstvení do běžného života. Jako třetí zmiňuje 

westernizaci, tedy proces, kdy se z evropských zemí staly velké mocnosti díky 

vlastnictvím kolonií a díky tomu šířili svůj politicko-právní systém, tržní hospodářství a 

kulturu. Poslední oblastí je kapitalismus jako takový, který podle mnohých teoretiku, 

nejen podle Hoppera, je jednou z hlavních příčin homogenizace kultury.  (Hopper 2007: 

87–94) 

 

2.4 Heterogenizace kultury – glokalizace, hybridizace 

Kritici homogenizace a kulturního imperialismu přišli ale s odlišnými koncepty. 

Například Roland Robertson (1995: 41) zavedl pojem glokalizace. Robertson tento pojem 

převzal z japonského slova „dochakuka“, který v japonštině znamená globální lokalizace 

a v oblasti obchodu odkazuje k využívání globálních principů v lokálních podmínkách. 

(Robertson 1995: 41) Již samotný název naznačuje, že se jedná o propojení globálního a 

lokální, že pojmy globální a lokální se propojují a nevylučují. Robertson tvrdí, že tento 

termín je zásadní ve vztahu k televiznímu vysílání a je také strategicky a účelově 

využívám televizními stanicemi. 

Český teoretik Václav Štětka uvádí, že tento proces se během devadesátých let 

začal uvádět do praxe. V průběhu osmdesátých let byly velké korporáty nuceny změnit 

jednotný přístup, který uplatňovaly na všech trzích a přijít s novou strategií na každý trh, 

aby tak mohly konkurovat lokálním podmínkám a tendencím. Začaly se přizpůsobovat 

lokálním kontextům, jazyku a kultuře. Curran uvádí příklad Coca-Coly, jež odmítla 

označení multinárodní a přijala nové označení multilokální.  (Štětka, 2007:159)  
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Někteří teoretici jako Thompson (2004) tvrdí, že globální kontext nemůže být 

nikdy sám osobě, vždy jsou do něj doplňovány lokální významy, které do sdělení vkládá 

samo publikum. Anthony McGrew zmiňuje několik protikladů, které se nachází při 

pojmenovávání pojmu globalizace, jako například univerzalizace a partikularizace. 

Globalizace totiž univerzalizuje jisté kulturní aspekty a zároveň dochází k posílení 

kulturní jedinečnosti. (McGrew 1992: 74) Robertson tvrdí, že „Globalizace – v nejširším 

slova smyslu komprese světa – ovlivňovala a stále více ovlivňuje tvorbu a začleňování 

lokálnosti, přičemž tento proces postupně široce formuje svět v jeden celek.“ (Robertson 

1995: 40) 

Collin Hoskins definuje další pojem, a to teorie kulturní slevy. Tvrdí, že publikum 

preferuje vždy domácí produkt před zahraničním. Je to tím, že domácí mediální produkty 

jsou zakořeněné v původní kultuře a ovlivňuje lidi se stejnou kulturou, jazykem a 

vazbami. Diváci proto tíhnou k tomu vybírat si z lokálních programů. (Hoskins 1997: 32–

33, 35) 

Studie Jana N. Pieterse Globalization of Hybridization (1995) představuje 

globalizaci jako proces hybridizace. Nevidí globalizaci jako sílu, díky níž se svět 

standardizuje a unifikuje, ale naopak dochází k oddělování forem a praktik a jejich 

následnému propojování, které dává vzniknout formám novým. Straubhaar (2007:36) 

uvádí jako příklad hybridizace Latinskou Ameriku, kde se mísí několik populací a kultur 

a dochází k hybridizaci elementů z celého světa. Toto mísení probíhalo i na jiných 

místech po celém světě, a to především díky kolonizaci a migraci. Hybridizace dává 

vzniknout novým strukturám a je nejvíce viditelná u televizních formátů. McMillin 

označuje hybridizaci za klíčovou marketingovou strategii u televizních formátů 

k zajištění diváků. (McMillin 2007: 126) Václav Štětka mluví o hybridizaci jako o 

„vzájemném prolínání, mixování a prostupování jednotlivých kulturních forem, obsahů a 

žánrů pocházejících z rozdílných kulturních tradic, jejichž výsledkem může být 

rekonfigurace stávajících kulturních vzorců a identit.“ (Štětka, 2007:172) 
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3 GLOBALIZACE V TELEVIZNÍM PROSTŘEDÍ  

3.1 TV Formát 

Termín formát vznikl z tiskařského průmyslu, kde znamená určitý rozměr stránky 

knihy. Televizní formát sebou nese také určité důsledky průmyslu. Formát může být 

použit jako základ pro nový program, který se manifestuje jako série epizod, které jsou 

navzájem podobné, aby tvořily jednotný styl, ale odlišné, aby se lišily samy od sebe.  

(Moran, 2004: 258) Formát může být definován jako show, která generuje určitý narativ 

a je licencovaný za hranicemi země původu z důvodu možné adaptace lokálními publiky. 

(Chalaby 2012: 37) 

Profesor Albert Moran je jedním z největších odborníků, co se televizních formátů 

týče. Definuje formáty jako „sadu neměnných prvků televizního pořadu, ze kterých jsou 

vytvářeny další, proměnlivé prvky jednotlivých epizod“ (Moran, 2004: 5). Existují další 

definice televizních formátů. Michal Bočák například označuje formát jako „jasnou a 

pevně definovanou koncepci konkrétního rozhlasového nebo televizního vysílání 

vyvinutou konkrétním tvůrcem a mající konkrétního vlastníka, který zaručuje jeho 

rozpoznatelnost ve vztahu k podobným produktům zahrnující také pevně definovaný 

soubor produkčních praktik, určených pro oslovení konkrétního publika, které díky svému 

rozsáhlému zhmotnění může fungovat jako komodita.“ (In Katorová 2014: 27) Gregorová, 

Rusnák a Sabola označují formát za „standardizovanou relaci, vysílanou ve více médiích 

při zachování stejných znaků (dramaturgie, audiovizuální tvar apod.)“. (In Kantorová 

2014: 27)  

Moran s Malbonem popisují v knize Understandning the Global TV Format 

(2008) formáty jako balíky, které obsahují veškeré informace o pořadu jako scénář, 

design, grafiku či třeba znělku daného formátu. Moran ve své další publikaci rozděluje 

tento balík na čtyři části. První část je několikastránkový dokument v papírové formě, jež 

obsahuje všechny složky programu a způsob, jak je možné tyto složky kombinovat. 

Druhou částí je pak tzv. bible, ve které jsou i na sto stránkách rozepsány detailně všechny 

pokyny, plány, nákresy a fotografie již ukončených pořadů a informace nutné pro 

natočení pořadu. Třetí částí je dokument o cílové skupině diváků pořadu, který obsahuje 

informace, které jsou získány na základě výzkumů televizních trhů, jako například 

socioekonomické a demografické údaje. Tyto informace nalezneme i v předchozí části, 
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často se ale dodávají odděleně. Poslední dokument obsahuje zápisy z předchozích 

vysílaných pořadů z různých zemí. (Moran, 2004: 5-6) 

 

3.2 Historie televizních formátů 

Jean Chalaby říká, že formátové programování je angloamerická instituce. Vznik 

a růst tohoto typu programování je spojen s technologickou, ekonomickou, vojenskou a 

sociální dominancí Velké Británie a USA ve 20.letech 19.století. USA a Velká Británie 

spolu pojí dlouhá společná historie a podobná kultura a stejný jazyk. Co se týče systému 

jejich vysílání, tyto dva národy souhlasily na stejném principu, ale lišily se funkcí 

ustanovených struktur. A přesně tyto dva modely vysílání se staly nejvíce silnými a 

vlivnými a nejdéle trvajícími formami rozhlasového a televizního vysílání.  Jedinou 

alternativou k tomuto systému byl systém v Sovětském svazu a v jiných autoritářských 

režimech, kdy vysílání bylo nástrojem vlády a rozšiřování ideologie. (Chalaby 2012: 42) 

Systém formátového programování je znám již od 30.let, kdy docházelo k 

půjčování formátů z rozhlasových stanic. Jedním z prvních převzatých televizních 

formátů je dětský televizní pořad Romper Room z USA z lokální televize v Baltimoru 

z roku 1953. Tvůrci pořadu Romper Room odmítli nabídku televize CBS k odkoupení 

programu, a naopak nabídli licenci na program několika dalším lokálním televizím po 

Spojených státech. V roce 1957 22 televizních stanic vlastnilo licenci formátu a 

produkovalo svoji vlastní verzi pořadu Romper Room, o 6 let později již 119 amerických 

stanic vlastnilo licenci k tomuto formátu. (Moran, 2009:118) 

Od 80.let nastala pro televizní vysílání nová éra. Bylo to díky vzniku nových 

technologií, inovativním formám financování, novým směrům ve vnímání publika a 

novým konstrukcím televizní komodity. Hollywood přestal byl dominantním centrem 

globální televizní produkce. Mezi nová mediální centra patřil Londýn, Hong Kong, 

Tokio, Peking nebo Mexiko. Z dříve méně populárních show jako talentové soutěže, 

soutěžní pořady, skryté kamery a reality show se staly mainstreamové formy 

programového výstupu.  (Moran, 2009: 116) Rozšíření trhu je jedním z klíčových faktorů 

nové éry (80.léta-2000). Tato expanze byla podpořena novými technologiemi, jako 

satelitní a kabelové televize a digitální kompresí. Napomohly také jiné ekonomické a 

politické síly. Technologická změna byla doprovázena privatizaci a komercionalizací 

televizního vysílání. Veřejnoprávní televize byly často nuceny přebírat taktiky 
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komerčních vysílatelů v novém televizním prostředí. Zvýšená kapacita programů zvýšila 

poptávku po levnějších pořadech. Formát soutěžního pořadu je jednoduchý na adaptaci u 

lokálního publika a stal se jedním z nejoblíbenějších televizních žánrů. (Moran, 2013: 9) 

Na konci této éry vzniklo několik produkčních a distribučních firem, většina měla 

sídlo v západní Evropě spíše než ve Spojených státech. Endemol vznikl jako holandská 

společnost která se stala brzy velice úspěšnou. Další dvě společnosti měly sídlo ve Velké 

Británii jako BBC a Pearson Media později Fremantle Media. Společnosti v Americe 

rostly pomaleji, mezi významné patří například Sony Television Production. (Moran: 

2013: 10) 

Privatizace, liberalizace a deregulace v 80. a 90.letech vysílání odstranily limity a 

otevřely televizním systémům přísun kapitálu a programování. Výsledkem byla zvýšená 

homogenizace systémů na základě soukromého vlastnictví a profit cílů.  (Waisbord: 2004 

360) V 90.letech vznikla dramatická změna v systému v několika částech světa díky 

deregulaci a privatizaci a distribucí nových technologií. Zvýšil se počet programů, což 

zvýšilo potenciál popularity u rozdělného publika. Import levných zahraničních programů 

dovolil vyplnit prázdné televizní sloty v nové televizní zábavě. (Moran: 2004: 263) 

Na konci 90. let vznikly tři mimořádně úspěšné formáty ve Velké Británii a 

v Nizozemí. Who wants to be a millionaire?, Survivor a Big Brother měly obrovský 

úspěch na klíčových trzích ve Velké Británii, USA a západní Evropě. Reality TV se stala 

top formátem. Bourdon označuje toto období jako „věk reality gameshow“ (Moran 2013: 

11) 

S tímto vývojem vyvstaly také otázky ohledně ochrany díla a požadavky na 

legislativní změnu. Na začátku 21.století vznikl orgán FRAPA (Format Registration and 

Protection Association – Asociace na registraci a ochranu formátů), která úspěšně zapsala 

velké množství společností, které pravidelně navštěvovaly mezinárodní televizní trhy. 

Endemol, jakožto lídr průmyslu, dal vzniknout několika větvím po světě. Fremantle 

Media a BBC se připojily k mezinárodní produkci. V USA probíhala digitalizace a 

stoupalo množství televizních kanálů. USA je důležitým distributorem a příjemcem 

formátů, stále je ale na druhém místě za Británií, co se týče tržní síly. (Moran 2013: 12) 

Ve 21.století se obchod s formáty stal globálním. Zvětšil se počet formátů, počet zemí, 

kam cestovaly, počet zúčastněných společností a množství a rychlost obchodu. Tato nová 

éra byla definována čtyřmi superformáty. (Chalaby 2011: 297) 
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3.3 Superformáty 

Pojem superformát vytvořil Peter Bazalgette (2005) a definuje ho jako formát, 

který přináší něco nového ve smyslu originality a světové dominance. Superformáty 

benefitovaly z nových okolností, které se objevovaly ve vysílacím průmyslu během 

90.let. (Chalaby 2011: 298) 

Mnoho formátů bylo vymyšleno za hranicemi USA, většinou ve Velké Británii. 

V 90.letech vznikly čtyři superformáty, které se transformovaly v televizní byznys: Who 

wants to be a millionaire?, Survivor, Big Brother a Pop Idol. Všechny tyto formáty 

vznikly v Evropě. Byly adaptovány na několika územích po celém světě s 

nepředpokládanou rychlost a kvantitou. Who wants to be a millionaire? bylo licencováno 

v dalších 150 zemích a bylo viděno vice než 2 miliardami lidí po celém světě. Survivor 

vznikl ve Velké Británii a Švédsku a byl licencován v 60 zemích. Big Brother, formát 

nizozemské skupiny Endemol, se vysílal ve více než 70 zemích v roce 2013. Pop Idol 

vznikl ve Velké Británii a byl licencován ve 40 zemích jako v USA, Filipínách nebo 

Iráku. Finále české verze Pop Idol Česko hledá superstar vidělo okolo třetiny populace. 

(Bechtold, 2013: 458) Formáty jsou velice atraktivní obsah televizního vysílání. Mnoho 

z nich je relativně jednoduché a levné vyrobit a zároveň mít vysoké divácké hodnocení. 

(Bechtold, 2013:460) Všechny superformáty měly neuvěřitelný dopad na mezinárodní 

televizi. Než se objevily, mechanismy distribuce formátů nebyly tolik známé. Změnily 

názor několika hráčů na poli televizního vysílání a každý si připravoval plán, jak být 

součástí boomu. (Chalaby 2011:301) 

 

3.4 Televizní formáty dnes 

Dnes je obchod s televizními formáty globální multimilionová oblast. Velká 

Británie je největší exportér televizních formátů, za ní následuje USA, Nizozemí, 

Argentina, Švédsko a Německo (Bechtold, 2013:461) V minulosti se podařilo jen hrstku 

formátů prodat do více než 10 zemí, dnes se od průměrně úspěšného formátu čeká, že se 

prodá do USA, Austrálie, pěti velkých trhu v Evropě (Italie, Španělsko, Francie, 

Německo, UK), poté do zemí Beneluxu a po Skandinávii. Nejúspěšnější formáty prodají 

okolo 30 licencí a pokryjí všechny světové regiony. Počet společností, které obchodují s 

formáty vzrostl z hrstky na stovky. FRAPA výzkum z roku 2006-2008 sledoval 445 
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formátů které byly předělány do 1262 adaptací v 57 teritoriích. (FRAPA 2009 In Chalaby 

2011: 302) 

Dříve se obchod s formáty točil okolo soutěžních pořadů, nyní se jedná o všechny 

žánry, jako talentové soutěže, panelové a komediální show a faktické zábavné pořady. 

Největším exportérem formátu je Velká Británie, následuje USA a Holandsko. (Chalaby 

2011: 303) Ze skromných začátků v pozdních 40.letech se globální formáty začaly 

rapidně rozšiřovat v posledních letech a stal se z nich 3,1 miliard velký průmysl. (Chalaby 

2013: 54) 

 

3.5 Vývoj a adaptace formátů 

Adaptování a produkování formátu je interaktivní proces, který obsahuje centrálně 

lokalizovaného licensora formátů nacházejícího se v určitém televizním teritoriu. 

Například vlastník mezinárodně licencované adaptace a produkce různých národních 

verzí pořadu Who wants to be a millionaire? společnost Celador trvala na tom, aby ostatní 

verze programu byly velmi podobné. Když o licenci formátu měla zájem indická televize, 

Celador poslal tři svoje zaměstnance z Londýna do Indie, aby pomohli místní produkci 

s přípravami a indická televize vyslala čtyři své členy do Londýna na školení. Nové verze 

formátů nebývají většinou přesnou kopií originálu. Jako například adaptace formátu 

Survivor v Číně Shangrila, která vypadala jako velmi vzdálený příbuzný originálního 

formátu Švédského Robinsona nebo nejslavnějšího remaku amerického Survivor. 

(Moran, 2009: 119) 

Když se adaptuje show, neadaptuje se pouze koncept show, ale formát. Formát 

obsahuje velké množství informací. Kupující formátu – nabyvatel licence – dostane 

dokument, který je znám jako bible, která má několik účelů. Bible učí lokální týmy 

všemu, co by měly vědět, aby mohly show vyprodukovat. Obsahují stovky stránek a 

obsahují informace o zkouškách, rozpočtu, scénáři, set designu, grafice, castingu, 

charakteru moderátora, selekci účinkujících a každý jiný aspekt spojený s produkcí show.  

Bible vykládá pravidla formátu. Lokální producenti mohou změnit svaly a maso formátu, 

ale nikdy jeho kostru. Formát může být přirovnáván k mostu: architektura není důležitá z 

hlediska estetiky, ale z hlediska inženýrství, a ti, co se snaží narušit konstrukci, můžou 

způsobit jeho zhroucení. Dokumenty jsou neustále obnovovány s informacemi z území, 
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kde jsou produkovány. Když se zkusí myšlenka, která funguje i v reálu, je povolena, když 

nefunguje, nákupčí licence jsou před ní varováni. (Chalaby 2011: 295) 

Vývoj první verze formátu můžeme rozdělit do čtyř následujících fází. První 

fáze je tzv. přípravná fáze, kdy se vyvíjí koncept formátu kreativním týmem. V druhé 

fázi dochází k akvizici a distribuci formátu, kdy výrobce formát nabízí k zakoupení. 

Třetí fáze je o produkci formátu, tedy můžeme mluvit o výrobní fázi a čtvrtá fáze je 

finální vysílání daného formátu. (Lantzsch, Altmeppen, Will, 2009) 

 

3.6 Lokalizace 

Milan Kruml souhlasí s tvrzením, že formát je teoreticky globální, ale je vždy 

lokální. Diváci nejsou všude stejní, můžou se lišit i jen v jednotlivých oblastech. (In 

Kantorová, 2014: 124) Formáty mohou být mezinárodní v rámci průmyslu, ale vždy jsou 

lokální, co se týče vztahu k publiku a zároveň formát může být mezinárodně úspěšný, 

pouze pokud je úspěšný u lokálního publika. (Chalaby 2013: 55) 

Přestože televizní formát je výsledkem procesu globalizace, podle Waisborda 

nedochází s adaptací formátů k homogenitě či mazání kulturních rozdílů, ale spíše 

naopak, díky formátům se národní kultura může ukázat několika způsoby. (Waisbord, 

2004:380) Jeden globální formát, jež je rozšířený po celém světě, vypadá v každé zemi 

trochu jinak. Pro producenty formáty tvoří jednodušší možnost. Vyberou si formát, do 

kterého jen dosadí lokální specifika a významy. Tím dochází k hybridizaci pořadů a 

celkově kulturních produktů.  (Straubhaar, 2007: 150) 

Mechanizmus adaptování formátu do jiné národní verze je téměř totožný s 

vývojem první verze formátu. První fáze, tedy přípravná fáze, odpadá, jelikož formát již 

existuje. Co je ale třeba, je provedení překladu a obsahových úprav. Fáze jsou tedy 

následující. Za prvé se musí vybrat vhodný formát k adaptaci a následně zakoupit 

licenci. Za druhé se formát musí upravit tak, aby byl vhodný pro adaptaci na lokální trh. 

Tato verze se pak ve třetí fázi musí vyrobit a ve čtvrté znovu odvysílat. (Lantzsch, 

Altmeppen, Will, 2009) 

Když se televizní formát připravuje, aby vyhovoval domácímu publiku, do hry 

přichází několik produkčních faktorů. Do první úrovně adaptace patří faktor jazyka a 

překladu původní verze, to zahrnuje lingvistické kódy, intertextualitu a kulturní kódy. 
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Televizní programy tolik neoperují z lingvistickými kódy, místo toho využívají hodnoty 

formy a stylu. Styl obsahuje rozložení scény, natáčení, střih a zvuk. Forma zase například 

element, jako je vyprávění příběhu a rozšířenou organizaci. Je také důležité zamyslet se 

nad celkovým vzhledem formátu, který závisí hodně na kulturních potřebách a 

zvyklostech. Je důležité, aby formát měl lokální a národní vzhled a působil na domácí 

publikum. (Moran 2009: 120) 

Do druhé úrovně adaptace patří orchestrace intertextuálních elementů. Formáty 

mají v sobě zabudované stopy institucí, ze kterých vznikly a propojují se s lokálními. 

Dále je také důležité, o jaký žánr se jedná, například seriálová dramata nabízí mnohem 

více prostoru ke kreativní improvizaci než soutěžní pořady. Za třetí může také dojít k 

seznámení s úplně novým žánrem v zemi, kde dochází k adaptaci, například přísun 

telenovel v 90. letech. (Moran 2009: 121) Třetí úroveň adaptace formátů je kombinace 

faktorů, díky kterým se jednotlivé národy odlišují. Jedná se o sociální prostředí, jazyk, 

etnicitu, historii, náboženství, geografii a kulturu. Můžeme to označit za kulturní kódy. 

(Moran, 2009: 121) Tyto tři úrovně nejsou oddělené, naopak jsou propojené na několika 

úrovních. 

Snahou je získat co nejvíce zájmu lokálního publika. Přestože se setkáváme 

s problémy konkrétních etnik, jazyků, náboženství a jiných skupin. Formátové 

programování se stále snaží dosáhnout za tyto odlišnosti a působit spíše na nadnárodní 

mezinárodní publikum. (Moran, 2009: 122) Adaptace obsahuje lokální produkci a může 

se s ní z části počítat jako s lokálním obsahem. Program se většinou předělá tak, aby 

divákům připadal jako národní či lokální produkt. (Moran, 2009:117) Lokalizace tak 

může občas vyústit ve výsledek, kdy adaptace bývají kolikrát brány jako domácí produkt 

spíše než importovaný. Například britské formáty jsou úspěšně exportovány na německý 

trh s rostoucí popularitou u německého publika a často dosahují prvních příček v 

úspěšnosti formátů v německé televizi. Diváci často ani nevědí, že jejich oblíbená show 

je pouze adaptovaným formátem, a ne jejich domácím originálním produktem. (Chalaby 

2011: 293) 
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4 TELEVIZNÍ TRH A ADAPTACE TELEVIZNÍCH FORMÁTŮ 

V ČESKÉ REPUBLICE 

4.1 Historie českého televizního vysílání 

Po pádu komunistického režimu v roce 1989 došlo k transformaci české 

ekonomiky a zároveň k uvolnění trhu pro vznik komerčních televizí. V roce 1991 se 

přijala nová mediální legislativa a díky zákonu o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání mohl vzniknout duální systém vysílání, tedy možnosti vstupu komerčních 

subjektů na televizní a rozhlasový trh. Ve stejném roce byl přijat i zákon o České televizi, 

podle něhož byla ČT definována jakožto veřejnoprávní vysílatel s úkoly veřejné služby 

nezávislé na státu a financované z koncesionářských poplatků a vlastní podnikatelské 

činnosti. Zákon stanovil také za kontrolní orgán Radu České televize. (MKCR 2007). 

Do roku 1993 a vzniku České republiky existovaly pouze dva veřejnoprávní 

kanály České televize. Po roce 1993 získala společnost CET 21 licenci, díky níž mohlo 

začít vysílání první české komerční televize, a to TV Nova od roku 1994. První komerční 

televize získala úspěch vysíláním pořadů, které do té doby na českém trhu chyběly, a to 

vysíláním zahraničních seriálů a filmů. TV Nova se brzy na to stala jedničkou na českém 

trhu. Od roku 1997 přibyla další komerční televize Prima TV. (Huber 2006) 

Kromě ekonomické změny, docházelo také k důležitému technologickému 

vývoji. Od roku 2005 začala na území České republiky digitalizace televizního vysílání, 

která trvala do roku 2012. Tento druh vysílání umožňuje vznik více kanálů, což způsobilo 

boom v českém prostředí a televize rozšířily svojí programovou nabídku. Programy si 

mohly dovolit být zaměřeny pouze na jednu sekci jako seriály, sport či umění a také na 

určitou skupinu diváků podle pohlaví či věku. (Slavíková, 2013: 15-16)  

V současné době jsou na televizním trhu stále tyto tři hlavní společnosti TV Nova, 

TV Prima a veřejnoprávní Česká televize. V roce 2012 měla podíl 24,4 %, v roce 2014 

se jednalo o podíl 22,8 %. Česká televize měla v roce 2012 celkový podíl 29,3 %, její 

kanál ČT1 měl ale pouze 15,9 %, v roce 2014 14,7 %. Televize Prima se drží na třetím 

místě. V roce 2012 měla podíl na českém trhu 17,5 %, v roce 2014 podíl klesl na 13.5 %. 

