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Úvod 

 

Milí učitelé a vedoucí dětských redakcí! 

 

 

Tato příručka vznikala právě pro vás, kteří jste se s nadšením vrhli do zakládání školního 

časopisu, rozhlasové, televizní či přímo multimediální redakce. Teď se tedy snažíte s minimem 

času a prostředků naučit děti základům práce v médiích a zjišťujete, že bylo mylné počítat 

s tím, že si děti – i když jsou to samí jedničkáři - z hodin českého jazyka pamatují, co je to zpráva 

nebo jak se píše článek. Nakonec začínáte pravidly slušného chování, protože při prvním 

rozhovoru děti soustředěné na tu svou připravenou otázku vůbec zpovídaného člověka 

nepozdraví, natož aby se představily.  

Na druhou stranu práce s dětmi digitálního věku přináší obrovské výhody. Nevadí, že vaše 

technické dovednosti a znalosti práce na PC se v nejlepším případě dají označit za průměrné. 

Vaše multimediální redakce tím neutrpí. Děti vám okamžitě – a rády – ukáží, jak 

překonvertovat soubor na soubor jiného typu, se kterým budete moci pracovat pohodlněji, 

jaký freeware (program dostupný zdarma) na zpracování fotografií či videa je aktuálně nejlepší 

a jak jej nahrát do vašeho školního počítače, jak ovládat vaši novou školní videokameru  

a mnoho dalších technických a digitálních vychytávek. 

Podklady pro tuto příručku vznikaly postupně na základě workshopů pro multimediální dětské 

redakce při základních školách a střediscích volného času a pro jejich vedoucí v rámci projektu 

Média do škol. Je z velké části založena na našich osobních zkušenostech s dětskou televizní 

redakcí při Domě dětí a mládeže Vratimov TV Pantuška a na zkušenostech našich odborných 

lektorů, mezi něž patřili i někteří bývalí a současní redaktoři a moderátoři ČT Ostrava a ČRo 

Ostrava. 

Příručka je koncipována tak, aby vás a vaše děti postupně provedla od základů práce v redakci 

školního časopisu, přes rozhlasovou až po televizní redakci. Najdete zde informace  

o základních formátech, tipy technické i metodické a především Desatera – shrnutí základních 

pokynů a tipů k nejdůležitějším tématům. 

My autoři doufáme, že se vám naše prakticky zaměřené rady a postřehy budou při vaší práci 

hodit. Víme, že se od vás čeká pravidelné a kvalitní zpravodajství o školních akcích a to hned 

od prvního dne fungování redakce, takže se nebudeme zdržovat a jdeme rovnou na věc. 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

  



 

Zakládáme školní redakci – členové a organizace 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         (redakce časopisu ZŠ Sedliště, 2013 foto: Petr Macura) 

Členové redakce 

Vznik školní redakce 
 
…se může odehrát hned několika způsoby: 
 
             1.        Necháte to na dobrovolnosti (chce to hodně přemlouvání, ale škola má páky) 

2.      Vaši kolegové – třídní učitelé - udělají ve svěřených kolektivech výběr (např. 2    
           žáci z každé třídy do redakce) – můžete potom v průběhu práce přibírat   
           dobrovolníky 
3.         Školní redakci bude tvořit dobře sestavená jedna třída - můžete potom v průběhu  
           práce přibírat dobrovolníky 
4.       Uděláte konkurs a znovu potom můžete v průběhu práce přibírat dobrovolníky 
 

 

 

Výběr dětí 

Při náboru dětí do nového zájmového útvaru ať už na základní škole nebo na středisku volného 

času samozřejmě máme tendence preferovat děti komunikačně zdatné a na první pohled 



 

bystré s dobrým prospěchem. Tyto děti ale mají jednu nevýhodu – když jsou opravdu šikovné, 

pak jsou obvykle šikovné „na všechno“. Což znamená, že chodí do mnoha kroužků a účastní  

se velkého počtu dalších aktivit. 

Redakci tedy nemůžeme postavit na těchto dětech. Navíc je pravidlem, že opravdu důležitá  

je vnitřní motivovanost a volní vlastnosti. Po roce nebo dvou fungování vaší redakce zjistíte, 

že jejím motorem a vaší největší oporou je dítě (nebo děti, pokud máte štěstí), které ve škole 

nijak nevyniká, ale s tichou úporností se maximálně věnuje tomu, co jej opravdu zajímá – psaní 

článků a komentářů, práci s redakčním softwarem nebo fotografování. 

Vybíráme si tedy děti tak, aby tvořily širokou škálu od „jedničkářů“ přes tiché technické typy 

až po rabiáty, kteří jsou oblíbení díky svým přidrzlým leč trefným komentářům. Všichni přispějí 

k důležité vlastnosti správného časopisu – různorodosti. 

 

Osvědčilo se nám dát prostě šanci každému zájemci – jen se musíte smířit s poměrně velkým 

odpadem. Jakmile děti zjistí, že nejde jen o návštěvu akcí, ale o opravdovou a často otravnou 

práci, mnohé se raději budou věnovat jiným aktivitám.  

 

Počet dětí 

Na začátku je dobré mít v redakci zhruba deset členů. S více se špatně individuálně pracuje, 

s méně nemáte jistotu, že například v případě kolize redakční uzávěrky a období chřipkové 

epidemie budete vůbec nějaké příspěvky mít k dispozici.  

A buďte si jisti, že k takové kolizi minimálně třikrát do roka dojde. 

 

Funkce 

V dnešní době zejména v menších médiích – lokální televizní redakce či deníky – dochází k tzv. 

slučování funkcí. V reálu pak tedy na akci vyjíždí jedna osoba, která akci nafotí, natočí 

rozhovor, vše následně zpracuje a dodá editorovi jako hotový článek i s několika fotografiemi. 

Je tedy dobré se snažit o takovouto multifunkčnost i ve vaší redakci, mnoho jejích členů bude 

však jednostranně zaměřených. Postupem času se děti vyprofilují, pak podporujte vytvoření 

týmů – jak podle vztahů mezi dětmi, tak podle jejich funkcí.  

Každý tým musí mít ale pro každý úkol jasně určeného „šéfa“, který má poslední slovo. 

V opačném případě děti stráví hodiny dohadováním se o nepodstatných detailech a článek 

nebo reportáž nebudou schopny dokončit. 

 

Vedoucí:  učitel, pedagog volného času 

Plní částečně funkci editora a korektora, organizuje a je přítomen u všech 

schůzek i práce v terénu. Je mediátorem mezi dětmi a dospělými. 



 

Co dodat? Vše stojí a padá s vámi. Budete volit témata, formu a grafickou podobu časopisu, 

telefonovat dětem, aby nezapomněly přijít na schůzku redakce, vysvětlovat rodičům, proč 

nemůžou zrovna teď zakázat dítěti přístup k počítači, soudcovat hádky v redakčních týmech, 

opravovat gramatiku, vysvětlovat základní slohové postupy, radit při práci v Publisheru nebo 

dokonce i Wordu, finalizovat podobu fotek a článků, omlouvat se za chování redakčního 

rabiáta při pořizování rozhovoru se starostou, aktualizovat web a nechávat se kritizovat všemi 

čtenáři i nečtenáři vašeho časopisu. Prostě – neberte to, když je to tak bezva! 

 

Editor:  Tuto funkci by mělo mít jedno dítě, u jednotlivých čísel časopisu je však lze  

                          střídat. 

Odlišné pojetí jednotlivých čísel pak lze využít jako pomůcku při dalším vzdělávání členů 

redakcí nebo jako možnosti při hledání finálního pojetí vašeho časopisu. Takzvaný „on-the-job 

training“ má velkou výhodu – produkujete výstupy (čísla časopisu) dle požadavků vedení školy 

či střediska volného času a zároveň pracujete na hledání nejvhodnějšího editora a ideální 

podoby vašeho časopisu. 

Další v praxi osvědčenou možností je stanovit stálé editory neboli správce jednotlivých rubrik. 

 

Redaktoři: většina členů dětské redakce 

I když postupem času je už jasné, že tento člověk je nejlepší na komiksy a tenhle na články, 

dávejte jim čas od času příležitost zkusit si nějaký jiný formát. Stejně jako u dospělých tak 

předcházíme vyhoření a – kdo ví – můžeme se dočkat i velmi milého překvapení.  

Tak jako my v TV Pantuška, když jsme v nouzi (ano, chřipková epidemie) před kameru postavili 

našeho do té doby fotografa. Kdo měl vědět, že má tento tichý introvert kromě krásného 

znělého hlasu i herecké nadání. 

 

Fotograf:  dvě děti 

Samozřejmě všechny děti umí fotit – nic na tom přece není. Některé dokonce chodí  

do fotografických kroužků nebo o víkendech s tatínkem na „lovy beze zbraní“. Nenechte  

se ukolébat, kvalitní fotograf musí mít „oko“ a znát základní pravidla (viz Desatero fotografie). 

Jejich dodržování žádejte od všech. 

 

 

 

Grafik:  jeden člověk 

V momentě, kdy se definitivně rozhodnete ohledně grafické podoby vašeho časopisu, by grafik 

měl kvůli jednotnosti vzhledu být jen jeden. Pro dítě to ale může být příliš velký náklad, pak 



 

musíte nastoupit vy jako vedoucí. Dobrou možností jsou také dvě děti, které vytvoří grafický 

tým a jsou schopné se vzájemně zastoupit. 

 

Technická podpora:   oddaný IT kolega nebo motivované dítě (geek, nerd) 

Kolega bývá spolehlivější, co se týče termínů. Dítě bývá informovanější a flexibilnější ohledně 

nejnovějších postupů, technologií a softwaru. Taky mu nevadí pracovat zadarmo.  

Kombinace obou je jasná výhra. 

 

 

                                                                                                                    (redakce časopisu ZŠ Sedliště, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jak má vypadat časopis? 

 

Jak by asi vypadalo takové Desatero školního časopisu? Na portálu RVP nám v kostce navrhují 

toto: 

 

Desatero kvalitního školního časopisu  

1. Kvalitní články podepsané autory 

2. Zajímavé rozhovory, reportáže a další publicistické žánry 

3. Stálé rubriky 

4. Názory žáků, komentáře, ankety 

5. Jednotná grafická úprava 

6. Pěkná obálka 

7. Originální obrázky a komiksy 

8. Zajímavé fotografie a foto příběhy 

9. Tiráž 

10. Maximum práce odvedené žáky – nikoliv dospělými 

 

Pojďme si to trochu rozvést: 

1. Kvalitní články podepsané autory 

Články jsou bezesporu důležitou součástí každého časopisu. V našem případě je důležité 

především dobře zvolit a definovat téma. Článek o oblíbeném koni je jistě zajímavý pro 

pisatele, moc čtenářů si ale asi nenajde, pokud v něm nebude nějaký „bonus“ – například 

informace o místní jízdárně a pozvánka na jejich blížící se akci pro veřejnost. 

Nemusíme se bát oslovit s žádostí o příspěvek také lidi zvenčí. Například učitele, 

pamětníky, místní písmáky a odborníky. Pokud jejich článek nezabere polovinu čísla, jistě 

bude zajímavým příspěvkem. 

Pozor na reklamu! V příspěvcích dětí bude neúmyslná, ale ani tak by se neměla objevovat. 

Pokud děti opravdu tak milují zmrzlinu z místní cukrárny, využijme toho a vytvořme jasně 

označené „reklamní sdělení“, za jehož vytvoření a zveřejnění dostanou členové redakce  

od cukrářky sladkou odměnu. 

U každého příspěvku musí být uveden autor – to je jasné, včetně příspěvků převzatých. 

Formulace jako „rozhovor vedl“, „anketu připravili“ nebo „vtipy vybral“ jsou nutnou  

a stálou součástí novinářského žargonu. Pokud přebíráte informace nebo fotografie 

z internetu, je třeba uvést konkrétní zdroj. U redakčních fotografií pak stačí uvést fotografa 

v tiráži. 

 

 



 

2. Zajímavé rozhovory a reportáže 

Tomuto tématu se budeme věnovat blíže v jedné z následujících kapitol. K rozhovoru  

je předem třeba říct, že nesmíme podcenit vliv slušného a zřetelného pozdravu  

a představení se na výsledek rozhovoru. Zejména pokud je to rozhovor, který vede dítě 

s dospělým. 

3. Stálé rubriky 

Nejen typ rubriky ale i její umístění v časopise by mělo být stálé. Stejně jako její grafické 

ztvárnění. 

4. Názory žáků, komentáře, ankety 

Tyto příspěvky možná nebudou tak seriózní a zajímavé pro dospělé čtenáře. Jsou však 

zásadní pro čtivost a čtenost časopisu i pro jeho oblibu mezi dětmi. Jsou to také 

nejzajímavější způsoby vyjádření pro samotné dětské autory. Nebojte se ale omezovat 

jejich rozsah. Nuťte děti zhušťovat a kraťte. 

5. Jednotná grafická úprava 

Jak už bylo dříve řečeno, všechna čísla časopisu by měla být zpracována v jednotné grafice. 

Pokud se ale nacházíte na začátku cesty, pak to, že konečnou grafickou podobu budete 

v několika prvních číslech ještě hledat, je u školního časopisu více než pochopitelné. 

V některých věcech se nevyplatí spěchat. O grafice a typologii bude také ještě řeč. 

6. Pěkná obálka 

…je věc subjektivní. Doporučujeme využít tvůrčích a uměleckých schopností dětí a nechat 

je v programech typu Malování, Kreslení nebo Gimp vytvořit výtvarný podklad, který pak 

snadno upraví a doplní textovými poli například v programu Microsoft Publisher, Scribus 

nebo iStudio. Jako podklad ale můžeme také použít fotografii k hlavnímu tématu. Celkový 

layout (rozvržení přední a zadní stránky) by měl být zachován ve všech číslech. 

7. Originální obrázky a komiksy 

Originální myšleno jako původní. Nepřetiskujte obrázky a komiksy z jiných zdrojů, nechte 

děti vytvořit vlastní. Ilustrační aktivity jsou úžasné, zejména když si přejete zapojit  

a nadchnout pro váš časopis mladší děti. Opět platí pozor na rozsah. Vymyslet příběh 

dobrého kresleného nebo fotografického komiksu je náročné i pro dospělého. Důležité  

je téma blízké autorům i čtenářům – třeba zrada kamaráda (třeba v počítačové hře), 

nespravedlnost rodičů, štěstí ve škole.  

 

 

 

 

 



 

 



 

8. Zajímavé fotografie a fotopříběhy 

Fotografiím je v naší příručce také věnována jedna kapitola, zde tedy jen krátce. Snažte  

se přesvědčit děti, že i když jsou jejich fotoaparáty digitální, nemá smysl „pleskat“ jednu 

fotku za druhou. Při přípravě na focení ať si rozmyslí, co chtějí zachytit, jaké celky a jaké 

detaily se k zamýšlenému tématu nejlépe hodí. Pamatujte na to, že nafocený materiál pak 

budete muset probrat a zpracovat. 

9. Tiráž 

Nezapomeňte na ni, i když máte vlastně všechny členy průběžně uvedeny jako autory 

příspěvků a fotografií. Kromě jejich jmen a funkcí by podle portálu Moravskoslezského 

kraje tiráž měla také obsahovat následující povinné údaje: 

 název periodického tisku 

 četnost (periodicitu) jeho vydávání 

 označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích 

 místo vydávání 

 číslo a den vydání 

 evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury 

 název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, 
příjmení a bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, 
která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, 
identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště. 

 

Třetí a pátá odrážka se školních časopisů evidentně netýká, dodržení těch ostatních  

ke kvalitnímu časopisu patří. 

                                                                                                                                              (Déčko, tiráž) 



 

10. Maximum práce odvedené žáky – nikoliv dospělými 

Tak to se snadněji řekne, než udělá. Klíčem pro vedoucího je být realista. Stanovte  

si takovou periodicitu a rozsah čísla, která bude odpovídat počtu a především věku členů 

redakce. Nenechte se nadřízenými ani dětmi přesvědčit, že jedno číslo měsíčně zvládnete 

levou zadní. Bez finančních a lidských (dospělých) zdrojů nezvládnete. Raději méně  

a kvalitně než ve spěchu a stresu – pak se totiž opravdu křehká rovnováha mezi „určím 

směr a poradím“ a „dej to sem, raději to udělám sám“ zachovat prostě nedá. 

Podle zkušeností z našich projektů je pro redakci prvního stupně reálná pololetní perioda  

a rozsah do osmi stran formátu A5, pro stupeň druhý čtvrtletní perioda (např. 3 pravidelná 

čísla a jeden speciál) a rozsah maximálně v počtu šesti stran A4 včetně titulní strany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                  (Řepák – Speciál) 

 

 

 

  



 

Zpráva, anketa, rozhovor, reportáž  

 

Zpráva 

Ačkoliv dětem moc informací z hodin české jazyka neutkvělo, jak napsat zprávu se přece jen 

učí poměrně důkladně. Takže jen připomeneme základy a dáme je do souvislosti s praxí. 

Nejdůležitější vlastností zprávy je, že čtenáři přináší FAKTA. Přesvědčit děti, aby oddělily své 

osobní názory od věcných informací, je práce náročná, ale vyplatí se. 

Každá zpráva by měla kromě přitažlivého titulku obsahovat hned v úvodu – klidně v perexu – 

odpověď na otázky KDO, CO, KDY, KDE.  Dále v textu pak uvádíme informace ohledně toho JAK 

a PROČ. Zpráva má tak podobu obrácené pyramidy – když začneme zkracovat odzadu, hlavní 

význam zprávy zůstává zachován. 

Informace musí pocházet z důvěryhodných zdrojů, musí být ověřeny a nesmí být 

jednostranné. Zpráva má být také aktuální.  

Například pokud píšete s dětmi článek o školní nebo obecní akci, domluvte jim krátké setkání 

se zástupcem pořadatele  - a buďte u něj přítomni, dospělí bohužel často děti neberou jako 

partnery. Při tomto setkání si děti zapíší informace o organizaci akce, a pokud mají připraveny 

vhodné otázky, mohou pak ve zprávě použít citaci. Ta suchou formu zprávy velmi oživí, stejně 

jako například řečnická otázka.  

 

Zpráva versus komentář 

Komentář dává dětem možnost vyjádřit NÁZOR na danou událost nebo záležitost. Aby byl 

přínosný, musí být krátký a vyjádřený názor pečlivě zdůvodněný. Na rozdíl od zprávy  

je komentář subjektivní. 

