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Anotace 
Diplomová práce s názvem „Mediální obraz českého výtvarného umění  

v Událostech v kultuře na ČT Art“ se zabývá českým výtvarným uměním a jeho mediálním 

obrazem v rámci kulturně-zpravodajského pořadu Události v kultuře na ČT Art. Cílem 

práce je zmapovat mediální obraz českého výtvarného umění v pořadu, který je na denní 

bázi produkován českou veřejnoprávní televizí. K takové analýze je v práci použita metoda 

kombinované kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy, která zkoumá jednotlivé 

reportáže z dané relace v rámci celého roku 2019. Práce se snaží odpovědět na otázku, 

jakou formou a jakým způsobem bylo v rámci Událostí v kultuře v roce 2019 referováno  

o českém výtvarném umění, o jakých umělcích se nejvíce hovořilo, jaké instituce nebo 

témata měla ve zpravodajské relaci největší prostor. Práce se také snaží odpovědět na 

otázku, jaké téma musí být, aby se vůbec do kulturně-zpravodajského pořadu na celostátní 

veřejnoprávní televizi mohlo dostat, podle jaké logiky jsou témata do relace vybírány  

a nakolik jsou při výběru témat a tvorbě reportáží naplněny zpravodajské hodnoty, zásady 

vyváženosti nebo veřejnoprávnosti. V teoretické části práce je nejprve nastíněn rámec 

daného tématu, kdy je obecně popsána televize jako médium a je na základě literatury 

rozebrán koncept mediálního obrazu, koncept veřejnoprávnosti a zpravodajství a jeho 

hodnoty. Následně je teoreticky zmapováno zázemí zkoumaného subjektu, tedy České 

televize, kanálu ČT Art a pořadu Události v kultuře a je také stručně zmapováno dění  

na české výtvarné scéně v roce 2019, které by výsledky analýzy mohlo ovlinit. Praktická 

část se pak nejprve zaměřuje na popis metodologie, specifikaci výzkumu, výzkumných 

otázek a postupu práce a následně již obsahuje samotnou obsahovou analýzu s jejími 

výsledky, které v závěru sumarizuje, popisuje a předkládá čtenáři.  

 

Annotation 
The diploma thesis entitled "Media Image of Czech fine arts in Události v kultuře 

on ČT Art" covers the theme of  Czech fine arts and its media image within the cultural and 

news program Události v kultuře on ČT Art. The aim of the work is to map the media 

image of Czech fine arts in such cultural-news program, which is produced on a daily basis 

by Czech public television. For such an analysis, the method of combined quantitative and 

qualitative content analysis is used, which examines individual reports from a given 

programme throughout the year 2019. The thesis wants to answer in what form, how and in 
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what frequency was Czech fine arts represented in Události v kultuře in 2019. The aim is 

to answer which artists were represented in the programme the most, which institutions or 

topics had the greatest representation in the news program and what are the properties of  

a news topic to be able to get into the cultural-news program on national public television 

at all. The theoretical part of the thesis firstly outlines the theoretical framework of the 

topic, which is general description of a television as a medium and then, based on the 

literature, the concept of media image, the concept of public law and news and its values, 

are described. Subsequently, the background of the researched subject is theoretically 

mapped, ie Czech Television, the ČT Art channel and the programme Události v kultuře, 

and the events on the Czech art scene in 2019 are briefly mapped. The practical part 

focuses on the description of methodology, research specifications, research questions and 

procedure of the analysis. Thesis then contains the content analysis itself with its results 

and in the end the analysis results are summarized, described and presented to the reader. 
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Úvod 
Diplomová práce s názvem „Mediální obraz českého výtvarného umění  

v Událostech v kultuře na ČT Art“ si klade za cíl zmapovat, jakým způsobem je o českém 

výtvarném umění referováno v pořadu Události v kultuře, který je vysílán na kulturním 

kanálu České televize, ČT Art. Události v kultuře jsou v současné chvíli jedinou denně 

vysílanou televizní zpravodajskou relací, která se soustředí čistě na kulturu a každý den 

referuje o dění na kulturní a umělecké scéně u nás i v zahraničí. Jelikož se jedná o pořad  

na veřejnoprávní stanici, cílem práce je zmapovat, jakým způsobem o českém výtvarném 

umění referuje, jaký je zde výtvarnému umění dáván prostor a nakolik jsou takové 

zpravodajské obsahy vyvážené, nestranné a dodržují zásady veřejnoprávnosti. 