Na všech třech televizních kanálech můžeme sledovat konstantní pokles, což má za 

příčinu digitalizace, která byla dokončena v roce 2012, a která zapříčinila fragmentaci 

trhu. (European Audiovisual Observatory, 2013; Television International Key Facts, 

2015) V loňském roce 2017 měla Česká televize podíl sledovanosti o něco vyšší a to 29,4 
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% (hlavní kanál ČT1 15,34%), u ostatních společností ale pokračuje trend klesání 

sledovanosti. TV Nova měla loňsky rok celkovou sledovanost 30,7 % (hlavní kanál Nova 

20,9%) a televize Prima 21,9 % (hlavní kanál Prima 12,7%). (ATO 2017) 

 

4.2 Tři hlavní vysílatelé 

4.2.1 Česká televize  

Vznik České televize se datuje k 1.1.1992, kdy vysílala na dvou programech, a to 

ČTV a F1. Ke dni 1.1.1993 došlo k přejmenování kanálu na ČT1 a ČT2. Podle zákona o 

České televizi by Česká televize měla poskytovat objektivní, ověřené, vyvážené a 

všestranné informace, které přispějí k vytvoření svobodného názoru občana. Měla by 

přispívat k právnímu vědomí v České republice a měla by vytvářet a poskytovat 

dostatečně širokou programovou nabídku pro všechny skupiny obyvatel s ohledem na 

jejich přesvědčení, náboženskou víru, kulturu, etnický původ atd. Jejím úkolem je rozvíjet 

kulturní identitu všech obyvatel České republiky, vyrábět a vysílat zpravodajské, 

publicistické, dokumentární, umělecké, dramatické, sportovní, zábavné a vzdělávací 

pořady a pořady pro děti a mládež.  V roce 2005 spustila Česká televize stanici s 24 

hodinovým přenosem zpravodajství ČT24, v roce 2006 přidala kanál ČT4 zaměřený na 

sportovní přenosy, která byla později přejmenována na ČT Sport. V roce 2013 přibyl 

pořad s vysíláním pro děti ČT: D a kulturně zaměřený kanál ČT Art. (Broučková, 2014: 

30-31) 

 

4.2.2 TV Nova  

Televize Nova získala licenci k vysílání v roce 1993, vysílat začala v únoru roku 

1994. Vlastníkem TV Nova byla společnost CET21, za podpory konglomerátu CME 

(Central European Media Enterprise), která spolufinancovala zahájení TV Nova. Mezi 

lety 1999 až 2003 probíhaly spory o vlastnictví mezi společnostmi CME, PPF a MEF 

Holding a Vladimírem Železným. Později podíl získává společnost CME a je jediným 

vlastníkem CET21. (iDNES.cz, 2004) TV Nova stejně jako ostatní televize reagovala 

rychle na možnosti rozšíření programu z důvodu digitalizace. Začala kanálem Nova 

Cinema v roce 2007 (ČTK, 2008). Rok na to přidává Nova Sport. Později přidává stanici 

Fanda, Smíchov a Telka. Televize Nova patří k nejsledovanějším stanicím v českém 

televizním prostředí. V roce 2013 dosáhla na 31,17% podílu z celkové sledovanosti, 
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z čehož TV Nova má přibližně 23,61 %, Nova Cinema 4,33 % a dále Fanda, Smíchov a 

Telka. (Lidovky, 2014) V únoru v roce 2017 došlo ke změně názvů několika stanic 

skupiny TV Nova. Ze Smíchova se stala Nova 2, Fanda se změnil na Nova Action, stanice 

Telka se přejmenovala na Nova Gold a Nova Cinema zůstalo stejné. (tv.nova.cz, 2017) 

 

4.2.3 TV Prima   

FTV Premiéra, předchůdce FTV Prima, získala licenci v roce 1993, celoplošné 

vysílání ale začalo od roku 1994. V roce 1997 se název změnil na Prima televize. Prima 

TV působila pod společnosti MTG (Modern Times Group). Stejně jako TV Nova se 

Prima TV snažila zapůsobit na širší publikum vysíláním doposud nevysílaných 

zahraničních seriálů a filmů a globálních formátů. (Broučková, 2014: 32) 

FTV Premiéra získala první licenci pro komerční televizi v listopadu 1992, 

jednalo se ale pouze o licenci pro region Praha a Střední Čechy a vysílání začalo v červnu 

1993. FTV Premiéra se přejmenovala na Premiéra TV a získala práva k celoplošnému 

vysílání. V lednu 1997 se TV Prima přejmenovala na Prima TV. Z důsledku digitalizace 

i TV Prima rozšířila svojí programovou nabídku a v roce 2012 došlo ke změně názvu 

originálního programu Prima TV na Prima Family, které se ale opět změnilo v roce 2013 

na televize Prima. Společnost FTV Prima je vlastněna společností FTV Prima Holding. 

Podíly od roku 2005 vlastní dvě společnosti, a to skupina MTG Broadcasting a investiční 

společnost GME. (Kantorová, 2014: 52-23) 

Televize Prima rozšířila svou nabídku o specificky zaměřené programy. V roce 

2009 vznikla stanice Prima COOL, která se zaměřovala na mladší generaci. Poté v roce 

2011 přišla s Prima Love zaměřenou na ženy, v roce 2013 s dokumentárně zaměřenou 

stanici Prima Zoom a v roce 2015 vzniká filmový kanál Prima MAX. (iPrima.cz, 2016)  

 

4.3 Adaptace formátů v ČR 

Přebírání formátů v České republice nemá tak dlouho tradici jako v USA nebo 

Velké Británii.  Nákupy licencí formátů, jak je známe dnes, začalo na začátku 21.století. 

Mezi první kupované formáty patřily game show a reality show. (Souček 2012)  

Co se týče sledovanosti a oblíbenosti na českém trhu, vládla po dlouhou dobu TV 

Nova, která přebírala superformáty jako Chcete být milionářem? nebo Česko hledá 
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superstar. S novým tisíciletím došlo k rozšíření nabídky kanálů jak v komerčních, tak ve 

veřejnoprávní televizi. Nova Group přidala pět nových kanálu (nyní Nova Cinema, Nova 

Sport, Nova Action, Nova 2 a Nova Gold), Prima Group přidala tři (Prima Cool, Prima 

Love, Prima ZOOM a Prima MAX přidala později), Česká televize se rozšířila o kanály 

ČT24, ČT4 Sport a ČT art a ČT: D. S tímto rozšířením počtu vysílacích stanic došlo 

k přerozdělení jak financování, tak publika. Vznikla nižší sledovanost jednotlivých 

pořadů a zároveň prostor pro další pořady. Proto začalo docházet k častějšímu přebírání 

zahraničních pořadů a začal se klást se důraz na levnější výrobu. (Bajerová, 2014: 33-34) 

S každým adaptovaným formátem se dozvídáme něco víc o problémech a 

procesech s tímto spojených. Milan Kruml mluví o problémech adaptace zahraničních 

formátů do českého prostředí a podtrhuje čtyři problémy:  

1, vhodnost pro český trh – formát úspěšný v zahraniční není nutně úspěšný v České 

republice, je proto lépe odhadovat úspěšnost pořadu na základě již vysílaného pořadu 

podobného typu v České republice.  

2, umístění v programovém schématu – je velmi důležité pořad umístit strategicky do 

programového schématu. U toho je třeba zohlednit cenu výroby pořadu a také zvyky 

v daném prostředí, co se týče řazení pořadů. Milan Kruml uvádí příklad pořadu Prostřeno 

(podle britské verze Come dine with me). Tento pořad je cenově nákladný, a proto je 

logické ho vysílat v hlavním vysílacím čase, který se liší v různých zemích. V České 

republice je tento pořad vysílám v čase mezi 17 a 19 hodinou, v tu dobu, kdy se rodiny 

schází doma u přípravy a konzumaci večeře, což je ideální čas na vysílání kulinářsky 

zaměření reality show a výše sledovanosti se v tom odráží.  

3, tým a protagonisté – některé pořady vyžadují specifický charakter hlavních 

představitelů a častokrát je původní protagonista původní verze natolik klíčový, že 

jakékoli následné adaptování s jiným protagonistou jednoduše nefunguje.  

4, zmatení pojmů, nesrozumitelné komunikace sub žánru divákům – jedná se o problém 

při zavádění nových zahraničních hybridních pořadů jako jsou například docusoap, 

scripted reality, který místní divák nezná, a tudíž ho ani neláká pořad shlédnout. (Kruml, 

2013) 

Licenční bible často obsahuje také kompletní scénář, tudíž nemusí docházet k jeho 

vývoji a pořad se pouze adaptuje přeložením a úpravou, což šetří čas a není tolik náročné 
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na kreativitu. (Kruml, 2013) Některé formáty jsou k adaptaci vhodnější než jiné. 

Vzhledem k předešlým problémům se k adaptaci nejlépe hodí formáty game show, talent 

show nebo reality show nebo také tzv. soap oper, mnohodílné seriály, jejichž postavy, 

vztahy mezi nimi a zápletky obsahují typické archetypy, které jsou sociokulturně 

přenositelné, a tudíž ideální k adaptaci. U nás se jedná například o seriál Ulice, jehož 

předlouhou je německý formát Lindenstrasse založený na britské předloze Coronation 

Street. (Bajerová, 2014: 43) 

 

4.4 Hodnoty českého publika 

Čeští diváci jsou považování za konzervativní, podle Milana Krumla k tomu ale 

byli vychováni programovou nabídkou televizí, které se bojí udělat chybu a bojí se 

zařazovat nové neozkoušené projekty. (In Kantorová, 2014: 124) 

S příchodem nové ekonomiky a nového televizního systému začaly především 

komerční televize adaptovat mnoho pořadů ze zahraničí spíš, než aby vyráběly pořady 

nové, a to především kvůli menším nákladům. Televize se snažily adaptovat především 

pořady zábavného charakteru, zábavné pořady jsou v popředí televizní komunikace a 

dokáží oslovit mnoho televizních diváků. (Kunczik, 1995:49) Proto byl veliký zájem o 

seriály, situační komedie či šokující zpravodajství a telenovely. TV Nova byla 

průkopníkem v adaptaci formátů, kupovala formáty televizních soutěží jako například 

Risk! nebo Kolotoč, oba pořady jejichž formát pochází z americké NBC (Jeopardy, Wheel 

of fortune). (Kantorová, 2014: 55-56) 

V roce 2005 dochází ke globalizaci českých televizí, což má za následek přebírání 

zahraničních strategií a více licencovaných pořadů. Nejvíce se začaly adaptovat reality 

show jako Big Brother, Vyvolení nebo Hotel Paradise, dále kulinářské show nebo 

televizní ankety. (Kantorová, 2014: 58) 

 

4.5 Úspěšné adaptované show v ČR 

Mezi nejúspěšnější formáty adaptované v ČR patří první adaptovaný superformát 

Who wants to be a milionaire?, u nás vysílaný pod názvem Chcete být milionářem?, který 

se na české obrazovky dostal v roce 2000 na televizi TV Nova. Tři roky po svém uvedení 

měl stále sledovanost přes dva miliony diváků. Jedním z klíčových faktorů sledovanosti 
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formátu byl jeho moderátor Vladimír Železný. Po jeho odchodu sledovanost pořadu 

nedosahovala podobných výsledků.  (Broučková 2014, Vachová 2016). 

Druhý z adaptovaných superformátů a vůbec nejúspěšnější adaptovaný formát 

přišel v roce 2004 na televizi Nova, a to Pop Idol neboli Česko hledá superstar. Jedná se 

o talentovou reality show a formát byl zakoupen od společnosti Fremantle Media a 

průměrně tento pořad sledovalo přes tři miliony diváků. Další řady byly také velice 

úspěšné (sledovanost okolo dvou milionů), později se TV Nova spojila se slovenskou TV 

Markízou a vytvořily československý formát Československá Superstar. (Broučková 

2014, Vachová 2016) 

Další ze superformátů dorazil opět na televizi Nova hned po ukončení Chcete být 

milionářem? v roce 2005 a to Big Brother od společnosti Endemol. Televize Prima v té 

době neváhala a odkoupila licenci na téměř stejný formát, ale z Maďarska, a to Valo 

Vilag, u nás známý pod názvem Vyvolení. Formát pořadů je velice podobný – skupina 

soutěžících je uzavřená v jednom obývacím prostoru, kde spolu koexistuje, plní určité 

úkoly, je při tom pod neustálým dohledem kamer a diváci svými hlasy rozhodují, kdo 

odchází a kdo zůstává. Jako první s tímto formátem stihla přijít televize Prima a vyhrála 

tak souboj reality show s vyšší sledovaností než konkurenční TV Nova. (iDNES.cz, 

2005b).  

Čtvrtým adaptovaným superformátem byl Survivor, který se českým divákům 

představil v roce 2006 na televizi Prima pod názvem Trosečník. Výroba formátu byla 

velice nákladná a producentům se nevyplatila. Největší sledovanost pořadu byla okolo 

700 000 diváků a klesala s každým dílem. Dalo by se říci, že diváci byli formátem reality 

show již přesyceni. (lidovky.cz, 2006) 

Kromě superformátů docházelo i k jiným adaptacím. Mezi velmi úspěšně 

adaptovaný formát patří reality show Wife Swap od společnosti Endemol, tedy Výměna 

manželek, vysílaná na televizi Nova. V pořadu se vymění dvě ženy v rodinách a žijí v jiné 

domácnosti po dobu deseti dnů. Domácnosti se většinou lišily svým životním stylem, aby 

byl poznat kontrast mezi českými rodinami. Tento pořad se může označit za docusoap či 

special environment reality show. Dodnes se pořad těší veliké popularitě. (Mediaguru.cz, 

2015).   

Co se týče úspěchu adaptovaných formátů na veřejnoprávní televizi, zmínku si 

zaslouží velice úspěšná adaptace britské taneční reality show Strictly Come Dancing od 
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společnosti BBC Worldwide. První řadu uvedla Česká televize v roce 2006 pod názvem 

Stardance…když hvězdy tančí. V pořadu soutěží známé osobnosti spárované 

s profesionálními tanečníky hodnoceni odbornou porotou a diváckými hlasy. Soutěž si 

drží vysokou sledovanost po několik řad a je jedním ze stabilních televizních formátů na 

českém trhu, velkou zásluhou ze strany moderátorů Marka Ebena a Terezy Kostkové.  

(Česká televize, 2016). Sama Česká televize mluví o Stardance jako o pořadu, který 

představuje pro diváky vyšší kulturu, jedná se v první řadě o taneční soutěž, až poté o 

televizní show.  

Mezi oblíbené formáty mezi českými diváky patří kulinářské soutěže. Televize 

Prima adaptovala britský formát Ramsay‘s Kitchen Nightmares v roce 2009, který je 

založen na hlavní postavě šéfkuchaře Gordona Ramsayho. TV Prima obsadila do hlavní 

pozice Zdeňka Pohlreicha a pod názvem Ano, šéfe! program úspěšně vysílala v několika 

řadách. TV Nova byla také úspěšná v nákupu licence kulinářského pořadu, a to britského 

pořadu Come dine with me, jež vysílá od roku 2010 až do dnes pod názvem Prostřeno se 

stále vysokou sledovaností. V pořadu vystupují obyčejní lidé, jež během jednoho týdne 

prezentují svoje kulinářské schopnosti dalším čtyřem soutěžícím. (Marketing&Media, 

2012).  

Dalším z úspěšných formátů z veřejnoprávní televize je například pořad Taxík, 

který byl poprvé uveden v roce 2008. Jedná se o licencovaný formát americké televize 

ITC a našel si velkou diváckou základnu. Moderátoři Aleš Háma a Monika Absolonová 

řídí taxík a nechávají cestující soutěžit o peníze na základě správných odpovědí na 

vědomostní otázky. (Kantorová, 2014: 68)  

Žánrem, který je u nás celkem úspěšný, ale ne tak často adaptovaný, je talk show. 

Talk Show Uvolněte se, prosím kopíruje prvky americké talk show Late Night with David 

Letterman a byl uveden na České televizi v roce 2004 v pátečním hlavním vysílacím čase. 

Po neshodách mezi moderátorem Janem Krausem a Českou televizí se pořad přesunul na 

komerční televizi Prima, přejmenoval se na Show Jana Krause, kde se vysílá dodnes, i 

když s menší sledovaností. Ze sledovanosti přes milion diváků klesla na cca 700 000. 

(iDnes, 2010, Novinky.cz 2010) Česká televize následně nasadila svůj vlastní 

nelicencovanou talk show Všechnopárty Karla Šípa, se kterou sklízí úspěch dodnes.  

Za zmínku ještě určitě stojí pořad jiného typu, a to variety show, konktrétněji 

improvizační show. Televize Prima převzala pořad z televize Markíza, původní licence 
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pochází z americké show ABC Whose line is it anyway vysílanou i britskou BBC. Prima 

pořad pojmenovala Partička a nasadila ho v roce 2011 se složením známých českých 

herců Michaela Suchánka, Richarda Genzera, Ondřeje Sokola a Igora Chmely, kteří 

v průběhu několika kol plnili úkoly prostřednictvím improvizace. Sledovanost pořadu 

dosahovala okolo 400 000 diváku nad 15 let. (Potůček, 2011) 
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5 PANELOVÉ SHOW 

5.1 Panelové show Británie 

Panelové show může někdo přirovnávat ke konceptu game show. Tyto dva 

formáty se ale liší. Hlavní rozdíl je v tom, že v panelové show je panel celebrit, který 

soutěží a nevyhrává žádné ceny, soutěží především pro zábavu. Panelové show začaly 

v rozhlasovém vysílání jak v USA, tak ve Velké Británii. Poté, co se začínala zvedat 

poptávka po televizních pořadech, panelové show se dostaly na obrazovky. V 50.letech 

byly panelové show o tom, aby celebrity kladly otázky hostům, hrály šarády a odpovídaly 

na záludné otázky. Nejvíce ikonickou panelovou show této éry byla show To Tell The 

Truth. V této show se objevovali hosté jako vynálezce hry Monopoly nebo autor sochy 

na Mt. Rushmore. Mezi celebritami se objevovali stand-up komici, herci nebo i novináři. 

Show pokračovala úspěšně během 50.let a skončila v 60.letech. V USA podobné 

panelové show neměly moc úspěchu během 80. a 90.let. (Egan 2018) 

Zatímco v USA panelové show byly stále velice podobné game show, v Británii 

se z nich utvořil naprosto jedinečný koncept sám o sobě. Panelové show se pomalu ale 

jistě stávaly britským fenoménem. Dara O’Brian, moderátor britské panelové show, vidí 

důvod oblíbenosti panelové show ve Velké Británii a popisuje, že britské verze mají 

jakýsi element společenské hry, který vyhovuje britskému suchému humoru. (Egan 2018) 

V Británii se v panelových show objevují přední komikové, ale dávají vyniknout 

i těm méně známým. Jejich sílu můžeme naleznout ve spontánnosti a schopnosti 

improvizovat. Dara O’Brian vidí panelovou show jako možnost pro komiky předvést 

jejich stand-up živě v televizi. V Británii je několik set kvalitních komiků, kteří se snaží 

dostat do televize, ale v televizi je málo možností dělat stand-up, tudíž mít svou chvíli 

v panelové show je jedna z nich Podle producenta McLeana je stěžejní věcí casting. 

Úspěšná show se pozná podle toho, kdy divák nevnímá, že se jedná o show a jen si užívá 

interakci mezi účastníky.  (Davies, 2008) 

Formát panelové show není nic nového. Skupina komiků a celebrit se dají 

dohromady a mluví ohledně tématu a následně jsou jim různě přerozdělovány body podle 

pravidel dané show. To, proč se panelové show staly v Británii populární, je především 

proto, že jsou většinou zdrojem kvalitní satiry. Late night talk shows v Británii neexistují, 

proto jsou panelové show zdrojem zábavy a komentářů současného dění. Nejčastěji je 

v panelové show moderátor, týmoví kapitáni, kteří jsou většinou známí a spolehliví 
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komici, kteří přitahují pozornost širšího publika. Doplňuji je, jak již bylo řečeno, i mladší 

a méně známější komici, kteří tak mají šanci se představit na televizních obrazovkách.  

Mezi nejznámější panelové show patří následující: Have I got News for you, Mock the 

Week – show, ve které se objevuje každý díl šest komiků, kteří se snaží odvyprávět, co 

nejvíce možných vtipů, 8 Out of 10 Cats – tato show komentuje statistiky, výzkumy a 

divácké průzkumy, což umožnuje zúčastněným komentovat současné dění a události a 

Would l I Lie To You?, kdy se jedná o klasickou společenskou hru, kde o sobě komici 

vypráví příběhy a druhý tým musí zjistit, zdali říkají pravdu nebo lež. (Czajkowski 2011) 

 

5.2 Panelové show v ČR 

Milan Kruml popisuje situaci v ČR tak, že již při začátku vysílání první komerční 

televize TV Nova se veřejnosti vnutil názor, že existují formáty, které jsou vhodné pro 

veřejnoprávní televizi a na druhé straně jsou formáty, které jsou spíše pro televizi 

komerční. Proto se na České televizi objevovaly nové zábavné pořady pouze sporadicky 

a celkově byla Česká televize k zahraničním formátu spíše zdrženlivější. (Kruml, 2013) 

V řadě zemí se hledají nové formáty, vznikají nové festivaly a veletrhy, kde se 

s formáty obchoduje a obchod stále nabývá na síle. Jedním z velmi oblíbených formátů 

je skečová show a panelové show. Panelové show jsou také jeden z nejoblíbenějších 

formátů v západní Evropě. Do Čech se ale tyto formáty dostávají zřídka kdy. Satiricky 

zaměřené show komentující politické dění se objevovaly na televizi Prima, kde chvíli 

fungoval pořad Dement(y)i, kde se také ukázala různá úskalí tohoto typu. Velký úspěch 

přišel s přijetím formátu Whats my line?, na Primě vysílaný pod názvem Hádej, kdo jsem!. 

(Kruml, 2013) 

Co se týče Whats my line?, tak tento koncept je adaptovatelný všude po světě. 

Klade určité nároky na panelisty, kteří musejí hádat povolání dané osoby, kladou otázky, 

na které se dá pouze odpovídat pouze ano nebo ne, tudíž i pokud není celebrita pohotová 

nebo příliš vtipná, výsledek může být stále zábavný. Co se týče satirické panelové show 

zaměřené na komentování současného dění, tam nastává situace jiná. Česká televize se 

pokusila o adaptaci úspěšného britského formátu Would I lie to you?, v českém překladu 

Copak bych Vám lhal?, která u diváků propadla. Milan Kruml tento neúspěch vidí 

v nedostatku odpovídajících protagonistů. V Británii existuje mnoho výborných komiků 
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s dobrou schopností improvizace, v Čechách je stále zapotřebí dobře napsaný scénář. 

(Kruml, 2013) 

Panelová show není jednoduchý formát. Na rozdíl od formátů, kde je třeba dobrý 

scénář, panelová show je založena hlavně na protagonistech a dobrém castingu. Je třeba 

vědět dobře roli moderátora, jednotlivých panelistů a strukturu debaty. Moderátor ve 

většině případech nevede diskuzi, ale spíše dohlíží na panelisty a konverzaci posunuje 

dopředu. Panelisté musí umět dobře naslouchat a rychle a vtipně reagovat a glosovat. 

Nejde jen o vtip, ale nalezení souvislostí či detailů, kterých si běžný divák nevšimne. 

Kromě schopnosti improvizace je zapotřebí mít i dobrý rozhled a určité znalosti. V České 

republice jsme ale zvyklí na estrády a show s předepsanými scénami, kde improvizace či 

rozhled nikdy nebyl třeba.  (Kruml, 2013) 

Úspěšná game show, která se objevila na České televizi Zázraky přírody, by se 

dala přirovnat k panelové show (Ceskatelevize.cz, 2014) Pořad je vysílán od roku 2009 a 

byl koupen od společnosti First Entertainement. V pořadu jsou moderátoři Vladimír 

Kořen a Maroš Kramár a ve studiu je doplňují čtyři známe osobnosti, které odpovídají na 

soutěžní otázky z různých okruhů oblasti přírody. V soutěží nevidíme klasické „panely“ 

celebrit, ale samostatné celebrity, přesto princip pořadu připomíná nejblíže právě 

panelovou show.  

