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Anotace 

Diplomová práce s názvem „Spuštění veřejnoprávního kulturního kanálu: analýza vysílání 

ČT art do roku 2014“ popisuje vznik a vývoj kanálu ČT art včetně analýzy jeho vlivu na 

proměnu ČT2. Vedle analýzy programové skladby obou stanic od podzimu 2013 do 

podzimu 2014 je proto její součástí rovněž analýza programové skladby ČT2 od podzimu 

2012, aby bylo možné vyhodnotit, jak se kulturnímu vysílání věnovala ČT2 před vznikem 

nové tematicky zaměřené stanice. Současně se práce snaží poukázat na trendy projevující 

se v televizním vysílání, jako jsou digitalizace, fragmentace televizních publik či 

konvergence médií, a to nejen na teoretické bázi, ale také na konkrétních případech u 

České televize.  

V teoretické části dále práce klade důraz na popsání médií veřejné služby, jejich úlohy 

v rámci naplňování kulturních potřeb společnosti, a v neposlední řadě poukazuje na 

příklady kulturně zaměřených stanic z Evropy. Výsledky analýzy programových schémat 

obou stanic následně v analytické části práce doplňují poznatky vzešlé z rozhovorů s 

vedoucími pracovníky České televize, které se nezaměřovaly jen na sledované období, ale 

umožnily shrnout i další vývoj stanic a jejich budoucí směřování. Kombinací těchto metod 

se práce snaží poodhalit nejen to, jak o kultuře Česká televize informuje, ale rovněž jakým 

způsobem se ji snaží spoluvytvářet a kriticky hodnotit. 

Annotation 

Diploma thesis „Launch of the public-service culture channel: Broadcast analysis of ČT art 

until the year 2014” describes the origin and development of the channel ČT art, including 

an analysis of how it influenced the transformation of ČT2. This thesis, therefore, includes 

the programme composition of both channels monitoring the period from autumn 2013 to 

autumn 2014, as well as the programme composition of ČT2 from autumn 2012. This 

allows us to evaluate how ČT2 attended to cultural broadcasting before the launch of the 

new and thematically specialized channel ČT art. Moreover, the thesis tries to point out the 

trends taking place in television broadcasting such as digitalization, fragmentation of TV 

audiences and media convergence. These trends are illustrated by using specific examples 

from the Czech Television, as well as the theoretical foundation.  

The theoretical part of the thesis focuses on describing public-service media, services they 

provide and their roles in fulfilling the cultural needs of society. In addition, it also draws 



 

attention to examples of culturally oriented channels within Europe. The results of the 

analysis of programme schemes of both channels are complemented by findings from 

interviews with the leading employees of the Czech Television, which were not aimed to 

focus only on the period from autumn 2013 to autumn 2014, but also allowed to 

summarize further development of the stations and their future direction. The thesis uses a 

combination of these methods to show not only how Czech Television informs about 

culture, but also how it tries to co-create and critically evaluate it. 

 

Klíčová slova 

ČT art, Česká televize, vysílání veřejné služby, analýza médií, programová skladba, 

fragmentace, kultura    

 

Keywords 

ČT art, Czech Television, public service broadcasting, media analysis, program 

composition, fragmentation, culture 

 

Title 

Launch of the public-service culture channel: Broadcast analysis of ČT art until the year 

2014 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Velmi děkuji vedoucímu práce, PhDr. Petru Bednaříkovi, Ph.D. za jeho cenné rady, 

vstřícnost a trpělivost, kterou se mnou měl. Dále patří poděkování Tomáši Motlovi, 

výkonnému řediteli ČT art, a Milanu Fridrichovi, programovému řediteli České televize, 

za jejich čas a poskytnutí potřebných informací při osobních setkáních. V neposlední řadě 

bych rád poděkoval mé rodině za podporu.  

  



 

Obsah 
Úvod ................................................................................................................................................................ 10 

1 Teoretická východiska ............................................................................................................................. 12 

1.1 Pojetí kultury .................................................................................................................................. 12 

1.2 Masová kultura a masová média .................................................................................................... 13 

1.2.1 Kritika a obhajoba masové kultury ............................................................................................ 14 

1.2.2 Masová kultura v současnosti .................................................................................................... 15 

1.3 Masmédium televize ...................................................................................................................... 16 

1.4 Média veřejné služby ..................................................................................................................... 17 

2 Vývoj mediálního prostředí ..................................................................................................................... 20 

2.1 Digitalizace a internetizace ............................................................................................................ 20 

2.2 Konvergence médií ........................................................................................................................ 22 

2.3 Globalizace .................................................................................................................................... 23 

2.4 Diverzifikace médií a fragmentizace publik .................................................................................. 25 

3 Kulturní kanály v Evropě ........................................................................................................................ 28 

3.1 Hlavní inspirace pro ČT art ............................................................................................................ 29 

3.2 ARTE ............................................................................................................................................. 30 

3.3 RAI 5 ............................................................................................................................................. 30 

3.4 3sat ................................................................................................................................................. 30 

3.5 TVP Kultura ................................................................................................................................... 31 

3.6 ZDF Kultur .................................................................................................................................... 31 

4 Česká televize .......................................................................................................................................... 32 

4.1 Plnění kulturních potřeb ................................................................................................................. 32 

4.2 Podpora kulturních akcí ................................................................................................................. 33 

4.2.1 Podpora filmové tvorby ............................................................................................................. 34 

4.3 Vznik ČT art .................................................................................................................................. 35 

4.3.1 Model vysílání ........................................................................................................................... 35 

4.3.2 Pokrytí ....................................................................................................................................... 36 

4.3.3 Online prezentace: web a nová média ....................................................................................... 37 

4.3.4 Cílová skupina ČT art ................................................................................................................ 38 

4.3.5 Sledovanost a spokojenost ......................................................................................................... 39 

4.4 Vysílání kulturních pořadů na ČT před vznikem ČT art ................................................................ 41 

4.4.1 ČT2 ............................................................................................................................................ 41 

4.4.2 ČT 1 ........................................................................................................................................... 42 

4.4.3 ČT24 .......................................................................................................................................... 42 

5 Metodologická východiska ...................................................................................................................... 44 

5.1 Stanovení cíle práce a výběr výzkumných metod .......................................................................... 44 

5.2 Kvantitativní analýza – analýza programového schématu ............................................................. 45 

5.2.1 Formulace hypotéz .................................................................................................................... 45 

5.2.2 Vymezení zkoumaného vzorku – sledovaného období.............................................................. 46 

5.2.3 Konstrukce kategorií .................................................................................................................. 47 



 

5.2.4 Sběr dat a analýza ...................................................................................................................... 48 

5.3 Kvalitativní metoda – rozhovor ..................................................................................................... 48 

5.3.1 Výběr respondentů ..................................................................................................................... 50 

6 Analytická část ........................................................................................................................................ 51 

6.1 ČT2 ................................................................................................................................................ 51 

6.1.1 Programové schéma ČT2 před spuštěním ČT art (2012/2013) .................................................. 51 

6.1.2 Programové schéma ČT2 po spuštění ČT art ............................................................................ 58 

6.2 ČT art ............................................................................................................................................. 63 

6.2.1 Rok první – přechodné období (podzim 2013) .......................................................................... 63 

6.2.2 Jarní vysílací schéma 2014 ........................................................................................................ 67 

6.2.3 Letní vysílací schéma 2014 ....................................................................................................... 70 

6.2.4 Podzimní vysílací schéma 2014 ................................................................................................. 74 

6.3 Komparace ČT2 a ČT art ............................................................................................................... 77 

6.3.1 Proměna ČT2 ............................................................................................................................. 78 

6.3.2 Proměna ČT art .......................................................................................................................... 80 

6.3.3 Nástin dalšího vývoje a výhled do budoucna ............................................................................ 82 

7 Shrnutí ..................................................................................................................................................... 85 

Závěr................................................................................................................................................................ 92 

Použitá literatura.............................................................................................................................................. 97 

Seznam použitých zkratek ............................................................................................................................. 105 

Seznam grafů a schémat ................................................................................................................................ 106 

Seznam tabulek.............................................................................................................................................. 107 

Seznam příloh ................................................................................................................................................ 108 

 

 

 



 

10 

Úvod 

Kultura má na obrazovkách České televize tradičně své místo, ostatně informovat o ní patří 

mezi povinnosti veřejnoprávní televize. Naše práce se snaží ukázat, jakým způsobem tak 

Česká televize činila před a po vzniku nové, úzce zaměřené stanice ČT art, která začala 

vysílat 31. srpna 2013. Obecně si rovněž všímáme fenoménů a změn, které se na 

televizním trhu odehrávají – ať již jde o digitalizaci, rozvoj internetu, sociálních médií 

apod. 

Ačkoliv je Česká televize důsledná, co se týče tvorby nejrůznějších vyhodnocení 

a závěrečných zpráv, samostatné detailnější porovnání kulturně umělecké tvorby, včetně 

vlivu vzniku ČT art na proměnu ČT2, nebylo veřejně k dispozici. Právě to bylo jedním 

z důvodů, proč jsme se rozhodli jej zpracovat. Prvotním impulsem byl pak přirozený zájem 

o novou stanici a témata, kterým se věnuje.  

Cílem naší práce je zanalyzovat vznik a vývoj programové nabídky ČT art a její vliv na 

proměnu programové skladby ČT2. Vycházíme z hypotézy, že je vysílání kulturních 

pořadů věnováno více prostoru než před vznikem ČT art, především co se týče tvorby 

nových magazínů. Snažíme se poukázat na to, jak rostla nabídka, pestrost a originalita 

pořadů a všímáme si, jaká tvorba se na obrazovkách objevuje ve které době, či podle 

jakého klíče programoví tvůrci pořady vybírají. Vedle toho se zaměřujeme i na další 

neprogramové aktivity – využívání sociálních médií či podpory kulturních akcí, kterých se 

ČT art účastní s cílem podpořit povědomí o vlastní značce.  

V teoretické části se věnujeme základním pojmům a tématům souvisejícím s naší prací, 

shrnujeme úlohu veřejnoprávních médií, představujeme kulturní kanály v Evropě 

a popisujeme, jak k podpoře kultury přistupuje Česká televize. Rovněž shrnujeme vývoj 

mediálního trhu a trendy, které se na něm objevují. V analytické části pracujeme s 

analýzou programové nabídky ČT art a ČT2 doplněnou o rozhovory s vedoucími 

pracovníky České televize – Milanem Fridrichem, programovým ředitelem České televize, 

a Tomášem Motlem, výkonným ředitelem ČT art.  

Přestože naším původním záměrem bylo zkoumat proměnu ČT art až do konce roku 2016, 

nakonec jsme se vzhledem k několika změnám rozhodli zaměřit pouze na období do konce 

roku 2014 a raději jej zkoumat detailněji. Prvotním impulsem bylo publikování bakalářské 

práce studentky Kateřiny Čajankové na Univerzitě Palackého, která vyšla po schválení 
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našich tezí. Autorka vycházela primárně z kvantitativního srovnání proměny programu ČT 

art a ČT2 od roku 2012 do roku 2014 a odrážela naše původní představy týkající se 

analytické části. Naší nadstavbou by při držení se původních tezí tudíž bylo pouze 

doplnění dalších dvou let, což jsme neshledali za dostatečně zajímavé. Namísto toho jsme 

se rozhodli detailněji zaměřit na analýzu programové nabídky, konkrétně ve třech 

obdobích za rok, abychom pokryli jarní, letní a podzimní vysílací schéma, a mohli tak 

vyvodit více závěrů o proměně a spolupráci obou kanálů, což je v konečném důsledku v 

rámci mapování spuštění nového kanálu i vhodnější, neboť probíhalo více změn právě v 

průběhu roku. Výsledky tak mají větší vypovídající hodnotu, než kdybychom zkoumali jen 

původně zamýšlený jeden týden v rámci více let. Tyto výsledky jsme se zároveň, jak již 

bylo řečeno, rozhodli doplnit o rozhovory se zaměstnanci České televize, kteří se na těchto 

změnách podíleli, abychom si mohli vytvořit ještě komplexnější obrázek. V souvislosti s 

těmito změnami značně přibylo aktivit i zkoumaných jednotek v rámci programové 

nabídky (na celkový počet 535), a pokud bychom se drželi původně vymezeného období, 

tak bychom kvůli tomu velmi výrazně navýšili rozsah již tak delší práce. Jiných 

výraznějších odchylek od tezí jsme se nedopustili.  

Věříme, že naše detailnější zaměření na první rok a půl vysílání ČT art přinese 

plnohodnotnější zprávu o tom, jak Česká televize přistupovala k vysílání kulturní tvorby, 

a tedy jak plnila svůj závazek v oblasti naplňování kulturních potřeb společnosti.  
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1 Teoretická východiska 

1.1 Pojetí kultury 

Pojem kultura pocházející z latinského „colo“, resp. „colere“ se využívá v množství 

významů. Ostatně je také předmětem zkoumání celé řady vědních disciplín, ať již jde 

o archeologii, etnografii, etnologii, antropologii, sociologii, filozofii apod. V obecné rovině 

označuje to, co je odkázáno na soustavnou lidskou péči: „Kultura je jedna z centrálních 

kategorií společenských věd, ve svém nejširším pojetí vyjadřuje specificky lidský způsob 

organizace realizace rozvoje činnosti, objektivizovaný ve výsledcích fyzické a duševní 

práce.“
1
 Konkrétní definici je však třeba vybírat s ohledem na kontext. Setkat se můžeme 

s pojetím antropologickým, redukcionistickým či axiologickým.
2

 Ve filozofii 

a uměnovědách se často pracuje s posledně jmenovaným pojetím, které je hodnotící 

a zahrnuje do kultury především umění a literaturu. 

Podle L. D. Edlesové existují tři kategorie pojmu kultura, a to „(1) humanistická 

vytříbenost a elitní umělecké aktivity (klasický balet, opera), (2) celý způsob života lidí 

nebo skupiny (např. jak je vidět v National Geographic), nebo (3) systémy nebo vzory 

sdílených symbolů.“
3
 Vzhledem k tématu naší diplomové práce se jako nejvhodnější nabízí 

pojetí kultury ve smyslu (1), přestože je autorčina definice problematická v tom, že 

zahrnuje jen „elitní“ aktivity. Podstatné však je, že udává směr užšímu pojetí kultury, které 

souvisí s tvůrčími lidskými činnostmi. 

Na tento přístup lze navázat Gansem, jenž vymezuje kulturu jako „postupy, zboží a nápady 

zařazené široce pod umění (zahrnující literaturu, hudbu, architekturu a design atd. 

a produkty všech ostatních tištěných médií, elektronická média atd.), nehledě na to, zda 

jsou používaná pro vzdělávání a estetické a duchovní osvícení nebo pro zábavu a 

rozptýlení.“
4
 

Kulturu lze v tomto pojetí tradičně dělit dle dichotomických kategorií například na 

vysokou a nízkou, komerční a nekomerční, každodenní a sváteční, kosmopolitní a národní, 

masovou a elitní apod., přičemž jednotlivé pojmy se v některých bodech svým významem 

                                                           
1
 HRDÝ, Ladislav; SOUKUP, Václav a Alena VODÁKOVÁ. Sociální a kulturní antropologie. SLON, Praha 

1993, s. 65.  
2
 SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2004. Studium (Portál), s. 15–16. 

3
 EDLES, Laura Desfor. Cultural sociology in practice. Malden, MA: Blackwell Publishers, 2002, s. 2. 

4
 GANS, Herbert J. Popular culture and high culture: an analysis and evaluation of taste. Rev. & updated 

ed. New York: Basic Books, c1999, s. 5. 
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překrývají. Nejčastěji se užívá dichotomie vysoké a nízké kultury, která je založena na 

historickém vývoji kultury elitní a lidové. Jejich střet byl patrný především v souvislosti s 

industrializací a urbanizací, kdy se kultura začala stávat statusovým symbolem a 

předmětem nápodoby. Zjednodušeně lze říci, že je vyšším třídám a vrstvám vlastní vysoká 

kultura, naproti tomu nižším kultura nízká. S vysokou kulturou je proto tradičně spjato 

umění, opera či literatura, které obohacují poznání. Nízká kultura naopak slouží spíše pro 

zábavu a vyplnění volného času.
5
 I tento model dělení kultury nicméně připadá řadě autorů 

jako umělá konstrukce.  

1.2 Masová kultura a masová média 

Významným mezníkem v distribuci kultury byl rozvoj gramotnosti a masových médií, 

která dokázala zasáhnout početné skupiny příjemců. Jirák a Köpplová masovým médiím 

přikládají tři rozhodující aspekty: „(1) Každé médium v sobě zahrnuje užití určitých 

technologií a současně je jejich užitím utvářeno. (2) Média mají současně postavení 

společenské instituce, což znamená, že mají vliv na iniciování, posilování či formování 

sociálních vztahů. A konečně (3) média se podílejí na utváření kulturního prostředí.“
6 

 

Charakteristickým znakem masové mediální komunikace je, že produkuje obsahy ke 

krátkodobému užití, které mají aktuální charakter, a jsou podávány atraktivní formou, aby 

bylo sdělení srozumitelné pro jeho disperzní, anonymní publikum. Tento typ šíření obsahů 

se logicky projevuje i v prezentaci kulturních obsahů, čímž se dostáváme k pojmu masová 

kultura. Podobně jako samotný pojem kultura je nejednoznačným označením i masová 

kultura. Nelze ji automaticky ztotožňovat jen s produkcí masových médií, neboť označuje 

také kulturu mas (většiny populace) dané doby. Vzhledem k předmětu naší práce budeme 

dále pracovat pouze s pojetím masové kultury jakožto kultury masově produkované 

industriálními technikami, tedy kulturou ovlivněnou rozvojem informačních technologií 

a masovými médii. 

Masová kultura odkazuje ke kulturním produktům vyrobeným výhradně pro masový trh 

s cílem oslovit co nejvíce příznivců. Má univerzální charakter, jenž je dán i povahou jejího 

šíření. Snadná dostupnost masové kultury vedla k oslabení kultury vyšších vrstev a není 

                                                           
5
 STOREY, John. Cultural theory and popular culture: an introduction. New York: Routledge Taylor & 

Francis Group, 2018, s. 14. 
6
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009, s. 101.  
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výjimkou, že se objevovaly snahy definovat masovou kulturu jako (nelichotivý) protiklad 

k tradičním formám kultury, byť to není zcela přesné. Podle Denise McQuaila lze masovou 

kulturu popsat pomocí šesti základních znaků jako: netradiční, neelitní, masově 

produkovanou, komercionalizovanou, populární a homogenizovanou.
7
 

1.2.1 Kritika a obhajoba masové kultury  

Už od svého vzniku čelila masová kultura kritice – především proto, že upřednostňuje 

méně náročné žánry, aby ji bylo možné šířit mezi nejširší masy. Mezi její největší kritiky 

patří především stoupenci takzvané Frankfurtské školy, s nimiž je spjatý pojem kulturního 

pesimismu. Nejvýznamnějšími představiteli školy jsou v tomto kontextu Theodor Adorno, 

Max Horkheimer či Walter Benjamin. Adorno s Horheimerem v Dialektice osvícení hovoří 

o komodifikaci kulturních produktů a fenoménu tzv. kulturního průmyslu, čímž zdůrazňují 

ekonomickou povahu masové kultury a neautentičnost její produkce.
8
 Na jejich práci 

později navázala například Arendtová, Baudrillard  či Habermas. 

Pozitivnější přístup k masové kultuře má Birminghamská škola kulturálních studií, která 

o ní mluví jako o populární kultuře, aby se zbavila negativní konotace spjaté s výrazem 

masová. Nejoptimističtěji o ní mluví John Fiske, a to i přímo v souvislosti s televizní 

tvorbou, na niž se ve svých dílech často zaměřuje. Odmítá tvrzení, že by masová kultura 

byla homogenizovaná a komercionalizovaná, a tudíž řízená „shora“. Podle něj vychází z 

lidí samotných a jejich aktivity.
9
 

Rovněž Umberto Eco ve svém díle Skeptikové a těšitelé nabízí smířlivější pohled na 

masovou kulturu. Prostřednictvím popisu těchto dvou skupin odkazuje na negativa i 

pozitiva masové kultury, aniž by se sám k nějaké skupině výrazně přikláněl. Na příkladu 

Skeptiků ukazuje negativní nahlížení na masovou kulturu (označovanou za antikulturu), 

která se stává dokladem úpadku, o kterém kulturně založený člověk (tvor na vyhynutí) 

nemůže mluvit jinak, než v poloze naprosté skepse a Apokalypsy. Oproti tomu Těšitelé 

jsou optimističtí, integrovaní do současné společnosti. Televize, rozhlas, film, komiksy 

apod. jsou dle nich něco, co dává kulturní statky k dispozici všem a zároveň ulehčuje a 

                                                           
7
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2007, s. 62. 

8
 ADORNO, Theodor W. a Max HORKHEIMER. Dialektika osvícenství: filosofické fragmenty. Praha: 

OIKOYMENH, 2009. Knihovna novověké tradice a současnosti, s. 123–125. 
9
 FISKE, John. Introduction to communication studies. New York: Routledge, 1990, s. 24. 
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zpříjemňuje lidem osvojování pojmů a přijímaní informací. Oblast kultury se dle nich 

rozšiřuje a dochází k cirkulaci „lidového“ umění a kultury.
10

  

Na to, že neexistuje absolutní předěl mezi masovou kulturou a kulturou vyšší úrovně, 

upozorňuje Kloskowská, která v díle Masová kultura píše o tom, že se tyto dvě formy 

nikdy vzájemně nevylučují a kulturní díla zprostředkovaná masmédii mohou být součástí 

různých kulturních úrovní. Masová kultura podle ní pracuje na principu homogenizace, a 

tak se uvnitř ní směšují různé úrovně. Proti masové kultuře staví kultury speciálních či 

úzkých zájmů, nikoliv vysokou kulturu. Jinými slovy Kloskowská poukazuje na to, že se 

jednotlivé kulturní úrovně mohou překrývat.
11

 

Vzájemné překrývání nicméně nemusí znamenat zachování aktuálního stavu. Jiří Pavelka 

zastává názor, že „masová média budou s velkou pravděpodobností nadále preferovat 

a prosazovat koncept uniformní masové kultury, a tím budou potlačovat pluralitu 

uměleckých projevů. Následkem toho se od sebe, a to patrně ještě ostřeji než dosud, oddělí 

oblast prosperujícího masového umění a exkluzivního vysokého umění.“
12

 

1.2.2 Masová kultura v současnosti 

Nové komunikační technologie a možnosti přenosu dat s sebou koncem druhého milénia 

přinesly řadu změn jak v návycích diváků, tak v obsahu médií. Společnost dospěla do 

tržně-ekonomické fáze a spolu s tím se transformovala i média – zbavila se závislosti na 

státu a umožnila privatizaci mediálního sektoru. Spolu se vznikem internetu a sociálních 

médií dochází k propojování jednotlivých typů médií, více než kdy předtím jsou patrné 

vlivy infotainmentu, globalizace a s ní související rozvoj globální kultury, která je 

spojována s nadnárodním kapitálem, korporacemi a narůstajícím vlivem reklamního 

průmyslu.  

Pavelka upozorňuje, že se „globální kultura jeví jako nová, moderní verze nízké, 

každodenní, masové kultury. Má výrazně profánní rysy a usiluje o komerční dominanci.“
13

 

Kritikou nešetří ani řada dalších autorů – populární kritickou reflexi komercionalizace 

globální kultury se proslavili zejména Neil Postman v díle Ubavit se k smrti či George 

Ritzer v knize Mcdonaldizace společnosti. 

                                                           
10

 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Svoboda, 1995, s. 143. 
11

 KŁOSKOWSKA, Antonina. Masová kultura: kritika a obhajoba. Praha: Svoboda, 1967, s. 223–228. 
12

 PAVELKA, Jiří. Kultura, média & literatura. Brno: SvN Regiony, 2004, s. 235. 
13

 Tamtéž, s. 235. 
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Dalším typickým znakem současné mediální komunikace je individualizovaná spotřeba 

mediálních produktů. Síťová média, na rozdíl od masových, dokáží lépe pracovat se svými 

cílovými skupinami a konzumenti mediálních obsahů mají více než kdy jindy možnost 

konzumovat pouze mediální obsahy, které odpovídají jejich zájmům a přesvědčení. Této 

fragmentizaci se budeme detailněji věnovat v pozdějších kapitolách.  

1.3 Masmédium televize 

Dle McLuhana náleží televize k tzv. chladným médiím, která jsou orientována hlavně na 

přenášení informací a vyžadují vysokou míru participace komunikantů, neboť stimulují 

více smyslů. Proti této skupině staví McLuhan tzv. horká média (kam spadá například 

rozhlas), která jsou více naplněna informacemi, a není u nich zapotřebí vysoké 

participace.
14

 

Tradičně televize oslovuje nejširší masy diváků a i přes rozvoj internetu zůstává hlavním 

médiem pro konzumaci mediálních obsahů. Mimo jiné proto bývá nejčastěji kritizovaným 

tradičním médiem. Již v 50. letech se proti ní ve spisu Televize jako ideologie vymezil 

Adorno, který televizi vytýkal její orientaci na zábavu a masové publikum. Televizní hry 

jsou podle něj na rozdíl od filmu méně kvalitní a nepodporují přemýšlení diváků, neboť 

v nich je vše polopaticky vylíčeno.
15

 V podstatě tak Adorno navazuje na svou kritiku 

masové kultury – kulturního průmyslu, o čemž byla řeč v souvislosti s Dialektikou 

osvícení. 

Jedno je jisté – kultura, ať již masová či vysoká, na televizní obrazovky patří. Byť lze říci, 

že se s vysokou kulturou setkáváme na úkor masové stále méně. Vedle kvantity je na místě 

i otázka kvality. I masová kultura (kulturní tvorba určená masám) se dá dělat kvalitněji, 

jinými slovy nízká kultura neznamená automaticky něco méně kvalitního. Rovněž a priori 

neplatí, že by pořady věnované kultuře vysílala veřejnoprávní média kvalitněji než 

soukromá média. O tom, jak svou zákonnou roli v tomto případě sehrává Česká televize, 

bude řeč v následujících kapitolách. Nejprve však ještě zůstaneme u teorie. 

                                                           
14

 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. Eseje (Odeon), s. 33.  
15

 ADORNO, Theodor W. „Televize jako Ideologie“, In: Teorie vědy. Praha: Akademie věd České 

republiky, 2/2002, s. 119. 
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1.4 Média veřejné služby 

Před definováním médií veřejné služby je na místě osvětlit používání adjektiva 

„veřejnoprávní“ – to ve svém původním významu „označuje právní formu vysílací 

organizace, nikoli náplň nebo charakter její činnosti. Je třeba si uvědomit, že není důležité, 

zda vysílatel bude mít ,veřejnoprávníʻ status, ale zda vykonává ,veřejnou službuʻ. Proto se 

některé odborné publikace snaží používat místo ,veřejnoprávního vysíláníʻ pojem „vysílání 

veřejné službyʻ.“
16

 U laické veřejnosti nicméně pojem „veřejnoprávní“ zcela zdomácněl ve 

svém přeneseném významu, a tak se tomuto označení nebráníme ani v této práci. 

Veřejnoprávní médium je označení sdělovacího prostředku, které má právně definovaný 

rozsah a povinnosti. Cílem jejich provozování je zabránit zneužití médií politickými 

stranami a sloužit jako čtvrtý pilíř demokracie.
17

 Primární pro média veřejné služby není 

generovat zisk, ale poskytovat službu veřejnosti, tedy ve veřejném zájmu. Jak však 

upozorňuje Vlastimil Nečas, někdy může být problematické určit „kdo je (nebo má být) 

jeho nositelem, respektive skrze jakou společenskou skupinu má být veřejný zájem 

artikulován“,
18

 a dodává, že onou skupinou může být politická reprezentace, ale i samotní 

diváci/posluchači médií veřejné služby, nebo dokonce celá veřejnost, tedy včetně těch, jež 

služby veřejnoprávních médií nevyužívají. 

Média veřejné služby tvoří alternativu k soukromým komerčním médiím. Nebylo by však 

zcela přesné je automaticky označit za jejich protipól. Systém, kdy vedle sebe fungují oba 

typy médií, označujeme jako duální. Setkat se s ním můžeme převážně v Evropě a 

několika mimoevropských státech, které jsou historicky vázány na Velkou Británii. 

Základním zdrojem financování médií veřejné služby je zpravidla „televizní či 

koncesionářský poplatek, což je v případě České republiky zákonem stanovená částka, 

kterou je poplatník povinen platit za to, že se v jeho domácnosti vyskytují funkční přijímače 

rozhlasového či televizního signálu“.
19

 Vedle toho však není vyloučeno ani další získávání 

příjmů – například formou reklam či sponzoringu. 

Veřejnoprávní média mají zákonem dáno plnit nejen informační funkci, ale rovněž funkci 

                                                           
16

 ŠMÍD, Milan. Vysílání veřejné služby v zemích Evropské Unie, jeho organizace a fungování: Studie 

č. 5.309 [online]. 2011 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: http://invenio.nusl.cz/record/161296/files/nusl-

161296_1.pdf  
17

 HVÍŽĎALA, Karel. Moc a nemoc médií: rozhovory, eseje a články 2000–2003. Praha: Máj, 2003, s. 238. 
18

 NEČAS, Vlastimil et al. Posouzení hodnocení plnění veřejné služby Českou televizí. Praha, 2015, s. 10. 
19

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009, s. 162. 

http://invenio.nusl.cz/record/161296/files/nusl-161296_1.pdf
http://invenio.nusl.cz/record/161296/files/nusl-161296_1.pdf


 

18 

kulturní, sociální a politickou. Měla by tudíž zprostředkovávat materiály, v nichž se odráží 

naše kultura, poskytovat informace ze života společnosti a detailní informace o politickém 

dění.
20

 Jak stanovuje Evropská vysílací unie – mělo by se tak dít při zachování snahy 

o nejvyšší možnou kvalitu, morální integritu a maximální efektivitu.
21

 Detailnější definici 

v tomto ohledu přináší McQuail, který vychází z teorie společenské odpovědnosti médií 

a rozlišuje několik principů vysílání, podle nichž by se mělo veřejnoprávní vysílání řídit. 

