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Anotace
Práce se zaměřuje na zvukovou dramaturgii pořadu Radiodokument, který je vysílaný na
stanici Český rozhlas Vltava. Teoretická část se věnuje zvukové dramaturgii obecně jako
celku a rozebírá ji na základní složky těm se dále věnuje a popisuje je z obecného významu
až po pocitový význam v díle. Dále se práce věnuje stručné historii pořadu Radiodokument
a jeho zařazení do vysílacího schématu stanice Český rozhlas Vltava. Popisuje také další
pořady vysílacího schématu.
V praktické části se zabývá uplatněním teoretických poznatků z autorova pozorování při
tvorbě praktické bakalářské práce Učitelka za katrem. V práci je reflexe, jak poznatků
získaných studiem literatury, tak poznatků získaných praxí a jejich podložení při tvorbě.
Tato práce reflektuje zvukovou dramaturgii v praktické bakalářské práci Učitelka za
katrem – radiodokument o rizikovém povolání.

Annotation
This theses focuses on the sound dramaturgy of the Radiodokument program, which is
broadcast on the Czech Radio Vltava station. The theoretical part deals with sound
dramaturgy in general as a whole and discusses it with the basic components of which it is
dealt with and describes them from the general meaning in the work. Further, the thesis
deals with the brief history of the Radiodokument program and its inclusion in the
broadcasting scheme of the Czech Radio Vltava station. It also describes other programs of
the broadcasting scheme.
In the practical part it deals with the application of the theoretical knowledge from the
author's observation during the creation of the practical bachelor's thesis The teacher at the
prison. The work is a reflection of both the knowledge gained from the study of literature
and the knowledge gained from the practice and the literature behind that. This work
reflects the sound dramaturgy in the practical bachelor thesis The teacher at the prison radio documentary about high risk work.
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Úvod
Za téma doprovodného textu své bakalářské práce jsem si vybral zvukovou dramaturgii
pořadu Radiodokument (ČRo Vltava). Považuji jej za velice zajímavé i z toho důvodu, že
ještě pro audiální prostředí, jakým rozhlas beze sporu je, dosud nebylo zpracováno.
V dnešní době se často setkáváme, dokonce snad každým dnem, s audiovizuální tvorbou
v programu, jak televizním, tak rozhlasovém. V teoretické části práce vysvětlím základní
pojmy, které se používají ve zvukové dramaturgii. Využil jsem k tomu primárně publikaci
od Ivo Bláhy: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Tato publikace, ačkoliv
pojednává o audiovizuální tvorbě, je jedinou publikací v českém jazyce, která pojednává o
zvukové dramaturgii na všeobecné rovině, a tudíž ve své práci budu často mluvit o
audiovizuálním díle, ačkoliv je téma práce dílo rozhlasové. Téma nebylo dříve takto
konkrétně zpracované, a tedy ve své práci budu mluvit o audiovizuálním díle, kterým však
je míněno i dílo zvukové, neboť rozhlas a televize k sobě mají jako multimediální
sdělovací prostředky velmi blízko. V závěru teoretické části jsem si vybral tři pořady
z cyklu Radiodokument a rozebral je se zaměřením právě na zvukové složky.
V praktické části díla se zaměřuji na uplatnění zvukové dramaturgie v díle Učitelka za
katrem – radiodokument o rizikovém povolání. Zároveň v praktické části pojednávám o
technickém zpracování díla.
Při natáčení díla se vyskytly problémy primárně při nahrávání ve věznici. Když redaktor
zažádá o natáčení pro věznici, je instruován, co může a co nesmí zaznít a tím se zužuje
pole pro prosazení vlastního tématu. Komunikace ze strany věznice byla velmi vstřícná,
nicméně mi jako autorovi bylo dovoleno pouze jedno nahrávací zařízení a jeden mikrofon,
měl jsem omezený časový prostor na rozhovory s vězni a také při výuce. Do díla se tento
časový pres mohl promítnout a technické zpracování právě těchto částí díla neodpovídá
původním záměrům autora. Zároveň jsem nemohl ve svém díle pokládat osobám ve
výkonu trestu všechny otázky, které jsem měl připravené, a finální verze díla musela projít
korekcí mluvčího věznice Vinařice. Cílem práce je vytvořit pořad z cyklu Radiodokument,
který by obstál v rozhlasovém vysílání a seznámit posluchače s tématem školy a věznice.

1. Teoretická část
1.1 Zvuková dramaturgie
S audiovizuální tvorbou se setkáváme každý den. Ať v televizních programech – filmech,
hudebních pořadech aj., tak i v pořadech vysílaných na různých rozhlasových kanálech.
Pokud sledujeme nějaký audiovizuální pořad, málo lidí vnímá zvuk jako zcela důležitou
složku díla. Vždy záleží na tom, jak tvůrci zvuku dokáží spojit obraz filmu, tedy vizuální
složku s audiem, zvukem. Je zapotřebí u audiovizuálního díla dbát na to, aby divák
nemusel mít zapnutý obraz, ale hodnota pořadu se tím neztrácela.
Zvuková složka je v takové tvorbě velice důležitá. „Zvuková dramaturgie vychází
z názoru, že – obecně vzato – jsou v audiovizuální tvorbě všechny druhy zvuku
rovnoprávné. Žádný z nich nelze a priori nadřazovat či pojímat odtrženě od ostatních.
Hudbu, stejně jako všechny další druhy zvuku, je třeba chápat jako součást palety
zvukových prostředků, jež se vzájemně doplňují a jejichž účinku lze využít v různé míře
podle konkrétní potřeby filmového, televizního či jiného audiovizuálního díla“.1 Hudba,
ruchy i zvuky ve velké míře doplňují pořady, nejen ve filmech a televizi, ale také v rádiích.
„Mluvené slovo, hudba a ruchy mohou pro dílo znamenat nenahraditelné vyjadřovací
prostředky hluboké emotivní síly. Právě do citové a imaginativní sféry divákova vědomí
dokáže zvuk zasáhnout zcela jedinečným účinem.“2
V případě díla, ve kterém není uplatněna obrazová složka, je zcela nutné postupovat
obezřetněji při volbě jednotlivých složek zvukové dramaturgie. Je třeba brát v potaz, že
posluchač nemá finální obraz tvůrce automaticky ve své představě, tedy vědět, že
posluchač nemá k dispozici obrazovou složku a tomu přizpůsobit své dílo.
1.1.1

Fungování zvukové dramaturgie

„Chápeme-li filmové či televizní dílo jako uměleckou výpověď, kde každý použitý
prostředek má svou předem uváženou úlohu, je zřejmé, že i řeč zvuků by měla být
promyšlená, organizovaná. Proto mluvíme o zvukové dramaturgii, jako o výběru a

1 BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3., upr. vyd. Str. 7. V Praze: Nakladatelství
Akademie múzických umění, 2014. ISBN 978-80-7331-303-6.
2 Tamtéž, str. 7

uspořádání zvukových prostředků, jehož výsledkem je zvuková skladba (kompozice)
díla“.3 Tím, jak jde umění dopředu s dobou, i zvuková dramaturgie se postupně mění a
dostává nové podoby. Pro tvůrce je dále podstatné držet krok s posuny v tomto odvětví.
1.1.2