 

Anketa 

Anketa je mezi dětmi jednou z nejoblíbenějších novinářských forem. A není divu. Dítě  

má funkci – je redaktor – a může se předvádět před svými spolužáky, kteří jej musí nejen 

vyslechnout, ale i odpovědět. Problémem tedy není děti přesvědčit, aby šly udělat anketu, ale 

aby se jí nezabývaly celý den.  

Pokud jdou děti dělat anketu do ulic, musíte s nimi. Bez vaší lehce výhružné přítomnosti  

se děti nemusí osmělit a oslovit úplně cizí dospělé lidi. A když už je osloví, spěchající 

vystresovaný podnikatel je může necitlivě odbýt, což jejich nadšení pro novinářskou práci 

podstatně zchladí.  

Důležité je dobře zformulovat otázku – a to jen jednu. Děti někdy pod dojmem situace kladou 

navazující dotazy, ale tím se pak zpracování ankety komplikuje a prodlužuje. 



 

Desatero správné ankety s důležitými radami a tipy i pro tištěnou anketu najdete v části 

věnované rozhlasové redakci. 

Dělat anketu s lidmi, které znáte, v prostředí, kde se cítíte jako doma, je pohoda. Vyjít ven  

do neznáma je úplně jiná káva. Počítejte s tím, že děti budou potřebovat vaši podporu. 

 

Rozhovor 

Na rozhovor musí být redaktor především dobře připraven. Není žádná hanba mít otázky 

předem sepsány. Rozhovor má ve školním časopise své platné místo, neměl by ale zase být 

příliš dlouhý a měl by se věnovat věcem, které nejsou o zpovídaném všeobecně známy. Takové 

informace jsou uvedeny v úvodu před začátkem rozhovoru, kde bychom také měli vysvětlit, 

proč je rozhovor s tímto člověkem pro nás právě teď zajímavý. 

Například zrovna proběhlo krajské kolo soutěže, které se náš zpovídaný zúčastnil, nebo  

se naopak akce, ve které hraje důležitou roli, právě chystá. 

Otázky můžeme zpovídanému také poslat v písemné podobě a nechat jej na ně písemně 

odpovědět. Tak postupujeme, třeba když chceme pořídit rozhovor se slavným rodákem, který 

už ale v naší obci nežije. Jedná se pak o rozhovor korespondenční.  

Pokud zaznamenáváme rozhovor osobně, doporučujeme jej nahrávat na diktafon nebo 

telefon a v klidu v redakci jej pak přepsat. Přepis musí vedoucí důkladně zkontrolovat, aby 

nedošlo k posunu významu. 

Více se dozvíme z Desatera rozhovoru publicistického a zpravodajského dále v příručce v části 

týkající se práce televizní     

                                                                                                             (ukázka rozhovoru školního časopisu Chytrolín) 



 

Reportáž 

Reportáž je pro náš školní časopis tou vysněnou Mekkou. Jde o náročný publicistický styl, který 

kombinuje prvky zprávy, komentáře i rozhovoru. Proto doporučujeme pouštět se do něj  

až poté, co si naši redaktoři osvojí zásady základních publicistických útvarů. 

Je to ale samozřejmě také formát velmi atraktivní, který nám dává největší volnost při volbě 

prostředků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            (rozhovor s Dagmar Famfulíkovou, foto: Petr Macura) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            DESATERO REPORTÁŽE 

 

 

1. Reportáž píšeme o věcech, o kterých toho hodně víme, nebo o události, jíž jsme  

se zúčastnili.  

2. Téma by mělo být zajímavé pro publikum. Je tedy potřebné uvědomit si, pro koho 

píšeme či natáčíme. 

3. Před reportáží se řádně připravíme – zjistíme si fakta a informace o zúčastněných 

osobách, historický či jiný kontext. Všechny informace je nutno ověřit si z více zdrojů. 

Jedna webová stránka nestačí, víme, že informace z internetových nebo jiných zdrojů 

nemusí být pravdivé. 

4. Zkontrolujeme a připravíme si techniku – nabijeme baterky, zkontrolujeme funkčnost 

a nastavení. 

5. Reportáž má obsahovat objektivní fakta i subjektivní pohled na věc – váš názor či pocit. 

6. Důležité je vyslechnout zástupce všech stran a jejich tvrzení předat čtenáři, posluchači 

či divákovi. 

7. Reportáž je atraktivnější a publiku bližší, když použijeme přímou řeč, přirovnání, popis 

detailů, a postavíme ji na lidském příběhu. Můžeme si například vybrat jednoho 

účastníka blízkého našemu cílovému publiku, popsat ho pomocí přirovnání, citovat 

jeho postřehy – tedy využít jej jako průvodce událostí. 

8. Titulek by měl být atraktivní, může být i senzační. Jeho cílem je přimět publikum 

k přečtení, poslechu či zhlédnutí reportáže. Často nám vyplyne až z hotové reportáže 

a obsahuje to nejzajímavější, co v ní najdeme. 

9. Perex je u psané reportáže nebo u zprávy několik málo vět následujících hned  

za titulkem, graficky odlišených od zbytku textu. Většinou obsahuje základní fakta (KDO 

to udělal, CO se stalo, KDE se to stalo, KDY se to stalo). Měl by být, stejně jako titulek, 

formulován tak, aby čtenáře zaujal.  

10. V úvodu reportáže se také často objevuje citace nebo otázka.  

11. V těle reportáže se pak rozepíšeme o věcech uvedených již v titulku a perexu, přidáme 

další detaily (PROČ a JAK) 

12. Psát můžeme v minulém čase, přítomný čas ale více vtáhne publikum do děje. 

Reportéři proto tyto dva časy rádi střídají. 

13. V závěru reportáže pak opakujeme nejdůležitější informace nebo končíme 

konstatováním. 

14. Nedílnou a velmi důležitou součástí reportáže jsou fotografie. Jejich cílem není ukázat 

nám, kdo všechno „tam byl“, ale zprostředkovat atmosféru. 

15. Výborné jsou jakékoli doplňující audiovizuální materiály – grafy, tabulky, u rozhlasové 

a televizní reportáže autentické zvuky a ruchy, titulky například se souvisejícími 

webovými stránkami, atd. 

16. Nezapomeneme řádně archivovat a zálohovat veškeré materiály včetně přípravy  

a finální reportáže. 

 



 

Jak vypadá časopis aneb grafika a typografie 

 

                                                                                                                                                                                             (prázdninový časopis TV Pantuška) 

 

Aby náš školní časopis vypadal jako časopis a ne jako deníček školního dítěte, musíme se držet 

některých grafických a typografických zásad. V podstatě vždy platí, že méně je více. 

 

- Při psaní textů používáme maximálně dva až tři typy písma.  

Nechte děti si vyhrát s možnostmi programu na cvičném zadání, pak se dohodněte, 

které písmo je pro váš časopis nejvhodnější, a toho se držte. 

 

- Pro zvýraznění části textu využíváme bloku (ztučnění písma), případně můžeme změnit 

barvu. Ale pozor, aby to ladilo s barevným vyzněním stránky. 

 

- U nadpisů používáme maximálně tři úrovně, jinak nastává zmatek. 

 

- Barvy jsou kapitola sama o sobě. Každá barva bude na čtenáře působit jinak. Pastelové 

působí seriózně, žlutá se hodí k receptům, protože prý povzbuzuje chuť k jídlu…Hlavní 

ale je, aby jich nebylo moc a vzájemně k sobě ladily.  

Zvažte, jestli budete každé číslo ladit do jiné barvy (pak můžete například použít několik 

odstínů a kontrastní barvu), nebo jestli si zvolíte pro každou stálou rubriku jinou barvu 

(k sobě navzájem ladící) či odstín. 

 



 

- U fotografií a obrázků dbejte na zarovnání a dávejte přednost jednotné velikosti.  

Není špatně například u reportáže použít ze tří fotografií jednu jinak velkou, ale pokud 

má každá jinou velikost, nebude to působit dobře. U fotokomiksů a anket musí být 

samozřejmě všechny fotografie stejných rozměrů. 

 

 

Software 

 

Aby časopis vypadal jako časopis, měl by dodržovat určitý layout – rozvržení stránky. Abychom 

se nemuseli sami trápit s vytvářením gridů (mřížek nebo segmentůna jednotlivých stránkách), 

doporučuji pro začátek využít jeden z mnoha programů, které nabízejí již hotové layouty.  

 

Lze využít layout Bulletin nebo Brožura v Publisheru nebo Wordu. Pokud budete chtít vytvářet 

časopis rovnou online, máte možností ještě více.  

 

Weespr je online aplikace podobná Publisheru a je v základní verzi dostupná zdarma, je však 

značně omezující – neumožní vám například pokračovat v textu z jedné stránky na druhé. Další 

možností je třeba Joomag. Výhodou online aplikací pro vytváření časopisu je také možnost 

vkládání video a audio záznamů a prolinků. 

 

Konverze 

 

Pokud vytváříte časopis v jednom programu – například Wordu – a potřebujete jej 

překonvertovat do jiného formátu – například PDF, máme k dispozici několik možností. Buď 

patříte mezi šťastlivce, kteří vlastní program Adobe Acrobat – pak je vše vyřešeno. Nebo  

si stáhnete a naistalujete některý z tzv. Open Source programů, které jsou zdarma – například 

PDF Creator. Nebo využijete konverzi online – například na stránkách www.zamzar.com. Její 

teoretickou nevýhodou je, že časopis posíláte do světa a nevíte, kdo vaše texty a fotografie 

může zneužít. Výhodou je, že tento web je schopen převést mnoho různých formátů  

a to během chvilky. Prostě jen pošlete soubor, zadáte cílový formát a mailovou adresu a čekáte 

na zprávu s odkazem na překonvertovaný soubor. 

 

Fotografie 

Ve školním časopise nebo jako doprovod k článkům multimediální dětské redakce se málokdy 

setkáte s fotografiemi vyloženě uměleckými. Pokud ale chcete čtenáři zprostředkovat 

atmosféru opravdu vydařené akce, vyplatí se dokumentární fotografii věnovat velkou 

pozornost. 

Co se týče technického vybavení, ať už redakce disponuje jakýmkoliv druhem fotoaparátu, 

nutností je vždy před akcí zkontrolovat stav baterky a karty. Přímo na místě se pak špatně  

ve spěchu rozhoduje, které fotografie (samozřejmě nezálohované) si můžeme dovolit z plné 

karty smazat, zejména když školní fotoaparát před vámi použil (a kartu naplnil) kolega. Po akci  

je pak slušností si fotografie hned přenést do počítače, zazálohovat a kartu opět vymazat. 

http://www.zamzar.com/


 

Úplné faux pas je, když až po akci zjistíte, že jste celou dobu fotili naprázdno – prostě ten, kdo 

fotil před vámi, kartu vytáhl – asi aby si přetáhl fotografie k sobě do notebooku  

a už ji do fotoaparátu nevrátil.  

 

Světlo 

Moc nebo málo světla vám fotku pokazí tak, že s ní už nic neuděláte ani ve Photoshopu. 

Fotografujte tedy nejlépe ráno nebo v podvečer, kdy světlo není příliš ostré. Zatažené počasí 

je také váš kamarád. Pokud není zbytí a musíte nafotit snímky ke článku o letní akci pořádané 

brzy odpoledne na náměstí vaší obce, snažte se najít záběry, ve kterých jsou fotografované 

osoby a objekty celé ve stínu a stín pokrývá i celé pozadí fotky. 

Nikdy nefoťte proti oknu, proti slunci či jinému zdroji světla. Lidi se snažte fotografovat tak, 

aby stáli šikmo ke světlu. Není nejlepší, ani když máte objekt v takzvaném protisvětle – tedy 

když mu svítí světlo přímo do obličeje. 

 

Celek, polocelek, detail 

Tady jsme si vypůjčili názvosloví z práce s kamerou a používáme je pracovně i pro fotografii. 

Celek je záběr, na kterém vidíme větší skupinu osob nebo celý objekt, polocelek zabírá osobu 

zhruba od pasu nahoru nebo část objektu. Detail může být pak například fotografie rukou nebo 

obličeje nebo okna či trsu jehličí. 

Často zejména při fotografování akce zapomínáme na detaily a snažíme se, aby na fotografii 

bylo co nejvíce účastníků. Atmosféru tak ale čtenáři nezprostředkujeme. Ta se odráží právě  

ve tvářích lidí a drobných gestech, které bez nafocení detailu nezachytíme. 

Vždy je třeba dávat pozor, aby se objekt na fotografii „nedotýkal“ okrajů – musíme mu dát 

trochu prostoru – a zároveň ne příliš mnoho. Druhá chyba se ale dá odstranit během úpravy 

fotografie v Gimpu, Zoneru, Photoshopu a dalších k tomu určených programech. 

 

A pozor na srostlice – situace, kdy fotografovanému objektu „vyrůstá“ něco z hlavy.  

Pokud svěřujete školní fotoaparát dítěti, připomínejte mu, že jej musí mít neustále zavěšený 

kolem krku. Zabráníte tím „klepnutí“ objektivem nebo dokonce upuštění. A hlavně jej nikde 

nezapomene! 

            

 

 

             

 



 

 DESATERO FOTOGRAFIE 

 

 

1. Vybavení fotografa by mělo být přizpůsobeno účelům dané situace. 

Pro účely dětské multimediální redakce se počítá s využitím Full HD kamery v režimu 

foto. 

Stejnou službu nám udělá běžný kompaktní fotoaparát, případně kvalitnější mobil. 

Rozhodnete-li se pro dráhu uměleckého fotografa, budete muset sáhnout hlouběji 

do kapsy a pořídit tzv. zrcadlovku. 

 

2. Při focení stůjte pevně, tlačítko spouště namáčkněte nejdříve do první polohy 

 a po automatickém zaostření domáčkněte do závěrečné druhé polohy. 

 

3. Při kompozici dodržujte pravidla zlatého řezu – rozdělte si plochu na třetiny a nefoťte 

na střed. 

 

4. Při focení pohybujícího se objektu jej nenechejte „vyjíždět“ z fotografie. 

 

5. Při focení živého objektu přidejte i část prostředí kvůli zprostředkování atmosféry. 

 

6. Při focení statických neživých objektů (památky, atd.) také dodržujte pravidla zlatého 

řezu. 

 

7. Fotografii zpracujte ve vhodném programu. Nám se osvědčil Zoner, stačí ale  

i freeware – například Gimp. 

 

8. Pokud chcete fotografii umístit na web – třeba na facebookový profil redakce – 

nezapomeňte ji zmenšit (v Zoneru funkce uložit jako jpg pro web). Po této úpravě 

nebude v kvalitě pro tisk. Proto si nezapomeňte nechat uloženou i fotografii  

v původním rozlišení. 

 

9. Při zveřejňování pozor na dodržení pravidel netikety. Není účelem fotografované lidi 

ztrapnit. 

 

10. Pokud fotografii zmenšíte pro web a vložíte do ní vaše logo, je to účinné opatření 

proti jejímu zneužití. 

 

11. Archivujte fotografie nejméně na dvou různých úložištích. 

 

 

 



 

Novinářský kodex a autorská práva 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  (ilustrační foto, zdroj: iDnes.cz) 

 

Novinářský kodex je tématem velmi populárním, nás ale při vedení redakce nejvíc zajímá, jak 

se týká našich malých redaktorů a fotografů. Dítě nebo mladý člověk je samozřejmě 

středobodem svého (celého) vesmíru, a proto nad některými věcmi, které dospělí řeší 

automaticky s ohledem na druhé, vůbec neuvažují. Nesmíme se proto na ně zlobit. Nemůžou 

přece vědět, že tráva je zelená, když jim to nikdo neřekl. Stokrát. 

Syndikát novinářů ČR, z.s., shrnuje toto téma do tří pravidel. Pojďme se na ně podívat. 

 

 

1. Čtenář má právo na včasné, pravdivé a nezkreslené informace. 

Včasné – hm, to může být trochu problém. Pokud víte, že váš časopis vyjde jednou za tři 

měsíce, musíte si dobře vybírat akce, na které budou děti psát pozvánku. Po akci ji nikdo 

neocení, to už spíš stojí za to výjimečně vydat dvoustránkový speciál. Stejně tak zpráva  

ze soutěže, která se konala před dvěma měsíci, už asi nikoho – snad kromě přímých 

účastníků – nezaujme.  

Pokud to bez článků staršího data nejde, pokuste se alespoň v každém čísle publikovat 

jednu opravdu aktuální zprávu nebo komentář.  



 

A jedeme dále. Pravdivé – že se nemá lhát, je naštěstí jasné i dětem. Pozor jen na sklony 

větších dětí psát články o fiktivních událostech. Mohou zde předvést svou fantazii a vtip  

a zároveň je psaní takovýchto článků velmi pohodlné. Nikoho se nemusíte na nic ptát, nic 

zjišťovat ani ověřovat. V časopise ale stejně jako v životě ta jednodušší cesta často nikam 

nevede. Mladí redaktoři se psaním fikce novinařině nenaučí, a jestli bude jeden článek  

ze dvaceti podařený, tak to bude důvod k oslavě. 

Fiktivní náměty se hodí pro jiné útvary – foto komiks nebo krátkou povídku. Pokud děti 

trvají na svém a vytrvale vám nosí výtvory tohoto typu, můžete vytvořit pravidelnou 

rubriku, kde vždycky jeden vybraný fiktivní článek uveřejníte. 

A nakonec - nezkreslené. Tady nám opravdu nezbývá než dbát na odlišení faktů (zpráva) 

od osobních názorů (do jisté míry je uplatníme v komentáři). Hodně pevné vůle také může 

být třeba k tomu, aby se náš časopis nestal hlásnou troubou vedení školy či zřizovatele.  

Tady je každá rada drahá a nám nezbývá, než vám prostě držet palce. 

 

2. V žurnalistice klademe vysoké požadavky na profesionalitu 

Což pro nás v praxi znamená, že učíme mladé novináře přijímat zodpovědnost za všechny 

své uveřejněné materiály. Řeči typu „ale to mi říkala Hanka“ nebo „psali to na internetu“ 

nebo „kdo to mohl vědět, že jim to bude vadit“ nejsou přípustné.  