V prvé řadě hovoří o univerzalitě a rozmanitosti programové nabídky, dále o principu 

demokratické odpovědnosti veřejnosti, zatřetí o odpovědnosti plnit udělené speciální 

funkce, jako čtvrtý princip uvádí závazek kvality (kterou však nemá určovat trh), jako pátý 

podřízenost národním potřebám v případě nutnosti, šestý závazek podle něj spočívá 

v ochraně určité normy a kulturní hodnoty, sedmý v politické neutralitě novinářů 

a posledním důležitým principem je dle něj nezisková finanční struktura.
22

   

Za situace, kdy se trh poskytovatelů rychle fragmentuje, se očekává, že média veřejné 

služby budou sloužit jako prostředek sebeidentifikace a budou poskytovat prostor pro 

diskuzi co nejširšímu spektru konzumentů, a přispívat tak ke zvyšování kvality, 

objektivnosti a vyváženosti médií. Na rozdíl od komerčních médií se veřejnoprávní média 

zabývají i okrajovými skupinami diváků, s větší pravděpodobností na nich nalezneme 

pořady věnované menšinám a subkulturám. 

Na úrovni Evropské unie je role veřejnoprávního vysílání uznána Protokolem 29, 

tzv. Amsterodamským protokolem, který vstoupil v platnost 1. května 1999 jako závazný 

zákon v rámci celé Evropské unie. Tento protokol hovoří o nezastupitelné roli médií 

veřejné služby v současné společnosti, důležitosti systému duálního vysílání a doslova 

uvádí, že „systém veřejného vysílání v členských státech má přímý vztah k demokratickým, 

sociálním a kulturním potřebám společnosti v každém z nich a k potřebě zachovat 

pluralismus médií“.
23

 

Podporou rozmanitosti médií prostřednictvím veřejnoprávního rozhlasového a televizního 

vysílání se dlouhodobě zabývá rovněž UNESCO. Již v roce 1995 tato organizace 

                                                           
20

 BURTON, Graeme a  Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001, s. 52. 
21
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Viz MEMBERS. EBU [online]. 2018 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: https://www.ebu.ch/about/members.  
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 MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. Praha: nakladatelství Karolinum, 2016, s. 61. 
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 SCHARF, Albert. Nezbytnější než kdy dřív. In Televize veřejné služby v zahraničí. Praha: Česká televize, 
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popisovala klíčovou úlohu umělecké produkce při transformaci středo- a 

východoevropských trhů a poukazovala na první kulturně zaměřené veřejnoprávní stanice, 

které již tehdy vznikaly v západní Evropě – konkrétně ARTE a 3sat.
24

 V České republice 

plní službu veřejnoprávní instituce vedle České televize také Český rozhlas a Česká 

tisková kancelář. A právě televizi lze díky jejímu audiovizuálnímu charakteru vysílání 

označit za nejvhodnější médium pro všechny oblasti kultury. 

  

                                                           
24

 KHILTCHEVSKI, Youri. Situation in Middle and East Europe. In Public Service Broadcasting: Cultural 
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2 Vývoj mediálního prostředí  

Média čelí dynamickému vývoji, a pokud chceme lépe pochopit důvody jejich proměn, je 

na místě alespoň stručný nástin aktuálních fenoménů. Následující podkapitoly se snaží 

poukázat, jaké důsledky sehrává v proměně přístupu k publiku digitalizace, globalizace, 

rozvoj nových technologií a s tím vším související konvergence médií. V každé 

podkapitole se snažíme nastínit obecný popis daných jevů doplněný praktickým případem 

z oblasti médií veřejné služby.  

2.1 Digitalizace a internetizace 

Výraznou roli v rozšiřující se nabídce televizních kanálů sehrál rozvoj digitálního vysílání. 

V Evropě se začíná využívat od 90. let.
25

 V České republice začal přechod na DVB-T 

(z anglického Digital Video Broadcasting-Terrestrial) až počátkem 21 století. Prvním 

realizovaným projektem programu digitalizace bylo vysílání televizního kanálu ČT24, 

které bylo zahájeno 2. května 2005 ve 13 hodin.
26

 Poslední analogové vysílače pak Česká 

televize vypnula 30. listopadu 2011.
27

 

Digitální vysílání oproti svému předchůdci – analogovému vysílání – umožňuje 

efektivnější a úspornější přenos dat, a tedy širší využití kmitočtového spektra. Z hlediska 

uživatelských výhod nabízí kvalitnější obraz a zvuk či menší náchylnost k rušení signálu. 

Na rozdíl od analogového signálu, který byl schopný přenášet pouze dvě jazykové mutace 

– jednu v levém a druhou v pravém zvukovém kanále – navíc umožňuje přenášet libovolný 

počet zvukových stop, mezi kterými si mohou diváci libovolně vybrat. V rámci České 

republiky navíc přechod na digitální vysílání znamenal masivnější rozvoj multikanálového 

prostředí, které se již podstatně dříve objevilo v západní Evropě či USA v důsledku většího 

zájmu o kabelové a satelitní vysílání.
28

  

Přestože od přechodu na DVB-T neuběhlo příliš času, spouští se již nový standard 

digitálního pozemního televizního vysílání DVB-T2, který má nahradit původní generaci 

přenosové technologie DVB-T do roku 2021. Oproti předchozí verzi nabídne několik 

                                                           
25
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změn, především komprimaci obrazu do nových formátů MPEG-4 AVC (H.264) či 

MPEG-H HEVC (H.265) umožňující tzv. UHDTV s vysokým rozlišením, zlepšení příjmu 

signálu, zvýšení kapacity datového toku či lepší podporu mobilních a přenosných 

přijímačů. Hlavními důvody přechodu na nový standard vysílání jsou mezinárodní dohody 

i rozhodnutí Evropského parlamentu a Evropské rady, podle kterých musí Česko uvolnit 

nynější pásmo 700 MHz pro novou generaci rychlého mobilního internetu.
29

 

První zkušební test DVB-T2 v České republice proběhl u stanic ČT HD a Nova HD v roce 

2010. Přechod na nový vysílací standard DVB-T2 zahájila České televize 29. března 2018 

prostřednictvím přechodové vysílací sítě 11.
30

 Kompletní přechod na druhou generaci 

přenosové soustavy DVB je u České televize naplánován na červen 2020, přičemž 

postupné vypínání stávajícího vysílání v DVB-T začne již v listopadu 2019.
31

 

Digitalizace však není jediným technologickým pokrokem, který v posledních letech 

televizní vysílání ovlivnil. Nové možnosti s sebou přináší rozvoj a zrychlování internetu – 

ať již jde například o vznik SmartTV a hybridní televize HbbTV (z anglického Hybrid 

Broadcast Broadband), která kombinuje televizní vysílání se širokopásmovým internetem, 

nebo o vznik tzv. internetových televizí, jež distribuují televizní obsah pouze po internetu 

(kam můžeme zařadit Netflix či DVTV). Od tradiční televize se odlišují tím, že nemají 

viditelně deklarované programové schéma. V produkční praxi nicméně rovněž pracují 

s párováním a výběrem jednotlivých pořadů. Tento takzvaný grouping se využívá při 

sdružování pořadů jednoho žánru pro určitou cílovou skupinu, nebo v rámci vysílacího 

času, neboť i internetové televize mnohdy dodržují jisté programové schéma a pořady 

vysílají v konkrétních dnech v týdnu v konkrétním čase.
32

 Výjimkou však není ani systém, 

kdy televize zveřejní všechny epizody pořadu najednou, jako to dělá Netflix.  

Jednou ze zásadních výhod pro diváky, která z rozvoje internetu a hybridních televizí 

plyne, je to, že nejsou odkázáni pouze na sledování televizního vysílání na obrazovce v 

předem určeném čase. Obsah je totiž natrvalo, nebo po určitou dobu od vysílání, umístěn 

na web (v případě České televize jde o iVysílání, které Česká televize spustila v roce 
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2007)
33

 a lze jej libovolně přehrávat, a to i na jiných zařízeních, čímž se dostáváme k 

tématu další podkapitoly.   

2.2 Konvergence médií  

Uvedené technologické pokroky posledních dekád vyúsťují v takzvanou mediální 

konvergenci – proces sbližování tradičních médií jako je televize s médii novými, při 

kterém dochází ke stírání specifik klasických médií. Pro Jakubowitze je konvergence 

„jednak technická stránka integrace telekomunikace, informatiky a médií a také obecně 

celkový proces rozsáhlých změn, k nimž v mediálním systému dochází“.
34

 Mediální teoretik 

Henry Jenkins zdůrazňuje, že na konvergenci nelze pohlížet pouze jako na technologicky 

podmíněný proces, neboť jde o značně obsáhlejší pojem, který vystihuje „tok obsahu 

prostřednictvím více mediálních platforem, spolupráci mezi více mediálními průmysly, 

a migrační chování mediálního publika, které půjde téměř kamkoliv při hledání zážitku ze 

zábavy, kterou chce“.
35

 

Interakce mezi novými a starými médii s sebou přináší nové možnosti využití a mění 

zavedené způsoby konzumace mediálních obsahů. Vedle zmíněné upadající závislosti na 

vysílacím schématu televizních stanic díky rozšiřování online videoarchivů můžeme dále 

zmínit větší prostor pro interaktivitu s diváky. Jenkins hovoří o takzvané participační 

kultuře
36

, při níž platí, že diváci začínají být stále aktivnější jak v oblasti komunikace 

s médii, tak i přímo v ovlivňování jejich produkce či dramaturgie. Toho se využívá 

například ve zpravodajských a publicistických pořadech. Především sociální média typu 

Facebook či Twitter umožňují vtáhnout diváky do diskuze o pořadech či je do nich rovnou 

zapojit, klidně i v přímém přenosu. Česká televize tento koncept mimo jiné využívá 

například v interaktivním zpravodajském pořadu 90’, v němž hosté v živém vysílání 

reagují na otázky diváků.  

Podobná ochota vycházet novým technologiím a diváckým preferencím vstříc je velmi 

důležitá. Pokud si chtějí média veřejné služby udržet zájem diváků v konkurenčním 

prostředí komerčních stanic, nezbývá jim nic jiného než na konvergenci reagovat, což 
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připomíná i polský teoretik médií Karol Jakubowicz, který se ve svých dílech věnuje 

budoucnosti konceptu médií veřejné služby: „Veřejnoprávní vysílatelé dávno vědí, že 

média veřejné služby spočívající pouze ve vysílací službě, nemají v nové éře důvod pro 

svou existenci.“
37

 Již v roce 2010 tak mimo jiné Evropský parlament vydal Usnesení o 

veřejnoprávním vysílání v digitální době, v němž vyzval veřejnoprávní vysílací 

společnosti, aby vytvořily struktury, které jim umožní nabízet zajímavý a kvalitní obsah 

online s cílem zasáhnout mladé, kteří přicházejí se sdělovacími prostředky do styku téměř 

výhradně prostřednictvím internetu.
38

  

Technologické změny nicméně nejsou jedinou výzvou, které v současné době média 

veřejné služby čelí. Mezi další patří potřeba obhájit obecně svou existenci a financování (o 

čemž aktuálně probíhá i v České republice poměrně hlasitá diskuze) či nutnost zajistit si 

nezávislost na politických tlacích a státu obecně.
39

 

2.3 Globalizace 

Historicky bylo televizní vysílání určeno pouze občanům jednoho konkrétního státu, což 

již dávno neplatí. Masová média a nové technologie svět propojily a učinili lidstvo více 

kosmopolitním. O počátcích globalizace médií lze hovořit v souvislosti se založením 

mezinárodních zpravodajských agentur, které výrazně napomohly k propojení globálního 

a lokálního dění.
40

 V posledních letech k výraznému posílení globalizace napomohl 

především internet. 

O globalizaci se hovoří primárně v ekonomických a politických souvislostech, neměli 

bychom však zapomínat, že hraje podstatnou roli ve sféře kultury – v procesu výměny 

symbolů, mýtů a hodnot napříč jednotlivými zeměmi a kulturami.
41

 Objem i rychlost  

kulturní výměny díky globálním infrastrukturám roste. Na lokální trhy se čím dál snadněji 

dostávají globální pořady – ať již ve své původní či lokalizované podobě, tedy převedené 

do místního prostředí a přizpůsobené místním zvyklostem se zapojením místních umělců 
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a aktérů.
42

 Tomuto jevu se říká glokalizace
43

. Jde o ukázku heterogenizace kultury, 

tzv. střetu civilizací. Glokalizace však nestaví globálnost a lokálnost do protikladu, lze je 

chápat jako vzájemně se doplňující konkurenty.
44

  

Vedle heterogenizace lze na globalizaci pohlížet i optikou teorie homogenizace kultury. 

V této souvislosti hovoří řada teoretiků o tzv. westernizaci, amerikanizaci či 

mcdonaldizaci. Jak podotýká McQuail: „V důsledku vlivu Spojených států v oblasti 

audiovizuální a hudební produkce se rozšířila představa, že nadnárodní mediální obsah je 

svou kulturní povahou severoamerický.“
45

 Tyto vlivy se mohou projevovat v redukci 

odlišností programové nabídky, nárůstu kulturní jednotvárnosti či rozšiřování angličtiny 

jakožto univerzálního dorozumívacího prostředku (např. v reklamách). Jak ale podotýká 

řada autorů – na westernizaci nelze pohlížet jako na jediný platný zákon, neboť i nezápadní 

země zpětně ovlivňují Západ. Curran a Park poukazují na fakt, že „globalizace otevírá 

nové linie komunikace mezi odlišnými skupinami, vytváří nové prostory pro budování 

vzájemnosti, aniž bychom museli tvrdit, že svět se scvrkává do jednoduché homogenní 

vesnice.“
46

  

Jisté je jedno – homogenizace i heterogenizace jsou s globalizací pevně spjaty a navzájem 

na sebe reagují a doplňují se. Jeremy Orlebar, britský autor, pedagog a televizní producent 

konstatuje, že „v současné televizní kultuře neexistuje něco jako jedna společná kultura, 

národní kultura nebo mezinárodní kultura. Místo toho se v ní vyskytuje mnoho 

překrývajících se a vzájemně soutěžících kultur na lokálních a regionálních úrovních, které 

koexistují s nadnárodní a globální kulturou“.
47

 Globální kulturní dynamika je založena na 

jedné straně na tendencích směřujících ke sdílené globální kultuře, a na druhé straně i na 

tendencích zvýrazňujících kulturní rozdíly.  A podobně jako v jiných oblastech globalizace 

médií a kultury přináší pozitiva i negativa. Boris Bergant, bývalý viceprezident Evropské 

vysílací unie (EBU), podotýká, že: „S postupující globalizací roste a zlepšuje se vzájemná 
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propojenost lidí a závislost jednoho na druhém. A přesto tento pokrok, o jakém jsme dříve 

ani nesnili, zároveň přináší tendenci právě opačnou: vývoj technologií může prohlubovat 

rozdíly a probouzet novou nespokojenost jak uvnitř různých zemí a společenství, tak v 

jejich vzájemných vztazích.“
48

 

Na tyto s globalizací související změny se jednotlivé státy snaží větší či menší měrou 

reagovat. V rámci Evropy sehrává významnou roli koncept médií veřejné služby a 

evropská legislativa. Evropská unie od roku 1989 usiluje o vyvážení programové skladby a 

větší kulturní rozmanitost prostřednictvím směrnice Televize bez hranic, jejíž částí jsou 

vedle podpory volného pohybu televizních programů také kvóty, které nařizují, aby 

televizní stanice vyhrazovaly více než polovinu vysílacího času evropské tvorbě.
49

 Česká 

republika přijala směrnici svým vstupem do Evropské unie. 

2.4 Diverzifikace médií a fragmentace publik 

Aktuální situaci v oblasti vývoje médií stručně a výstižně shrnul McQuail „stále se 

produkuje a distribuuje (i když se v odpovídajícím poměru ,nekonzumujeʻ) více druhů 

médií, více kanálů, více slov, obrazů a představ. Vysvětlení tohoto nárůstu lze hledat ve 

vzrůstajícím blahobytu, rostoucím počtu obyvatel a jejich požadavků, v nových 

distribučních a produkčních metodách a technologiích, jež snižují náklady a zvyšují 

přitažlivost mediálních produktů.“
50

 Jsme svědky neustále se zvyšující nabídky televizních 

stanic, které se snaží oslovovat stále specifičtější skupiny diváků. Kanály všeobecně 

zaměřené (jako je ČT1, Nova, Prima) doplňují média tematicky specializovaná, kam lze 

mimo jiné zařadit i ČT art. Na důležitost rozvoje programového portfolia médií veřejné 

služby dohlíží i Evropská unie. Již v roce 2003 vydala doporučení, v němž apeluje na to, že 

by členské státy „měly zajistit, aby byly vytvořeny právní, ekonomické a technické 

podmínky, které by umožnily veřejnoprávním vysílacím stanicím prezentovat na různých 

digitálních platformách (kabelová televize, satelit, pozemní televize) rozmanité kvalitní 

programy a služby, které sjednocují společnost, a to zejména s ohledem na riziko 
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fragmentace diváků v důsledku diverzifikace a specializace programové nabídky.“
51

 

Českou televizi lze v tomto ohledu hodnotit pozitivně, neboť na českém trhu byla 

průkopníkem nových tematických kanálů – k vysílání ČT1 a ČT2 připojila již v květnu 

2005 zpravodajský kanál ČT24. V roce 2006 pak ČT sport (dříve označovaný jako ČT4 

Sport a ČT4) a v roce 2013 také ČT art a ČT :D. Komerční televize byly v tomto ohledu 

lehce pozadu. TV Nova přišla s prvním tematicky specializovaným kanálem v roce 2007, 

kdy spustila kanál Nova Cinema. Dále následovala Nova Sport (2008), Nova 2 a Nova 

Action (2012), Nova Gold (2013), Nova Sport 2 (2015), Nova International (2016). TV 

Prima doplnila vysílání novým kanálem Prima Cool v roce 2009. Dále spustila Prima Love 

(2011), Prima Zoom (2013), Prima Max (2015), Prima Comedy Central (2015) a 

nejčerstvějším přírůstkem od dubna 2018 je Prima Krimi.  

Tyto programové profilace lze v dnešní době považovat za nutnost jak u komerčních 

médií, tak u médií veřejné služby majících povinnost zprostředkovávat vysílání i pro 

specifické, menšinové skupiny diváků. Užší zaměření kanálů jim umožňuje poskytovat 

důkladnější péči v oblasti naplňování potřeb těchto skupin. S tímto přístupem se ztotožňuje 

i Debrettová, která dále dodává, že lze vícekanálového portfolia využít pro důkladnější 

propagaci obsahů veřejné hodnoty a společenského významu.
52

  

Čím diferenciovanější produkt média nabízejí, tím více se odklánějí od širšího publika 

a dochází tak k fragmentaci masového publika, tedy jeho rozpadu na užší demografické, 

sociální či zájmové skupiny. Někteří autoři se dokonce přiklánějí k názoru, že 

sociotechnická proměna globálního mediálního trhu vede ke konci masového publika. Jak 

ale podotýká Volek, přesnější je „konstatování, že meze masovosti mediálního, a tedy i 

televizního publika bylo dosaženo, a nyní přichází fáze zpětného pohybu, který toto masové 

sociální těleso invertuje do podoby menších publik, diferencovaných podle řady kritérií – 

vkusu, hodnot ‒ etnických, ale i teritoriálních ‒ či technologické dostupnosti daného 

programu.“
53
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K televiznímu publiku pak dodává: „Jeho fragmentace již více než dvě desetiletí vede k 

tomu, že nejen mediální a televizní studia nahlížejí na televizní konzumenty jako na 

publika. Tento teoreticko-metodologický plurál reflektuje naznačené rozptýlení mediálních 

konzumentů do řady různých diváckých (sub)skupin, které většinou nesnesou marketingové 

označení ,cílovéʻ, a to nejen proto, že se výrazně liší, např. preferencí jednotlivých médií a 

žánrů, ale především proto, že se jedná o tak malé skupiny, které zastávají velmi specifické 

kulturní pozice a očekávání, že by každá snaha o programové zacílení na podobný segment 

byla nejen neekonomická, ale především nedosažitelná. Základní princip ,soužitíʻ těchto 

skupin s televizí totiž vychází z principu subverzivního unikání jakékoli plánované vysílací 

strategii.“
54

  

Rostoucí nabídka televizních kanálů se odráží v úloze publika a jeho spotřebním chování. 

Jednak je stále problematičtější upoutat divácký zájem, udržet jeho pozornost či dokázat 

publikum zobchodovat, neboť při každém přesunu diváka na odlišný kanál hrozí, že se už 

nevrátí. Vysílatelé by proto měli diváky důkladně informovat o svých programech 

a provádět dostatečnou sebeprezentaci, aby si diváci k novým programům vůbec našli 

cestu.
55

 V neposlední řadě pak dochází k tomu, že s rostoucím výběrem pořadů a filmů 

rostou u diváků nároky a vybíravost. To, co byli zvyklí konzumovat před několika lety, již 

přestává odpovídat jejich zvyšujícím se požadavkům. Zahraniční produkce filmů, seriálů 

i pořadů výrazně zvedá laťku, a v důsledku toho je třeba přicházet se stále inovativnějšími 

a specializovanějšími mediálními produkty, což se odráží ve zvyšování nákladů televizní 

a filmové tvorby. 

  

                                                                                                                                                                                

s. 133. 
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3 Kulturní kanály v Evropě 

Vztah mezi kulturou a médii ve většině evropských zemí stanovují mediální zákony, v 

nichž lze shledat shodu v obecné představě obsahů veřejnoprávního vysílání, tedy že by 

vysílání médií veřejné služby nemělo být prvoplánově komerční a mělo by zajišťovat 

kvalitní, vzdělávací i zábavné programy. Jeho podstatou by mělo být zachování svobody 

vyjadřování, dostupnosti a rozmanitosti obsahu. Většina států klade důraz na produkci 

původní tvorby v národním jazyku, některé (Nizozemí, Finsko) neopomíjejí ani podporu 

satelitního vysílání pro národní menšiny.
56

  

Některé stanice pak fungují na mezinárodní bázi s cílem jednotlivé kultury více propojit. 

S touto formou podpory kulturního rozvoje sympatizuje prof. Marc Raboy z katedry 

komunikací Univerzity v Montrealu, který konstatuje, že „s rozvojem nadnárodního 

politického systému bychom měli uvažovat o vytvoření nových médií překračujících 

hranice jednotlivých zemí a řízených novými nadnárodními (případně globálními) orgány. 

Experimenty typu TV5 a ARTE představují první zkušební kroky tímto směrem. Vzhledem 

k tomu, že priority politického rozhodování se přesouvají od národní sféry k nadnárodní, 

vzniká potřeba veřejných platforem pro demokratickou diskusi a kulturní výměnu, 

naplňujících požadavky nové situace.“
57

 

Obecně jsou kulturně/umělecky zaměřené televizní stanice okrajovou záležitostí určenou 

pro specifické skupiny diváků. Jejich sledovanost je tradičně nízká, čímž odpadá zájem 

komerčních stanic o tento žánr. Za výjimku lze označit hudební stanice, které se těší větší 

oblibě, a to i ze strany komerčních subjektů, což může být dáno jednodušší programovou 

skladbou a s tím souvisejícími nižšími náklady. Plnohodnotné kulturně zaměřené kanály 

jsou v Evropě čistě doménou veřejnoprávního vysílání. Navíc fungují pouze v několika 

zemích. Nejsledovanější z nich La2 (Španělsko), Yle Teema (Finsko) a DR K (Dánsko) 

dosahují shodného podílu na publiku, a to 2,7 % – viz tabulka níže. Mimo to je spojuje 

i pestřejší programová skladba, vedle kultury věnují část prostoru vědě či vzdělávacím 

pořadům.  
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Tab. 1 Přehled kulturně uměleckých stanic a jejich podílu na publiku 

 

Zdroj: Česká televize (viz Zpráva o ČT art za rok 2016) 

 

Podobně jako ostatní zahraničí kulturně umělecké stanice má i ČT art nižší sledovanost. 

Nicméně na rozdíl od ostatních vysílá ČT art pouze v prime timu, kdy je obecně televizní 

nabídka nejbohatší. Výsledné hodnoty celkového podílu lze proto v kontextu považovat za 

úspěšné.  

3.1 Hlavní inspirace pro ČT art 

Česká televize se inspirovala především u francouzsko-německého kulturního kanálu 

ARTE. K dalším zdrojům inspirace podle České televize patří například ZDF Kultur, 

polská TVP Kultura či italská RAI 5. Vedle toho se v médiích
58

 objevily ne zcela přesné 

informace, že jako další vzor posloužila stanice Mezzo, což je francouzský kabelový kanál 

zaměřený ale pouze na hudbu, a „polská TV5“. V tomto případě pravděpodobně došlo k 

chybnému spojení názvu stanice a státu. V Polsku vysílá Tele5, TV5 s dodatkem „Monde“ 

bychom měli správně hledat ve Francii, respektive francouzsky mluvících zemích, neboť 

jde o stanici zaměřenou na podporu frankofonní kultury v zahraničí. Nejde nicméně o čistě 

                                                           
58
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kulturní kanál, neboť jeho program je složený i ze zpravodajství, ekonomických magazínů, 

sportu či dokumentárních pořadů. 

3.2 ARTE  

Stanice ARTE (Association Relative à la Télévision Européenne) sídlící ve Štrasburku 

patří mezi vůbec nejprestižnější kulturní kanály. Vysílat začala 30. května 1992 a šlo o 

první televizní kanál určený pro dvě skupiny publik. Ostatně dodnes jde o poměrně 

ojedinělý koncept. Vysílání stanice probíhá ve francouzštině a němčině. Řada pořadů je 

navíc k dispozici s titulky v angličtině, španělštině, polštině a italštině. Ve všech těchto 

jazykových mutacích funguje i samotný web této stanice. Kanál vysílá 24 hodin denně, 

sedm dní v týdnu a stanice je aktivní rovněž v oblasti nových médií – ať již jde o 

komunikaci na Facebooku, Twitteru či YouTube.
59

 

Se stanicí ARTE zahájila ČT art krátce po svém spuštění užší spolupráci, tzv. asociační 

dohodu. Díky tomu se Česká televize stala třetí veřejnoprávní televizí v regionu střední 

a východní Evropy, se kterou ARTE kooperuje na konkrétních projektech. Smlouva 

zavazuje obě strany k investici sto tisíc eur do vývoje koprodukčních projektů, a to 

zejména dokumentárních filmů z oblasti umění, kultury a historie. Vedle koprodukčních 

aktivit se stanice dohodly i na akvizicích pořadů pro kanál ČT art a spolupráci v 

propojování internetových obsahů.
60

 

3.3 RAI 5 

RAI 5 je italskou veřejnoprávní stanicí televize RAI. Vysílání zahájila 26. listopadu 2010. 

Důraz klade na divadelní představení, operu, balet, kinematografii, módu, klasickou 

hudbu, ale i koncerty popových hvězd a kulturní magazíny. Dále vysílá také cestovní 

magazíny a jiné dokumenty či pořady pro menšiny.
61

 

3.4 3sat 

Kulturní stanice pro německy mluvící země nesoucí název 3sat je určena širšímu německy 

mluvícímu publiku z Německa, Rakouska a Švýcarska. 3sat začala vysílat 1. prosince 
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1984, kdy šlo o kooperaci německé televizní sítě ZDF, rakouské ÖRF a švýcarské SRG. 

V současnosti funguje i v německé síti ARD, vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a ve 

svém vysílání se hojně zaměřuje například na dokumenty. 3sat má i vlastní čtvrtletní 

magazín informující o nejzajímavějších počinech v nadcházejícím programu.
62

 

3.5 TVP Kultura  

Kulturní kanál polské veřejnoprávní televize TVP se ve svém programu zaměřuje na 

divadlo, film, hudbu či literaturu. Spuštění vysílání se datuje 24. dubnem 2005. Zpočátku 

měl kanál potíže s pokrytím a velmi nízkou sledovaností, kvůli čemuž se uvažovalo i o 

jeho zrušení. Nakonec se ale podařilo počáteční potíže překonat a stanice se začala aktivně 

zapojovat do spolupráce s významnými kulturními akcemi a festivaly. Na progresivnější 

rozvoj navázala také nová vizuální identita, kterou TVP Kultura představila v rámci 

10. výročí své existence.
63

 

3.6 ZDF Kultur 

Dalším zdrojem inspirace pro ČT art byla stanice ZDF Kultur. Vysílání tohoto v roce 2011 

spuštěného kulturního kanálu Druhé německé veřejnoprávní televize ZDF (Zweites 

Deutsches Fernsehen) bylo však po pěti letech existence ukončeno koncem září 2016. 

Stanice se zaměřovala především na hudební show, popové koncerty, divadelní umění 

a filmovou tvorbu. Ke zrušení se ZDF rozhodla mimo jiné kvůli vysokým nákladům 

kanálu a jeho nízké sledovanosti. Vedle toho bylo dalším důvodem spuštění nového 

projektu „Jugendkanal“ pro mladou generaci, který běží výhradně na internetu. 

Nejoblíbenější formáty ze ZDF Kultur zároveň našly uplatnění na stanicích 3sat a ARTE.
64
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4 Česká televize 

Česká televize byla zákonem o České televizi zřízena 1. ledna 1992 jako televize veřejné 

služby s celoplošným rozsahem.
65

 Jde o instituci nezávislou na státním rozpočtu, hlavním 

zdrojem jejího financování jsou televizní poplatky, tzv. koncesionářské. Doplňkový zdroj 

příjmů představuje podnikatelská činnost ve formě reklamy či sponzoringu. V současnosti 

zprostředkovává Česká televize vysílání na šesti programech:  ČT1, ČT2, zpravodajské 

ČT24, sportovní ČT sport, dětské ČT :D a kulturní ČT art. 

Tato kapitola se dále zaměřuje na informace o vzniku ČT art a zákonné podmínky České 

televize v oblasti naplňování veřejné služby, především se zaměřením na kulturní tvorbu. 

Jak popisuje Milan Fridrich: „Dobrá veřejná služba je centrem komunity, dokáže udržovat 

hodnoty, být dobrým archivem a pamětníkem i progresivním hybatelem uměleckého 

a mediálního dění.“
66

 

4.1 Plnění kulturních potřeb  

Česká televize je přímo zavázána zákonem naplňovat kulturní potřeby společnosti a 

vytvářet obsahy s tím související. Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi definuje 

veřejnou službu v oblasti televizního vysílání takto: „Česká televize poskytuje službu 

veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního 

obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem naplňování 

demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální 

pluralitu.“
67

  

Tento zákon dále apeluje na rozvoj kulturní identity, tvorbu a šíření obsahů pro všechny 

skupiny obyvatel, včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin; výrobu 

a vysílání širokého spektra pořadů, „zejména zpravodajských, publicistických, 

dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích 

pořadů a pořadů pro děti a mládež.“
68

 K regulaci vysílání přispívá rovněž zákon č. 

231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a činnost Ministerstva 
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kultury, pod nějž spadá odbor médií a audiovize – ústřední orgán státní správy pro oblast 

audiovize, rozhlasového a televizního vysílání, tisku a jiných informačních prostředků.  