Tvůrci zvukové dramaturgie

Tvůrcem zvukové složky není nikdy pouze jeden člověk, ale na tvorbě zvukové
dramaturgie se podílí více profesí. Ve své knize píše Ivo Bláha, že: „proces tvorby zvukové
složky začíná už scenárista, píše-li s představou skutečně audiovizuálního díla.
Neomezuje-li se pouze na dialogy, ale vytváří předpoklady pro specifická audiovizuální
řešení scén a situací, kde zvuk dostává příležitost účinně zapůsobit. Z inspiračního základu
daného scénářem může později vycházet celková koncepce zvukové složky a postupně
krystalizovat i její konkrétní podoba“.4 Scenárista musí vždy vědět jakou hudbu použít,
podle druhu díla, které píše. Není tedy běžné, aby zdárnou realizaci audiovizuálního díla
tvořil pouze jeden člověk. Problémy a překážky, které vznikají při tvorbě díla, musí zvládat
členové tvůrčího týmu se vzájemným porozuměním a být k sobě vstřícní. „Týmovou práci
řídí a za její celkový výsledek odpovídá samozřejmě filmová režie. Zejména u umělecky
náročnějšího díla záleží mnoho na osobitém tvůrčím vkladu režiséra, na umění sladit
individuální přínosy specializovaných profesí ve stylově jednotný, originální rukopis.
Nemuzikálně a zvukově necitlivý režisér bude ovšem obtížně komunikovat se skladatelem
i zvukařem. Neznalost možností zvukové dramaturgie a specificky technologických
postupů pro něj v praxi představuje stálou nejistotu ohledně efektivního využití zvukových
prostředků a realizovatelnosti požadavků, které na své spolupracovníky klade“.5
Další osobou odpovídající za kladný výsledek díla je kameraman. V rozhlasové tvorbě
však profesi kameramana prakticky nenalezneme, dílo spadá do autorovy vlastní
vizualizace a do jeho vlastních schopností sdělit posluchači svou představu a vyvolat
v něm pocit porozumění. V případě, že Český rozhlas v rámci své relace přebírá
audiovizuální obsah a přehrává pouze zvukovou stopu, je potřeba v častých případech
takové dílo upravit pro posluchače, kteří nemají ke shlédnutí vizuální složku.
Před nástupem digitalizace při sestavování díla fungoval v týmu pracovníků ještě střihač.
V dnešní době je již vše v digitální podobě. V současné době jsou však hlavními autory
3 BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3., upr. vyd. Str. 10. V Praze: Nakladatelství
Akademie múzických umění, 2014. ISBN 978-80-7331-303-6.
4 Tamtéž, str. 10
5 Tamtéž, str. 10-11

díla hudební skladatel odpovídající za hudební složku díla, mistr zvuku, který má na
starosti zvukovou složku jako celek. Při složitějších a nákladnějších produkcích se dále
zvukaři specializují podle svých preferovaných schopností například na foley editora,
odpovídajícího za ruchy, na sound designera, odpovídajícího za zvukové efekty a další.6
1.1.3

Složky zvukové dramaturgie

Ve zvukové dramaturgii se rozlišují tři základní druhy zvukových prostředků, a to je
mluvené slovo, hudba a ruchy. „Mluvené slovo a hudba jsou produkty lidského myšlení.
Mluvenou řečí lze sdělovat i zcela určité významy, kdežto hudební sdělení je nekonkrétní.
Zvuky přírody (například šelesty, praskání, rachot, bublání, hlasy zvířat …), zvuky strojů a
činnosti člověka zpravidla nevnímáme jako takovýto složitě organizovaný systém, ale jako
příznačný projev objektů v jejich činnosti, pohybu. Tyto zvuky se obvykle označují jako
ruchy“.7
Každá z výše jmenovaných složek má své nedílné zastoupení v díle a je potřeba brát
ohledy jednotlivě na každou z nich, abychom docílili zdárného výsledku v dokumentární
tvorbě.
1.1.3.1 Mluvené slovo

„Mluvená řeč se v audiovizuální tvorbě uplatňuje v řadě rozmanitých podob. Především je
třeba rozlišit dva hlavní typy: 1. dialog a 2. komentář.“8
„Dialog je rozmluva jednajících aktérů – dramatických postav ztělesněných herci nebo
konverzace skutečných osob. Dialog je ve většině případů nositelem děje. Je třeba dbát na
srozumitelnost a dramatickou účinnost dialogu, ale i na jeho soulad s akcí v obraze a
věrohodné zapojení prostředí“.9 Pro posluchače je rozhovor (dialog) velice důležitý pro
dobré seznámení s dějem. Obdobou dialogu je monolog, kdy aktér sám promlouvá
k posluchačům a nevede rozhovor, případně pouze intrapersonální. V podstatě se jedná o
dialog vedený jednosměrně, bez zpětné odezvy jiných osob.
Druhým typem mluvy je komentář. „Vysvětluje zobrazenou skutečnost, doplňuje, hodnotí
či uvádí do širších souvislostí. Podle vztahu mluvčího k dílu rozlišujeme v zásadě dva typy
6 BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3., upr. vyd. Str. 11. V Praze: Nakladatelství
Akademie múzických umění, 2014. ISBN 978-80-7331-303-6.
7 Tamtéž, str. 17
8 Tamtéž, str. 17
9 Tamtéž, str. 19

komentáře: osobní (subjektivní) a neosobní (objektivní). Osobní komentář osvětluje látku
z hlediska subjektu určité postavy (člověk, zvíře, věc) či skutečné osobnosti, která je
s dílem osobně spjatá a může se divákovi představit nejen vlastní osobitou mluvou, ale
případně vystoupit i v obraze (př. vyprávění postavy komentující svůj nafilmovaný příběh,
komentovanou reportáž ze sportovní události nebo autentickou výpověď v dokumentárním
filmu). U tohoto typu komentáře se dá využít hovorového jazyka, místní nářečí, ale i
například slang či argot. Čistota nahrávky není nutností, lze natáčet v reálných
podmínkách, kdy v pozadí může být zachycen i zvuk dokreslující prostředí“.10
V dokumentární tvorbě je zapotřebí odlišit, jestli chceme posluchači nabídnout spíš
nestranný, a tedy neosobní komentář a popisovat probíhající události stranou. Nebo naopak
zvolit komentář s apelativním podtónem osobního charakteru. Například pokud bychom
popisovali událost na záchranu planety jako dlouhodobě relevantní téma, pravděpodobně
bychom zvolili komentář osobní, abychom se k posluchači dostali blíže a mohli tak lépe
zapůsobit na citovou stránku. Tyto poznatky lze využít také v žurnalistické práci, v případě
tvorby reportáží.
1.1.3.2 Hudba

Hudbu rozlišujeme na několik druhů a primárně ji dělíme, co se týče zvukové dramaturgie,
dle jejího původu. Když autor díla sám složí hudbu v notách, a poté ji nahraje do díla,
říkáme jí hudba původní komponovaná, jestliže autor nemá hudební zápis, jedná se o
hudbu improvizovanou. Druhým typem je hudba převzatá, jedná se o hudbu, kterou autor
díla převzal z díla jiného, ať v původním znění, nebo znovu nahranou jím samým
v případě, že po kvalitativní stránce není původní znění vhodné. Na takovou hudbu se však
vztahují autorská a majetková práva, je tedy zapotřebí brát ohledy na zákonný postup při
přebírání hudby.11
Hudba je důležitým doplňkem audiovizuálního díla, jak v televizi, tak v rozhlasovém
vysílání. Je složkou velmi citlivou, v případě, že zvolíme hudbu na některých místech
špatně, může to posluchače odtrhnout od poslechu. V případě, že se snažíme o hudební
kontrapunkt, tedy rozkol hudby a děje, musíme postupovat o to opatrněji.

10 BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3., upr. vyd. Str. 20. V Praze: Nakladatelství
Akademie múzických umění, 2014. ISBN 978-80-7331-303-6.
11 Tamtéž, str. 22

1.1.3.3 Ruchy

„Podle způsobu vzniku se ruchy dělí na přirozené (naturální) a uměle vytvářené. Přirozené
ruchy mohou vznikat přímo při herecké akci – při natáčení – (např. kroky, cinkání
příborů…). Uměle vytvářené ruchy vznikají buď mechanicky, anebo pomocí různých
elektroakustických zařízení. Podle své podoby a vztahu k obrazu se mohou rozlišovat na
ruchy reálné a stylizované. Reálné ruchy odkazují k určitému reálnému zdroji zvuku.
Vytvářejí-li se uměle, jde o nápodobu ruchů přirozených. Tyto ruchy mohou být
jednoznačné (určitelné bez pomoci zraku), nebo víceznačné (určitelné jen za pomoci
vizuální či jiné informace)“.12 V mnoha pořadech jsou ruchy ve velkém počtu potřebné, ať
při rozhlasové hře, nebo v dokumentech, v jiných žánrech, jako například při interview
jsou ruchy nežádoucí. Setkáváme se s ruchy jak přirozenými, tak i umělými. Autoři se
vždy snaží ruchy umělé stylizovat tak, aby posluchači nebylo zřetelné, že se o umělý ruch
jedná.