Pozor také na více či méně skrytou, byť naprosto neúmyslnou reklamu. Raději přímo 

vytvořte rubriku Reklama nebo třeba Hit měsíce, kde bude tento formát přiznaný,  

a nadšení mladých spotřebitelů pak může být ventilováno bez omezení  

(snad až na korekturu použitého slovníku). 

 

3. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií 

Nutíme děti všechno si ověřovat, a pokud přece jen zveřejníme nepřesnost, musíme  

ji co nejdřív uvést na pravou míru. Zejména musíme být opatrní, když děti píší články třeba  

o historii obce. Datum dokončení stavby místního kostelíku uvedené na webu obce  

by mělo být správné, nicméně raději na to nespoléhejme. Podíváme se na web farnosti  

a weby sakrální turistiky apod. Možností je dnes naštěstí skutečně spousta. 

 

Připravte se na to, že ani s řádně ověřenou verzí nemusí místní písmák a historik- amatér 

souhlasit, a vy budete muset při nejbližší nejméně vhodné příležitosti (například při školní 

akademii, kterou organizujete) zdůvodnit zveřejnění této informace  

a prokázat, že jste pro její správnost udělali maximum. Ověřování nikdy nepodceňujte! 

 

Zveřejnit také často nemůžeme vše, co někdo během rozhovoru nebo ankety řekl. Může 

se jednat o dítě, které pod tlakem vysloví vulgaritu, nebo o koordinátora místní neziskovky, 



 

jenž si mezi řečí postěžuje na špatnou spolupráci s obecním úřadem. Dětem musíme 

vysvětlit, že bychom tak mohli někomu nevědomky uškodit.  

 

Ani zobecňující výtky – nabízí se jako příklad výroky o učitelích ve stylu „Všichni žáci  

si myslí, že …. je nespravedlivý.“ – nejsou nikomu ku prospěchu. Zkuste děti navést,  

ať objektivně popíší konkrétní případ, poprosí o vyjádření i dotčenou osobu (v našem 

případě učitele) a vyhodnocení nechají na čtenářích. A nakonec se možná někdo  

i chytne za nos. 

 

O nepřípustnosti rasistických či jinak diskriminačních textů a fotografií se snad nemusíme 

zmiňovat.  

 

Ano, víme, že BBC v 60. letech pravidelně vysílala skeče slavné anglické humoristické 

skupiny Monty Python´s Flying Circus plné brutality a diskriminace všeho a všech. Taky  

si tedy můžeme zkusit něco takového napsat – až budeme pracovat pro BBC.  

 

A nakonec – autorská práva. Kdykoliv budou děti citovat (tolik oblíbené CtrlC, CtrlV) nebo 

použijí fotografii, kterou si našly na Google Pics – nebo jim ji třeba poslal kamarád nebo 

teta, VŽDY musí uvést zdroj nebo autora. 

 

Opravdu nestačí napsat jako zdroj internet nebo Google. Pokud si děti stáhnou obrázek, 

vždy stahují z konkrétní stránky. Tu stačí uvést na konci čísla nebo článku,  

ke kterému se vztahuje. I každý text má svého autora nebo domovský portál.  

 

Ale pozor – i členové vaší redakce mají autorská práva! Ani jejich fotografie, články  

a myšlenky se nesmějí přebírat bez udání autora. Na to často samotní vedoucí a učitelé 

pracující s dětmi a mládeží zapomínají. A nejen oni.  

 

Pokud tedy má váš časopis svou facebookovou stránku nebo pokud zveřejňujete  

na webu školy fotografie pořízené redakcí, nezapomeňte je označit logem časopisu 

(například v programu Zoner povel Vložit obrázek do obrázku). Ne že by se pak snímky 

nedaly zneužít, ale už to alespoň nebude tak jednoduché.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Software, freeware, shareware – prostě vychytávky 

 

V předchozích kapitolách jsme se už zmínili o různých programech a online editorech, které 

vám mohou práci na konečné podobě vašeho časopisu značně ulehčit. Znamená to ale, že před 

začátkem celé anabáze strávíte pár hodin (v horším případě pár dní) tím, že si sami nejdřív 

vyzkoušíte, jak tito pomocníci fungují. Dobré zkušenosti máme především s následujícími 

kousky: 

 

Publisher  

Pokud Publisher není součástí vašeho balíku Microsoft Office, vyplatí se jej zakoupit. Disponuje 

značným množstvím použitelných šablon a zároveň je flexibilní, takže vám poskytne dostatek 

prostoru - a dětem možností se pořádně „vyblbnout“. 

 

Pokud pak potřebujete kvůli umístění na web formát změnit na PDF, využijete konvertor – 

například: 

 

Zamzar 

Tento online konvertor je rychlý a spolehlivý. Často jej také využíváme, když chceme vybrané 

příspěvky nebo stránky umístit na Facebookovou stránku redakce. Facebook vám neumožní 

publikovat ve formátu PDF, takže konvertujeme na JPG. 

 

Joomag, Weespr a ty ostatní 

…jsou online editory, jejichž nevýhodou jsou často omezené grafické možnosti. Jejich základní 

verze je ale stejně jako Zamzar zdarma, vypadá atraktivně a časopis lze prolinkovat s jinými 

stránkami. 

 

Zoner, Gimp, Photoshop 

Buďme realisté. Na Photoshop díky jeho finanční náročnosti můžeme většinou rychle 

zapomenout. Program, ve kterém můžete zdarma slušně upravit fotografii je například Gimp. 

My máme ale výborné zkušenosti s programem českých vývojářů Zonerem, který v edu verzi 

není vůbec drahý a jehož tříkrokový postup „oříznout v pevném poměru“, „automaticky 

vylepšit“ a „uložit jako jpg pro web“ už všichni členové redakce odrecitují o půlnoci.  

Před umístěním online nezapomeneme ovšem ani na povel „vložit obrázek“ – tedy logo  

ať už vaší domovské instituce nebo časopisu samotného. Vaše fotografie se pak stávají velmi 

těžko zneužitelnými nebo odcizitelnými.  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

Kapitola 1 Pracovní list 

První schůzka  

 

 

1. Utvořte skupinky po třech lidech. Tak utvoříte redakční týmy, které budou zpracovávat 

téma Naše škola pro školní časopis.  

 

NÁŠ TÝM: 

Vedoucí redaktor: 

Redaktor: 

Fotograf/výtvarník: 

 

 

2. Každý redakční tým si vybere u vedoucího jedno z podtémat ke zpracováním a připraví 

si jej:  

 

NAŠE TÉMA: 

FORMA 1: 

FORMA 2:  

 

PŘÍPRAVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapitola 2 Pracovní list  

Jak rozhodne editor 

 

Po prvních několika schůzkách redakce víme, co koho baví, kdo raději píše a kdo fotí nebo 

kreslí. Pracovali jsme s tématem Naše škola a máme k dispozici časovou osu s komentářem, 

rozhovor s ředitelem školy, foto průvodce školou s průvodním textem a anketu na téma  

Co se mi ve škole líbí. 

Abychom mohli dát dohromady první číslo, chybí nám jen několik věcí.  

 

1. Především slovo šéfredaktora – tzv. editorial. 

Zvolte si s pomocí vedoucího redakce editora – tedy hlavního redaktora – prvního 

čísla vašeho časopisu. Vybírejte pečlivě, je to velmi důležitá osoba. Bude rozhodovat 

o konečné podobě vašeho časopisu. Editor napíše krátký úvodník na téma Náš školní 

časopis a Co v něm najdete. 

2. Aktuální zpráva  

 

Vyberte redaktora, který napíše krátkou aktuální zprávu z prostředí vaší školy. 

Tématem může být sportovní nebo kulturní akce, nový učitel nebo spolužák. 

 

3. Drobné zábavné formáty 

 

K časopisu patří zábava. Oživte ten svůj křížovkou (například se jmény učitelů), vtipy 

(na téma škola samozřejmě) a třeba kvízem. Nezapomeňte na zadní straně uvést 

řešení! 

 

4. Tiráž 

 

Na poslední stránce nechejte kousek místa pro tiráž – informace o místě a času 

vydání vašeho časopisu a o redakci. 

 

5. A teď třešinka na dortu – název a takzvaná titulka! 

 

Jak pojmete titulní stránku vašeho časopisu? Bude na ní velká fotografie nebo 

abstraktní obrázek vytvořený na počítači vaším spolužákem? Nezapomeňte 

 na ní uvést hlavní téma tohoto čísla – Naše škola.  

 

Název vymýšlejte společně a nespěchejte. Bude vás provázet už napořád! 

 



 

Kapitola 3 Pracovní list  

Pojďte s námi do školy! 

 

1. Jaký je rozdíl mezi reportáží a zprávou? Poznáš, co je co? Tak schválně. Která 

z následujících ukázek je výňatkem ze zprávy a která je součástí reportáže? 

 

a. 

Pojďte s námi do školy! 

Dne 23. 2. se v odpoledních hodinách na Základní škole Petra Bezruče v Krabaticích koná 

den otevřených dveří. 

Vedení školy se už těší na všechny rodiče budoucích prvňáčků, kteří si přijdou prohlédnout 

vybavení školy a pohovořit s jejími učiteli. Ti si pro dospělé i malé návštěvníky již připravují … 

 

 

b. 

Pepíček se hlásí! 

Jaké asi téma máme v úmyslu uvést tímto titulkem? Ano, uhodli jste. Dnes jdeme spolu 

s mnoha dalšími rodiči navštívit Základní školu Petra Bezruče v Krabaticích, kam jsme byli 

pozváni při příležitosti dne otevřených dveří. 

Hned u vstupních dveří této majestátní secesní budovy se setkáváme s ředitele školy Ing. 

Adamem Krásou, který zde osobně vítá všechny návštěvníky. „ Naše škola se pyšní dlouhou 

tradicí... 

 

2. Jaká školní akce se právě připravuje? Pokud nevíte, zkuste se zeptat zástupce vedení 

školy.  

 

Rozdělte se na týmy a dohodněte se, který tým napíše o akci zprávu a který reportáž.  

 

Nezapomeňte se důkladně připravit – promluvte si o akci s některým z organizátorů, 

ať můžete do zprávy i reportáže napsat všechna důležitá a zajímavá fakta. 

 

Zprávu může plnit funkci pozvánky, když ji zveřejníte před akcí.  

 

Publikujte zprávu a po akci i reportáž na školním webu. 

 



 

Kapitola 4 Pracovní list  

Jak bude vypadat náš časopis? 

 

Dnes se budeme zabývat posledním krokem při tvorbě časopisu – finální grafickou  

a typografickou úpravou a publikací. Prostě dnes budete rozhodovat o tom, jak bude váš 

časopis opravdu vypadat. 

 

 

1. Rozdělte se do týmů po třech a každý tým si sedne k jednomu počítači. Na ploše máte 

složku se všemi příspěvky, které vaše redakce dosud zpracovala.  

             Náš tým: 

 

2. Rozhodněte se, který z dostupných programů a aplikací pro zpracování časopisu 

zvolíte. Máte k dispozici jednak programy, které jsou součástí softwarového vybavení 

vašeho počítače nebo online aplikace – například Weespr nebo Joomag. Ty ale vyžadují 

nejdříve registraci. 

             Vybraný program nebo aplikace: 

 

3. Vyberte si z nabízených předpřipravených layoutů – pokud bude třeba, můžete si jej 

poupravit. 

             Vybraný layout a důvod: 

 

4. Popřemýšlejte nad barevnou škálou, kterou použijete. Méně je více! 

             Vybrané barvy: 

 

5. Jaký typ písma budete používat? Jakou velikost?  

             Vybraný typ a velikosti písma: 

 

6. A můžete začít vkládat texty, fotografie a obrázky. Nezapomínejte postupně ukládat, 

jistota je jistota. 

 

Posledně jste si zvolili editora pro toto číslo. Až dokončíte a předvedete kolegům své návrhy, 

bude to právě on, kdo rozhodne o vítězné podobě prvního čísla vašeho časopisu. Hodně zdaru! 



 

Kapitola 5 Pracovní list  

 

1. Světlo a stín 

Rozdělte se do skupinek po třech a připravte se na fotografování portrétu. Jeden z vás 

bude fotografovaný, druhý osvětlovač, třetí fotograf. 

Vyfotografujte polocelek modelu v několika různých situacích. 

1. Model stojí zády k oknu a fotograf naproti němu. 

Výsledek: 

2. Model stojí natočený bokem k oknu, fotograf čelem k němu nebo trochu z druhého 

boku. 

Výsledek: 

3. Model stojí čelem k oknu, fotograf čelem k modelu a zády k oknu. 

Výsledek: 

4. Model stojí ve stínu, osvětlovač jej lampou osvětluje svrchu. 

Výsledek: 

5. Model stojí ve stínu, osvětlovač jej lampou osvětluje zespodu. 

Výsledek: 

6. Model stojí ve stínu, osvětlovač jej lampou osvětluje zepředu. 

Výsledek: 

7. Model stojí ve stínu, osvětlovač jej lampou osvětluje z boku. 

Výsledek: 

Která fotografie dopadla nejlépe? Na výsledek pamatujte, až budete fotit anketu, rozhovor  

a nakonec i běžné fotografie pro vlastní potřebu.  

 

2. Detail, polocelek, celek 

Dnes půjdete fotografovat své spolužáky pohroužené do konkrétní činnosti.  

Za úkol máte každý vyfotit jen šest snímků – po dvou celcích, polocelcích a detailech.  

Až budete mít nafoceno, fotografie uložte do počítače a ve skupinkách si je prohlédněte. 

 

Ve skupině vyberte: 

Nejlepší celek 

Nejlepší polocelek 

Nejlepší detail 

 

Vysvětlete ostatním, proč jsou právě tyto fotografie podle vás nejlepší. 



 

Kapitola 6 Pracovní list 

Autorská práva 

 

Už se vám někdy stalo, že jste přišli na super nápad nebo dobrý vtip? Než jste jej ale stačili 

sdělit všem, váš kamarád, kterému jste vtip řekli cestou do školy, už to udělal za vás. Jaký  

to byl pocit? 

Zkuste si vzpomenout na podobný zážitek a celou příhodu i své pocity z ní popište. 

 

__________________________________________________________________________________
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Kapitola 1 Metodický list  

Co na první schůzce? 

 

Nabízíme vám k využití pracovní list, jehož využitím dosáhnete několika cílů: 

1. Získáte podklady k vytvoření prvního čísla vašeho časopisu 

2. Téma Naše škola je poměrně snadno uchopitelné pro děti, informativní pro čtenáře  

a oblíbené u vedení  

3. Díky různorodosti zadání lehce diagnostikujete, na co se budete muset v budoucnu při 

přípravě dětí více soustředit 

4. A to nejdůležitější – během jedné až dvou schůzek získáte vcelku jasnou představu  

o možnostech a preferencích členů redakce 

 

Časová dotace: 6VH  

Příprava vedoucího (2VH):  

příprava informací o historii a současnosti vaší školy, jejich vytištění (spoléhat se na internet 

se ne vždy vyplácí), příprava techniky (fotoaparát, počítače s vhodným softwarem)  

a kancelářských potřeb, domluvení termínu rozhovoru s ředitele školy nebo jeho zástupcem 

První schůzka (2VH):  

- Představení se a rozdělení do týmů 

- Zadání témat, příprava otázek, nástin komentářů, práce s dodanými informacemi, 

seznámení se s technikou, nafocení prostor školy, připravené týmy mohou své téma 

hned zpracovat  

- Předání a přehledné uložení všech dat (nepodceňujte!) 

Druhá schůzka (2VH) 

- Připomenutí zadání, rozdání přípravy z předešlé schůzky, příprava techniky 

- Zpracování témat, dokončení článků, dofocení chybějících fotografií, úprava fotografií 

- Kompletace, předání a uložení všech dat 

 

 

Doporučení:  

Nedovolte redaktorům se příliš rozepsat – opravdu jen tři otázky pro rozhovor, jen jednu 

anketní otázku a ne více než deset oslovených, dokumentace jen daných prostor škol, stanovte 

maximální počet dat v časové ose.  

Nenechte ředitele ani respondenty ankety se moc rozpovídat. Budete pak potřebovat hodně 

času na zpracování a toto téma se vám protáhne ne na dvě ale na čtyři schůzky a děti už jím 

budou otrávené. A hlavně – nikdo ty dlouhé stránky textu nebude chtít číst! 



 

Nezapomeňte – je to vlastně jen diagnostické cvičení. Děti ještě nemají žádné informace  

o tom, jak se to správně má dělat.  

Buďte u všeho! Rozvrhněte si práci tak, abyste mohli jako vedoucí být přítomni u rozhovoru  

i ankety. Pokud ostatní nemůžete na těch deset až patnáct minut nechat pokračovat v přípravě 

samotné, raději je vezměte s sebou. Nesmí se ale vměšovat a rušit. Můžete je požádat,  

ať si dělají poznámky, co se jim na práci jejich kolegů líbilo a co by udělali jinak. 

Neustále jim opakujte, že teď jsou NOVINÁŘI. Před akcí jim také připomeňte zásady slušného 

chování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapitola 2 Metodický list 

Jak rozhodne editor 

 

Využijeme práci z předešlých schůzek redakce. Jejich výstupy na téma Naše škola jsou 

dokončené včetně korektur a digitalizované. Máme k dispozici časovou osu s komentářem, 

rozhovor s ředitelem školy, fotoprůvodce školou s doprovodným textem a anketu na téma  

Co se mi ve škole líbí. 

Zbývá tedy doplnit editorial, zprávu a několik drobných zábavných formátů. 

 

Časová dotace: 6VH 

Příprava vedoucího: 1VH (příprava témat, kancelářských potřeb a softwaru) 

Realizace na schůzkách redakce: 4VH (včetně předání a uložení dat) 

Postprodukce vedoucího a technické podpory (1VH): kompletace všech příspěvků 

 

1. Začněte volbou editora tohoto čísla. Zde bych nenechávala hlasovat, ale na názor členů 

redakce je třeba brát ohled.  

 

Při zadávání úkolu editorovi (editorial) zdůrazněte, že stačí několika větami představit 

redakci a uvést téma aktuálního čísla. 

 

2. U aktuální zprávy mějte připravená dvě tři téma pro případ, že by děti nic nenapadlo. 

Nechte autora vybrat a ubezpečte jej, že stačí krátká zpráva. Před zadáním mrkněte  

o kapitolu dál na tipy k psaní zpráv. 