V diplomové práci dochází k mírnému odchýlení od schválených tezí v rámci 

zkoumané jednotky. Vzhledem k ročnímu posunu odevzdání diplomové práce jsem 

aktualizovala zkoumaný rok z roku 2018 na rok 2019, aby byla poskytnutá data co 

nejaktuálnější. V rámci zkoumání tématu a získávání dat jsem se pak kromě mediálního 

obrazu pokusila také mnohem více zaměřit na charakteristiku veřejnoprávního 

zpravodajství a jeho hodnot z toho důvodu, abych následně mohla tyto aspekty v analýze 

zmapovat.   

 Výtvarnému umění a jeho mediálnímu obrazu se snažím věnovat dlouhodobě  

a touto prací bych chtěla navázat na své předchozí akademické bádání. V rámci 

bakalářského studia Mediálních studií jsem se již věnovala mediálnímu obrazu výtvarného 

umění v periodickém tisku a v kulturních přílohách tištěných deníků, které na našem území 

vycházejí. Zkoumání jsem pak již dříve započala na Vysoké škole ekonomické v Praze, 

kde jsem v rámci oboru Arts Management v roce 2015 obhájila bakalářskou práci  

s tématem „Analýza pojetí a marketingu stálých expozic v galeriích výtvarného umění  

v Čechách“ a v roce 2018 pak magisterskou práci na téma „Ekonomické a legislativní 

aspekty aukčního trhu s výtvarným uměním v České republice“. 

 Cílem této diplomové práce je tedy popsat mediální obraz českého výtvarného 

umění a prozkoumat, jakým způsobem je o českém výtvarném umění referováno  

ve zpravodajském pořadu veřejnoprávní televizní stanice. Práce se pokusí nejprve 

teoreticky nastínit základní principy veřejnoprávního masového média a zpravodajství jako 
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takového, aby následně v praktické části tyto principy ověřila a zmapovala detailně 

konkrétní téma výtvarného umění. Cílem je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, 

v jakém kontextu a jakým způsobem bylo o českém výtvarném umění v pořadu Události 

v kultuře v rámci roku 2019 referováno. Práce zmapuje, o jakých tématech, osobách  

a institucích bylo referováno nejvíce, jaká témata dostávají ve vysílání největší prostor  

a jak jsou divákovi zprostředkována. Díky kombinované kvantitativní a kvalitativní 

obsahové analýze budou závěry nejprve kvantifikovány a následně hlouběji popsány  

a bude tak možné porovnat teoretická zakotvení a cíle ČT Art s tím, v jakém stavu je reálné 

informování o výtvarném umění v rámci Událostí v kultuře na ČT Art.  
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Teoretická část 

1/ Televize jako médium 

Média hrají významnou úlohu v životě člověka, v mnohém mu zprostředkovávají 

pohled na svět, dění kolem něj a dokáží formovat nebo ovlivňovat jeho názory. Média 

zprostředkovávají komunikaci jednotlivcům, skupinám nebo vrstvám či třídám v rámci 

vyspělé, moderní společnosti a jsou schopna navenek reprodukovat její obraz, skladbu 

nebo rozložení sil či odpovědností.1 

Média plní mnoho funkcí a podílí se ve velké míře na zprostředkovávání informací, 

na popisování okolní reality svým příjemcům a na komunikaci s nimi. Následující kapitola 

proto popíše základní obecné znaky masového média, pokusí se teoreticky zakotvit jeho 

funkce a jeho postavení v rámci veřejné sféry.  

1.1/ Masové médium a jeho funkce 

 Pokud obsahy produkované médiem konzumuje velké množství příjemců, dá se 

takové médium považovat za masové. Masová komunikace je jedním ze základních znaků 

moderní společnosti a umožňuje, aby se informace šířily bez ohledu na prostor nebo čas 

k širokému publiku příjemců. Masové médium funguje jako hromadný sdělovací 

prostředek, který je obecně přístupný všem a pomocí technologií dokáže distribuovat 

sdělení a informace k rozsáhlému, heterogennímu a široce rozptýlenému publiku. Tento 

způsob komunikace je prováděn specializovanými skupinami, které můžeme nazvat 

mediálními institucemi.2 

Hlavní činností masově mediální instituce je produkce a distribuce symbolických 

obsahů, přičemž médium operuje ve veřejné sféře a je dle toho také regulováno.3 Masová 

média mají různé funkce, které by měla naplňovat a zajišťovat divákovi tak, aby pokryla 
 

