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ÚVOD 

 

 Nic ve zlým je publicistický pořad, který připravuje TV Prima. Autorem jeho scénáře Jan Lacina 

společně s Michalem Prokopem. Své místo má na obrazovkách každou neděli v podvečer, mezi 17:25 

a 18:00, přičemž čistý čas vysílání je přibližně 30 minut. Autorem myšlenky na podobný program je 

šéfredaktor redakce zábavy TV Prima, pan Josef Vlček. 

 

 Nic ve zlým je diskusní pořad, ve kterém se setkává moderátor Michal Prokop každý týden se 

dvěma osobnostmi kulturního či politického života. Dvojice jsou záměrně vybírány tak, aby jejich 

konfrontace mohla divákovi něco sdělit - tito lidé jsou si blízcí buď profesně, nebo osobně, mohou mít 

názory příbuzné nebo naprosto opačné, mohou se lišit zkušenostmi. Jako příklad je možné uvést 

diskutující dvojice Jana Rumla a Petra Uhla, Pavla Bobka a Yvonne Přenosilovou, Miroslava Macka a 

Ivana Maška nebo Václava Klause a Livii Klausovou. O tom, kdo bude hostem pořadu, rozhodují autoři 

scénáře a asistent režie.  

 

STUDIO 

 

 Studio, ve kterém je Nic ve zlým natáčeno, má podobu jakéhosi baru pro dvě, respektive pro tři 

osoby. Na jedné straně baru stojí moderátor, který nalévá sobě i hostům pití (pokud může divák 

posoudit, zdá se většinou být nealkoholické). Zpovídaní hosté sedí za barem na stoličkách. Nad barem 

visí kovová lampa. 



 

Studio je poměrně temné, je tvořeno modrými dekoracemi, které přecházejí do neurčitého, 

temného pozadí. Na dekoraci, která se nachází po pravé ruce moderátora a nalevo od hostů je velký 

černý otisk dlaně, přičemž na dalších modrých stěnách za zády moderátora a napravo od něj jsou 

podpisy a otisky dlaní těch, kteří byli hosty pořadu dříve. 

 

 Kamery se ve studiu nacházejí především po levé ruce moderátora (čili napravo od hostů), 

jedna také za levým ramenem moderátora. Diskutující proto jsou většinou zabíráni částečně z profilu, 

nikoli přímo en face.  

 

KOMPOZICE POŘADU 

 

 Nejdůležitější je říci, že se jedná o pořad vysílaný ze záznamu. Proto jsou jeho jednotlivé části 

upraveny střihem, a to leckdy velmi podstatně. 

 

 Pořad začíná třináctivteřinovou znělkou, která je tvořena sestřihem černobílých záběrů 

moderátora Michala Prokopa. Tyto záběry zobrazují jak jeho umělecké působení jako hudebníka, tak i 

okamžiky jeho politické kariéry. Na obrazovce jsou obrázky lemovány ještě nepravidelným, mnoha 

jakoby rukou kreslenými čárkami tvořeným rámečkem. Celý obdélník obrazu je umístěn několik 

centimetrů od kraje obrazovky na bílém pozadí. Tuto znělku doprovází píseň Nic ve zlým. Uzavírá ji 

záběr na rukou psaný název pořadu „Nic ve zlým“ a otisk dlaně, opět v rámečku. Tento rámeček 

otevírá a uzavírá většinu znělek či předělů v pořadu. 

 

 Po znělce vítá Michal Prokop diváky u dalšího dílu svého pořadu. Přitom stojí za barem ve 

studiu, zatím sám. Poté představuje prvního hosta. Obrazovou složkou tohoto představení jsou 

černobílé záběry cesty představovaného televizí Prima - od vchodu přes chodby, maskérnu až do 

studia. Michal Prokop doprovází slovem, hovoří o hostovi, stručně, ale výstižně ho charakterizuje. 

Komentář má maximálně dvacet vteřin. Prezentovaný názor si moderátor vytvořil buď známostí 

s hostem, nebo zprostředkovaně, vždy se ale jedná o velmi osobní pohled; pokud je doplněn citátem 

nebo názorem někoho jiného, Michal Prokop to vesměs zdůrazňuje. Po skončení sestřihu vstupuje do 



studia host, vítá se s moderátorem a usazuje se za barem. Následuje stejné představení druhého 

hosta. 

 

 Po úvodu většinou Michal Prokop vysvětluje, proč si pozval právě tyto dva hosty spolu, co je 

spojuje, v čem považuje setkání právě jich dvou za zajímavé. V tomto úvodním zdůvodnění také bývají 

naznačena témata, která budou podnětem k debatě.  

 

 Pořad samotný je členěn do několika bloků, z nichž každý má jedno téma. Bloků bývá obvykle 

pět až deset, různě dlouhých. Jednotlivé sekvence jsou od sebe odděleny buď záběrem, který 

ukončuje znělku (tj. nápis „Nic ve zlým“ a otisk dlaně v rámečku), nebo krátkými záběry ze znělky, tj. 

černobílý Michal Prokop a píseň Nic ve zlým, nebo anketami. Otázky anket se nějakým způsobem 

vztahují k hostům nebo k tématům, která jsou diskutována. Dvě až tři vložené ankety bývají většinou 

krátké, je pokládána jedna až dvě otázky, délka nepřesahuje půl minuty. 