 

3. Drobné formáty jsou oblíbené a zvládnou je i menší děti. Vtipů bohatě stačí tři až pět 

podle jejich délky. Křížovku lze vytvořit v Excelu, GNumericu nebo Writeru nebo 

pomocí některého křížovkářského freewaru – například EclipseCrossword. Kvíz může 

být založen na údajích v časové ose a dalších článcích v tomto čísle vašeho časopisu. 

 

4. Tiráž – co do ní patří a jak například může u školního časopisu vypadat, uvádíme v další 

kapitole. 

 

5. Název a titulka utváří první důležitý dojem.  

 

Ještě jsme se nezabývali grafickou stránkou věci a fotografií. Doporučujeme proto 

ponechat úpravu finální podoby časopisu a jeho publikaci na později. 

 



 

Kapitola 3 Metodický list 

Pojďte s námi do školy 

 

Toto cvičení je ideální, pokud škola chystá větší akci – vánoční jarmark, slavnostní akademii 

apod. Čas, který akci budete s redakcí věnovat, je samozřejmě libovolně dlouhý, záleží na 

vašich možnostech, atraktivnosti akce a její prestižnosti. 

Pokud již předem víte, jakou akci chcete zpravodajsky pokrýt, pozvěte si na první schůzku 

redakce organizátora, ušetříte tak dost času. 

 

Časová dotace 8VH 

Schůzka redakce (2VH): práce s listem (a. zpráva, b. reportáž), výběr akce, získání informací 

Schůzka redakce (2VH): zpracování informací do krátké zprávy, příprava na reportáž 

(naplánování rozhovorů, formulace otázek, stanovení hlavních bodů dle povahy akce), 

příprava techniky (diktafon)  

Školní akce (2VH): rozhovory s účastníky a organizátory, fotografování, zapisování dojmů 

Schůzka redakce (2VH): zpracování krátké reportáže 

 

Pokud chceme pokrýt akci všemi možnými způsoby a zároveň zaměstnat děti, které zpracovaly 

zprávu a mají hotovo, zadáme jim přípravu a realizaci ankety mezi účastníky akce a krátký 

rozhovor například s některým z účinkujících.  

Budeme samozřejmě také potřebovat fotografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapitola 4 Metodický list 

 
 

Jak bude vypadat náš časopis 

 

Časová dotace 8VH 

Příprava (2VH):  příprava počítačů dle počtu týmů v redakci – umístění složky se všemi 

příspěvky na ploše 

Bude třeba, abyste si vyzkoušeli nejdříve sami založení časopisu 

v některé online aplikaci (Weespr, Joomag, atd.) a také ve Wordu  

i Publisheru v několika variacích.  

Pokud si přímo připravíte vlastní verzi prvního čísla, neukazujte ho dětem 

ani jako příklad. Budou se opičit nebo mohou být demotivované, pokud 

jim to hned nepůjde. 

Schůzka redakce (2VH): práce s pracovními listy 

Nedovolte, aby děti začali překotně pracovat přímo na plnění layoutu 

příspěvky. Ať si vše nejdříve pořádně vyzkoušejí, rozhodnou se ohledně 

barev i písma a svá rozhodnutí a zdůvodnění zapíší. 

 

Schůzka redakce (2VH): Plnění programu nebo aplikace příspěvky 

    

Schůzka redakce (2VH): Dokončení finální podoby časopisu 

   Prezentace 

   Volba 

 

Volbu finální podoby prvního čísla nechejte na dětech – a především na editorovi nebo 

správcích rubrik. Děti se takto učí rozhodovat a za svá rozhodnutí nést zodpovědnost. Veškerá 

kritika i chvála pak pro ně bude mít mnohem větší význam. 

Časopis hned publikujte na webu. 

Jen prosím ještě jednou zkontrolujte, zda v textech nezůstaly nějaké chyby. Je škoda poslouchat 

kritiku kvůli malé chybičce, která zastíní fakt, že celek je prostě úžasný! 

    

 



 

Kapitola 5 Metodický list 

 

1. Světlo a stín 

 

Časová dotace: 3 VH 

Příprava 1 VH: příprava studia (nebo vhodné místnosti, může být i školní třída), 

příprava fotoaparátů (ideálně jeden fotoaparát do trojice, lze použít i kvalitnější mobil 

nebo tablet se stabilizací obrazu), lampy 

Schůze redakce (2VH): zadání úkolu a časové dotace, realizace fotografií, uložení 

 do počítače a vyhodnocení 

 

Nejlepší výsledek obvykle získáme osvětlením fotografovaného mírně z boku. Pozor na 

příliš ostré světlo za slunečného dne, pak bude třeba pro focení stínů zajistit tmavší 

místnost. 

 

Při hodnocení také zdůrazněte další problematické body – například srostlice, 

„uříznutí“ končetiny, atd. 

 

2. Celek, polocelek, detail 

 

Časová dotace: 3 VH 

Příprava 1 VH: zajištění dostatečného počtu fotoaparátů (případně doplnění mobily  

a tablety), domluvení návštěvy fotografů v hodině tělesné, hudební či výtvarné 

výchovy. 

Schůzka redakce 2VH: pokud se děti budou o fotoaparáty dělit, dohodněte si pořadí, 

ve kterém budou fotit, a také kolik času bude každý na focení mít. 

Po focení je rozdělte do skupinek a dejte jim chvíli na prohlídku a vyhodnocení 

fotografií. 

Nakonec všechny skupinky odprezentují a zdůvodní svou volbu. 

 

Opět upozorňujte na prohřešky proti základním pravidlům, pokud je ale fotografie 

působivá, nevyřazujte ji kvůli nim. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapitola 6 Metodický list 

Autorská práva 

 

Cvičení z pracovního listu vám pomůže přiblížit dětem důležitost dodržování autorských práv. 

Že se jedná o tuto problematiku, jim neříkejte předem. Měly by na to po několika návodných 

dotazech na závěr přijít samy. 

 

Časová dotace: 2VH 

 

Schůzka redakce (2VH) 

1. Řekněte dětem, že dnes půjde v podstatě o téma nespravedlnosti. S tou se setkáváme 

v podobě drobných ústrků dnes a denně a děti s ní mají bohaté zkušenosti. Nechte 

 je uvést pár příkladů z jejich života. 

 

2. Rozdejte dětem zadání a opakovaně zdůrazněte, že se téma zužuje na daný příklad  

a jeho variace. Tedy situace, kdy jim někdo vyfoukl myšlenku, nápad, fotku, atd. 

 

3. Dejte dětem pevný časový limit tak, aby zbyla pětiminutová rezerva („ještě chvilku, 

pančelko“) a dalších asi dvacet minut na přečtení některých prací a zpětnou vazbu. 

 

4. Na závěr jim vysvětlete, nebo je nechejte přijít na to, že v příhodě, kterou popsali, šlo  

o porušení autorských práv. Až tedy budou příště citovat text nebo využijí fotografii 

z webu a nebude se jim chtít uvádět autora nebo zdroj, ať si vzpomenou na tuto 

příhodu a pocit, který v nich zanechala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

Za vším jsou zase lidé 

Školní časopis jsme dali do kupy, vychází jakž takž pravidelně a kromě spousty nevyužitých 

fotek se nám začínají hromadit i audiozáznamy rozhovorů a anket, které jsme už dávno 

přepsali a použili v minulých číslech. A když tak jednou přijdeme na schůzku redakce o pár 

minut dřív a zjistíme, že děti se baví poslechem rok starého rozhovoru a vtipně komentují svou 

tehdejší nezkušenost a přebrepty, tak víme, že nadešel čas udělat další krok. 

Práci s rekordérem a zvukem vůbec se budeme věnovat v další kapitole. Teď o tom 

nejdůležitějším – vašich redaktorech a moderátorech.  

Jaký je vlastně rozdíl mezi redaktorem a moderátorem? Moderátor pořad nebo program 

uvádí, posluchače jím provází. Měl by disponovat velkou slovní zásobou, umět hojně využívat 

synonyma, improvizovat, ale také se řídit pokyny režiséra pořadu či autora. Tedy nenechat  

se unést vlastním egem. Moderátor musí umět vzbudit dojem, že komunikuje s posluchačem, 

i když je to většinou komunikace jednosměrná a bez okamžité zpětné vazby. 

Redaktor pořady a programy vymýšlí a připravuje obsahově i formálně. Jeho prací je vše  

od výběru tématu, hlavních myšlenek, přípravy natáčení, řízení jeho realizace v terénu 

 až po korektury nebo střih, kde spolupracuje se střihačem na vytvoření finální podoby 

nahrávky. 

Obě funkce se dnes v médiích často prolínají. V případě naší dětské redakce TV Pantuška máme 

v názvosloví ještě větší mišmaš. Naše děti pracují spíše v týmech, kde je jasné, kdo je šéf a autor 

námětu nebo hlavní myšlenky, kdo je zodpovědný za techniku, kdo bude mluvit a kdo stříhat. 

Na konečné verzi obsahu nahrávky a při jejím střihu často spolupracují všichni. A tak máme 

tým, kde jedna mladá slečna sdružuje funkce dramaturgyně, režisérky a střihače,  

s ní spolupracuje chlapec, který má na starost technickou stránku věci, a moderátorka, a jiný, 

kde se o všechny tyto role dělí dva kamarádi. Hlavně že to funguje. 

Předpokládejme, že ať už ve školním rozhlase nebo na internetu budete vysílat ve formě 

vysílacího bloku – tedy směsi předem nahraných zpráv, komentářů, rozhovorů a anket a živého 

úvodního slova před každým příspěvkem. V reálu najdeme málokdy dítě, které by mohlo 

opravdu odmoderovat celý vysílací blok. Už jen proto, že si nebude pamatovat scénář a když 

ho bude číst, půjde to poznat. Mohlo by zkusit improvizovat na základě poznámek a vašich 

pokynů. Pokud ale máte takové improvizačně nadané dítě, dejte pozor, aby se neztratilo 

v „moderátorském rauši“. Přece jen, jedeme naživo a nevíme, co by dítěti mohlo přijít vtipné. 

Nebo spíš víme… 

Problém se dá vyřešit dvojicí – nejlépe kamarádů, kteří si připravený scénář budou určitě 

přehrávat i ve volném čase. I předem doslova připravený a naučený text přece jen zní 

přirozeněji, když v něm na sebe navzájem reagují dva lidé.  

A je to nakonec i velká psychologická pomoc – nejsem v tom sám, mám vedle sebe kamaráda, 

který mi pomůže – nebo aspoň taky občas něco zkazí. 



 

A ještě jedna poznámka ke „spíkrům“. V rozhlasovém vysílání se klade velký důraz absenci 

řečových vad. My bychom ale na této podmínce netrvali. Pokud má dítě přirozený a živý 

projev, je to dar z nebes. I kdyby mělo ráčkovat nebo občas odbýt nějakou sykavku.  

Z vlastní zkušenosti víme, že kompromis je občas přijatelný. Může se týkat třeba mladé slečny, 

jejíž unylý a nevýrazný projev modelky je mnohonásobně vynahrazen výkonem jejího týmu. Její 

kamarádi zajistí, že obsah i technická stránka příspěvku je kvalitní, a výsledek tedy nakonec 

stojí za to. Mohli bychom samozřejmě tým přesvědčit, aby si k sobě vzali jiného moderátora, 

ale v konečném důsledku riskujeme jeho rozpad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          (redakce Ježkovo vočko, Hukvaldy, foto: Petr Macura) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DESATERO MODERÁTORA 

 

1. Práce s hlasem je důležitá zejména pro moderátory v rozhlase. Ale i pro ty televizní, 

pro učitele, politiky – prakticky pro každého, kdo promlouvá nebo bude promlouvat 

k lidem. 

2. Nacvičit se dá spousta věcí – síla hlasu, barva, výška, intonace, frázování a dýchání. 

Můžete využít nejrůznějších dechových cvičení a jazykolamů. 

3. Důležité je dobře ovládat techniku – umět zapnout, vypnout, správně držet  

a ze správné vzdálenosti hovořit na diktafon či mikrofon. 

4. Pozor na správnou výslovnost cizích jmen a názvů! Raději si vše ověřte například  

na http://cs.forvo.com/word nebo alespoň na Google translátoru. 

5. Pozor na parazitní slova. Nahrajte si třeba na diktafon, jak hovoříte bez přípravy 

na dané téma po dobu jedné až dvou minut. Pak si záznam poslechněte a vypište  

si výplňková a parazitní slova. Zkuste k nim vymyslet synonyma. 

6. Pokud se připravujete na rozhovor, připravte se na téma i osobu opravdu poctivě. 

Nevadí, že nevíte všechno, ale je důležité se v tématu orientovat. 

7. Připravte si několik záchytných otázek – pro případ, že byste nevěděli, jak 

v rozhovoru pokračovat. 

8. Někdy můžete vypadat jako hlupák, když se třeba špatně připravíte nebo se něco 

nepovede podle vašich představ. Nesmíte ale udělat vědomě hlupáka ze zpovídané 

osoby nebo posluchače. Nikdy by vám to neodpustil. 

9. Na mikrofon nikdy nemluvte vulgárně. Taky špatnou náladu si nechte na jindy, vaším 

cílem je posluchače dobře naladit. 

10. Buďte opatrní při vyjadřování svých názorů – uvědomte si, že v rádiu nebo televizi 

nemluvíte nikdy jen za sebe. Mluvíte za celou organizaci. 

 

A také: 

11. Než začnete mluvit, rozmyslete si, co vlastně chcete říci. 

12. Víte, ke komu mluvíte? 

13. Nehuhnějte, nikdo vám nebude rozumět. 

14. Na lidi, se kterými mluvíte, působí vaše tělo stejně jako vaše řeč. 

15. Nebojte se dívat ostatním do očí. 

16. Nebojte se ticha, klidně se trochu odmlčte. 

17. Mluvte tak, aby vám posluchači rozuměli! 

18. Mluvte v kratších větách, abyste se nezapletli. 

19. Když zahájíte plynule a sebejistě, lidé budou mít dojem, že dobře víte, o čem mluvíte.  

20. Řeč trochu připomíná hudbu. Hlas přirozeně stoupá při otázce, klesá na konci věty, 

různé city ho zabarvují různým tónem. Když mluvíte monotónně, posluchače znudí 

i vaše nejvtipnější myšlenky. 

 

 

http://cs.forvo.com/word


 

Jak to zní aneb základy práce se zvukem 

 

Doposavad jsme pořizovali zvukový záznam jen kvůli pozdějšímu přepisu – využívali jsme tedy 

nahrávací zařízení jen jako „externí paměť“. Kvalita záznamu nebyla důležitá, využili jsme 

mobily, tablety, prostě to, co bylo po ruce. Pokud ale chceme zvukovou nahrávku zpřístupnit 

posluchačům, kvalita nás začíná akutně zajímat. Sebeslabší ruchy a škvrčení mohou 

posluchače odradit. 

Ale ani když si pořídíte opravdu kvalitní audio rekordér – pro zjednodušení mu budeme říkat 

diktafon – nemáte vyhráno. Jejich předností a zároveň slabinou je citlivost. Díky ní se vám 

podaří přesně zachytit a věrohodně zprostředkovat atmosféru, ale také nezaměnitelný zvuk 

tření palce o tělo rekordéru při každém sebemenším pohybu. Dobrý nápad je tedy pořídit  

si k diktafonu stojánek, kterým problém jednoduše a elegantně vyřešíte. Stojánek pak bez 

obav můžeme při nahrávání držet v ruce nebo položit na stůl. 

                                                                                                                                                                (nahrávací zařízení na stojánku, foto: Petr Macura) 

 

Pokud nahráváme rozhlasovou zprávu nebo jakýkoliv útvar, při kterém mluví jen jeden člověk, 

doporučujeme nechat nahrávací zařízení ve stojánku na stole. Redaktor se musí pohodlně 

usadit, aby během nahrávání neměnil polohu a tím vzdálenost od diktafonu. Pozor na šustění 

papíru a vrčení počítače, to vše audio rekordér zachytí.  

Osvědčilo se nám vytisknout text větším písmem na více stran a ty rozložit před redaktorem 

tak, aby se nemusel nahýbat ani papíry přeskládávat. 



 

Důležitá je samozřejmě také vzdálenost diktafonu od úst. Každý audio rekordér pracuje trochu 

jinak, proto je třeba si ten váš před první výpravou do terénu pořádně vyzkoušet. Jak daleko 

od úst je příliš daleko a jak daleko je příliš blízko? Je při rozhovoru třeba diktafon naklánět 

střídavě k ústům redaktora a zpovídané osoby nebo je zvuk vyrovnanější, když jej redaktor drží 

ve stále stejné poloze zhruba uprostřed? 

Když natáčíme rozhovor, musíme si dobře vybrat prostředí a mít s sebou kromě redaktora 

 i asistenta. Jeho důležitým úkolem je sledovat okolí. 

Natáčíte anketu v ulicích obce? Asistent sleduje blížící se auta a včas vás zastaví. Okolní ruchy 

jsou totiž pak na záznamu nečekaně hlasité a rušivé. Když přiblížíte diktafon k ústům a budete 

mluvit hlasitěji, výsledek bude nepříjemný. Počkáme tedy těch pár sekund, než auto projede, 

 a pak položíme otázku. Stejně tak se při poryvech větru snažíme natáčet v závětří, v poledne 

počkat, až dobijí zvony atd. 

Spousta věcí okolo zvuku se dá upravit v postprodukci ve vhodném střihovém programu (tím 

se budeme více zabývat v další části příručky Televizní redakce), je to ale hodně piplavé práce 

navíc a výsledek není vždycky přesvědčivý. Vyplatí se pohrát si s přípravou techniky i redaktorů 

a při samotném natáčení zbytečně nespěchat a dát si na zvuku záležet. 

 Mnohem víc si celý proces užijí i děti. Když totiž dorazíte zpět do redakční místnosti, pustíte 

záznam a pak ho polovinu musíte složitě upravovat nebo ho můžete rovnou vyhodit, velká část 

legrace je v čudu. A navíc – stoprocentně platí, že budete vyhazovat zrovna části 

s nejvtipnějšími odpověďmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     (příprava rozhlasové zprávy, foto: Petr Macura) 



 

DESATERO PRÁCE S AUDIOREKORDÉREM 
 

1. Zásada číslo jedna je mít nabité baterie a prázdnou paměťovou kartu. 

2. Důkladně si prostudujeme návod na použití nahrávacího zařízení, v našem případě ZOOM 

H1. 