1.2 Historie Radiodokumentu
„Třetí program vznikl v roce 1964. Vltava začala vysílat 4. září 1972 v 8:55 hodin znělkou
Smetanovy stejnojmenné symfonické básně. Jejím posláním bylo původně poskytování
estetických zážitků posluchačům v co nejbohatší míře, rozšiřování poznání a vzdělání
socialistického člověka.“13
Po sametové revoluci, ještě do konce roku 1989, Vltava vysílala cyklus děl zakázaných
autorů. V prostředí svobodného Československého rozhlasu (a od roku 1993 po rozdělení
federace Českého rozhlasu) se stanice více věnuje kulturní publicistice (například v ranním
i odpoledním pořadu Mozaika nebo v Čajovně, pořadu s podtitulem hudba a styl nové
generace) i původní rozhlasové tvorbě.14
„Určující bylo v letech 1990-2006 působení dokumentaristy Zdeňka Boučka, jemuž se
podařilo obnovit spolupráci se zahraničními rozhlasy (koprodukce s německými a
polskými tvůrci) a vytvořit dokumenty, které obstály i v mezinárodním kontextu. Bouček
také nově definoval žánr Radiodokumentu ve smyslu uměleckého dokumentu:
12 BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3., upr. vyd. Str. 26. V Praze: Nakladatelství
Akademie múzických umění, 2014. ISBN 978-80-7331-303-6.
13 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Str. 366 Praha:
Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9.
14 Radiodokument.[online].c.1997-2018.Dostupné z URL://http:/vltava.rozhlas.cz/radiodokument5008431/oporadu.

náročnějšího tvaru, vyžadující špičkovou práci se zvukem a editací materiálu,
propracovanou dramaturgii a zpracování témata tak, aby výsledkem byla originální,
pravdivá a osobní výpověď autora, která navíc směřuje k univerzálnějším přesahům“.15
Chronologický přehled najdeme v knize Od mikrofonu k posluchačům. Můžeme se tam
dále seznámit s historií rozhlasu. Kniha byla vydána k příležitosti osmdesáti let od vzniku
rozhlasu. Je v ní popsán vývoj rozhlasu po revoluci v roce 1989.

1.3 Programové zařazení ČRo Vltava
Pořad Radiodokument vysílá Český rozhlas Vltava každý čtvrtek od 20:00 hodin. Doba
trvání tohoto pořadu je 60 minut. V programu této stanice dominují relace s klasickou
hudbou starší i soudobou, dále jsou zde významně zastoupeny jazz a alternativní hudba
(Jazzový podvečer a Čajovna). Najdeme zde také literární pořady (ať četbu na pokračování
nebo rozhlasové hry), ale i kulturní publicistiku (Mozaika, Spektrum). Vltava vysílá 24
hodin denně. V roce 2017 došlo k některým změnám v jejím vysílání. Mezi nové pořady
Vltavy jsou zařazeny: Pasáže – což jsou procházky a průniky různými hudebními žánry,
včetně klasických „hitů“ v neobvyklém kontextu. Vizitka – host dne v Českém rozhlase
Vltava. Rozhovory s těmi, kteří zaujali svojí tvorbou, postoji atd. Reflexe – tento pořad je
vysílán s důrazem na dění v české a světové kultuře. Věnuje se především kulturním
událostem, fenoménům a tendencím. ArtCafé – informační pořad, který se týká průzkumu
kulturních trendů, událostí a osobností v proudu současné hudby. Kontexty –
popularizačně-vzdělávací seriál. Kulturní a společenské fenomény. Koncertní sezona. Živě
z evropských pódií – koncertní řada prémiových symfonických koncertů Evropské vysílací
unie v přímém přenosu. Rádio Dada – Improvizace na pomezí talk show a standup
s přesahem k rozhlasové hře (revue) Ondřeje Cihláře, Večerní škola pro pokročilé Igora
Malijevského a Václava Kahudy, Dospělý večer Petra Marka, Debbi Love performerky
BioMashy a přátel. Odposlechy – aktuální hudební dění, které komentuje Pavel Klusák.
Víkendová mozaika – sestřih toho nejlepšího za celý týden, pozvánka na víkend a kulturní
příprava na další týden. V neděli také Album týdne. Spirituála – duchovní úvahy, které
spojují dva pořady v jednom – Duchovní Evropu Martina C. Putny a Ke kořenům s Petrem
Vaďurou. Knižní pól – osobní čtenářský přístup k dílům a autorům světové i české
literatury napříč žánry a časem. Důraz je kladen na čtenářský prožitek, vnímání, způsob
15 Radiodokument. [online]. c.1997-2018.Dostupné z URL://http:/vltava.rozhlas.cz/radiodokument5008431/oporadu.

čtení, čtenářské odkrývání významu literárního díla. Hosté jsou čtenáři nejrůznějších
profesí. Repete – literární, hudební a publicistické pořady z archivu Českého rozhlasu.
Starší i nové nahrávky, které se váží k aktuálnímu kulturnímu dění. MusiCafé – písňové
tvorby napříč žánry z koncertních pódií. Sedmé nebe – sedmý den v týdnu o sedmé hodině
si můžeme poslechnout známé hudebníky, kteří se s námi podělí o aktuální hudební zážitky
(Vladimír Franz, Sára Vondrášková, Robert Nebřenský, Ondřej Havelka, Pavel Klikar a
Monika Načeva). A posledním novým pořadem Vltavy je Futurissimo – soudobá hudba a
její tvůrci.16

1.4 Zvuková dramaturgie vybraných dokumentů
1.4.1

Occupy Prague – Dan Moravec

Dokument popisuje skupinu Occupy Prague, která se rozhodla v roce 2012 na Klárově
v parku stanovat. Skupina tam prožívala celé dny až do té doby, dokud ji nevyhnala
policie.
Autor Dan Moravec využívá v dokumentu reportáží a rozhovorů uvnitř skupiny Occupy
Prague. Sleduje její běžný život. Jak čas utíká, ve stanovém městečku se vztahy mezi
jednotlivci vyhrocují, a nejen mezi nimi, ale i mezi členy skupiny a okolím.
Autor pozoruje vývoj pouze sám jako jedna osoba a pouze uvnitř městečka. Atmosféra je
někdy až absurdní. Členové skupiny se začínají hádat i o to, kdo půjde na toaletu. Gradace
je v díle podtržena hudbou. Hudba podbarvuje příběh celého dokumentu. Můžeme v díle
slyšet především populární hudbu, ozývá se zde i klavír, který má naopak funkci
uklidňující. V dokumentu jsou silně zastoupeny také ruchy z okolí stanového městečka.
1.4.2

Pata, špička, přísun (Heel, Toe, Step Together) – Eva Nachmilnerová,
Katie Burningham

Dokument převzatý od britské autorky Katie Burningham. Autorka vypráví o sobě a Bobu
Hillovi, kterého potkala náhodně v Londýně. Jí bylo tenkrát dvacet osm a jemu
šestaosmdesát.
Bob Hill celý svůj život zasvětil tanci, miloval ho tak, že se ani ve stáří nedokázal bez
tance obejít. Zemřela mu manželka Iris, kterou miloval, s ní velmi často tančil a její smrt
pro něj znamenala velikou bolest.
16 O stanici. [online]. c.1997-2018. Dostupné z URL://http:/vltava.rozhlas.cz/o-stanici-5343195/ostanici.