1 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3, 

s. 92. 
2 URBAN, Lukáš, DUBSKÝ, Josef, MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: 

Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-7455-8, s. 35–45. 
3 McQUAIL, Denis.  Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2.  Praha: Portál, 2009.  ISBN 978-80-7367-

574-5, s. 32. 
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co nejlépe jeho potřeby. Díky definici funkcí médií „zkoumáme, k čemu média mají 

doopravdy být, co skutečně dělají a jaký se zdá být účel jejich existence.“4 K definicím 

toho, jaké funkce by média měla mít a svým příjemcům zajišťovat a jakým způsobem by 

měla v rámci společnosti fungovat, se pak dá přistupovat z mnoha pohledů. 

Existují funkcionalistické přístupy, které popisují masová média jako součást 

společnosti, která významně přispívá k jejímu fungování. „Lasswell zdůrazňuje systémově 

stabilizační funkci komunikace, která podporuje dominantní hodnotovou strukturu a jako 

funkce masové komunikace rozeznává: pozorování okolního světa sbíráním a rozšiřováním 

informací, redakční činnost výběru a komentování informací, případně vytváření mínění  

a názorové shody, jakož i funkci kulturního přenosu.“5 Kromě tohoto obecnějšího pojetí 

funkcí médií pak někteří z autorů definují konkrétnější funkce, které souvisí 

s nejrůznějšími oblastmi lidského života. Například podle Burtona a Jiráka jsou základními 

funkcemi médií funkce zábavní, informační, kulturní, sociální a politické.6 Právě funkce 

kulturní je v rámci tématu diplomové práce ta, která nás bude zajímat nejvíce. 

Média jsou schopna kulturu reprodukovat, udržovat, zaznamenávat a předávat ji dál 

takovým způsobem, aby byla zajištěna její kontinuita.7 V rámci kultury a historického 

utváření společnosti tak mají média poměrně zásadní funkci. Jiní autoři se pak shodují  

na tom, že média, která se pohybují ve veřejném prostoru, by měla mít informační funkci, 

měla by šířit k veřejnosti fakta nebo zprostředkovávat různé názory a v neposlední řadě 

také kritizovat a kontrolovat ty, kteří se podílí na moci.8  

2/ Mediální obraz 

 Média, vzhledem ke svému významu a síle, vytváří reprezentaci reality a mohou 

veřejnosti vytvářet obraz o nějakém tématu, třeba právě o kultuře a výtvarném umění, jak 
 

4 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister-Principal, 2001. ISBN 80-

85947-67-6, s. 140. 
5 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-X, s. 31. 
6 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister-Principal, 2001. ISBN 80-

85947-67-6, s. 140. 
7 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister-Principal, 2001. ISBN 80-

85947-67-6, s. 142. 
8 SCHULZ, Winfried, KÖPPLOVÁ, Barbara. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 1998. 

ISBN 80-7184-548-5, s. 56. 
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bude zkoumáno v této diplomové práci. Média musí každý den pokrývat širokou paletu 

událostí a z ní vybírat, kterému tématu věnují prostor v rámci mediálního času.9 Tento 

výběr je přitom velmi důležitý a může zásadně ovlivnit mediální obraz tématu,  

o kterém médium referuje a právě proto je důležité mediální obrazy zkoumat a dotazovat 

se, jakým způsobem média k informování o realitě kolem nás přistupují, jak ji popisují  

a zprostředkovávají divákům, čtenářům nebo posluchačům. 

V rámci mediálního prostoru záleží na tom, jaká témata, instituce nebo osoby 

dostávají v rámci produkce obsahů prostor, jaký je na jejich sdělení kladen důraz, v jakém 

kontextu je o daném tématu informováno a jak je sdělení komunikováno nebo rámcováno. 

Stejně důležité je pak také to, čemu prostor v médiích dáván není. „To, co chybí, co není 

přítomné, může být svou nepřítomností nabýt významu, jako by to přítomné bylo. Takže 

když například neexistují žádné časopisy pro dospívající chlapce odpovídající časopisům 

pro dospívající dívky, má to nějaký význam.“10 Význam pak sehrává také řazení, 

uspořádání nebo rotace témat a jejich opakování, které má pro příjemce potvrzovací 

funkci. Pokud téma v mediálním prostoru rotuje a opakuje se, příjemce ho následně má 

tendenci akceptovat a považovat ho za reálné a uvěřitelné.11 Právě díky této síle pak mají 

média výraznou moc rozhodovat, jaká témata budou zesilovat v rámci veřejného prostoru  

a mohou tak tzv. nastolovat agendu. 