3. Je potřeba vždy dopředu promyslet, co chceme zaznamenat. 

4. Při nahrávání ve venkovních prostorách (exteriérech) použijeme pěnovou větrnou 

ochranu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Je-li to možné, umístíme rekordér vždy na stativ, popř. nasadíme přiloženou rukojeť, 

která minimalizuje ruchy vznikající při pohybu prstů po tělese rekordéru. 

6. Zvolíme formát záznamu na zadní straně rekordéru WAV / MP3. Fouká-li vítr, zapneme 

na zadní části přístroje Lo Cut fitr do polohy zapnuto ON. 

7. Za normálních podmínek mluvené slovo, necháme nastavení AUTO LEVEL na zadní části 

přístroje v poloze ON. Pokud nahráváme velmi hlasité zvuky (např. záznam kapely), 

zvolíme polohu OFF a nastavíme úroveň záznamu ručně dle instrukcí v manuálu. 

8. V případě nahrávání konkrétní osoby, udržujeme vzdálenost přístroje ve vzdálenosti  

15-20 cm od jeho úst. 

9. Záznam spustíme červeným tlačítkem na přední straně přístroje.  Tímtéž tlačítkem 

nahrávání ukončíme. 

10. Nahraný záznam uložíme ihned jak je to možné na bezpečné místo 

  



 

Co budeme vysílat? 

 

Rozhlasová zpráva 

Od zprávy psané se rozhlasová zpráva obvykle dost liší – pokud tedy nevytváříme blok zpráv, 

který má za úkol pouze rychle a suše informovat o provozních věcech školy. To ale nebude 

práce naší rozhlasové redakce, ale spíš zástupce ředitele. 

Rozhlasová zpráva musí mnohem rychleji než zpráva psaná zaujmout a hlavně neztratit 

pozornost posluchače. To je dost těžké, když nemáte k dispozici jako pomocníka ani 

ozvláštnění grafikou či fotografií jako časopis, ani obraz a titulky jako televize. Proto  

by rozhlasová zpráva měla vzbudit dojem komunikace s posluchačem – více na něj apelovat, 

obsahovat řečnické otázky, kratší, ne tak komplikovaná souvětí, využívat synonyma.  

V rozhlasové zprávě plynou informace k posluchači lineárně, nemůže si sám vybrat a přeskočit 

na úsek, který je pro něj podstatný, a na ten se soustředit. A tak je vhodné podstatné 

informace (název akce, místo konání, účel, atd.) v rámci jedné zprávy vícekrát zopakovat  

a na závěr shrnout, nehromadit je jen do jedné její části.  

 

Audio pohlednice 

Audio pohlednice je formátem spíše z říše elektronické pošty a mobilních telefonů, hodí se ale 

k označení krátkých audio pozvánek, komentářů, pozdravů nebo dojmů. Můžeme ji místy 

ozvláštnit přidáním zvuků, které zprostředkují atmosféru akce, nebo hudbou, která ji dokreslí. 

Nesmíme ale zapomínat, že příliš mnoho ruchů může bránit srozumitelnosti nebo poslech 

znepříjemnit. 

Pozor na střih. V anketě příliš nevadí, je-li slyšet. Ve zprávě a komentáři by ale necitlivý střih 

rušil.  

Nezapomeňte také, že pokud budete svá audia nahrávat na Youtube, je dobré je ve střihovém 

programu doplnit obrázkem. Fotografie vašeho týmu zabraného do práce nebo povedená 

momentka z akce prostě vypadají při přehrávání přece jen o dost líp než černá plocha.  

 

Rozhovor 

Na rozdíl od časopisu máme v rozhlase možnost rozhovor buď nahrát předem, vést naživo 

přímo ve vysílání nebo jej uskutečnit telefonicky. V každém případě se na něj dobře připravíme 

– musíme vědět co nejvíce o člověku, kterého budeme zpovídat (tedy nejen to, že je ředitelem 

zajímavé neziskové organizace), a co od něj potřebujeme slyšet. Když rozhovor nahráváme 

předem, nebude působit tak živě. Máme ale výhodu možnosti střihu. Můžeme – a měli 

bychom – toho využít a rozhovor „zhustit“. Jen si musíme dát pozor, aby střih poslechově příliš 

nečněl a výpovědi navazovaly. Opět doporučujeme použít rekordér se stojánkem, mít s sebou 



 

náhradní baterky a dost místa na kartě. Některé věci se zopakovat nedají. Více informací  

a desatero najdete v kapitolách věnovaných televizní redakci. 

 

Anketa 

 

Té jsme se už několikrát věnovali – asi proto, že je mezi dětmi velmi oblíbená, zasáhne větší 

počet potenciálních čtenářů či posluchačů a je relativně jednoduché ji připravit a natočit.  

A děti se při ní naučí pracovat s rekordérem a komunikovat s lidmi. Prostě úžasný formát. 

V této kapitole přinášíme její desatero – ani pro nás dospělé není jednoduché mít všechny jeho 

body stále na paměti. 

V anketě se samozřejmě musí stříhat, nenecháme zaznít stejnou otázku pětkrát. Proto je třeba 

začít pracovat s programem pro střih videa. Dříve nebo později nás to v naší multimediální 

redakci stejně čeká. Pro začátek můžete použít Windows Movie Maker, který je součástí balíku 

Windows Essentials, ale budete překvapeni, kolik dětí už dávno stříhá svá videa v mnohem 

složitějších programech. My si v části věnované televizní redakci povíme o základech střihu 

v programu Sony Vegas – Movie Studio. 

A teď je na čase založit své redakci vlastní Youtube kanál a nahrát první audio dílka – 

samozřejmě se zajímavými fotografiemi ilustrující vaši práci. Gratulujeme! 

                                                                                                                               (rozhovor s Michalem Čančíkem, ředitelem ADRA, foto: Petr Macura) 

Když už jsou naše první pokusy – namluvená zpráva, anketka nebo audio pohlednice – na webu 

a Facebooku, je na čase pokusit se dát dohromady vysílací blok. A přesvědčit šéfa, ať vám  

dá k dispozici školní rozhlas. Nejdříve jen třeba při nějaké zajímavé speciální příležitosti, jako 

jsou Vánoce nebo konec školního roku. A pak – až bude mít vaše první vysílání ohromný ohlas 

– od něj získat slib, že vás bude do vysílání pouštět pravidelně. Nebo že pro vaši rozhlasovou 

redakci pořídí techniku, díky které budete moci vysílat na internetu. A tom zase v další 

kapitole. 



 

DESATERO ANKETY 

 

1. Anketu tvoří odpovědi nejméně dvou lidí na tutéž otázku. 

 

2. Důležité je zdvořilé, příjemné a přátelské vystupování – ÚSMĚV. Respondenta nejprve 

pozdravte, stručně se představte (uveďte své jméno a název instituce či firmy, pro 

kterou anketu děláte) a ihned položte anketní otázku. Na závěr poděkujte za odpověď. 

 

3. Otázku formulujte pečlivě. Musí být srozumitelná a ne příliš dlouhá. 

 

4. Pokud jsou odpovědi respondentů téměř shodné, budete se muset zeptat dalších lidí. 

 

5. Z podobných odpovědí použijte jen jednu - tu nejlepší (tzn. nejzajímavější, 

nejvýstižnější nebo nejvtipnější). 

 

6. Potřebujete získat názor zformulovaný respondentem. Vyhýbejte se proto otázkám,  

na které lze odpovědět jen ano/ne. 

 

7. Snažte se, aby respondenti odpovídali celou větou – pokud tak neučiní, zdvořile  

je zastavte a požádejte o odpověď celou větou. 

 

8. Pokud se vám nedaří získat použitelné odpovědi, zkuste otázku přeformulovat. 

 

9. Dbejte na zvukovou kvalitu nahraných odpovědí!  Špatně nahraný zvuk vaši práci 

spolehlivě znehodnotí.  V hlučnějším prostředí musíte proto dávat mikrofon  

(popř. diktafon) blíže k ústům respondenta. 

 

10. Po položení otázky mikrofon (popř. diktafon) přesměrujte k hovořícímu jen pohybem 

zápěstí (nehýbejte celou rukou). 

 

11. Neberte odpovídajícímu mikrofon hned po ukončení věty od úst. Udělejte tzv. S-pauzu 

(v duchu si řekněte „jednadvacet“).  Získáte tím čas později potřebný ke střihu 

natočeného materiálu a zároveň se nepřipravíte o případné pokračování odpovědi. 

 

12. V reportáži nahradí anketní otázku obsah textu, který zazní těsně před anketou. 

Zároveň v tomto textu uvedete informaci o tom, koho jste v anketě zpovídali  

(žáci 9. tříd, obyvatelé Vratimova, zaměstnanci Vítkovic, prodávající, apod.) 

 

13. V anketě se neuvádějí jména a funkce respondentů.  

 

 



 

Kde vysílat… a jak na hudbu a autorská práva 

 

Pokud nás zajímá tvorba vysílacího bloku kombinující živé vstupy s předem nahranými audio 

pohlednicemi, rozhovory a anketami, ideální platformou je pro nás školní rozhlas, kde  

se můžeme domluvit na jeho pravidelném využívání například v době velké přestávky. Taky  

se můžeme domluvit na vysílání živých speciálů s obcí, pokud disponuje obecním rozhlasem. 

To může být velmi zajímavé a také super zkušenost pro členy redakce. 

Další možností je samozřejmě náš kanál na Youtube. Zde můžeme rovněž streamovat živě, 

pokud si svůj účet SMS zprávou certifikujeme. Otázkou je, jak získáme pro své živé vysílání 

posluchače.  

Doporučujeme tedy si užít živé vysílání ve školním nebo obecním rozhlase a na Youtube 

pravidelně dodávat již hotové přednahrané vysílací bloky. Při jejich zveřejňování nezapomeňte 

na jednotné označení – začněte rokem, měsícem a dnem zveřejnění, pak názvem redakce  

či obce a nakonec pojmenování bloku. Takže například 2015-6-15-Chytrolín-Prázdniny se blíží. 

Tak budou všechny bloky přehledně seřazené a pro posluchače snadno dohledatelné. 

Při přípravě bloků se snažte, aby jednotlivé nahrávky a především komentáře mezi nimi měly 

jednotný zvuk. U ankety a možná některých rozhovorů to nebude možné úplně uhlídat, 

venkovní ruchy tam vždy nějaké budou. Jinak ale nahrávejte vše v pečlivě vybraném prostředí 

– nejlépe ve studiu. To ale v každé škole asi k dispozici nebude… Vyberte si tedy raději menší 

místnost s koberci a kvalitními okny, kde se zvuk nebude příliš rozléhat. 

K rozhlasu neodmyslitelně patří hudba. A tady se dostáváme na tenký led autorských práv. Jak 

jistě víte, autory u nás zastupuje OSA, interprety pak Intergram, školy a střediska volného času 

s nimi obvykle mají smlouvu kvůli svým akcím. Je ale třeba zjistit, na co všechno se vztahuje – 

na vysílání po internetu jistě ne.  

Pak lze postupovat několika způsoby – buď si poplatek za vysílání zaplatit (toto nebude příliš 

oblíbený postup, poplatek není zanedbatelný), nebo se spolehnout, že „kde není žalobce, není 

soudce“ (silně nedoporučujeme!) nebo si hudbu vybírat na legálních serverech, kde najdeme 

tvorbu licencovanou jako Creative Commons. 

Co je Creative Commons? Je to veřejná licence, která nám umožňuje dostat se k hudbě (nebo 

jakémukoliv jinému autorskému dílu) legálně a bez poplatků a autorovi dává kontrolu nad 

osudem jeho díla. Autor si volí, za jakých okolností si můžeme jeho dílo třeba veřejně 

poslechnout, dotvořit, využít jako podkres jiného díla (třeba audiopohlednice) atd.  

Díla s logem CC najdeme na známých přehrávačích a úložištích, jako je Spotify, Jamendo nebo 

SoundCloud, a samozřejmě i přes oficiální stránky Creative Commons nebo dig.ccmixter, které 

nabízejí další možnosti hledání CC hudebních skladeb. Pokud hledáme hudbu na podkres 

svého audia, můžeme hledat podle žánrů a musíme počítat, že to bude chvíli trvat. Hledat 

podle jmen nemá smysl, Madonnu mezi nimi opravdu nenajdeme. Kvalitní hudby je zde ale 

více než dost. Různé zvuky a zvukové efekty pak máme k dispozici třeba na Wikimedia  

a Freesound. 



 

Creative Commons lincencí je šest různých typů – nejpřísnější dovoluje pouze stahovat a šířit 

dílo, nejmírnější vám umožňuje jej upravit dle své potřeby a použít i pro komerční účely. Vždy 

je ale nutné uvést autora. 

A co klasika? Tušíme, že platí jakési časové lhůty, po kterých lze dílo využívat téměř bez 

omezení. Pokud chcete přece jen pustit ve svém rádiu slavnou symfonii nebo třeba ragtime, 

můžete. Ale pozor. Nejen že autor musí být sedmdesát let po smrti, i interpretovi trvají práva 

padesát let po prvním vydání nahrávky! Vyhledat vhodné nahrávky nám pomůže třeba Classic 

Cat. 

Youtube nám může nabídnout už legálně ošetřenou doprovodnou hudbu pro video nebo 

audio nahrávku, když využijeme jejich knihovnu. Zveřejnění výsledného dílka je ale legální zase 

jen na Youtube, nesmíme video uložit jinde ani jej použít třeba jako součást prezentace 

pouštěné z přímo z našeho počítače. Povoleno je použít v prezentaci na svém webu prolink  

na Youtube. 

Neplatí a nikdy neplatil ani obecně rozšířený názor, že můžeme při vlastní audio nebo video 

tvorbě (třeba ve znělce) bezplatně použít tři takty cizí hudební skladby. A nepomůže nám, ani 

když se s autorem (třeba lídrem hudební skupiny) osobně známe. Pokud jej zastupuje OSA (což 

je u známějších skupin jisté), musíme za využití jejich hudby zaplatit, i kdybychom měli notářsky 

osvědčené povolení a byli z rodiny. 
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Redaktor a moderátor 

 

Chtěli byste se stát moderátorem populárního rozhlasového programu? Nebo třeba 

komentátorem počítačových her – takzvaným let´s playerem? Tak si zkusme, jak vypadá jejich 

práce. 

 

1. Zvolte si libovolné téma. Nejlépe takové, které je vám blízké a o němž toho hodně víte. 

2. Představte si, že o něm budete mluvit k lidem, kteří o věci slyší poprvé. Za dvě minuty 

jim musíte vysvětlit, o co se jedná. 

3. Jak začnete? Jako novináři víme, jak je úvod důležitý. 

4. Rozdělte si svůj projev do několika bodů, bude to pro posluchače přehlednější. 

5. Zkuste položit řečnickou otázku. Posluchače tak vtáhnete do děje. 

6. Udělejte si poznámky, ale nepište celé věty.  

7. Na závěr poděkujte posluchačům za pozornost a rozlučte se. 

 

Připraveni? Vezměte si tedy rekordér a svou řeč nahrajte. Můžete se při tom dívat do svých 

poznámek, text ale nečtěte. Při poslechu je to poznat. 

 

Hotovo? Teď si pusťte, co jste nahráli. Slovně zhodnoťte následující prvky svého projevu. Jak 

byste ho mohli vylepšit? 

 

1. Práce s hlasem (hlasitost, melodie řeči) 

 

 

2. Intonace (otázky, pauzy, důraz) 

 

 

3. Výslovnost (srozumitelnost, zřetelnost) 

 

4. Výplňková a parazitní slova 

 

5. Celkový dojem 
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 Jak to zní 

 

Dneska si natočíme anketu v ulicích naší obce. Rozdělte se do skupinek po třech a rozdělte  

si role.  

Vedoucí týmu bude rozhodovat, kam půjdete anketu natočit. Při natáčení pak bude sledovat 

redaktora, jestli správně položil otázku, a vytipovávat další vhodné respondenty. Pokud bude 

třeba, vysvětlí před natáčením respondentům, o co jde, a představí členy redakce.  

Redaktor si připraví otázku tak, aby byla krátká, srozumitelná a snadno se mu vyslovovala. 

Nesmí se na ni dát krátce odpovědět ano nebo ne.  

Asistent se postará o techniku – jsou baterky audiorekordéru nabité a na kartě je dost místa? 

Nezapomíná si redaktor pokaždé zapnout a po odpovědi vypnout rekordér? Jak s ním pracuje? 

Drží jej ve správné vzdálenosti od úst? Co okolí? Neblíží se hlučné auto?  

 

Naše skupina: 

Redaktor: 

Asistent zvuku: 

Vedoucí týmu: 

 

Anketní otázka:  

 

 

Po návratu zapište, jak se vám v terénu pracovalo. Jak reagovali lidé? Jak se vám natáčelo? Jste 

si vědomi něčeho, co byste příště udělali jinak? Co jste naopak zvládli výborně? 

 

Redaktor: 

 

 

Asistent: 

 

 

Vedoucí týmu: 
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Rozhlasová zpráva 

 

Rozdělte se do tvůrčích týmů o třech členech. Přepracujte následující tiskovou zprávu tak, aby 

se z ní stala zpráva rozhlasová. Doporučujeme využít alespoň některé z následujících 

jazykových prostředků: oslovení, řečnická otázka, synonyma, výzva. Zprávu zkraťte,  

ale zároveň ale zachovejte všechny důležité informace. 

 

Soutěž Žihadlo 2013 o nejlepší česko-slovenskou veřejně prospěšnou reklamu zná své 
vítězenskou veřejně prospěšnou r  

21. listopadu 2013 v prostorách Era svět v Praze ocenil pořadatel soutěže obecně prospěšná 

společnost Neziskovky.cz nejlepší reklamy neziskových organizací a spolupracujících 

reklamních agentur. 