Po seznámení s Katie, která k němu začala chodit na hodiny tance jako by se mu do žil
vlila nová krev. Dokument je založen na rozhovorech a reportážích mezi Katie a Bobem.
Zaslechneme zde mnoho hudby (starší nahrávky z hodin tance Boba a Katie). Ozývá se
také počítání tanečních kroků a rozhovory mezi partnery. Mnohokrát tu slyšíme smích,
taneční hudbu a vysvětlování kroků. Bob při hodinách tance vzpomíná na Iris. Katie klade
otázky Bobu Hillovi, který ji často odpovídá s delšími pauzami – ticho zde působí
dramaticky, drží napětí před odpovědí.
V závěru Katie a Bob poslouchají hudbu, při které Katie vypráví svůj životní příběh. Právě
v tento den jsou to tři roky, co se znají, ale i den, kdy by první láska Boba Iris měla
narozeniny.
Oba dva mají chuť tančit, dobře vědí, že hudbou a tancem je možné překlenout samotu,
lásku, cit, a i ztrátu blízké osoby.
1.4.3

Umění s ručením omezeným. O ceně uměleckého díla a jeho proměnlivých
hodnotách – Jan Vodňanský

Základem dokumentu je rozhovor českého galeristy Zdeňka Sklenáře a Krištofa Kintery.
Polemizují o ceně uměleckého díla. Zda je cena sama o sobě zrcadlení dobra či zla.
Příklad onoho zrcadlení udávají na soše Krištofa Kintery s názvem Nervózní strom.
Rozmlouvají o této soše. Od jejího vzniku, přes dražbu v aukční síni na vysoké úrovni, až
k novému majiteli. Právě ruchy aukcí prolínají tyto rozhovory pro navedení atmosféry pro
posluchače.
Dialog těchto dvou umělců zapadá do tónů skladby Umění fugy od Johanna Sebastiana
Bacha. „B-A-CH“ jsou jeho jediným podpisem za celoživotním dílem.
Rozdílný názor na umění má Karlheinz Stockhausen. Říká, že: „největším uměleckým
dílem je 11. září“, odkazuje tak na teroristický útok mířený proti Spojeným státům
americkým.
V dokumentu slyšíme ruchy okolí, zvuky jako je bruska či pila, používané při tvorbě
sochy. Dále jsou zde patrné bubínky mezi rozhovory a smích. Dokument má odlehčenou
až alternativní dramaturgii, ačkoliv téma samo o sobě je poměrně složité a vážné.

2. Praktická část
2.1 Uplatnění zvukové dramaturgie v práci Učitelka za katrem
Má práce, dokument Učitelka za katrem, pojednává o učitelce vyučující ve věznici
Vinařice. Jejím úkolem je resocializace sociálně vyloučených osob – vězňů – aby se
následně jednodušeji začlenili zpět do společnosti a lépe uplatnili v dalším životě. Její
práce mimo vyučování obnáší každodenní stres z tabuizovaného prostředí. V dokumentu
můžeme slyšet její monolog, výpověď ředitele Středního odborného učiliště, ve kterém
pracuje, výpověď zástupce ředitele věznice a také některých žáků.
Ve své práci jsem se primárně opíral o složku mluveného slova. Záměrem bylo navodit
v posluchači pocit, že k nám učitelka mluví sama od sebe otevřeně, neodpovídá pouze na
kladené otázky, ale podává nám přímé svědectví o své práci. Její řeč pak přerušují výše
zmínění respondenti. Mluvené slovo je ve většině případů dominantním prvkem, jež je
někdy podpořeno atmosférou (utlumenými ruchy v pozadí). Autor namluvil pouze úvodní
slovo, dovětek a několik předělů, či otázek. Ty mají za úkol dovysvětlit, nebo nasměrovat
rozhovor tak, aby posluchači nepůsobilo obtíže orientovat se v tématu.
Z hlediska hudební kompozice je dílo poměrně nevýrazné, hlavním hudebním motivem je
původní hudba dokumentaristy, ta má navodit pocit jednoduchosti, ale zároveň pocit
stísněnosti, vzhledem k prostoru, ve kterém se dokument odehrává. Hudba, jakožto
emotivně nosná složka díla, byla velmi obtížná k výběru. Nicméně mnohovýznamnost
použité jednoduché melodie může vést posluchače k očekávání tragédie, která se však
v díle neobjeví, a působit tak až kontrapunktně.
Ruchy jsou nedílnou součástí dokumentu Učitelka za katrem. Počínaje ruchem katru
samotného. Ruchy představují v díle také složku dramaturgickou, vyjadřují předěly mezi
jednotlivými scénami, například ruch klíče a dveří, který nás přenese z chodby školy do
sborovny k rozhovoru s ředitelem učiliště. Ruchy jsou slyšet také při rozhovoru se
samotnými žáky, kdy doznívá jednoznačný ruch výuky ve třídě.

2.2 Technické zpracování dokumentu
2.2.1

Fáze preprodukce

Fáze preprodukce je fáze sepisování námětu a scénáře. Námět byla původní myšlenka
porozhlédnout se po tématu, o kterém se moc nemluví, po tématu, jež nebývá obvykle

řazené do schématu Radiodokumentu, a mělo by mít přínos pro posluchače. Při psaní
scénáře bylo důležité vybrat samotné respondenty a dobře zvolit otázky, aby dílo mělo
smysl a nebylo pouhým dlouhým vyprávěním, ze kterého by se posluchači nedozvěděli
dostatek informací o situaci ve věznici.
2.2.2

Fáze produkce

Produkce je samotné natáčení materiálu.17 Rozdělil jsem ji do několika natáčecích dnů,
vzhledem k náročnosti a rozsahu díla.
Při technickém zpracování jsem vycházel primárně ze zahraniční literatury. Použil jsem
mikrofon se superkardioidní směrovou charakteristikou pro rozhovory v terénu – na
chodbě, ve třídě – konkrétně to bylo Røde NTG-2. Superkardioidní mikrofony jsou
používány primárně pro venkovní nahrávání, jsou potřeba, když je respondent dále od
dokumentaristy, a tudíž je potřeba větší dosah a užší směrová charakteristika.18
Druhým typem mikrofonu byl Røde NT2-A, ten jsem využil při nahrávání dialogů
v atmosféricky klidných prostředích, tedy při rozhovorech s učitelkou, ředitelem učiliště a
zástupcem ředitele věznice. Tento mikrofon jsem využil také při nahrávání komentáře.
Mikrofon má osmičkovou charakteristiku. „Tento systém má membránu uchycenou tak, že
umožňuje přístup zvukovým vlnám z obou stran. (...) Dříve se často používaly i při živém
hraní pro snímání dvou proti sobě stojících zpěváků či muzikantů, často se s nimi můžete
setkat v rozhlasových studiích.“19 Pro nahrávání rozhovoru proti sobě sedících osob
vedoucích dialog je tak ideální volbou v případě, že nedisponujeme více mikrofony stejné
charakteristiky.
Jako nahrávací zařízení jsem zvolil Sound Devices MixPre-6. Tento rekordér byl v době
snímání dialogů novinkou na poli přenosných rekordérů pro nahrávání v terénu. Disponuje
čtyřmi mikrofonními vstupy a má velmi intuitivní ovládání.

2.2.3

Fáze postprodukce

17 ANDRIKANIS, Jekaterina. Jak se točí film. Olomouc: Votobia, 2004. ISBN 80-7220-186-7.
18 MILES, Dean. Location audio simplified: capturing your audio...and your audience. New York: Focal
Press, 2015. ISBN 978-1-138-01877-8.
19 VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Muzikus, c2008. ISBN 97880-86253-46-6.

Postprodukcí se označuje zpracování natočeného materiálu. Během postprodukce dochází
podle daného scénáře k sestavení materiálu, dle záměru tvůrce.20 Při fázi postprodukce
jsem se věnoval střihu, zvukové úpravě a nahrávání dodatečných zvuků. Za dodatečné
zvuky označuji hudbu a některé ruchy.
Pro digitální zpracování zvuku jsem zvolil software Pro Tools 12, s možnostmi jednak
přímého nahrávání do souboru neboli session, a také libovolně upravovat zvuk v různých
stopách. Soubor jsem si rozdělil do stop podle mluveného slova, atmosfér, hudby a
záznamu z terénu. Při zpracovávání jsem postupoval podle literatury uvedené ve zdrojích.
Hlavním problémem bylo odstranit šum z té části, kdy vedu rozhovor s učitelkou na
chodbě a procházíme třídy. V takových případech je důležité využít ekvalizaci do takové
míry, aby nám byla prospěšná, ale neničila původní zvuk.21

20 ANDRIKANIS, Jekaterina. Jak se točí film. Olomouc: Votobia, 2004. ISBN 80-7220-186-7.
21 YEWDALL, David Lewis. Practical art of motion picture sound. 4th ed. Waltham, MA: Focal Press,
c2012. ISBN 0240812409