2.1/ Nastolování agendy 

 Přes všechnu legislativu a žurnalistické zásady stále platí, že média sama vybírají, 

kdy, o čem a v jakém kontextu budou referovat. Redaktoři, editoři nebo vedoucí 

jednotlivých oddělení mají možnost témata třídit a rozhodovat, která z nich dostanou větší 

či menší prostor v rámci vysílacího času. A tímto privilegiem pak mohou zainteresované 

osoby nevědomky nebo záměrně ovlivňovat zpravodajskou agendu a zprostředkování 

reality divákovi.  

 

 
9 TRAMPOTA, Tomáš. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4, s. 

100. 
10 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister-Principal, 2001. ISBN 80-

85947-67-6, s. 30. 
11 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister-Principal, 2001. ISBN 80-

85947-67-6, s. 156. 



18 

Profese novináře, redaktora nebo editora je tak velmi důležitá a je nutné, aby 

takový člověk byl profesionálem na svém místě a byl schopen zprávy nejen důsledně  

a spolehlivě vybírat, ale také zpracovávat a poskytovat je příjemcům. Novinář by měl být 

„vybaven profesionálními dovednostmi k tomu, aby dokázal: 

a) z neustávajícího toku informací vybírat zprávy; 

b) rozeznat, co je důležité a co ne; 

c) důležité zprávy vřadit do řádného kontextu, z něhož lze vysoudit, jaký má 

informace dosah a jaké má důsledky pro život jednotlivce ve společnosti; 

d) vyložit informaci a její kontext jasně, zřetelně a pochopitelně a 

e) odolat vnějším tlakům a považovat body a–d za mravní imperativ svého 

jednání.“12 

I přes respektování těchto zásad však novinář má možnost svým výběrem témat nastolovat 

agendu, která v médiu dostane prostor a bude tak zesilovat i ve veřejném prostoru. Právě 

tímto fenoménem se tak teorie mediálních studií zabývá již od svých počátků a mnoho 

teoretiků se snaží ovlivňování veřejného mínění zmapovat, popsat a rozklíčovat.  

Jedním z prvních, kteří se ovlivňováním veřejného mínění a nastolováním agendy 

začali v rámci mediálních studií zabývat byl Walter Lippmann, který se k tomuto tématu 

přiblížil ve své knize z roku 1922 s názvem Public Opinion. Na jeho práci poté navázali,  

a stali se tak průkopníky teorie nastolování agendy, Maxwell E. McCombs a Donald L. 

Shaw. Ti popisují, jakým způsobem se dá konstruovat taková mediální realita a jak se téma, 

kterému je v médiu poskytnut prostor, může pro diváka stát významným. „Teorie agenda-

setting vysvětluje základní předpoklad kvantitativní obsahové analýzy, když jasně stanovuje, 

že významnost těchto obsahů lze úsporně měřit s ohledem na četnost jejich výskytů.“13 Právě 

tento druh obsahové analýzy bude použit i v rámci této diplomové práce, při zkoumání 

mediální obrazu českého výtvarného umění v rámci zpravodajsko-kulturního televizního 

pořadu.  

Teorie nastolování agendy nepředpokládá, že by z pozice novinářů, redaktorů nebo 

editorů šlo o záměrné zkreslování reality. Výběr témat je ovlivněn spíše omezeným 

prostorem v rámci média nebo snahou soustředit se pouze na určitá témata. Novinář nemůže 
 

12 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-

3, s. 79. 
13 McCombs, Maxwell. Agenda setting: nastolování agendy, masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-591-2, s. 47. 
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obsáhnout všechny události ani je naprosto objektivně a komplexně popsat a vždy tak 

popisuje pouze kousek objektivní reality. Je však prokázána korelace mezi tímto 

popisovaným kouskem a tím, co lidé považují za důležité.14 A právě proto se výběrem témat 

a jejich zpracovávání v rámci masového média musíme zabývat.  