K dalším dokumentům upravujícím vysílání dále patří Statut ČT a Kodex ČT popisující 

konkrétní principy a požadavky, které se týkají oblasti prezentace kultury v České televizi. 

V článku 8 Kodexu ČT stojí: „Česká televize přispívá k pěstování a rozvoji kultury 

a umění v České republice. Má proto za povinnost nabízet divákům žánrově i svým 

zaměřením rozmanité pořady, které mohou diváky kulturně a umělecky obohacovat. 

V celku svého programu přinese ucelený přehled o umělecké tradici a aktuálním kulturním 

dění doma i v zahraničí. Divákům zprostředkovává umělecky hodnotnou filmovou, 

dramatickou, hudební a výtvarnou tvorbu z domácí i světové scény. Součástí skladby 

uměleckých pořadů jsou také díla dokumentární tvorby včetně děl nezávislých producentů. 

Česká televize musí dostát prvořadému závazku původní tvorby uměleckých pořadů a bude 

ctít nejvyšší profesionální kritéria umělecké tvorby.“
69

 

Na základě těchto opatření je Česká televize partnerem řady kulturních institucí, podporuje 

českou filmovou tvorbu a další kulturní projekty, vysílá domácí i zahraniční významná 

díla. Neziskové kulturní aktivity podporuje formou poskytování prostoru pro vysílání 

nekomerčních spotů v celostátním nebo regionálním vysílání. Ještě před vznikem ČT art 

bylo v dubnu 2013 uzavřeno s Ministerstvem kultury ČR Memorandum o spolupráci, které 

vyjadřuje vzájemnou podporu zejména při informování veřejnosti o aktivitách a projektech 

kulturních institucí.
70

 

4.2 Podpora kulturních akcí  

V souladu s veřejnou službou podporuje Česká televize kulturní a veřejně prospěšné 

aktivity nejen formou vysílání programů, ale rovněž formou podpory významných 

kulturních institucí napříč uměleckými žánry. Dlouhodobě například podporuje Národní 

divadlo, Národní galerii v Praze, Národní muzeum, Národní technické muzeum, 

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní památkový ústav, Správu Pražského 

hradu, Českou filharmonii, Filharmonii Brno či Mezinárodní filmový festival Karlovy 

Vary. Vedle těchto velkých kulturních a společenských počinů zároveň neopomíná 
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podporu projektů menšího rozsahu se specifickým zaměřením, s důrazem na řádnou 

dramaturgii.
71

 

Jednou ze základních forem podpory je mediální partnerství, „tedy poskytování prostoru 

pro bezplatné vysílání nekomerčních spotových kampaní, a případná další programová 

spolupráce rozšířená o aktivní prezentaci ČT v rámci podpořeného projektu“.
72

 Vzhledem 

k tomu, že je kapacita vysílacího prostoru pro tyto účely omezená, může Česká televize 

ročně podpořit zhruba třicet projektů v celostátním i regionálním vysílání.
73

 

Mezi podporované oblasti patří: „film (hraný, animovaný, dokumentární), hudba (klasická, 

alternativní), divadlo (činoherní, hudebně-dramatické, loutkové, alternativní), tanec 

(tanec, pohybové a nonverbální divadlo), výstavy (výtvarné umění, architektura, design 

atd.), ostatní (kulturně-vzdělávací projekty, věda a výzkum, literatura, projekty 

interdisciplinárního charakteru atd.)“.
74

 

O výběru konkrétních počinů rozhoduje po prověření žádosti útvarem Komunikace a PR 

jednou měsíčně management ČT. Mezi posuzovaná kritéria patří neziskovost, 

důvěryhodnost a dobré jméno projektu, jeho dosah, poslání, výjimečnost, vizibilita 

a zároveň možnosti prezentace ČT v rámci projektu.
75

 

4.2.1 Podpora filmové tvorby 

Další aktivitu, kterou se Česká televize snaží zviditelňovat domácí kulturní tvorbu, 

představuje podpora filmové tvorby. Od roku 1992 se přímo podílela na vzniku více než 

dvou set snímků.
76

 Mimo běžné vysílání dává prostor studentům filmových škol pro 

prezentaci svých děl prostřednictvím online projektu ČT start. Studenti předkládají na 

základě zadání ČT své návrhy, za které mohou kromě vysílacího prostoru a cenné 

zkušenosti získat i finanční podporu. Zdařilé návrhy (ať již jde o scénáře, hrané filmy, 
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dokumenty či animace) se navíc mohou stát podkladem k následným projektům 

vytvářeným v profesionálních podmínkách přímo pro televizní vysílání.
77

 

4.3 Vznik ČT art 

Česká televize spustila svou kulturní stanici ČT art 31. srpna 2013 v osm hodin večer, čímž 

došlo k razantní proměně prostoru věnovaného prezentaci umění a kultury. Dřívější 

rozptýlení kulturních pořadů do celého dne bylo nahrazeno jejich soustředěním do jednoho 

času a místa. Ve stejný den jako ČT art bylo rovněž zahájeno vysílání dětské stanice ČT 

:D, která je dostupná na stejném vysílacím kanálu a vyplňuje zbytek programu. ČT art 

vysílá denně od 20:00 do 6:00. ČT :D pak od 6:00 do 20:00.
78

 

Program ČT art byl od počátku sestaven jako kombinace původní tvorby, akvizic 

nakoupených v zahraničí a toho nejlepšího, co nabízí archiv ČT. Cílem bylo vytvořit na 

ČT art jasné programové schéma, věnovat se každý den v týdnu jednotlivým oblastem 

kultury. Tomáš Motl, výkonný ředitel ČT art, k tvorbě zahajovacího programu doslova 

uvedl: „Schéma je pro každý den jiné, pro diváka ale přehledné. Záchytnými body budou 

každodenní Události v kultuře a kritická talk-show Artefakta, vysílaná od pondělí do 

čtvrtka. Koncepcí ČT art je vysílat kulturní pořady v tematických blocích, pracovat s 

kontextem, nabízet pestrost forem a stopáží a usilovat o zastoupení všech kulturních oblastí 

a oborů. Program je ale stavěný tak, aby se v něm diváci snadno zorientovali a mohli si 

najít to své.“
79

  

4.3.1 Model vysílání  

Model, kdy na jednom kanálu koexistují dvě stanice, je poměrně vzácný. Využívá se 

v podstatě jako dočasné přechodové řešení. Ostatně i u ČT art se očekává, že by postupně 

mělo být její vysílání rozšířeno na celý den. Inspirací pro Českou televizi byla dle slov 

jejího generálního ředitele Petra Dvořáka francouzská stanice Gulli patřící částečně 

veřejnoprávní France Télévisions a částečně komerční společnosti Lagardère Active. Jak 

uvedl pro digizone.cz: „Přes den vysílá Gulli pro děti a v osm hodin večer se trochu 

přebalí a začne vysílat akční filmy. Je to tedy podobný systém s trochu jiným zaměřením a 
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s trochu jiným zacílením (…) řada jiných televizí včetně veřejnoprávních podobnou věc 

dělá, aby se pak kanály mohly rozvinout do plných šířek.“
80

  

Spíše by se ale nabízelo zmínit v tomto ohledu kulturně a dokumentárně orientovanou 

stanici BBC Four, která ve svém počátku sdílela vysílací pozici s dětským kanálem 

CBeebies. BBC Four (resp. její předchůdce BBC Knowledge) vysílala od 19 hodin do 4 

hodin a CBeebies od 6 hodin do 19 hodin. Podobně BBC pracovala také u kanálů CBBC a 

BBC Choice.
81

 

4.3.2 Pokrytí  

Šíření nových stanic je tradičně limitováno pro své legislativní, technické i ekonomické 

důvody. Jednotlivé multiplexy disponují omezenou kapacitou a zohlednit je třeba 

i mezinárodní dohody o kmitočtové koordinaci mezi jednotlivými evropskými státy. Až na 

jejich základě může Český telekomunikační úřad uvolnit frekvence pro vysílání 

multiplexů.  

Při spuštění vysílání kanálu ČT art/ČT :D čelila Česká televize kritice kvůli neúplnému 

pokrytí programů v pozemním vysílání. Multiplex 1a, na kterém bylo vysílání zahájeno, 

disponoval v roce 2013 pokrytím zhruba 80 % domácností. Problematické tradičně bylo 

především vysílání v pohraničních oblastech – mimo jiné na Liberecku, Znojemsku či 

Karlovarsku. Pokud bychom k pozemnímu vysílání přičetli domácnosti schopné přijímat 

signál kabelovými rozvody nebo satelitem, bylo vysíláním pokryto 90 % obyvatel. Ke 

zlepšení pokrytí pozemního vysílání došlo 9. října 2013, od kdy bylo možné ČT art/ČT :D 

v návaznosti na dohodu s Českými Radiokomunikacemi naladit také v Multiplexu 3, který 

sahal k 95 % obyvatelům ČR.
82

 

Od října 2018 je ČT art dostupná spolu se všemi dalšími kanály ČT v HD rozlišení na 

platformě DVB-T2 v přechodové síti 11, pokrývající 99,6 % obyvatel České republiky. 

Programy v SD rozlišení jsou i nadále vysílány ve veřejném multiplexu 1 s pokrytím 

99,9 %.
83

 Všechny programy ČT jsou v HD rozlišení od roku 2016 společně dostupné 
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rovněž na družici (Astra 3B – 23,5° východně) a naladit je lze také v kabelových 

rozvodech komerčních poskytovatelů a na společných televizních anténách.
84

 

4.3.3 Online prezentace: web a nová média 

Webové stránky kulturního kanálu ČT
85

 vycházejí z identity webu České televize. Na 

homepage informují o aktuálním programu, novinkách či nejsledovanějších pořadech. Pro 

konkrétní kategorie nabízí záložky usnadňující hledání konkrétních pořadů a témat. 

Rubriky jsou rozděleny do následujících sekcí: film a TV, literatura a výtvarné umění, 

hudba a scénické umění, zpravodajství. Diváci mohou prostřednictvím iVysílání sledovat 

ČT art živě či se vrátit zpětně až o tři hodiny (pokud to umožňují práva pořadů). Přes 

archiv lze rovněž dohledat jednotlivé díly řady pořadů – primárně těch, za nimiž stojí 

Česká televize. Akviziční pořady se zpravidla kvůli vysílacím právům nearchivují, 

případně jsou na webu umístěny pouze na omezenou dobu. Přestože je sledovanost 

iVysílání oproti klasickému vysílání na televizních obrazovkách nesrovnatelně nižší, 

výrazně přispívá k navyšování diváckého komfortu. Smyslem iVysílání je doručit 

relevantní obsah divákům bez ohledu na to, kdy či přes jakou platformu obsah sledují. 

Dalším nástrojem sloužícím k propagaci stanice a online komunikaci jsou sociální média, 

která umožňují větší interakci s diváky a zároveň plní klíčovou roli ve zvyšování 

návštěvnosti iVysílání. Vzhledem k tomu, že jde v současnosti o standardní komunikační 

kanály, využívá je ČT art nejen jako stanice, ale i pro vybrané pořady. Za povšimnutí 

rovněž stojí podpora významných kulturních akcí, o nichž sociální média ČT hojně 

informují, přičemž některých z nich se účastní přímo na místě formou speciálních stánků. 

Mezi takové patří například Designblok a Zlatá Praha. Smyslem těchto aktivit je nejen 

promo událostí, ale rovněž snaha zviditelnit samotnou ČT art a propojit online a offline 

svět. 

Primárně stanice využívá pouze Facebook, kde profil ČT art
86

 disponuje poměrně 

početnou skupinou fanoušků čítající cca 20 000. Jejich interaktivita je nicméně vzhledem k 

tomuto číslu malá. Reakce na jednotlivé příspěvky se pohybují většinou v jednotkách či 
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desítkách. Z hlediska obsahu nabízí profil ČT art primárně upozornění na programovou 

nabídku – většinou v podobě odkazu na web ČT, případně formou krátkých brandovaných 

spotů či fotografií. Na zprávy reaguje dle hodnocení stránky velmi dobře, takřka okamžitě. 

Přestože je na stránce uvedeno, že neslouží jako oficiální kanál pro komunikaci s Českou 

televizí, jak naznačuje upřesnění v popisku: „Své dotazy a náměty zasílejte do Diváckého 

centra.“ 

Mezi další facebookové stránky stanice patří z aktuálně vysílaných pořadů Události v 

kultuře a ArtZóna. Z již nevysílaných pořadů své stránky měly například: Konfrontace 

Petra Fischera, Divadlo žije!, Artefakta, U zavěšené knihy, Monoskop či Tečka páteční 

noci, která využívala i účet na Twitteru. Za nevýhodu lze označit to, že na Facebooku 

jednotlivé stránky často nejsou vzájemně propojené. Ani skrze oficiální profil ČT art se 

nelze prokliknout na většinu zmíněných pořadů, neboť nejsou stránkou označeny v sekci 

„Stránky, které se této stránce líbí“. Překvapivě ČT art nevyužívá Instagram, přestože by 

se vzhledem k zaměření stanice nabízel – progresivnější je v tomto ohledu například Český 

rozhlas Vltava, kulturně orientovaná rozhlasová veřejnoprávní stanice. 

4.3.4 Cílová skupina ČT art 

K tomu, aby mohly být specifické skupiny diváků analyzovány v klíčových výzkumných 

projektech, například v rámci hodnocení afinity či plnění veřejné služby, je třeba tyto 

skupiny přesně definovat. Česká televize skupinu diváků s vysokým kulturním očekáváním 

definovala takto:  

„Jedná se o diváky, kteří uvádějí, že od televize velmi očekávají kulturní pořady a zároveň 

splňují alespoň jednu z následujících podmínek:  

 návštěva koncertu, divadelního, tanečního představení, baletu alespoň jednou 

měsíčně;  

 poslech klasické hudby alespoň jednou týdně; 

 četba knih denně nebo téměř denně; 

 návštěva výstavy alespoň jednou měsíčně.“
87

 

Z výše popsaného je patrné, že jde o diváky, kteří kulturu vyhledávají i mimo televizní 

obrazovku, tedy primárně o vzdělanější diváky z velkých měst. Jak dokazují ve zprávě dále 
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uvedené údaje, ČT art má ze všech českých programů nejvyšší podíl diváků s maturitou 

nebo vysokoškolským vzděláním a převažuje v něm publikum z měst nad 100 tisíc 

obyvatel. Ženy a muži jsou mezi diváky ČT art zastoupeni vyrovnaně, největší zájem pak 

mají věkové skupiny 35–54 let a diváci starší 65 let.
88

 

Takzvaná skupina diváků s vysokým kulturním očekáváním „vykazuje oproti celé televizní 

populaci v průměru více než dvojnásobnou afinitu k těm typům uměleckých a kulturních 

pořadů, které tvoří kostru ČT art.“
89

 Diváci, kteří se na kulturu orientují, jsou tak 

uměleckými pořady zasahováni podstatně častěji. Na druhou stranu se ČT art snaží 

zaujmout i širší skupinu diváků, včetně těch, kteří si cestu ke kultuře teprve hledají – 

například prostřednictvím vysílání koncertů populárních zpěváků/kapel apod. 

4.3.5 Sledovanost a spokojenost  

Pro vyhodnocování úspěchu stanice je klíčové pozorovat jednak sledovanost a s ní 

související podíl na publiku, ale rovněž kvalitativní parametry jako spokojenost diváků 

s kvalitou a originalitou pořadů, což je v případě výběrové umělecké stanice obzvlášť 

důležité. V České televizi tyto veličiny dlouhodobě vyhodnocuje útvar Výzkumu a analýz 

– ať již jde o interní či externí data. K nalezení jsou mimo jiné ve Výročních zprávách 

o činnosti České televize a v případě Artu i Zprávách o ČT Art, ze kterých jsme níže 

uvedená data za jednotlivé roky převzali.  

Měření sledovanosti probíhá elektronicky skrze Asociaci televizních organizací (ATO), 

jehož výstupem jsou ukazatele jako rating, share, reach či průměrný čas strávený 

sledováním televize (primárně zaznamenávány u diváků nad 15 let).
90

 Údaje o divácké 

spokojenosti získává ČT prostřednictvím vlastního sociologického výzkumu na panelu 

1000 respondentů, kteří hodnotí jednotlivé pořady na bodové škále 1 až 10 (kdy 1 = 

nejhorší hodnocení, 10 = nejlepší hodnocení).
91

  

Oproti komerčním stanicím je veličina sledovanosti v případě médií veřejné služby 

doplňujícím ukazatelem z hlediska zásahu. V rámci srovnání všech stanic jde však stále 
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o důležitý a pečlivě sledovaný údaj. Nejčastěji Česká televize porovnává tzv. podíl na 

publiku (anglicky Audience Share) vyjadřující v procentech rozdělení diváckého zájmu 

o jednotlivé televizní programy. Vypovídá o tom, jaké procento diváků z publika, které je 

v danou dobu u obrazovek, sleduje konkrétní stanice.
92

  

V rámci experimentálního vysílání ČT art v závěru roku 2013 dosahoval průměrný share 

hodnoty 0,36 %. Postupně docházelo k jeho zvyšování a v roce 2014 se zdvojnásobil na 

hodnotu 0,65 %, přičemž nejvyšší share zaznamenala stanice v měsících srpnu a září 

(0,75 %). Oproti ostatním kulturním kanálům v Evropě tak stále patřil podíl sledovanosti 

ČT art k podprůměrným. Dále však rostl – v roce 2015 dosáhl hodnoty 0,83 %, nejvyšší 

byl v červenci 1,10 %. V roce 2016 se průměrný share vyšplhal na 0,91 %, čímž se 

přiblížil k zahraničním stanicím jako BBC 4 či ARTE. Nejlepším měsícem byl srpen, kdy 

průměrný share dosahoval 1,28 %. V roce 2017 se dále navýšil na 0,94 %, přičemž nejlepší 

výsledky ČT art zaznamenal opět v letních měsících, kdy překonal hranici 1,2 % podílu na 

publiku (červenec 1,38 %, srpen 1,21 %).  

Vedle nárůstu sledovanosti rostla ČT art v průběhu let i spokojenost. V počáteční fázi v 

roce 2013 dosahovala průměrná spokojenost z desetistupňové škály hodnoty 8,2. V roce 

2014 si ČT art polepšil o jednu desetinu, čímž dosahoval stejné hodnoty jako průměr celé 

ČT. Od roku 2015 pak zaznamenává ČT art nadprůměrné hodnocení a stává se kanálem s 

nejvyšší spokojeností. Celkový průměr za rok 2015 a 2016 dosáhl hodnoty 8,5. V roce 

2017 došlo k dalšímu nárůstu, a to na rekordních 8,6.  

Vedle toho diváci umělecky zaměřený kanál hodnotí kladně i z hlediska originality a 

zaujetí, kdy při dotazníkovém šetření odpovídají ano/ne na otázky: „Pořad byl neobvyklý, 

jiný než pořady stejného žánru?“; „Pořad mne velmi zaujal, zapůsobil na mne?“. V obou 

případech dosahuje ČT art pravidelně hodnot nad 70 % (s výjimkou roku 2017, kdy v 

oblasti originality zaznamenal mírný pokles na 67 %), což jsou nejvyšší hodnoty za celou 

Českou televizi.  
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4.4 Vysílání kulturních pořadů na ČT před vznikem ČT art  

Před vznikem ČT art se Česká televize ve své programové skladbě zaměřovala na pořady 

o kultuře primárně na kanále ČT2, v malé míře rovněž na ČT1 a ČT24. Podrobnější 

přehled přináší následující podkapitoly. Vzhledem k zaměření diplomové práce je důraz 

kladen na popis ČT2.  

4.4.1 ČT2 

Dvojka je tradičním kanálem České televize. Vysílání zahájila jako náhrada za federální 

televizní program F1 prvního ledna 1993. Zpočátku bylo její vysílání nezávislé na ČT1 

a v mnohém si obě stanice konkurovaly. Od 1. ledna 1994 se však začala více profilovat do 

dnešní podoby – orientovat se na náročnější, menšinové diváky a stávat se doplňujícím 

vysíláním univerzálního programu ČT1. Jejím cílem není dosahovat vysoké sledovanosti, 

nýbrž spokojenosti cílových skupin, a to mimo jiné kladením důrazu na kvalitu 

a exkluzivitu.
93

 

Před vznikem nových tematicky zaměřených stanic byla Dvojka z velké části orientovaná 

na kulturu, částečně i na tvorbu pro dětské publikum či sportovní přenosy. Postupem času 

vykrystalizovala do vzdělávacího kanálu. Většina kulturních pořadů přešla na ČT art, 

dětská tvorba na ČT :D a sportovním přenosům se primárně věnuje ČT sport. Vysílání ČT2 

se v souvislosti s těmito změnami zaměřuje více na vzdělávací a dokumentární pořady – ať 

již z oblasti historie, vědy či přírody – a na filmovou tvorbu. Tuto skutečnost odráží i 

oficiální slogan „Dvojka hledá souvislosti“. 

Před spuštěním ČT art byla ČT2 hlavním kanálem plnícím zákonnou povinnost 

informování o kultuře. Kromě živých přenosů či záznamů koncertů a divadelních 

představení se Dvojka věnovala kulturnímu dění i prostřednictvím pestré nabídky 

magazínů a diskuzních pořadů. Namátkou lze zmínit například Artmix (52minutový 

magazín o výtvarném umění objevující se na obrazovkách od roku 2007), Ladí neladí (od 

roku 2002 vysílaný hudební magazín prokládající hudbu, často živou, s diskuzemi na 

definované konfrontační téma), Divadlo žije! (magazín o divadelním dění vysílaný rovněž 

od roku 2002), Šumná města (cyklus mapující již od roku 1995 architekturu českých měst), 

na ně od roku 2010 navazující Šumné stopy (mapující tvorbu tuzemských architektů ve 
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světě), Třistatřicettři (literární revue vysílanou od roku 2000, v níž moderátoři Jan Lukeš a 

Jan Schmid hovoří s hosty, kteří literaturu píší, rozšiřují, nebo jen čtou), Terra musica 

(čtrnáctidenní magazín o hudbě a tanci plný zajímavých událostí a osobností, který se 

vysílá již od roku 2002), Kultura.cz (přinášející od roku 2005 informace, rozhovory, 

reportáže, portréty, názory kritiků a zajímavosti ze všech oblastí české kultury) a Styl 

(průvodce designem a životním stylem vysílaným mezi lety 2006–2007). Řada z pořadů 

následně přešla na ČT art, některé byly lehce upraveny a některé zanikly, přičemž některé 

již dříve před vznikem Artu. Detailnější pohled nabídne analytická část této práce.  

4.4.2 ČT 1 

První kanál České televize je plnoformátový, tradičně se zaměřuje na většinové publikum 

a nabízí širokou škálu žánrů a pořadů. Vysílá seriály, publicistiku, zpravodajství i zábavné 

pořady. Ze všech kanálů České televize má největší sledovanost. Můžeme jej označit za 

hlavní konkurenci komerčním televizím. Do jeho vysílání spadají rovněž přímé přenosy 

nejvýznamnějších kulturních událostí, jakými jsou Český lev (slavnostního předávání 

výročních filmových cen České filmové a televizní akademie) či Ceny Anděl (udílení cen 

České hudební akademie). Vzhledem k prestiži obou cen jsou přímé přenosy jejich 

předávání tradičně vysílány právě na ČT1, vznik ČT art na tom nic nezměnil. 

4.4.3 ČT24 

Stanice ČT24 je zpravodajskou stanicí, jež začala vysílat v roce 2005. Šlo o první rozšíření 

programové nabídky po více než jedenácti letech od vzniku ČT2, které zároveň 

předznamenalo vznik dalších tematicky zaměřených stanic. V současné době vysílá 24 

hodin denně a klasické zpravodajství doplňuje i zpravodajstvím specializovaným – 

ekonomickým či kulturním. Posledně zmíněné oblasti se ČT24 věnovala před vznikem ČT 

art několika pořady, jako byl Týden v kultuře (týdeník Lucie Klímové přinášející souhrn 

toho nejdůležitějšího, co se událo ve světě kultury), Kultura ČT24 (každodenní přehled 

aktuálních událostí ze světa kultury) či hlavní kulturní program Události v kultuře. Spolu 

se vznikem ČT art zanikl týdeník Kultura v regionech, který mapoval nejzajímavější 

kulturní počiny uplynulého týdne a jehož součástí byla rovněž beseda na téma, které 

aktuálně hýbalo domácí kulturní scénou. Filmový magazín Film 2006 (resp. 2006–2018) se 

začal vysílat na ČT24, v roce 2013 po vzniku ČT art měl své místo na obou stanicích v 

rozdílných časech, přičemž někdy probíhaly premiéry na ČT24, jindy na ČT art. Aktuálně 

můžeme v programu ČT24 sledovat magazín Kultura+ shrnující nejdůležitější kulturní 



 

43 

dění za uplynulý týden. V necelé půlhodině přináší každou sobotu v době kolem poledne 

rozhovory, reportáže a osobní tipy. Pořad je vysílán od 4. února 2017, v repríze jej 

následně vysílá i ČT art. „Oproti kulturním magazínům na Artu je méně publicistický, 

nejde tolik do hloubky,“
94

 upřesňuje jeho rozdíl Milan Fridrich.  
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5 Metodologická východiska 

5.1 Stanovení cíle práce a výběr výzkumných metod  

Následující kapitoly přinášejí detailnější pohled na to, jakým způsobem naplňuje Česká 

televize veřejnou službu v oblasti kultury, především co se týče programové nabídky 

kanálů ČT art a ČT2. Záměrem je zachytit nástup nové televizní stanice a porovnat 

proměnu obou kanálů. Před samotnou analýzou je na místě konkretizovat výzkumný cíl 

práce a vymezit, podle jakých kritérií bude naplňování veřejné služby v oblasti kultury 

hodnoceno. Inspirací se v tomto ohledu staly cíle, které si stanovila sama Česká televize 

při vzniku ČT art, tedy:  

1. „Pokrýt spektrum žánrů a oblastí uměleckých projevů. 

2. Dávat do kontextu českou i světovou současnost a kulturní dědictví.  

3. Informovat, kriticky hodnotit, přinášet zážitky a inspiraci. 

4. Nebýt pasivní, ale zároveň kulturu spoluvytvářet a podporovat.“
95

 

Dle našeho úsudku jsou vymezené cíle charakterizovány správně, neboť vycházejí ze 

zákonných povinností, které pro Českou televizi vyplývají z přijatých norem. Budeme se 

jich proto držet i v této práci. K ověření cílů budeme primárně využívat analýzu 

programového schématu v předem vymezených obdobích, kterou v případě potřeby 

doplníme poznatky z analýzy závěrečných zpráv České televize. K objasnění nejasností 

a popsání kontextu jsme se rovněž rozhodli využít osobní rozhovory s vedoucími 

pracovníky České televize z úseku programu.  

Z hlediska metodologie jsme tudíž pracovali se smíšeným výzkumem, tedy kombinací 

kvalitativního i kvantitativního výzkumu, což umožňuje zkombinovat výhody obou 

metod.
96

 Jak podotýká Jan Hendl, v rámci kvantitativního výzkumu se data analyzují 

statistickými metodami s cílem popsat nebo ověřit pravdivost tvrzení. U kvalitativního 

výzkumu naopak nejde o čísla, ale proces hledání porozumění dané situace a vytvoření 

komplexního obrazu daného procesu, včetně jeho vztahů s dalšími aspekty.
97
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5.2 Kvantitativní analýza – analýza programového schématu 

V rámci kvantitativní analýzy programového schématu jsme se rozhodli pracovat s 

analýzou dokumentů, konkrétně televizních programů. Analýza dokumentu vychází z 

obsahové analýzy. Jde o kvantitativní metodu sběru dat, která spočívá ve vyhledávání 

vhodných dokumentů, ze kterých chceme získat informace o daném jevu. Neuendorf 

uvádí, že obsahová analýza představuje souhrnnou kvantitativní analýzu sdělení, „která se 

opírá o  vědeckou metodu a není omezená typem zkoumaných proměnných nebo kontextem, 

ve kterém je sdělení vytvořeno či prezentováno.“
98

 Získaná data lze obsahovou analýzou 

následně dále zkoumat, například v rámci tematické agendy médií, neboli „soustavy témat, 

která se dostávají do obsahu médií.“
99

 Právě to je předmětem našeho zkoumání. 

Konkrétně jsme porovnávali programová schémata uvedených kanálů pomocí informací 

v televizních programech na webu České televize. Jak popisují Trampota a Vojtěchovská: 

„Výzkum tematické agendy představuje rozložení obsahů zkoumaného vzorku médií do 

zvolených tematických kategorií a měření prostoru, který média těmto tematickým 

kategoriím věnují.“
100

 Výhodou této metody je jako u ostatních kvantitativních metod 

vysoká míra strukturovanosti a fakt, že „poskytuje objektivní výsledky nezávislé na 

výzkumníkovi, který ji provádí, a výsledky mohou být jasně a jednoznačně prezentovány 

v  tabulkách a grafech“.
101

 

Metoda kvantitativní obsahové analýzy umožní určit tematicko-žánrovou agendu, tedy 

ukázat, jaké žánrové typy se na ČT art a ČT2 v jaké míře objevují. Ověří, zda jsou nějaké 

druhy umění upřednostňovány před jinými či v jakém poměru stanice prezentují domácí 

a světovou kulturní tvorbu. V neposlední řadě půjde o shrnutí programu vzhledem 

k „čerstvosti“ nabídky, tedy upřesnění toho, v jaké míře se věnuje premiérám a aktuálnímu 

dění.  

5.2.1 Formulace hypotéz 

Před samotným zahájením výzkumu je nezbytné stanovit hypotézy, které nás navedou 

k cílům práce a pomohou při vymezení výzkumného vzorku či získávání podkladů.
102
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V našem případě jsme si stanovili následujících pět klíčových hypotéz:  

1. Vysílání kulturních pořadů v České televizi je věnováno více prostoru než před 

vznikem ČT art. 

2. Na ČT2 výrazně kleslo množství prostoru věnovaného kulturním pořadům, 

především ve večerním programu. 

3. Skladba vysílaných pořadů je pestřejší, vzniklo více tematických pořadů. 

4. ČT art se detailněji věnuje kritické reflexi. 

5. ČT art bude v letním vysílacím schématu vytvářet zajímavější alternativu 

k programu ČT2. 