Závěr
Tato bakalářská práce se zabývá pořadem Radiodokument Českého rozhlasu Vltava.
V teoretické části jsem vysvětlil definici zvukové dramaturgie, jak funguje a také, jaké jsou
její složky a jaké profese se na ní podílí. Popsal jsem zevrubně v této práci i historii pořadu
a programové zařazení.
Cílem teoretické části bylo představit pořad Radiodokument a rozebrat jeho zvukovou
dramaturgii na třech dokumentech, které jsem si vybral z archivu Českého rozhlasu Vltava.
Všechny tři dokumenty jsou založeny na rozhovorech a reportážích. Jsou zajímavé
z hlediska hudby, která podbarvuje texty. Jsou v nich slyšet i ruchy, jež jsou nedílnou
součástí zvukové dramaturgie. Výběr dokumentů se zakládal na dlouhodobém poslechu
pořadu Radiodokument a posouzení relevance jednotlivých dílů pro mou práci.
V praktické části pojednávám o uplatnění nabytých znalostí v díle Učitelka za katrem,
rozebírám zvukovou dramaturgii tohoto díla a technické zpracování.
Přes vyskytnuté problémy s neobvyklým prostředím, přes korekci ze strany věznice a přes
časové omezení mého setrvání ve věznici a stresu, kvůli kterému jsem nemluvil vždy
spisovně, jsem, došel ke zdárnému konci. Věřím, že dílo by bylo adekvátním dílem pořadu
Radiodokument.

Summary
This bachelor thesis deals with the Radiodokument of the Czech Radio Vltava. In the
theoretical part, I explained the definition of sound dramaturgy, how it works and what are
its components and professions are involved in dramaturgy work. I have described
extensively both the history of the program and the program classification.
The aim of the theoretical part was to introduce the Radiodokument program and analyze
its sound dramaturgy on the three documentaries I chose from the Czech Radio Vltava
archive. All three documentaries are based on interviews and reports. They are interesting
from the musical point of view, which works as a background. There are also foleys to be
heard, which are an integral part of sound dramaturgy. The selection of documents was
based on the long-term listening of the Radiodokument program and the assessment of the
relevance of the individual parts for my work.
In the practical part I deal with the use of acquired knowledge in the work The teacher at
the prison, I analyze the audio dramaturgy of this work and technical processing.

Despite the problems with an unusual environment, despite the correction from the prison
side and the time limitation of my stay in prison and the stress that forced my language to
not be standard in those whiles, I think, I have come to a successful conclusion. I believe
that the work would be an adequate piece of the Radiodokument program.
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Seznam příloh
Příloha č. 1 – Scénář (text)

Přílohy
Příloha č. 1 – Scénář
Učitelka za katrem – radiodokument o rizikovém povolání
(hudba)
Moderátor:
Učitel má za úkol vychovávat a vzdělávat budoucnost národa, naše děti. Učitel je jedno z nejdůležitějších
povolání a zároveň povolání s velikou odpovědností, co když učitel nemá za úkol vychovávat pouze děti, ale
i dospělé. A co když škola nemá za úkol vychovávat, ale převychovávat. Radiodokument Daniela Černého Učitelka za katrem.
Učitelka:
Jmenuji se Marie Prokešová, bydlím v Kladně od roku 2014, přestěhovala jsem se do Kladna z Prahy, kde
jsem bydlela 25 let. Přestěhovala jsem se do Kladna kvůli práci, protože jsem každý den z Prahy dojížděla,
bylo to časově náročný, finančně náročný a hlavně teda jsem se přestěhovala do Kladna kvůli práci. Pracuju
jako učitelka odborného výcviku. Ve Vinařicích pracuju od roku 2011, předtím jsem pracovala v Praze jako
učitelka odborného výcviku na soukromé gastronomické škole v Praze, po 17letech jsem dostala výpověď
pro nadbytečnost. Byla jsem strašně smutná a zklamaná, protože se mi ta práce v tý Praze hrozně líbila. Měla
jsem na starosti vlastně ty žáky, kteří se učili na učební obor číšník, servírka. Po Praze jsme měli 10 hotelů,
většinou to byly hotely samé luxusnější v centru, které jsem objížděla a kontrolovala vlastně práci žáků, kteří
chodili na praxi. Po ukončení této práce na soukromé gastronomické škole jsem vlastně rozesílala životopisy
na různé další školy učebního oboru kuchař, číšník a vždy mi bylo sděleno, že bohužel je málo žáků a tudíž
se učitelé propouští. Ve Vinařicích jsem strašně spokojená, samozřejmě i ve Vinařicích jako každý začátek,
byla práce ne těžká, ale protože jsem pracovala s žáky od 15 do 18 let. Kdežto tady ve Vinařicích jsou chlapi
dospělí. Věkový průměr je tam 25. Jednou si pomatuji, že když jsem přišla do třídy kde sedělo 32 žáků a já
nastoupila před ně, tak jsem se celá teda úplně rozklepala, ale jak říkám, každý začátek je těžký. Nyní pracuji
ve Vinařicích už 7,5 roku, jsem zde strašně spokojená, je to práce, která mě velmi baví a myslím si, že i ty
žáky to motivuje, protože po propuštění se můžou začlenit do společnosti a pracovat, jak v restauraci jako
pomocný kuchaři, anebo potom i zedníci, jak jsem říkala, malíři a zahradníci.
Moderátor:
Čím je vaše škola výjimečná?
Učitelka:

Myslím si, že naše škola je výjimečná tím, že je to ve Vinařicích ve věznici.
(hudba)
Moderátor:
Nezvyklé pracovní prostředí, málokdo z nás zná někoho, kdo pracuje ve vězení. Jak to ve škole vůbec
vypadá? S mikrofonem jsme se zašli podívat na pracoviště paní učitelky Prokešové, na druhou stranu mříží,
kterou mnozí známe pouze z filmů.
(zavření katru)
Učitelka:
Nacházíme se v prostorách naše středního učiliště Vinařice. Nyní bychom se šli podívat do třídy 1.A. Myslím
si, že naše třídy jsou dobře vybavené. Máme tady nějaké plakáty ohledně zpracování hovězího masa,
ohledně zpracování vepřového masa, koření, takže si myslím, že žáci jsou zde spokojení. Tak teď se
přesuneme na kuchyňku, kde máme odborný výcvik. Kuchyňka je teda malinká, ale myslím, že dostačující,
máme tam základní věci: sporák, elektrickou troubu, inventář na vaření, takže si myslím, že je to dostačující.
Na kuchyňkách vaříme s žáky, maximálně 5 lidí, protože je opravdu malinká, i když teda v tý třídě jich je 30,
tak co se týká vaření, tak tady máme vlastně 5 žáků. Vaříme vždycky jednou týdně, střídáme se se svými
kolegy, já vařím v pondělí, kolega pan Zrcek vaří v pátek a paní Humrová vaří ve čtvrtek, takže se snažíme
tady se svýma kolegy vystřídat. Myslím si, že je to dobře zařízený, i když je to teda malinký, ale žákům se
tady líbí, když jsme tady spolu, tak samozřejmě je jiná komunikace na kuchyňkách a jiná komunikace ve
třídě, kde jich je 30. Tak teď se přesuneme na takzvané stolničení. To znamená, že tady si prostřeme a
myslím si, že tady jsou spokojení, máme to sice jednoduše zařízený, ale vcelku, že tady jsou spokojený.
Máme tady vlastně i co se týká inventář na jídlo, to znamená talíře, skleničky, tady máme potom ještě další
troubu, protože, když třeba vaříme, já nevím, pečeme buchtu, pečeme maso, tak ty trouby jsou potřeba využít
2, takže jednu využíváme tady na té kuchyňce stolničení a další troubu využíváme vlastně na tý kuchyňce,
kde vaříme. Co se týká téhle kuchyňky stolničení, tak bych chtěla ještě jenom říct, že v červnu tady máme
závěrečné zkoušky. To znamená, že žáci mají na začátku června písemný zkoušky, pak mají vlastně další
týden, od nějakého 4. června praktický zkoušky. Praktická zkouška spočívá v tom, že žáci si vylosují dané
meníčko, to znamená, že vaří polívku, hlavní jídlo a moučník. A potom, když se to jídlo uvaří, tak se
obsluhuje komise, která je čtyřčlenná, je to předsedkyně komise a místopředsedkyně komise, a potom další
členové, to znamená, žáci tady obsluhují komisi při závěrečných praktických zkouškách. Poslední zkouška je
ústní zkouška a ta je vlastně v polovině června. To znamená, že vlastně, když naši žáci udělají všechny 3
zkoušky, dostanou výuční list. Tak nyní se přesuneme do sborovny. Učebny jsem vám ukázala, kuchyňku
taky, stolničení taky, takže vlastně ještě na této budově „L“ máme sborovnu.