Na nastolování témat v rámci média se dá pohlížet z několika pohledů a můžeme 

sledovat různé rámce toho, jak je pohled veřejnosti na dění ve společnosti z hlediska média 

ovlivněn. V rámci teorie nastolování témat pak můžeme zkoumat dva pohledy na to, jakým 

způsobem mohou témata být nastolována: 

a) médium určuje, o čem má společnost přemýšlet (tzv. gatekeeping) 

b) médium určuje, jakým způsobem má společnost o daném tématu přemýšlet (tzv. 

framing)15 

Právě tyto dva přístupy se pokusí příblížit následující podkapitoly.  

2.2/ Gatekeeping 

S tím, jaká témata do mediálního prostoru pronikají souvisí tzv. gatekeeping. Tento 

pojem pochází od teoretika a sociálního psychologa Kurta Lewina, který ho poprvé použil 

při zkoumání rozhodovacích procesů při nákupu potravin. Tak jako nakupující jedinec 

rozhoduje a sehrává významnou roli na tom, co skončí v jeho nákupním košíku, i novinář 

nebo redaktor rozhoduje, jaká témata propustí do mediálního prostoru. Pojem gatekeeping 

značí proces rozhodování o tom, která témata budou vpuštěna do mediálního prostoru, tedy 

která „projdou branou“ daného média a dostanou prostor šířit se k masové veřejnosti.16 

Později se zkoumání gatekeepingu rozšířilo na rozlišení dvou vlivů, které výběr jednotlivých 

témat ovlivňují. „Organizační vlivy odkazují především k důsledkům rutinních 

byrokratických postupů, ideologické vlivy pak k hodnotám a kulturním tlakům, které nejsou 

čistě individuální a osobní povahy, ale nýbrž pramenní také ze sociálního a státního 

zakotvení zpravodajské činnosti.“17 

 
14 McCombs, Maxwell. Agenda setting: nastolování agendy, masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-591-2, s. 51–68. 
15 URBAN, Lukáš, DUBSKÝ, Josef, MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Vyd. 1. 

Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-7455-8, s. 95. 
16 McQUAIL, Denis.  Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2.  Praha: Portál, 2009.  ISBN 978-80-7367-

574-5, s. 241. 
17 McQUAIL, Denis.  Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2.  Praha: Portál, 2009.  ISBN 978-80-7367-
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Gatekeeper tedy rozhoduje, jaká témata vpustí do prostoru daného média a poskytne 

jim tak možnost, stát se mediálními obsahy, které příjemci budou konzumovat. Ty, kterým 

prostor poskytne, tak činí veřejnými. Témata, která branou média neprojdou jsou naopak 

v rámci veřejného prostoru potlačena a není jim věnována pozornost.18 Právě proto je 

pečlivý a vyvážený výběr velmi žádoucí a je nutné, aby gatekeeper byl schopen analyzovat 

dění o kterém referuje komplexně, v celé jeho šířce a následně ho zpracovávat efektivně, aby 

ho byl schopen příjemci kvalitně předat. 

Gatekeeper může být ovlivňován mnoha různými vlivy – může jít o povahu instituce, 

pro kterou pracuje, velikost daného média, jeho postavení v rámci mediálního trhu nebo jeho 

vztah s konkurencí. Rozhodují ale také ryze praktické faktory jako čas příchodu zprávy do 

redakce nebo kvalita vstupu, u televizního zpravodajství třeba kvalitní obrazový nebo video 

materiál, který v reportáži lze použít.19 V dnešní době, kdy se zpravodajská a žurnalistická 

rutina neustále zrychluje a novinář často zastává více rolí najednou, hraje velkou roli kromě 

ekonomické šetrnosti také čas, který novinář na zpracování jedné zprávy má. 

 Právě časová tíseň, tlak na novináře a mnohdy zdlouhavé byrokratické schvalovací 

postupy mnohdy nutí redakce k zavádění pracovních rutin, podle kterých pak celá redakce 

postupuje. Zejména u zpravodajského pořadu, který vychází na denní bázi a informuje  

o aktuálních událostech platí, že redaktoři a editoři jsou v neustálém časovém tlaku a musí 

tak svoji práci rutinizovat, aby ji v tak krátkém čase vůbec byli schopni odbavit efektivně, 

rychle a spolehlivě.  