Porota letos hodnotila celkem 62 kampaní, které do soutěže přihlásilo 33 neziskových 
organizací z České a ze Slovenské republiky. Nejlepší televizní reklamou byl vyhlášen video 
spot „Týden komunikace osob se sluchovým postižením“ občanského sdružení ORBI PONTES, 
který vznikl ve spolupráci s Funny Bunny Films. V kategorii rozhlasových spotů zvítězil 
radiospot „Běh pro Světlušku“ Nadačního fondu Českého rozhlasu vzniklý ve spolupráci s 
reklamní agenturou Publicis Prague. Nejlepší tištěnou kampaní byla porotou zvolena 
kampaň „Umíme se postavit na vlastní nohy“ České asociace paraplegiků – CZEPA, která na 
ní spolupracovala s Friends' Factory. V kategorii internetových kampaní zvítězila kampaň Ligy 
lidských práv „Nebuď béééčko, buď hrdinou“. 

Nejpovedenější veřejně prospěšnou kampaň vybrala z 16 nominovaných kampaní i veřejnost. 
Lidé prostřednictvím online hlasování na webových stránkách soutěže www.zihadloroku.cz  
za deset hlasovacích dní poslali nejvíce hlasů rozhlasové kampani „Super den“ občanského 
sdružení Helppes – centra výcviku psů pro postižené, které jej vytvořilo ve spolupráci  
se Scholz & Friends Praha. 

 
 
Kromě hlavního partnera soutěže ČSOB letošní ročník Žihadla podpořili také například Alza.cz, 
Friends´ faktory, Grada Publishing, KPMG Česká republika, Marketing&Media, McCann 
Ericsson, Microsoft, Nadační fond J&T, Pohoda, Skupina ČEZ, Společnost „E“ a Wolters Kluwer 
ČR. Mediálním partnerem letošního ročníku bylo Slovenské centrum fundraisingu. 

  

Připravte si rekordér a dohodněte se, kdo z vás zprávu namluví. Rozhlasovou zprávu nahrajte. 

Až budete všichni hotoví, své nahrávky si pusťte. V čem se liší? V čem jsou si podobné? 
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Blíží se Noc s Andersenem a tedy večer dramatizovaného čtení. Vyberte si jeden z následujících 

úryvků, namluvte jej na rekordér a vyberte k němu vhodnou podkresovou hudbu  

na dig.ccmixter.org nebo zvuky, které dotvoří atmosféru na freesound.org. 

1. (Ota Pavel: Jak jsem potkal ryby) 

Potom zabrala parma mně. Nejdřív ťukla, neslo se to z vody zas jako volání 

z nesmírných vodních dálek. A pak jsem ucítil tah, jako když se na prut něco zachytí, 

třebas plovoucí vodní tráva. Přisekl jsem to. Na konci udice byla parma. Její tělo vyplulo 

na hladinu řeky, právě když vše odhalil seshora měsíc. Bylo jak tavené stříbro anebo 

jako cínová konev, s jakou se nalévá víno z královských vinic. Statečná ryba. 

 

2. (J.R.R.Tolkien: Dvě věže) 

„Tahle cesta to být nemůže,“ šeptl Frodo. „Musíme se dát tou druhou, ať je dobrá nebo 

špatná.“ „A rychle!“ dechl Sam. „Je tady něco horšího než Glum. Cítím, že se na nás 

něco dívá.“ Ušli sotva pár metrů a za nimi se ozval zvuk, děsivý a strašný v tom těžkém 

zadušeném tichu: kloktavé zabublání a dlouhé záštiplné zasyčení. Obrátili se zpět, ale 

nebylo nic vidět. Jako zkamenělí, zírali, čekali a nevěděli nač. „Je to past!“ řekl Sam  

a položil ruku na jílec meče; přitom si vzpomněl na temnotu v mohyle, odkud meč 

pocházel. 

 

3. (E.A.Poe: Vražda v ulici Morgue) 

Požádali mne, abych vypáčil víko bedny, a já jsem samozřejmě „s nesmírným 

potěšením“ vyhověl. Zasunul jsem dlátko, lehce do něj několikrát ťukl kladívkem, a víko 

odletělo. V témže okamžiku se v bedně tváří v tvář hostiteli prudce posadila zohavená, 

zkrvavená, takřka rozložená mrtvola zavražděného pana Shuttleworthyho. Strnule, 

truchlivě upírala po několik vteřin své kalné, hnilobné oči přímo na pana Goodfellowa 

a pronesla pomalu, avšak jasně a důrazně tato slova: „Vrah jsi ty!“. 

 

4. (J.K.Jerome: Tři muži ve člunu) 

Kdybyste Montmorencyho viděli, určitě byste měli dojem, že je to andílek, který 

z nějakého člověčenstvu utajeného důvodu byl seslán na zem v podobě malého 

foxteriéra. Montmorency má takový ten výraz, říkající „Ach, ten svět je tak zkažený  

a já bych si tolik přál ho zlepšit a zušlechtit,“ takový ten výraz, jaký dovede vehnat slzy 

do očí zbožných starých dam a pánů. Když se ke mně přistěhoval, aby žil na mé útraty, 

nevěřil jsem, že se mi podaří uchovat ho při životě. … Ale když jsem pak splatil dobrého 

půl tuctu kuřat, která roztrhal; když jsem ho vrčícího a rafajícího vyvlekl za zátylek  

ze sto čtrnácti pouličních rvaček; když mi jedna rozběsněná ženská přinesla ukázat 

mrtvou kočku a říkala mi vrahu; … a když jsem se dověděl, že náš zahradník se vsadil, 

že Montmorency zakousne ve stanovené době tolik a tolik krys, a vyhrál třicet šilinků, 

začal jsem věřit, že ten můj pejsánek bude přece jen ponechán na světě o něco déle. 

  



 

Kapitola 1 Metodické pokyny 

Redaktor a moderátor 

 

Na práci s dětmi nemáte za běžného provozu moc času. Proto je důležité, aby se naučily  

na sobě pracovat samy.  

 

Časová dotace: 2 VH 

 

1. Nachystejte rekordér(y), počítače nebo notebooky, sluchátka. 

2. Dohlédněte na to, aby si děti nepsaly poznámky v celých větách. 

3. Při nahrávání hlídejte čas. Nemusí to být přesně dvě minuty, ale nedávejte jim víc než 

dvacet sekund navíc. Domluvte si znamení, že se konec blíží. 

4. Poslouchat a hodnotit můžete společně, nechejte ale vždycky nejdřív vyjádřit se autora 

nahrávky. 

 

Kromě věcí uvedených v pracovním listu hlídejte i vzdálenost od rekordéru při nahrávání 

(rekordér postavte na stojánek), živost projevu, výraz tváře (úsměv i zamračený obličej  

je „slyšet“). 

 

Ideální je nahrávání bez obecenstva, ale pokud nemáte takový prostor k dispozici, může  

si nahrávající sednout k ostatním zády, aby jej pohled na ně a jejich reakce nerušili. 

 

Pokud máte více času, prostoru a větší děti, nechejte je, aby si poslechly své nahrávky  

se sluchátky a napsaly si hodnocení samy.  Až pak pusťte nahrávku všem. Je jejich hodnocení 

shodné se sebehodnocením autora? 

  



 

Kapitola 2 Metodické pokyny 

Jak to zní 

 

Nejdříve si vyzkoušejte pohrát s různými zařízeními na záznam zvuku v bezpečí učebny nebo 

klubovny. Zjistíte možná, že i nahrávky pořízené mobilními telefony a tablety jsou vcelku 

použitelné.  

Problém je, že pokud budete natáčet rozhovor nebo anketu, lidi nebudou na ruku s telefonem 

napřaženou k jejich obličeji reagovat zrovna tak, jak bychom chtěli. Proto zvolíme audio 

rekordér – tedy zařízení, které každý laik zná pod jménem diktafon. 

 

Časová dotace (2VH) - Tedy pokud máte k dispozici audio rekordér pro každou skupinku. Pokud 

se budou střídat, bude vše trvat déle a zpětná vazba se zřejmě odehraje až při dalším setkání. 

Což by byla škoda. 

 

Schůzka redakce (2VH): 

 

1. Nezapomeňte připravit audiorekordéry a baterky. 

2. Nechejte děti, ať se rozdělí do týmů a poraďte jim při rozdělování rolí 

3. Rozdejte jim diktafony a ujistěte se, že si zkontrolovaly jejich stav a vědí, jak je zapnout 

a vypnout 

4. Nechejte jim chvilku na vymyšlení a zformulování anketní otázky. Zkontrolujte, 

 že se redaktorovi dobře říká. 

5. Dejte dětem časový limit (doporučuji 30 minut i s převlékáním a přezouváním) a počet 

zpovídaných osob, který nesmí překročit, ani pokud si budou vědomi, že se něco 

nepovedlo (doporučuji pět). 

6. Ideální je, když můžete vše zpovzdálí monitorovat. 

7. Po návratu do třídy nejdříve nechejte děti zapsat své dojmy. Pak si pouštějte záznamy 

a nechejte je děti komentovat. Pak si zkuste na základě svých zážitků udělat vlastní 

seznam pouček. 

 

 

Seznam nakonec vyvěste na viditelném místě v místnosti, kde se redakce schází.  

Vlastní zkušenost je ten nejlepší učitel. A proti poučkám a pravidlům, které jsme si vytvořili 

sami, se přece nedá nic namítat.  

 

  



 

Kapitola 3 Metodické pokyny 

Rozhlasová zpráva 

 

 

Rozdílu mezi tiskovou a rozhlasovou zprávou jsme se věnovali v textu této kapitoly. Nyní si děti 

samy vyzkoušejí práci rozhlasového redaktora, který běžně využívá tiskových zpráv ve své 

práci. Nemůže je však prostě vytisknout a přečíst, musí je přepracovat na formát vhodný 

k vysílání v rozhlase. 

 

Časová dotace: 2VH 

Schůzka redakce (2VH) 

 

1. Připravte rekordéry, pracovní listy a počítače. 

2. Rozdělte děti do skupin a vysvětlete jim rozdíl mezi tiskovou a rozhlasovou zprávou. 

3. Nechte děti zhruba 45 minut pracovat samostatně – přepracovat zprávu, nahrát 

 ji na rekordér a nahrávku přehrát do počítače. Samozřejmě jim průběžně kontrolujte  

a mírně korigujte stylistickou správnost. 

4. Pusťte si společně nahrávky, vyhodnoťte různé přístupy. Soustřeďte se na výkon 

„spíkra“, práci s technikou a především na obsah. Obsahuje zpráva všechny důležité 

informace? Není příliš dlouhá? Pracuje s prostředky, které upoutají posluchačův 

zájem?  

5. Nejlepší nahrávku publikujte. 

 

Pokud chcete nahrávku využít jako aktuální příspěvek, najděte a použijte v podstatě jakoukoliv 

aktuální tiskovou zprávu. Tiskové zprávy o zajímavých akcích a organizacích najdete často 

přímo na jejich webových stránkách nebo po zadání klíčových slov „tisková zpráva“ a názvu 

organizace či akce do vyhledavače. 

 



 

Rozhlas Kapitola 4 Metodické pokyny 

 

Časová dotace: 2 – 6 VH  

Příprava: prozkoumání doporučených webových stránek, případně zvolení jiných vhodných 

webů, příprava rekordérů a počítačů se střihovým programem (pokud jej využijeme) 

 

Tato aktivita se dá z technického hlediska pojmout několika způsoby.  

1. Pokud máte redakci, jejíž členové umějí alespoň základy práce ve střihovém programu, 

ve kterém se dá pracovat se dvěma a více zvukovými stopami, nahrajte zvlášť čtený 

projev a stažené zvuky nebo hudební doprovod doplňte ve střihovém programu. 

2. Pokud členové redakce se střihem pracovat neumí, ať si zkusí při načítání vybranou 

hudbu nebo zvuky pustit v pozadí. Ať si nejdříve vyzkoušejí nahrát třeba jen dvě věty, 

aby si ověřili, jestli zvolili vhodnou hlasitost. 

3. Pokud pracujete s malými dětmi nebo z jakéhokoliv důvodu nemáte možnost cvičení 

nahrát na rekordér, můžete si je vyzkoušet naživo. Prostě určete toho, kdo bude úryvek 

číst, a asistenta zvuku, který ve správnou chvíli pustí zvolené zvuky nebo hudbu a bude 

regulovat hlasitost. 

 

-  Každopádně dejte dětem dost času, aby si pohrály s vyhledáváním vhodné     

      nahrávky a zvuků, je to opravdu zábava.  

 

- Poslouchat nahrávky můžete ihned, ale na stahování musíte být například  

u Freesoundu zalogovaní. Počítejte s tím, a buď zaregistrujte svou redakci předem, 

nebo to nechejte udělat děti. Budete pak ale potřebovat na tuto aktivitu více času. 

 

- Výběr na Freesoundu i dig.ccmixter.org realizujeme pomocí kategorií, které jsou 

v angličtině. Na různých stránkách jsou často kategorie pojmenované různě (např. 

strašidelný - horror/spooky/Halloween atd). Takže pokud nevládneme perfektní 

angličtinou, tak googlíme! Ukázky – možnosti: 

 

 

 

5. Ota Pavel: Jak jsem potkal ryby 

Lyrická kniha, např. poetická melodii, zvuky chytání ryb, řeky  

6.  J.R.R.Tolkien: Dvě věže 

Dramatický moment, popsané zvuky, dramatická hudba 

7. E.A.Poe: Vražda v ulici Morgue 

Hororový nádech, akční hudba, skřípění 

8. J.K.Jerome: Tři muži ve člunu 

Humoristický román, hravá hudba, psí štěkot, mňoukání kočky  



 

  



 

  



 

 

Dětská televizní redakce 

  

Konečně se dostáváme ke svatému grálu mediální oblasti a velké lásce moderních  

dětí – audiovizuální tvorbě. Faktem tedy je, že dneska přece umí natočit video naprosto každý. 

Nebo ne? 

No samozřejmě – asi tak, jako přece umí naprosto každý uvařit boeuf a la mode nebo  

švej žu žu. To si prostě vygooglíte, jak se to dělá a jaké vybavení je k tomu potřeba, nakoupíte 

a za hoďku můžeme jíst. 

Audiovizuální tvorba je – v podstatě podobně jako jakákoliv jiná práce – na rozdíl od obecně 

rozšířené představy – prací náročnou na přemýšlení a přípravu, vyžaduje přesnost  

a improvizační dovednosti při natáčení a její závěrečná fáze zvaná postprodukce bývá nimravá 

a zdlouhavá. 

Některé děti i dospělí rádi píší, jiní fotografují, ještě další natáčejí, ale výsledek, ačkoliv vcelku 

technicky zvládnutý, zaujme jen nejbližší příbuzné. Proto děti, které se hlásí do dětské 

multimediální redakce, bývají někdy zklamané. Ačkoliv mají svůj vlastní Youtube kanál, na něm 

několik vlogů nebo letsplejů, a dokonce osm stálých odběratelů, na vedoucího a zkušenější 

redaktory prostě dojem neudělají.  

Když zjistí, že v redakci nejde o to, natočit si kdykoliv cokoliv tě napadne a doufat, že nápad 

přijde během střihu, kterému se věnujeme asi tak tři minuty, tyto děti odcházejí. A nám 

zůstávají ty možná méně technicky a digitálně zdatné, ale ochotné na nápadu pracovat. 

 

V multimediální redakci teď už potkáme: 

Redaktora 

Redaktor je dítě, které umí přijít s nápadem, pomoci jej rozpracovat, postavit se před kameru 

při natáčení a vést předem připravený smysluplný rozhovor. Při střihu se aktivně zapojuje  

do tvorby finální podoby videa, ať už je to anketa, klip z návštěvy akce nebo reportáž. 

Takovéto dítě je dar z nebes a je třeba si je hýčkat. 

 

Moderátora 

Moderátor (který v reportážích bývá také označován jako redaktor) je dítě, které dokáže  

na kameru přirozeně podat myšlenky druhých, a když máme štěstí, téma rozvinout například 

při rozhovoru. Ví, jak mluvit na mikrofon, jak se ke kameře postavit, má špetku hereckého 

nadání, slušné chování a pěknou výslovnost. 

Moderátor je důležitým členem týmu a „tváří“ jeho audiovizuální tvorby. 



 

 

Zvukaře 

Zvukař to nejen umí s technikou, má také citlivý sluch a pohotové uvažování. Lidé si často 

myslí, že zvuk je v audiovizuální tvorbě druhořadý a u některých formátů snad mohou mít 

pravdu. Pokud se ale bavíme o novinářské práci, je tato teorie mimo. Čistý zvuk bez přemíry 

ruchů a srozumitelný projev redaktora nebo moderátora jsou základem pro úspěšný přenos 

informace, video složka má většinou minimálně zčásti ilustrační charakter. 

I děti daleko od Prahy mohou mít štěstí a potkat při natáčení někoho slavného. Co je vám ale 

platné, že jste třeba s hercem Jaroslavem Duškem dělali úžasný rozhovor na téma inteligence 

versus přirozenost, když jste si zapomněli zapnout mikrofon. Věřte, že od této zkušenosti  

už světýlko na mikrofonu a přijímači kontroluje redaktor, kameraman, zvukař i produkční. 

Kameramana 

Kameraman bývá obvykle i dobrý fotograf, má to prostě „v oku“. Ví, jak si lidi při rozhovoru 

postavit, kdy točit celek, polocelek a jaké detaily. Ví, že ke každé reportáži nebo klipu z akce 

bude potřebovat spoustu ilustračních záběrů (cca jeden na každé čtyři sekundy rozhovoru 

nebo komentáře – asynchronu) a nebojí se zajít si pro ně až k pódiu, nebo si udělat 

detail hvězdy večera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                          (kameraman TV Pantuška v akci, foto: Anna Špundová) 

Střihače 

Střihač ovládá jeden nebo více střihových programů, umí pracovat se zvukem i obrazem  

ve více než jedné stopě. Střihem lze zcela změnit vyznění rozhovoru i celé reportáže, takže 

střihač by při své práci neměl být sám. Pomáhá mu režisér (třeba u klipu) nebo redaktor 

s předem připraveným scénářem nebo takzvanou košilkou. 

A psychologického poradce, zaskakujícího asistenta zvuku, kamery, střihu a scénáristy, uklízeče 

a promotéra v jedné osobě. Pro zjednodušení mu budeme říkat produkční. 



 

První fáze audiovizuální tvorby – příprava 
 

Toto je bez legrace nejdůležitější fází tvorby. Projdeme si ji trochu důkladněji a jako vzorovou 

situaci si vezmeme přípravu na reportáž. Takže jdeme na to: 

 

Zjistíte si co nejvíce informací o tématu nebo akci, kterou se chystáte točit, jejích 

organizátorech, o věci samotné i lidech, kteří se na ní podílejí. Můžete googlit, telefonovat  

i mailovat, možností je spousta. 