(odemykání, bouchnutí dveří)
Ředitel SOU:
Naše škola je v areálu věznice Vinařice, jedné z největších a nejtěžších věznic v České republice, je tam
zhruba 1 000 vězňů a v Novém Sedle u Žatce, tam je asi 500 vězňů. A má 320 žáků, z toho je 70 zdravotně
postižených různého druhu mentálního postižení, ale pozor, co je neobvyklé, já se za to slovo inkluze vůbec
nestydím, máme žáky ze všech kontinentů světa, teda vězně, musím říct, všech kontinentů světa, všech
možných druhů vyznání, muslimy, samozřejmě křesťany, ekonomických a ostatních životních podmínek, to
znamená, bohaté, chudé, ale pro nás jsou žáci, vězni, nepopsaný list papíru, to se dozvídáme jenom z jejich
oficiálních dotazníků a případně o přestávkách, když o sobě hovoří.
Moderátor:
Kolik máte ve škole učitelů, a jak se jim u vás pracuje?
Ředitel SOU:
Těžko se o tom povídá v takovéto škole, kde hlavní pozice je resocializační, výchovná, a také vzdělávací,
protože mnoho žáků, kteří nechodili nikdy do školy, kteří proklouzli naším školským systémem. Učitelů,
zaměstnanců, máme 50 přepočtených, zvláštností ale je, že za 10 let existence, ze 150 přijatých učitelů, 100
vyhořelo. Vyhoření má mnoho pojmů, z nichž jeden z nejhorších, já ho otevřeně připomenu, protože se s tím
také trápím, je takový skrytý, latentní, rasismus Českého národa, že v podstatě nemají rádi vězně, nemají rádi
Romy, nemají rádi migranty, ale neřeknou to, ale manželé manželkám zakazují učit v tomto kriminále, pod
různými důvody, že tam jsou nebezpečné škole a tak dál, i když můžu říct, že tato škola je nejbezpečnější
školou v České republice, protože je ve věznici.
Moderátor:
Zaznamenala vaše škola nějaké problémy ve vztahu učitel-žák? Případně jaké?
Ředitel SOU:
Škola, naše škola, nebo doménou i mojí doménou je krizové řízení. To znamená, že jsem připraven na
všechny možné krize. Společenské, vězni si samozřejmě leccos ukradnou nevědomky, netuší, nebo
rozšroubujou nám zařízení, ani to netušíme nějakou mikrovlnku, já nevím, co v tom hledají pořád. Počítač,
vyjmou Wi-Fi modem, ani jsme si nevšimli, během pár vteřin, takže v podstatě každý den jsme připraveni
preventivně řešit krizové řízení a oni to ví. Takže jsme v rovnocenné pozici, že já mám u nich autoritu u
vězňů, u Romů, protože mezi nima do dneška bydlím. Po různých ubytovnách, po Kladně, po Stochově a

mezi feťákama, jak se říká lidově, a tak, že oni vědí, že i když vyjdou ven, tak se zase někde uvidíme prostě
se neskryjou přede mnou, já běžně se pohybuju mezi nima a máme vzájemnou důvěru, nejde to nařídit, nejde
to předpisem, je to tou autoritou, zvlášť některé sociální skupiny mají mimořádně důležitou autoritu v rodině,
otce, matku. Tak využíváme i této pozice, této dobrovolné pozice sociální a vzpomínám si, žáci pořád zlobí
z nějakého důvodu a jsou to i jejich psychické, psychologické problémy, o vánocích nevidí rodinu a učitelé
s tím nějak umí pracovat. Já obdivuju ty naše učitelky, těch 50 učitelek, které tam zbyly z těch 100, z té
stovky, že to umí jemně, s každým jinak prostě vyřešit a při tom si dodržují odstup. O tom by se dalo povídat
hodiny, ale někdy, nikdy to nerozšifruju, nerozluštím, jak je to možné, je to tak.
Moderátor:
Jak hodnotíte práci paní učitelky Prokešové?
Ředitel SOU:
Na ní se dá opravdu popsat profesionální přístup, profesionálního učitele, ve škole, ve škole, kde jsou všichni
žáci se speciálně vzdělávacími potřebami, všichni žáci neznají životosprávu, jsou úplně, jsou fakticky
negramotní s výchovnými problémy, zdravotními problémy, se všemi možnými problémy. Neslyší, obvykle
nevidí, velká část, asi 70 žáků je mentálně postižených, a tato učitelka kombinuje v sobě všechny vlastnosti
profesionálního, sociálně cítícího učitele, profíka také ve vaření, u nás se učí všechny možné stravy jako, já
nevím, židovská, islámská, muslimská, prostě celosvětově. To ona umí, pracovala na letišti dlouhou dobu,
v gastro firmách různých, cateringových firmách, takže jsme opravdu, máme tam profesionální učitelky a ona
shodou okolností má všechny vlastnosti profesionálního učitele i kvalifikací.
Moderátor:
Děkuji za rozhovor.
Ředitel SOU:
Děkuji.
(zvonění)
(atmosféra výuky)
Moderátor:
Jak jste se o škole dověděli?

Žák 1:
Já vlastně, když jsem byl na přibylu, tak mi sdělili, že třeba si nějak udělat výuční list i ve vězení, a tak mě
napadlo, že to je vlastně nějaké dobré využití času tady, prostě, že nemusím být někde na baráku, ale můžu se
sebou něco udělat, žejo, abych se pak mohl nějak uplatnit venku.
Žák 2:
No já jsem se o škole taky dozvěděl, já už spíš venku jsem věděl, protože jsem už ve výkonu trestu byl a jako
proč to nevyužít no, tady na přibylu jsem se, že ve Vinařicích se dá studovat, dověděl. No a proč to nevyužít,
když se můžu něco nového jako přiučit, že.

Moderátor:
Baví vás výuka?
Žák 1:
Jo, baví. Já už jsem vyučený jako obráběč kovů, ale právě, že já jsem z Ostravy a tam už většina těch
strojírenských průmyslů už tak nějak padá, takže nějak využít i tu jinou sféru.
Žák 2:
Já jsem taky vyučen no.
Moderátor:
Jak fungují domácí úkoly, dostáváte je vůbec?
Žák 1:
Tak pár jsme jich dostali. A to je spíš takové skupinové, že to nějak tak postupně vypracováváme všichni.
Žák 2:
A většinou nám ten učitel i jako řekne, co máme, jakože nám vysvětlí a nechá nám to většinou jakože na
barák, na oddíl no.