 

 Na závěr pořadu se Michal Prokop s hosty loučí a oni se mu podepisují na stěnu, kde zároveň 

zanechávají otisk své ruky. Michal Prokop se sloučí s diváky a následují titulky. Na ně navazuje táž 

znělka, které pořad zahajuje. Pravidelně po skončení samotného pořadu je zařazena ještě upoutávka 

na další díl, přičemž záběry jsou opět umístěny do známého rámečku, v této případě jsou ovšem 

barevné. 

 

NÁPLŇ, DUCH POŘADU 

 

 Nejtypičtější znak, který odlišuje tento diskusní pořad od ostatních, spočívá v tom, že celý 

rozhovor je veden na velmi osobní úrovni. Jak jsem již zmínila, Michal Prokop své hosty často zná, 

mnohým z nich tyká, což je pro naše diskusní pořady dost netypické.  

 

 Rovněž témata, o nichž se hovoří, jsou vybírána odlišným způsobem než v jiných debatách. I 

pokud se týkají politiky, hosté hovoří pouze za sebe, jako osobnosti, nikoli jako reprezentanti nějaké 

instituce (pokud se tedy dokáží vymanit z jejího vlivu). Při rozhovorech jde o známé i méně známé 

události, ale vždy z přísně osobního pohledu. Hosté mají možnost vyjádřit své názory na problémy 



nejrůznějšího druhu, přičemž hostitel jim je partnerem, nikoli zpovídajícím, takže bývají často otázky 

kladeny i jemu samotnému. 

 

 Podobu pořadu výrazně určuje také střih. Celková doba záznamu, z níž se vybírá půlhodina, 

totiž bývá asi 90 minut. O tom, co bude vysíláno, rozhodují společně scénárista Jan Lacina, moderátor 

Michal Prokop, režisérka Tereza Kopáčová a asistent režie. 

 

Střih ve spontánně rozbujelé debatě často výrazně zasahuje a tvoří umělé předěly mezi 

tématy, nebo řeší přeskakování od jednoho k druhému. Proto se nezřídka stává, že je patrné, že host 

neodpovídá přesně na otázku, která jeho řeči předchází: buď byla část odpovědi vystřižena, nebo se 

jedná o pasáž z jiné části debaty. Někdy je projev násilně ukončen, věta je nedořečena, nebo se 

mluvčí odvolávají na výroky, které sice řekli, ale do záznamu se nedostaly. Takové věci jsou 

pochopitelné, v televizi se s nimi musí počítat, což ovšem neznamená, že to není patrný - a rušivý - 

prvek.  

 

MŮJ NÁZOR, SROVNÁNÍ 

 

 Podle mě je Nic ve zlým pořad v současnosti na českých televizích jedinečný a velmi přínosný. 

Uvádí ho člověk, který může bez problémů být partnerem svým kolegům a vést s nimi nikoli jen 

rozhovor ve smyslu interview, ale spíše rozhovor jako rozpravu.  

 

Zároveň je v pořadu obsažen střet, protože hosté jsou dva a vždy mezi nimi existuje nějaká 

odlišnost. Mohou prezentovat své názory na jednotlivé události a problémy a diskutovat o nich. Není to 

ovšem debata nad nějakým ožehavým, současným tématem, jedná se o otázky spíše nadčasové, o 

vidění a prožívání světa obecně. Během rozhovoru se divák může seznámit s hostem jako osobností. 

 

Zdůrazňuji „osobností“, protože rozhovorům v programech jako jsou Dobré ráno nebo Prima 

jízda chybí moment rozpravy, debaty, host hovoří o sobě a o svých názorech bez oponenta, pouze je 

předkládá. (Samozřejmě pomíjím fakt, že témata, diskutovaná v takovýchto pořadech, bývají poněkud 

odlišná.)  

 



Podobným programem může být například Nedělní ráno, které často uvádějí lidé, kteří by byli 

schopní vést s hostem rozpravu; takovéto rozhovory ovšem oproti Nic ve zlým postrádají jistou 

dynamiku.  

 

Z jiných diskusních pořadů je možné uvést například Z očí do očí, to byly rozhovory podobného 

typu, ale opět jen s jedním hostem, což znamená s menším napětím mezi diskutujícími. Navíc tento 

pořad již není pravidelně k vidění na obrazovce.  

 

Pokud se týče diskusních pořadů jako jsou V pravé poledne, Sedm čili sedm dní nebo Nedělní 

partie, jedná se o debaty o aktuálních politických problémech, což je naprosto odlišné od tematického 

zaměření pořadu Nic ve zlým. 

 

KONKURENCE POŘADU V JEHO VYSÍLACÍM ČASE 

 

 V neděli v podvečer nevysílá žádná z televizních stanic program, který by byl svým zaměřením 

podobný diskusi Nic ve zlým. ČT1 má v době od 17:30 do 18:00 na programu Pořad hledání 

ztraceného času, což je střihový pořad ze starých filmových záznamů. ČT2 přibližně mezi 17:00 a 

18:45 vysílá zahraniční filmy. Na TV Nova jsou v téže době k vidění seriály Xena a Melrose Place. TV 

Galaxie potom uvádí pořad Megahity.  

 

ZDROJE INFORMACÍ 

 

 Kromě sledování pořadu jsem některé informace ze zákulisí jeho přípravy získala od 

vedoucího výroby pana Luďka Kříže. 