Formátem, který již splňuje náležitosti panelové show, je formát I love my 

country, který byl uveden nejdříve v roce 2008 na TV Nova pod názvem I love Česko a 

poté v roce 2013 na televizi Prima pod názvem Máme rádi Česko. V soutěži existují dva 

panely soutěžících celebrit se stálým moderátorem a kapitány obou týmů. Soutěž na TV 

Prima moderoval Libor Bouček se stálými kapitány Martinem Dejdarem a Jakubem 

Prachařem. Prima odvysílala dvě řady tohoto formátu, u prvního dílu se sledovanost 

pohybovala okolo jednoho milionu, poslední díl druhé série již něco málo přes 600 000 

diváku. (Broučková, 2014: 67) 

 

5.3 What‘s My Line? /Hádej, kdo jsem! 

5.3.1 Whats my line? 

Televize BBC v raných 50.letech, kdy byla stále pevně spoutaná s rozhlasovým 

vysíláním, hledala televizní osobnost. Celkem nečekaně ji našla v moderátorovi Eamonnu 
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Andrewsovi a neformálním panelu show Whats my line?. Pořad What’s my Line? se ve 

Velké Británii začal vysílat 16.6.1951 na televizi BBC. Mezi panelisty patřili například 

Isobel Barnett, Barbara Kelly, David Nixon, Gilbert Harding, Cyril Fletcher, Katie Boyle 

nebo Jerry Desmonde. Tato show se na BBC vysílala od roku 1951 do roku 1963 

v celkovém počtu 68 dílů.  

V té době tento formát zářil mezi odbornými show s hosty z vědních oborů jako 

v pořadu Animal, Vegetable, Mineral?. Recept byl jednoduchý. Panelisté byli vyzváni, 

aby hádali povolání člena veřejnosti poté, co ho pantomimicky naznačí. Tým panelistů 

hádá, a když dostane desetkrát odpověď ne, je poražen. V této soutěži nebyla žádná výhra, 

žádné peníze, ani zboží. Ten, kdo porazil tým panelistů, dostal diplom. Byl to jeden 

z nejranějších programů, který posadil člena veřejnosti před televizní obrazovky a jeho 

kouzlo bylo v odhalování různorodých povolání v životě Britů.  

Jako jiné podobné panelové show, i tato byla originálně převzata z USA. 

Vymyšlená rozhlasovými scénáristy Markem Goodsonandem a Billem Todmanem pro 

CBS v roce 1950, byla tato show představena britskému divákovi o rok později v roce 

1951 na televizi BBC majitelem vysílacích práv Mauricem Winnickem. Podle kritiků se 

show stala prvním hitem začínající televizní éry. Než byla show poprvé ukončena, 

dosáhla sledovanosti nedělního večera až 12 milionů diváků, což na tu dobu bylo 

fenomenální. Až kolem roku 1953 BBC začala uvádět do programu více podobných 

pořadů jako Down You Go, Why? nebo Guess my story.  

Další dvě řady se vysílaly v letech 1973-1974 na televizi BBC Two 

s moderátorem Davidem Jacobsem a panelisty Williamem Franklynem, Isobel Barnett, 

Kenneth Williamsem a Annou Quayle. Celkem bylo odvysílání 22 dílů s jedním 

speciálním dílem. Další úspěšnou dlouholetou sérií dílů byla doba mezi lety 1984 a 1990, 

kdy se pořad přemístil na komerční televizi ITV v čele s moderátorem Eamonnem 

Andrewsem a panelisty jako Angela Rippon, Ernie Wise, George Gale, Jeffrey Archer 

nebo Barry Sheene. Po úmrtí Eamona Andrewse v roce 1987 převzala moderátorské 

křeslo Penelope Keith a v letech 1988 a 1990 nastoupila bývalá panelistka Angela 

Rippon.  

Show se vrátila v letech 1994 až 1996 na televizi HTV West and Meridian a byly 

odvysílány 3 řady a celkem 42 dílů. Moderátorkou byla Emma Forbes. V roce 2005 se 

objevil jeden speciální díl v čele s Hugh Dennisem a v roce 2011 BBC odvysílala další 
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speciální díl v rámci charitativní akce Red Nose Day se Stephenem K. Amosem jako 

moderátorem a panelisty Davidem Walliamsem, Christopherem Biggsem a Holly Walsh. 

(Nostalgia Central, UKGameShows.com, BFI Screenonline)  

 

5.3.2 Hádej, kdo jsem! 

V roce 2007 prodala společnost Fremantle media formát Whats My Line? 

společnosti Vianostra a ta ho s televizí Prima natočila a nasadila do programu v témže 

roce. Pořad se vysílal na TV Prima pod názvem Hádej, kdo jsem!. První sérii režíroval 

Jan Sládek a odvysílalo se celkem 26 dílů. Druhou sérii od roku 2010 natáčel Jiří Adamec 

s celkovým počtem 42 dílů. (Vianostra.cz) Hlavním moderátorem se stal hudebník Petr 

Vondráček, mezi panelisty patřili Martin Zounar, Alice Bendová, Dana Morávková, 

Bohumil Klepl. Show se skládala ze čtyř částí, ve třech z nich přichází neznámý host a 

vyřčením indicie naznačí své povolání, panelisté se táží otázkami, na které se dá 

odpovědět pouze ano ne. Ve jednom kole přichází celebrita, kdy panelisté mají zavázané 

oči a moderátor za hosta odpovídá. Soutěžící nehrají o diplom, ale o peníze, za každou 

odpověď ne, dostávají 500,-, celkem si tedy mohou odnést až 5000,-. (Digizone.cz, 2007) 

Pořad byl hned od počátku velice oblíbený, v roce 2007 získala show ocenění 

TýTý za nejlepší pořad roku a moderátor Petr Vondráček si odnesl cenu za objev roku. 

Pořad byl nejdříve nasazen na neděli po 21. hodině, poté se přesunul na středu a pondělí 

večer do hlavního vysílacího času od 20h. Po velkém úspěchu se pořad v roce 2008 

přesunul na pátek do hlavního vysílacího času a býval jedním z nejoblíbenějších pořadů 

pátečního večera s podílem sledovanosti až 30 %.  (PR Press TV Prima 2008, Tyden.cz 

2008) 

V roce 2010 byl pořad Hádej, kdo jsem! stále mezi nejsledovanějšími pořady 

v českém vysílání. Sestava panelistů se lehce obměňovala, za Danu Morávkou přišla Eva 

Holubová, dále se občas přidali Václav Vydra, Iva Kubelková či Tomáš Matonoha. 

(Vianostra 2011) 

 

5.3.3 QI: Quite Interesting 

QI: Quite Interesting mělo premiéru v roce 2003 a bylo moderováno britským 

národním pokladem Stephenem Fryem. Z QI se stala show, která byla inteligentní, 
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dospělá a univerzálně oblíbená. Není zaměřená na pop kultury či zprávy ze současného 

dění, ale spíš na všeobecný rozhled ze všech oblastí jako umění, věda, práva, matematika 

a jiné oblasti. (Czajkowski 2011) 

QI je panelová show, jejíž základní myšlenkou je, že vše ve světě je zajímavé. 

Moderátor show Stephen Fry řekl následující: „Pravidla jsou jednoduchá. Dávání bodů 

je moje práce. Body jsou dávány a body jsou také odebírány. Jsou odebírány za odpovědi, 

které jsou přepokládané a špatné a jsou dávany za odpovědi, které jsou správné a 

zajímavé.“. Show má za sebou několik sérií, které neznačí číslicemi, ale písmeny 

abecedy. Začalo se tedy sérií A, nyní se pořad nachází v sérii O. Moderátorem od samého 

začátku byl Stephen Fry až do konce řady M (13) v roce 2016, kdy na jeho místo 

nastoupila Sandi Toksvig. V show je stálý panelista Alan Davies, který sedí po pravé ruce 

moderátora. Panely jsou dva po dvou hostech. Tudíž k doplnění Daviese je zapotřebí 

dalších tří hostů většinou komiků nebo dalších známých britských celebrit. (British 

Comedy Guide) 

QI: Quite Interesting je jednou z nejúspěšnějších show BBC. Začalo na stanici 

BBC Two, od druhé série se přesunula na BBC Four a po několika rekordních sledováních 

se přesunula na BBC One, s vysíláním rozšířené verze dílů na BBC Two pod názvem QI 

XL. Show se finálně přesunula na BBC Two v roce 2011. V době 2009 sledovalo show 

pravidelně okolo 21% diváků hlavního vysílacího času, což je okolo 4,5 milionů diváků. 

(Holmwood, 2009) 

Moderátor show Stephen Fry vyhrál cenu Rose d’Or za „Best Game Show Host“ 

v roce 2006. Show vyhrála i cenu Royal Television Society Award v kategorii 

Entertainemnt v roce 2007, British Comedy Award za Best Panel Show v roce 2008, 

Television Bulldog Award v kategorii Best Panel, Qui zor Chat Shoe za roky 2008 a 2009 

a Národní televizní cenu v roce 2013 a vyhrálo cenu Comedy.co.uk Award v kategorii 

Best British TV Panel Show/Satire v letech 2006, 2007, 2009, 2010 a 2012. (British 

Comedy Guide) 

 

5.3.4 QI - na vše máme odpověď 

Prima začala vysílat pořad QI pod názvem QI – na vše máme odpověď v roce 2013 

po získání licence od Fremantle Media. Nápad k adaptaci této show měl samotný 
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moderátor show Leoš Mareš, jenž je fanouškem britské verze pořadu. Pravidla byla stejná 

jako u britské verze. Leoš Mareš je v rozhovoru pro iDnes.cz vysvětluje následovně: 

„Hledáme zajímavé odpovědi na otázky, který zdánlivě vypadají jednoduše, ale potom ta 

odpověď je překvapivá. Mám zajímavý hosty, nemyslím tak, že si v talk show, kterou lidi 

asi očekávají, že si pozvete zajímavý hosty, ale tohle jsou spíš takoví spolupracovníci, to 

znamená, vlastně vytvářej takovou čtveřici lidí, která vtipně nebo pokud možno minimálně 

zajímavě překvapivě hledá odpovědi na otázky a glosuje situaci.“ (iDnes.cz 2013) 

Jak již bylo řečeno, moderátorem pořadu je tedy Leoš Mareš, na místo stálého 

panelisty byl dosazen Patrik Hezucký a mezi hosty show se prostřídali například Adéla 

Banášová, Ivo Šmoldas, Miloš Knor, Matěj Rupert nebo Jakub Kohák.  

Po zveřejnění plánů televize Prima vysílat českou verzi pořadu QI: Quite 

Interesting se ozvalo několik pozitivních reakcí. Mirka Spáčilová mluvila o formátu, jenž 

by „slušel i veřejnoprávní televizi“ a o chytré zábavě. Předem ale naznačovala, že pro 

Leoše Mareše půjde o křest ohněm, a to především kvůli srovnání se Stephenem Fryem. 

Bylo totiž odhadováno, že pořad osloví především diváky, kteří znají originální verzi. Po 

prvním odvysílání byla její reakce dokonce pozitivní, a to především díky žánru, který je 

jiný a působí tak velice svěže v programu televize Prima. Ovšem její obavy z toho, že 

tento formát není dlouhodobě udržitelný z důvodu, že mu chybí prvky estrády, na které 

jsou diváci zvyklí a obavy z možnosti toho, že pořadu brzy dojdou zajímavé osobnosti do 

rolí panelistů, se vyplnil již po první řadě. (Spáčilová, 2013a, b) 

Průměrná sledovanost se pohybovala okolo 300 000 diváků starších 15let. Prima 

nasadila i speciální víkendové vydání, které bylo odvysíláno v hlavním vysílacím čase 

sobotního večera, ale neuspělo a bylo sledováno pouze 214 000 diváky (podíl 5 % na 

sledovanosti) Po odvysílání 12 dílů byl tak pořad stáhnut právě kvůli nízké sledovanosti. 

Podle programového ředitele FTV Prima Romana Mrázka, ale je prý ještě šance, že se 

pořad na obrazovky znovu dostane. (Aust, 2013) 

 

 

 



33 
 

6 METODOLOGIE 

6.1 Popis cílů a struktura výzkumu.  

Cílem mého výzkumu je porovnání úspěšného převzetí panelové show Hádej, kdo 

jsem! a neúspěšného adaptování show QI – na vše máme odpověď. Obě show byly 

převzaty televizí Prima od britské společnosti Fremantle Media a obě show nesou 

označení tzv. panelové show. Chtěla bych zjistit, jakým způsobem TV Prima pracovala 

s národní verzí pořadu, jak se držela britských předobrazů, jaké vložila lokální obsahy a 

typicky české prvky. Na základě těchto zjištění můžeme nahlédnout do procesu 

úspěšného a neúspěšného adaptování panelové show, způsobů adaptování, správných a 

špatných postupů a důvodů častého neúspěšného adaptování panelových show do 

českého prostředí 

 

6.2 Výzkumný soubor a výzkumná jednotka 

Mým výzkumným souborem budou díly pořadu britské panelové show What’s my 

line? a její adaptace Hádej, kdo jsem! a druhé britské panelové show QI: Quite Interesting 

a její adaptace QI – na vše máme odpověď. Z každé show vyberu dva díly, dohromady 

budu tedy analyzovat 8 dílů. 

Z pořadu What’s my line? se bude jednat o díl z první úspěšné série pořadu z 50.let 

z britské BBC, přesněji z roku 1957. Tato první série byla základním kamenem pro 

budování pověsti pořadu a stanovila pravidla, která zůstávají po celou dobu stejná či se 

jen lehce obměňují. Druhým dílem bude díl z druhé delší série z 80.let 20.století, kdy byl 

pořad přesunut na komerční televizi ITV. Bude zajímavé pozorovat, zdali se show 

nějakým způsobem změnila po třicetiletém působení na obrazovkách a také, zdali došlo 

ke změně při přesunu pořadu z veřejnoprávní BBC na komerční televizi ITV. Vzhledem 

k tomu, že byl formát převzat do českého prostředí komerční televizí Prima, mi přišlo o 

to vhodnější ho porovnat s dílem také z britské komerční televize.  

Co se týče české adaptace Hádej, kdo jsem!, budu analyzovat dva díly z druhé 

série, jež byla vysílána v roce 2010. Zde jsem se musela omezit dostupností dílů, které 

jsou k sehnání na internetovém přehrávači televize Prima Play. Z mého hlediska a potřeb 

mého výzkumu jsou tyto dva díly vyhovující. Show v té době měla stálé diváky a patřila 

mezi hlavní pořady české komerční televize Prima. Můžeme sledovat, jaké úspěšné prvky 

show nasadila do druhé série a jakým způsobem si udržovala své diváky.  
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U britské původní verze panelové show QI: Quite Interesting budu analyzovat 

první díl první série A z roku 2003. Jedná se o první seznamovací díl s celým konceptem 

show, díky kterému se proslavila a zaujala. Bude zajímavé sledovat, jak fungoval díl 

v první sérii, jak byl připraven a jak se jeho původní verze posunovala v čase do doby 

mého druhého analyzovaného dílu. Tím bude díl z roku 2013 ze série J, kdy show již 

měla po deseti letech stabilní místo na britské BBC. Tento díl jsem vybrala i z toho 

důvodu, že v té době se na obrazovky TV Prima dostala první řada české adaptované 

verze. Předpokládala jsem tedy, že producenti obdrželi bibli, která se vztahovala k dílům 

ze stejného nebo předchozího roku.  

U české verze jsem byla opět limitována výběrem, tentokrát ale z důvodu jiného 

a to, že show se na obrazovkách udržela pouze po jednu řadu. Vybrala jsem tedy náhodné 

dva díly z první řady a porovnala podobnosti s první řadou britské verze, kde mohlo dojít 

k podobným chybám či nepřesnostem a s dílem z již osvědčené řady, podle které byla 

české verze pravděpodobně adaptována.  

 

6.3 Výzkumné otázky 

Ve výzkumu se snažím najít způsoby, jakými se dané show adaptují, jak moc se 

drží originální verze pořadu, jakými prvky se přizpůsobují a v závěru se chci zaměřit na 

to, co tedy může být důvodem úspěchu jedné a neúspěchu druhé show. Výzkumné otázky 

mého výzkumu jsou tedy následující: 

VO1: Do jaké míry se liší česká verze od britského formátu? 

VO2: Jakými způsoby se adaptovaná verze přizpůsobuje českému publiku? 

VO3: Jaké jsou možné důvody úspěchu a neúspěchu adaptovaného formátu? 

 

6.4 Design výzkumu 

Inspirací pro design výzkumu pro mě byla diplomová práce Kateřiny Vítkové 

z Masarykovo Univerzity v Brně roku 2011, která nese název Stardance jako globální 

televizní formát: Komparativní analýza britské a české verze pořadu s důrazem na efekty 

glokalizace a kulturní hybridizace. Tuto diplomovou práci jsem si vybrala z důvodu 

podobnosti tématu, kdy zkoumá adaptaci britského televizního formátu do českého 
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prostředí. Výzkum byl rozdělen do oblastí podle forem komunikace, kterými může pořad 

diváky oslovit. Vznikly tři hlavní kategorie: 

a) dramaturgicko-produkční záměr pořadu, 

b) verbální složka pořadu 

c) obrazová složka pořadu 

V první kategorii, a to dramaturgicko-produkční záměr pořadu, se zabývala 

programovou strategii pořadu a vizuálním a hudebním obalem show. U programové 

strategie se zabývala prvky jako zařazení programu do vysílacího systému, počtem epizod 

v sérii, stopáží epizody a pravidly soutěže. U vizuálního a hudebního obalu se zaměřila 

na interiér studia, prvky v grafice pořadu, úvodní znělku pořadu, jingle, hudbu v pořadu 

a název pořadu. Svůj postup vysvětlila následovně: „Budu se zajímat o to, zdali jsou 

jednotlivé kategorie rozdílné či stejné a pokud rozdílné, zda jsou změny způsobeny 

především lokalizačními tendencemi a snaze přizpůsobit se českému divákovi.“ (Vítková: 

2011 39) 

V druhé kategorii, a to verbální složce pořadu se zaměřila na strategii výběru 

účinkujících a komunikační strategie. Nejdříve se zaměřila na moderátora a soutěžící 

s porotou a zkoumala podkategorie jako moderátor, soutěžící či role publika. V druhé fázi 

se zaměřila na moderátora, a to na úvodní monolog, oslovení publika, dialogickou formu 

komunikace, opakující se fráze, humor a klíčová témata promluv. Moderátoři hrají 

v pořadech důležitou roli jakéhosi informátora či průvodce, který pomáhá divákům 

vysvětlit pravidla hry, uvést strukturu pořadu či poskytují nezbytný kontakt mezi 

účinkujícími a diváky. Jejich funkce kromě informační je ještě zábavná a faktická, kdy 

udržuje kontakt mezi komunikujícími (Vítková 2011: 37) 

V poslední třetí kategorii se zaměřila na obrazovou složku pořadu a více na 

technickou stránku pořadu jako střih, úhel kamery a druh záběru. (Vítková 2011) 

Dalším inspirativním zdrojem, co se metodologie týče, pro mě byla práce Pia 

Majbritt Jensenové z roku 2007 s názvem Television format adaptation in a trans-

national perspective – an australian and danish case study, která ve svém výzkumu 

porovnává přebírání formátů ve dvou různých zemí v Austrálii a Dánsku. Do svého 

výzkumu vybrala adaptaci čtyř různých pořadů a následně provedla výzkum pomocí čtyř 

designů. 
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Prováděla komparativní analýzu mediálních systémů Austrálie a Dánska. Toto 

porovnání bylo nezbytné, jelikož se jednalo o porovnání adaptace v těchto dvou 

rozdílných zemích. V další části vedla autorka rozhovory s profesionály Dánské a 

Australské televize, kteří byli součástí vývojů adaptovaných formátů. Ve třetím 

výzkumném designu provedla další komparativní analýzu, tentokrát televizních 

programů v hlavním vysílacím čase. Zkoumala program hlavního vysílacího času u obou 

zemí v úseku 10 let a zkoumala, k jakým změnám docházelo z hlediska adaptovaných 

pořadů. A jako poslední došlo k programové analýze adaptovaných formátů, kde autorka 

zkoumala narativní kompozici a strukturu textu, pragmatické využití textu, jak je text 

adresován, jak hovoří k divákům a jak adaptace formátu komunikuje svá témata s diváky 

a kdo patří mezi předpokládané diváky. (Pia Majbritt Jensen 2007) 

Ve své práci jsem se rozhodla zaměřit hlavně na dramaturgicko-produkční část a 

verbální složku pořadů. Jelikož neporovnávám dva systémy, nepotřebuji porovnání 

mediálních systémů, ani porovnání programu hlavního vysílacího času. A jelikož 

neporovnávám pořady z hlediska technického, ale cílím na úspěch a neúspěch pořadu, 

nebudu se ve své práci zaměřovat na obrazovou složku pořadu jako Kateřina Vítková.  

Zaměřím se tedy na dvě hlavní kategorie, které jsem nazvala: 

1, dramaturgicko-produkční složka pořadu 

2, verbální složka pořadu 

První kategorii jsem rozdělila na tři podkategorie, a to za a) programová strategie, 

b) vizuální a hudební obal a za c) obsazení. V programové strategii budu zjišťovat 

zařazení do vysílacího schématu, stopáž epizod a pravidla show. U podkategorie vizuální 

a hudební obal se zaměřím na interiér studia, logo pořadu a grafické prvky, dále pak na 

úvodní znělku pořadu a na případné další zvukové složky pořadu. Co se týče obsazení, 

budu se zajímat o výběr moderátora, panelistů a soutěžících, jelikož jak jsem již 

zmiňovala v teoretické části, tak podle producenta McLeana je stěžejní věcí casting, kdy 

se kvalitní show pozná podle toho, že divák nevnímá show jako takovou, ale užívá si 

interakci mezi účastníky.  (Davies, 2018) 

Co se týče verbální složky pořadu, vytvořila jsem dvě podkategorie a to a) 

účinkující a b) klíčová témata promluv. U podkategorie účinkujících se budu zajímat o 

položky moderátor, panelisté, soutěžící a publikum. U položek panelisté a soutěžící se 
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budu zajímat o komunikaci s ostatními. U moderátora se budu zajímat o přivítání a 

uvedení show, úvodní monolog, rozloučení a opakované fráze. U publika se budu zajímat 

o jeho roli v pořadu. V podkategorii klíčová témata promluv se budu snažit registrovat 

hlavní témata komunikace v daných verzích pořadu.  

 

Design je tedy rozdělen následovně: 

1, dramaturgicko-produkční složka pořadu 

a) Programová strategie –zařazení do vysílacího schématu, stopáž epizod, pravidla 

b) Vizuální a hudební obal – interiér studia, logo pořadu, grafické prvky, úvodní znělka 

pořadu, další zvukové složky pořadu 

c) Obsazení – moderátor, panelisté a soutěžící 

2, verbální složka pořadu 

a) Účinkující 

i. Moderátor – přivítání, úvodní monolog, komunikace s ostatními, rozloučení, 

opakované fráze 

ii. Panelisté –komunikace s ostatními 

iii. Soutěžící –komunikace s ostatními 

iv. Publikum – role publika  

b) Klíčová témata promluv – hlavní témata komunikace 

 

Po sepsání výsledků provedu komparativní analýzu, kdy jednotlivé zkoumané 

prvky porovnám, a to jak u originální a adaptované verze, tak následně mezi dvěma 

českými adaptovanými verzemi. 
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7 ANALÝZA 

V této části budu analyzovat vybrané díly panelových show. V první části analýzy 

se budu zajímat o dramaturgicko-produkční záměr show a v druhé o verbální složku. V 

této druhé části budu pro ilustraci uvádět přepisy konverzací v daném díle. Pro zachování 

autenticity budu v anglicky mluvících dílech zachovávat přepisy v anglickém jazyce.  

 

7.1 What‘s my line? - Díl č.1 

7.1.1 Dramaturgicko-produkční záměr 

7.1.1.1 Programová strategie 

Díl, který jsem analyzovala a který je dohledatelný, je díl z roku 1957, čili 

z prvního velmi úspěšného období show. Show se v té době vysílala každou neděli ve 

20:30, tedy v hlavním vysílacím čase a délka dílů byla vždy okolo 30 minut. Celkově se 

odvysílalo 68 epizod. 

Pravidla show v tomto díle jsou následující. Ve studiu je panel čtyř stálých 

panelistů, kteří jsou vybráni z řad tehdejších celebrit, jež mají za úkol uhodnout povolání 

soutěžícího, který sedí naproti nim vedle moderátora. Show se skládá ze čtyř kol. Na 

začátku každého kola je soutěžící zavolán moderátorem, při příchodu se podepíše na 

tabuli, poté pantomimicky naznačí svoji profesi a usadí se. Moderátor jej krátce představí 

a divákům u televizních obrazovek a publiku ukáže povolání soutěžícího, nikoli 

panelistům. Ti jsou vyzváni k pokládání otázek, na které se dá odpovědět buď ano nebo 

ne. Panelista se může ptát do té doby, než soutěžící odpoví ne, poté přichází řada na 

dalšího. Poté, co soutěžící odpoví desetkrát ne, kolo končí, moderátor předává 

soutěžícímu diplom a ten odchází. Moderátor pak vyzve dalšího soutěžícího a vše se 

opakuje. Ve čtvrtém kole přichází tzv. mystery guest (tajemný host). Tímto tajemným 

hostem bývá známá tvář jako herec, zpěvák, politik či sportovec, a proto mají panelisté 

přes oči dány škrabošky. Host se podepíše, sedne si k moderátorovi a na otázky odpovídá 

pozměněným hlasem. Panelisté se střídají s otázkami po jednom, i po kladné odpovědi. 