Moderátor:
Jakou máte samosprávu ve třídě?
Žák 1:
Tak já jsem předseda třídy. A myslím si, že naše třída funguje hodně dobře, i učitelé nás chválí, že prostě je
s náma lepší ta výuka a prostě jsme teď takový pilotní program, že vlastně i s tou toxičkou a fungujeme no.
Žák 2
Fungujeme tak všichni no a učitelé tak ráno, jak přijdou do té třídy, to nezažil takové lidi jako.
Žák 1:
Tady si k nám chodí odpočinout no. Že nás i něco naučí.
Žák 2:
Kolektiv máme hodně dobrý no, bych řekl. Nikdo si na nic nehraje jakože, všichni rovni si myslím, že jsou
tak. A to je hlavní si myslím.
Moderátor:
Pomáhá vám škola nějak, když vlastně jste furt na baráku, tak duševně třeba?
Žák 1:
Tak je to lepší vypadnout z toho baráku prostě. Když už jste tam pár let, tak se tam zajede nějaký ten
stereotyp a ten se začne dříve, nebo později ubíjet, takže je daleko lepší vypadnout do té školy, dělat něco.
Sedět, co nejmíň na tom baráku.
Žák 2:
Co nejmíň no. Já jsem rád, že chodím do školy jako fakt, aspoň s učiteli něco probíráme matematiku, a
takové jako věci, aspoň si připomenu věci.
Žák1:

Je dobrý, že se prostě nějaký lidi nám prostě snaží nějak pomoct, prostě, abysme se už nevraceli tady a prostě
i je dobře, že s těma vězněma někdo pracuje, protože myslím si, že po propuštění zrovna nemáme moc
možností, jo, že pokud nám nepomůže rodina, tak takhle se aspoň postavíme na vlastní nohy, že jo, díky
tomuhle.
Žák 2:
No, taky si myslím, jakože to bude mít uplatnění tohle, jako jsou lidi, co si myslím, že jim to pomůže tady,
fakt, do života ta škola. Aspoň něco se dozví a pak se v tom životě uplatní no, jako řekl bych, že do výkonu
trestu jako je to hodně dobrá zkušenost. Jako aspoň tak chodit do školy, no.
Žák 1:
No a navíc těďkon, když jsme vlastně chodili do školy, že nám bylo těch 15, jo, tak jsme šli někam na učňák,
kde prostě všichni to nějak odrbávali, jo, každý se otmu snažil nějak vyhnout a tady, tady si právě toho i víc
zapamatuju takhle, že tady člověk jde aspoň rád, tehdy to nebylo, no.
Žák 2:
Ta škola, si myslím, že dost pomáhá a i všude na oddílech, bych řekl.
Moderátor:
Myslíte si, že najdete uplatnění líp s tou školou?
Žák 2:
No tak jako, nevím, jestli najdu uplatnění, ale bude se to určitě hodit a jako do života nevím no, mně moc
kuchařina, nebo tak jako nejde, takže aspoň tady, no. Něco nového jsem se dověděl, no.
Žák 1:
Já myslím, že lidi budou vždycky jíst, budou vždycky chodit do restaurací, takže to je věc, která nebude
nikdy krachovat, takže si myslím, že uplatnění prostě, i když nějaká ta pomocná práce v kuchyni, tak se
vždycky najde, a to bude všude po světě, ne jenom třeba u nás.
Moderátor:

Jak se učíte na státní závěrečné zkoušky?
Žák 1:
My jsme v prvním ročníku, takže zatím, zatím ještě ne, ale jsem premiant třídy, v pololetí jsem měl
vyznamenání.
(atmosféra výuky)
(zvonění)
(hudba)
Moderátor:
Jak je škola začleněna do věznice? O jaký typ věznice se jedná? Za jaké prohřešky jsou zde lidé uvězněni?
Na tyto otázky jsme hledali odpověď u prvního zástupce ředitele věznice Vinařice.
1. zástupce ředitele věznice Vinařice:
My jsme jedna ze dvou věznic, kde je soukromé střední odborné učiliště, jinak vězeňská služby má vlastní
učiliště, vede vězně v rámci výuky, ale tento projekt v rámci vězeňské služby je v podstatě ojedinělý. Jsme
věznice, ve které je střední odborné učiliště soukromého subjektu, největšího subjektu s tím počtem žáků,
které má. Účelem tady toho vzdělávání ve věznici je především to, že věznice v minulosti byla určená pro
vězně, kteří pracovali v dolech. Po ukončení důlní činnosti, věznice byla nucena vyhledávat jinou práci pro
odsouzené a jednou z možností bylo odsouzené vzdělávat, a to především z toho důvodu, že pomalu 90 %
odsouzených nemá pomalu dokončené ani základní vzdělání. A bylo potřeba v přípravě rekvalifikace na
nějaké další povolání věnovat této problematice pozornost.
Moderátor:
Řekněte nám, o jakou věznici jde, kolik je vězňů ...
1. zástupce ředitele věznice Vinařice:
Tato věznice je věznice s ostrahou pro odsouzené muže zařazené ve středním stupni zabezpečení a ve
vysokém stupni zabezpečení, ve věznici jsou umístěni vězni za různorodou trestnou činnost od vrahů až třeba
po neplatiče alimentů. Největší procento tady tvoří vězni, kteří kradli. Věznice Vinařice je kapacitně stavěna

na 900 odsouzených, ale v současné době jich máme 1 100 vězňů, takže z 1 100 vězňů 230-280 odsouzených
chodí do středního odborného učiliště.
Moderátor:
Jak takové prostředí ovlivňuje zaměstnance školy, přímo učitele? Jaká jsou opatření, speciální vstup,
prohlídky?
1. zástupce ředitele věznice Vinařice:
Každý učitel, nebo každá osoba cizí, než zaměstnanec věznic musí procházet důkladnou kontrolou při
vstupu, při samotném vstupu do věznice, to znamená, že prochází rámem, jeho zavazadla procházejí
rentgenem, vyhledávají se nedovolené předměty, ať už jsou to drogy, ale především zbraně. Zaměstnanec,
který do věznice vstupuje je poučen o tom, jakým způsobem se má chovat k vězněným osobám, jaká jsou
rizika práce, která očekávají, se kterými se může střetnout.
Moderátor:
Zaznamenala věznice někdy problém ve vztahu učitel-žák? Nebo jaká jsou rizika těchto vztahů?
1. zástupce ředitele věznice Vinařice:
To největší riziko samozřejmě je, že to jsou dospělí muži a učitelky jsou především ženy. Takže mnohdy, ne
mnohdy, ale opakovaně se nám v minulosti stalo, že jakási profesní hranice, která by měla být mezi učitelem
a žákem, nebo i zaměstnancem, zaměstnankyní a vězněm byla překročena do té míry, že tam došlo
k nějakému blízkému vztahu, což přináší riziko toho, že by mohlo dojít k nějaké nedovolené činnosti, ať už
vynášením nějakých věcí z věznice, nebo i přinášením věcí do věznice, a tudíž jsme v několika málo
případech museli učinit ve spolupráci se školou takové kroky, aby tento, tato osoba už do věznice
nevstupovala.
Moderátor:
Jaké jsou to kroky konkrétně?
1. zástupce ředitele věznice Vinařice:
Tím jedním, jediným krokem je, že té osobě je zakázán vstup do věznice, nemůže vykonávat svojí práci.
Musí prostě z té práce odejít.

Moderátor:
Jakým způsobem se pozná, že ten učitel a žák překročili tu profesionální hranici toho vztahu?
1. zástupce ředitele věznice Vinařice:
Tak především je to na tom chování těch lidí, je v podstatě jiné, než běžné standardní. Ti lidé, pokud jsou
zamilovaní, tak samozřejmě vidí jinak, než běžný člověk, vnímá věci jinak, než běžný člověk. Mnohdy se to
dozvíme z korespondence. Mnohdy se to dozvíme i od ostatních vězňů, protože z jejich strany tam panuje
jakási závist, že ten druhý tím, že má vztah s někým, tak má něco víc a řekne to, a potom ten způsob toho
přenosu informací jde dál a dál až se samozřejmě dozvíme i my, a pak konáme.
Moderátor:
Stalo se někdy, že by jeden vězeň přímo, řekněme napráskal, jiného vězně?
1. zástupce ředitele věznice Vinařice:
V mnoha případech se tak stává. To je v podstatě běžná záležitost, protože ti vězňové nemají dostatek
materiálních požitků i citových požitků, tak v podstatě závidí těm druhým, a pokud to nemají, tak se snaží to
nějakým způsobem získat, a ten způsob je, že to řeknou na toho druhého vězně, ten druhý vězeň je třeba
odvezen z věznice, nebo třeba jiným způsobem nějak je s ním zacházeno, a ta výhoda by pak mohla přejít na
toho jedince, který to jakoby řekl. Ještě tedy, když už jsme, tak jakým způsobem se zachází s vězni
v takovýchto případech, kdy dojde k nějakému styku mezi civilní osobou, tedy zaměstnancem a odsouzeným,
tak samozřejmě ten odsouzený musí nějakým způsobem být vyňat z toho kolektivu i z třeba té školy,
z pravidla toho vězně vyřazujeme ze školy, nepouštíme ho do školy a v řadě případů vězně přemisťujeme i
do jiné věznice.
Moderátor:
A takže může se třeba stát, že vězeň sám si požádá o přeložení do jiné věznice a vlastně nikdy se na to
nemusí přijít?
1. zástupce ředitele věznice Vinařice:
Nemusí se na to přijít. Jsou samozřejmě i zase případy, kdy my se to dozvíme ad hoc až po výkonu trestu,
kdy nějaká informace dojde z venkovního sektoru, že tam pokračuje nějaký vztah, nebo je navázán nějaký
vztah, byť třeba bývalé učitelky, nebo současné učitelky s bývalým vězněm. Je to život vztahů, který si jde
svou cestou a stát se to prostě může a jsou dokonce i vztahy, které trvají řadu let, o kterých víme.