5.2.2 Vymezení zkoumaného vzorku – sledovaného období  

Výběrový soubor bývá zpravidla ohraničen časově, z hlediska zvoleného média, žánrově 

nebo tematicky.
103

 Vzorek by měl být vystavěn s ohledem na případné sezonní vlivy 

fungování médií (např. změny tematické agendy během letních měsíců či ve vánočním 

období) a měl by být rozprostřen do celého kalendářního roku.
104

 Vzhledem ke změnám 

programových schémat během roku jsme se rozhodli mapovat vysílání ČT art a ČT2 ve 

třech obdobích. Konkrétně jsme si stanovili účelový vzorek a zaměřili se na měsíce únor, 

červenec a říjen, abychom získali přehled o programové nabídce ve všech hlavních 

vysílacích obdobích, tedy o jarním, letním a podzimním vysílacím schématu.  

Vánoční vysílací schéma jsme záměrně do analýzy nezahrnovali, neboť jde o krátké 

časové období, které navíc není pro kulturní vysílání až tak podstatné, na rozdíl třeba od 

mainstreamové programové nabídky ČT1. Přestože i tak bychom si pochopitelně řady 

změn všimli. Jak například upozorňuje Tomáš Motl, výkonný ředitel ČT art: „Vánoční 

schéma ČT art bývá alternativou k pohádkově zaměřenému vysílání. Primárně se, ve větší 

míře než obvykle, zaměřuje na hudbu.“
105

  

Únor a říjen jsou zajímavé z toho důvodu, že umožňují zachytit nové pořady, s nimiž 

Česká televize pravidelně přichází počátkem ledna a září, a zároveň nám umožňují mít 

mezi jednotlivými sledovanými obdobími větší rozestupy. Letní vysílací schéma nám pak 

přišlo zajímavé z hlediska přístupu zmíněných stanic k tzv. off-sezóně, která je spjata s 
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nižší sledovaností a velmi často tudíž s reprízami. Časově jsme se rozhodli při analýze 

programových schémat zaměřit na období jednoho týdne – konkrétně jsme sledovali každý 

druhý týden v rámci zmíněných měsíců. Aby bylo možné porovnat, jak se vysílání ČT2 

lišilo před vznikem nové kulturní stanice ve všech třech vysílacích schématech, začínáme u 

ní sledovat i podzimní vysílací schéma v roce 2012 a následujeme jarním a letním 

vysílacím schématem. Od podzimu 2013 dále sledujeme vysílací schémata obou stanic až 

do října 2014, abychom si mohli všímat, k jakým změnám ve vysílání u nich postupně 

docházelo. 

Jako základní kódovací jednotku analýzy jsme zvolili kulturně zaměřený pořad. V rámci 

profilace ČT art byly do analýzy zařazeny všechny pořady tohoto kanálu. U ČT2 bylo 

třeba kulturně laděné pořady vybírat. Kritériem pro výběr bylo to, zda se dotýkají 

uměleckých disciplín – divadla, hudby, filmové/seriálové tvorby, architektury, designu, 

výtvarného umění či literatury. Přičemž mohlo jít o cykly, které jinak měly širší zaměření, 

ale pokud se ve sledovaných týdnech věnovaly některému ze zmíněných témat, tak byly 

zařazeny. Specifickou skupinou byly seriály, jelikož s nimi ČT art při svém spuštění 

nepočítala (pomineme-li animovaný krátkostopážní seriál Mezi námi zvířaty), naopak ČT2 

měla poměrně rozmanitou nabídku. Rozhodli jsme se proto do naší analýzy zahrnout jen ty 

seriály ČT2, které se posléze v roce 2014 objevily i na obrazovkách ČT art.  

5.2.3 Konstrukce kategorií 

V návaznosti na cíle uvedené v úvodu páté kapitoly jsme se rozhodli strukturu vysílání 

zkoumat podle níže uvedených kategorií s podmínkou, že je každý pořad možné zařadit 

pouze k jedné kategorii. Vždy nás zajímala i stopáž jednotlivých pořadů, abychom mohli 

získat číselná data vhodná k porovnání. Tyto informace čerpáme z webových stránek 

programu České televize, nikoliv mechanickým stopováním vysílání. Je tudíž možné, že 

jsou výsledné časy nepatrně odlišné od skutečnosti, například kvůli času věnovanému 

upoutávkám, nicméně to v našem případě není vzhledem k zaměření práce rozhodující, 

neboť jde pouze o drobné odchylky. Vedle stopáže si dále všímáme: 

A) Obsahu (tematické vyváženosti) 

Pořady jsme se rozhodli zařazovat do následujících kategorií, s nimiž pracují i v České 

televizi v závěrečných zprávách: divadlo, hudba, architektura, design, výtvarné umění, 

literatura, film a TV seriály. V neposlední řadě pak bylo nezbytné doplnit kategorii ostatní, 

kam spadají pořady, které nelze přiřadit do uvedených kategorií, ať již proto, že z kategorií 
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vybočují, či v případě, že kombinují více kategorií a nelze určit tu primární. Každý pořad 

je totiž možné zařadit pouze k jedné kategorii.  

B) Formy (typologie pořadů) 

Pro účel srovnání programové nabídky si všímáme toho, jaké typy pořadů se na obou 

stanicích objevují. Zda jde o dokumenty, filmy/seriály, zpravodajství, publicistické pořady 

(kam řadíme magazíny i odborné talk-show), koncerty (nejen záznamy, ale i hudební 

pořady, v nichž převládají hudební vystoupení a v samotném programu jsou označovány 

jako hudba) a divadelní představení. Zvláštní pozornost věnujeme podpoře významných 

kulturních událostí a kriticky pojatým pořadům.  

C) Původu  

Nezapomínáme ani na ověření poměru mezi domácí tvorbou a akvizicemi, ať již obecně 

v rámci zahraniční, či konkrétněji v oblasti evropské tvorby.  

D) Doby vysílání 

Všímáme si též toho, v jaké době se pořady vysílají – konkrétně rozlišujeme tři období: 

večer (od 20:00 do 6:00, tedy období, které i přímo vymezuje vysílací čas ČT art), 

dopoledne (od 6:00 do 12:00) a odpoledne (od 12:00 do 20:00). Tím reflektujeme časové 

rozložení televizních dnů, u kterých je začátek dne uměle stanovený na vybranou ranní 

hodinu (u České televize právě na 6:00, respektive 5:59 u ČT1, ČT2 a ČT24) a končí až 

následující den – více či méně k ránu.  

5.2.4 Sběr dat a analýza 

Po vymezení zkoumaných oblastí následovalo samotné kódování dat, zpracování do grafů 

a jejich popsání, což je obsahem kapitoly 6. Konkrétní seznam všech sledovaných aspektů 

uvádíme v kódovací knize v Příloze 1. Celkem jsme pracovali s 535 jednotkami.  

5.3 Kvalitativní metoda – rozhovor 

Pro účel doplnění zkoumání, popsání souvislostí či objasnění nejasností jsme dále využili 

metodu dotazování pomocí rozhovoru. Dle Bergera je technika dotazování jednou 

z nejzákladnějších výzkumných technik umožňujících výzkumníkovi získat informace, jež 

by pouhým pozorováním a kvantitativní analýzou nebylo možné získat. Jde o kvalitativní 

metodu, která umožňuje nahlédnout na problematiku v souvislostech a lépe jí tak 
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porozumět.
106

 V našem případě nám pomůže lépe analyzovat konkrétní motivy a cíle 

ovlivňující programovou skladbu či odhalit souvislosti, které by nás jinak nenapadly.  

Na druhou stranu se můžeme u rozhovorů setkat s rizikem chyb zapříčiněných špatnou 

interpretací či komunikačním šumem. Rovněž je třeba počítat s tím, že sdělené informace 

nemusí být vždy zcela objektivní. „Vše, co lidé v rozhovoru říkají, vychází z jejich vlastní 

perspektivy. Protože, ať už si to uvědomují, či nikoliv, jsou autory svého vlastního příběhu 

a jako každý autor jsou podvědomě zaujatí ve prospěch svých vlastních hodnot 

a zájmů.“
107

  

Ústní dotazování má celou řadu metod. My jsme zvolili metodu polostrukturovaného 

rozhovoru, který se vyznačuje tím, že má tazatel připraven soubor otázek, k nimž může 

v průběhu dotazování doplnit dle potřeby doplňující dotazy. Rovněž se není nutné 

nezbytně držet připravených otázek, co se týče jejich pořadí.
108

 Při dotazování je třeba ke 

zvýšení efektivity dodržovat několik zásad. V prvé řadě musí být jasně vymezen účel 

výzkumu a správná formulace otázek, které by měly být srozumitelné a jednoznačné. Není 

rovněž ideální pokládat dvojotázky. Vhodnější je kladení jedné otázky, ke které následně 

může tazatel dodat otázku sondážní.
109

 Maximální délka rozhovoru by pak neměla u 

dospělého člověka překročit 45 až 60 minut.
110

 

Hlavním účelem našeho výzkumu bylo ověřit, jakým způsobem probíhá tvorba 

programového schématu. Především kvůli zjištění, podle čeho se rozhoduje, zda se 

konkrétní pořady a přenosy objeví na jednom či druhém kanálu. V neposlední řadě šlo o 

shrnutí dosavadního vývoje a budoucích vizí. Soubor připravených otázek měl proto 

následující strukturu:  

1. Obecné dotazy k dosavadnímu vývoji (tedy spokojenost s plněním stanovených 

cílů), plánům dalšího vývoje obou stanic, sledovanosti, prostoru věnovanému kultuře 

na obrazovkách České televize apod. 
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2.  Otázky k programové skladbě – k upřesnění kritérií, podle nichž se rozlišuje, na 

kterou stanici bude konkrétní pořad nasazen; objasnění programových změn; 

spolupráci s kulturními institucemi; vysílání vysoké kultury, přímých přenosů apod.  

5.3.1 Výběr respondentů  

Respondenti byli vybráni pomocí metody záměrného neboli účelového výběru, která 

vychází z výzkumníkova úsudku. Při této metodě není třeba pečlivě stanovovat kritéria 

výběru, neboť o vhodnosti rozhodují respondentovy znalosti a zkušenosti.
111

 Jinými slovy 

zvolení respondenti musí mít ke zkoumanému tématu co říci. Samozřejmou podmínkou je 

rovněž souhlas respondenta s absolvováním rozhovoru. 

Vzhledem k zaměření naší práce se přímo nabízelo kontaktovat ředitele programu ČT (pod 

nějž spadá i ČT2) a výkonného ředitele ČT art, kteří mají se sestavováním podoby 

programových schémat reálné a bohaté zkušenosti, a mohou tudíž promluvit i o 

konkrétních případech či důvodech ovlivňujících podobu vysílání. Tomáš Motl nastoupil 

do České televize v roce 2012 jako manažer programu. Výkonným ředitelem ČT art byl 

jmenován v dubnu 2013. Milan Fridrich v České televizi působí již od roku 2005, kdy 

zastával pozici šéfeditora ČT24. Následně pracoval jako ředitel zpravodajství ČT či 

výkonný ředitel nových médií. Od 10. října 2011 zastává pozici ředitele programu ČT.  

Rozhovor s Tomášem Motlem proběhl dle domluveného termínu 18. dubna 2018 

v prostorách České televize. Respondent byl s více než týdenním předstihem seznámen se 

základními otázkami a s cílem práce. Rozhovor byl po souhlasu s respondentem nahráván 

a přepis následně zaslán k autorizaci. Obdobně probíhal rozhovor s Milanem Fridrichem, 

jen s tím rozdílem, že se rozhovor uskutečnil 28. června 2018.  
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6 Analytická část 

V této kapitole přicházíme s konkrétními výsledky, které jsme získali zpracováním dat dle 

metodologie uvedené v předchozí kapitole. Výsledky obsahové analýzy jsou dle potřeby 

přímo v jednotlivých podkapitolách doplněny o případné další poznatky vyplývající ze 

studia výročních a závěrečných zpráv ČT. Podkapitoly jsou řazeny podle jednotlivých roků 

a programových schémat, závěrečná část se následně věnuje shrnutí a vzájemnému 

srovnání vysílání obou kanálů. 

6.1 ČT2  

6.1.1 Programové schéma ČT2 před spuštěním ČT art (2012/2013) 

6.1.1.1 Podzimní vysílací schéma 2012 

Říjen roku 2012, respektive jeho druhý týden (celkově 41.), byl na kulturu velmi bohatý – 

věnoval jí 3 132 minut. Z toho dvě třetiny zabraly filmy a dokumenty. Hodně prostoru 

vyplnily rovněž koncerty, respektive z nich vycházející hudební pořady. A pozadu nebyla 

ani nabídka publicistiky. Z kulturních magazínů ČT byly zastoupeny: Kultura.cz, Medúza, 

Mimo rámec, Třistatřicettři, Artmix, Divadlo žije! a Folklorní magazín. Tradičně se ČT2 

na podzim věnovala festivalu Zlatá Praha, jednak přímým přenosem zahajovacího večera, 

dále promítáním oceněných dokumentů z minulého ročníku (Jiří Kylián: Zapomenuté 

vzpomínky) či festivalovými minutami, které shrnovaly novinky 49. ročníku.  

Kulturní pořady měly své zastoupení v programu každý den. Jednoznačně nejvíce jich bylo 

o víkendu. Obecně byla kultura prezentována především ve večerním vysílání – ať již 

v hlavním vysílacím čase či pozdě v noci v rámci repríz dříve v týdnu vysílaných pořadů 

a archivní tvorby. Výjimkou byla středa, kdy bylo sice v přepočtu na vysílaný čas rovněž 

více prostoru věnováno kultuře ve večerním programu, nicméně odpoledne bylo v 

programu úctyhodných pět pořadů s celkovou stopáží 174 minut. Za pozornost rovněž stojí 

sobotní dopoledne a odpoledne, které byly unikátní v tom, že nabídly velké množství 

premiérově vysílaných pořadů – celkem pět. Na odpolední vysílání připadlo ve 

sledovaném týdnu 601 minut, na dopolední jen 215.  
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Graf 1 – Typologie kulturních pořadů na ČT2 dle celkové stopáže (41. týden 2012). 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zlepšit orientaci diváků v programu pomáhala tematická vysílací okna, mezi nimiž 

převažovala filmová okna, jako Velikáni filmu (ve sledovaném období zaměřenými na 

Orsona Wellese – v pátek snímkem Dotek zla, v pondělí Procesem), úterní Chodníky slávy 

(věnované Lee Marvinovi snímkem Monte Walsh), pondělní Noční filmový klub 

(s premiérou americko-německého filmu Nebe), středeční Světové filmové perly 

(Garderobiér), Film point (Drahý otec) či nedělní Filmové návraty (Operace Spodnička). 

Významné české dokumenty byly vysílány ve čtvrtek večer v rámci okna Perly českého 

dokumentu, evropské v rámci cyklu Evropa dnes premiérově vysílaném ve středu 

odpoledne a následně reprízovaném v úterý v noci. Hudba pak měla dvojici volných cyklů: 

víkendové Sólo pro a Blues ze Staré Pekárny vysílané v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. 

Ze žánrů jasně dominoval film, především díky množství odvysílaných filmů a jejich delší 

stopáži, neboť jich byla většina delší než 100 minut. Hodně prostoru, přes 20 % vysílacího 

času, měla rovněž hudba. Překvapivě o tolik pozadu nebylo ani výtvarné umění, jednak 

díky tomu, že se mu vedle pravidelných magazínů věnovala i řada dokumentů, mezi nimiž 

byl i jeden s delší 85minutovou stopáží – Ženy jsou hrdinky – francouzský dokument 

mapující stejnojmenný celosvětový projekt umělce JR. Francouzská tvorba byla obecně 

hojně zastoupena, nejvíce po české. Nejen díky zmíněnému dokumentu, ale i 

dokumentárnímu cyklu Architektura či filmu Brutální Nikita, na němž se spolupodílela 

rovněž Itálie.  
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Graf 2 – Tematické rozložení kulturních pořadů na ČT2 dle celkové stopáže  

(41. týden 2012). Zdroj: vlastní zpracování 

 

6.1.1.2 Jarní vysílací schéma 2013 

Jarní vysílací schéma ČT2 věnovalo ve sledovaném týdnu (6.) kultuře celkem 2 189 minut. 

Nejvíce ve formě dokumentů, což souvisí s tím, že většina z nich byla zároveň znovu 

vysílána v repríze, dále filmům a populárně zábavným pořadům, kterým ve statistikách 

znatelně pomohlo vysílání přímého přenosu udílení cen Grammy se stopáží 210 minut. 

Dokumenty jasně dominovaly i co se týče počtu pořadů, přičemž polovina z nich měla 

stopáž menší než půl hodiny, druhá polovina měla stopáž v rozmezí 50–57 minut. Téměř 

osmina kulturních pořadů pak připadla na publicistiku (opět i díky opakování) – ať již šlo 

o Film 2013, literární Třistatřicettři, Divadlo žije! či magazín Pološero, který se ve 

sledovaném období zrovna věnoval umění. Z koncertů byl v programu The Blues Brothers 

Day, záznam setkání bluesmanů na mezinárodním festivalu v polské Vratislavi, v rámci 

ČT Live se pak ve vysílání objevil Ondřej Havelka slavící šedesátiny s Perlami swingu, v 

nichž zazněla hudba 30. a 40. let 20. století. Vzhledem k připomínání 60 let České televize 

byl do programu mimo jiné zařazen dokument Viktor Polesný z volného cyklu Návraty 

dokumentaristů. 
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Graf 3 – Typologie kulturních pořadů na ČT2 dle celkové stopáže (6. týden 2013). 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Pevné místo měla v programu Dvojky vysílací okna zaměřená na film, ať již šlo o Velikány 

filmu (ve sledovaném období zaměřenými na Francise Forda Coppolu skrze filmy Cotton 

Club a premiérově uvedené Ztracence) vysílané v pondělí a pátek, dále o Noční filmový 

klub (zastoupený snímkem Skafandr a motýl), úterní Chodníky slávy (zaměřené na Daniela 

Day-Lewise v premiéře filmu Nine), středeční Světové filmové perly (Věznice) nebo 

sobotní Filmový klub (Intimita). V pátek pak mělo své jasně vymezené okno i divadlo – 

Legendární inscenace – jež bylo konkrétně zaměřeno na Podivné odpoledne dr. Zvonka 

Burkeho.  
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Graf 4 – Tematické rozložení kulturních pořadů na ČT2 dle celkové stopáže 

(6. týden 2013). Zdroj: vlastní zpracování 

Co se týče skladby žánrů, jednoznačně převládal film, následovaný hudbou, která měla 

vedle koncertů a magazínů bohaté zastoupení i v dokumentech. Hodně prostoru bylo díky 

dokumentům věnováno rovněž architektuře (Milionářská bydlení, Technické divy světa – 

Taipei 101, Fojtství Velké Karlovice, Kutná Hora – Monte Carlo středověku). Naopak 

malé zastoupení mělo divadlo. 

Kromě již zmíněných filmových premiér a premiér kulturních magazínů ČT se jich o moc 

více neobjevilo. Jen americký dokument Technické divy světa – Taipei 101, dokumentární 

film Těžká léta československého filmu 1969–1989 a Na plovárně se Zakirem Hussainem. 

Co se týče původu, převládala česká tvorba. Ze zahraniční šlo nejčastěji o tvorbu britskou, 

mnohdy z dílny BBC (Milionářská bydlení, Příběhy starožitností aneb Víte, co máte?, 

Mona Lisa & jarmark), či americkou, primárně díky filmům, u kterých naopak byla česká 

tvorba v minoritě. Ve sledovaném týdnu byl k vidění jen jeden český film – Panelstory 

aneb Jak se rodí sídliště od Věry Chytilové. Žádné zastoupení neměla slovenská ani 

studentská tvorba. Z hlediska denní doby bylo kulturním pořadům věnováno nejvíce 

prostoru večer, díky reprízám dokumentů a magazínům ČT ve velmi pozdních hodinách. 

Nicméně ne všechny reprízy probíhaly touto dobou, některé i v přívětivějším čase 

dopoledne: Film 2013, Technické divy světa – Taipei 101, Milionářská bydlení, 

Třistatřicettři či Divadlo žije!  
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Dopolední a odpolední kulturní vysílání bylo poměrně vyvážené, věnováno mu bylo 374 

minut v prvním případě, 346 minut v druhém. Obecně byly přes den promítány dokumenty 

zaměřené primárně na umění, ať již šlo o japonský cyklus Galerie umění, britský Mona 

Lisa & jarmark či Příběhy starožitností aneb Víte, co máte? Nejvíce kulturních pořadů se 

objevilo v programu v pondělí a pátek, mimo jiné díky filmovým oknům. Naopak ve 

sledovaném týdnu měla kultura velmi slabé zastoupení ve středu, a překvapivě ještě méně 

v neděli, kdy ji zastupovala pouze talk show Na plovárně a přenos cen Grammy. 

6.1.1.3 Letní vysílací schéma 2013  

Letní sezóna bývá tradičně ve znamení repríz a nejinak tomu bylo i v případě ČT 2. 

Většina reprízovaných pořadů byla navíc staršího data výroby. Ze všech pořadů ve 

sledovaném týdnu (28.) bylo pouze sedm uvedeno premiérově, z toho šlo dvakrát o 

magazín Film 2013, dvakrát o film (I Love You Phillip Morris, Nepohodlný), dále o 

filmový dokument Miloš Forman – Co tě nezabije... (první díl třídílného dokumentu 

Miloše Šmídmajera o legendárním režisérovi), Úsměvy Jaroslava Dietla (cyklus navazující 

na původní Úsměvy českého filmu, který kombinuje rozhovory s Jaromírem Hanzlíkem o 

úsměvných chvilkách jednotlivých umělců s příhodnými ukázkami z jejich tvorby) a 

záznam koncertu vysílaného ku příležitosti předávání Nobelovy ceny míru 2011. Téměř tři 

čtvrtiny kulturně zaměřených pořadů byly vysílány ve večerním programu – tedy od osmé 

hodiny do šesté ranní. Odpolední vysílání mělo i díky filmům výraznější zastoupení (445 

minut) oproti dopolednímu, na které připadalo celkem 300 minut. 

Celkem bylo kulturnímu vysílání ve zkoumaném týdnu věnováno téměř 44 hodin 

vysílacího času. Velmi často šlo o českou tvorbu – ve více než 70 % případů. 

Mimoevropská tvorba byla zastoupena primárně americkými filmy. Ostatně právě ty měly 

v programu díky oknu Filmový klub – Americké nezávislé léto své místo pevně dané. 

Programoví tvůrci nezapomněli upozornit na 60. výročí České televize – například 

pořadem Úsměvy, který se snažil v daném roce mapovat úsměvným způsobem začátky 

vysílání, ve sledovaném týdnu zaměřením na Jaroslava Dietla.  
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Graf 5 – Typologie kulturních pořadů na ČT2 dle celkové stopáže (28. týden 2013). 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je patrné z grafu, programová nabídka byla postavená primárně na dokumentech 

a filmech. Ostatně letní schéma ČT2 se zaměřovalo na český (ve sledovaném období byl 

vysílán film Šeptej) a americký film – Americké nezávislé léto (konkrétně byl vysílán film 

I Love You Phillip Morris). Další prostor byl věnován volným cyklům Velikáni filmu (ve 

sledovaném období se cyklus věnoval Ralphovi Fiennesovi a odvysílal snímky Oněgin 

a Nepohodlný), Filmové návraty (Meč a růže), Filmový klub (Kráska dne), Noční filmový 

klub (Ledová bouře) či Chodníky slávy zaměřené na Kevina Costnera (Krajina střelců). 

Dokumentům pak byly vyčleněny primárně volné cykly Na hranici tradic a Géniové, 

blázni a pábitelé. Prvně zmíněnému cyklu byl v programu vyhraněn prostor téměř každý 

večer a vedle dokumentů byl do cyklu zařazen i záznam nejstaršího regionálního 

folklorního festivalu v České republice – Slovácký rok v Kyjově. Dále měly v programu své 

místo dokumentární série Příběhy starožitností aneb Víte, co máte?; Na vrcholky hor s 

Vladimírem Čechem; Architektura; Zatopené osudy; Ateliér civilistního parealisty či 

zmíněný filmový dokument Miloš Forman – Co tě nezabije… Obecně byla skladba 

dokumentů pestrá, jak co se týče typologie, tak stopáže – programová okna byla nastavena 

jak na krátké čtvrthodinové dokumenty, tak i půlhodinové a hodinové.  

Zpravodajství a divadelní představení v programu naopak zcela chyběly. Překvapivým 

zjištěním rovněž bylo, že se ve vysílání neobjevil žádný pořad věnující se kritické reflexi 

a obecně bylo odvysíláno velmi málo tematických magazínů. Na druhou stranu se 

výraznější část pořadů zabývala dříve zmíněnou folklorní tematikou. Z koncertů se v 
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programu objevila dvojice repríz: Vivaldianno MMXII, unikátní projekt dvojice Michal 

Dvořák – Jaroslav Svěcený, a Pocta rokenrolovému králi, koncert známých písní 

E. Presleyho v podání K. Gotta, K. Zicha, H. Vondráčkové a dalších. 

 

Graf 6 – Tematické rozložení kulturních pořadů na ČT2 dle celkové stopáže (28. týden 2013). 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z hlediska témat obsahu se nejčastěji objevoval film (ať již šlo o samotné filmy, filmové 

magazíny či dokumenty zaměřené primárně na film a osobnosti s ním spjaté) a hudba. 

Hodně prostoru bylo věnováno rovněž architektuře, byť u ní je to do značné míry i tím, že 

se ve stejném týdnu několik pořadů opakovaně reprízovalo (např. Architektura, Na 

vrcholky hor s Vladimírem Čechem či Zatopené osudy). S výjimkou středy a neděle, kdy 

byly kulturní pořady rovnoměrně rozloženy, připadaly kulturní pořady primárně na večerní 

vysílání.  

6.1.2 Programové schéma ČT2 po spuštění ČT art   

U následujících vysílacích schémat upouštíme od vytváření grafů, neboť je v daném 

období kulturní tvorba na ČT2 zastoupena již jen doplňkově. Nicméně vyčíslení 

nejdůležitějších metrik je zaznamenáno přímo v textu. 

6.1.2.1 Podzimní vysílací schéma 2013 

První období, v němž zkoumáme programovou nabídku ČT2 po vzniku ČT art, je říjen 

2013, konkrétně 41. týden v roce. Vznik nových kanálů ČT :D a ČT art znamenal odsun 

většiny pořadů pro děti i kulturních pořadů. Kultuře, na kterou se v analýze zaměřujeme, 
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bylo věnováno 1 029 minut. Z toho 80 % ve večerním vysílání, odpoledne se kultura 

objevila ve vysílání jen čtvrtečním dokumentem Architektura a nedělní premiérou talk 

show Na plovárně. Jeho repríza se zároveň objevovala v pátečním dopoledním vysílání. 

Dále bylo kultuře vyčleněno sobotní dopoledne, kdy byla odvysílána rovnou trojice 

pořadů, které byly znatelně orientované na folklór: Potulní architekti, Putování za 

muzikou, Veličenstvo cimbál. 

Své místo si na Dvojce udržela primárně filmová vysílací okna – ať již šlo o zavedený 

pondělní Noční filmový klub či Velikány filmu, kterým byl vyčleněn pondělní a páteční 

večer. Ve sledovaném období posledně zmíněné okno připomínalo filmy Řek Zorba a 

Dědictví Ferramontiů mexicko-amerického herce Anthonyho Quinna. Dále nově přibyl 

nedělní Filmový klub Exclusive a středeční České kino na Dvojce, jež představovalo 

úspěšnou českou tvorbu posledních 20 let (ve sledovaném týdnu snímkem Ene bene). 

Celkem filmová tvorba představovala polovinu vysílacího času, který byl na Dvojce 

zasvěcen kulturní tvorbě. Nicméně žádný ze šestice vysílaných filmů nebyl promítán 

premiérově. 

I v případě ostatních pořadů byla většina jen opakováním. Výjimku představovalo nedělní 

Na plovárně s Jiřím Dědečkem a především pak sobotní ranní dokumentární okno 

přinášející hned trojici premiér za sebou: dokument Potulní architekti, hudební cyklus 

Putování za muzikou a Veličenstvo cimbál, dokument o tomto pozoruhodném lidovém 

hudebním nástroji.  

Právě dokumenty byly dalším nejčastějším typem pořadu, který zůstal na ČT2 zachován.  

Konkrétně jim bylo ve sledovaném týdnu věnováno 485 minut. Většina z nich byla 

zaměřena na hudbu (primárně lidovou, mimo jiné díky cyklu Písně domova) a 

architekturu, ale své zastoupení měla i literatura, umění ve veřejném prostoru či slam 

poetry. Typologii pořadů dále doplnily pouze populárně-zábavné pořady v podobě 

oblíbené talkshow Na plovárně, kam tento pořad dle televizního programu Česká televize 

zařazuje. 

Kulturní pořady měly alespoň nějaké zastoupení každý den. Nejvíce jich bylo zařazeno do 

programu o víkendu. Jak již bylo zmíněno, v drtivé většině případů jim bylo vyčleněno 

místo ve večerním vysílání, respektive pozdním nočním. Mnohdy se navíc jednalo o 

archivní pořady staršího data. Jeden z pořadů vysílaných na ČT art, dokumentární cyklus 

Architektura, si v rámci opakování našel místo i na Dvojce – vysílán byl následující den 
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odpoledne. Zároveň šlo o jediný nefilmový pořad, který nebyl českého původu, nýbrž 

francouzského. Mezi filmy naopak převládala zahraniční tvorba zastoupená americkými 

filmy.  

6.1.2.2 Jarní vysílací schéma 2014  

Do roku 2014 již vstoupila Dvojka jako nově a jasně definovaný kanál, doplňující 

rozšířenou nabídku stanic České televize. Jarní vysílací schéma navazovalo na změny 

započaté ve druhé polovině předešlého roku a snažilo se dále usnadnit divákům orientaci v 

programové nabídce. I nadále bylo dle analýzy 6. týdne nejvíce prostoru věnováno filmům 

(téměř dvě třetiny) a dokumentům, přestože ty byly zachovány pouze s kratší stopáží pod 

půl hodiny. V nabídce nechybělo ani divadelní představení, konkrétně Blaník od Divadla 

Járy Cimrmana, a hudba reprezentovaná cyklem Putování za písničkou. Vzhledem k tomu, 

že o víkendu začínala zimní olympiáda v Soči, bylo na úkor přímých přenosů upuštěno 

nejen od kulturních pořadů, ale i naprosté většiny ostatních. Nicméně soudě podle 

nahlédnutí do programu předešlého týdne a výroční zprávy by jinak kulturní vysílání 

zastoupeno bylo – filmovým vysílacím oknem a několika dokumenty. Vzhledem k tomu, 

že olympiáda pozměnila pouze víkendové vysílací schéma, rozhodli jsme se tento předem 

vybraný týden v analýze zachovat. 