Jakmile je host rozpoznán, panelisté si sundávají škrabošky. Po krátkém rozhovoru host 

odchází a přichází poslední kolo, kdy jsou moderátorovi předány kartičky od producentů 

se jmény několika lidí z publika, kteří se chtějí soutěže zúčastnit. Po vylosování přichází 

soutěžící k moderátorovi, naznačí pantomimou a panelisté hádají. Kolo je kratší, jelikož 
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se nachází na konci pořadu, a tak se moderátor orientuje podle pokynů režie a pořad včas 

ukončuje a loučí se se soutěžícím, panelisty a diváky. 

 

7.1.1.2 Vizuální a hudební obal 

Jelikož se jedná o verzi z prvních let pravidelného televizního vysílání a černobílé 

televize, v pořadu nevidíme mnoho detailních prvku studia nebo jeho barvy. Vidíme ale, 

že se ve studiu nachází dva stoly, jeden pro panelisty a druhý pro moderátora se 

soutěžícím. Stoly jsou téměř naproti sobě. Mezi nimi se nachází vchod, kterým přicházejí 

soutěžící a na zdi u vchodu je napsán název pořadu Whats My Line?. Pod ním se nachází 

tabule, na kterou se soutěžící podepisují. Co se týče detailů, na moderátorském stole se 

nachází otáčecí krychle, na které se střídají pláty s číslicemi, které značí počet vyskytnutí 

odpovědi ne. První plát je označen otazníkem.  

 

´ 

Obr. 1 Moderátor Eamonn Andrews se soutěžící Obr. 2 Soutěžící podepisující se na tabuli 

Obr. 3 Panelisté se škraboškami 
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Logo pořadu je jednoduchým písmem napsaný název pořadu What’s My Line?. 

Žádná specifická grafika se během pořadu nenachází, pouze při úvodní znělce (odstavec 

níže) a také při odhalení zaměstnání soutěžícího divákům, kdy vidíme na obrazovce 

fotografii soutěžícího vykonávající dané povolání a jeho název. 

 

 

Pořad začíná úvodní znělkou, ve které vidíme kreslené obrázky různých povolání 

a do toho slyšíme hlas muže, jenž jednotlivá povolání vyjmenovává („overseer, 

undertaker, pest destroyer, boilermaker, chimneysweeper…“), sérii povolání zakončí 

vyřknutím názvu pořadu „What‘s my line?“. Následně začíná hudba pořadu, při které 

stejný mužský hlas představuje panelisty a uvádí moderátora, kteří postupně vchází před 

televizní kamery. V pořadu se nenachází žádná jiná znělka či hudba, než je v úvodu. 

 

  

Obr. 4 Logo pořadu Obr. 5 Grafika při odhalení povolání 

Obr. 6 Záběr ze znělky pořadu 
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7.1.1.3 Obsazení 

Úkolem moderátora je přivítat diváky, přivolat soutěžící a představit je a být 

spojníkem mezi panelisty a soutěžícím. Dohlíží na dodržování pravidel, otáčí počítadlo a 

rozhoduje, zdali se panelista ptá dobře nebo zdali soutěžící odpovídá správně. Pokud se 

objeví nějaká nesrovnalost, moderátor se ji snaží vyřešit. Moderátorem Whats my line? 

byl po dlouho dobu Eamonn Andrews1 a tento díl není výjimkou. Panelisté mají za úkol 

se ptát otázkami, na které se dá odpovědět pouze ano nebo ne. Občas se pokouší o 

zábavnou odpověď či nějakou glosu, povětšinou jsou ale zaměřeni na svůj hlavní úkol. 

Mezi panelisty tohoto dílu patří David Nixon, Isobel Barnett, Barbara Kelly a Gilbert 

Harding 

V 50.letech se do nově rozvíjejících se pořadů obsazovali moderátoři 

z rozhlasového vysílání. Výjimkou není ani Eamonn Andrews, jenž byl na začátku 50.let 

znám jako vynikající sportovní komentátor na BBC pořadu Sports Report. Po jeho 

úspěchu v roli moderátora v pořadu z roku 1950 Ignorance Is Bliss se začal objevovat 

v podobných pořadech jako právě ve What’s my Line? v roce 1951.  

Z rozhlasového vysílání přišli i následující dva panelisté, a to Barbara Kelly2, 

která nejdříve zkoušela štěstí jako herečka, uchytla se jako moderátorka v rádiu a 

následně byla pro tento pořad vybrána. Poté Gilbert Harding3, který byl znám z panelové 

rozhlasové show BBC Round Britain Quiz a působil v pořadu What’s my line? od úplného 

počátku od roku 1951. Gilbert Harding se stal neznámějším členem panelu a začal si 

budovat pověst nerudného panelisty. Vynikal intelektem, vtipem ale i hrubostí. Dokázal 

soutěžící ponižovat v případech, kdy dali neurčitou odpověď nebo nemluvili spisovnou 

angličtinou. Lidé ho milovali i nenáviděli. Televize byla stále ještě v rozkvětu, přesto 

bylo ale možné najít oblíbené začínající televizní osobnosti. David Nixon4 byl například 

známým britským kouzelníkem, který byl prvním z pravidelně se objevujících 

kouzelníků na britských obrazovkách. Pro Isobel Barnett5 byla toto první televizní 

                                                           
1 http://www.ukgameshows.com/ukgs/Eamonn_Andrews 

2 https://www.independent.co.uk/news/obituaries/barbara-kelly-432312.html 

3 http://www.museum.tv/eotv/hardinggilb.htm 
4 http://www.bigredbook.info/david_nixon.html 

5 http://www.saltiresociety.org.uk/discuss-and-debate/saltire-women/2014-nominees/isobel-

barnett/ 
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příležitost, jelikož dříve působila ve své lékařské praxi a jako smírčí soudkyně. Tato 

příležitost ji proslavila po celých ostrovech. 

Mezi soutěžící tohoto dílu patřili lidé s následujícími povoláními – hotelový 

poslíček, osazovačka diamantů, balička tablet na trávení a tesař. Takzvaným tahemným 

hostem byl Denis Compton, v té době jeden z nejlepších pálkařů v kriketu. 

Publikum v televizi nevidíme, ale pouze slyšíme. Publikum se v pořadu slyšíme 

smát nebo tleskat, a to pokud panelisté pokládají správné otázky nebo vtipně glosují. 

 

7.1.2 Verbální složka pořadu  

V popisu verbální složky pořadu budu citovat rozhovory a promluvy v pořadu 

v původním anglickém jazyce za účelem autentičnosti. Panelisty a moderátora budu 

označovat iniciály, soutěžící písmenem C jako contestant a číslem jejich pořadí. Zkratky 

pro moderátora a panelisty jsou tedy následující: Eamonn Andrews EA, Barbara Kelly 

BK, Isobell Barnett IB, David Nixon DN a Gilbert Harding GH.  

7.1.2.1 Účinkující 

Moderátor na začátku pořadu nevede žádný úvodní monolog, pouze se pozdraví 

s diváky u televizních obrazovek, stručně zopakuje pravidla a rovnou vyzývá prvního 

soutěžícího. Toho představí a po předvedení pantomimy se oba dva usazují.  

EA: “Well you‘re very welcome of course, it seems like old times once 

again and I don’t think I will explain the rules, you probably know that 

they have got chance of guessing peoples’ occupation before ten nos.” 

 

EA: “Misses Barbara Rowlands, welcome. Where are you from?” 

C3: “Colwyn Bay North Wales.” 

EA: “Colwyn Bay North Wales. Would you do a piece of mime for the 

panel, thank you. That‘s it, now make yourself comfortable.” 

 

Jak již bylo řečeno, moderátor komunikuje s panelisty a se soutěžícím, jeho role 

v pořadu je dohlížení na správné pokládání otázek a jejich správné zodpovězení, pokud 

si soutěžící není jistý nebo pokud se soutěžící s panelisty nepochopí. Dává také pozor, 

aby panelisté nepodváděli a nezkoušeli tzv. fishing, což by se dalo volně přeložit jako 
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lovení odpovědi, kdy panelisté zkoušejí získat odpověď nebo reakci, aniž by se přímo 

ptali na otázku.  

 

IB: “Would we come to you to get it?” 

C1: “No.” 

IB: “You’d come to us.”  

EA: “I‘d say it‘s half way between, but we charge you no.  It could be 

either way.”  

 

IB: “Could you bring some kind of message on this tray?” 

C1: “Yes.” 

IB: “I don‘t know what are they called, it could be the porter or a 

messenger.” 

EA: “Is it the porter...you are...I am not having any more fishing now! 

That’s the third fish we had.” 

 

Mezi fráze, které moderátor opakuje a jsou typické pro tento pořad je například 

„We ask our next challenger to sign in please.“ nebo „You beat the panel.“. 

Panelisté jsou představeni na začátku společně s moderátorem show. Poté podle 

pořadí pozdraví soutěžícího a položí otázku. Panelisté reagují na soutěžícího a na jeho 

odpovědi. Občas se snaží o zábavnou reakci nebo vtipné okomentování situace. Gilbert 

Harding je obzvlášť znám svým specifických humorem. Stejně tak David Nixon, který 

v tomto díle často zábavně projevuje. 

GH: "His mime was I may say most unhelpful, he might have been doing 

anything" 

 

DN: „That mime was a great help, I don‘t know what we would do 

without it. Am I right when I am thinking Mr. Hall that you don‘t launch 

earth satellites?” 

 

GH: “Is it a round ball” 

MG: “Yes.” 

DN: “I am glad it’s a round ball, if it’s a square one I would be foxed.” 
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Panelisté chvilkami odhalí i pár věci ze svého osobního života, ale vždy jen 

v rámci otázek na soutěžícího. 

IB: “You come from Colwyn Bay which I and Gilbert was lucky to 

work and live there...” 

 

Soutěžící přicházejí poté, co je přizve moderátor, následně se podepisují a jsou 

vyzvání k předvedení pantomimy jejich povolání. Sedají si k moderátorovi, který řekne 

jejich jméno a odkud pocházejí a poté vyzývá panelisty, aby soutěžícímu kladli otázky. 

Soutěžící pak odpovídá ano nebo ne, v případě nejistoty se obrací na moderátora. Na 

konci kola představuje svoje zaměstnání. Občas řekne větu či dvě či dovysvětlí 

pantomimu. Dostává diplom, pokud vyhrává a odchází. 

Publikum reaguje na účinkující potleskem nebo smíchem. Potlesk se ozývá 

především při příchodu soutěžících, po správně položené otázce od panelistů, po odhalení 

povolání soutěžícího a při závěrečných titulkách pořadu. Často svojí reakcí dopomáhají 

panelu při hádání povolání, například když tleskají při správné odpovědi nebo se směji 

při odhalení povolání. 

BK: “Oh wait a minute... There was a dirty laugh as I remember at what 

you did. Is it anything at all to do with other challengers on the 

programme tonight? There is no reference back?” 

GH: “It seemed to me you were packing something...” (clapping) 

 

7.1.2.2 Klíčová témata promluv 

Klíčovými tématy jsou pouze povolání soutěžících, či odhalení tajemného hosta, 

který je následně zpovídán ohledně jeho kariéry a jeho budoucích plánů, v tomto případě 

hráč kriketu Denis Compton povídá o jeho ukončené kariéře profesionálního hráče.  

Moderátor se výjimečně zajímá o osobní či profesní život panelistů, v tomto případě se 

jedná o narozeniny jedné z panelistek Barbary Kelly. 

EA: “Were starting the questioning with Barbara Kelly and since it’s 

the first time we are starting with you Barbara, may I say what a happy 

coincidence it is, that this is your birthday. Happy Birthday!  

(clapping)  
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EA: Incidentally Barbara gives me the chance to say that on Monday 

it’s start your tour of tournaments, isn’t it? “ 

BK: “Yes. “ 

EA: “Good luck for that too. “ 

 

7.2 Whats my line? – Díl č.2 

7.2.1 Dramaturgicko-produkční záměr 

7.2.1.1 Programová strategie 

Druhý díl, který budu analyzovat v rámci show What‘s my line?, je díl z třetí fáze 

show (1984-1990), kdy byl pořad vysílán poprvé na komerční televizi ITV. Díl byl 

odvysílán 13.11.1988. V této době ITV nenasadila program do hlavního vysílacího času, 

ale do poledního času každé úterý ve 13:00. (TBS 2017) Stopáž epizod je stále stejná a to 

okolo 30 minut. 

Když se zaměříme na pravidla, můžeme říct, že jsou téměř totožná s pravidly 

první řady. Opět jsou součástí čtyři panelisté, moderátor a soutěžící, jehož povolání 

panelisté hádají otázkami, na které lze odpovědět pouze ano nebo ne. Soutěž má čtyři 

kola, první dvě jsou s běžnými soutěžícími, poté přichází tzv. celebrity guest (celebrita) 

a jako poslední je opět běžný soutěžící.  

 

7.2.1.2 Vizuální a hudební obal 

Interiér studia se změnil, i když základy zůstávají stejné. Opět vidíme dva stoly 

naproti sobě, jeden s panelisty, druhý s moderátorem a soutěžícím. Mezi nimi se opět 

nachází vchod pro soutěžícího, nad kterým je obrovský růžovo šedý nápis Whats My 

Line? a také nechybí deska, na kterou se soutěžící podepisují. Celé studio je laděno do 

růžové a šedé barvy, panely na sobě mají pruhy se žlutými světly. Moderátor tentokrát na 

stole nemá otáčecí kostku ale klasické počítadlo, opět s otazníkem na první straně.  
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Co se týče grafických prvků, je jich o něco více než v 50.letech. Když moderátorka 

oznamuje povolání soutěžícího, na obrazovce se objeví žlutá lišta s oranžovým nápisem 

povolání, poté, co panelisté povolání uhodnou, se na obrazovce objevuje video nebo 

fotografie se soutěžícím v jeho práci. V pořadu také máme jeden reklamní blok. Po dvou 

prvních kolech moderátorka ohlásí reklamní přestávku a na obrazovce vidíme nápis 

„Whats my line, end of part one“. Po skončení reklamy vidíme studio a žlutý nápis 

„Whats my line? Part two“. 

 

 

Úvodní znělka prošla také změnou. Hudba je jiná, na začátku se objevuje modrá 

obrazovka s oranžovým otazníkem a postupně se střídají videa s různými povoláními, 

která jsou zakončena nápisem Whats My Line?, tedy názvem pořadu, který je napsán 

v oranžových čtvercích po jednotlivých písmenech.  

Obr. 7 Moderátorka se soutěžícím Obr. 8 Soutěžící podepisující se na zeď 

Obr. 10 Odhalení povolání soutěžící Obr. 9 Grafika před reklamním blokem 
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Další znělka se v pořadu nevyskytuje, hraje akorát hudba ze znělky pokaždé, když 

se vítá nový host nebo soutěžící, poté při pauze před blokem reklam a na konci pořadu.  

 

7.2.1.3 Obsazení 

Moderátorem v nové sérii mezi lety 1984 až 1987 byl Eamonn Andrews, po jeho 

smrti se do moderátorského křesla dostala Penelope Keith a po ní Angela Rippon. 

V tomto dostupném díle vidíme Penelope Keith. Její úkol, jakožto moderátorky, je stejný 

jako v 50.letech. Představuje panelisty a soutěžící, provází diváky i účinkující celou 

soutěží, otáčí počítadlem s nesprávnými odpověďmi, případně pomáhá určit správné 

vyznění otázky či odpovědi, vysvětluje nedorozumění mezi panelisty a soutěžícími a 

celkově dohlíží na pravidla a chod soutěže. Role panelistů se také nezměnila, jejich 

úkolem je uhádnout povolání soutěžícího, v případě kola s celebritou se snaží uhodnout 

totožnost. Mezi panelisty patřili následující osobnosti: Simon Williams, Jill Gascoigne, 

Garth Crooks a Jilly Cooper.  

Do role moderátorky byla vybrána Penelope Keith6, v té době velice známá 

sitcomová herečka, která hrála v několika úspěšných sitcomech jak na BBC (Good Life) 

tak právě na komerční ITV (Executive Stress).  Producenti pořadu vybírali právě ze 

známých osobností, kteří působí často na dané televizi ITV jako herce Simona Williamse7 

                                                           
6 https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/5539586/penelope-keith-age-coastal-villages-the-

good-life-actress-husband/ 

7 https://www.imdb.com/name/nm0931702/?ref_=fn_al_nm_1 

Obr. 12 Záběr ze znělky pořadu Obr. 11 Logo pořadu na konci znělky 
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ze série Upstairs, downstairs, nebo herečka Jill Gascoigne8 známá z oblíbené série ITV 

The Gentle Touch, kde hrála policejní inspektorku Maggie Forbes a jehož sledovanost ve 

své době přesahovala 18 milionů diváků. U dalších dvou panelistů se vsadilo na jistotu, a 

to obsazením britským fotbalistou Garth Crooksem9, který v té době již několikrát 

moderoval sportovní zápasy na televizi BBC a poté Jilly Cooper10, britské spisovatelky a 

pravidelné účastnice britských panelových show.  

Soutěžící mají povinnost se podepsat, předvést pantomimu svého povolání a poté 

odpovídat ano nebo ne na otázky panelistů. Mezi soutěžící v tomto díle patřili řidička 

metra, kapitán nukleární ponorky, žena dřevorubec a celebritou byl spisovatel Jeffrey 

Archer. U kola s celebritou mají panelisté škrabošky, mystery guest odpovídá změněným 

hlasem, aby nebyl podle hlasu rozpoznán.  

 

7.2.2 Verbální složka pořadu  

Opět budu používat původní znění dialogu a iniciály pro označení osob, v tomto 

případě následující: Penelope Keith PK, Simon Williams SW, Jill Gascoigne JG, Garth 

Crooks GC a Jilly Cooper JC. Soutěžící jsou označeni pod písmenem C a číslem. 

 

7.2.2.1 Účinkující 

Co se týče úvodního monologu, moderátorka pouze zdraví diváky a rovnou 

představuje všechny panelisty. Poté si sedá za moderátorský panel a pokračuje krátkým 

vysvětlením pravidel  

PK: “Hello and welcome to What’s my line!” 

PK: “You probably all know the rules by now. The panel have to guess 

the line or the job of contestants. Every question they ask must be 

answered by either yes or no. When panellist gets no I move on to the 

next one.” 

                                                           
8 https://www.imdb.com/name/nm0309062/ 
9 http://biography.jrank.org/pages/2796/Crooks-Garth.html 
10 http://www.jillycooper.co.uk/about_detail.html 
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Jak již bylo řečeno, provádí celým pořadem, uvádí soutěžící, má na starosti hlídat 

skóre soutěžícího otáčením počítadla, a především dává pozor na správné kladení otázek 

a jejich správné zodpovězení. 

PK: “Would you do some mime for the panel please.” 

 

PK: “This is Ruth Mayther and she is from Glasgow.” 

 

JG: “Would I enjoy your service?” 

C1: “I dont know.” 

PK: “You may do.” 

 

SW: Do you mean once a week?”  

C1: “Every Day.”  

SW: “Every day? I can come every day for this service?” 

C1: “Yes.”  

PK: “Don‘t give away much Ruth, he is like that, you know, he starts 

chatting not asking questions.” 

 

JG: “Can I just recap. You did say it wasn’t done in the high street, was 

it?” 

PK: “Not in the high street, recap quickly. ... Can we have one quick 

question please?” 

 

Mezi klasické fráze tohoto pořadu patří “I shall ask the next contestant to sign in 

please.“,“Would you do some mime for the panel please?“ nebo známé “You beat the 

panel!“. 

Panelisté se opět zaměřují spíše na uhodnutí profese soutěžícího než na cokoli 

jiného. Když je příležitost, tak dokáží vtipně zareagovat, a tak udržet odlehčený tón celé 

show. Více komunikují s moderátorkou pořadu a komentují informace, které dostávají od 

soutěžících nebo celebrity.  

GC: “Does it mean that it‘s important that you are polite to your 

costumers?” 

C1: “No.”  
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(laughing) 

SW: “Silly Garth, she is from Glasgow!” 

 

Soutěžící jsou krátce představeni moderátorkou a poté odpovídají pouze ano nebo 

ne. Na konci každého kola, po odhalení povolání nebo totožnosti se se soutěžícími vede 

krátký rozhovor na téma jejich povolání nebo u celebrity o jejich životě a profesních 

plánech. V tomto díle se vede rozhovor se spisovatelem Johnem Archerem o jeho stylu 

psaní a vydání nové divadelní hry.  

Publikum na obrazovce nevidíme, pouze slyšíme, jelikož tleská panelistům po 

každé správně položené otázce. Občas na položené otázky reaguje smíchem v případě, že 

se panelista ptá špatně. Panelisté se tohoto občas snaží využívat, moderátorka pořadu 

musí dávat pozor.  

GC: “I have to say that you have a great deal with confidence.” 

(clapping) 

PK: “Are you fishing Garth?” 

GC: “No, no, no!” 

 

GC: “Well obviously from the audience’s reaction it is a very popular 

occupation...” 

PK: “Garth, Garth, questions over here, no fishing please.” 

 

SW: “There’s a mocky laughing going on, is it anything mocky that you 

do? Is it a dirty job?” 

C3: “Yes.” 

 

7.2.2.2 Klíčová témata promluv 

Klíčovými tématy promluv jsou tak tedy jednotlivá povolání a také profese hosta, 

což je v tomto případě spisovatel a jeho plány do budoucna. Co se týče humoru, panel 

konverzuje o něco více než první verzi pořadu, stejně tak i moderátorka s ostatními 

panelisty a soutěžícími, stále se ale jedná o komentáře k tématu, a to buď k soutěžícím 

anebo k hostovi.  
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7.3 Hádej, kdo jsem! – Díl č.1 

7.3.1 Dramaturgicko-produkční záměr 

7.3.1.1 Programová strategie 

Jako první díl, který budu analyzovat, je devátý díl druhé řady z roku 2010. 

V druhé řadě bylo celkem 42 dílů a byly režírovány Jiřím Adamcem. Pořad se stále vysílal 

na TV Prima, vysílací doba se přesunula na hlavní vysílací čas ve čtvrtek od 20h. Jeden 

díl pořadu má okolo 55 minut.  

Pravidla soutěže jsou následující. Panel čtyř celebrit má za úkol uhodnout 

povolání soutěžícího, který se představí pouze svým jménem a podpisem a nabídne 

panelistům nápovědu pomocí krátké slovní indicie. Soutěžící si následně vybírá 

porcelánové prasátko jako pokladničku, do které získává svou výhru. Za každou zápornou 

odpověď získává soutěžící 500,- a domů si tedy může odnést výhru ve výši 5000,-. 

Soutěžící si může vybrat i prasátko čtvrté, větší, a to znamená, že celková výhra 

soutěžícího jde na charitu. Moderátor soutěžícího krátce představí a vybídne panelisty, 

aby nanečisto hádali profesi. Poté poprosí soutěžícího o vyřknutí indicie a panelisté se 

mohou začít ptát. Soutěž má čtyři kola, ve třetím kole přichází VIP host, kterého panelisté 

nevidí a mají přes oči škrabošku. Host se podepíše a nemluví, odpovídá za něj sám 

moderátor. Peníze za odpovědi hosta jdou automaticky do kasičky určené pro charitu.  

7.3.1.2 Vizuální a hudební obal 

V interiéru studia jsou dva stoly, vlevo stůl pro čtyři panelisty, vpravo stůl pro 

moderátora s hostem. Za oběma stoly jsou postaveny dvě stěny, jež jsou nasvícené fialovo 

modrou barvou a uprostřed mají pás s různými nápisy povolání. Uprostřed studia téměř 

mezi panely se nachází vchod pro soutěžící a po pravé straně se podepisují na zeď, na 

které je přidané plexisklo, na které se podepisují speciálním fixem. Na zdi uprostřed 

vidíme logo pořadu a název Hádej, kdo jsem!. Celé studio je laděno do modrofialové a 

světle šedé barvy. 
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Grafika se objevuje v úvodní znělce, poté při odhalování povolání, a to na modré 

liště v dolní části obrazovky, kde je napsáno bílým písmem na fialovém pozadí s logem 

pořadu. Mezi jednotlivými koly se na obrazovce objevuje pravidelně logo pořadu.  

 

 

Úvodní znělka pořadu je písní moderátora Petra Vondráčka s textem o Hádej kdo 

jsem! zmiňující různá povolání („Hádej kdo jsem to je spousta profesí, odhalit je to nás 

vůbec neděsí...“) Na obrazovce se mezitím ukazuje logo pořadu, což je silueta postavy 

s pokrčenými rameny a rozhozenýma rukama a u ní je název Hádej kdo jsem!. Od loga 

se odděluje několik postav s oblečením typickým pro různá povolání, jako například 

sestřička nebo myslivec, poté se objevují koláže fotek se stejnými lidmi. Na konci se opět 

objeví logo pořadu a obraz přechází na záběr moderátora, který na playback dozpívává 

konec písně do kamery. 

Obr. 15 Grafika při odhalení povolání 

Obr. 14 Studio pořadu Obr. 13 Soutěžící podepisující se na zeď 



53 
 

 

 

V pořadu slyšíme další zvuky, a to, když se na obrazovce objevuje povolání 

soutěžícího. Znělka pořadu se objevuje mezi koly a poté na konci pořadu.  