Moderátor:
Jakým způsobem jsou učitelé hlídání ve třídách, kde je 1 učitel na třeba 32 žáků?
1. zástupce ředitele věznice Vinařice:
To je největší riziko té práce toho učitele, protože je tam sám. Je to žena, má tam 30, 27 odsouzených
zpravidla v té třídě a musí si poradit, není tam žádná rychlá pomoc. Je to riziko té práce, toho vstupu do tady
toho prostředí, ten člověk, který tam vstupuje je seznámen s tím, co všechno se může stát, tou největší, tím
největším rizikem pro nás je, když ta osoba se stane rukojmím, byť na to trénujeme, ve spolupráci s policií,
preventivně působíme i tak, aby se taková událost nestala a ještě se nestala naštěstí, ale samozřejmě stát se
může, ten učitel, pokud má prostor zavolat si pomoc, tak v každé té třídě je takzvaný tísňový hlásič. Ten,
když zmáčkne, tak během několika málo vteřin, minut je tam celá skupina příslušníků, která by v takovém
případě zasáhla.
Moderátor:
Stalo se někdy, že by byl nějaký učitel fyzicky napaden?
1. zástupce ředitele věznice Vinařice:
Neměli jsme takový případ, že by byl učitel napaden. Ten učitel pro ně není perzekuce, je naopak pomocník,
a tudíž oni si ho váží a sami i hlídají, to množství těch vězňů je samozřejmě výhodou i v tom, že ty ostatní
vězni, kteří nejsou problémoví, tak jsou jakousi ochranou toho učitele, kdyby náhodou se něco stalo, tak by i
oni sami zasáhli.
(hudba)
Moderátor:
Měla jste někdy pocit, že vás žáci ohrožují?
Učitelka:
No, jak už jsem říkala, ze začátku, když jsem nastupovala do Vinařic, tak opravdu jsem se strašně bála, měla
jsem před sebou třídu 30chlapů, ale člověk, myslím si, zvládne všechno. Jako takový pocit jsem nikdy
neměla. Jsou to dospělí chlapi a v životě si nedovolili, aby mi jako nějak ublížili, nebo ne, opravdu ne. Nikdy
jsem neměla ten pocit, že by mi chtěli ublížit, určitě ne.

Moderátor:
A co třeba naopak, nadbíhají vám? Případně, jakým způsobem?
Učitelka:
No, prvního půl roku mi samozřejmě nadbíhali. Viděli novou tvář, hlavně to byla ženská, takže pár lidí, co
nadbíhalo, ale zase to nebylo nějaký jakože bych, bylo to takový menší nadbíhání, než, dalo se to prostě
ustát.
Moderátor:
Jaké mají žáci k vám postavení? Jak vás vnímají?
Učitelka:
Vnímají mě vysloveně jako paní učitelku. Oslovují mě, buďto paní učitelko, nebo paní Prokešová. A jak už
jsem říkala, opravdu si nedovolí, akorát možná jednou jedinkrát, ale to byl úplný začátek mého působení ve
Vinařicích. Kdy tam nastoupil jeden nejmenovaný žák a prostě byl vyloženě jako arogantní, drzý, ale vím, že
potom, po pohovoru s panem ředitelem jsme se domluvili, že prostě dotyčného nejmenovaného žáka
přendáme. Byl vyhozen ze třídy, jako ze školy a byl převezen do jiné věznice. Ale to bylo jednou jedinkrát za
celou mou éru působící ve Vinařicích.
Moderátor:
Jak na takové pracovní prostředí reaguje vaše rodina?
Učitelka:
No takhle, moje rodina reaguje docela dobře, protože můj tatínek, kdysi dávno ještě za komunistů pracoval
ve věznici v Mladé Boleslavi a dělal tam vychovatele, takže jsem věděla, co ta práce ve věznici obnáší.
Takže jako moji rodiče reagovali tím stylem, že prostě vědí, do čeho jdu. Moje maminka z toho byla ze
začátku hodně špatná, protože se bála samozřejmě, jí říkám: „mami, je to práce jako každá jiná.“ A hlavně,
jak už jsem říkala, můj otec pracoval ve věznici, takže už věděl, co práce obnáší, a jak to funguje. Co se týká
mých dětí, mám tedy jenom jednu dceru, Karolínu, která samozřejmě řekla: „mami je to tvoje věc, je to tvoje
práce a jsem ráda, že tam jsi spokojená a je to práce jako každá jiná.“
Moderátor:

Dalo by se říci, pan ředitel to zmínil, že když je škola vlastně ve věznici, tak je i bezpečnější než škola mimo
věznici?
Učitelka:
Určitě. To má pan ředitel pravdu, protože sice je to věznice, ale myslím si, že je tam bezpečněji, než je na
nějaký jiný civilní škole. Pamatuju si, když jsem učila na té soukromé gastronomické škole, ne že by tam
byly nějaký problémy velkého rázu, ale prostě to byly děti, které byly na soukromé škole, ti rodiče jim to
platili a samozřejmě oni si mysleli, že můžou všechno. Neměli žádné povinnosti, měli samá práva. Prostě já
jsem na soukromé škole a já si můžu dovolit všechno. Počínaje piercingy, začínaly piercingy, holka mi přišla
na praxi, měla piercing v nose, v uších, bradě, já nevím, co všechno, když jsem jí prostě požádala, aby ty
piercingy sundala, tak mi řekla, že v žádném případě, že táta jí školu platí, a že si nebude žádný piercingy
sundávat. Další příklad dredy, kluci, holky, přišli mi na praxi do luxusního hotelu v Praze na Václaváku,
příklad hotel Adria, samozřejmě krásný, luxusní hotel a žáci mi tam přišli na praxi v dredech, myslím, že se
to jmenuje dredy ty vlasy, takže to samý, odmítali se dát prostě ostříhat. Takže si myslím, co se týká Vinařic,
tak tam je to opravdu bez problémů a zlatý učiliště, už bych se nikdy na civilní učiliště nevrátila.
Moderátor:
Napravují se žáci? Je možné vidět tu změnu?
Učitelka:
Ano, myslím si, že po vyučení našich žáků ve Vinařicích, spousta jich úspěšně absolvuje náš učební obor, jak
dvouletý, tak tříletý. A můžu říct příklad, ještě, když jsem bydlela v Praze, tak jsem u metra na stanici
Lužiny, kde jsem bydlela kousíček odtamtud, potkala našeho jednoho bývalého žáka, který se ke mně hlásil,
a když jsem se ho ptala, jestli má nějaké pracovní uplatnění, tak říkal, že ano, že pracuje v jednom
obchodním centru, myslím, že to bylo na Chodově, a že tam dělá v pizzerii pomocného kuchaře. Pak jsem
potkala ještě jednoho našeho žáka, tady v Kladně už, tak ten se mi zase chlubil, že pracuje taky v nějaký
pizzerii, a že dělá číšníka. Jako je jich spousta, myslím si, že když budou chtít, tak že tu práci najdou. I když
tvrdí, že jsou dosouzený, že tu práci nenajdou, není to pravda, myslím si, že tu práci najdou, když budou oni
sami chtít.
(hudba)
Moderátor:
Od roku 2007, kdy Střední odborné učiliště započalo svou činnost bylo ke státním závěrečným zkouškám

připuštěno 1 369 žáků, z toho jich 1 336 zakončilo studium úspěšně a obdrželo výuční list. Paní učitelka
Prokešová je jedna z 60učitelů, kteří aktivně pomáhají dát novou šanci do života.
(hudba)

