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Tohle je moje oblíbená fotka, 
jsem tady spolu, komunita 
českých dokumentaristů, 
skvělých lidí, výborných 
profesionálů, přátel. Pravidelně 
za nimi se studenty jezdíme na 
přehlídky a workshopy, 
domlouváme u nich stáže, letní 
školy, oni pak zase jezdí za 
námi na katedru.



Vstupte do rádia a zvukových zážitků za minutu!

Minutové hry

Hry, které trvají opravdu 1 – 2 minuty, obvykle 
anekdotická (ale i tragikomická) situace, 

obvykle černý humor

https://www.rozhlas.cz/minutovehry/portal/


O čem budeme mluvit?

Co si k přijímačkám naposlouchat

Čím zalistovat

Co je to rozhlas – rádio - podcast

Jak napsat analýzu



Ve světě se učí jen na několika místech, v České republice unikátní 
obor

(Birmingham, Texas, Sunderland, Porto)

Co dělají naši absolventi?

Pracují v Českém rozhlase, České televizi, TV Barrandov, jsou 
copywritteři, dramaturgové, šéfují festivalům, vedou popularizační 
vědecká centra. O televizi a rádiu píší, mohou pracovat v archivu, 
každý podle svých preferencí. Vychováváme podnikavé a 
samostatné odborníky na média.

Příbuzné obory, naši přátelé

Rozhlasová dramaturgie a scenáristika – JAMU

Žurnalistika – UP Olomouc, FSS MU Brno, FSS UK Praha

Radio studies



Výborné 
uplatnění 

v praxi

Interdisciplinarita 
s filmem, 

divadlem, televizí

Vlastní studentské 
rádio UP AIR a velký 
mezinárodní radio

festival (Prix Bohemia 
Radio) přímo na 

katedře

Produkční zkušenost 
od prváku – účast v 

týmech na mnoha UP 
festivalech

Skvělé spojení teorie, 
praktických 

dovedností a přátelství 
na katedře



Intenzivní spolupráce s ostatními obory

- divadelní projekty (8 divadelních spolků!)

- filmové festivaly (AFO, PAF, Pastische filmz)

- natáčení studentských projektů (video, audio, podcasty)

Výhody interdisciplinarity



Naše milované univerzitní rádio UP AIR



Rozhlasoví elévové

Tahle fotka je z každoroční exkurze do Prahy (Český rozhlas, Rádio 
Beat), ale na praxi chodí studenti v rámci Elévské skupiny do Českého 
rozhlasu Olomouc, do UP AIR, do soukromého rádia Haná, 
komunitního Proglasu, nebo i zpět do svých regionů (třeba Rádio 
Kroměříž).



Sluchátko – radio kroužek pro děti přímo na katedře

Pokud máte rádi práci s dětmi, jste 
animátoři dětských aktivit, hurá! Kroužek 
Sluchátko funguje už tři roky, hrajeme 
divadlo, vysíláme, natáčíme reportáže v 
terénu, vše ve spojení studenti – děti.



Praktická dramaturgie, 
programová skladba a produkce 
Sluchátka + živé vysílání



Projekt UniON: výjezdy na domovské střední 
školy

Suplujeme chybějící mediální 
výchovu, děláme workshopy na 
středních školách.

Pedagožka + 2 studenti, sami si 
vedete skupiny studentů, 
vysvětlujete, prezentujete, 
doprovázíte aktivity.



PRIX BOHEMIA RADIO

Luxusní studentský program 
mezinárodního festivalu vytvořila a 
zprodukovala tahle seminární 
skupinka! Festival je odložený na 
podzim, to už můžete být s námi!



Produkční tým Prix Bohemia Radio

Studenti tvoří většinou netradiční festivalové formáty, vše sami 
domlouvají, učí se přitom i žánry, přirozeně komunikují v angličtině, 
postupně se sami stávají dramaturgy a produkčními. Great!

Úspěšné projekty 2017-20

Radio Speed Dating

Silent Disco

Stopovačka s rádiem pro děti

Presspektivy s Alanem Hallem (The Falling Tree Production, UK)

Matematika zločinu – prezentace The Best Podcast 2018

Party s UP AIR



V průběhu festivalu ještě naši 
studenti i píší, točí klipy, dělají 
zpravodaj v rámci press týmu!
https://prixbohemia.rozhlas.cz/

https://prixbohemia.rozhlas.cz/


Věnujte aspoň hodinu tomu, že pečlivě projdete oficiální web 
Českého rozhlasu. Budete překvapeni, kolik věcí k maturitě tam 
najdete! Včetně inteligentního Čtenářského deníku.