Redakce tak v rámci dané oblasti mohou mít zavedené zdroje a postupy, kterými 

z nich čerpají nebo mít osoby a instituce, o kterých referují častěji, jelikož s nimi již mají 

zkušenost, mají zde spolehlivé kontakty nebo od nich dostávají kvalitní podklady a zdroje. 

„Každý den dochází k obrovskému množství událostí, ale média mají jen omezené 

prostředky (lidské i finanční) k jejich zachycení. Soustředí se proto na určité instituce, místa 

a časové momenty, o kterých ze zkušenosti vědí, že představují vysokou pravděpodobnost 

výskytu důležité události.“20 

 
574-5, s. 241. 
18 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-X, s. 115. 
19 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-X, s. 117.  
20 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 56.  
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2.3/ Framing 

 Kromě výběru témat je pak dalším stupněm také jejich zpracování. Jakýmsi dalším 

stupněm teorie nastolování agendy, kterým se zabývá tato kapitola, je framing neboli 

rámcování témat. „Rámcovat znamená vybírat určité aspekty vnímané reality a zvýšit 

jejich významnost ve sdělovaném textu tak, že se prosazuje určitá definice problému, 

kauzální vysvětlení, morální hodnocení či také doporučené řešení popisované 

záležitosti.“21 

  Rámcovat lze nejrůznějšími atributy, díky kterým si následně vytváříme představu 

nebo obraz objektu či tématu, o kterém je v daném médiu referováno. Pomocí těchto 

atributů tak můžeme něco zdůraznit nebo vypíchnout, jiný atribut naopak vynechat a tím 

ovlivnit náš pohled na komunikované téma.22 

V rámci audio-vizuální reportáže má žurnalista velké množství prostředků, jakými 

může dané sdělení rámcovat a ovlivňovat tak pohled a dojem diváka kýženým směrem. 

Pomocí záběru kamer, délky záznamu, střihu videoobsahu nebo jeho barevnosti může 

docílit toho, že téma vykreslí v určitém pohledu. V rámci reportáže může používat hudbu, 

ruchy nebo audio-vizuální efekty, synchrony, které téma nějakým způsobem budou 

dokreslovat. Může si vybrat, kterým mluvčím dá prostor, jak jejich promluva bude 

sestříhána, jakým způsobem a v jakém prostředí bude mluvčí zabrán, co bude uvedeno 

v jeho jmenovací liště a tak dále. Existuje mnoho způsobů, kterými může médium ovlivnit 

pohled diváka na dané téma nebo informaci a tím ho rámcovat určitým způsobem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 McCombs, Maxwell. Agenda setting: nastolování agendy, masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-591-2, s. 133. 
22 McCombs, Maxwell. Agenda setting: nastolování agendy, masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-591-2, s. 134– 
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3/ Normativní rámec médií a veřejnoprávnost 

 Média se pohybují v normativním rámci, který by měl určovat, jakým způsobem je 

nastavena práce a výstupy konkrétní instituce. Veřejnoprávní televize pak navíc podléhá 

legislativě a měla by ctít zásady veřejnoprávnosti, vyváženosti nebo nestrannosti. Zejména 

pak ve zpravodajském pořadu, který vzniká na denní bázi s cílem informovat o dění, by 

měla být jasně dodržována všechna pravidla, zpravodajské zásady a hodnoty. Je však 

logické, že na tyto zásady a normy se dá nahlížet z mnoha různých pohledů a každý z nás 

může jednotlivé požadavky na veřejnoprávní zpravodajský pořad vnímat rozdílně. Proto se 

následující kapitola pokusí tuto problematiku popsat hlouběji. 

3.1/ Normativní rámec médií 

 V rámci společnosti panují nejrůznější obecné představy o tom, jaká by média měla 

být a jakým způsobem by měla pracovat. Normativní teorie médií pak stanovují základní 

rámec profesních a etických principů a norem podle kterých by se média, potažmo novináři 

měli chovat.23 Tyto principy vycházejí z norem a hodnot konkrétní společnosti, jejího 

historického vývoje, mocenského a politického nastavení nebo dosavadního fungování již 

existujících médií a veřejnoprávních institucí. Každá masmediální instituce podléhá 

velkému množství formálních i neformálních pravidel, které na ně klade veřejnost jako 

taková, ale i nejrůznější instituce. Jedná se o normy a pravidla, která mohou vycházet 

z principů politického nastavení státu, právních nebo kontrolních norem, náboženských 

zvyklostí nebo ekonomické situace státu. Média pak v rámci těchto norem musí fungovat a 

ctít je při zpracovávání a šíření informací a kultury.24   

Ačkoliv nelze jasně stanovit jednu konkrétní normu pro fungování média, lze 

alespoň specifikovat určité hodnoty, které by médium jako takové mělo naplňovat.  