 

7.3.1.3 Obsazení 

Moderátorem je český skladatel, muzikant a herec Petr Vondráček11. Ten 

komunikuje se soutěžícími a panelisty, pronáší úvodní monolog a loučí se s diváky. Hlídá, 

zdali se panelisté dobře ptají a zdali soutěžící správně odpovídá. Nezasahuje do 

konverzace panelistů a sám nadhazuje panelistům různá témata, o kterých se můžou bavit. 

Soutěžící na konci kola vyzpovídává a ptá se na jejich práci a zajímavosti. VIP hosta se 

ptá na jeho profesní život a budoucí plány. Úkolem panelistů je za pomoci otázek, na 

které se dá odpovědět ano nebo ne, dozvědět se povolání soutěžícího nebo uhodnout, kdo 

je VIP celebrita 

Moderátor a panelisté byli vybíráni z úspěšných pořadů televize Prima, a to 

především z veleúspěšných seriálů Rodinná Pouta, kdy sledovanost pravidelně 

přesahovala jeden milion diváků ve věku 15+ let, rekordní sledovanost přesáhla v roce 

2005 dva miliony diváků, a Velmi křehké vztahy se sledovaností okolo milionů diváků. 

(PR Press TV Prima 2005, lupa.cz) 

                                                           
11 https://www.csfd.cz/tvurce/35135-petr-vondracek/ 

Obr. 16 Logo pořadu ve znělce 
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Jedná se panelisty Alici Bendovou12, Bohumila Klepla13 nebo Martina Zounara14, 

kteří mimo tyto seriály hojně vystupují na obrazovkách televize Prima. Petr Vondráček 

kromě toho navíc působil se svojí kapelou Lokomotiva v televizi v pořadu S politiky 

netančím a Politické harašení a byl velice populární. Čtvrtou panelistkou je oblíbená 

herečka Eva Holubová15, která často vystupuje po boku Bohumila Klepla ve filmech jako 

například Účastníci zájezdu.  

Mezi soutěžící tohoto dílu patří asistentka radiologie, majitelka solné jeskyně, VIP 

host Jakub Havlíček, moderátor pořadu TV Prima Jste to, co jíte a muž, který pracuje 

jako doprovod pro nadměrné náklady. Soutěžící mají za úkol odpovídat pouze ano nebo 

ne, případně se můžou obrátit na moderátora pořadu. Na konci kola krátce povídají o 

svém povolání či zmíní nějakou zajímavost. VIP host po dobu kola nemluví, na otázky 

za něj odpovídá moderátor. Po odhalení povídá krátce o sobě a o svých profesních 

plánech.  

 

7.3.2 Verbální složka pořadu  

Pro označení dialogů budu používat iniciály panelistů, a to tedy následující: Petr 

Vondráček PV, Bohumil Klepl BK, Alice Bendová AB, Martin Zounar MZ a Eva 

Holubová EH. Soutěžící budu značit písmene S a číslicí jeho pořadí. 

 

7.3.2.1 Účinkující 

Moderátor dozpívává znělku a v úvodním monologu vždy pronese nějakou 

zajímavost. Poté se přivítá s diváky a následně představuje panelisty, kteří již sedí na 

svých místech.  

PV: „Lháře nejlépe odhalíte podle písma, ne podle toho, jak hýbe 

rukama nebo jak koulí oční koulí. My nebudeme odhalovat lháře ale 

zajímavém profese. „ 

PV: „Dobrý večer milí televizní diváci, vítejte u Hádej, kdo jsem!“ 

                                                           
12 https://www.csfd.cz/tvurce/12052-alice-bendova/ 
13 https://www.csfd.cz/tvurce/7378-bohumil-klepl/ 
14 https://www.csfd.cz/tvurce/1008-martin-zounar/ 
15 https://www.csfd.cz/tvurce/1186-eva-holubova/ 
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Následně pozve prvního hosta, kterého představí a vybídne panelisty k prvním 

odhadům povolání. Moderátor následně v běžném kole ukáže divákům na obrazovkách a 

v sále název povolání soutěžícího a poté ho poprosí o indicii a panelisté se začínají ptát. 

V tomto díle ale nechává odhalení povolání pro diváky až po třetí otázce panelistů.  

PV: „Karolína Ševčíková k nám přijela z Jablonce nad Nisou a narodila 

se v roce 1985. To je to, co o ni v tuto chvíli mohu říct vám jako milým 

porotcům a vy si tipněte, prosím, co asi dělá Karolína“? 

PV: „Já bych teď měl ukázat lištu s profesí Petry Ducháčové jenže já 

tak neučiním, jelikož chci abyste si vyzkoušeli, jaké je to těžké. Takže po 

třetím kole přátelé, vydržte.“ 

 

Moderátor mluví s panelisty a soutěžícími přátelsky, s panelisty se baví o běžných 

věcech a nechává volnost jejich dialogu. Jedná se často o velice neformální komunikaci, 

moderátor žertuje s panelisty i soutěžícími. Diváky oslovuje stejným přátelským tónem. 

PV: „Tak žehlení je stejně činnosti, která je dost protivná, co. Já nevím, 

kluci, vy jste někdy zkoušeli žehlit?“ 

BK. „Já jedině, co nedělám, je žehlit. Já umím věšet ale. Já umím věšet 

tak aby se to nežehlilo ale žehlení nesnáším.“ 

PV: „Žehlení je nejhorší snad.“ 

 

Panelisté se ptají soutěžícího nebo VIP hosta na otázky, na které se dá odpovědět 

buď ano nebo ne, hodně mezi sebou komunikují a navzájem si hodně pomáhají. Častokrát 

se ani tolik nebaví o povolání soutěžícího nebo celkově o pořadu, často sdílí svoje osobní 

zážitky a baví se i se soutěžícími o běžných tématech. 

BK: „Můžu k vám přijít domů?“ 

S1: „Ne.“ 

BK: „Počkejte já k vám nemůžu přijít domů jako Klepl?“ 

S1: „Jo to jo.“  

 

MZ: „Používáte gel...totiž když Simonka byla těhotná, čekali jsme 

Klaudinku, tak ji vždycky dali ten gel ultrazvuk a pěkně se to dělá, to 

bylo krásný, jak jsme viděli jak se to hejbe.“ 
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AB: „Mě by se líbilo, kdybyste takovou solnou jeskyni měla. Protože já 

do ní chodím tady na čtyřce máme pěknou, fakt užasnou. Ještě tam je ta 

kryokomora. A já tam chodím právě s Vašíčkem nebo i s manželem tam 

chodíme.“ 

 

Soutěžící mají za úkol se představit (často je představí moderátor), podepsat se na zeď, 

říct svoji jednoduchou indicii a poté odpovídat ano nebo ne na otázky panelistů. Občas 

dostávají i jiné otázky od panelistů, na které reagují. Někteří panelisté mají svoje 

specifické otázky jako například panelista Bohumil Klepl, který se často ptá na otázky 

ohledně dovolené v Bulharsku. Soutěžící jeho otázky znají a často je v soutěží zmiňují.  

BK: „Máte ráda šumění moře?“ 

S1: „Ano, ale v Bulharsku jsem nebyla.“ 

… 

BK: „Byla jste v Tanzanii?“  

S1: „Ne a vezmete mě tam?“  

BK: „Vezmu.“ 

 

Po skončení kola hosté povídají krátce o svém povolání a občas přidají i nějakou 

zajímavost (asistentka radiologie přinesla krabičku na rentgen varlat). Soutěžící si poté 

bere svoje prasátko s výhrou a při odchodu si podává ruku s moderátorem a s každým 

panelistou. VIP host Jakub Havlíček povídá o svém pořadu Jste to, co jíte a o svých 

plánech a poté odchází bez prasátka opět kolem všech čtyř panelistů.  

Při záběru kamery na celé studio je vidět první řada publika. Publikum nemá větší 

roli, než že tleská při správně položené otázce a úspěšném odhalení povolání soutěžícího. 

Jinak reaguje na historky, které panelisté vyprávějí.  

7.3.2.2 Klíčová témata promluv 

Jak již bylo řečeno, kromě témat pořadu, tedy povolání soutěžících se panelisté 

občas zapovídají i o svém osobním životě a sdílí svoje zážitky. Soutěž tak působí velmi 

neformálně, občas je k tomu pobídne sám moderátor, nesnaží se je utnout, naopak jim 

ještě nabízí témata, o kterých by se mohli bavit. Co se týče humoru, ten sází především 

na dialogy mezi panelisty, které sdílejí svoje běžné zážitky a také z jejich reakcí. 



57 
 

Konverzace se často pohybují mezi osobními zážitky panelistů, po dotazy na povolání 

soutěžícího a zajímavosti z povolání. 

  

7.4 Hádej, kdo jsem! - Díl č.2 

7.4.1 Dramaturgicko-produkční záměr 

7.4.1.1 Programová strategie 

Druhým dílem je dvacátý díl také z druhé série pořadu. Jelikož se jedná o stejnou 

sérii, nezměnilo se nic na vysílacím čase, délce show nebo na pravidlech soutěže. 

 

7.4.1.2 Vizuální a hudební obal 

Interiér studia je také stejný jako v předchozím díle, je stejný pro celou druhou 

sérii, stejně jako úvodní znělka pořadu, logo a grafika.  

 

7.4.1.3 Obsazení 

Role moderátora a panelistů je stále stejná. Moderátorem pořadu je stále Petr 

Vondráček. Jedinou změnu můžeme vidět v obsazení panelistů, kdy Martina Zounara 

vystřídal Václav Vydra. Jedná se opět o strategické obsazení, jelikož Václav Vydra16 

působí jako komentátor ve velice úspěšném pořadu televize Prima Prostřeno, kde působí 

se svou ženou Janou Bouškovou. 

Mezi soutěžící tohoto dílu patřili harfistka, komisařka vnitřních činností u police, 

instruktor lanového centra a VIP Host Michal Kocourek z talentového pořadu Robin 

Hood.  

 

                                                           
16 https://www.csfd.cz/tvurce/1005-vaclav-vydra-nejml/ 
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7.4.2 Verbální složka pořadu  

Označení bude stejné jako u předchozího dílu, je zde akorát změnu s příchodem 

Václave Vydry, jehož iniciály jsou VV. 

 

7.4.2.1 Účinkující 

Moderátor opět dozpívává znělku pořadu, vítá diváky a odříkává úvodní monolog.  

PK: „Dobrý večer, milý přátelé, vážení televizní diváci, vítám vás u 

zábavné televizní show Hádej kdo jsem!. Hudba léčí, to je všeobecně 

známo, ale jeden italský kardiochirurg dokonce dokázal, že jistý rytmus 

může pozitivně ovlivnit tlukot srce a dýchaní. Tak já pevně doufám, že 

dnes přivítáme nějakého muzikanta, aby nám pumpa pěkně tloukla a 

aby se nám pěkně dýchalo.“ 

 

Poté vítá panel hostů a zve prvního soutěžícího, kterého představuje a následně 

vyzývá panel k prvním tipům. Poté ukáže povolání divákům a vyzve soutěžícího 

k prozrazení své indicie. Soutěžící následně vybírá panelistu, který se začne ptát jako 

první.  

PV: „Co dělá Stáňa? Alice.“ 

AB: „Stáňo, já bych řekla, že jste paní doktorka a jste na 

venerologickým oddělení v apolinářský, třeba.“ 

 

PV: „Znáte náš pořad? Viděla jste někdy?“ 

S1: „Ano.“ 

PV: „Takže víte, co teď nastane?“ 

S1: „Co mě čeká a nemine.“ 

PV: „No, co to bude teď?“ 

S1: „Je nejkrásnější ale nejtěžší.“ 

PV: „Ano správně indicie. Je nejkrásnější ale nejtěžší.“ 

 

Moderátor se opět baví jako se soutěžícími, tak s panelisty a VIP hostem. Kromě 

soutěžní komunikace a dohlížení na správné tázání a zodpovídání pravidel, vidíme opět 

hodně komunikace, která je přátelská a mimo soutěžní témata. Moderátor Petr Vondráček 
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má také krátké monology mezi jednotlivými koly a také říká pár slov na konci pořadu, 

když se se všemi loučí. 

PV: „Jak jsem říkal v úvodu příjemné tóny například harfy nebo dobrý 

rytmus muže zdokonalit a zlepšit chod srdce. Mě teda teď po tý harfě se 

krásně dýchá, krásně mi tluče srdce, Uvidíme, jestli muzikantkou nebo 

muzikantem bude náš následující host.“  

PV: „Můj host sedí, samozřejmě nebude odpovídat, budu odpovídat já, 

krmíme charitativního čuníka, to je jasné, to je vždycky stejné, máte 

škrabošky, říkám vám želvy ninjové...“ 

PV: „Vám děkuji za pozornost doufám, že jste pobavili u dnešního Hádej, 

kdo jsem!. Nebojte se nám napsat, vy se nebojíte, vy píšete, ale pište dál 

na tuto adresu a uvidíme se dál u příštího Hádej kdo jsem!. Mějte se 

prima!“ 

 

Role panelistů je opět nezměněná. Snaží se zjistit povolání soutěžícího, nejprve 

řeknou svůj první tip, kde hodnotí hosta pouze podle vzhledu a podle toho, jak na ně 

působí a poté se po zaznění indicie ptají na otázky s možností odpovědí pouze ano nebo 

ne.  

BK: „Já si myslím, že jste zubařka a budu vás potřebovat.“ 

AB: „A máte krásný zuby to je pravda.“ 

EH: „Je vy máte krásný zuby, Julia Roberts by vám mohla závidět.“ 

 

EH: „Vy jste strašnej pohodář, Milane. To znamená, že to je nějaký 

povolání, kdy jste v klidu žádnej stres zeměkoule se točí pomaleji, vy 

děláte v laboratoři, vy něco zkoumáte, genetiku.“ 

 

Se soutěžícími mluví přátelsky, stejně tak jako s moderátorem. Ten jim také občas 

pomáhá s formulováním otázky a upřesněním odpovědi soutěžícího. Často s ním ale 

probírají i běžná až osobní témata. Panelisté si mezi sebou hodně radí, pomáhají si a 

napovídají si. Společně pomáhají při vymýšlení správně formulované otázky, moderátor 

je v tomto nijak nenapomíná naopak se jim často snaží i pomoci.  

VV: „Poskytujete to ostatním lidem třeba?“ 

PV: „Myslíš to nekrásnější, ale nejtěžší, že to poskytuje? Aby si to jako 

vzali?“ 

VV: „Ne jakože dává možnost to pocítit nebo tak.“ 
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PV: „Tak když to takhle formuluješ, tak můžeme říct ano.“ 

 

VV: „Má to deset procent nebo dvacet procent DPH?“ 

BK: „S tím vůbec tady ne to...“ 

VV: „No ne, jestli to má deset procent tak je to služba.“ 

BK „Jo? Aha. Tak se zeptej je to na tobě.“ 

VV: „Není to na mě, je to na mě?“ 

BK: „Je.“ 

EH: „Je, to víš, že jo. já jsem to hned zazdila.“ 

PV: „A říkám rovnou že Stáňa účetní není to vám můžu říct rovnou.“ 

EH: „Já nemyslím účetní, ale jestli neprodává něco hezkýho.“ 

PV: „To DPH, že vám o tom moc informací neřekne.“ 

AB: „Nevíme, jestli je to věc živá nebo neživá. To nevíme.“ 

BK: „Ano, vidíš, pěkně.“ 

EH: „Ještě že tu Álu máme. Děkujeme paní Veselá.“ 

AB: „Ještě že mě máte, Paní Veselá, moje mámo, všichni ti děkujeme.“ 

VV: „No tak je to věc živá?“ 

 

EH: „A to by mohla bejt teda...ty si říkal že jestli je u policie?“ 

BK: „No ale na to mi nebylo odpovězeno, já jsem říkal, že u policie učí 

kurz sebeobrany. Ale víš co, to řekli ne.“ 

EH: „Tedy dostavíte se někam…jste teda u policie?“ 

S2: „Ano“ 

…. 

EH: „Takže vy jdete po tom člověku kdykoli nechrání...ne to musí být 

kolem těch zbraní....prostě když někdo drží zbraň a nesmí ji držet...“ 

PV: „Hele zbraně jsme ti řekli, jakože tam jsou, že s tím souvisej, ale 

nejenom zbraně, třeba stejně jako to karate...“ 

EH: „Vy jste u policie...vy jste inspektorka...“ 

 

Soutěžící přicházejí a podepisují se a poté se představují indiciemi, jako například 

„když nechrání ale škodí“ (policejní inspektorka) nebo „přelez, přeskoč, ale nepodlez“ 

(instruktor lanového centra). Dále odpovídají na otázky pouze ano nebo ne, s občasnou 
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pomocí moderátora, při nejasné otázce nebo když přesně neví, jak mají odpovědět. Opět 

se projevil fakt, že soutěžící jsou s panelisty obeznámeni a pořad znají a ví, jak se který 

panelista ptá nebo o čem daný panelista mluví nejvíce.  

PV: „Stáňo, kdo začne.“ 

S1: „Tak já protože mám vzpomínky z dětství na Bulharsko, tak 

poprosím pana Boba.“ 

 

Po odhalení povolání o něm soutěžící lehce mluví, či ukazují i nějaké rekvizity 

které si s sebou přinesli. Například instruktor lanového centra ukazuje lano a skobu a 

vysvětluje jejich používaní. Když se soutěžící loučí, berou si kasičku s výhrou, podávají 

si ruce s moderátorem a s celým panelem. VIP host Michal Kocourek mluví o show Robin 

Hood, která běžela v té době na televizi Prima, mluví o své profesní minulosti a o svých 

plánech do budoucna. Poté také odchází a loučí se s celým panelem.  

Role publika je opět pouze v potlesku při úvodu a závěru pořadu, při 

představování panelistů a příchodu a odchodu soutěžících.  

 

7.5 QI: Quite Interesting - Díl č.1  

7.5.1 Dramaturgicko-produkční záměr 

7.5.1.1 Programová strategie 

Pro analýzu jsem si vybrala první díl první řady, který byl uveden 11.září 2003. 

Show s názvem QI: Quite Interesting dělí série podle písmen, tedy první série byla sérií 

A a jména dílů začínají písmenem série. Tento díl se jmenuje Adam. Pořad se začal vysílat 

na BBC Two a to ve 22h. Celkem bylo v sérii 12 episod a jedna episoda trvala okolo 30 

minut.  

Show má několik kol, každé kolo se moderátor ptá panelistů na různé otázky 

z oblasti vědy, politiky, historie či umění a soutěžící musí odpovědět. Otázky jsou 

většinou stavěny tak, aby na ně byla jasná odpověď. Tato odpověď může být sice obecně 

známou, ale bývá častokrát nesprávná. Moderátor soutěže určuje, kdo dostane, jaký počet 

bodů, body také ale strhává. Soutěží pouze panelisté, a to dva na jedné straně stolu a dva 

na druhé, každý soutěží sám za sebe. Pokud soutěžící vyřkne obecně známou ale špatnou 
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odpověď, ozve se alarm a soutěžícím se strhávají body. Pokud soutěžící odpoví správně, 

body se mu přičítají. Co je ale trochu jiné v této soutěži, že i když soutěžící odpoví špatně 

ale zajímavě, body se mu neodečítají ale naopak přičítají. Soutěžící získává i body za 

zajímavosti, které během pořadu řekne k daným tématům. V tomto díle se nachází 

několik kol, v každém kole položí moderátor jednomu se soutěžících otázku, odpovídat 

by měl tázaný soutěžící, přidat se ale poté můžou všichni. V díle také proběhnou dvě 

rychlejší kola, kdy soutěžící mají připravené ruce na tlačítkách (buzzers) a snaží se 

odpovědět správně a co nejrychleji. Kolo zvané General Ignorance, k rychlosti přímo 

vybízí, odpovědi jsou ale často odlišné, než jsou lidé naučeni. Na konci pořadu moderátor 

řekne body a označí vítěze. Vítězem může být i publikum, které v průběhu show může 

získávat také body za správné odpovědi.  

 

7.5.1.2 Vizuální a hudební obal 

Ve studiu se nachází jeden velký stůl ve tvaru půlkruhu, který je dotvořen za zemi 

do celého kruhu. Při záběru kamery ze shora na celé studio vidíme, že stůl tvoří lupu 

neboli tvar písmene Q, která je logem pořadu, ve které je malé písmenko i. Tento prostor 

je různě osvětlován modrou, žlutou a červenou barvou. Vlevo sedí dva panelisté a vpravo 

také. Uprostřed sedí moderátor, za nímž vidíme několik kruhů zbíhajících do malého loga 

QI. Za panelisty na obou stranách je plátno, na kterém se promítají grafiky, obrázky a 

videa související s položenou otázkou či tématem hovoru. Barvy studia jsou primárně 

šedé a žluté.  

 

Obr. 18 Studio pořadu Obr. 17 Moderátor pořadu Stephen Fry 
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Grafiku vidíme pouze v úvodní znělce. Úvodní znělka začíná zobrazením lupy, 

která hledá v různých textech, poté v obrázcích, které se různé objevují na obrazovce. 

Pokaždé se zaměří na písmenko i. Do toho hraje jednoduchá veselá hudba. Na konci se 

lupa zastaví uprostřed obrazovky a uvnitř vidíme písmenko i, tudíž tvoří název pořadu 

QI.  

 

 

Speciální znělky v pořadu nejsou, pouze panelisté mají u sebe tlačítka (buzzers), 

které když stlačí, ozve se jejich přidělený zvuk (liší se od epizody). Významným zvukem 

je také alarm, který se spouští při špatné odpovědi. Co se týče hudby, slyšíme na začátku 

znělku, pak mezi jednotlivými koly a poté na konci pořadu.  

 

 

 

 

Obr. 19 Panelisté pořadu s plátnem 

Obr. 20 Logo pořadu na konci znělky 
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7.5.1.3 Obsazení  

Moderátor pořad uvádí, uvádí také soutěžící panelisty do daných témat, která 

představuje a vysvětluje, ptá se na otázky a také vysvětluje, proč jsou některé odpovědi 

špatné a které dobré. Rozdává body za odpovědi a hodnotí, zdali jsou správné či 

dostatečně zajímavé. Zapojuje se do konverzace s panelisty a snaží se show udržet 

v určitém tempu. Panelisty/soutěžícími tohoto dílu byli Danny Baker, John Sessions, 

Hugh Laurie a Alan Davies, který je stálým členem panelu po boku moderátora Stephena 

Frye. Odpovídají na otázky moderátora a mohou kdykoli přispět něčím zajímavým a 

získat tak body navíc. Zároveň glosují na daná témata.  

Výběr moderátora byl pro tuto show stěžejní. Stephen Fry17 je, dalo by se říci, 

definicí moderátora pro show QI. Má všeobecný rozhled, vzdělání dosáhl na 

Cambridgeské univerzitě v oboru anglické literatury, věnuje se politickým a 

náboženským debatám a zároveň je to velice úspěšný herec a komik, který společně se 

svým bývalým spolužákem a jedním z panelistů Hugh Lauriem, vymysleli a účinkovali 

ve vlastní satirické skečové show A Bit of Fry and Laurie.  Co se týče panelistů, jejich 

výběr je velice pečlivý. Stálým panelistou a pravou ruku Stephena Frye je Alan Davies18, 

který působil v té době ve velmi úspěšném seriálu televize BBC Johnatan Creek. Je také 

velmi úspěšným komikem, který, přestože v QI má roli spíše opačnou vůči Stephenu 

Fryovi, dokáže vždy vtipně glosovat a zapojovat ostatní panelisty do diskuze. Zbytek 

panelistů je tvořen dvěma komiky a herci Hugh Lauriem19 a Johnem Sessionsem20 a 

britským spisovatelem a rozhlasovým moderátorem Danny Bakerem21. Hugh Laurie 

studoval se Stephenem Fryem Cambridgeskou univerzitu a dlouhá léta s ním 

spolupracoval na skečové show A Bit of Fry and Laurie, proto byl dobrou volbou pro 

první díl soutěže. John Sessions je také dobrým přítelem Stephena Frye a se svým 

doktorským titulem a působení v improvizačních show byl pro QI ideálním panelistou, 

stejně tak jako Danny Baker, jež je dlouholetým rozhlasovým moderátorem a hudebním 

kritikem.  

                                                           
17 https://www.csfd.cz/tvurce/5127-stephen-fry/ 
18 https://www.imdb.com/name/nm0203563/ 
19 https://www.csfd.cz/tvurce/13005-hugh-laurie/ 
20 https://www.imdb.com/name/nm0785938/?ref_=nv_sr_1 
21 https://www.imdb.com/name/nm0048364/?ref_=fn_al_nm_2 
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Jak již bylo řečeno, v QI jsou panelisté i samotnými soutěžícími. Publikum, kromě 

jeho klasické funkce jako v ostatních show, tleská při správné odpovědi a reaguje na 

podněty show. Zde navíc může publikum také soutěžit, pokud někdo z publika odpoví 

správně, moderátor mu může přiřadit body, které se na konci sčítají. 

 

7.5.2 Verbální složka pořadu  

Opět jsem ponechala konverzace a dialogy v původním znění a budu používat 

následující iniciály: Stephen Fry SF, Danny Baker DB, John Sessions JS, Hugh Laurie 

HL a Alan Davies AD. 