Pondělní (a nedělní, s výjimkou doby olympiády) večery byly spjaty s vysílacím oknem 

Velikáni filmu (v daném týdnu věnovaným Věře Chytilové, krátce před jejími 

85. narozeninami), po němž následoval Noční filmový klub. V úterý filmovou tvorbu 

zastupovaly od 22. hodiny české filmy. Pátky pak byly zasvěceny filmům natočeným 

v koprodukci ČT. Sobotám měl být dále vyhrazen volný cyklus Bondfest představující 

filmy o agentovi 007. Vedle těchto programových oken byl (namísto českých kultovních 

filmů mladšího data) uveden také film Mistři, jako ukázka hereckého umu J. Ornesta, který 

v té době slavil životní jubileum.   

I přes víkendový start upraveného vysílání v souvislosti s olympijskými hrami měla 

kultura v samotném týdnu dostatečné zastoupení i na obrazovkách ČT2, konkrétně 933 

minut, ostatně každý všední den jsme mohli na kulturně orientované pořady narazit. 

Nejvíce prostoru jim bylo věnováno ve čtvrtek, kdy měla kultura své zastoupení v 

dopoledním, odpoledním i večerním vysílání. Ve sledovaném týdnu se pak kulturní pořady 

objevily v denním vysílání, konkrétně odpoledním, již jen ve středu. Celkově bylo téměř 

90 % kulturních pořadů vysíláno večer.  
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Bohatě byla v programu ve sledovaném období zastoupena nabídka dokumentů 

o architektuře, ať již šlo o tuzemskou či zahraniční tvorbu. Většina odvysílaných pořadů 

byla českého původu. Premiéry byly uvedeny jen dvě – dokument Berlínský král klezmeru 

(tentýž týden zároveň reprízovaný) a francouzský film Ti, kteří zůstávají. I přes dominanci 

filmové nabídky (645 minut), která se opírala o zahraniční tvorbu, primárně francouzskou, 

převládala obecně v programu tuzemská tvorba. Přibližně 100 minut bylo věnováno hudbě 

a architektuře. Skladbu žánrů doplnilo již jen zmíněné divadlo, které díky větší stopáži 

představení Blaník (85 minut) nebylo o tolik pozadu.  

6.1.2.3 Letní vysílací schéma 2014 

Rovněž skladba letního vysílacího programu ČT2 se oproti předešlému roku výrazně 

proměnila. Kultuře bylo na ČT2 věnováno ve sledovaném 28. týdnu o polovinu prostoru 

méně oproti předešlému létu – konkrétně 1328 minut. Z toho byla drtivá většina (1048 

minut) vysílacího času věnována filmům. Jednak díky tradičnímu vysílacímu oknu 

Velikáni filmu, který přinášel v pondělí a v neděli díla českých i světových tvůrců. Ve 

sledovaném období byl představen Josef Vinklář, a to snímky Poločas štěstí a Hadí jed, v 

nichž účinkoval. V pondělí před půlnocí byl navíc filmům vyčleněn Noční filmový klub 

(Elementární částice). Dále měly ve vysílání své pevné místo nejlepší snímky natočené 

v koprodukci s Českou televizí (páteční České kino na Dvojce – Akumulátor 1), klasické 

francouzské filmy díky nedělnímu oknu Francouzští samotáři (Nenapravitelný), česká 

filmová klasika v úterý večer, v sobotu večer westerny skrze vysílací okno S kolty u pasu 

(Rio Lobo) a dále byla pro letní sezonu vytvořena dvojice dalších filmových oken: Filmové 

delikatesy v sobotu večer (Serpico) a Horror čtvrteční noci (Mlha).  

Kultura se v programu ČT2 objevovala každý den, nejvíce zastoupení měla o víkendu, 

v pondělí a čtvrtek. Ve většině případů jí bylo věnováno večerní vysílání, což souvisí s tím, 

že se často jednalo o filmy. Na dopolední a odpolední vysílání připadla šestina času – ve 

sledovaném období jim byl vyčleněn prostor jen v úterý, čtvrtek a především pak o 

víkendu. Vedle filmů se v programu objevilo i několik dokumentů, primárně o architektuře 

(Technické divy světa – Opera v Sydney, Příběhy domů – Znovuzrozený zámek Fryštát, Po 

Královské cestě s profesorem Františkem Dvořákem), ale i výtvarném umění díky 

japonskému dokumentárnímu cyklu Galerie umění. Většina dokumentů byla ve stejném 

týdnu reprízovaná. Z ostatních žánrů se v programu objevila již jen hudba, kterou 
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zastupoval pořad … a tuhle znáte?, věnující se současné dechové hudbě a představující 

domácí kapely.  

Z hlediska žánrů opět jasně dominoval ve stejné míře film. Po něm architektura s 202 

minutami. Další žánry měly již pouze minimální zastoupení – hudba 52 minut, výtvarné 

umění 26 – respektive nebyly vůbec zastoupeny. Žádný z pořadů nebyl, s výjimkou filmu 

Mlha, představen v premiéře. Co se týče původu, tak byla hojně zastoupená americká 

tvorba, která díky filmové nabídce a dokumentárnímu cyklu Technické divy světa zaplnila 

celkem přes 500 minut.  

6.1.2.4 Podzimní vysílací schéma 2014 

O proti letnímu schématu Dvojky došlo v podzimním k navýšení prostoru věnovaného 

kultuře, ve sledovaném 41. týdnu konkrétně na 1 892 minut. Z toho většinu prostoru (jak 

co se týče typu pořadu, tak žánrů – 1 195 minut) vyplnila filmová a seriálová tvorba, do níž 

byl započítán pouze historický seriál Borgiové, který byl dostatečně zajímavý i pro diváky 

ČT art, kde byl následně rovněž vysílán. Filmům byla opět vyčleněna vysílací okna 

Velikáni filmu, Noční filmový klub, Ve jménu kultu a Francouzští samotáři. Prvně 

jmenované okno připomínalo tvorbu scenáristy Vladimíra Körnera, který oslavoval 75 let. 

Konkrétně šlo o trojici filmů, v pondělí o Svědka umírajícího času, v úterý o Krev 

zmizelého a v neděli o Anděla milosrdenství. ČT art dále doplnila snímek Královské 

usínání. Nedělní filmovou nabídku Dvojky dále rozšířili Francouzští samotáři snímkem 

Borsalino. Pondělní Noční filmový klub nabídl reprízu polského filmu Konstanta. Sobotní 

okno Ve jménu kultu pak Hercula Poirota – Poslední víkend. Vedle toho bylo v programu 

zařazeno i několik dalších filmů: Bimboland, československá Zlatá reneta, V žáru noci, 

Zabíjení je moje práce, lásko či Dívka s pomeranči, která byla vysílána netradičně ve 

čtvrtek ráno. Shodně prostoru (350, respektive 347 minut) bylo vyčleněno dokumentům a 

hudebním pořadům. 

Zastoupení měla kultura ve vysílání každý den, nejvýrazněji v sobotu večer, kdy bylo 

v programu celkem sedm pořadů, jeden další pak dopoledne. Nejméně jí naopak bylo 

v úterý, kdy se vysílal jen zmíněný film Krev zmizelého a hudební pořad Z Horácka 

a Podhorácka. Obecně jasně dominoval prostor ve večerním vysílání. Jen čtyři pořady 

z celkových 30 běžely dopoledne, tři odpoledne. Zároveň se v programu objevilo velmi 

málo premiér – jen dva díly seriálu Borgiové a premiérový díl Putování za muzikou. S 

výjimkou několika zahraničních filmů byly všechny pořady českého původu. Z hlediska 
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žánrů měla po filmech největší zastoupení hudba, která i díky zastoupení mezi dokumenty 

nakonec vyplňovala celkem 480 minut vysílání. Z toho se s výjimkou Fenoménu 

Underground jednalo výhradě o hudbu lidovou, které se věnovaly cykly Putování za 

muzikou a Písně domova představující folklorní soubory regionů (Z luhačovického Zálesí, 

Z Horácka a Podhorácka, Z Podluží, Z Valašska a Slovácka, Z Kyjovska). Repríza 

Šumných stop z ČT art zajistila prostor pro architekturu a v nabídce nechyběly ani pořady 

orientované na fotografii (Jan Saudek a Arnošt Goldflam o fotografii a kolem... a cyklus 

Folklorika, který se ve sledovaném týdnu zrovna zaměřoval na netradiční způsob 

fotografování folkloru). Trojice pořadů pak nespadala do vymezených kategorií, neboť se 

věnovala více žánrům zároveň. 

6.2 ČT art 

6.2.1 Rok první – přechodné období (podzim 2013) 

Již od samého počátku vysílání ČT art bylo záměrem dramaturgů vypracovat přehledné 

schéma strukturované do pravidelných a jasně definovaných tematických oken, aby 

usnadnili divákům orientaci v programu. Podzimní vysílací schéma bylo pojato jako 

zaváděcí, neslo se v duchu experimentální fáze, která měla v praxi prověřit funkčnost 

nových i stávajících formátů a jejich nasazení. Od začátku se v programu objevuje 

zpravodajský pořad Události v kultuře, který každodenně vysílání ČT art zahajuje živým 

přenosem ve 20:00 a v repríze jej kolem třetí hodiny ranní následně uzavírá. Další opěrný 

bod v programu představoval kritický diskuzní pořad Artefakta vysílaný od pondělí do 

čtvrtka ve 22:45. V pátek místo něj ve 23:00 začínal další nově vzniklý magazín Tečka 

páteční noci, nabízející prostor domácím interpretům, kapelám a alternativní tvorbě. 

Artefakta byla zároveň spolu s Událostmi v kultuře multižánrovými pořady. Ostatní pořady 

byly primárně orientovány na konkrétní umělecké obory, a tedy konkrétní cílové skupiny. 

Vysílání podle toho bylo rozděleno na množství tematických programových oken. Byť i 

mezi nimi bychom našli několik s multioborovým průsečíkem (například Perly českého 

dokumentu), případně docházelo v rámci některých oken ke střídání magazínů (například v 

rámci okna Kulturní magazíny, kde se střídal literární Třistatřicettři s hudebním Terra 

musica, na výtvarné umění zaměřeným Artmixem a na televizní tvorbu zaměřeným 

Monoskopem). 

Více než třetinu programu dle analýzy 41. týdne tvořily dokumenty, nejčastěji zaměřené na 
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hudbu a architekturu. Pestrá byla i nabídka publicistických pořadů, která byla dle 

očekávání bohatší oproti sledovanému období o rok dříve na ČT2. Celkem zabralo vysílání 

magazínů o téměř dvě hodiny více času. Novinkou v programové skladbě bylo 

zpravodajství zastoupené Událostmi v kultuře. Díky reprízám vyplnilo celkem 308 minut. 

Na druhou stranu nebyly do programu zařazeny pořady typu Na plovárně či Na forbíně 

TM, neboť zůstaly na ČT2, respektive byly zrušeny jako v druhém případě. Vysílání filmů 

pak bylo poměrně rovnoměrně rozloženo na obě stanice a celkem mu bylo věnováno stejně 

prostoru jako původně jen na ČT2. Nicméně s výjimkou vlastních kulturních magazínů a 

Událostí v kultuře bylo odvysíláno jen málo premiér. Nejvíce jich bylo v souvislosti se 

Zlatou Prahou – dvojice dokumentárních filmů. Dále byly premiéry zastoupeny jen 

záznamem ze Smetanovy Litomyšle 2013, animovaným filmem Americký pop a 

dokumentem Přemysl Kokeš – architekt. Z hlediska původu jasně dominovala domácí 

tvorba, následovaná francouzskou, britskou a americkou.  

 

Graf 7 – Typologie kulturních pořadů na ČT art dle celkové stopáže (41. týden 2013).  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Co se týče žánrů, nejvíce prostoru připadlo na hudbu – více než třetina – neboť měla 

zastoupení nejen díky koncertům a dokumentům, ale i hudebním magazínům. Na druhém 

místě se v programu nejčastěji objevovaly multižánrové pořady – primárně díky 

Událostem v kultuře a jejich reprízám či dokumentárním filmům vysílaným v rámci Zlaté 

Prahy, které byly na hraně tanečních a hudebních pořadů. Do filmové tvorby byly 

započítány ještě dva devítiminutové díly seriálu Mezi námi zvířaty. Ta zároveň zastupovala 
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animovanou tvorbu, která byla obecně poměrně výrazně zastoupena – vedle zmíněného 

seriálu navíc filmem Americký pop či dokumentem Komora. Značný prostor byl věnován 

také opeře – primárně díky pondělnímu večeru, jak podrobněji rozvedeme níže. 

Klasickému divadlu a designu naopak tradičně nejméně. 

 

Graf 8 – Tematické rozložení kulturních pořadů na ČT art dle celkové stopáže (41. týden 2013). 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nyní se detailněji podívejme na to, jak vypadala skladba vysílání v jednotlivých dnech. 

Pondělní okno Z první řady se neslo ve znamení divadelních, operních či baletních 

představení. Po Artefaktech Jana Buriana následovalo Slovenské okno zaměřené na 

filmovou tvorbu našich sousedů. Jednou v měsíci jej pak střídal Průvan, magazín 

studentského a krátkého filmu. Pozdní večerní program byl věnován dokumentům, ve 

sledovaném týdnu zaměřeným na operu, čímž se tematicky navázalo na La Traviatu 

vysílanou v rámci okna Z první řady. Její výběr nebyl náhodný, neboť jí bylo připomínáno 

200 let od narození Giuseppe Verdiho. Tomuto věhlasnému skladateli byl věnován i jeden 

ze zmíněných nočních dokumentů. Druhým pak byl koprodukční dokument EBU mapující 

nejzajímavější evropské operní projekty sezóny 2012.  

Úterní program byl pestřejší. Začátek byl vyhrazen Pop-rockovému pódiu zaměřenému na 

českou tvorbu. Po něm následovalo okno Klobouk dolů přinášející dokumentární portréty 

zajímavých osobností napříč žánry, teritorii i dobou. V rámci sledovaného týdne 

pokračovala orientace na hudbu a byl představen Elvis Presley. Na něj dále navazoval 
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cyklus Básníci Evropy věnovaný skladateli a zpěvákovi Gino Paolimu. Talk show 

Artefakta moderoval v úterý Jan Rejžek. Pozdní večer patřil animované tvorbě (ať již šlo o 

seriál Mezi námi zvířaty či premiéru filmu Americký pop) následované klasickou hudbou. 

Samotný závěr vysílání pak patřil reprízám dokumentů, mezi nimiž převládalo téma 

architektury.  

Středeční program zahajovaly kulturní magazíny. Ve sledovaném týdnu šlo o literárně 

zaměřený magazín Třistatřicettři. Dále měly v programu své místo pořady a dokumenty 

o výtvarném umění a architektuře díky oknu Galerie Kavky. Po nich následovala Artefakta 

Lucie Klímové a vysílací okno Hudební klub, které nabízelo akviziční hudební pořady. Po 

půlnoci pak filmová tvorba z archivů ČT a reprízy magazínu Divadlo žije! a koncertu 

The Cure. 

Čtvrteční vysílání začínalo díky oknu Perly českého dokumentu přehledem autorských 

dokumentů a jejich tvůrců. Ve sledovaném týdnu šlo o Blues o mrtvém vrabci, přinášejícím 

pohled na básníka a textaře Josefa Kainara. Tématu literatury se následně věnoval i 

magazín U zavěšené knihy, později i repríza magazínu Třistatřicettři a v rámci okna 

Literární adaptace se mohli diváci podívat na filmy vycházející ze známých literárních 

děl. Artefaktům Miroslava Balaštíka předcházelo dokumentární okno zaměřené na 

architekturu, mimo jiné díky pravidelnému archivnímu cyklu Po Královské cestě s 

profesorem Františkem Dvořákem. Závěr pak patřil klasické hudbě.  

Pátek byl primárně určen fanouškům filmu a hudby. Začátek patřil dokumentárnímu cyklu 

Bigbít o historii české a slovenské rockové hudby. Po tradičním magazínu Film 2013 se 

program vracel k hudbě Večerním rockováním (koncerty světových hvězd), živě vysílaným 

kontaktním magazínem Tečka páteční noci a reprízou středečního Hudebního klubu. Spolu 

s ním se objevily i další reprízy dokumentů a magazínů vysílaných v předešlých dnech. 

Sobotním večerům byly pod hlavičkou Je nám ctí vyčleněny komponované programy 

věnované významným událostem, výročím či osobnostem. Dne 12. října začínal prestižní 

festival Zlatá Praha, a tak bylo přenášeno jeho slavnostní zahájení z Velkého sálu Paláce 

Žofín a následně odvysíláno i několik filmových dokumentů. Následně měly ve vysílání 

prostor reprízy úterních oken Klobouk dolů a Pop-rockové pódium.  

Nedělní program zahajovaly premiérové díly magazínu Divadlo žije! následované oknem 

Kino art, zaměřeným na evropské a světové artové filmy. Po něm měla zastoupení klasická 

hudba, ve sledovaném týdnu zastoupená záznamem ze Smetanovy Litomyšle 2013. Závěr 
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patřil české archivní filmové tvorbě a tradičně reprízám dokumentů vysílaným dříve 

v průběhu týdne.  

6.2.2 Jarní vysílací schéma 2014 

Jarní schéma se neslo v duchu úprav vysílacího schématu. Jednak došlo k nahrazení 

diskuzního pořadu Artefakta vysílaného čtyřikrát týdně za novou odbornější talk show – 

Jasnou řeč Josefa Chuchmy. Úzce specializovaný televizní magazín Monoskop byl zrušen 

a další z kulturních měsíčníků (Artmix, Třistatřicettři, Terra Musica) i týdeník Divadlo 

žije! pak byly přesunuty na časy po 22. hodině. Tyto úpravy podle ČT vyplynuly z 

porovnání sledovanosti a „faktu, že diváci dávají výrazně přednost konkrétním zážitkům 

zprostředkovaným televizí před jejich publicistickou reflexí v různých typech magazínů či 

diskusních pořadů“.
112

 

Nově se v programu Artu objevilo vysílací okno životopisných filmů Životy slavných 

(nahrazující čtvrteční Perly českého dokumentu), a vysílací okna zaměřená na kvalitní 

seriálovou tvorbu (pomineme-li i dříve vysílaný krátkostopážní animovaný seriál Mezi 

námi zvířaty). Na obrazovkách se tak objevil historický seriál Řím či kultovní seriál Mighty 

Boosh. Více prostoru získal i film – Kino art se kromě neděle přesunulo i na sobotu. Nově 

byla na ČT art z Dvojky přesunuta i oblíbená talk show Marka Ebena Na plovárně, jejíž 

reprízy i nadále zůstaly na ČT2. Události v kultuře pak již byly vysílány pouze v rámci 

zahájení vysílání, od závěrečných repríz se upustilo. Středeční vysílací okno Galerie 

Kavky, původně zaměřené na výtvarné umění, nahradilo okno s názvem Kulturní 

fenomény, které dalo prostor i dalším druhům umění.  

Kultuře bylo na obrazovkách ČT art věnováno ve sledovaném období 6. týdne celkem 2 

770 minut, tedy zhruba o 300 minut méně než krátce po startu tohoto kanálu. Z poloviny se 

na tom podepsalo vypuštění repríz Událostí v kultuře. V průběhu jara navíc došlo ke 

zkrácení jejich stopáže z 22 minut na 18, což shodou okolností nastalo přímo v námi 

sledovaném období, konkrétně od 8. února. Nejvíce prostoru – přes jednu čtvrtinu – 

připadlo na dokumenty. Ve větší míře byly rovněž zastoupeny publicistické pořady a 

filmová tvorba, k níž počítáme i rozšíření nabídky o dvojici zmíněných seriálů. Oproti 

zkušebnímu období již byly zastoupeny všechny typy pořadů.  

                                                           
112
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Graf 9 – Typologie kulturních pořadů na ČT art dle celkové stopáže (6. týden 2014). 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zároveň program přinesl více premiér nepůvodní tvorby, ať již šlo o filmy, dokumenty 

nebo hudbu. V pozdních nočních hodinách zůstal zachován prostor pro opakování dříve v 

týdnu vysílaných pořadů. Z hlediska produkce tradičně dominovala tuzemská tvorba. Ze 

žánrů své výsadní postavení potvrdily, a vysílací prostor dále navýšily, filmy s hudbou. Ze 

zahraniční tvorby měla největší zastoupení britská a francouzská – nejen díky 

dokumentární tvorbě, ale i díky dalším pořadům, například seriálům Mighty Boosh a Mezi 

námi zvířaty (oba britské). V rámci okna Slovenská vlna nebyla opomenuta ani slovenská 

filmová tvorba. Toliko obecně k jarnímu vysílacímu schématu, nyní ještě přejdeme na 

srovnání jednotlivých dnů. 

 

Graf 10 – Tematické rozložení kulturních pořadů na ČT art dle celkové stopáže (6. týden 2014). 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pondělní si zachovalo vysílací okno Z první řady (ve sledovaném týdnu zastoupené 

divadelním představením Poslední doutník) a Slovenské okno střídané jednou měsíčně 

studentským oknem Průvan. Mezi nimi byla na programu zmíněná nově vzniklá Jasná řeč 

Josefa Chuchmy shrnující hlavní události týdne. Ve vysílání nechyběl ani dokumentární 

film Trilobit Beroun 2013 o prestižních cenách, které uděluje Filmový a televizní svaz. Po 

půlnoci následoval seriál Mighty Boosh a dokument o Maje Plisecké v rámci okna Klobouk 

dolů. Samotný závěr nabídl ještě koncert Trumpet Summit Praha 2012. 

Úterý dále drželo vysílací okna Klobouk dolů a Pop-rockové pódium, jen v opačném 

pořadí. Pódium se navíc nově nezaměřovalo jen na českou hudbu, ale i zahraniční hvězdy 

jako například Pink. Po této dvojici oken následoval magazín Divadlo žije! (respektive 

střídaný s Terra musica). Své místo dále měla animovaná tvorba, včetně premiérových dílů 

seriálu Mezi námi zvířaty. Závěr večera pak nabízel směsici dokumentů o architektuře a 

hudbě, včetně cyklu profilů nejlepších českých mladých interpretů klasické hudby.  

Středeční program prošel většími změnami. Začínal oknem pro dokumenty s hodinovou 

stopáží, po němž následovala premiéra pořadu Na plovárně. Dále byl prostor věnován 

Perlám české animace a historickému seriálu Řím. Večer zůstal zachován Hudební klub, 

po kterém měl své místo cyklus s prof. Františkem Dvořákem a pestrá skladba repríz 

dokumentů a pořadů – primárně zaměřených na hudbu a divadlo.  

Čtvrtek zahajoval Život slavných – ve sledovaném týdnu prostřednictvím filmu Síla lásky, 

po němž následoval literární magazín U zavěšené knihy a dokumentární cyklus 

Architektura od televize ARTE. Po nich se program orientoval primárně na hudbu – jednak 

díky cyklu Kam zmizel ten starý song, vysílacímu oknu Klasika před spaním (v rámci 

kterého zazněl ve sledovaném týdnu Janáčkův máj ’99) nebo díky reprízám pořadu Ladí 

neladí a dokumentu o Haně Hegerové, který se objevil v rámci opakování okna Klobouk 

dolů. Na Architekturu v závěru večera ještě navázala repríza Artmixu.  

Páteční schéma bylo takřka totožné s podzimním. Začínalo prověřeným dokumentárním 

cyklem Bigbít a filmovým týdeníkem Film 2014. Po nich byl před Tečku páteční noci 

vsazen prostor pro seriál Mighty Boosh. Po půlnoci dále navazovalo okno Hudebního klubu 

a repríza magazínu U zavěšené knihy.  

Sobota tradičně nabízela prostor pro speciální příležitosti, případně okno Je nám ctí, jako 

tomu bylo v námi sledovaném období, kdy se stejně jako rok předtím na ČT2 připomínala 

tvorba Věry Chytilové – tentokrát dokumentem o ní a filmem Sedmikrásky. Po něm se 
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nově objevilo další vysílací okno Kino art, které v rámci 6. týdne odvysílalo premiéru 

britsko-kanadské Krajiny přílivu. V závěru vysílání následovala repríza Pop-rockového 

pódia a dvojice dokumentů.  

Nedělní vysílání v prime timu tradičně oslovovalo milovníky hudby (Klasika na konec 

týdne) a filmu (Kino Art, doplněné pozdějším archivním oknem s názvem Herecké 

hvězdy). Divadlo žije! bylo přesunuto na úterý, ale v pozdějších hodinách zůstalo 

zachováno ve formě reprízy. V hlavním vysílacím čase jej nahradil Artmix střídaný 

magazínem Třistatřicettři. V rámci sledovaného týdne bylo více prostoru výjimečně 

věnováno divadlu mimo jiné na úkor Kina art, neboť byl do vysílání speciálně zařazen 

přímý přenos večera z Nové scény Národního divadla na podporu legendárního 

Činoherního studia města Ústí nad Labem, které zažívalo krizi kvůli finančním problémům 

a rozhodnutí města o jeho zrušení.  

6.2.3 Letní vysílací schéma 2014 

První letní vysílací schéma Artu přineslo program zaměřený na filmy a dokumenty, které 

byly zastoupeny téměř ve stejném poměru, co se týče vysílaného času. Vysílací okna 

mnohdy vycházela z jarního vysílacího schématu, byť byla uzpůsobena letnímu režimu. 

Nejvíce se změny projevily u magazínů (Jasná řeč Josefa Chuchmy, Divadlo žije!/Terra 

Musica, U zavěšené knihy, Tečka páteční noci, Artmix), které měly přes léto pauzu. Dál 

běžel pouze Film 2014, který doplňoval filmově a seriálově nabitý páteční program. Ve 

sledovaném 28. týdnu bylo kultuře věnováno 2 845 minut. V drtivé většině případů šlo 

o reprízované pořady. Kromě Událostí v kultuře bylo představeno jen osm premiér.  
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Graf 11 – Typologie kulturních pořadů na ČT art dle celkové stopáže (28. týden 2014).  

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak již bylo řečeno, filmová nabídka byla tradičně pestrá. Kino art bylo přesunuto ze 

soboty na neděli a v sobotu jej doplnilo vysílací okno Americké nezávislé léto představující 

premiéry amerických filmů. Ve sledovaném období šlo o Půlnoční polibek. Páteční 

program zpestřovalo okno Studentské prázdniny nabízející přehlídku úspěšných 

studentských filmů. Další prostor byl věnován animované tvorbě – v pondělí v rámci 

vysílacího okna Světové animace (mimo jiné tak měla premiéru dánská satirická komedie 

Cesta na Saturn) či prostřednictvím vysílání britského seriálu Mezi námi zvířaty z dílny 

tvůrců Slepičího úletu. Filmové premiéry v letním schématu dále doplňovaly premiéry 

seriálové – konkrétně francouzského koprodukčního seriálu Odysseus a britského 

černohumorného seriálu Liga gentlemanů.  

Dokumentární tvorba byla patrně rovněž poznamenaná letním obdobím a ze všech 

dokumentů byl v rámci 28. týdne vysílán pouze jeden v premiéře (Notre Dame v Remeši). 

Tematicky se většina dokumentů věnovala hudbě, nicméně i další témata byla, jen 

s výjimkou designu, zařazena. I přes chybějící umělecky zaměřené magazíny tak byla 

patrná snaha programových tvůrců o zachování pestré nabídky. O její doplnění se postaraly 

starší formáty magazínů jako Toulky s Ladislavem Smoljakem, Za Shakespearem s 

Martinem Hilským (v roce 2014 se připomínalo 450. výročí od narození Williama 

Shakespeara), Ladí neladí či Čtení na dobrou noc.  
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Třetím nejčastějším typem pořadu byla hudba, která měla pevné zastoupení především 

díky úternímu Pop-rockovému pódiu, středečnímu Hudebnímu klubu a pátečním Legendám 

folku a country. Pondělní vysílací okno Z první řady dále nabídlo záznam koncertu Andrea 

Bocelliho. V rámci oslav roku hudby byl do programu zařazen záznam Koncertu ze 

Senátu. Připomenuta byla rovněž tvorba Karla Gotta, jenž oslavoval 75. narozeniny. To 

vše dále doplnily hudební dokumenty a magazíny, takže co se týče žánrů, měla hudební 

tvorba téměř totožné zastoupení jako filmová. Zbývající žánry měly značně menší 

zastoupení, oproti jarnímu schématu připadlo na úkor divadla více prostoru architektuře a 

literatuře.  

 

Graf 12 – Tematické rozložení kulturních pořadů na ČT art dle celkové stopáže (28. týden 2014). 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pondělní večery se díky vysílacímu oknu Z první řady dále nesly ve znamení divadla, 

baletu či vážné hudby, po němž následovalo okno zaměřené na studentskou, respektive 

slovenskou tvorbu. Seriálovou tvorbu v létě zastoupily premiéry britské Ligy gentlemanů. 

Ve zbývajícím prostoru dominovaly hudební dokumenty, jednak o Bobby McFerrinovi, o 

jubilejním 10. ročníku letního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, a v neposlední 

řadě byl do programu zařazen pěvecký medailon k 90. narozeninám české operní pěvkyně 

Libuše Domanínské. 

Úterní schéma bylo ve svém základu rovněž velmi podobné jarnímu díky zachování 

1111 

1073 

222 

104 

142 

51 

309 

0 300 600 900 1200

Film

Hudba

Divadlo

Architektura

Literatura

Výtvarné umění

Jiné/mix

Stopáž (minut) 

 

 



 

73 

vysílacích oken Klobouk dolů, Pop-rockové pódium a Kino art. V rámci roku české hudby 

byla do programu zařazena klasická hudba – Koncert ze Senátu. Pozdní večer se nesl ve 

znamení repríz pořadů různého typu i zaměření, například japonského cyklu Galerie 

umění, hudebního pořadu Sólo pro... Iva Křižana, talkshow Host do domu či dokumentu 

Filip Kaprál z cyklu Géniové, blázni, pábitelé).  

Středa si držela pořad Na plovárně a vysílací okna Hudební klub (zastoupený Swingovými 

legendami), Kulturně historický seriál (tentokrát Odysseus) a Kulturní fenomény – v jejich 

rámci byla představena premiéra francouzského dokumentu Notre Dame v Remeši. Závěr 

vysílání pak byl zaměřen primárně na hudební pořady.  

Lehké aktualizace se dočkalo čtvrteční vysílání. Začátek večera patřil střihovému 

dokumentu připomínajícímu stěžejní díla Jana Švankmajera, který v onom roce slavil 

80. narozeniny. Dále se v programu znovu objevilo okno Slavné literární adaptace, které 

v daném týdnu vysílalo film Řek Zorba, natočený podle stejnojmenného románu Nikose 

Kazantzakise. Místo hudebních pořadů v závěru vysílání dostaly prostor různě zaměřené 

pořady s delší stopáží pod jednu hodinu.   