 

Navažte kontakt s organizátory, vyžádejte si informace přímo od nich – program akce, 

kontakty na účinkující nebo osoby jinak spojené s akcí, vysvětlete jim, jak bude asi celé 

natáčení vypadat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                        (příprava na natáčení, foto: Anna Špundová) 

 

Když zavoláte organizátorovi dobročinné akce, že se chystáte přijet a natočit krátkou reportáž 

pro školní Youtube kanál, ten člověk slyší jen „kamera“ a i když ví, že publicita k jeho práci patří, 

začne se bát. Vzpomene si, jak se posledně zakoktal, když ho pozvali do Dobrého rána,  

a je hotovo. Vy mu musíte vysvětlit, že reportáž se bude stříhat, takže to zakoktání tam nebude. 

Že tím pádem může zkusit odpovědět i víckrát (to bych ale přehnaně nezdůrazňovala, nebo 

jedním rozhovorem strávíte hodinu) a hlavně, že cílem reportáže není celou záležitost shodit  

a z něj udělat blbce, ale informovat a dobrou věc naopak podpořit.  

 

Organizátoři se také někdy bojí, že jim s dětmi narušíte program – budete chtít točit rozhovor 

během akce v tom největším frmolu, budete tam celou dobu a budete vyžadovat péči. Je dobré 

předem vysvětlit, že se rádi přizpůsobíte jejich možnostem, zůstanete určitou dobu (většinou 

bohatě stačí dvě hodinky) a nebudete rušivým elementem.  

 



 

Když už máte nějakou představu, o co asi jde, měli byste se zamyslet, co chcete o věci říct. 

Podle toho si vyberte osobu nebo osoby, se kterou budete natáčet rozhovor. Pokud chcete 

udělat rozhovor například s rodiči postiženého dítěte anebo účinkujícími, poproste 

organizátora, aby jim předem o vás řekl. 

 

Dobře si připravte otázky. A zopakujte si základní pravidla – zdvořilost, úsměv, vstřícnost  

a nezapomeňte – redaktor musí při rozhovoru opravdu poslouchat odpovědi, nesmí  

se po odrecitování připravené otázky vypnout do STANDBY a v klidu čekat na pauzu na další 

otázku. Mrkněte pro jistotu na naše desatero rozhovoru zpravodajského a publicistického. 

 

A nakonec - a udělejte si podle obsahu a záměru reportáže hrubou představu, jaké záběry 

budete nejspíš potřebovat. 

 

Například děti natáčejí reportáž o moderním pětiboji, ve kterém děti v jejich městě trénuje 

bývalý mistr republiky. Zjistí si tedy disciplíny, historii pětiboje vůbec, informace o trenérovi  

a jeho kariéře. Pak se rozhodnou, že chtějí lidem hlavně říct, co to takový pětiboj je a v čem  

je pro děti zajímavý a přínosný. Už vědí, že budou potřebovat hlavně záběry všech disciplín  

(z těch méně obvyklých stačí krátký ilustrační záběr), budou tedy muset nejspíš přijít několikrát 

na trénink. Rozhovor plánují natočit s trenérem a jedním komunikativním dítětem a anketu 

mezi rodiči. Mohli by také místo dítěte natočit rozhovor s lékařem na téma prospěšnosti 

všestrannosti tohoto typu tréninku a anketu udělat mezi dětmi. Případně zvolit kombinaci 

obého. Pak budou třeba také například záběry z ordinace, doktora během vyšetření nebo 

ošetření, obrázek trupu s názvy svalů atd. 

 

A než vyrazíte, nezapomeňte zkontrolovat techniku, stav baterií, náhradní zdroj, místo  

na kartě a tak dále a tak podobně, však už to známe… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                           (zvukařovo zátiší)  



 

DESATERO PRO ZPRAVODAJSKÝ A PUBLICISTICKÝ ROZHOVOR 

 

1. Nejdůležitější je příprava. 

2. Zpravodajský rozhovor se na rozdíl od rozhovoru publicistického (hloubkového) vede 

na jedno předem dané téma. 

3. Na toto téma si připravíme tři otázky a ty už během rozhovoru neměníme – nevadí,  

že nenavazují na respondentovy odpovědi. 

4. Na úvod zpravodajského rozhovoru uvedeme stručně téma, respondenta představíme 

a uvedeme jeho funkci – tu, která se vztahuje k předmětu hovoru. 

5. Zpravodajský rozhovor je součástí vysílaných zpráv (rozhlasových nebo televizních). 

Přináší proto informace, které se týkají aktuálního dění. 

6. Publicistický (hloubkový) rozhovor vyžaduje důkladnou přípravu. Věnujeme jí třeba  

i několik dní. Je třeba si zjistit co nejvíce informací k tématu i respondentovi – musíme 

si pročíst již zveřejněné rozhovory, prohledat internet apod. Pozor, informace  

na internetu nemusejí být pravdivé, je třeba je ověřit z několika zdrojů! 

7. Pokud zpovídáme osobnost, otázky by měly směřovat k její práci, názorům, zájmům, 

rodině, apod. Neměly by být stejné jako ty, na které již respondent mnohokrát 

odpovídal. 

8. Ptáme se na to, co nás samotné nejvíc zajímá. Je velmi pravděpodobné, že totéž bude 

zajímat i posluchače a diváky. 

9. Témata a okruhy otázek bychom měli mít dopředu připravené, nemusíme se jich ale 

přesně držet. Směr rozhovoru aktuálně upravujeme podle obsahu odpovědi. Otázkami 

navazujeme na to, co nám respondent právě řekl. 

10. Ptát se nemusíme stále jen formou otázek. Můžeme použít třeba tvrzení, o kterém 

víme, že jej respondent může rozvinout, nebo ho jen pobídneme, aby v načatém 

tématu pokračoval, pokud nás jeho odpověď zaujala. 

11. Rozhovor poutavě uvedeme. Tuto část je třeba pečlivě připravit! V úvodu musíme 

stručně ale zajímavou formou podat základní informace o zpovídané osobnosti.  

12. Pokud se rozhovor nevysílá živě, střihem ho zkrátíme na požadovanou stopáž. 

Nemůžeme tím ale změnit smysl odpovědí, ani smysl celého rozhovoru!  

U publicistického rozhovoru (na rozdíl od zpravodajského) můžeme použít hudební 

nebo jiný zvukový nebo obrazový podkres. 
 

 

 

  



 

Produkce 

 

A jsme konečně v centru dění! Dorazili jsme na místo – řekněme dobročinného koncertu, našli 

se s kontaktní osobou a domluvili si rozhovor a teď provádíme rekognoskaci terénu. Redaktoři 

už vyhlížejí vhodné „oběti“ na anketu, aby produktivně využili čas zbývající do rozhovoru,  

a kameraman hledá, kam postaví kameru pro záběry na pódium i do hlediště. 

Pro kameramana platí podobná pravidla jako pro fotografa – a mnoho dalších. Ta nejdůležitější 

najdete v našem desateru. A vůbec hlavní je nebát se jít takzvaně „do lidí“ – třeba si stoupnout 

půl metru od člověka, abychom zachytili detail jeho tváře.  Zároveň si ale kameraman dává 

pozor, aby nepřekážel divákům při sledování produkce, a chová se při získávání těch správných 

záběrů cílevědomě ale zároveň zdvořile. 

Redaktoři nezapomenou zdravit, dívat se při rozhovorech lidem do očí a usmívat se.  

Nikdo neuvěří, jak těžké je naučit děti, aby se před začátkem rozhovoru představily a řekly,  

na co se budou ptát. Tedy ne aby odrecitovaly otázky, ale navázaly s dotazovaným lidský 

kontakt. Faktem je, že to nedokáže ani mnohý dospělý.  

Redaktoři poslouchají pokyny kameramana. Stavějí se se zpovídanou osobou do tzv. 

otevřeného véčka, aby nikoho z nich kamera nezabírala z profilu. Postaví se při natáčení tak, 

aby byl za nimi vidět ten „šrumec“ a dávají si pozor na světlo (viz kapitola o fotografování). 

Během rozhovoru redaktor reaguje na to, co odpovídající říká, jen výrazem tváře. Opakované 

hm, hm nebo pokyvování hlavou v reportáži dost ruší.  

A což teprve, když se snažíme na slova odpovídajícího navazovat a vtipně reagovat. Když jde  

o věc předem připravenou, například odhlášku, je vše v pořádku. Pokud ale rozhovor glosujeme 

v jeho průběhu oslněni svým intelektem, ničemu tím neprospějeme. 

Pokud nahráváte zvuk na rekordér a nikoliv mikrofon, budete potřebovat klapku kvůli pozdější 

synchronizaci zvuku a obrazu při střihu. Jestli nevlastníte klapku, nervěte si vlasy. Stačí hlasité 

tlesknutí chvíli po zapnutí kamery. Po tlesknutí by měl redaktor dvě sekundy počkat, než začne 

mluvit. 

Když natáčíte reportáž s dětmi, počítejte s tím, že nemůžete přijít, pořídit rozhovor, udělat 

anketu, natočit ilustrační záběry a zmizet během půl hodiny. Budete se muset zdržet, osahat 

si prostředí a nasát atmosféru. Děti se musí uvolnit, začít vnímat okolí. Rezervujte si tedy dvě 

až tři hodiny. 

Pokud vás nějaká informace nebo postřeh zaujme, držte se ho, i kdybyste to původně neměli 

v plánu. Maximálně prostě takový materiál při postprodukci nevyužijete. Na druhou  

stranu – nenatáčejte zbytečně mnoho, pamatujte na umění zkratky. 

Před ochodem, organizátorovi poděkujte za spolupráci a rozlučte se s ním. Řekněte mu, kde 

reportáž najde, a že si ji může vyvěsit na své stránky.  

 



 

 DESATERO KAMERAMANA 

 
Obsluha – kameraman musí být dokonale seznámen s ovládacími prvky používané kamery. 

Péče o přístroj – šetrné zacházení s kamerou a jejím příslušenstvím. K nutným návykům 

kameramana patří vždy nabité baterie a volné paměťové médium (v našem případě SD karta). 

K transportu kamery a příslušenství slouží brašna, která zajišťuje vhodnou ochranu před 

mechanickým poškozením a působením povětrnostními podmínkami. Při přechodu z chladu 

do tepla je třeba počítat s dostatečným časem na „aklimatizaci“ přístroje (v zimě dojde 

k přechodnému zamlžení optiky a dochází ke kondenzaci vodních par). 

Vím, co a kde natáčím – kameraman je vždy seznámen s tématem zamýšleného natáčení  

 a s prostředím, kde se budou záběry pořizovat. Před „výjezdem“ zváží potřebné vybavení    

 (světlo, mikrofon, ochrana před případným deštěm a pod). 

Dostatečné osvětlení scény – pokud je to možné, vyhýbejte se natáčení ve večerních hodinách 

a na místech, kde není dostatečné osvětlení. Pokud jste nuceni přece jenom natáčet 

v nedostatečných světelných podmínkách, použijte dodatečný zdroj světla. Při tom 

nezapomeňte vždy nastavit vyvážení bílé barvy (white balance), které je nutné provést pomocí 

čtvrtky bílého papíru v aktuálních světelných podmínkách. 

Stabilní záběr je základ - pokud to je možné, použijte stativ, v krajních případech využívejte   

opory, kterou vám nabízí dané místo. Není ostuda, opřít se o strom, či přichytit rukou kameru 

k dopravní značce. Při natáčení z ruky se stává stativem vaše tělo, proto je pevný a stabilní 

postoj nezbytný. Platí zde jako u lékaře „ Nadechnout se a nedýchat (záběr) - stop a výdech“ 

Kamera má uši – tedy ne tak docela, ale je opatřena velmi citlivým mikrofonem, který snímá 

vše, co se děje v její blízkosti. Mějte to při natáčení na paměti a poučte o tom celý svůj filmový 

štáb. Jeden neposeda může pokazit práci celého kolektivu. Při pořizování rozhovorů, anket  

a tzv. stand-upů použijte vhodný mikrofon, popřípadě rekordér záznamu zvuku, který bude 

snímat zvuk z bezprostřední vzdálenosti snímané osoby. Zvuk je velmi opomíjenou, ale 

nedílnou součástí každého, nejen školního díla. Věnujte mu proto stejnou péči jako obrazové 

složce. Ne nadarmo se říká audiovizuální tvorba. 

Délka záběrů – ta se pochopitelně liší v závislosti na formátu zamýšleného díla a určitě bude 

jiná u reportáže než u záznamu školní besídky. Vlastní záznam je třeba spustit včas 

a po ukončení zamýšleného záběru nechat záznam ještě asi 3 vteřiny běžet. Předejdete tak 

perným chvilkám ve střižně, kde jste zjistili, že nemáte začátek věty redaktora, nebo že jste 

kamerou ve spěchu pohnuli dřív, než váš host domluvil. V rámci natáčení nepořizujte zbytečné 

záběry a držte se tématu. Ušetříte si práci při zpracování výsledného díla ve střižně. Na druhé 

straně při natáčení reportáže pořiďte dostatečné množství podkladových záběrů k dané 

tématice. 

Pohyb kamery – pokud se rozhodnete pro tzv. švenk (pohyb kamery ze strany na stranu), opět 

platí, že stativ je v naprosté většině případů nutný! To samé patří i o pohybu kamery shora 

dolů a opačně. Při všech těchto technikách platí, že každý pohyb má začátek a konec. Záběr 



 

vždy dopředu vyzkoušíme „nasucho“. Záznam zahájíme statickým záběrem A (3-5 s), poté 

přejdeme k plynulému pohybu do cílového bodu B, kde setrváme ve statickém záběru (3-5 s). 

Vyvarujte se zapínání a vypínání záznamu v průběhu pohybu. Nepoužívejte záběry typu  

„z bodu A, do bodu B a ještě do bodu C atd.“ toto pak vypadá, že kameraman prostřednictvím 

hledáčku kamery něco hledá a ustálil se pro to pojem „hadicování“. 

 

Návaznost videoscén – při vlastním natáčení je potřeba pořizovat záběry podle předem 

připraveného scénáře s vhodným střídáním kompozičních výrazových prostředků 

(široký celek, celek, polocelek, detail, velký detail) 

Zálohovat a zase zálohovat – pořízené záběry ihned po natáčení uložte na bezpečné místo 

s náležitým popisem, např.  2014.23.04_den_otevrenych_dveri. Nepoužívejte diakritiku  

a dodržujte formát popisu. Usnadní vám to práci při pozdějším hledání ve vašem archívu.  

 

Pevnou ruku a dobré světlo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Postprodukce 

 

Právě jsme se vrátili z hradu… a je na čase sepsat si košilku. Opravdu sepsat, ne ušít nebo 

uháčkovat nebo uplést. Košilka je totiž vlastně scénář, který tvoříme, když víme, co máme 

natočeno. Je to nezbytná pomůcka pro střihače. Což neznamená, že postprodukci necháme 

zcela na střihači, redaktor nebo režisér samozřejmě na střihu spolupracují. Jen oni – tvůrci 

obsahu – totiž vědí, jakou myšlenku chtějí divákovi předat. 

A z čeho takovou košilku uštrykujeme? Tedy pardon, vytvoříme? 

 

Studio 

Úvod natáčený ve studiu, zpravidla až po natáčení v terénu. 

Na rozdíl od úvodu natáčeného přímo na místě během akce má studio tu výhodu, že máme 

dost času si jej připravit a natočit vícekrát. Pokud navíc disponujeme tzv. zeleným pozadím, 

můžeme si taky pohrát s klíčováním a vkládáním obrazu do obrazu. Takže redaktor uvádí 

reportáž a na pozadí už běží první ilustrační záběry.  

V žádném případě by ale úvod neměl být příliš dlouhý. Pokud pracujeme se stopáží běžně 

používanou v televizním vysílání a celková délka reportáže bude maximálně do dvou minut, 

na úvod zcela stačí dvě nebo tři věty. Měly by diváka zaujmout a navnadit. 

 

Stand-up  

Úvod, vstup nebo závěr pořízený s redaktorem přímo na místě natáčení reportáže. 

Pokud stand-upem reportáž zahajujeme, divák se hned dostane přímo do centra dění. 

To je jeho výhoda oproti studiovému úvodu. Poslouží ale i během reportáže nebo na její závěr. 

Stejně jako studio by neměl být příliš dlouhý, na rozdíl od něj může v jednom záběru navazovat 

na jiný synchron, například na rozhovor nebo anketu.  

Můžeme také využít rekvizit přímo z terénu – třeba reportáž o jezdeckém klubu může redaktor 

ukončit ze sedla koně. Může to být trochu náročnější natáčení – hlavně pro redaktora a taky 

pro koně, výsledek je ale „živý“ a divák se vyděšenému redaktorovi rád zasměje – i když s ním 

zároveň soucítí. 

 

Synchron: 

Rozhovor, ve kterém se dozvídáme podstatné informace.  

Z technického hlediska je synchron jakýkoliv záběr, v němž běží originální zvuk souběžně 

s originálním obrazem. Patří sem tedy i stand-up, studio, anketa a gerojš. Pro naše potřeby  

je ale popisujeme zvlášť. 



 

Rozhovorům jsme se věnovali vcelku obšírně. Když je po důkladné přípravě natáčíme, musíme 

pozorně poslouchat odpovědi, abychom k nim natočili odpovídající ilustrační záběry.  

Ty bychom měli měnit zhruba každé čtyři sekundy, aby měla reportáž správné tempo.  

V rozhovorech je obvykle třeba dost stříhat, málokdo vám odpovídá zcela souvisle  

a smysluplně. To je ale problém, střih při záběru na mluvícího člověka nevypadá dobře, ruší. 

Pomůžeme si tedy právě ilustračními záběry, které střih ve zvuku zakryjí. Pokud to opravdu 

jinak nejde, je lepší střih „přiznat“ – použít „problik“ nebo jiný typ přechodu. 

Když chceme, aby byl redaktor při pokládání otázky v reportáži vidět (což u dětí většinou 

chceme), musíme si pohlídat, aby odpověď dobře navazovala a alespoň první dvě věty šly 

použít. Jinak by byl střih příliš rychlý a divák by se nestačil zorientovat. 