 

7.5.2.1 Účinkující 

Moderátor Stephen Fry na začátku pozdraví diváky a stručně představí pravidla 

nové show a následně na to představuje panelisty. Každý z panelistů má svoje tlačítko a 

svůj specifický zvuk, který poté zkoušejí.  

SF: “Well hello and welcome to QI. The quiz show when the answers 

are much more interesting than the questions, but the questions are 

completely impossible. As I don’t really expect anyone to get any of 

them right I should be awarding points for being interesting along the 

regardless whether the panels answers are correct or even relevant. So, 

let’s just meet the panel who wants to commit intellectual suicide 

tonight.”  

SF: “Each of our employees, I can’t really be doing it with the word 

guests. Each of our employees tonight has a buzzer.” 

 

Poté začíná s uvedením prvního kola a první otázkou směřovanou na prvního 

z panelistů. Panelista může zkusit hádat, otázku mohou zodpovědět i ostatní panelisté. 

Moderátor se snaží, aby každý dostal své slovo, vysvětluje správné odpovědi a dodává 

další zajímavosti. Také má především na starosti rozdávání bodů, kdy se rozhoduje 

víceméně podle svého uvážení.   

SF: “First question goes to Alan: What is the connections between 

Archbishop ‘s of Canterbury left ear and Adam‘s bellybutton?” 

… 
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DB: “Is it because Adam wouldn’t ‘t have a belly button, would he? 

Being the first man in the world.” 

SF: “He is good isn‘t he, I am gonna give him 3 points for that.”  

 

AD: “Who painted that picture?” 

JS: “1475 till 1564, I hate myself for saying that, those are his dates.” 

SF: “He is quite correct, Michelangelo Buonarroti. We have to give 5 

points to Johnny Sessions to know the date of birth and death dates of 

Michelangelo. ... We also have to hate him incidentally, but we are 

really impressed.” 

 

SF: “For extra five points can you connect this with Italian 

homosexuals?” 

AD: “Are there any Italian homosexuals in the room?” 

SF: “My dressing room number is 315.” 

(laugh) 

AD: “Is it fennel?” 

SF: “It is fennel, yes.” 

DB: “Is it a street slang for homosexuals?” 

SF: “Yes correct, 10 points!” 

 

Mezi opakující se fráze patří fráze „Fingers on the buzzers“, která značí speciální 

kola, při kterých se panelisté co nejrychleji zmáčknout tlačítko a odpovědět na otázku, 

která dává zdání jednoduché odpovědi, častokrát je odpověď ale jiná než ta, kterou 

předpokládá široká veřejnost. Jedno z kol tak dostalo přiléhavé označení General 

Ignorance.  

SF: “Now there’s just time for quick last round which is an instalment 

called General ignorance. Fingers on the buzzers please for this quick-

fire round. Ten points for right answer but minus ten for anything which 

I have written down here. Right, so, which country has the world highest 

suicide rate?” 

AD: “It’s always Sweden isn’t it?” 

(alarm sound) 

SF: “Oh, you always do Sweden, it‘s one of those urban myths. It‘s not 

Sweden.” 
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Na konci pořadu přečte moderátor skóre, poděkuje panelistům a rozloučí se 

s diváky nějakou zajímavostí. 

SF: “It only remains for me to thank Dany, Alan, Hugh and John and 

to leave you with something quite interesting and it’s this local tidbit 

from the Independent. The army bomb unit was called to investigate the 

suspicious looking package. They blew up the package with the 

controlled explosion only to discover that it was a parcel of leaflets 

explaining how to deal with suspicious packages. Goodnight.” 

 

Jak již bylo řečeno, panelisty představuje Stephen Fry na začátku dílu a 

představuje s nimi i zvuk jejich tlačítek. Moderátor se přímo ptá panelistů na otázky a ti 

odpovídají, občas reagují po zmáčknutí tlačítka nebo když zrovna tuší správnou odpověď. 

Občas také přijdou s nějakou zajímavostí, za kterou chtějí získat body. Pokud se jedná o 

vtipnou otázku nebo otázku, na kterou je vtipná odpověď (nečekaná), přidávají se 

panelisté se svými vtipy a gagy. Panelisté reagují na všechny informace a zajímavosti, 

které dostávají od moderátora a za využití svých znalostí a své schopnosti improvizace se 

snaží vtipně a chytře reagovat.  

AD: “Did you know, this is quite interesting...” 

SF. “Yes good, that’s what we are here for.” 

AD: “Did you know kiwi fruit uses more than its own weight in aviation 

field to get from New Zealand to Europe?” 

SF: “Yes, 5 points, wonderful, it sounds mad but it‘s absolutely true.” 

 

SF: “Which actor said: One of my chief regret during my years in the 

theatre is that I couldn‘t sit in the audience and watch me?” 

AD: “Oh god, any of them!” 

 

V tomto pořadu jsou panelisté zároveň soutěžícími. Publikum reaguje na 

odpovědi soutěžících panelistů a moderátora, odměňují správnou odpověď potleskem a 

reagují na vtipné glosy od všech účinkujících. Jak již bylo řečeno i publikum se může 

zúčastnit soutěže, pokud odpoví dobře na položenou otázku a moderátor soutěže odpověď 

uzná. V takovém případě se při závěrečném představování pořadí soutěžících zmíní i 

výsledek publika.  
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7.5.2.2 Klíčová témata promluv 

Humor je velice typický pro tuto show, otázky, jež jsou pokládané jsou těžké a 

zajímavé a soutěžící na ně mají odpovídat co nejvíce zajímavě, tudíž je to přímo vybízí, 

aby si panelisté vymýšleli co nejzajímavější či nejvtipnější odpovědi.  

Témata konverzací jsou různá, ale týkají se vždy daných témat z okruhu vědy, 

techniky, kultury, historie či politiky. V tomto díle se objevilo kolo zaměřené na biblická 

témata, filmovou oblast nebo italské umění. Moderátor téma vždy uvede nějakou 

zajímavostí nebo citátem.  

SF: „Now this third round is about actors. After weeks of being 

pointingly ignored on tour by sir John Gilbert, Clive Morten, the 

character actor, plucked up the courage and knocked on his dressing 

room door. Gilbert opened it: Thank god it‘s you, he said, for one 

dreadful moment I thought it‘s going to be that ghastly bore Clive 

Morgen.“ 

 

7.6 QI: Quite Interesting – Díl č.2  

7.6.1 Dramaturgicko-produkční záměr 

7.6.1.1 Programová strategie 

Jako druhý díl jsem si vybrala díl se série J s názvem Jargon, která běžela v době, 

kdy se adaptovala česká verze pořadu QI. Série J měla 18 dílu, běžela každý pátek v 10 

večer na BBC Two. Pravidla soutěže jsou stejná jako v prvním díle pořadu, s jednou 

změnou, že se moderátor tentokrát neptá jednotlivých panelistů, ale jen položí otázku a 

kdokoli může odpovědět. 
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7.6.1.2 Vizuální a hudební obal 

Studio je téměř stejné jako studio prvního dílu, jedinou změnou je výrazněji a 

účelně svítící světlo vycházející z písmene Q na podlaze tvořeným stoly. Další změnou 

je alarm za špatnou odpověď, který je tentokrát nejen slyšitelný ale i viditelný a to na 

obrazovkách za panelisty. 

7.6.1.3 Obsazení 

Moderátorem je stále Stephen Fry, mezi panelisty patří opět Alan Davies, poté 

Billy Bailey, Jimmy Carr a Victoria Coren. Pravidla soutěže zůstávají stejná, role diváků, 

panelistů a moderátora také. 

Pro tento díl byl výběr proveden také pečlivě. Bill Bailey22 a Jimmy Carr23 patří 

k populárním komikům Velké Británie, pořádají pravidelné stand up show a turné, Jimmy 

Carr je také moderátorem panelových show jako 8 Out of 10 Cats nebo Big Fat Quiz of 

the Year. Bill Bailey je i známým hudebníkem a díky svému zájmu o přírodu moderoval 

pořad o ptactvu s názvem Bill Bailey’s Birdwatching Bonanza (2016).  Třetí panelistkou 

je Victoria Coren24, britská spisovatelka, hráčka pokeru a moderátorka BBC Two pořadu 

Only Connect, která je častou účastnicí panelových show díky svému přehledu, humoru 

a schopnosti pohotové improvizaci.  

 

                                                           
22 https://www.csfd.cz/tvurce/19876-bill-bailey/ 
23 https://www.csfd.cz/tvurce/56173-jimmy-carr/ 
24 http://www.victoriacoren.com/main/biography 

 

Obr. 22 Studio pořadu Obr. 21 Studio pořadu při špatné odpovědi 

http://www.victoriacoren.com/main/biography
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7.6.2 Verbální složka pořadu  

Stejné jako v předchozím díle budu používat originální přepis, kromě Stephena 

Frye a Alan Daviese jsou zde i noví panelisté: Billy Bailey BB, Jimmy Carr JC a Victoria 

Coren VC. 

7.6.2.1 Účinkující 

Moderátor na začátku pořadu vítá diváky a pokračuje představením jednotlivých 

panelistů se slovy začínajících na písmeno j.  

SF: “Good evening, welcome to episode of QI that is jampacked with j 

words. Joining me to justin jizzle in tonight’s jay theme jamboree are 

the jazzy Bill Bailey, the jet-propelled Jimmy Carr, the jasmin-sented 

Victoria Coren and that Johnny, Jack and ape Alan Davies. “ 

 

Panelisté poté zkoušejí svá tlačítka, která mají opět tematický zvuk, tentokrát se jedná 

o nástroje začínající na J. V této verzi pořadu už se Stephen Fry neptá každého soutěžícího 

zvlášť, ale všech dohromady. Opět stejně jako předtím uvádí téma, pokládá otázku a poté 

reaguje společně s panelisty, kteří na daná témata glosují. Jeho nejdůležitější rolí je opět 

udělovat nebo strhávat body a vysvětlovat pravdivou odpověď. Na konci pořadu Stephen 

přečte skóre a loučí se s diváky.  

SF: “Well That’s all from Victoria, Jimmy, Bill, Alan and me. Be 

gloriously good to each other thank you and good night.” 

 

Komunikace je stejná jako v prvním díle. Panelisté se snaží odpovídat na otázky 

a získávat body i originální odpovědí nebo přidáním zajímavého faktu. Aktivně 

komunikují s moderátorem, snaží se zjistit správnou odpověď, zároveň se ale pokouší 

vyniknout originální a vtipnou odpovědí.  

SF: “And word Jentacular?”  

BB: “Is this what friends of Jennifer Aniston say how she looks 

before she goes out?” 

 

SF: “What’s the one thing we can all agree Hitler, Stalin and Franco 

got right and Mussolini got wrong?” 

AD: “Mussolini surrendered.” 
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SF: “No, there’s something the three moustachious dictators loath 

and detested but that Mussolini rather liked.” 

AD: “Pasta.” 

SF: “Lets stick with the letter J.” 

AD: “Jackets with jeans like Clarkson.” 

 

Publikum má stejnou roli jako v prvním díle, tleská na začátku pořadu a na konci 

a také správným odpovědím panelistů. Opět platí to, že publikum může také soutěžit a 

získávat body. 

SF: “One of these words on this board has 28 separate meanings, 

and I am gonna put these meanings up and you tell me which one it 

is?” 

Audience: “Jobby.” 

Audience: “Jigga.” 

VC: “It must be Jigga.” 

SF: “Jigga is the right answer. I am gonna share the points 5 points 

with Victoria and 5 with the audience” 

 

7.6.2.2 Klíčová témata promluv 

Mezi otázky pořadu patří například „What are these j words?“, kdy se na 

obrazovkách objeví několik slov začínající na písmeno j a panelisté hádají, co slova 

znamenají nebo „Whats the one thing Hitler, Stalin and Franco got right and Mussolini 

got wrong?“, kdy jsou na plátnech promítány obrázky čtyř diktátorů. Otázky bývají i 

často dopředu vybírány, aby odpověď byla komická jako například u otázky „What did 

Watson do twice as often the Holmes?“, kdy odpovědí je ejaculate (ejakulovat, 

v angličtině to byl zastaralý výraz pro zvolání). 

 

SF: “What did Watson do twice as often than Holmes.” 

JC: “I don’t wanna say now, I guess he had more time on his hands.” 

SF: “Stick with it.” 

JC: “Oh no, I do know! It’s ejaculate” 

SF “Ejaculate is the right answer.” 
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JC: “It’s in the book, it’s an old term meaning to exclaim.” 

SF: “To exclaim, it’s constantly “But Holmes!” I ejaculate.” 

.... 

SF: “There are 23 ejaculations in the canon as it’s known. “ 

(laugh) 

 

Rychlost vtipu a reakce a schopnosti improvizace soutěže se v tomto díle objevila 

v momentě, kdy Victoria Coren vypráví o tom, že se jí zdálo o QI a o jedné konkrétní 

otázce, načež po dvou kolech producenti tuto otázku do pořadu zařadí a Fry otázku položí 

právě Victorii Coren.   

Mezi typické fráze v tomto díle patří úvodní přivítání hostů dlouhé „Goood 

evening“ a opět fráze „Fingers on the buzzers“.  

 

7.7 QI – na vše máme odpověď – Díl č.1 

7.7.1 Dramaturgicko-produkční záměr 

7.7.1.1 Programová strategie 

Českou adaptací byl pořad QI – na všechno máme odpověď. Program začal vysílat 

v roce 2013 svoji první a zatím jedinou řadu, která se skládala ze 12 epizod. Pořad běžel 

každou středu na TV Prima od 21:45 do 22:15. Stopáž dílu je okolo 30 minut. Vybrala 

jsem náhodné dva díly show a ty analyzovala. Série se řadí podle písmen abecedy, a ne 

podle čísel, začínalo se tedy sérií A. Díl, který jsem si vybrala se jmenuje Apokalypsa.  

Show má několik kol, každé kolo se moderátor ptá panelistů/soutěžících na různé 

otázky z oblasti vědy, politiky, historie či umění a ti musí odpovědět. Otázky jsou 

většinou stavěny tak, aby na ně byla jasná odpověď. Tato odpověď může být sice obecně 

známou, ale bývá častokrát nesprávná. Moderátor soutěže určuje, kdo dostane, jaký počet 

bodů, body také ale strhává. Pokud soutěžící vyřkne obecně známou, ale špatnou 

odpověď, na obrazovkách za panely se objeví velkým písmem napsaná špatná odpověď 

a soutěžícímu se strhávají body. Pokud soutěžící odpoví správně, body se mu přičítají. 

Co je ale trochu jiné v této soutěži, že i když soutěžící odpoví špatně, ale zajímavě, body 
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se mu neodečítají, ale naopak přičítají. Soutěžící získává i body za zajímavosti, které 

během pořadu řekne k daným tématům.  

 

7.7.1.2 Vizuální a hudební obal 

Studio je velmi podobné anglické verzi, stoly jsou stejně rozestavěné a tvoří logo 

QI, zleva sedí dva hosté, zprava také a veprostřed moderátor. Za panelisty jsou velká 

plátna, která promítají obrázky a videa spojená s tématy nebo špatnou odpověď 

spouštějící alarm. Velké plátno se ještě nachází o level výš nad moderátorem. 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Studio pořadu Obr. 23 Panelisté pořadu s plátnem 

Obr. 25 Panelisté pořadu s plátnem při špatné odpovědi 
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Logo za moderátorem o jiné než v originální verzi, ale ne tolik výrazně. Co je 

výraznou změnou je vizáž moderátora. Nosí výrazný motýlek s kostkovanou košilí a 

výrazné černé brýle, tvořící tak dojem kostýmu.  

 

Znělka pořadu je stejná jako v originálním formátu pořadu, stejně jako hudba.   

 

7.7.1.3 Obsazení 

Moderátor vítá diváky, představuje panelisty a říká základní pravidla soutěže. 

Dále jak bylo řečeno uděluje nebo strhává body, a to buď přidává za správnou nebo 

zajímavou odpověď nebo strhává za špatnou. Záleží na moderátorovi, co uzná za 

zajímavé. Moderátor může udělit body i publikum, které zde může i nemusí soutěžit. 

Panelisté se snaží odpovídat na otázky a získávat tak body, jelikož jsou zároveň i 

soutěžící, snaží se přijít nejen na správnou, ale především zajímavou odpověď. 

Moderátorem pořadu je Leoš Mareš, stálým panelistou je Patrik Hezucký, mezi ostatní 

panelisty tohoto dílu patřili Adéla Banášová, Matěj Ruppert a Zbigniev Czendik. 

Leoš Mareš25 patří mezi neznámější a nejúspěšnější české moderátory. Kromě 

pořadů jako Ranní show na Evropě 2 nebo hudebním pořadem Eso, působil Leoš Mareš 

především jako moderátor talentových a reality show, a jiných show, které se vysílaly 

v přímém přenosu, díky čemuž diváci mohli poznat jeho schopnost improvizace a 

schopnosti rychle a vtipně reagovat. I proto byl do pořadu obsazen, nejen jako osobnost, 

co dokáže přitáhnout mladší diváky, ale i díky schopnostem, které nemá mnoho dalších 

                                                           
25 https://www.csfd.cz/tvurce/39816-leos-mares/ 

Obr. 26 Moderátor Leoš Mareš 
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moderátorů. Jeho tzv. pravou rukou v pořadu je Patrik Hezucký26, jež s ním tvoří 

moderátorský pár na Evropě 2 již přes 10 let, proto není divu, že byl do této role vybrán 

i pro tento pořad. Mezi panelisty se nachází slovenská moderátorka Adéla Banášová27, 

která moderovala po boku Leoše Mareše v první sérii Československé Superstar v roce 

2009. Stejně jako on se prokázala být velice schopná, co se týče improvizace a rychlé 

vtipné reakce na jakékoli situace. Zbigniev Czendik28 je polským římskokatolickým 

knězem, který byl přizván nejspíše z důvodu jeho náboženských znalostí a posledním je 

zpěvák Matěj Ruppert29, jež je znám pro svůj specifický projev a styl humoru.  

 

 

7.7.2 Verbální složka pořadu  

Konverzace jsou označovány iniciály účastníků, v tomto případě následující: Leoš 

Mareš LM, Adéla Banášová AB, Martěj Ruppert MR, Zbigniev Czendik ZC a Patrik 

Hezucký PH. 

 

7.7.2.1 Účinkující  

Moderátor Leoš Mareš vítá v úvodu diváky a vysvětluje pravidla soutěže a dále 

představuje panelisty jako čtyři jezdce apokalypsy a při jejich představení používá slovo 

slušný.  

LM: „Vítejte u QI. Pravidla jsou jednoduchá. Já pokládám otázky, které 

jsou tak těžké, že na ně nejde prakticky správně odpovědět. Proto budu 

dávat body za zajímavé odpovědi bez ohledu na to, jestli jsou správné.“ 

LM: „Moderátorka se slušnou pověstí intelektuálky Adéla Banášova, 

zpěvák se slušným hlasem Matěj Ruppert, slušný odborník na věci mezi 

nebem a zemi, římskokatolický kněz Zbigniev Czendik a slušný Patrik 

Hezucký.“ 

 

                                                           
26 https://www.csfd.cz/tvurce/53991-patrik-hezucky/ 
27 https://www.csfd.cz/tvurce/53087-adela-vinczeova/ 
28 https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/236989-zbigniew-czendlik.html 
29 https://www.csfd.cz/tvurce/32975-matej-ruppert/ 
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Dále se ukazují specifické zvuky tlačítek, v tomto díle se jedná o státní hymny 

panelistů, postupně slyšíme slovenskou, českou, polskou a u Patrika slyšíme píseň Leoše 

Mareše. Poté začíná první otázkou. V celém průběhu pořadu pokládá soutěžícím otázky 

a vysvětluje správné odpovědi. Hodnotí odpovědi soutěžících a přiřazuje nebo odebírá 

jim body. Snaží se držet témat spojených s otázkou, dovysvětluje v průběhu pravidla 

soutěže, jako například, když se spustí alarm a soutěžící dostane pokutu. Občas se snaží 

společně s panelisty na témata reagovat a glosovat. 

LM: „Všichni jistě znají ten příběh, jak Noe postavil Archu, ale my se ptáme, 

kolik ovcí bylo v Noemově arše?“ 

PH: „Domnívám se, že jich bylo 7, protože chtěl mít na každý den jinou.“ 

MR: „Patrikova hypotéza je v zásadě správná, ale já bych řekl že jich bylo šest, 

protože v neděli se nepracuje.“ 

LM: „Tak teď už to vypadá jako tipovačka, takže Adélo.“ 

AB: „Já bych měla takovú slušnú, jako ja viem, že taková predstava je v Čechách 

oblubená, ale ja by som dala, že dve...“ 

(alarm) 

LM: „Dvě, ach, tak teď vám vysvětlím, co se stalo. Tohle to je věc, které říkáme 

pokuta neboli je to očekávaná ale zároveň špatná odpověď.“ 

 

LM: „Kdy skončila poslední doba ledová?“ 

PH: „Na konci doby ledové podle mě tak plus minus autobus.“ 

LM: „To je ale vlastně správná odpověď, to já musím dát 5 bodu Patriku.“ 

 

LM: „Co by se stalo, kdyby dinosauři vstali z mrtvých doopravdy? Jaký problém 

by dnes museli aktuálně řešit?“ 

.... 

LM: „Byl by to takový problém, který by se řešil během několika okamžiků.“ 

AB: „Elektrické dráty.“ 

LM: „Tak kdyby se objevili poprvé na Slovensku, tak by ten problém neměli.“ 

 

Na konci pořadu Mareš přečte skóre panelistů a loučí se s diváky 

LM: „Děkuji mým hostům přeju vám optimistický zbytek večera.“ 
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Panelisté pořadu odpovídají na otázky pokládané moderátorem a snaží se najít 

správnou odpověď nebo alespoň vymyslet zajímavější a vtipnější alternativy odpovědi. 

Baví se mezi sebou a žertují. Nepřichází tolik se zajímavostmi sami od sebe, spíše reagují 

na již dané odpovědi. Dělají si legraci ze sebe navzájem a i z moderátora Leoše Mareše.  

ZC: „A víš, Leoši, co říkal můj děda? Že když pánbůh chce někoho 

potrestat, tak mu rozum bere a peníze dává. Chytré že, můj děda.“ 

AB: „Ty musíš mít peněz Leoši.“ 

 

LM: „A Matěji ty sis ten účes nechal udělat kvůli QI?“ 

MR: „Ano.“ 

PH: „Matěj si nechal udělat ten účes kvůli IQ.“ 

 

Publikum odměňuje potleskem správné nebo zajímavé odpovědi a tleská i na 

úvodu a na konci show. Kromě jejich reakce na výroky soutěžících jsou také soutěžícími 

a moderátor může přidělit body za správnou odpověď. 

 

7.7.2.2 Klíčová témata promluv 

Mezi otázky soutěže patřilo například „Kolik ovcí bylo v Noemově arše?“ nebo 

„Kdy skončila poslední doba ledová?“. Soutěžící se snaží odpovídat, ale častokrát řeknou 

tu nejznámější a často tak špatnou odpověď, jelikož nejsou úplně zvyklí na formát 

soutěže. Na plátnech se tak objeví daná odpověď a začne znít alarm, což značí pokutu a 

ztrátu bodů. Moderátor poté vysvětluje, proč jsou odpovědi jiné, přikládá různá fakta a 

zajímavosti.  

S panelisty se baví lehce a snaží se s nimi občas vtipkovat, soutěžící se spíše baví 

mezi s sebou a mezi sebou i žertují. Leoš Mareš se občas snaží posouvat soutěž dál, ale 

bývá občas nejistý v odpovědích a kontroly jejich správnosti. 

LM: „Schválně tipněte si, kdo byli ti čtyři škůdci, kterým vyhlásil čínský 

vůdce Mao válku na život a na smrt?“ 

AB: „Tak byli to intelektuálové určitě“ 

LM: „No....intelektuálové? Myslíš?“ 

AB: „No jasně, kdo byl vzdělaný, tak to byl nepřítel státu.“ 



78 
 

LM: „Určitě, určitě.“ 

AB: „Takže ty by si neprežil s těmito okulármi, ty by si šel prvý.“ 

..... 

AB: „Já si myslím, že jsou to vrabce.“ 

LM: „Ano vrabec, vrabce, jak říkáš ty, takže 10 bodů pro Adélu.“ 

.... 

PH: „Jaký byl způsob boje?“ 

AB: „Oni triasli stromami, aby si nemali, kdy oddýchnut, no naozaj“ 

(smích) 

LM: „Počkej to je možná správná odpověď, ty si neděláš legraci.“ 

AB: „Já teda...aspoň někdo mi toto povedal někdy, já si pametám čudné 

věci, ale toto je pravda.“ 

LM: „Tak dobře, pojďme dál.“ 

AB: „Však zjistíš to ještě.“ 

 

7.8 QI – na vše máme odpověď – Díl č.2 

7.8.1 Dramaturgicko-produkční záměr 

7.8.1.1 Programová strategie 

Druhý díl má stejný vysílací čas, je na stejném programu a patří do stejné série A 

a jeho název je Afrodiziaka. Pravidla jsou také stejná. 