Pátek se díky oknu Studentské prázdniny věnoval studentské tvorbě. Ač nešlo o premiéry, 

nabídla ČT filmovou tvorbu mladých úspěšných tvůrců – nejen našich (Libor Pixa), ale 

i zahraničních. Řada dalších pořadů nicméně byla vysílána premiérově (Film 2014, Na 

forbíně TM, další díl Ligy gentlemanů a pochopitelně nechyběly ani tradiční živě vysílané 

Události v kultuře), díky čemuž bylo nejvíce premiér právě v tento den. Oproti převaze 

hudebních pořadů, typických pro páteční závěry vysílání v předešlých obdobích, nabízelo 

letní schéma pestřejší směsici pořadů s různým zaměřením, stopáží i typologií. 

Víkend tradičně přinášel důraz na filmovou tvorbu, jak již bylo popsáno výše. Soboty se 

i nadále věnovaly komponovaným večerům, ve sledovaný týden došlo v rámci vysílacího 

okna Je nám ctí k připomínce 75. narozenin Karla Gotta. Celkem byla odvysílána trojice 

hudebních pořadů (Karel Gott očima Terezy Kopáčové, Zpátky si dám tenhle film, Čas 

slunce a růží) a dále ještě Na plovárně s Karlem Gottem. Byl to právě Art, který 

několikanásobnému Zlatému slavíkovi věnoval nejvíce prostoru ze všech stanic České 

televize – vedle něj se ve vysílání objevil jen v obrazovém životopise v rámci cyklu Po 

stopách hvězd na ČT1 a v menších zmínkách pak ve Studiu 6 a jako host v Interview 

ČT24. V závěru sobotního vysílání se na ČT art objevila hudba – reprízou Pop-rockového 

pódia a dokumentu Šafrán a exulanti z cyklu Legendy folku a country. Neděle byla oproti 
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tomu pestřejší. Výraznější místo měla jen zmíněná filmová přehlídka, kdy Kino art 

doplnilo okno Herecké hvězdy. 

6.2.4 Podzimní vysílací schéma 2014 

První výročí Artu nabídlo několik dílčích změn oproti jarnímu a letnímu schématu (ve 

většině případů šlo jen o přesuny vysílacích oken), nicméně v porovnání s 

experimentálním vysíláním krátce po spuštění kanálu jsou změny více patrné. Například v 

souvislosti s tím, že nabízí ještě pestřejší skladbu – vedle tradičních žánrů, které jsme 

sledovali, se začalo v programu objevovat více dílčích jako je tanec, animace (mimo jiné 

díky oknu Perly české animace), grafický design (zastoupený dokumenty Longplay a 

Klaus Voormann) či dabing (dokument Umění dabingu). Celkem ve sledovaném období 

odvysílal Art 3 035 minut. Nejvíce prostoru bylo tradičně věnováno filmově-seriálové 

tvorbě následované dokumentární tvorbou, která představovala zhruba čtvrtinu vysílání. 

Dále rostla nabídka publicistických pořadů, které se na obrazovky vrátily po letní pauze i v 

premiérových vydáních, a prostoru vyhrazeného divadelním představením. Stejně jako v 

předešlých sledovaných podzimních schématech jsme i nyní v rámci sledovaného týdne 

narazili na období, v němž probíhal festival televizní tvorby Zlatá Praha. Nově se ve 

vysílání ČT art objevil kritický magazín Konfrontace Petra Fischera, dokumentární cyklus 

Fenomén Underground a na architekturu zaměřené Šumné stopy, dobře známé z ČT2. 

 

Graf 13 – Typologie kulturních pořadů na ČT art dle celkové stopáže (41. týden 2014). 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Rozmanitější byla i nabídka zahraničních akvizic, ať již šlo o dokumenty či filmy. Mimo 

jiné výrazněji přibyla německá tvorba, kterou reprezentovaly filmy Dýchání pod vodou, 

Lulu a Jimi, a dále pak dvojice dokumentů: Klaus Voormann a Jean Metzinger – Na 

cyklistické závodní dráze. Ve všední dny se dařilo v době prime timu pravidelně 

představovat premiéry pořadů – nejen vlastní tvorby, ale i zahraniční. Jak bylo zvykem, v 

zastoupení žánrů dominovala hudba, zabírající více než třetinu vysílacího prostoru, 

následovaná filmy a nevyhraněnou tvorbou – ať již šlo o jiné žánry či jejich kombinace. 

Díky množství divadelních představení si divadelní tvorba polepšila logicky i v rámci 

zastoupení tohoto žánru. Bohatší byla i nabídka pořadů o výtvarném umění. Nyní k 

analýze 41. týdne roku 2014 detailněji. 

 

Graf 14 – Tematické rozložení kulturních pořadů na ČT art dle celkové stopáže (41. týden 2014). 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pondělní vysílání i nadále zahajovalo okno Z první řady, ve sledovaném týdnu bylo 

ovlivněno probíhajícím festivalem Zlatá Praha a zařadilo baletní představení Jezero. 

Zachována zůstala i následná Jasná řeč Josefa Chuchmy a Slovenské vysílací okno střídané 

se Studentským, které doplnil seriál Liga gentlemanů. Prostor repríz v závěru večera byl 

vyčleněn hudbě.  

Úterý si zachovalo Pop-rockové pódium (ve sledovaném týdnu vyhrazené záznamu 
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lyonského koncertu Woodkida), Noční kino art (s japonským animovaným filmem Směr 

Země) i prostor pro střídání magazínů Terra musica a Divadlo žije! Vysílací okno Klobouk 

dolů si vyměnilo prostor se středečním dokumentárním (Kulturní fenomény). Závěr pak 

nabízel reprízy dokumentů o výtvarném umění a Tečky páteční noci.  

Středa ve sledovaném týdnu nabídla přímý přenos slavnostního vyhlášení výsledků 

festivalu Zlatá Praha, včetně uvedení vítězného dánského dokumentu Portrét, který získal 

hlavní cenu Grand Prix 51. ročníku. Jinak mělo být v prime timu dle Zprávy za rok 2014 

vysílací okno Klobouk dolů a premiéra talk show Na plovárně. Dále se v programu objevil 

výpravný seriál Titanic – krev a ocel a premiéra magazínu U zavěšené knihy, který se 

přesunul ze čtvrtka. Nově se do programu vrátily Perly české animace a reprízy pořadu 

Kam zmizel ten starý song. Po něm následoval dokumentární cyklus s názvem Moderní 

čeští malíři ve vzpomínkách profesora F. Dvořáka a reprízy pořadů zaměřených na hudbu.  

Čtvrteční vysílání po Událostech v kultuře opět zahajovalo vysílací okno Životy slavných, 

ve sledovaném týdnu představující životopisný film o Lautrecovi. Po něm následovaly 

premiéry japonského dokumentárního cyklu Galerie umění III. a nového kritického 

magazínu Konfrontace Petra Fischera, který se ve vysílání objevil místo přesunutého 

magazínu U zavěšené knihy. Ze středy se naopak na čtvrtek přesunulo vysílací okno 

Hudební klub, v rámci něhož byly odvysílány Perly swingu. Hudba dále navazovala i v 

samotném závěru vysílání – ať již šlo o Blues Alive či reprízy magazínu Ladí neladí.  

V pátek se na obrazovkách namísto archivního Bigbítu objevil Fenomén Underground, 

nový dokumentární cyklus o lidech, kteří měli odvahu být svobodní i v době nesvobody. 

Po něm byly další novinkou v programu ČT art Šumné stopy architekta Davida Vávry, 

které mapovaly otisky práce českých rukou v zahraničí. Zachován byl následný magazín 

Film 2014, kultovní seriál Liga gentlemanů a Tečka páteční noci. Místo reprízy Hudebního 

klubu po ní následovalo Noční Kino art. V závěru vysílání již zbývalo místo jen na dvojici 

repríz kulturních magazínů ČT vysílaných v předchozích dnech.  

Víkendová vysílací okna zůstala ve srovnání s jarním schématem beze změny. Oba dny tak 

přinášely potěšení primárně fanouškům filmů díky Kinu art. Nedělní hlavní vysílací čas 

doplňovaly ob týden střídané magazíny Artmix a Třistatřicettři. Sobotní pak vysílací okno 

Je nám ctí. Ve sledovaném období zaměřené na bratry Bubeníčky, proslulé baletní mistry. 

Snímkem Královské usínání byl dále připomenut scenárista Vladimír Körner, který 

oslavoval 75 let. Významným hereckým osobnostem pak bylo v neděli věnováno archivní 
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okno Herecké hvězdy. V rámci okna Klasika na konec týdne nebyl opomenut rok české 

hudby, díky němuž se ve vysílání objevil koncert Pražského filharmonického sboru se 

sólisty a instrumentálním doprovodem ve skladbách Leoše Janáčka a Gabriela 

Faurého. Závěry víkendových vysílání nabízely reprízy různorodých pořadů sestavených 

bez jasného klíče.  

6.3 Komparace ČT2 a ČT art 

V následující kapitole shrnujeme poznatky analýzy programových schémat, díky kterým 

jsme získali vhled do proměny obou stanic, a doplňujeme je o zjištění vzešlé z rozhovorů 

s programovými tvůrci ČT – Milanem Fridrichem a Tomášem Motlem. Kompletní přepisy 

rozhovorů jsou k nalezení v příloze č. 3 a 4. 

V prvé řadě věnujeme pozornost pořadům, které na ČT art přešly z ČT2. Primárně si 

všímáme publicistických pořadů, kompletní přehled přesunutých pořadů je k dispozici 

v příloze č. 2. Z pohledu tematicky zaměřených magazínů byly přesunuty následující: 

Divadlo žije!, Terra musica, Třistatřicettři, Artmix, Film (2013/2014). Nově tudíž vznikly 

jen tyto: U zavěšené knihy, Tečka páteční noci a v neposlední řadě Monoskop a Artefakta, 

které nicméně vydržely na obrazovkách jen v experimentálním vysílání. V roce 2014 dále 

došlo k přesunu Šumných stop a oblíbené talk show Na plovárně. Nově se na obrazovkách 

Artu dále objevily: Jasná řeč Josefa Chuchmy a Konfrontace Petra Fischera. Dle 

závěrečných zpráv se z Dvojky dále přesunula většina velkých kulturních událostí jako 

přenos zahájení festivalu Dvořákova Praha či Finále Plzeň, předávání Ceny Jindřicha 

Chalupeckého, cen Czech Grand Design, Magnesia Litera, přenosy a záznamy 

z Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha, ale i přenosy mezinárodních akcí jako 

Grammy Awards apod. 

Jak vyplynulo ze zkoumání programových schémat, kulturní tvorba byla částečně i nadále 

zastoupena na ČT2. V rámci rozhovorů jsme se snažili získat odpověď na to, podle jakého 

klíče se rozhoduje, co bude na kterém kanálu. Jak prozrazuje Milan Fridrich, o tom kam 

a ve který čas konkrétní pořad umístit rozhoduje programový tým, který řeší všechny 

kanály. „Na ČT2 bychom kromě repríz pořadů našli například dokumenty související se 

širším pohledem na kulturu, tedy více ke vzdělávání. Co se týče filmové a seriálové tvorby 

– ČT2 vysílá především nejrespektovanější filmovou a seriálovou tvorbu. Art má unikátní 

a menšinové věci a navíc v originálním znění s titulky. Obecně ,spornýchʻ pořadů na 

pomezí tolik není. Zjednodušeně lze říci, že pokud u pořadu převažuje umělecký prvek, pak 

to směřujeme na Art,“
113

 dodává.  

                                                           
113

 FRIDRICH, Milan. Osobní rozhovor. Praha, 28. 6. 2018. 
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Tomáš Motl dále upřesňuje: „Pokud se objeví nějaký pořad, který by se teoreticky mohl 

objevit i jinde, pak záleží na více faktorech. Jedním z nich je například vysílat konkrétní 

pořad tak, aby si programy nekonkurovaly – nezaměřovaly se ve stejný čas na stejné 

publikum. Důležitá je i skladba pořadů na jednom programu v rámci jednoho večera. 

Pořady by na sebe měly logicky navazovat – nemůže za sebou na jednom kanálu běžet 

opera, sitcom a undergroundový koncert.“
114

 V případě koncertů a přenosů z udílení cen 

svou roli hraje rovněž velikost cílové skupiny a význam jednotlivých akcí. „Předávání 

nejvýznamnějších uměleckých cen typu Český lev nebo Thálie umisťujeme na ČT1. Stejně 

jako koncerty českých zpěváků, které milují všechny generace, jmenujme třeba Karla 

Gotta. Ty totiž dokážou oslovit širší skupinu diváků, která by jinak na ČT art nemusela 

vůbec přepnout. Tyto kooperace a koordinace mezi kanály jsou výhodné, fungují ku 

prospěchu diváka, a tudíž i dále zůstane v omezené míře kultura i na ostatních 

kanálech,“
115

 uzavírá Motl.  

6.3.1 Proměna ČT2   

Nejvýrazněji se změny dotkly ČT2, což bylo zapříčiněno nejen vznikem ČT art, ale 

i dětského kanálu ČT :D, čímž byla završena pozvolna trvající proměna Dvojky. Zpočátku 

byla tato stanice brána jako slabší konkurent ČT1 či „odkladiště“ méně zajímavých pořadů, 

které by na Jedničce neměly místo. Postupně zvyšovala důraz na kvalitu a vypracovala se 

do tzv. „Jiného prostoru“, jak zněl i její slogan. Nicméně stále byla rozmanitou stanicí 

s rozdílnými cílovými skupinami, díky čemuž byla hůře čitelná. Až vznik nových stanic 

ČT art a ČT :D proměnu Dvojky symbolicky dovršil. Uvolnění programu o značnou část 

prostoru původně určeného dětem a milovníkům kultury umožnilo zařadit ještě více 

kvalitní dokumentární tvorby a vzdělávacích pořadů. Od podzimu 2013 můžeme o ČT2 

říci, že je svébytnou stanicí s jasným profilem, která má jasně definovanou diváckou 

skupinu. Tedy takovou stanicí, jakou známe i dnes. Prostorem pro všechny diváky, které 

spojuje touha po poznávání a hledání kvalitní tvorby.  

Proměna ČT2 na dokumentárně vzdělávací kanál není náhodná. Právě tato tvorba byla 

s Dvojkou dlouhodobě spjata a dokumenty tradičně patřily k nejsledovanějším pořadům 

stanice. Je tak logické, že byla tato orientace kanálu dále rozšířena. Zjednodušení 

a zpřehlednění vysílacího schématu ČT2 bezesporu prospělo i vzhledem ke vzniku 

konkurenční stanice Prima Zoom, která začala vysílat počátkem roku 2013. Oproti ní 

Dvojka zůstala multižánrovým kanálem zaměřeným i na menšinové žánry a témata, tedy 

vysílající pořady, které by na komerčních kanálech nebylo ekonomicky výhodné vysílat 

vzhledem k malé cílové skupině. V programu ČT2 se tak objevují například duchovně a 
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nábožensky orientované pořady, tematika LGBT komunity či magazíny o ochraně 

životního prostředí. V neposlední řadě dává Dvojka na rozdíl od Zoomu ve větší míře 

prostor domácí dokumentární tvorbě. 

Jak uvádí Výroční zpráva o činnosti České televize za rok 2014: „ČT2 je multižánrovým 

a plnoformátovým programem určeným především dospělým divákům. Základní strategií 

programu je rozvoj všeobecného poznání ve všech vědních oborech, reflexe života 

společnosti, a zejména jejích menšin, a nabídka programu pro náročnějšího diváka, od 

špičkové dokumentární tvorby přes kultovní, inovativní a žánrově nebo umělecky výjimečné 

filmy a seriály až po alternativní formy zábavy. Hlavní ambicí tohoto programu je přinést 

vždy ,něco navícʻ. A zároveň je prostorem pro konfrontaci s palčivými otázkami 

současnosti: menšiny, vztah města a venkova, folklorní kultura, náboženství, vztah člověka 

k přírodě atd.“ Milan Fridrich dále doplňuje: „ČT2 se více otevírá světu a přináší zajímavé 

žánry a počiny z mezinárodního prostředí. Orientuje se na osobitější žánry a podobu 

trávení volného času u televizní obrazovky. Soustřeďuje se primárně na vzdělávací pořady 

(z poloviny je to vzdělávací kanál), dokumentární tvorbu, publicistiku, vybrané filmy 

sestavené do tematických celků.“
116

 Údaje z výročních zpráv ČT týkající se spokojenosti a 

sledovanosti ukazují, že tyto změny hodnotí diváci pozitivně. Průměr ročního 

24hodinového podílu na publiku od roku 2012 kolísá od 4 do 4,5. V hlavním vysílacím 

čase se pohybuje od 3,5 do 4,5, přičemž od roku 2014 se drží nad hodnotou 4% podílu. 

Nejčastějším žánrem a typem pořadu, který si své místo udržel na Dvojce i po vzniku ČT 

art, jsou filmy. Mimo jiné jim bylo vyčleněno hned několik vysílacích oken, jako jsou 

Velikáni filmu, Francouzští samotáři, Evropské kino apod. Na rozdíl od ČT1 se Dvojka 

zaměřuje podobně jako ČT art na přehlídku nejlepších filmů a seriálů současnosti, s tím 

rozdílem, že na Art se vysílají spíše ty alternativnější a ve většině případů v původním 

znění. Na Dvojce orientované na širší publikum zůstává zachovaný dabing. „Český divák 

je specifický tím, že preferuje dabing a potvrzují to i naše zkušenosti – když se vysílá 

v originálním znění s titulky, tak je úbytek diváků 20–40 % podle toho, o co přesně se 

jedná, a který je vysílací den,“
117

 doplňuje Fridrich.  
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Graf 15 – Zastoupení témat ve vysílání ČT2 v roce 2014. 

Zdroj dat: Česká televize, vlastní zpracování 

 

6.3.2 Proměna ČT art 

Jak je patrné z analýzy podzimního vysílacího schématu z roku 2013, počáteční vysílání 

ČT art bylo pojato jako experimentální. Jasně v něm dominovaly reprízy, mnohdy z 

archivu, řada pořadů byla přesuta z vysílání ČT2 a ač vzniklo několik nových magazínů, 

ne všechny slavily úspěch, a tak od nich bylo nejpozději počátkem roku 2014 upuštěno. 

Zanikla například kritická show Artefakta a na televizní tvorbu zaměřený Monoskop. Jak 

podotýká výkonný ředitel ČT art: „Samotný počátek vysílání byl částečně spjat s 

experimentováním – producenti zkoušeli nové možnosti a formáty, ověřovali jsme, co 

diváky nejvíce osloví.“ K využití archivní tvorby nicméně poznamenává, že dostaly prostor 

i skvosty, které by se ve vysílání jinak možná nikdy neobjevily, a dodává: „Řada lidí má 

sice tendence nahlížet na archivní tvorbu pejorativně, pravdou je, že stáří kvalitním 

pořadům nikterak nevadí, jejich hodnota přetrvává. Klasika vždy na obrazovky patřila a 

patřit bude.“ 

Právě chybějící čerstvost, progresivnost či jasná vize směřování byly tím, co při spuštění 

ČT art v médiích někteří komentátoři stanici vytýkali. Je však třeba podotknout, že 

sestavování programu a přípravy (i co se týče ČT :D) probíhaly pouze v krátkém období a 

dalo se očekávat, že se bude nabídka dále uzpůsobovat podle diváckých preferencí. Ke 

kritice toho, že byl Art zpočátku příliš obecný, doplňuje Milan Fridrich, programový 

ředitel České televize: „Německo-francouzské ARTE je ještě barvitější a pokrývá víc žánrů 

a oblastí kultury a televizní tvorby. Art se snaží cílit na ,všechnyʻ fanoušky, které kultura a 

umění alespoň okrajově zajímají. Pokud by se měl detailněji zaměřit jen na vybrané 

oblasti, tak by oslovoval daleko menší publikum, byl by to oborový magazín pro pár 
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expertů a fajnšmekrů.“
118

 Na jeho slova souhlasně navazuje Tomáš Motl: „Jsme tu od 

toho, abychom oslovili všechny diváky, které kultura zajímá (ať již mladé či vyzrálejší), 

nehrajeme si na přehnaně intelektuální nebo spíš snobskou stanici, která se uzavírá do 

svého vnitřního světa ,velkého uměníʻ a opovrhuje vším, co do něj nepatří. Kultura je 

zkrátka široký pojem a má široké spektrum diváků. Každá skupina si u nás může přijít na 

své, v tom je to kouzlo, a tak by to mělo u České televize být. Ono je obecně obtížné 

přilákat k televizním obrazovkám dlouhodobě fanoušky alternativních směrů, nebo určit, 

co je či není vysoká kultura.“
119

 

Počínaje rokem 2014 se začínají v programu objevovat další publicistické magazíny 

a premiérově uváděné pořady. Program se stává přehlednější a vysílání se přizpůsobuje 

diváckým preferencím. Zkvalitňování pořadů a programové nabídky s sebou přinášejí 

zvyšování sledovanosti a spokojenosti – jak bylo popsáno dříve, mezi diváky ze všech 

stanic České televize jsou nejspokojenější právě diváci Artu. Jak podotýká ředitel stanice, 

pro podobně zaměřené kanály by tato metrika měla být důležitější než hon za masivnější 

sledovaností: „Růst sledovanosti chceme ovlivňovat nabídkou kvality, nikoliv podbízivostí. 

Potvrzuje se nám, že spokojený divák se rovná věrný divák.“ 

Z hlediska původu věnuje ČT art drtivou část vysílání domácí tvorbě (61 % vysílacího 

času v roce 2013, o dvě procenta více v roce následujícím) a další evropské tvorbě (18 % 

vysílacího času v roce 2013, 25 % v roce 2014), přičemž v ní byla nejvíce zastoupena 

francouzská a britská produkce. Vzhledem k podobnosti výsledků přináší následující graf 

celkové shrnutí průměrů za všechna čtyři sledovaná období.  
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Graf 16 – Zastoupení kulturní tvorby na ČT art dle země původu. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

6.3.3 Nástin dalšího vývoje a výhled do budoucna 

Jak bylo řečeno v úvodu práce, kvůli detailnější analýze jednotlivých vysílacích schémat 

jsme se rozhodli shrnout programovou nabídku ČT art a ČT2 jen do konce roku 2014. 

Nicméně rádi bychom v této kapitole alespoň stručně představili další větší změny, ke 

kterým došlo v období do konce roku 2018. Zároveň přinášíme nastínění možného 

budoucího vývoje zmíněných stanic, a to prostřednictvím informací z rozhovorů 

s výkonným ředitelem ČT art, Tomášem Motlem, a programovým ředitelem ČT, Milanem 

Fridrichem.  

Mezi nejvýznamnější počiny bezpochyby patří spuštění informačně-kritického magazínu 

ArtZóna, který od roku 2018 nahradil kritické diskuzní magazíny Jasná řeč Josefa 

Chuchmy a Konfrontace Petra Fischera. Právě od tohoto magazínu a stejnojmenného 

zpravodajského webu si tvůrci hodně slibují. „Hledali jsme formát, který by byl obsahově 

i vizuálně atraktivní, měl lepší vysílací čas i víc peněz. Který by dokázal koncentrovaně 

oslovit i mladé publikum,“
120

 vysvětluje výkonný ředitel Artu, Tomáš Motl. Jak dále uvedl 

v našem rozhovoru, má jít o pomyslnou „první vlaštovku“ v rámci rozvoje nových médií a 

webových formátů, které umožní zprostředkovat obsah, jenž by jinak na televizních 

obrazovkách tak dobře nefungoval. Moderátorem ArtZóny je od počátku Saša Michailidis, 
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filmový recenzent, publicista a bývalý řediteli Radia 1. Josef Chuchma se pak ujal vedení 

webové podoby ArtZóny. 

Co se týče dílčích změn na poli magazínů, došlo k nahrazení Tečky páteční noci 

čtrnáctideníkem Kombo, mapujícím koncerty současných tuzemských kapel včetně 

muzikantského zákulisí. V mezidobí dále vznikla a následně zanikla dvojice pořadů: 

Doutnák představující soudobé indie popové kapely a literární diskuzní týdeník ASAP, 

který nahradil magazín U zavěšené knihy a následně byl sám ukončen v souvislosti se 

vznikem ArtZóny.   

Sledovanost ČT art průběžně dále rostla a velmi brzy po svém vzniku dosáhla hodnot 

srovnatelných s podobně zaměřenými zavedenými kanály v zahraničí, tedy průměrného 

podílu sledovanosti kolem jednoho procenta. „Číslo lidí ochotných sledovat kulturu 

v televizi je v každé zemi prakticky stejné. Do budoucna si teoreticky dovedu představit, že 

by bylo dobré dostat se přibližně na poloviční podíl, jaký má Dvojka, ale je otázka, 

resp. nebezpečí, zdali by to nebylo na úkor kvality a náročnosti. A to nechceme,“
121

 

doplňuje Tomáš Motl.  

A jaké jsou výhledy do budoucna? Dlouhodobým cílem České televize je vytvořit z ČT art 

a ČT :D samostatné kanály. Oba naši respondenti se shodli, že hlavní překážkou bránící 

v jejich osamostatnění v dohledné době jsou nedostatečné finance. „U Déčka bychom 

potřebovali rozšířit vysílání do půlnoci, tedy zhruba o 4 hodiny, u Artu pak o celý den. 

Vyplnit tak velký prostor by znamenalo nakoupit nové akvizice, nechat vytvořit nové 

původní pořady, což jsou řádově desítky, respektive nižší stovky milionů korun, které by 

musely být investovány. Pokud bychom je museli odebrat ze stávajícího rozpočtu, tak by to 

mělo velký dopad na jiné kanály a kvalitu vysílání, tudíž je to otázka čistě teoretická v této 

chvíli,“
122

 vysvětluje Milan Fridrich. Tomáš Motl dále konstatuje: „Nejde jen o tvorbu 

nových pořadů, i ty archivní například něco stojí, neboť jsou vázány různými autorskými 

smlouvami, tzv. reprízným apod. A pokud by měla být nabídka kvalitní, o což se na ČT art 

dlouhodobě snažíme, tak to činí celý proces ještě složitějším, protože kvalita něco stojí.“ 

Vedle zahájení celodenního vysílání Artu a Déčka zároveň Milan Fridrich připouští, že si 

dále do budoucna dovede představit vznik kanálu pro teenagery mezi 13–20 lety. Naopak 

druhý sportovní kanál, o němž se v minulosti uvažovalo, již podle něj není na pořadu dne – 

jednak kvůli rozpočtu, ale i mezinárodním právům a dohodám, podle nichž je možné 

některé sporty, respektive ligy, vysílat pouze na placených kanálech, tedy ne na volně 

šířených.  
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Při rozhovorech jsme se snažili zjistit, zda a jakým způsobem by se dále měnilo zaměření 

a programová skladba Artu a Dvojky. V případě ČT art je dle Motla cílem „vytvoření 

samostatného kanálu s přesahem, jakým disponuje ARTE, tedy zaměření ne pouze na 

umění, ale i na obecnější pojetí kultury, například kulturu cestování, stravování, 

bydlení.“
123

 Rád by rovněž navázal na započaté spolupráce s francouzsko-německým 

kanálem ARTE či rakouskou ORF, a dále rozšířil mezinárodní projekty s podobně 

významnými televizními stanicemi. „I nadále bychom se chtěli primárně soustředit na 

kvalitu a originalitu vysílaných pořadů, což jsou pro náročné kulturní publikum, které z 

velké části tvoří vysokoškolsky vzdělaní lidé, opravdu stěžejní kritéria,“
124

 uzavírá. Rovněž 

Milan Fridrich konstatuje, že další výraznější změny v proměně stanic nelze očekávat, 

neboť již mají jasný profil. „Aktuálně jsou jednotlivé kanály jasně definovány a vše logicky 

nastaveno. Případné změny by byly pouze nepatrné. Více změn lze teoreticky čekat s 

rozvojem nových médií, nicméně to je poměrně vzdálená budoucnost,“
125

 dodává. 
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7 Shrnutí  

V rámci této kapitoly si klademe za cíl shrnout všechna dosavadní zjištění tak, abychom 

potvrdili, případně vyvrátili hypotézy stanovené v analytické části práce.  

1. Vysílání kulturních pořadů v České televizi je věnováno více prostoru než před 

vznikem ČT art. 

Vznikem ČT art došlo u České televize k navýšení vysílacího prostoru věnovaného 

kultuře. Nicméně na samotném Artu jej nebylo výrazně více než původně na ČT2. K 

celkovému množství vypomáhala i nadále část programu Dvojky, kde bylo několik pořadů 

zachováno – primárně co se týče filmů a dokumentů. Jak je dále patrné z grafů, tradičně 

byl kulturně nejvíce nabitý podzim, jaro naopak nejméně. Za povšimnutí stojí fakt, že s 

sebou vznik Artu přinesl určitou stabilizaci prostoru věnovaného kulturní tvorbě, neboť na 

Dvojce byly znát větší výkyvy napříč zkoumanými obdobími, a to jak před vznikem nové 

stanice, tak po něm.  

 

Graf 17 – Množství vysílacího prostoru věnovaného kultuře. Zdroj: vlastní zpracování  

 

Dále se nám analýzou programu ukázalo, že s sebou vznik ČT art přinesl navýšení počtu 

premiér – ať již šlo o vlastní pořady či akvizice – primárně díky zatraktivnění programové 

nabídky v roce 2014. Ve sledovaném období podzim 2013 až podzim 2014 tvořily 

premiéry téměř třetinu vysílacího času. Lze tak shledat, že Art není stanicí sloužící k 

recyklaci pořadů, ale naopak stanicí, která klade důraz na aktuální tvorbu, a která se 

nebrání ani živému vysílání, jak dokazovaly například Události v kultuře s Tečkou páteční 
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noci. Na ČT2 naopak premiéry kulturně zaměřených pořadů oproti období podzim 2012 až 

léto 2013 signifikantně ubyly, výrazněji je v programu nadále zastupovaly jen filmy.  

 

Graf 18 – Poměr premiér a repríz. Zdroj: vlastní zpracování 

  

2. Na ČT2 výrazně kleslo množství prostoru věnovaného kulturním pořadům, 

především ve večerním programu.  