Takže pokud začne respondent na krásně formulovanou otázku našeho dětského redaktora 

odpovídat „Hm, é, ehm, no tak já myslím, že ehm…“, tak ho zdvořile přerušíme, dáme mu čas, 

aby si zformuloval začátek odpovědi, a jedeme to holt raději ještě jednou…a ještě jednou… 

a ještě. 

 

Anketa 

Krátké odpovědi lidí, kterých se téma reportáže nějak týká, a to na stejnou otázku. 

Při anketě pokládáme pouze jednu otázku několika lidem. Myslíme na to, že jednu 

 – tu nejpovedenější – budeme chtít v reportáži použít. Takže stejně jako při rozhovoru  

si hlídáme, aby redaktor položil otázku správně, a aby odpověď navazovala.  

Často se v dětských pokusech o reportáž nacházejí ankety tohoto typu: 

„Co nejradši děláš z gumiček? – Zvířata. – Co děláš z gumiček rád? – Třeba pejsky a jiné 

zvířátka. – Co nejradši vytváříš z gumiček? – Všechno, hlavně zvířátka.“ 

Prosím nedávejte do reportáže všechny natočené verze otázky a všechny odpovědi. Stříhejte, 

snažte se „komprimovat“. Vyřaďte podobné odpovědi. Při natáčení poslouchejte odpovědi  

a vybírejte respondenty tak, aby se jejich odpovědi lišily. Často stačí jen oslovit různé věkové 

kategorie.  

 

Asynchron 

Komentář namluvený redaktorem ve studiu a podložený ilustračními a překryvnými záběry. 

Z technického hlediska je asynchron záběr, ve kterém je zvuk oddělen od původního obrazu. 

Ten je nahrazen jinými záběry, které korespondují s obsahem sdělení. 

Komentář připravujeme po natáčení, když už máme pohromadě opravdu všechny informace. 

Můžeme v něm přeformulovat a zkrátit to, co nám lidé mnohdy rozvláčně řekli při 

rozhovorech, když už víme, které části synchronu v reportáži použijeme a které ne. 



 

Před nahráváním asynchronu (to probíhá většinou ve studiu kvůli kvalitě zvuku) si redaktor 

komentář několikrát nahlas přečte a případně ještě doupraví „do pusy“ – tak aby se mu dobře 

říkal. Může si jej rozdělit na menší celky, označit důrazy a pauzy.  

Důležité je, aby výsledek nezněl jako záznam recitační soutěže nebo čtení na dobrou noc. Při 

natáčení asynchronů můžeme zjistit, že dítě, které funguje výborně v terénu při rozhovorech  

a anketách, nedokáže souvisle a uvěřitelně přečíst delší text. To ale vůbec nevadí, jen si dáme 

pozor, aby redaktor a „komentátor“ neměli podobné hlasy, to by bylo matoucí. Dobrá  

je kombinace děvčete a chlapce. 

 

Gerojš 

Záběr z místa akce „naživo“ bez komentáře, který zachycuje její atmosféru.  

Gerojše obvykle bývají kratší – čtyři až osm sekund bohatě stačí – a zachycují okamžiky typické 

pro danou akci a zvukově výraznější. U gerojše nevadí, že zvuk není ve studiové kvalitě.  

Při natáčení soutěže se nabízí gerojš z předávání cen včetně potlesku diváků, z hudebního 

festivalu kousek vystoupení hudebního tělesa, z otevírání nového hřiště úprk výskajících dětí 

k houpačkám.  

 

Ilustrační a překryvné záběry 

Doplňující záběry k rozhovoru nebo reportáži. Potřebujeme jich MOC.  

Průměrná reportáž má zhruba dvě minuty a ilustrační a překryvné záběry k pokrytí asynchronů 

a překrytí střihů při synchronech by se měly střídat zhruba po čtyřech sekundách. Tak  

si to spočítejte.  

Pořád dávejte pozor, co vám lidé odpovídají, a mějte na mysli, o čem chcete, aby reportáž byla. 

Od toho se odvíjí typ záběrů, které budete potřebovat natočit. 

Když je reportáž o starých řemeslech, budete potřebovat zachytit detaily pracujících rukou, 

nářadí, záběr erbu cechu daného řemesla, obdivný výraz zákazníků, a tak dále. Když řemeslník 

mluví o svých začátcích, natočte si záběr na jeho výuční list a fotografii z mládí.  

 

Při komponování reportáže většinou střídáme synchrony a asynchrony, dva rozhovory po sobě 

nepůsobí dobře. Dlouhý komentář je také dobré rozdělit například gerojšem. Výsledná 

reportáž by měla trvat od jedné do dvou minut a díky svižnému střihu by měla mít poměrně 

rychlé tempo. 

 

 

 



 

Z čeho se skládá reportáž  
 

 
STAND-UP  
 

Úvod, vstup nebo závěr pořízený s redaktorem na obraze přímo na místě natáčení reportáže.  
Redaktor obvykle hovoří k divákovi, a proto se dívá do kamery.  
 
SYNCHRON  
 

Rozhovor, ve kterém se dozvídáme podstatné informace.  
Pořizuje se vždy za pomocí mikrofonu nebo záznamového zařízení.  
 
ANKETA  
 

Krátké odpovědi lidí, kterých se téma reportáže nějak týká (na stejnou otázku).  
Anketa se skládá min. z 2 dotazovaných.  
 
ASYNCHRON  
 

Komentář namluvený redaktorem ve studiu (podložený ilustračními a překryvnými záběry).  
Obvyklá délka asynchronu je do 15 s.  
 
GEROJŠ  
 

Krátké záběry (do 10 s) z místa akce „naživo“ bez komentáře, které zachycují její atmosféru.  
 
ILUSTRAČNÍ A PŘEKRYVNÉ ZÁBĚRY  
Doplňující záběry k rozhovoru nebo reportáži. Délka obvyklého záběru je 3-5 s  
(1 minuta = 10 – 20 různých použitelných záběrů k dané tematice). 
 

 

 

 

„Když pokouše pes člověka, není to nic nového, ale když člověk pokouše psa - to už je zpráva!“  
                                                                                                                                      Charles Anderson 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

Kapitola 2 Pracovní list 

Příprava na natáčení 

 

Dnes se chystáme na natáčení reportáže. Důkladná příprava je velmi důležitá, díky ní nám pak 

půjde práce při natáčení i postprodukci (střihu) jako po másle. Co tedy potřebujeme udělat: 

 

1. Zvolíme si téma reportáže 

 

 

 

2. Zjistíme si všechny potřebné informace 

 

Co 

Kdo 

Kde 

Kdy 

Jak 

Proč 

 

3. Naplánujeme si rozhovor  

 

Osoba 

Otázky 

 

 



 

 

 

4. Připravíme si anketu 

 

Koho se budeme ptát 

Otázka 

 

5. Příprava kameramana   

Jaké ilustrační záběry bych měl pořídit 

 

 

6. Jak reportáž začne? 

Návrh textu: 

 

 

 

 

7. Jak reportáž ukončíme? 

 

Návrh textu: 

 

 

 

 

 

Možná přijdete na místo natáčení a zjistíte, že vás napadá mnohem příhodnější úvod 

nebo zakončení vaší reportáže. Přesto je dobré mít něco v ruce pro případ, 

že se inspirace nedostaví. 

 

  



 

Kapitola 3 Pracovní list 

Akce! 

 

Práce kameramana je všechno jen ne jednotvárná. Pokud si myslíte, že prostě kameraman 

postaví kameru před pódium a dvě hodiny ji tam bude hlídat, tak to je fakt omyl. 

Ale co jiného s ní? To si teď vyzkoušíme. Sbalte si techniku (vše samozřejmě nejdřív 

zkontrolujte) a jdeme na náměstí.  

 

Vyzkoušíme si natočit záběry různých velikostí. 

 

1. Vyzkoušejte si různé typy záběrů. Použijte stativ, aby se kamera nechvěla. Udělejte tzv. 

velký celek náměstí (najděte si takový pohled, aby se v něm něco dělo – zaberte zastávku, 

poštu nebo supermarket).  

2. Pak si přejděte blíž a zabírejte jen vybranou budovu – třeba hudební školu i s lidmi, kteří 

z ní právě vycházejí. Natáčíte teď celek. 

3. Chceme, aby si divák všimnul, jakou budovu natáčíme. Jdeme tedy blíž a vybereme  

si například dveře s cedulí tak, aby byla cedule dobře viditelná. Jde o polocelek. 

4. Když zaberete jen ceduli tak, aby byla nejen viditelná, ale i čitelná, jde o detail. Ten ale 

nebude moc zajímavý. Proto vejdeme dovnitř a natočíme detail postavy – záběr na chlapce 

nebo slečnu, kteří hrají na housle. Zabereme ramena a hlavu. 

5. A nakonec velký detail. Zaberte jen ruku se smyčcem, detail hry na housle. 

 

Kde to jen trochu jde, přesouvejte se s kamerou k objektu tak blízko, jak je pro záběr třeba. 

Funkci zoom využívejte, jen pokud to jinak nejde. 

  



 

Kapitola 4 Pracovní list  

 

Košilka 

 

Máte před sebou příklad košilky k reportáži o jezdeckém klubu Voltiž Duha. Přiřaďte 

jednotlivým částem košilky správný název: stand-up, studio, asynchron, synchron (rozhovor), 

anketa. 

1. (redaktorka na louce ke kolegovi): Dneska si do svého slovníku cizích slov přidáme jedno 

nové francouzského původu – voltiž. Můžeš nám, Martine, krátce vysvětlit, 

co to znamená?   

(redaktor) Já?! No, to těžko, ale vím koho se zeptat.  

 

2. (komentář): Třeba někoho z 16 členů jezdeckého klubu Voltiž Duha, který se touto 

disciplínou už více než dva roky zabývá. 

 

3. (mladá jezdkyně): Voltiž, to je gymnastika na koňském hřbetě. Kůň jezdí bez sedla 

s madlama a poduškou.  

 

4. (komentář): Voltižáci z klubu Voltiž Duha mají už za sebou řadu úspěchů 

v celorepublikových soutěžích. Letos v dubnu pokřtili v Dolních Domaslavicích svou 

novou koňskou posilu - Nicka. 

 

 

5. (redaktorka se ptá trenéra): Může voltiž provozovat jakýkoliv kůň? - Tak koně jsou 

speciálně na voltiž vybíráni, vlezou se i na koníka tři děti, ne každý koník si nechá skákat 

po svém hřbetě, ne každý koník tohlencto je schopen vydržet. 

 

6. (komentář): Voltiž není ale jen sport a zábava, pomáhá také postiženým v rámci 

hiporehabilitace. A jak vidí voltiž lidé, kteří se kolem ní pohybují? 

 

7. (redaktor se ptá lidí): Voltiž je radost pro děti. Nádherné cvičení na koni. 

 

8. (komentář): Nácvik akrobatických kousků je náročný nejen pro děti ale i pro koně. 

 



 

9. (redaktor se ptá trenéra): Co dalšího je nutné k provozování voltiže? – Tak k voltiži  

je nutné taky mít speciální cvičební barely, dřevěné barely. Jeden barel se nám podařilo 

získat od Nadace OKD z minigrantu Srdcovka a tenhlentcten barel vlastně šetří naše 

koníčky, všechny ty děti kdyby měly cvičit při jednom tréninku na jednom koníčkovi, tak 

tady strávíme minimálně tři hodiny.   

 

10. (redaktoři k sobě navzájem): Jsi připravený Martine? – Jasně. – Tak jedeme! 

 

 

 

- V košilce nám chybí gerojše. Jaké gerojše byste do reportáže doplnili a kam je umístili? 

 

 

- Jakými ilustračními záběry asi kameraman překryl asynchrony a části rozhovoru? 

 

 

 

Podívejte se na původní reportáž dětské televizní redakce TV Pantuška 

(https://www.youtube.com/watch?v=s9lhnkiRUJ0). V čem se liší? V čem je podobná vaší 

představě? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=s9lhnkiRUJ0


 

Kapitola 2 Metodické pokyny 

Příprava na natáčení 

 

Časová dotace 4VH 

Příprava: internetové připojení, funkční PC a telefon 

 

Na přípravě na natáčení pracují především redaktoři, ale podílet by se na ní měli všichni. 

1. Téma volíme tak, aby bylo zajímavé pro děti i diváky – projektový den ve škole zaujme 

třídu, ve které se bude natáčet, rodiče těchto dětí, a toť asi vše. 

Školní kroužky už zaujmou většinu rodičů, zejména pokud jsou více méně zdarma. 

A obecní slavnosti budou ve vaší obci vyloženě divácký hit. 

 

2. Potřebné informace necháme děti zjistit na internetu, z letáku, z telefonického 

rozhovoru s organizátorem (připraveného!) nebo mailem. 

 

3. Zvolíme si osobu, se kterou natočíme rozhovor a rovnou ji oslovíme – telefonicky nebo 

mailem. Připravíme si asi tři otázky. Víc se nám stejně do reportáže nevejde. 

 

4. Rozhodneme se, s kým uděláme anketu (návštěvníci, děti, senioři, vystupující)  

a připravíme si JEDNU kvalitní otázku. 

 

5. Na základě typu natáčené akce, otázek z rozhovoru a ankety a informací, které budeme 

chtít v reportáži zmínit, se kameraman připraví na natáčení. Co nesmí zapomenout 

natočit? Jaké detaily se budou hodit pro ilustraci atmosféry? Kam postaví kameru? 

Pozor, aby netočil vše z jednoho místa a v jedné kompozici. 

 

6. Jak reportáž začne? Máme na výběr stand-up přímo na místě, studio nebo asynchron. 

Každopádně potřebujeme nějaký úderný začátek, abychom diváky hned ze startu 

neznudili. 

 

7. Jak reportáž ukončíme? Výzva nebo shrnutí se zdá logickou volbou. 

 

Přípravu ať si vezmou děti na natáčení s sebou, zvolte si asistenta pro tuto reportáž, a jemu  

ji svěřte. 

 



 

Kapitola 3 Metodické pokyny 

Akce! 

 

Časová dotace: 3VH 

Příprava: Zkontrolujte kamery, připravte stativy. 

     Domluvte natáčení na hudební škole, případně jinde a dle toho pracovní list upravte  

 

 

V tomto cvičení nejde o to, natočit materiál pro pozvánku nebo reportáž. Chceme děti naučit, 

jak vypadají typy záběrů, když si je rozdělíme podle velikosti.  

 

Dokud budete točit z dálky, vše bude asi probíhat bez problémů. Ale v momentě, kdy se děti 

mají přiblížit k člověku a natočit detail, začínají se uchylovat k funkci zoom. Tím se ale snižuje 

kvalita záběru. 

 

Kameraman se nesmí bát přiblížit se k lidem. V případě potřeby může předem vysvětlit 

natáčeným svůj záměr a účel natáčení.  

 

Pro naše potřeby je vhodnější vše předem domluvit. Proto navrhujeme školu, hudební školu 

nebo třeba kino. 

 

Nezapomeňte si nechat dost času na to, abyste se ještě stihli společně na natočené záběry 

podívat. 

 

 

 

  



 

Kapitola 4 Metodické pokyny 

Košilka 

 

Časová dotace 1 - 2VH 

Příprava: ověření adresy videa na Youtube, připojení na internet 

 

Záleží jen na vás, jak důkladně uvedenou reportáž rozcupujete. Tady máme několik variant: 

1. Prostě postupujete dle pracovního listu. To je vhodné zejména u nezkušených 

a menších dětí. Nejdříve si projdete pojmy, pak přiřadíte, nakonec pustíte reportáž  

a identifikujete gerojše (bouchnutí šampaňského, potlesky) a rozeberete několik 

ilustračních záběrů (např. dřevěné barely, atd.). 

 

2. Jednotlivé části reportáže rozstříháte a zamícháte. Děti je nejen pojmenují, ale také 

seřadí podle toho, jak by podle nich mohla reportáž vypadat. V podstatě možností  

je více, jen je třeba hlídat, aby se vedle sebe neocitly dva synchrony nebo asynchrony. 

V takovém případě navrhněte oddělení gerojšem. Pak se podívejte na reportáž, zda 

se někdo trefil, a proberte rozdíly mezi navrhovanými košilkami a tou původní. 

 

 

3. Postupujte dle pracovního listu, viz bod 1, ale ještě před puštěním původní reportáže 

se zaměřte na gerojše a ilustrační záběry. Nechte děti udělat několik návrhů  

a společně je proberte. Nakonec si reportáž pusťte a okomentujte řešení autorů. 

 

Řešení: 

1. Stand-up 

2. Asynchron 

3. Synchron 

4. Asynchron 

5. Synchron 

6. Asynchron 

7. Anketa 

8. Asynchron 

9. Synchron 

10. Stand-up 

Studio se v reportáži nevyskytuje, mohlo by ale samozřejmě být použito na začátku místo 

stand-upu. 

 



 

OBSAH 

 

Časopis: 

 

 

1. Zakládáme školní redakci – členové a organizace 

2. Jak má vypadat časopis 

3. Zpráva, anketa, rozhovor, reportáž 

4. Jak vypadá časopis aneb grafika a typografie 

5. Fotografie 

6. Novinářský kodex a autorská práva 

7. Software, freeware, shareware – prostě vychytávky 

8. Pracovní a metodické listy 

 

Rozhlas: 

 

 

1. Za vším jsou zase lidé 

2. Jak to zní aneb základy práce se zvukem 

3. Co budeme vysílat? 

4. Kde vysílat… a jak na hudbu a autorská práva 

5. Pracovní a metodické listy 

 

 

Televize: 

 

 

1. Dětská televizní redakce 

2. První fáze audiovizuální tvorby – příprava 

3. Produkce 

4. Postprodukce 

5. Pracovní a metodické listy 

 

 

  



 

 

Tato příručky by nemohla vzniknout bez pomoci odborný lektorů projektu Média do škol, 

který probíhal v letech 2013 – 2014 na Domě dětí a mládeže ve Vratimově, CVČ Astra ve 

Frenštátě pod Radhoštěm, SVČ Vítkov, ZŠ a MŠ Leoše Janáčka na Hukvaldech, ZŠ a MŠ 

v Řepištích a ZŠ v Sedlištích.                        

                    

 

Lektoři: 

 

                  Dagmar Famfulíková                                                             Eva Bělohlavá 

 

                 Gabriela Juránková                                                              David Holzmann 

 

 

 

                                                                

                                                                     Václav Bělohlavý 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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