 

7.8.1.2 Vizuální a hudební obal 

Interiér studia je také stejný, stejně tak jako ostatní prvky, které zůstávají po celou 

řadu nezměněné. 

 

7.8.1.3 Obsazení 

Moderátorem je stále Leoš Mareš, mezi soutěžící panelisty patří opět Patrik 

Hezucký a nově Sandra Pogodová, Jakub Kohák a Miloš Knor. 
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Do této epizody byl vybrán mezi panelisty Jakub Kohák30, reklamní režisér a 

herec, jenž se do povědomí široké veřejnosti dostal rolí brankáře Káji v seriálu Okresní 

Přebor, který se pravidelně objevuje v televizních show, a to především díky svému 

specifickému humoru. Sandra Pogodová31 je českou herečkou pravidelně se objevující na 

obrazovkách televize Prima, kde hrála například v úspěšném seriálu Rodinná pouta nebo 

Bazén. Její humor je taktéž specifický a je častým účastníkem různých talk show nebo 

game show. A jako třetím panelistou je zde Miloš Knor32, kterého diváci objevili v roce 

2007 v pořadu stand-up komedie Na Stojáka, kde se objevoval pravidelně se svými 

výstupy. V pořadu je jako jediný zástupce stand-up komika. 

 

7.8.2 Verbální složka pořadu  

Pro tento díl budu požívat následující iniciály: Leoš Mareš LM, Patrik Hezucký 

PH, Sandra Pogodová SP, Jakub Kohák JK a Miloš Knor MK. 

 

7.8.2.1 Účinkující 

Moderátor vítá diváky a začíná citátem Oscara Wilda. Následně představuje 

panelisty a přidává k nim přívlastek spojený s tématem dílu. Poté soutěžící představují 

zvuky tlačítek a moderátor představuje první otázku. 

LM: „Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer, vítejte u pořadu QI. Téma 

máme afrodiziaka. Doufám, že se nám dnes podaří potvrdit teorii 

Oscara Wilda, že jsou jen dva typy zajímavých lidí. Ti, kteří vědí 

naprosto všechno a ti, kteří nevědí absolutně nic. Do první skupiny 

určitě patří afrodiziakálně svůdně voňavá Sandra Pogodová, 

neodolatelně zarostlý Jakub Kohák, neodolatelně štíhlý švihák Miloš 

Knor a sexappealem oplývající vysprchovaný Patrik Hezucký.“ 

 

Moderátor opět řídí pořad, pokládá otázky a hodnotí správnost či originalitu 

odpovědí. Kromě otázek také vysvětluje pravdivé odpovědi nebo také v určitých 

případech, proč existuje v širším povědomí odpověď špatná. Přidává zajímavé historky a 

                                                           
30 https://www.csfd.cz/tvurce/30183-jakub-kohak/ 
31 https://www.csfd.cz/tvurce/33809-sandra-pogodova/ 
32 https://www.csfd.cz/tvurce/50185-milos-knor/ 
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snaží se, aby panelisté reagovali a snaží se show korigovat, což mu občas stěžují samotní 

panelisté.  

LM: „Když se u nás někdo nešťastně zamiluje, tak říkáme, že má 

zlomené srdce a v Laosu mají zlomeného něco jiného. Používají něco 

jiného než srdce jiný orgán.“ 

.... 

JK: „Nemohl by to být orgán státní moci? Mám z tebe zlomenýho 

nadstrážmistra.“ 

LM. „Jsou to játra.“ 

JK: „Já myslím, nadstrážmistr to bude spíš jako desátník, viď.“ 

LM: „Jsou to játra.“ 

PH: „Svobodník“ 

LM: „Jsou to játra. Tady se člověk neprosadí.“ 

JK: „Svobodník, desátník a pak je četař.“ 

MK: „Já bych hrozně nerad, aby to zapadlo, ale jsou to játra.“  

 

Na konci pořadu, předtím, než přečte celkové skóre, se zeptá panelistů, zda je 

pořad bavil, poté přečte celkové skóre a rozloučí se s panelisty i s diváky zajímavým 

faktem.  

LM: „Pojďme se podívat na celkové skóre. Bavilo vás to trošku tady?“ 

PH. „Fantastický dneska.“ 

JK: „Fantomaský.“ 

LM: „Miloši?“ 

MK: „Mě to bavilo extrémně.“ 

 

LM: „A na závěr mám radu pro pány, že ženy dávají přednost mužům, kteří 

umějí hrát na kytaru mnohem více než sportovcům třeba tenistům. Takže pánové, 

vezměte nějaký hudební nástroj, třeba španělku, a běžte hrát na balkon své milé, 

ať se zadaří. Přeju příjemnou dobrou noc, děkuju hostům i vám divákům.“ 

 

Panelisté opět odpovídají na otázky, snaží se buď uhodnout správnou odpověď 

nebo dát odpověď, která je originální a pro diváky zábavná tak, aby mohli získat od 

moderátora body. 
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LM: „Otázka zní, čím se liší současné gejši, nebo ty gejši, jak je známe, 

od těch prvních?“ 

JK: „Ty současné ještě žijí a ty první ty už dávno umřeli. Možná ještě 

nějaká 300letá bude někde schovaná ale jinak...to je největší rozdíl.“ 

LM: „Asi pět bodů pro Jakuba.“ 

 

Baví se mezi sebou, reagují hodně na vtipy mezi sebou a také s moderátorem 

pořadu. Specifický humor v tomto pořadu má především Jakub Kohák. 

PH: „Co já mám takhle co z análů jsem slyšel...“ 

JK: „To bych si nechtěl poslechnout.“ 

 

LM: „Nejvíc tleská tady šestiletej chlapeček v první řadě.“ 

JK: „To je můj syn!“ 

PH: „Ale ten táta to neví!“ 

JK. „Je to totiž kuku, kukačka!“ 

MK: „No očividně, protože to neví ani máma.“ 

 

Publikum má stejnou roli jako v předchozím díle.  

 

7.8.2.2 Klíčová témata promluv 

Téma dílu bylo Afrodiziaka, tudíž se otázky a promluvy týkaly tohoto tématu a 

věcí s ním spojených. Mezi otázky patřily třeba „Proč se afrodiziaka nazývají 

afrodiziaka?“ nebo „Co víte o španělských muškách?“. V jednom kole pracuje 

moderátor s rekvizitou, kterou představí jménem a panelisté musí uhádnout, o co se jedná 

(jedná se o kousky celeru položené na talířku s párátky, které rozdá každému 

soutěžícímu). 

LM: „Před námi je rychlá otázka a budeme tady mít rekvizitu, připravte si ruce 

na tlačítka, rychlá otázka, můžete získat body. Kdo z vás ví, co to je opich?“ 

SP: „Špikovač na prase“ 

JK: „Je to konečná část jména Volopich.“ 

... 
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LM: „Je to zastaralý název celeru, který se používal v 19.století a název 

opich skutečně již předznamenává, že se jedná o zeleninu sexuálně 

stimulují.“ 

SP: „No celer to je afrodiziakum chudých, to je známý ano.“ 
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8 DISKUZE 

V této části se pokusím shrnout veškeré poznatky z teoretické i analytické části a 

zaměřím se na zodpovězení výzkumných otázek.  

 

8.1 VO1: Do jaké míry se liší česká verze od britského formátu? 

8.1.1 What’s my line? vs. Hádej, kdo jsem! 

Po uskutečnění analýzy bylo zřetelné, že se česká a britská verze od sebe velice 

odlišují. Co se týče dramaturgicko-produkčního hlediska, vidíme hned na první pohled, 

že díly se liší stopáží. Díl britské předlohy je dlouhý vždy okolo 30 minut. Česká adaptace 

je delší téměř dvojnásobná se stopáží okolo 55 minut. Počet kol je přitom stejný, stejně 

tak jako pravidla, která se významně neliší. Když porovnáme dobu, ve které byly epizody 

vysílány, vidíme zde výrazný rozdíl minimálně 30 let, s prvním analyzovaným dílem 

dokonce 50 let. Rozdíly jsou viditelné v použité grafice a úvodních znělkách z důvodu 

postupného vývoje technologií v televizním vysílání.  

Znělka se měnila, jak již bylo řečeno, s dobou. V 50.letech se použila jednoduchá 

animace, v 80.letech již krátká videa a grafika, česká verze z roku 2010 již naplno využila 

všech možností moderního grafického designu. Česká znělka je také jako jediná zpívaná. 

Je podobnější britskému dílu z 50.let, kdy mužský hlas vyvolává jména povolání. Základ 

interiéru studia je ale ve všech dílech stejný, jako například stejné rozmístění stolů, 

účinkujících či používání počítadla.  

Pravidla zůstala víceméně stejná. Změnu můžeme najít v pořadí kola s tzv. 

tajemným hostem, které v 50. letech bylo v pořadí čtvrté, poté se přesunulo v 80.letech 

do třetího kola, kde tak zůstalo i v české adaptaci, i když pod jiným názvem a to VIP host. 

Také zmizelo poslední kolo s náhodným výběrem soutěžícího z publika, které jsme 

pozorovali v 50.letech. V britské verzi pořadu v kole s tajemným hostem si všichni 

panelisté zakryjí oči škraboškami a celebrita jim sama odpovídá se změněným hlasem. 

V české adaptaci za celebritu odpovídá sám moderátor. Dále také soutěžící předvádí 

krátkou pantomimu, v české verzi přednese panelistům krátkou indicii. Panelisté mají 

také možnost si tipnout povolání pouze z prvního dojmu na rozdíl od britské verze. 

Významnou změnou je výhra pro soutěžícího. V britské verzi soutěžící v případě, že 

vyhraje, dostává diplom. V té české dostává za každou svou zápornou odpověď 500,- do 

kasičky ve tvaru prasátka a celkem si tak může domů odnést 5000,-. Pravidla jsou v české 
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verzi uvolněnější než v britské. V britské je velký důraz na kladení otázek jednotlivých 

panelistů, bez nápovědy publika či ostatních panelistů, kteří nejsou na řadě. Moderátor 

toto hlídá a případně panelisty napomíná. V české verzi si panelisté radí a pomáhají mezi 

sebou, moderátor je nijak neusměrňuje a občas jim naopak pomáhá a podporuje 

Tímto bych přešla k poslední dramaturgicko-produkční části, a to výběru 

účinkujících. V britské verzi z 50.let docházelo k obsazování relativně náhodně. 

Televizní vysílání bylo na svém začátku a často bylo doplňováno osobnostmi 

z rozhlasového vysílání, jakými byl právě Eamonn Andrews nebo Gilbert Harding. Když 

posoudíme díl z 80.let, který byl vysílán na komerční ITV, vidíme tendenci obsazovat 

mezi panelisty herce a jiné osobnosti právě z televize ITV, jako byli herci Simon Williams 

a Jill Gascoigne. Stejný trend vidíme v české verzi, kdy velká většina panelu jsou herci 

z populárních pořadů televize Prima jako Rodinná pouta nebo Velmi křehké vztahy. Patří 

mezi ně moderátor Petr Vondráček, herečka Alice Bendová nebo herec Martin Zounar. 

Toto obsazování je logické, diváci pořadu se jistě raději budou koukat na show s herci, 

které znají ze svých oblíbených seriálů a Prima bude tyto herce obsazovat, jelikož 

obsazení těchto herců v podobných seriálech jim již jednou zařídilo vysokou sledovanost. 

Herci těchto televizí budou mít zároveň i jistě s danou televizí smlouvu. 

Největší rozdíl mezi původním formátem a adaptovanou verzí jsem postřehla 

právě v druhé analyzované části, a to verbální složce pořadu. Jak jsem již naznačila, 

pravidla české verze nejsou na rozdíl od té britské tolik striktní. Panelisté si více povídají 

a konverzují mezi sebou a s moderátorem. Za tím bych viděla i velký rozdíl ve stopáži 

pořadu, který je téměř dvojnásobný. Účinkující v obou britských verzích se drží svého 

úkolu, panelisté se snaží přijít na povolání, soutěžící odpovídají ano a ne a moderátor 

dohlíží na správnost odpovědí a na to, aby show plynula. Snaží se také, aby si panelisté 

mezi sebou nepomáhali a nesnažili se hru zdržovat, show má tedy určité tempo. Česká 

verze je více komunikativnější, nese se v mnohem přátelštějším tónu. Moderátor a 

panelisté si navzájem tykají a povídají si o svém osobním životě a zážitcích. Britská verze 

stále působí jako game show, ve které jde především o výhru, ale která se zároveň snaží 

i pobavit. Česká verze na druhou stranu působí jako sešlost známých, kde se náhodou 

může i soutěžit o ceny, ale hlavní je se pobavit a pobavit i ostatní.  
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8.1.2 QI: Quite Interesting vs. QI - na vše máme odpověď 

Po analýze pořadu QI: Quite Interesting a QI – na vše máme odpověď jsem tolik 

rozdílu neshledala. Obě show mají stejnou stopáž, stejná pravidla, dokonce i stejnou 

znělku. Není zřetelný ani výraznější rozdíl mezi úplně prvním dílem QI a poté jeho 

třináctou řadou vysílanou v době zavádění verze české. Jediná viditelná změna je interiér 

studia. Rozložení stolů a panelistů je stejné, studium v britském vysílání je ale více 

rozloženo do šířky, kdežto české do výšky. Proto má například česká verze o jedno plátno 

navíc, na které se promítají videa a fotky v závislosti na tématu, a to plátno nad 

moderátorem pořadu.  

Myslím, že nejvíce zajímavé je porovnávat pořad v oblasti obsazení panelistů a 

moderátora. Moderátor britského originálu je Stephen Fry, o kterém se hovoří jako o 

britském národním pokladu. Jak jsem již psala v analytické časti, jedná se o muže, jenž 

vystudoval Cambridgeskou univerzitu v oboru literatury a na této vysoké škole se dal 

k divadelní skupině a poté několik let tvořil skečovou satirickou show. Jedná se o 

vzdělaného muže, jenž se pravidelně účastní debat týkajících se například náboženství, 

napsal několik knih a je aktivní, co se týče komentování politického dění. Role 

moderátora v tomto pořadu, kde jeho hlavním úkolem je ptát se na vědomostní a zajímavé 

otázky z širokého spektra od politiky, přes vědu po kulturu, je Stephenovi Fryovi, dalo 

by se říci, „ušitá na míru“. V české verzi se role moderátora zhostil Leoš Mareš. Leoš 

Mareš je velice populárním moderátorem v České republice se schopností rychle reagovat 

na situaci a improvizovat. Proto je často moderátorem slavných reality nebo talent shows 

jako Superstar nebo X faktor. Pořady, ve kterých se vyskytoval, byly vždy spíše zaměřené 

na skupinu posluchačů a diváků do 30 let, jako například hudební pořad Eso nebo právě 

zmíněné talentové show. Je velice těžké ho porovnat s moderátorem typu Stephena Frye, 

který sice není typickým moderátorem, ale jeho portfolio mu pomáhá vytvářet obraz 

vzdělaného muže uprostřed panelu soutěžících. U Leoše Mareše se tento nedostatek 

pokusili producenti pořadu vyřešit jakýmsi kostýmem intelektuála. V pořadu ho vidíme 

nosit výrazné brýle a motýlka s košilí, které mají přispět k vytvoření stereotypního až 

karikovaného vzhledu intelektuála. 

Co se týče panelistů, vidíme také určitý rozdíl v obsazení. V britské verzi je více 

jak polovina obsazených panelistů vysokoškolsky vzdělaných a také velice všestranně 

založených. V pořadu se objevují především komici, kteří měli nebo mají svoje stand-up 

vystoupení a turné nebo hráli v různých komediálních seriálech a show (u kterých jsou 
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často i autory). Většina z nich jsou také spisovatelé nebo mají nějakou žurnalistickou 

zkušenost, nebo jsou profesně zaměření i na jiné věci jako například Victoria Coren, 

profesionální hráčka pokeru, Bill Bailey, hudebník, autor a moderátor pořadu o ptactvu 

nebo Danny Baker, rozhlasový moderátor a spisovatel se zaměřením na hudbu. Panelisté 

se hodně ptají a také se snaží přispívat svými znalostmi a zajímavostmi, co znají, a tím 

tak vyhrávat body navíc. 

 V české verzi jsou panelisty lidé z různých řad českých celebrit. Jedná se 

například o zpěváka Matěje Rupperta, herečku Sandru Pogodovou, římskokatolického 

kněze Zbignieva Czendika a režiséra Jakuba Koháka. V průběhu show reagují na otázky 

Leoše Mareše, reagují sami na sebe, ale nesnaží se tolik o pronesení nějaké zajímavosti, 

spíše se snaží co nejvíce vtipkovat. Několikrát se také středem jejich pozornosti a vtipu 

stane právě moderátor Leoš Mareš, což mu občas ubírá na tom, aby vypadal přesvědčivě 

a jako autorita. 

Co se týče verbální položky, ta je vesměs stejná. Moderátoři obou pořadů 

představují otázky, přinášejí fakta a k tomu přidávají vtipné a zajímavě naučné historky. 

Představení a rozloučení moderátora je velice podobné, stejně tak jako styl představování 

hostů a jednotlivých témat. V tomto případě lze vidět, že se producenti české adaptace 

snažili co nejvíce držet se scénáře a co nejvíce se pokusili přiblížit originálnímu formátu 

show. Ve výsledku ale oba pořadu působí rozdílným dojmem. QI: Quite interesting jako 

originální zajímavá show, kde se člověk dozví spoustu zajímavostí s pomocí moderátora 

a vtipných hostů, česká verze naopak působí nevyspěle a ne tolik vážně, už jen díky 

převleku moderátora a jeho portfoliu, i portfoliu některých hostů. 

 

8.2 VO2: Jakými způsoby se adaptovaná verze přizpůsobuje českému 

publiku? 

8.2.1 Hádej, kdo jsem! 

U pořadu Hádej, kdo jsem! je přizpůsobení českému publiku viděno v několika 

aspektech. Nejdříve ve znělce pořadu, která je vytvořena specificky pro tento pořad a 

jedná se o píseň s českým textem zpívanou samotným moderátorem Petrem Vondráčkem. 

Petr Vondráček byl prvně výrazně zaznamenán v pořadu S politiky netančím a Politické 

harašení anebo s politiky stále netančíme, kde společně se skupinou Lokomotiva měli 

pravidelná hudební vystoupení. Jednalo se v té době o divácky úspěšný pořad a 
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vystoupení Petra Vondráčka byla velice oblíbená. Proto kombinace jeho jako moderátora 

s vlastní zpívanou znělkou působí jako dobře promyšlený tah pro nalákání diváku. 

Českému publiku je také určitě nejvíce přizpůsobeno obsazení panelistů. Jak jsem 

již říkala, jedná se především o hvězdy úspěšných seriálů televize Prima jako Velmi 

křehké vztahy nebo Rodiná pouta jako Alici Bendovou nebo Martina Zounara. Václav 

Vydra zase moderuje se svojí ženou Janou Bouškovou velmi úspěšnou kulinářskou reality 

show Prostřeno. Bohumil Klep se pravidelně objevoval a objevuje na obrazovkách 

televize Prima a je oblíbeným českým komediálním hercem. Show je navíc obohacena 

od původní verze velice častou vzájemnou konverzací mezi všemi panelisty a i 

moderátorem, divák tak kromě typické game show dostává i jakýsi konverzační formát 

pořadu, který je v Čecháh velice populární. Mám na mysli dlouhou historii pořadů od 

Hovorů H a jiných pořadů s Miroslavem Horníčkem, přes typické silvestrovské večery, 

po pořady typu Bolkoviny nebo Sejdeme se na Cibulce. Vezmeme-li v potaz tyto pořady, 

kde diváci měli možnost usednout k televizním obrazovkám a v klidu sledovat své 

oblíbené televizní osobnosti, jak se baví o svém životě a vypráví veselé historky 

z natáčení, je logické, že i česká adaptace pořadu Hádej, kdo jsem! přidala jako 

lokalizační prvek rozšířenější přátelskou konverzaci.  

 Co se týče výběru soutěžících v tomto pořadu, myslím, že nemají přímý vliv ke 

vztahu k českému divákovi. Premisa soutěže je odhalit povolání soutěžícího, které není 

úplně typické nebo je něčím zajímavé, což se v obou případech, jak originální britské, tak 

adaptované české verzi dařilo. 

 

8.2.2 QI – na vše máme odpověď 

Česká verze pořadu QI: Quite Interesting se snaží co nejvíce podobat původnímu 

britskému formátu. V pořadu je stejná znělka, stejné grafické prvky a podobně vybavené 

studio. Show má shodnou stopáž a podobně tematicky všeobecně zaměřené otázky.  

K přizpůsobení pořadu českému divákovi bych asi přiřadila fakt, že Leoš Mareš 

jako moderátor pořadu nosí kostým intelektuála. Jak již bylo řečeno, Leoš Mareš není 

typickou postavou pro vedení intelektuálních debat či trefného humoru, který vidíme 

například u moderátora Marka Ebena. Jeho humor byl vždy spojen s mladší kategorií 

diváků, stejně tak i jeho celkové působení na televizních obrazovkách. Je možné, že i 
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tento oblek s výraznými brýlemi a motýlkem měl rezonovat s jeho typickým mladším 

publikem.  

Celkové obsazení panelistů je přizpůsobeno tím, že vybírá známé osobnosti 

s předpokladem oblíbenosti u českého publika. Typickým příkladem je režisér Jakub 

Kohák, který se často objevuje na televizních obrazovkách a je znám svým typickým 

humorem, stejně jako například Miloš Knor, známý z velmi úspěšné stand-up série Na 

Stojáka, kde sledovanost jeho stand-upů dosahuje na platformě YouTube pravidelně 

okolo půl milionu shlédnutí. Do role stálého panelisty a pravé ruky moderátora byl 

obsazen Patrik Hezucký, který je dlouholetým spolu moderátorem Leoše Mareše na 

rozhlasové stanici Evropa 2, kde již od roku 1999 společně uvádějí Ranní show. Tato 

dvojice je v České republice známá a oblíbená až do dnešní doby, je tedy logické, že do 

této role obsadili producenti právě jeho, jakožto záruku zábavy pro českého diváka.  

 

8.3 VO3: Jaké jsou možné důvody úspěchu a neúspěchu 

adaptovaného formátu? 

8.3.1 Hádej, kdo jsem! 

Za úspěchem Hádej, kdo jsem! můžeme vidět následující důvody. Jak již bylo 

několikrát popsáno, show využívá lokalizační prvky pro přizpůsobení se domácímu 

publiku. Velkou zásluhu má právě volba obsazení účastníků, kterými jsou známé 

osobnosti úspěšných seriálů a pořadů, v tomto konkrétním případě mluvíme o seriálech 

televize Prima Rodinná pouta, kdy sledovanost pravidelně přesahovala jeden milion 

diváků ve věku 15+ let, rekordní sledovanost přesáhla v roce 2005 dva miliony diváků, a 

Velmi křehké vztahy se sledovaností okolo milionů diváků. (PR PRess TV Prima 2005, 

lupa.cz) 

Dalším lokalizačním prvkem je přizpůsobení obsahu formátu, který v české formě 

není pouze soutěžní panelová show ale i konverzační, kdy vidíme panelisty hojně 

konverzovat o tématech ze svého osobního či profesního života, moderátora, již k těmto 

tématům přispívá a zároveň přátelsky a téměř důvěrně oslovuje diváky a hosty soutěže. 