Tato hypotéza se nepotvrdila, neboť na ČT2 zůstala ve večerních hodinách zastoupena 

filmová okna a později v noci i reprízy pořadů – ať již šlo o archivní tvorbu či pořady 

reprízované po odvysílání na ČT art, což však nebylo příliš časté. Art totiž věnoval 

reprízám svých dříve vysílaných magazínů a dalších pořadů prostor i ve svém nočním 

programu, ačkoliv má na rozdíl od Dvojky kratší vysílání, zpravidla končící kolem třetí 

hodiny ráno. 
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Graf 19 – Zastoupení kulturního vysílání v průběhu dne. Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výrazně naopak na ČT2 kleslo zastoupení kulturních pořadů v dopoledním a odpoledním 

vysílání. Zatímco před vznikem Artu tvořilo dopolední a odpolední vysílání minimálně 25 

až 30 % z celkového prostoru, který byl na ČT2 kulturním pořadům vyčleněn, po vzniku 

Artu již šlo zhruba jen o 10 až 17 %. Ačkoliv se skladba těchto pořadů výrazně nelišila – 

šlo převážně o dokumenty se stopáží pod 30 minut – rozhodujícím faktorem bylo přesunutí 

většiny těchto pořadů na ČT art, případně jejich zrušení. 

3. Skladba vysílaných pořadů je pestřejší, vzniklo více tematických magazínů. 

Výsledky analýzy programových schémat ukázaly, že se programoví tvůrci snažili 

pravidelně přicházet s novými pořady a zároveň se věnovat i dílčím uměleckým oblastem. 

Nejvýrazněji se změny dotkly zpravodajství, které se nově objevilo na ČT art ve formě 

Událostí v kultuře. Co se týče umělecky orientovaných magazínů, zpočátku ČT art většinu 

pouze přebírala. Postupem času ale tvůrci přicházeli s nabídkou nových formátů (včetně 

kritických pořadů – viz další hypotéza) a snažili se najít cestu, jak diváky oslovit. Právě 

publicistické magazíny mají totiž tradičně kvůli větší odbornosti nižší sledovanost. 

V programu veřejnoprávní televize však nesmí chybět. Jak dokazuje vývoj programových 

změn, můžeme konstatovat, že divákům více vyhovuje multižánrový formát nežli úzce 

zaměřené magazíny. 
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Nejvíce prostoru bylo tradičně věnováno filmu a hudbě, ale i u všech ostatních žánrů byl 

kladen důraz na to, aby měly ve vysílání zastoupení každý týden – i v případě, pokud se 

zrovna nevysílaly pravidelné magazíny – dvoutýdeníky/měsíčníky. Nyní se podívejme 

detailněji, jak se ČT art jednotlivým žánrům věnovala, případně jak ji dále doplňovala 

Dvojka. 

Celkový prostor vyčleněný filmům byl na obou stanicích dohromady takřka totožný jako 

před spuštěním kulturního kanálu. Došlo tak jen k jeho rozdělení na obě stanice, a to téměř 

ve shodném poměru. O několik minut více mu ve všech sledovaných obdobích bylo 

věnováno na Dvojce. Šlo tak o jediný typ uměleckých pořadů, který měl po 31. srpnu 2013 

větší zastoupení právě na ČT2. Obě stanice se přitom zaměřovaly na kvalitnější tvorbu, 

přičemž ČT art i na tu nejvíce oceňovanou – ať již filmy, které získaly Oscary či Zlaté 

glóby, tak ceny z prestižních mezinárodních festivalů od Sundance až po Cannes, Berlín a 

Benátky. Rovněž si na něm našly místo artové snímky a studentské filmy – například díky 

vysílacímu oknu Studentské prázdniny či magazínu Průvan, na který navazoval blok 

studentských filmů Průvan plus. Nejvýraznější změna oproti ČT2 souvisela s dabingem – 

na Artu byly filmy představovány v naprosté většině v původním znění s titulky (cca v 75 

% případů jak uvádí Zpráva o ČT Art
126

), na Dvojce v nadabované verzi. Z hlediska 

vysílacích schémat platilo, že na obou stanicích bylo filmově nejvíce nabité to letní. Co se 

týče seriálové tvorby představené na ČT art, ta byla dvojího charakteru: jednak šlo o 

historické seriály (Řím, Borgiové, Titanik – krev a ocel, které byly dříve vysílány na ČT2) 

a britské kultovní seriály (Mighty Boosh, rovněž dříve vysílaného na ČT2, doplněného 

nově Ligou gentlemanů). Z Dvojky byl zároveň převzat magazín Film (2013/2014).  

Hudební nabídka byla rovněž velmi pestrá na obou kanálech. Díky vzniku ČT art došlo 

k výraznějšímu nárůstu prostoru, který byl tomuto uměleckému žánru věnován. Jen na 

nové stanici jí bylo věnováno více prostoru, přibližně dvojnásobně, než před jejím vznikem 

na Dvojce. Do jisté míry však mohou být tyto výsledky ovlivněny tím, že byl rok 2014 

vyhlášen jako Rok české hudby. I na Dvojce zůstala hudba relativně často zastoupena, leč 

mnohdy v podobě lidové hudby, případně formou dokumentů. Na ČT art měla hudba své 

zastoupení každý den, i díky množství různých formátů. Objevovala se nejen v rámci 

záznamů koncertů či přímých přenosů z festivalů, ale rovněž díky množství dokumentů a 

                                                           
126

 ČESKÁ TELEVIZE. Zpráva o ČT art po šesti měsících experimentální fáze vysílání [online]. 2014 

[cit. 2018-10-09]. Dostupné z: https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/391.pdf?v=1   
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hudebních magazínů (např. Terra musica, Ladí neladí), mezi nimiž bezpochyby vyčnívala 

Tečka páteční noci, „late night show“ se zajímavými hosty a živými vystoupeními českých 

interpretů napříč hudebními žánry. Nicméně pestrá byla hudební nabídka i díky dalším 

pořadům a programovým oknům – nejčastěji zaměřeným na pop-rock (s přesahem do 

mainstreamové tvorby) či klasickou hudbu (Klasika na konec týdne, částečně Z první 

řady). Zastoupení ale měly i další okrajovější žánry jako jazz, etno či world music – to 

primárně v rámci vysílacího okna Hudební klub. Z dokumentárních cyklů se v programu 

objevily například Bigbít a Fenomén Underground. Množství prostoru, který byl hudbě na 

Artu vyčleněn, bezpochyby odráží i divácké preference. Jak ukazují výsledky měření 

(ne)spokojenosti s pořady vysílanými na programu ČT art, hudba se drží v čele statistik 

spokojenosti.  

Divadelní tvorba měla menší zastoupení, především, co se týče záznamů divadelních 

představení, před i po vzniku ČT art. Pravidelně sice měla své zastoupení v rámci 

programového okna Z první řady, v něm se ale o prostor dělily i koncerty. Magazín 

Divadlo žije! v roce 2014 přešel do podoby čtrnáctideníku, takže ani ten nemohl zaručit, že 

se divadelní tvorba na obrazovkách každý týden objeví. Nicméně pravdou je, že nějaké 

vystoupení či dokument věnovaný významným hercům byl ve vysílání ČT art vždy. 

Nepočítáme-li sekci „jiné“, která zahrnuje multižánrové a obtížně zařaditelné pořady, bylo 

to právě divadlo, které se po filmech a hudbě objevovalo v programu nejčastěji.  

Pořady představující další žánry – literaturu, architekturu, výtvarné umění a design – velmi 

často vycházely z toho, co se již dříve vysílalo na ČT2. V programu Artu měly tyto žánry 

menší zastoupení s různými výkyvy napříč sledovanými obdobími. K pravidelnému 

umístění největší měrou přispívaly tematické magazíny (na výtvarné umění zaměřený 

Artmix či literární magazíny Třistatřicettři, U zavěšené knihy a po ní vysílaný ASAP), 

s výjimkou architektury, která byla zastoupena výhradně dokumentárními cykly jako 

francouzský cyklus Architektura, Po Královské cestě s profesorem Františkem Dvořákem, 

respektive Šumnými stopami a Po Karlově mostě s profesorem Františkem Dvořákem v 

roce 2014. Architektura zároveň zůstala poměrně dost zastoupena rovněž na ČT2 – po 

filmech a hudbě šlo o nejčastěji zastoupený žánr. Výtvarné umění bylo zastoupeno mimo 

jiné japonským cyklem Galerie umění, mapujícím přední světové galerie, německým 

cyklem Mistrovská díla věnujícím se obrazům světového malířství, či v neposlední řadě 

českými cykly Moderní čeští malíři ve vzpomínkách prof. F. Dvořáka a Příběhy obrazů a 
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soch, které se zaměřovaly na historii českého výtvarného umění v období 1945–2000. 

Samostatné pořady zaměřené na design, nepočítáme-li přenos z předávání cen Czech 

Grand Design, po vzniku ČT art z obrazovek ustoupily. Dříve byl na ČT2 vysílán magazín 

Styl a řada dokumentů, včetně cyklu BBC Příběhy starožitností aneb Víte, co máte?. Na 

druhou stranu je třeba podotknout, že se novinkám ze světa designu částečně věnují 

Události v kultuře a magazín Artmix. Literatura se pak kromě pravidelných magazínů ve 

sledovaných obdobích objevovala zpravidla jen příležitostně prostřednictvím samostatných 

dokumentů. Právě dokumenty věnovaly všem uvedeným žánrům zpravidla nejvíce 

prostoru z hlediska typologie pořadů.  

Zároveň je nutné podotknout, že co se týče žánrového rozdělení, byla řada pořadů 

začleněna v naší analýze do sekce „jiné“, neboť se jednalo o multižánrové formáty, kde 

nebylo vždy možné jednoznačně určit dominantní zastoupení jednotlivých žánrů. Ať již se 

jednalo o kritické diskuzní pořady (Artefakta, Jasná řeč Josefa Chuchmy, Konfrontace 

Petra Fischera), Události v kultuře (které jsou ze své podstaty a priori multižánrové), ale 

i řadu dokumentů apod. 

4. ČT art se detailněji věnuje kritické reflexi.  

Kritických diskuzních pořadů po vzniku ČT art výrazně přibylo. Lépe řečeno nově 

vzniklo, neboť ve sledovaných vysílacích schématech ČT2 (podzim 2012, jaro a léto 2013) 

jsme si žádného magazínu výhradně zaměřeného na kritiku nevšimli. Zato na Artu se hned 

během prvního podzimního schématu čtyřikrát týdně objevovala na obrazovkách 

Artefakta, která v roce 2014 nahradil týdeník o kulturních fenoménech a aktuálních 

událostech v současném umění, Jasná řeč Josefa Chuchmy. Od podzimu pak přibyl další 

kritický diskuzní týdeník – Konfrontace Petra Fischera. Obě nové půlhodinové revue byly 

postaveny právě na výrazných osobnostech moderátorů – dnes již bývalém šéfredaktorovi 

Českého rozhlasu Vltava, Petrovi Fischerovi, a respektovanému kulturnímu publicistovi 

Josefu Chuchmovi. A obě se snažily být pomocným průvodcem uměleckého dění.  

Petr Fischer se ve svém pořadu soustředil každý týden na jeden kulturní fenomén, o němž 

vedl razantní diskusi se dvěma hosty samostatně (s jedním ve studiu, s druhým v jiných 

tematických prostorách) a názorně pracoval s ukázkami audiovizuálních podkladů, aby 

témata co nejvíce konkretizoval. Ve sledovaném období se zaměřoval na změny v Národní 

galerii související s nástupem Jiřího Fajta do čela této instituce, což bylo mnohými 
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kritizováno, mimo jiné někdejším ředitelem Milanem Knížákem. A právě oba zmínění byli 

v daném díle hosty Petra Fischera. 

Josef Chuchma si hosty zval jen do studia a snažil se přinášet inspiraci a orientaci v tom, 

co má nebo naopak nemá smysl ze současné kultury sledovat a navštěvovat. Ve 

zkoumaných obdobích se například věnoval tématu Galerie Mánes, vizím Ceny Jindřicha 

Chalupeckého, nové inscenaci Národního divadla nebo vzpomínkové knize někdejšího 

disidenta Petra Uhla.  

Od roku 2018 byly Konfrontace a Jasná řeč nahrazeny (i spolu s dalšími magazíny) za 

52minutovou ArtZónu, nový kulturní magazín a stejnojmenný web s většími ambicemi 

a modernějším pojetí. Jejich cílem je přinášet širšímu publiku souhrnné informace ze všech 

oborů umění a kultury u nás i v zahraničí, jak co se týče mainstreamu, tak alternativy, a to 

v souvislostech a s kritickou reflexí – ať již v reportážích či v diskuzích s hosty. Díky 

vzniku ArtZóny se tak podařilo na obrazovky začlenit plnohodnotný zpravodajský magazín 

o kultuře vysílaný v hlavním vysílacím čase, který plní úlohu jakési „vlajkové lodi“, na 

kterou mohou dále navazovat dosavadní osvědčené úzce zaměřené magazíny.  

Můžeme shledat, že obrovským přínosem ČT art byla právě kriticky orientovaná 

publicistika. Vzhledem ke střídání zmíněných pořadů je vidět, že se programoví tvůrci 

snaží hledat cestu, jak zachovat kvalitu tohoto typu magazínů a zároveň najít co 

nejvhodnější formát, který bude mít úspěch u diváků. 

5. ČT art bude v letním vysílacím schématu vytvářet zajímavější alternativu k programu 

ČT2.  

Pravda je to jen částečně. Podobně jako bylo zvykem na ČT2, měly kulturní magazíny přes 

léto pauzy, původní tvorba výrazně klesla a vysílání se neslo v odlehčenějším duchu. 

Nicméně bylo znát, že se tvůrci snažili přicházet s premiérami například u seriálů a filmů – 

mimo jiné přehlídkou americké nezávislé kinematografie. Prostor rovněž dostala 

studentská tvorba, které bylo vyčleněno okno Studentské prázdniny. Větší rozdíly bychom 

spíše našli během vánočních vysílacích schémat, jak v našem rozhovoru prozradil Tomáš 

Motl.  
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Závěr 

Cílem naší práce bylo shrnout vznik a vývoj kulturní stanice ČT art do konce roku 2014 

s přihlédnutím k proměnám ČT2, jejíž program jsme sledovali od podzimu 2012. V rámci 

analýzy programové skladby jsme u obou stanic zkoumali v jednotlivých letech trojici 

vysílacích schémat – jarní, letní a podzimní. A to na příkladu předem zvoleného jednoho 

týdne z každého období. Celkem jsme tak porovnávali čtyři týdny vysílání u ČT art a sedm 

u ČT2, abychom měli srovnatelnou představu o tom, jak se Česká televize věnovala 

kulturnímu vysílání před vznikem specializované stanice, a mohli tak proměny vyhodnotit 

v širším kontextu.  

Vedle této obsahové analýzy jsme se rozhodli využít i kvalitativní metody – rozhovorů 

s vedoucími pracovníky České televize. Na základě záměrného výběru jsme oslovili 

Milana Fridricha, programového ředitele České televize, a Tomáše Motla, výkonného 

ředitele ČT art, kteří nám vzhledem k jejich postavení mohli prozradit detaily potřebné k 

objasnění stanovených hypotéz. V neposlední řadě jsme se díky rozhovorům snažili 

nastínit plány dalšího rozvoje ČT art i dalších aktivit. 

V rámci naší práce jsme, stejně jako Kateřina Čajanková v podobně zaměřené bakalářské 

práci na Univerzitě Palackého, shledali, že vznik ČT art ovlivnil podobu ČT2 i podobu 

kulturního vysílání České televize obecně, přestože v celkovém množství odvysílaných 

minut nedošlo k zásadnějšímu navýšení prostoru věnovaného kulturním pořadům. Oproti 

její analýze, která byla zaměřena na dvoutýdenní období v měsících září, jsme se zaměřili 

na porovnání více schémat v průběhu roku, a zároveň jsme se věnovali i detailnějšímu 

popisu programu, nejen co se týče kvantitativních údajů. Snažili jsme se tak zaměřit na 

kontext a objasnění logiky a kritérií, podle kterých byl program sestavován a pozměňován. 

Kombinací obou výzkumných metod a studiem výročních zpráv bylo zároveň možné 

poodhalit více podrobností nejen k tomu, jak o kultuře Česká televize informuje, ale 

rovněž k tomu, jakým způsobem se ji snaží spoluvytvářet a kriticky hodnotit. V práci jsme 

se snažili poukázat na to, jaké kulturní události ČT art aktivně podporuje, ať již ve vysílání 

či přímou účastí a podporou akce z místa jejího konání. V menší míře jsme si rovněž 

všímali aktivit ČT art na sociálních médiích, kde jsme shledali možnost vhodnějšího 

provázání jednotlivých pořadů či příležitostí pro využití nových kanálů, například 

Instagramu. Zároveň jsme se snažili vznikem Artu poukázat na proměny mediálního 

prostředí, například v souvislosti s digitalizací či využívám internetového vysílání.  
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Jak vyplývá z našeho zkoumání, i přes krátké působení na trhu si ČT art poměrně brzy 

vybudovala pozici srovnatelnou se zavedenými evropskými kulturními stanicemi a 

výraznou měrou podtrhuje význam kultury ve fungování společnosti. Její vysílání je 

uzpůsobeno rozličným skupinám diváků, nejen ve smyslu toho, jaké umělecké žánry 

preferují, ale i vzhledem k jejich uměleckému cítění. V programu nechybí nabídka pro 

náročné diváky, ani zastánce alternativní a mainstreamové kultury. Potvrzuje se tak, že 

stanice dokáže pokrýt široké spektrum žánrů a oblastí uměleckých projevů.  

Nárůst sledovanosti a vysoká míra spokojenosti naznačují, že se České televizi podařilo 

vytvořit svébytný, divácky oblíbený kanál, který dokázal napravit drobné nedostatky, které 

se objevily v jeho počáteční, experimentální fázi. Spolu s rozšiřující se nabídkou premiér, 

koprodukcí a provázaností na zajímavé kulturní akce nejrůznějšího zaměření začala být 

stanice nejen originálnější, ale co je podstatnější, více aktivní na poli spoluvytváření 

kultury. V hojné míře se dlouhodobě věnuje české tvorbě, zároveň neopomíjí studentskou 

tvorbu a díky řadě odborných diskuzních pořadů ani kritické hodnocení kultury, v rámci 

čehož má v českém televizním prostředí nezastupitelnou roli. Divákům rovněž 

zprostředkovává možnost sledovat filmy v původním znění a pořady/témata, kterým by se 

jiné stanice, například komerční, nevěnovaly, natož v hlavním vysílacím čase. Pestrou 

skladbou pořadů zároveň dává do kontextu českou i světovou současnost a kulturní 

dědictví. Můžeme proto konstatovat, že všechny cíle, které si sama stanice stanovila, se jí 

daří naplňovat, jak ostatně potvrzuje i hodnocení prof. Jiráka, které bylo součástí Výroční 

zprávy České televize za rok 2013. 

ČT2 se mohla díky uvolnění programu více zaměřit na vzdělávání a dokumentární tvorbu 

v nejrůznějších oblastech lidského vědění, čímž posílila svou pozici odborné stanice. 

I nadále si však v menší míře zachovala kulturní tvorbu, primárně díky filmové nabídce 

a v případech, kdy mají pořady větší přesah do vzdělávání a společenských témat, 

například u folkloru.  

Jsme si vědomi, že naše práce z naprosté většiny vychází z dat České televize, ať již jde 

o údaje uvedené v jejím televizním programu a výročních zprávách, či informace vzešlé 

z rozhovorů s jejími pracovníky. Vzhledem k tématu práce v tom však nespatřujeme 

závažný problém. Pravdou je, že doplnění rozhovorů o nestranného odborníka z oboru či 

akademika by bezpochyby pomohlo obsáhleji zhodnotit ČT art a její přínos. Naším cílem 

však bylo pouze porovnat proměnu obou kanálů a dát ji do souvislosti proměny mediálního 
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prostředí, nikoliv vyvozovat striktně hodnotící soudy. Zároveň připouštíme, že mohlo dojít 

k drobným odchylkám souvisejícím s analýzou programové skladby – ať již v souvislosti s 

tím, že se stopáž pořadů uvedených v televizním programu může lehce lišit od reálné 

stopáže, nebo že byly některé multižánrové pořady automaticky začleněny do kategorie 

mix/jiné, přestože mohly být ve skutečnosti dominantně zaměřené na jeden konkrétní žánr. 

Tuto skutečnost však nebylo možné ověřit bez zhlédnutí pořadů. Všechny tyto nedostatky 

si uvědomujeme, ale vzhledem k zaměření práce se domníváme, že by případné odchylky 

neměly větší vliv na naše výsledky, tudíž je nepovažujeme za limitující. 

V rámci dalšího zkoumání by bezpochyby bylo zajímavé porovnat vývoj ČT art i v dalších 

obdobích, jako jsme měli původně stanoveno v tezích. Pro účely disertační práce by se 

případně nabízelo komplexní shrnutí toho, jak Česká televize jako instituce, potažmo další 

veřejnoprávní média, plní svou roli v naplňování kulturních potřeb společnosti. Cenné 

postřehy by rovněž mohla přinést komparativní analýza se zahraniční kulturně zaměřenou 

stanicí nebo hloubkové rozhovory s diváky ČT art.  
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Summary 

The aim of our work was to provide a summary of the origin and development of the 

cultural channel ČT art by the end of 2014, taking into account the transformations 

occurring at ČT2 which we monitored since autumn 2012. In the analysis of programme 

composition we explored three broadcasting schemes – spring, summer and autumn. This 

was done for both stations using a previously selected week from each period. Overall, the 

comparison was done using four weeks of broadcasting of ČT art and seven weeks of ČT2 

in order to review how Czech Television dealt with cultural broadcasting before the launch 

of a specialized channel. This made it possible for us to evaluate the transformation in a 

broad context. 

Apart from content analysis we opted for using a qualitative method – interviews with 

leading employees of Czech Television. Based on a systematic selection we contacted 

Milan Fridrich, Programme Director of Czech Television, and Tomáš Motl, Executive 

Director of ČT art, who were able to share details needed to clarify the hypotheses. 

Furthermore, the interviews tried to outline the plans for the future development of ČT art 

and other activities. 

The combination of both research methods and studying the annual reports, made it 

possible for us to explore in more detail not only how Czech Television informs about 

culture but also how it tries to co-create and critically evaluate it. In the thesis, we tried to 

point out what cultural events ČT art actively supports, whether in broadcasting or direct 

participation. To a lesser extent, we also observed the activities of ČT art on social media. 

At the same time, we attempted to point out the transformation of the media environment, 

for example in connection with digitalization or Internet broadcasting. 

Our research shows that ČT art, despite its short activity in the market, has relatively soon 

established a position comparable to the established European cultural channels and 

strongly underlines the importance of culture in the functioning of society. Its broadcast is 

tailored to different audiences, not only in terms of artistic genres, but also their artistic 

perception. The programme also offers a selection for discerning viewers and supporters of 

alternative and mainstream culture. It confirms that ČT art covers a wide range of genres 

and artistic expressions. 

The increase in viewership and the high level of satisfaction suggest that Czech Television 
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has managed to create a solid and popular channel and was also able to amend minor flaws 

that occurred in its initial, experimental stage. Together with the expanding selection of 

premieres, co-productions and collaborations with various cultural events of all sorts, the 

station has not only been original but, more importantly, active in the co-creation of 

culture. It has been focused on Czech production, student works. It also offers a wide 

selection of programmes with specialized discussions critically evaluating culture, which 

grants ČT art a unique role in the environment of Czech TV broadcasting. Thanks to the 

number of its own publicist programmes and a varied composition of domestic and foreign 

programmes (primarily in the field of films, documentaries and concerts), ČT art also 

provides a context of Czech and world contemporary culture. Therefore, we can say that 

all the goals that the station itself has set were reached. Moreover ČT art gives viewers the 

opportunity to watch movies in original versions without dubbing and offers programmes 

and themes that other stations, mostly commercial ones, would not pay attention to, 

especially in the main broadcasting time. 

ČT2 has been able to focus more on education and documentaries from many areas of 

knowledge, thus strengthening its position as a specialized station. 

We are aware that our work is largely based on data by the Czech Television, whether they 

come from television programmes, annual reports or the information gathered from 

interviews with their employees. However, given the theme of the thesis, we do not regard 

this as a serious problem. 

For further research it would be interesting to compare the development of ČT art in other 

periods as we had originally stated in the thesis plan. For the purposes of a dissertation, 

a comprehensive summary could be carried out of how Czech Television as an institution, 

or other public service media, fulfill their role in meeting the cultural needs of society. 

A comparative analysis with a foreign channel or in-depth interviews with viewers of ČT 

art could also bring valuable insight. 
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 

Podpora kultury patří k hlavním zájmům a posláním televize veřejné služby. Česká televize je zákonem 

zavázána naplňovat kulturní potřeby společnosti a vytvářet televizní programy, popřípadě další 

multimediální obsahy a doplňkové služby s tím související. V roce 2013 byl pro tyto účely zřízen 

samostatný kanál – ČT art – který si po vzoru zahraničních televizních kanálů zaměřených na kulturu klade 

za cíl o kultuře nejen informovat, ale také ji spoluvytvářet či kriticky hodnotit. Ze své podstaty je kanál 

zaměřen na diváky s vysokým kulturním očekáváním. Spíše než o vysokou sledovanost usiluje o 

spokojenost diváků. Nabízí rozmanitou škálu pořadů vycházejících jak z kulturních, tak kreativních 

průmyslů, čímž se snaží vyhovět rozdílným diváckým preferencím. Vzhledem k faktu, že se jedná o první 

televizní projekt svého druhu v České republice, doprovázely jeho vznik komplikace ohledně hledání jasné 

vize či vztahu k ČT2, zaběhlému kanálu České televize, který do vzniku ČT art plnil závazek v oblasti 

naplňování kulturních potřeb společnosti.    

 

Tématem této diplomové práce bude vznik a vývoj kanálu ČT art do roku 2016, včetně analýzy jejího vlivu 

na změny v programové skladbě České televize – především se zaměřením na ČT2. V souvislosti s trendem 

fragmentizace televizních publik, se bude práce detailněji zabývat charakteristikou cílové skupiny diváků 

ČT art, tedy diváky orientovanými na kulturu.  

 

Detailnější analýza ČT art a jejího vlivu na utváření programových změn kanálu ČT2 prozatím nebyla 

zpracována. Tematice ČT art se krátce po jejím vzniku věnoval prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. v textu „ČT art 

– televize pro diváky s vysokým kulturním očekáváním“. 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 1800 

znaků):  

Cílem diplomové práce je zanalyzovat vznik a vývoj programové nabídky ČT art a její vliv na proměnu 

programové skladby ČT 2. V širší rovině bude předmětem srovnání také přístup České televize k trendu 

fragmentizace televizních diváků či porovnání diverzity pořadů ČT art a jejich přínosu. V tomto směru tak 

půjde mj. o naznačení toho, zda lze ČT art považovat za svébytný kanál vysílající nové, originální, a pro 

diváky zajímavé pořady; či jen prostor pro vysílání pořadů s nízkým potenciálem diváckého zájmu.      
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Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu): 

 

Úvod        

–  nástin problematiky, stanovení hypotéz a cílů práce 

 

Teoretická část – vymezení základních pojmů  

–  veřejnoprávní média: úloha médií veřejné služby, stručná historie, situace v České     

    republice 

–  kultura: její rozdělení, vztah k televiznímu vysílání  

–  televizní publikum a jeho fragmentizace     

 

Praktická část  

–  ČT art v televizním, kulturním a společenském kontextu: okolnosti vzniku, vývoj a přínos  

    tohoto kanálu, příklady a trendy ze zahraničí 

–  Programová skladba: analýza programové sklady ČT art, vliv na změnu programové  

    skladby ČT2  

–  Zaměření na diváky ČT art: sledovanost, cílové skupiny a práce s nimi  

 

Závěr  

– shrnutí poznatků a jejich evaluace 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

–  Programová skladba ČT art a ČT2 v letech 2013-2016  

–  Hodnocení plnění veřejné služby, výroční zprávy o činnosti České televize (2013-2016) 

–  Zákon o České televizi, Kodex České televize, Statut ČT      

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Komparativní analýza, rešerše zákonů a interních dokumentů.  
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Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů je 

nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

ŠTOLL, Martin, Jaroslav DÓCZY, Július GAJDOŠ, et al. Autor - vize - meze - televize. Praha: 

Česká televize, 2015. ISBN 978-80-7404-176-1 
Kniha nabízí pohled na řadu dílčích témat spjatých s autorskou tvorbou, ale i s televizí jakožto 

institucionálním útvarem v historickém kontextu či ve veřejném prostoru. Z hlediska aktuálního vývoje je 

přínosná kapitola Televize v digitálním věku, která přináší mj. informace o proměně televizních publik v 

kontextu nástupu nových komunikačních technologií. 

 

ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012. 

ISBN 978-80-7331-246-6. 
Autor se v knize zabývá vývojem současné televize, praxí televizních tvůrců a institucí, principem veřejné 

služby, oblastí programu či programových žánrů.  

 

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 

ISBN 978-80-7367-683-4. 
Publikace přináší informace o metodách používaných při výzkumu médií. Obsahuje zásady akademického i 

tzv. komerčního výzkumu a vše vysvětluje na konkrétních případech z praxe. 

 

PAVELKA, Jiří. Kultura, média & literatura. Brno: SVN Regiony, 2004. Pulsy. ISBN 8086735060. 
Autor prostřednictvím devatenácti studií ukazuje vztah kultury, umění a médií, především s důrazem na 

literaturu. Obecně však přesahuje ke globálním a technologickým proměnám společnosti. 

 

KHILTCHEVSKI, Youri. Situation in Eastern and Central Europe. In UNESCO. Public Service 

Broadcasting: Cultural and Educational Dimensions. Paris: UNESCO, 1995.  
Článek shrnuje vývoj veřejnoprávního vysílání ve střední a východní Evropě, mimo jiné se zaměřením na 

kulturní tvorbu. Vznikl u příležitosti konání mezinárodního kulatého stolu pořádaného organizací UNESCO 

v roce 1995 v Paříži. 
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Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které 

byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za 

posledních pět let) 

 

KAVALOVÁ, Eva. Kultura ve veřejnoprávní televizi. FSV UK, 2013. 

 

HORÁKOVÁ, Petra. Projevy vysoké kultury v programovém schématu České televize. Masarykova 

univerzita, 2014. 

 

KOŘÁNKOVÁ, Olga, Veřejnoprávní televize v České republice. FF UK, 2014.  

 

DVOŘÁK, Tomáš. Komparace vysílání sportovního kanálu ČT4 SPORT v roce 2006 a 2010. Masarykova 

univerzita, 2014. 

Datum / Podpis studenta/ky 

 

                                                                                                              ……………………… 

 
 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

      

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  
      

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá mému 

oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  

 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

 

 

                                                                                                              ……………………… 

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                           Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 

 

 

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO 

TERMÍNU UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO 

PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT 

V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKŮ 

DIPLOMOVÉ PRÁCE.  