Veřejnoprávní rozhlas = Český rozhlas



Český rozhlas – myslí na Vás! Příběh rozhlasu

http://www.pribehrozhlasu.cz/


PODCAST!!!

Podcast je čím dál populárnější způsob, jak poslouchat audio (občas i video) 
obsah. Podcasty najdete na Spotify, google play, na youtube, všude.

Podcasty odpovídají talk show (dva a více lidí se baví o čemkoli), ale jsou i doku-
podcasty (třeba nejoblíbenější Serial, u nás třeba Matematika zločinu), nebo 
fikční podcasty. Podcasty jsou návykové!!! Pro filmaře Čelisti, na prokrastinaci
Buchty. 
Klidně si pro analýzu vyberte svůj oblíbený podcast, na katedře se o nich píšou 
diplomky a máme i podcastové studio.





Mountain

podcast o dobrodružství 

http://mountainpodcast.com



Soukromá rádia

Soukromým rádiím věnujeme velkou pozornost, 
ale k přijímačkám Vám to v této chvíli moc 
nepomůže. Tak jen aby bylo jasno, že s nimi 
počítáme!



Audioknihy – další možnost analýzy! Podívejte 
se, jak se píší recenze na stránce naposlech.cz

http://naposlech.cz/


JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: 
Radioservis 2004. (celé na internetu)

Týdeník Rozhlas

mediar.cz

RadioDock

Web Českého rozhlasu

BBC, Arte Radio, RadioLab, The Falling Tree, This American Life

Do čeho nahlédnout, co si číst



FICTION- FIKČNÍ

− rozhlasová hra

− povídka, četba na pokračování

− poezie

− pásmo

− ars acustica

NONFICTION – NONFIKČNÍ

− zpráva

− reportáž

− dokument

− feature

− magazín

Žánry rozhlasové tvorby



google

Hry a literatura ve streamu, Radiodokument

iradio, podcast Český rozhlas, aplikace mujrozhlas.cz

Příběh rozhlasu

Panáček v říši mluveného slova

Youtube

Mluvené slovo

Rozhlasová detektivka, rozhlasová hra, radio play, radio documentary

Podcasty

Vinohradská 12, Buchty, Čelisti, Matematika zločinu, Homecoming, Limetown, 
Serial

Klíčová slova, podle kterých najdete dobré věci



JAK STUDOVAT RÁDIO NA NAŠÍ KATEDŘE?

Dvouobor

(TRS + divadlo)

Dvoubor

(TRS + film)

Dvouobor

(TRS + jiný obor)

TRS = Televizní a 
rozhlasová studia



RADIODOCK – jak napsat analýzu

Tohle je naše katederní stránka a studentské analýzy. Je jich tam pro inspiraci dost.

http://www.radiodock.cz/texty/lindy-marshall-griffiths-sirsi-nez-nebe-analyza-hry


STRUČNĚ A JEDNODUŠE – ČEHO SI VŠÍMAT, 
CO POPSAT

Příliš se nezasekejte s FAKTOGRAFIÍ, stačí základní údaje o 
tvůrcích a platformě. Nepište ani vygooglené zajímavosti, 
životopisy atd.

Samotná analýza

KDO – postavy, mluvčí, moderátoři, hosté, respondenti

KDE, KDY – charakterizujte prostor a čas pořadu/ hry

CO JE SLYŠET – charakterizujte zvuk, různé ruchy a zvukové 
efekty, hudbu, celkový sound – zvukové prostředí

HLAS – co se dá říci o hlasech, které zní? Jaké jsou? (tempo, 
barva hlasu, intonace, intenzita, autenticita)

JAK SE PŘITOM CÍTÍM, O ČEM PŘEMÝŠLÍM, JAK DÍLO 
INTERPRETUJI – otázky Vaší posluchačské percepce, přijetí díla



Katedra divadelních a filmových studií
program Televizní a rozhlasová studia



Děkuji Vám za pozornost, s důvěrou mi napište

andrea.hanackova@upol.cz

mailto:Andrea.hanackova@upol.cz
mailto:Andrea.hanackova@upol.cz