Přestože se show díky této tendenci prodloužila až téměř k hodině vysílacího času, diváky 

nepřestala bavit, spíše naopak.  
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Podle Milana Krumla, jenž se problémem adaptace pořadů zabývá, je oblíbenost 

tohoto pořadu způsobená i jeho jednoduchým konceptem. Panelisté pouze hádají 

povolání hosta, ptají se jednoduchými otázkami a nemusí mít tolik schopnost improvizace 

a pohotovosti. Diváci si také podle něj porovnávají svoji schopnost odhalit povolání hosta 

s panelisty. (Kruml 2013) 

 

8.3.2 QI – na vše máme odpověď 

První reakce na vysílání pořadu byly pozitivní, pořad působil svěže a kritička 

Mirka Spáčilová označila QI za formát, jenž by slušel i veřejnoprávní televizi. (Spáčilová, 

2013b) Přesto byl pořad zrušen kvůli nízké sledovanosti, která při nasazení programu do 

středečního večera činila okolo 10% podílu sledovanosti a při pokusu o vysílání pořadu 

v hlavním vysílacím čase sobotního večera dosáhl pouhých 5%. (mediamania.cz, 2013)  

Co tedy může stát za tímto neúspěchem? Show se pokoušela adaptovat původní 

formát s velkou přesností podle originálního konceptu, včetně znělky, interiéru studia a 

pravidel a otázek soutěže. Mezi jediné lokalizační prvky show patří samozřejmě obsazení 

známými českými osobnosti. Show se pokusila vsadit na jistotu moderátorské dvojice 

Mareš a Hezucký, tato sázka se ale nesetkala s úspěchem. Jak již bylo řečeno, panelové 

show jsou závislé na kvalitním a vhodném obsazení účastníků. (Davies, 2018) Ale nejen 

to. Podle článku Milana Krumla o přebírání panelových show je především důležitá 

diskuze o rolích panelistů a moderátora a struktuře pořadu. V případě panelové show není 

moderátor hlavní vůdčí osobností, silnými hráči jsou právě samotní panelisté. Moderátor 

dohlíží především na tempo soutěže. Panelisté nejsou v show jen od toho, aby vtipně 

glosovali, ale především, aby u nich byla schopnost reagovat na ostatní a k tomu je 

zapotřebí i určité množství znalostí. (Kruml 2013)  

V české verzi QI vidíme, že přesně tyto zmíněné věci v českém obsazení 

nefungují. Panelisté se často snaží spíš o samostatné vtipy než o zábavnou a originální 

diskuzi a Leoš Mareš jako moderátor nezvládal show pořádné korigovat, tudíž je její 

tempo nedynamické a chvilkami může diváka i nudit. Mirka Spáčilová už před začátkem 

vysílání prohlásila, že pro Leoše Mareše půjde o křest ohněm, a to především kvůli 

srovnání se Stephenem Fryem, jehož schopnosti a znalosti jsou velice odlišné. (Spáčilová, 

2013b) Postava Stephena Frye jakožto vševědoucího moderátora funguje lépe, na rozdíl 

od Leoše Mareše převlečeného za intelektuála. Velice dobře situaci vystihl Milan Kruml, 
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když napsal, že „Pokud ale někdo čekal, že vznikne téměř přesná kopie původního 

formátu BBC, má o televizi jen mlhavé představy. Je to sice smutné, ale realita je taková, 

že pro tento typ pořadu v současnosti nemáme odpovídající protagonisty.“ (Kruml 2013)  

Český divák není na tento typ pořadu zvyklý. Při zahájení pořadu projevila Mirka 

Spáčilová i určité pochybnosti, a to právě v tom, že pořad tohoto typu, jež je zaměřen na 

vědomosti a postrádá prvky estrády, na které jsou diváci zvyklí, nemusí skončit úspěšně. 

Kromě toho zaujala podobný postoj jako Milan Kruml, když vyjádřila obavu, zdali bude 

mít pořad dostatek osobností do rolí panelistů, kteří jsou pro tuto show stěžejní. 

(Spáčilová, 2013a, b)  

Přestože se objevují i úspěšné naučné show podobné panelovým jako například 

Zázraky přírody (2009) na České televizi, stále zde vidíme rozdíl v tom, že show vede 

moderátor pořadu a soutěžící pouze vybírají ze správných odpovědí. Nemusí odpověď 

vymýšlet, ani se nemusí snažit o chod diskuze. Jak již bylo zmíněno, v britských 

končinách je velká část slavných a úspěšných komiků vysokoškolsky vzdělaných 

s všeobecným rozhledem a různorodými zájmy. Jedná se o dlouholetou historii 

satirických komediálních show a stand-up komiků, kteří byli vždy sami svými vlastními 

autory. V České republice v současné době podobné postavy postrádáme, a proto tento 

pořad nemůže zatím plně fungovat.  
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9 ZÁVĚR 

Diplomová práce Adaptace televizních formátů: Britská panelová show v českém 

prostředí zkoumala možné důvody úspěšného a neúspěšného adaptování typicky 

britského formátu panelových show do českého televizního prostředí.  

V první části práce jsem se zabývala teoretickým ukotvením tématu od úplného 

začátku, a to pojmu globalizace. Důležitým pojmem pro tuto práci je především kulturní 

globalizace, kde se dozvídáme o šíření vlivu západních velmocí jako USA nebo Velké 

Británie a jejich vlivu šířeným do jiných zemí a kultur. Zde se začíná hovořit o kulturním 

imperialismu a homogenizaci kultury a o mazání kulturních rozdílů. (Thompson, 2004, 

Hopper, 2007) Robertson (1995) ale oponuje s termínem glokalizace a s teorií 

heterogenizace kultury, kdy globální a lokální se navzájem propojuje a ovlivňuje a dává 

vzniknout novým formám.   

To můžeme vidět právě u globalizace televizního prostředí a využívání televizních 

formátů. Albert Moran (2004) vysvětluje tento pojem a přirovnává ho k balíku, který 

obsahuje všechny informace o pořadu. Formát je jak globálně šiřitelný, tak lokálně 

adaptovatelný. Součástí formátů je tzv. bible jež obsahuje všechny detailní informace od 

scénáře po znělku. Televizní formát se začal rozvíjet v 50.letech a to především na území 

USA a Velké Británie a postupně se globálně expandoval díky technologickému rozvoji 

a politickým změnám v 90.letech ve státech východní Evropy. V dnešní době jsou 

formáty multimilionovou globální oblastí obchodu. Největším exportérem stále zůstává 

Velká Británie, dále USA, Nizozemí a Argentinou a Německem. (Moran, 2004) 

Adaptace formátů je interaktivní proces procházející několika fázemi. Formát 

obsahuje spoustu informací, které nákupčí obdrží společně s biblí formátu. Formát se 

může měnit a přizpůsobovat lokálnímu publiku, nikdy se ale nesmí změnit základní kostra 

pořadu. (Chalaby, 2011) Jak již bylo řečeno, přestože je formát součástí globalizačních 

proudů a tendencí, nedochází k mazání kulturních rozdílů, spíše naopak. Každý formát se 

přizpůsobuje a každá adaptace je trochu jiná. (Waisbord, 2004)  

V České republice došlo ke změně legislativy v mediální oblasti v roce 1991, kdy 

byl umožněn vznik duálního systému a kromě veřejnoprávní České televize se postupně 

na trh dostávaly komerční televize. V roce 1994 začala vysílat televize Nova a od roku 

1997 další komerční televize Prima a společně s Českou televizí jsou dodnes lídry 

televizního trhu. Po procesu digitalizace po roce 2000 se s rozšířením nabídky kanálů 
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rozšířila i potřeba adaptace nových formátů. Mezi nejúspěšnější adaptované formáty 

patřily reality game show Chcete být milionářem?, talentová show Česko hledá superstar 

a reality show Big Brother a Vyvolení. Vysokou sledovanost také vidíme v docusoap jako 

Výměna manželek nebo adaptace britské Ramsay’s Kitchen Nightmares, u nás vysíláno 

pod názvem Ano, šéfe! nebo reality show Prostřeno z britského Come dine with me.  

Panelové show patří mezi jeden z nejoblíbenějších formátů západní Evropy. Jedná 

se o formát, ve kterém panel složený se známých osobností často soutěží mezi sebou a 

při tom satiricky komentuje a glosuje na témata určité show. Přes jejich velkou oblibu 

v západních zemích se je u nás často nedaří úspěšně adaptovat. Jedna z mála velmi 

úspěšných adaptací je adaptace show What’s my line?, jež patří mezi nejranější a 

nejúspěšnější televizní formáty vůbec. Jedná se o jednoduchý formát panelové show, ve 

kterém sedí panel celebrit a hádá povolání soutěžícího za pomoci pokládání otázek, na 

které se dá odpovědět pouze ano nebo ne.  

Český verze pořadu nese název Hádej, kdo jsem! a byla nasazena do vysílacího 

času televize Prima v roce 2007 a stala se okamžitým diváckým hitem a získala několik 

cen TýTý. Naopak neúspěšnou adaptací si prošel pořad také z televize Prima QI – na vše 

máme odpověď z roku 2013. Jedná se o adaptaci úspěšné britské panelové show QI: Quite 

Interesting, která je zaměřená na všeobecný rozhled a na zajímavá fakta. Body se udělují 

za správné a také za zajímavé odpovědi, které jsou originální a zábavné. Show byla 

stažena po první vysílané sérii.  

Cílem mého výzkumu bylo porovnat proces adaptování těchto dvou show a zjistit 

možné důvody toho, proč jedna show byla velice úspěšná a druhá propadla hned na 

samotném začátku. Analýza probíhala na celkem osmi dílech, vždy po dvou dílech 

z britské a české verze pořadu. Vytyčila jsem si tři výzkumné otázky: 

VO1: Do jaké míry se liší česká verze od britského formátu? 

VO2: Jakými způsoby se adaptovaná verze přizpůsobuje českému publiku? 

VO3: Jaké jsou možné důvody úspěchu a neúspěchu adaptovaného formátu? 

V designu výzkumu jsem si určila dvě hlavní zkoumané složky pořadu. První 

dramaturgicko-produkční složku pořadu, ve které jsem se zaměřila na programovou 

strategii, vizuální obal a obsazení show. Jako druhou jsem analyzovala složku verbální, 

kde jsem pozorovala způsob a obsah konverzace všech účinkujících.  
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Výsledky ukázaly, že se britská a česká verze pořadu What’s my line? liší 

v několika bodech, a to především v délce pořadu, kdy česká verze je téměř dvojnásobně 

dlouhá s 55 minutovou stopáží oproti téměř 30 minutové stopáže u britské verze. Rozdíl 

je i ve znělce pořadu, která je v české verzi zpívaná moderátorem Petrem Vondráčkem, 

stejně tak v grafice. Pravidla soutěže byla stejná, co bylo jiné, byla striktnost jejich 

dodržování. V britské verzi bylo dohlíženo moderátorem na chod soutěže, na to, aby 

panelisté rychle hádali a neradili se s ostatními. V české verzi si všichni volně povídají a 

pomáhají a jedná se spíše o kolektivní hru. V britské verzi je cílem show především přijít 

na povolání soutěžícího, tudíž i ostatní témata směřují k těmto povoláním. V české verzi 

kromě uhodnutí povolání se dozvídáme i mnoho o jednotlivých panelistech, kteří mezi 

sebou vedou přátelské konverzace a baví se o zážitcích ze svého osobního života.  

V britské a české verzi QI velké rozdíly nejsou. Stopáž 30 minut je stejná, stejně 

jako znělka pořadu, interiér studia a pravidla soutěže. Viditelnou změnou je oblek 

moderátora české verze Leoše Mareše, který vypadá jako kostým stereotypní představy 

intelektuála s výraznými brýlemi a motýlkem. Rozdíl vidíme i ve výběru obsazení show. 

V britské verzi je moderátorem Stephen Fry, jež je známý pro svůj všeobecný rozhled a 

svoje portfolio, které obsahuje diplom z Cambridgeské univerzity, skečovou satirickou 

show, několik vydaných knih a účastí na politických či náboženských diskuzích. V české 

verzi je moderátorem Leoš Mareš, který patří mezi populární moderátory v Čechách a je 

znám pro svou schopnost improvizace a schopnost rychle a vtipně reagovat na různé 

situace. Čeští diváci ho znají spíše jako vtipného moderátora, který je oblíbený u mladšího 

publika, než jako člověka s všeobecným rozhledem a výraznými politickými názory. 

Rozdíl je i ve vybraných panelistech, jež opět postrádají na rozdíl od britských účastníků 

širší rozhled a schopnost glosovat na různá témata. Styl otázek a témat a celkový průběh 

soutěže je podobný, výsledek pořadu ale působí rozdílně.  

U Hádej kdo jsem! vidíme přizpůsobení publiku hned v několika aspektech. 

Například v použití originální česky zpívané znělky, a také v obsazení panelistů, kterými 

jsou většinou herci z velmi úspěšných seriálů jako Rodinná Pouta, Velmi křehké vztahy 

nebo Prostřeno. Show není čistě jenom o soutěži, ale zároveň hodně konverzační a svým 

stylem připomíná talk show či konverzační pořady z historie českého vysílání (např. 

Bolkoviny), kde si české celebrity povídají o různých tématech a svých osobních 

zážitcích, které byly v Čechách vždy velice oblíbeny.  
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Pořad QI – na vše máme odpověď se co nejvíce snažil zachovat podobnost 

s původním formátem show. Má stejnou stopáž, podobné okruhy otázek, podobné studio 

a stejnou znělku. Obsazení je také přizpůsobeno, do role moderátora a stálého panelisty 

bylo obsazeno moderátorské duo Mareš a Hezucký, které je do dnešní doby velice 

oblíbené u českého publika. Mezi panelisty najdeme oblíbeného stand-up komika Miloše 

Knora nebo moderátorku Adélu Banášovou. 

Úspěch adaptace Hádej, kdo jsem! můžeme tedy vysvětlit tím, že pořad použil 

několik lokalizačních prvků, aby se přizpůsobil lokálnímu publiku, jako znělka pořadu či 

výběr moderátora a hostů a taky díky změně stylu pořadu, který není čistě jenom o 

soutěži, ale hodně o konverzaci mezi soutěžícími a přátelské atmosféře. Zároveň se jedná 

o jednoduchý koncept, a to pokládání otázek soutěžícímu, a tudíž neklade mnoho nároků 

na účinkující. Na druhou stranu QI – na vše máme odpověď mnoho lokalizačních prvků 

nepoužívá, koncept soutěže je stejný, stejně jako znělka či grafika a studio. Jediným 

prvkem je obsazení, kde se vsadilo na moderátorskou dvojici Mareš a Hezucký. Koncept 

soutěže je typický britský a náročnější na adaptaci. Mezi panelisty nestačí mít jen známé 

osobnosti, ale osobnosti, které mají určité schopnosti a znalosti, které v soutěži vhodně 

využívají. Zároveň moderátor pořadu by měl působit jako všeobecně vzdělaný člověk, 

který bude mít na vše odpověď, jak říká sám název pořadu a zároveň umět pracovat 

s panelisty. V současné době je v českých podmínkách tento pořad těžko uskutečnitelný, 

a to jak kvůli výběru osobností, tak divákům, jež nejsou na tento styl zvyklí nebo pokud 

se jedná o diváky sledující zahraniční pořady, jsou často k pokusům o adaptaci velice 

přísní.  

Moderátor pořadu se sám vyjádřil, že tak brzké ukončení nebylo nutné a lidé si 

tak neměli ani šanci zvyknout. (Spáčilová, 2013c) Což je určitým způsobem pravda, 

jelikož pokud se bude spoléhat pouze na pořady, na které je divák zvyklý a nebudou se 

provádět pokusy o adaptaci nových a zajímavých konceptů ze zahraničí, české televizní 

prostředí postupem času ztratí mnoho mladých diváků a také určitou 

konkurenceschopnost se zahraničními televizemi.  
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SUMMARY 

The diploma thesis TV Format adaptation: British panel show in Czech 

environment deals with the problem of adaptation of television formats in Czech 

environment with focus on British format of panel shows. It starts with the theoretical 

part that places the topic in the context of globalisation and more specifically, a cultural 

globalisation. It describes development of theories of cultural homogenization and 

explains the term glocalization. TV formats are result of these processes and they started 

to occur in the 1950s in US and UK television. Today TV formats industry is a 

multibillion area of the global market.  

In Czech Republic the adaptation fully started with the process of digitalisation 

after year 2000, with the very successful adaptation of reality game show Who wants to 

be a millionaire and talent show Pop Idol. Panel shows as a specific British format were 

adapted to Czech Republic several times, but not with huge commercial success. The 

example of successful show is adaptation of the show What’s my line?, which was 

adapted under the name Hádej, kdo jsem! and was very successful with the audience. 

The example of unsuccessful adapted show is QI – na vše máme odpověď, which is an 

adaptation of British show QI: Quite interesting and was ended after the first aired 

series. These shows were used for the analysis. 

To find out the cause of the success and failure of these adaptations I chose to do 

a comparative analysis of individual episodes, with the focus on particular categories 

like localisation elements and differences between the original and the adaptation. The 

analysis shows that the most important aspect of the success of the format are the 

localisation elements and the fact that every panel show is different. Hádej, kdo jsem! 

was successful because it used a lot of localisation elements like the well-known cast 

and adjustment of conversational topics and because the format is quite simple. On the 

other hand, QI – na vše máme odpověď is trying to be strictly the same as the original 

and makes mistakes when it comes to the casting, which is the most important part due 

to the demanding character of the show, that requires particular type of panellists, that 

can react quickly and witty and can contribute with interesting facts and context. This 

type of celebrities is still not very common in Czech Republic. The other reason is that 

Czech audience is not used to this type of programme. 
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5. QI: Quite interesting – Díl 1 

- série A, epizoda Adam, rok vysílání 2003, Dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=h1sMTI_dmjU. 

6. QI: Quite Interesting – Díl 2 

- série J, epizoda Jargon, rok vysílání 2013, Dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=3GmUFM08mj0&t=141s. 

7. QI – na vše máme odpověď – Díl 1 

- série A epizoda Apokalypsa, rok vysílání 2013, video jednotka 804709.wmv 

8. QI – na vše máme odpověď – Díl 2 

- série A, epizoda Afrodiziaka, rok vysílání 2013, video jednotka 815229.wmv 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Thk2OZ6lAY
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 

Téma adaptace televizních formátů je spojeno s fenoménem globalizace. Globalizace a tedy 

jakési propojení světa můžeme vidět ve všech sférách jako je například ekonomika a právě 

také kultura. Častokrát se hovoří o vlivu západní kultury na zbytek světa čili o westernizaci 

či amerikanizaci, což se odráží i v televizním průmyslu. 

 

Globalizace přinesla nové možnosti a také soutěživost v mezinárodním měřítku. Vytváření 

nových pořadů se stalo pro televizní společnosti nevýhodné – výroba nového pořadu je 

nákladná a nezaručuje finanční úspěch. Nové řešení v podobě prodeje a nákupu úspěšných 

televizních formátů bylo tedy ideálním řešením. Nákupem televizního formátu se televizní 

společnost dostává k celkovému návodu na úspěšnou show, jsou v něm obsaženy informace 

o rozpočtu, scénáři, scénografii, moderátorovi či hercích. Tohoto návodu se drží, ale zároveň 

ho může obměnit k potřebám lokálního publika (glokalizace). Přestože k adaptaci televizních 

formátů dochází od 50.let, největší boom přišel v 90.letech s pořady typu reality show jako 

Who wants to be a milionaire?, Big Brother, Survivor nebo Pop Idol, jejichž podoby se 

uchytily po celém světě.  

 

I Česká republika úspěšně přebírala zahraniční formáty. V současné době je snaha adaptovat 

pořady různých typů jako například skečové show nebo právě panelové show a jak je možno 

vidět, úspěchu typu Česko Slovenská Superstar nebo Chcete být milionářem? se zatím 

nepodařilo dosáhnout. Úspěch se objevil u pořadů jako Partička či Hádej, kdo jsem, ale i tyto 

pořady nejsou u nás žádnou novinkou natož ve světě. Světová produkce panelových show je 

v současné době velice populární a to především ve Velké Británii. České společnosti se 

pokoušely pořady tohoto typu adaptovat, zatím ale bez většího komerčního úspěchu. Je tedy 
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otázkou zdali se jedná o neschopnost společností převádět tyto specifické formáty nebo zdali 

tento formát není atraktivní pro české publikum. 

 

V České republice je zatím málo autorů, co by se specificky věnovali tématu televizních 

formátů. Jedním z mála Václav Štětka a jeho odborný článek „From Global to (G)local: 

Changing Patterns of Television Program Flows and Audience Preferences in Central and 

Eastern Europe“ zabývající se převodem televizních formátů a toku televizních pořadů 

v zemích střední a východní Evropy. Dále pak Milan Kruml, který svými články „Licence 

k úspěchu nestačí“ nebo „Jak bavit bez bavičů – poznámky k pokusům o panelové show“ 

připívá k povědomí této problematiky v České republice. Co se týče zahraničních autorů, je 

toto téma velmi dobře pokrytou řadou odborníků jako například Alber Moran, Jean 

Chalaby, Silvio Waisbord nebo Tasha Oren.   

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo 

hypotézy (max. 1800 znaků):  

V této práci se budu zabývat převodem televizního formátu panelové show a to specificky 

z britského do českého prostředí. Pokusím se analyzovat 3-4 převzaté televizní pořady, které 

u nás byly vysílány v období posledních 15 let. Cílem této práce bude zjistit, jaké jsou příčiny 

úspěchu a neúspěchu adaptace těchto pořadů.  

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu): 

 

1. Úvod  

2. Globalizace – Kapitola bude popisovat fenomén globalizace, co tento pojem znamená, 

jaká historie tohoto pojmu a jak se projevuje v různých sférách 

2.1 Globalizace v kulturní sféře (hudba, film, umění, TV) 

3. Televizní průmysl – Kapitola se bude zabývat vývojem televizního průmyslu, se 

zaměřením na hlavní centra USA a Velkou Británii a také na Českou republiku. Dále se 

zaměřím na vývoj televizní zábavy ve stejných oblastech. 

3.1 Historie – USA, VB, ČR 

3.2 Televizní zábava – USA, VB, ČR 

4. Televizní formát – V další kapitole se již zaměřím specificky na definici televizních 

formátů a obchodu s nimi. Budu se opět zabývat historií a poté vývojem a stavem v současné 

době, 

4.1 Historie 

4.2 Současnost ve světě a ČR 

5, Panelová show – Tato kapitola se bude zabývat definicí televizního formátu panelové 

show, kde vznikl, jak se vyvíjel do současné doby a zaměřím se především na úspěchy 

panelové show ve Velké Británii. 

5.1 Historie 

5.2 Velká Británie – země panelové show 

6. Adaptace formátu britských panelových show do českého prostředí – V této kapitole 

se přesuneme z teoretické do praktické a analytické části. Pokusím se analyzovat 3-4 panelové 

show, které byly převedeny z britského do českého prostředí a zjistit příčiny jejich úspěchu a 

neúspěchu 

6.1 Analýza – show číslo 1 

6.2 Analýza – show číslo 2 
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6.3 Analýza – show číslo 3 

7. Shrnutí poznatků – V této předposlední části shrnu veškeré poznatky z předchozí části 

8. Závěr 

 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

Bude se jednat o analýzu britských panelových show, jež byly přeneseny do českého prostředí 

za posledních 15 let jako například QI, Copak bych Vám lhal, Dement(i)y nebo Hádej, kdo 

jsem. Díly jednotlivých pořadů jsou přístupné v televizních archivech, konkrétně v archivu 

České televize a televize Prima. 

 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

V teoretické časti proběhne sběr dat, jež bude následně zpracován. V druhé analytické části 

bude použita komparativní analýza jednotlivých pořadů – původní a převzaté verze.  

 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u 

všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

FEATHERSTONE, M., LASH, S., ROBERTSON, R. (1995). Global Modernities. London: 

Sage 

- Tato kniha se zabývá procesy a důsledky globalizace. Zabývá se pojmy hybridizace, 

glokalizace nebo globálními systémy, které budou užitečné pro teoretickou část této 

práce.  

CHALABY, J.K. (2016). The Format Age: Television’s Entertainment Revolution, 

Cambridge, UK: Polity Press 

- Chalaby se v této knize zabývá systémem obchodu s televizními formáty, především 

jeho vývojem od boomu v 90. letech. Díky rozhovorům s tvůrci zkoumá tajemství 

nejúspěšnějších formátu a jejich cestu v mezinárodním poli. 

MORAN, A. (2009). Global franchising, local customizing: The cultural economy of TV 

program formats, Continuum: Journal of Media & Cultural Studies. 

- Článek Alberta Morana se zabývá historií televizních formátů a televizní produkce 

vůbec, již počátků a televizního boomu v 50. letech. Zajímá se o samotnou adaptaci 

pořadů v různých zemích, různými publiky a procesy lokalizace. 

OREN, T., & SHAHAF, S. (Eds.). (2013). Global television formats: Understanding 

television across borders. Routledge. 

- Tato publikace se zabývá televizním průmyslem a jeho vlivem po celém světě. 

Zkoumá úspěšné formáty a pořady nejen co se týče USA nebo Velké Británie ale 

například i v Latinskoamerických zemích či na Blízkém Východě. Dává tak 

celosvětový přehled o tom, jak fungují televizní formáty.  

ŠTĚTKA, V. (2012). From Global to (G)local: Changing Patterns of Television Program 

Flows and Audience Preferences in Central and Eastern Europe. Journal of Popular Film 

and television. 40/3, pp. 109-118. 

- Václav Štětka píše o tocích televizních programů a o zájem diváků o tyto pořady ze 

zemí střední a východní Evropy. Zaměřuje se na historické pozadí 

postkomunistických zemí a jejich způsob adaptace televizních formátů. 
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Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a 

doktorských prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých 

fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 

BAJEROVÁ, Tereza. Nový vek televize? Globální trh s televizními formáty: případová 

studie české adaptace licencovaného sitcomu. Brno, 2014. Diplomová práce (Mgr.) 

Masarykova Univerzita, Filosofická fakulta, Ústav filmu a audiovizuální kultury. Vedoucí 

diplomové práce doc. PhDr. Petr Szczepanik, PhD.  

 

KANTOROVÁ, Katarzyna. Přenos televizních formátů do českého prostředí od vzniku 

duálního systému v České republice. Praha, 2014. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 

Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 

mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

 

VACHOVÁ, Kateřina. Globální televizní formáty a jejich adaptace v zemích střední Evropy. 

Praha, 2016. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové 

práce PhDr. Václav Štětka, PhD. 

Datum / Podpis studenta/ky 
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TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

      

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

      

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma 

odpovídá mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK 

vykonávám.  
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