 

TEZE NA IKSŽ SCHVALUJE VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Kódovací kniha (tabulka) 

Kód  Název proměnné  Číslo proměnné  Hodnota proměnné  Definice proměnné  

00 POŘADOVÉ 

ČÍSLO 

POŘADU 

Pořadové číslo pořadu    

01 NÁZEV 

POŘADU 
Název pořadu    

02 

PROGRAMOVÉ 

OKNO 

Název programového 

okna 
  

Jen pokud je v 

programu uvedeno 

03 DATUM Datum vysílání   DD.MM.RRRR  

04 STOPÁŽ Stopáž pořadu    Stopáž v minutách 

05 STANICE Název stanice 

1 ČT art  

2 ČT 2  

06 OBSAH Žánr pořadu  

1 Film/seriál  

2 Hudba  

3 Divadlo  

4 Design   

5 Architektura  

6 Literatura  

7 Výtvarné umění  

8 Jiné/mix  

07 TYPOLOGIE Typ pořadu 

1 Dokument  

2 Film/seriál  

3 Koncert  

4 Publicistika  

5 Divadelní představení  

6 Zpravodajství   

7 
Populárně-zábavné 

pořady 
 



 

 

 

 

08 ČAS 

VYSÍLÁNÍ 
Časové pásmo 

1 Dopoledne 6-12 

2 Odpoledne 12-20 

3 Večer 20-06 

09 NOVOST Poměr premiér a repríz  

1 Premiéra  

2 Repríza  

10 PŮVOD Původ pořadu 

1 Česká republika  

2 Evropa 
Ostatní evropské 

země vyjma ČR 

3 Amerika USA/Kanada 

4 Jiné/mix  

 

 

  



 

 

 

Příloha č. 2: 

Přehled pořadů, které byly v rámci sledovaných období přeřazeny z ČT2 na ČT art 

(tabulka) 
 

Pořady Vysílací okna Přenosy 

Čtení na dobrou noc Americké nezávislé léto 
Mezinárodní televizní festival Zlatá 

Praha  

Divadlo žije! Básníci Evropy Smetanova Litomyšl  

Fenomén Underground Blues ze Staré Pekárny/Sólo pro Trilobit  

Film 2013 ČT Live   

Galerie umění Géniové, blázni a pábitelé   

Ladí neladí Klobouk dolů  

Mighty Boosh  Legendy folku a country   

Moderní čeští malíři ve vzpomínkách 

prof. F. Dvořáka 

Literární adaptace (Filmový 

klub) 
 

Na forbíně TM Perly českého dokumentu  

Na plovárně 
Swingové legendy (Hudební 

klub) 
 

Po Karlově mostě s prof. Františkem 

Dvořákem 

Televizní písničky a songy / 

Kam zmizel ten starý song 
 

Po Královské cestě s profesorem 

Františkem Dvořákem 
Úděl nadání  

Příběhy obrazů a soch  Z první řady   

Řím    

Šumné stopy   

Terra Musica   

Titanic - krev a ocel   

Toulky s Ladislavem Smoljakem   

Třistatřicettři   

Za Shakespearem s Martinem 

Hilským 
  

 

 

  



 

 

Příloha č. 3: Rozhovor s Tomášem Motlem, výkonným ředitelem ČT art (text) 

 

Datum rozhovoru: 18. dubna 2018 

Místo: Praha, Kavčí hory  
 

Jak jste spokojen s plněním stanovených cílů ČT art? Tedy, jak byste zhodnotil dosavadní 

vývoj stanice?  

Potvrzuje se, že kulturní kanál má v rámci veřejnoprávního vysílání smysl. Jeho publikum 

zahrnující obrovské spektrum kulturních preferencí a osobního vkusu není paradoxně tak 

homogenní, jak se na první pohled zdá, přesto se nám podařilo jej od samého počátku oslovit a 

brzy jsme se dostali na sledovanost srovnatelnou s podobně zaměřenými kanály v zahraničí. 

Samotný počátek vysílání byl přitom částečně spjat s experimentováním – producenti zkoušeli 

nové možnosti a formáty, ověřovali jsme, co diváky nejvíce osloví. Své místo si kromě nových 

pořadů a akvizic našly i zajímavé skvosty z archivů, které by se jinak do vysílání možná nikdy 

nedostaly. Řada lidí má sice tendence nahlížet na archivní tvorbu pejorativně, pravdou je, že stáří 

kvalitním pořadům nikterak nevadí, jejich hodnota přetrvává. Klasika vždy na obrazovky patřila a 

patřit bude. Další velkou předností je, že se nám podařilo vnést do programu určitý řád a jednotlivé 

umělecké směry začlenit do tematických oken, čímž se divákům usnadnila orientace. I to je 

bezpochyby jeden z důvodů pozitivních ohlasů publika. Velmi dobře si nicméně uvědomujeme, že 

je stále co zlepšovat a kam se posouvat. Divák je vždy na prvním místě a je třeba vždy hledat 

rovnováhu mezi tím, co a jak nového a překvapivého mu chcete přinášet, a tím, že zároveň 

respektujete jeho sledovací návyky a preference.  

 

Jak jste sám zmínil, sledovanost ČT art se daří postupně zvyšovat. Jaká jsou v tomto ohledu 

vaše očekávání do budoucna?  

Nečekáme, že by docházelo k nějakému masivnímu nárůstu. Již nyní je sledovanost srovnatelná 

s podobně zaměřenými zavedenými kanály v zahraničí, a to číslo lidí ochotných sledovat kulturu 

v televizi je v každé zemi prakticky stejné. Do budoucna si teoreticky dovedu představit, že by bylo 

dobré dostat se přibližně na poloviční podíl, jaký má Dvojka, ale je otázka, resp. nebezpečí, zdali 

by to nebylo na úkor kvality a náročnosti. A to nechceme. Co je pro nás totiž důležitější – snažíme 

se aktivněji zlepšovat kvalitu pořadů a spokojenost diváků. A jak dokazují průzkumy ČT, i v této 

oblasti si vedeme dobře, respektive ČT art má dokonce nejspokojenější diváky ze všech stanic ČT. 

Toto prvenství bychom si rádi udrželi i nadále – je to pro nás daleko důležitější zpětná vazba než 

pouhá sledovanost. Jinými slovy růst sledovanosti chceme ovlivňovat nabídkou kvality, nikoliv 

podbízivostí. Potvrzuje se nám, že spokojený divák se rovná věrný divák.  

 

Jaké máte obecně představy o budoucím rozvoji a směřování stanice?  

Cílem je vytvoření samostatného kanálu s přesahem, jakým disponuje Arte (tedy zaměření ne 

pouze na umění, ale i na obecnější pojetí kultury, například kulturu cestování, stravování, bydlení), 

ale to je otázka spíš daleké budoucnosti, protože to souvisí především s penězi. I nadále bychom se 

chtěli primárně soustředit na kvalitu a originalitu vysílaných pořadů, což jsou pro náročné kulturní 

publikum, které z velké části tvoří vysokoškolsky vzdělaní lidé, opravdu stěžejní kritéria. 

Z aktuálnějšího směřování stanice je na místě zmínit rozvoj nových médií a webových formátů, 

které umožní zprostředkovat obsah, jenž by jinak na televizních obrazovkách tak dobře nefungoval. 

První vlaštovkou je v tomto Artzóna, u níž již byl spuštěn nový informacemi nabitý web včetně 

samostatné video sekce. Dále bychom rádi posílili formáty záznamů či přímých přenosů živého 

umění a navýšili množství akvizic a koprodukcí.  



 

 

 

Plánujete například větší propojení se Slovenskem? 

Už od samého počátku vysílání artu existuje pravidelné pondělní „Slovenské okno“, kde se 

snažíme představovat tvorbu našich sousedů a určitě se nebráníme společným projektům na 

nejrůznější úrovni. Ale to platí o řadě dalších významných televizních stanic, mezi kterými bych 

vyzdvihl třeba spolupráci s francouzsko-německým kanálem Arte či rakouskou ORF.  

 

Hodláte se například více orientovat na kulturu vysokou/alternativní či spíše 

mainstreamovou?  

Jsme tu od toho, abychom oslovili všechny diváky, které kultura zajímá (ať již mladé či vyzrálejší), 

nehrajeme si na přehnaně intelektuální nebo spíš snobskou stanici, která se uzavírá do svého 

vnitřního světa „velkého umění“ a opovrhuje vším, co do něj nepatří. Kultura je zkrátka široký 

pojem a má široké spektrum diváků. Každá skupina si u nás může přijít na své, v tom je to kouzlo, 

a tak by to mělo u České televize být. Ono je obecně obtížné přilákat k televizním obrazovkám 

dlouhodobě fanoušky alternativních směrů, nebo určit, co je či není vysoká kultura. Její vnímání se 

u jednotlivých cílových skupin liší. A čím vnímavější diváci jsou, tím více se jim hranice, tolerance 

i ochota přijímat nové podněty posouvají.  

 

V závěrečných zprávách jsem se například dočetl, že podle většiny kulturně orientovaných 

diváků bylo zpočátku ve vysílání věnováno méně času opeře, než kolik by si zasloužila. Mění 

se nějak tato situace? 

Opeře se věnujeme pravidelně, stejně jako se pravidelně věnujeme třeba rocku nebo festivalovým 

filmům v původním znění. Kultura je vždy přijímána na základě osobního vkusu a každý bude mít 

vždy subjektivně oprávněný pocit, že právě toho jeho milovaného oboru je ve vysílání málo. 

Vysíláme jen večer a pravdou je, že pokud bychom měli více vysílacího prostoru, tak budeme rádi 

vyhrazovat všem žánrům více místa. Právě u operních představení je totiž někdy zrádná jejich 

délka, která mnohdy přesáhne výrazně přes dvě hodiny. To činí jejich začlenění do omezeného 

vysílacího prostoru složitějším. Snažíme se tak spíše zaměřovat na kvalitu, nežli kvantitu. 

Opakovaně například přinášíme přímé přenosy z La Scaly, zařazujeme inscenace z Metropolitní 

opery či festivalu v Bregenzu, věnovali jsme se narozeninám Plácida Dominga, či 260 letům od 

narození W. A. Mozarta atp. Své pravidelné místo má opera na obrazovkách v rámci pondělních 

programových oken „Z první řady“.  

 

Čím vším je podmíněno osamocení od ČT :D a vznik samostatného kulturního kanálu?   

Bude třeba aktualizovat koncept Artu a dodat mu nový obsah. V prvé řadě jsou však určujícím 

faktorem finance a celkový rozpočet ČT. Nejde jen o tvorbu nových pořadů, i ty archivní například 

něco stojí, neboť jsou vázány různými autorskými smlouvami, tzv. reprízným apod. A pokud by 

měla být nabídka kvalitní, o což se na ČT art dlouhodobě snažíme, tak to činí celý proces ještě 

složitějším, protože kvalita něco stojí. Tím spíše, že nejde jen o nás, stejný problém s dramaturgií a 

financováním by bylo současně potřeba řešit i u Déčka. Prozatím mohu konstatovat, že do čtyř let 

je nereálné, aby došlo k jejich osamostatnění. 

 

Jak/podle čeho se rozhodujete, zda konkrétní přenos/film/seriál vysílat na ČT art/ČT2 či 

dalších kanálech?  

ČT art má přece jen výlučnější postavení. Věnuje se především umění anebo vysílá umělecky 

náročnější projekty, u filmů například většinou ty v původním znění, což jiné programy nedělají. 

Pokud se objeví nějaký pořad, který by se teoreticky mohl objevit i jinde, pak záleží na více 



 

 

faktorech. Jedním z nich je například vysílat konkrétní pořad tak, aby si programy nekonkurovaly – 

nezaměřovaly ve stejný čas na stejné publikum. Důležitá je i skladba pořadů na jednom programu 

v rámci jednoho večera. Pořady by na sebe měly logicky navazovat – nemůže za sebou na jednom 

kanálu běžet opera, sitcom a undergroundový koncert. Předávání nejvýznamnějších uměleckých 

cen typu Český lev nebo Thálie umisťujeme na ČT 1. Stejně jako koncerty českých zpěváků, které 

milují všechny generace, jmenujme třeba Karla Gotta. Ty totiž dokážou oslovit širší skupinu 

diváků, která by jinak na ČT art nemusela vůbec přepnout. Dvojku primárně využíváme 

k dokumentům, kultovním seriálům či vzdělávání. Tyto kooperace a koordinace mezi kanály jsou 

výhodné, fungují ku prospěchu diváka, a tudíž i dále zůstane v omezené míře kultura i na ostatních 

kanálech.  

 

Jakou roli připisujete v rámci ČT art letním a vánočním vysílacích schématům?  

Obě sezóny jsou specifické. V létě dochází k výraznému poklesu počtu diváků u televize, a proto 

se prázdninové měsíce, podobně jako na jiných stanicích, nesou v duchu omezení původní tvorby, 

která klesne zhruba až o polovinu. Vysílání má odlehčenější charakter, nabízí více 

mainstreamovějších formátů, méně publicistiky. Naopak u filmové či seriálové nabídky se snažíme 

své diváky oslovovat i premiérovou tvorbou (například v létě nepřerušíme celoroční vysílání 

seriálů typu Šílenci z Manhattanu, tradičně nabízíme přehlídku americké nezávislé kinematografie 

apod.). Rovněž vánoční schéma přináší rozdílnější nabídku. Naším hlavním cílem v tomto období 

je vytvořit alternativu jiným stanicím. Vůči pohádkám, komediím a romantickým filmům se 

snažíme v dobrém slova smyslu vymezit primárně navýšením hudebních pořadů. A stejně tak i na 

Silvestra, kdy hudební zaměření a alternativa k archivní zábavě přináší i úspěšnou sledovanost.  

 

Chystáte zásadnější novinky v oblasti podpory studentské tvorby a začínajících umělců?  

Dlouhodobě podporujeme začínající umělce primárně prostřednictvím Událostí v kultuře, kde je 

prostor pro všechna témata. Své pravidelné místo ve vysílání má Průvan – magazín studentského 

filmu.  Mladé hudebníky představoval například cyklus Doutnák či před ním Tečka páteční noci. 

Více prostoru se nabízí také v online prostředí, které je zároveň pro mladé publikum vhodnější, 

neboť v něm tráví více času než u klasických televizních obrazovek.  

 

A v rámci spolupráce s kulturními institucemi/festivaly/zahraničními televizemi apod.? 

V této oblasti je situace zákonitě omezená prostorem, mimo jiné a hlavně proto, že máme 

k dispozici pouze večerní vysílání. Ač každoročně probíhá spousta zajímavých projektů a akcí, 

musíme mezi nimi vybírat. Ale to mluvím jen o záznamech či přenosech. Naopak díky vzniku 

Událostí v kultuře vzrostlo informování o těchto akcích způsobem, o kterém se mohlo České 

televizi a jejím divákům před pár lety, před startem ČT art, jen zdát. Stejně tak podstatně více 

prostoru je díky ČT art věnováno regionálním událostem. Dlouhodobě se snažíme především o 

prohlubování spolupráce s institucemi, s nimiž máme podepsána vzájemná memoranda, Národním 

divadlem, Českou filharmonií, apod. Vysíláme předávání oborových cen v oblastech designu, 

literatury, výtvarného umění, natáčíme či přenášíme koncerty z festivalů jako je Colours of 

Ostrava, Smetanova Litomyšl, Dvořákova Praha nebo Pražské jaro. Ze zahraničních aktivit je na 

místě ještě jednou připomenout koprodukce s televizí Arte či zahajovací přímé přenosy (respektive 

lehce opožděné) ze zahájení sezón milánské La Scaly. 

 

Na rozdíl od komerčních stanic by pravděpodobně neměla hrát sledovanost klíčovou roli při 

rušení/nepokračování v tvorbě u vlastních pořadů. Které důvody jsou těmi nejčastějšími?   

Přesně tak, i když pochopitelně i z vývoje sledovanosti je třeba vyhodnocovat závěry. Pokud 



 

 

u určitého pořadu dlouhodobě a výrazně klesá, rozhodně to není dobré znamení. Hlavním 

kritériem, kterým se na poradách řídíme, je zpětná vazba pořadů – to, jak se jim daří plnit předem 

stanovený cíl a zda si stále udržují kvalitu, prestiž i schopnost oslovit cílového diváka.   



 

 

Příloha č. 4: Rozhovor s Milanem Fridrichem, programovým ředitelem České televize (text) 

 

Datum rozhovoru: 28. června 2018 

Místo: Praha, Kavčí hory 
 

Jak jste spokojen s růstem kanálů ČT, primárně s ČT art?  

Česká televize dosahuje poslední dobou velmi solidních výsledků. Loni měla podíl 29,2 % za celou 

ČT za celý rok, čímž navázala na dlouhodobý trend započatý v roce 2012, od kdy se podíl 

pohybuje mezi 29 a 31 % za kalendářní rok a celý televizní trh. Co se týče tradičních historických 

kanálů ČT1 a ČT2 je podíl diváků za posledních šest let stabilní a činí dohromady 20–21 % podílu 

na divácích za rok, na čemž se podílí významně nová původní tvorba ČT a důraz na atraktivní 

akvizice z veřejnoprávních televizí v Evropě. Novější kanály svou sledovanost postupně navyšují. 

Například ČT24 dosáhla plné penetrace diváků v roce 2011, kdy měla podíl 4,53 %. Od té doby se 

stabilně drží kolem 4,5–5 %, což jí činí nejsledovanějším zpravodajským kanálem v Evropě. U ČT 

Sport je každý rok trošku jiný. Významným faktorem ovlivňujícím sledovanost sportovního kanálu 

jsou velké události – olympijské hry, mistrovství světa ve fotbale, fotbalové Euro, finální zápasy 

našich výběrů ve Fed Cupu/Davis Cupu, MS v hokeji, biatlonová sezóna apod. U Déčka, které 

odstartovalo v září 2013, se zaměřujeme primárně na sledovanost u cílové skupiny 4–12 let, u které 

loni dosáhla podílu sledovanosti přes 30 %, a když připočteme sledovanost této skupiny i na 

dalších kanálech ČT, tak se dostaneme na podíl ČT jako celku u dětského diváka na 45 %, což jsou 

rovněž výborné výsledky. Pozadu nezůstává ani ČT art, jehož podíl diváků od vzniku kanálu 

pravidelně roste a dosahuje již 1 %, tedy výsledků srovnatelných se zavedenými zahraničními 

stanicemi jako je německo-francouzské Arte. Obecně jsme tudíž se všemi těmito výsledky velmi 

spokojeni.  

 

Jaké máte obecně představy o budoucím rozvoji a směřování stanic?  

V současné době již je každá stanice jasně definovaná a těchto zásad se chceme dále a důsledněji 

držet. Striktně jasný profil má ČT art, Déčko, Sport a ČT24. ČT1 je zaměřena na většinového 

diváka, rodinu jako celek. Obsahuje celou řadu žánrů, jako je dramatická tvorba, zábava, 

publicistika, souhrnné zpravodajství apod. V největší možné míře se snaží profilovat jako „česká“ 

televize – klade důraz na českou dramatickou tvorbu, české filmy, českou zábavu. Jejím cílem je 

integrovat společnost, snažíme se proto, aby měla co nejvyšší zásah v různých diváckých 

skupinách. Ostatně dlouhodobě je druhým nejsledovanějším kanálem českého trhu. ČT2 se více 

otevírá světu a přináší zajímavé žánry a počiny z mezinárodního prostředí. Orientuje se na 

osobitější žánry a podobu trávení volného času u televizní obrazovky. Soustřeďuje se primárně na 

vzdělávací pořady (z poloviny je to vzdělávací kanál), dokumentární tvorbu, publicistiku, vybrané 

filmy sestavené do tematických celků, jako jsou Velikáni filmu, Francouzští samotáři, Evropské 

kino apod. a zaměřuje se obecně na přehlídku nejlepších filmů a seriálů současnosti. 

 

Plánujete do budoucna další rozšíření portfolia kanálů?  

Tohle je otázka, která souvisí s financemi a také s distribučními možnostmi, kam jít dále. Určitě se 

dá mj. více pracovat se zlatým fondem z archivu. Nabízí se rovněž kanál pro teenagery mezi 13–

20, s čímž se lze setkat v zahraničí. V současné době nabízí ČT pořady pro tuto skupinu rozptýleně 

na několika kanálech.  

 

Vzpomínám si, že se kdysi uvažovalo také o vzniku druhého sportovního kanálu.  

Byla to jedna z variant, ale vzhledem k rozpočtu a dynamické situaci na trhu sportovních práv to 

není na pořadu dne. Z důvodu mezinárodních práv a dohod dochází k tomu, že některé sporty/ligy 



 

 

se mohou vysílat pouze na placených kanálech, tedy ne na volně šířených. Pokud probíhá více 

divácky zajímavých přenosů, tak máme výhodu v tom, že můžeme využít ČT2. Neděje se to však 

příliš často a navíc jen v rámci dopoledního/odpoledního vysílání. Tudíž nás to netíží. 

 

Jak přistupujete k omezení rozpočtu ČT v souvislosti se ztrátou možnosti osvobození od 

DPH?  

V tomto zatím nepadlo definitivní rozhodnutí, takže se uvidí, jak celá věc dopadne. Nicméně 

částka, o kterou bychom odečtem DPH mohli přijít, představuje cca 400 mil (to je pro srovnání 

rozpočet na pořady vlastní tvorby ČT:D a Art na dva roky), z čehož je patrné, že pokud by k této 

změně došlo, tak by to byl citelný zásah do chodu ČT. Přitom již nyní se potýkáme s 

problematikou koncesionářských poplatků, které se již deset let neměnily. Během té doby jejich 

reálná hodnota výrazně klesla – v současné době původně stanovených 135 Kč v přepočtu dosahuje 

hodnotu o jednu pětinu nižší.  

 

Čím vším je podmíněno osamocení od ČT:D a vznik samostatného kulturního kanálu?   

Hlavní jsou finance. U Déčka bychom potřebovali rozšířit vysílání do půlnoci, tedy zhruba o čtyři 

hodiny, u Artu pak o celý den. Vyplnit tak velký prostor by znamenalo nakoupit nové akvizice, 

nechat vytvořit nové původní pořady, což jsou řádově desítky, respektive nižší stovky milionů 

korun, které by musely být investovány. Pokud bychom je museli odebrat ze stávajícího rozpočtu, 

tak by to mělo velký dopad na jiné kanály a kvalitu vysílání, tudíž je to otázka čistě teoretická v 

této chvíli.  

 

Jak by se změnila Dvojka po osamostatnění Artu? 

Dvojka již má nyní jasný profil, takže by k výraznější změně nedošlo. Vysílá se to, co se nevysílá 

na jiných kanálech. Pětkrát týdně se vysílají od 20 do 22 hodin dokumenty, následně buď autorské 

dokumenty, nebo publicistika, filmy a unikátní zahraniční seriály. Přes den tam jsou osvětové 

vzdělávací pořady, pořady pro menšiny, handicapované, lidi s různým vyznáním, osobitými zájmy 

(o přírodu, zvířata, společnost apod.). V sobotu a neděli je v prime timu ČT2 zaměřená na 

výlučnou světovou filmovou tvorbu – jak klasiku, tak současnou tvorbu, nebo na vybrané série a 

minisérie.  

 

Jak přistupujete k vysílání kultury na ostatních kanálech?   

Cílem není kanibalizovat vysílání ČT art tím, že se budou umělecké pořady vysílat i jinde. 

Nicméně pár výjimek bychom našli, na čemž by se příliš neměnilo, i kdyby Art vysílal celodenně. 

V současné době můžeme najít na ČT24 zpravodajský pořad Kultura+ (oproti kulturním 

magazínům na Artu je méně publicistická, nejde tolik do hloubky), na ČT1 předávání cen a 

mainstreamovější koncerty, na ČT2 bychom kromě repríz pořadů našli například dokumenty 

související s širším pohledem na kulturu, tedy více ke vzdělávání. Co se týče filmové a seriálové 

tvorby – ČT2 vysílá především nejrespektovanější filmovou a seriálovou tvorbu a stará se o 

většinového diváka, což znamená, že vysílá i v dabingu. Art má unikátní a menšinové věci a navíc 

v originálním znění s titulky. 

 

Uvažujete v budoucnu o tom, že by se i na ČT2 (případně i dalších kanálech) začalo 

ustupovat od dabingu?  

Český divák je specifický tím, že preferuje dabing a potvrzují to i naše zkušenosti – když se vysílá 

v originálním znění s titulky, tak je úbytek diváků 20–40 % (podle toho, o co přesně se jedná, a 

který je vysílací den). Především pro starší diváky je pak složitější sledovat film a stíhat si číst 



 

 

titulky. Nicméně se aktuálně otevírá cesta duálního vysílání. Se spuštěním DVB-T2 máme ze 

zákona uloženo vysílat novou zahraniční produkci dvojjazyčně, což znamená v originálním znění, 

a vedle toho dabovanou verzi. Každý divák si tak bude moct vybrat, jaká verze mu bude více 

vyhovovat, a podle toho přepnout na požadovanou zvukovou stopu. Myslím, že tohle je nejlepší 

řešení. Uspokojí jak diváka, co dává přednost originálnímu znění ať z uměleckého nebo jazykově 

edukativního, i diváka který potřebuje dabing. 

 

Existují případně nějaká další kritéria, podle kterých se v přiřazování pořadů na konkrétní 

stanice řídíte?  

Máme k dispozici programový tým, který řeší všechny kanály, a který tudíž dokáže nejlépe 

posoudit, jaký pořad kam a v jakém čase umístit. Obecně „sporných“ pořadů na pomezí tolik není. 

Zjednodušeně lze říci, že pokud u pořadu převažuje umělecký prvek, pak to směřujeme na Art. 

Když vzdělávací, tak upřednostňujeme ČT2. Zároveň je třeba dbát, aby se v konkrétním čase 

kanály ČT nekanibalizovaly, tedy nevysílaly stejný žánr nebo podobné téma. 

 

Hodláte v tomto, a obecně nastavení kanálů, něco měnit do budoucna?  

Ne, aktuálně jsou jednotlivé kanály jasně definovány a vše logicky nastaveno. Případné změny by 

byly pouze nepatrné. Více změn lze teoreticky čekat s rozvojem nových médií, nicméně to je 

poměrně vzdálená budoucnost. 

 

Jak byste zhodnotil dosavadní situaci v oblasti nových médií?  

ČT snese v tomto ohledu srovnání s konkurenčními evropskými stanicemi. Samozřejmě se 

nemůžeme srovnávat s BBC, která má jiný zákonný rámec pro fungování na internetu a jiný 

obchodní model. ČT funguje v rámci prostředí, kde jsou nová média doplňkem k tradičnímu 

vysílání. Nabízíme tudíž informace a vysílání online, zpřístupňujeme archivy. Někdy je využíváme 

pro předčasné uvedení specifických pořadů orientovaných na mladší cílovou skupinu tak, že 

jeden/dva díly vysíláme online dříve než na televizních obrazovkách (např. v případě Trpaslíka, 

Dabing Street). Zásah v online vysílání už není v poměru k tradičnímu zcela marginální – např. na 

30 000 zhlédnutí online připadá 550–650 tisíc diváků u televizních obrazovek. Podíl nových médií, 

především pak odloženého sledování v televizoru během sedmi dnů, na celkové sledovanosti 

neustále narůstá.  

 

Na Artu svým přesahem do nových médií vyniká pořad Artzóna. Lze podobné projekty najít 

i u jiných kanálů?  

Déčko má svůj portál, na kterém funguje řada her a obsahu, který se na obrazovkách nevysílá. V 

létě na něm například tradičně probíhá soutěž pro děti a rodiny. Dále jsme v rámci ČT měli 

speciální projekty, jako Toto 100letí ke stoletému výročí české/československé státnosti apod. 

Podobné projekty se snažíme připravovat i do budoucna, určitě tak bude jejich počet dále narůstat. 

 

Jako hojně využíváte v rámci ČT cross promo?  

V ČT funguje tzv. navigace – diváky navigujeme co se cross vysílá na různých kanálech. 

Odkazujeme tak na výjimečné pořady (např. zahájení Pražského jara, start nového českého seriálu 

apod.) na všech kanálech. Snažíme se přitom zohlednit konkrétní pořad před/po kterém tyto 

upoutávky běží – tak abychom oslovili cílovou skupinu, pro niž to bude nejvíce relevantní 

informace. Na všech kanálech jsou cca 2–2,5minutové breaky mezi pořady, v rámci kterých 

vysíláme upoutávky, případně jsou využity pro upoutávky neziskových organizací či mediálních 

partnerů, kterým promujeme akci, výstavu apod. Art má například primárně cross promo prostor na 



 

 

ČT1 a ČT2, ale když jde o něco hodně významného, tak se nevyhýbáme například ani ČT sport. 

 

Lze říci, že jste se vznikem ČT art důslednější, co se týče vyhodnocení veřejné služby v oblasti 

kultury?  

Ano, je to do jisté míry nástroj, který ukazuje, jak a proč je dobré/nutné mít takto zaměřený kanál. 

Každoročně provádíme tzv. měření veřejné hodnoty. V něm vyhodnocujeme spoustu různých 

ukazatelů – vliv na společnost, zvyšování kulturního povědomí, podíl na vzdělávání společnosti 

v rozličných oblastech apod. Výsledky následně předáváme Radě ČT, která zprávu schvaluje 

a vyvozuje z ní závěry. Nutno zmínit, že Art spolu s ČT2 dosahují na základě těchto měření 

nejvyšších kvalitativních hodnocení od diváků. 

 

V médiích se na adresu Artu, především při jeho spuštění, objevila kritika, že je kanál moc 

obecný. Jaký k tomu zastáváte postoj?  

S tím nesouhlasím. Německo-francouzské Arte je ještě barvitější a pokrývá víc žánrů a oblastí 

kultury a televizní tvorby. Art se snaží cílit na „všechny“ fanoušky, které kultura a umění alespoň 

okrajově zajímají. Pokud by se měl detailněji zaměřit jen na vybrané oblasti, tak by oslovoval 

daleko menší publikum, byl by to oborový magazín pro pár expertů a fajnšmekrů. Art vysílá 

špičková operní představení, divadlo, dokumenty o malířství, sochařství, životopisné filmy, snímky 

oceněné na prestižních festivalech, rockovou i jazzovou hudbu a nabízí i prostor pro diskusi – 

Artzónu apod. Od začátku byla idea Artu jasná – souvisela s myšlenkou dostat kulturu do lepších 

časů a usnadnit divákům orientaci v programu. Nabízí souhrn žánrů, různé pohledy na kulturu – 

myslím, že právě to diváka obohacuje a v tom je unikátním přínosem pro českou kulturu.  
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