Mgr. Jiří Janeček
generální ředitel

V Praze dne 2. 11. 2009
Vážený pane předsedo,
dovoluji si Vám předložit souhrnnou informaci o přijatých opatřeních či změnách, který
byly učiněny v rámci dramaturgie pořadu "Máte slovo" od zahájení jeho vysílání do současnosti.
Pořad „Máte slovo“ je vysílán od 21. 1. 2008. V prvním období se vysílání účastnili diváci.
Později byl z dramaturgických i výrobních důvodů tento prvek vynechán diskutují pouze hosté
bez diváků. Do pořadu byl postupně včleněné sms zprávy od diváků a ankety s posluchači rádia
Impuls. S moderátorkou i scenáristy pořadů máme pravidelné dramaturgické schůzky, kde
rozebíráme reakce diváků i odborníků a rozebíráme vyznění pořadu. Zhruba jednou za měsíc se
schází s autorským týmem šéfdramaturgyně, čtvrtletně dochází ke schůzce s programovou
ředitelkou.
Během
•
•
•
•
•
•

této doby jsme zadávali týmu a moderátorce tato doporučení:
Moderátorka si musí pečlivěji hlídat to, aby nestranila některému z účastníků.
Je třeba hlídat pestrost témat a jejich zaměření na problémy občanů.
Je třeba zvát především odborníky spíše než politiky.
Autorský tým pravidelně konzultuje hosty a několikrát jsme doporučili změnit obsazení,
aby byly názory, co nejvyváženější.
Během letošního roku byl snížen počet účastníků diskuse z 8- 9 na 5- 6, aby hostům byl
dán dostatečný prostor k vyjádření a moderátorka lépe zvládala diskusi.
Posledním doporučením bylo, aby pořad hledal konstruktivní východiska z problémů za
pomoci odborníků.

Pořad vždy vyvolával výrazné a často kontroverzní reakce. Příklady jsou např. vydání o
zákazu interrupcích nebo domácích porodech, kdy jsme dostávali velice kladné ohlasy především
od odborné veřejnosti a záporné reakce od radikálních zastánců krajního stanoviska.
Nejzávažnější stížnosti jsme dostali, jako reakci na pořad na téma „Jsou výroky představitelů
KSČM protiústavní“?, vysílané dne 24. 11. 2008. Na základě této stížnosti jsme začali snižovat
počet hostů, pečlivěji vybíráme účastníky a doporučili jsme větší zaměření na občanská témata.
V prvním pololetí letošního roku jsme si vyžádali také jazykový rozbor, který vyzněl velmi kladně
ve prospěch moderátorky. Vyjadřuje se správně česky a dokáže udržet téma a srozumitelnost.
diskuse. Pokud došlo k méně kultivovanému vyjádření, šlo o autentické a někdy neukázněné
projevy účastníků.
S přátelským pozdravem
Příloha – seznam témat pořadu Máte slovo.
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