„V politicky pluralitních, tržně orientovaných demokraciích zpravidla vítězí liberální 

představa svobody projevu opírající se historicky o představu nezadatelného práva na 

svobodu názoru a vyznání a jejich neomezované veřejné prezentace jako jednoho  

ze základních práv člověka. … Podstatnou podmínkou je skutečnost, že důsledné oddělení 
 

23 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-

3, s. 119. 
24 KORDA, Jakub. Úvod do studia televize. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-

244-1135-0, s. 10. 
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státu od médií je garantováno zákonem.“25 

Představa o ideálním médiu se v průběhu dějin může měnit, tak jak se vyvíjí i celá 

společnost, její kultura a společenský nebo politický aparát, nelze tedy jasně specifikovat 

jednu univerzální normativní teorii o tom, jaké by správné veřejné médium mělo být. 

Veřejný zájem společnosti se tak neustále mění a vyvíjí s je třeba o něm debatovat.26 Ještě 

složitější je pak přistupování média k referování o kultuře, o posuzování kvality kulturního 

dění a zprostředkovávání takové kultury příjemcům.  

V souvislosti s kulturou a kulturním dědictvím, o kterém média referují, například 

uvádí Denis McQuail: „Principy kulturní kvality bývají prosazovány jako žádoucí, ale 

zřídkakdy jsou vymáhány. Panuje totiž vzácná shoda v tom, co vůbec znamená kritérium 

„kvalita kultury“. Téměř jediným empiricky prokazatelným měřítkem kulturní kvality je 

relevance kultury vůči publiku, vyjádřená především ve formě divákům blízkých, 

realistických a současných aranžmá, projevů a témat.“27 

Přesto je však důležité tyto normativní teorie zkoumat a po médiích následně 

požadovat, aby se snažila normy a hodnoty co nejvíce naplňovat. I proto mají 

veřejnoprávní média své vlastní žurnalistické kodexy a jsou také podložena legislativou, 

která však nastavuje stále pouze základní rámec jejich fungování.  

3.2/ Legislativní rámec veřejnoprávnosti 

 Legislativa se snaží nastavit hranice veřejnoprávnosti a artikulovat všechny obecně 

přijímané hodnoty v rámci mediální produkce obsahů. Ještě před ustanovením 

veřejnoprávních kategorií se hovořilo o obecně platných hodnotách, které by média  

a žurnalisté měli ctít. V nejrůznějších úvahách teoretiků nebo v novinářských  

a žurnalistických kodexech bývá povětšinou zakotveno několik základních hodnot jako 

svoboda projevu, svoboda informací nebo morální odpovědnost za zveřejňované 

informace.28 Právě z nich pak postupně vyplynula představa o tom, jaké normy by mělo 

 
25 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-

3, s. 127. 
26 McQUAIL, Denis.  Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2.  Praha: Portál, 2009.  ISBN 978-80-7367-

574-5, s. 162. 
27 McQUAIL, Denis.  Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2.  Praha: Portál, 2009.  ISBN 978-80-7367-

574-5, s. 179. 
28 URBAN, Lukáš, DUBSKÝ, Josef, MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Vyd. 1. 
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plnit veřejnoprávní médium a čím se veřejnoprávnost vyznačuje. 

Otázkou veřejnoprávnosti se zabývá mnoho teoretiků i politických zástupců. 

V evropském prostředí pak vývoj konceptu veřejnoprávnosti významně ovlivnil tzv. 

britský model veřejné služby.29 Vládou ustanovený výbor v Británii vymezuje 

veřejnoprávnost a službu veřejnosti v 8 základních principech: „geografická univerzálnost 

poskytování a přijímání, snaha o uspokojení celé škály vkusu a zájmů, poskytnutí služby 

menšinám, starost o národní identitu a o komunitu, zachování vysílání nezávislého na 

vládě a parciálních zájmech, nějaká podoba přímého financování veřejností (tedy nejen 

příjmy od zadavatelů reklamy), podporování soutěže mezi programy a podporování 

svobody provozovatelů.“30 

Kromě základních principů pro veřejnoprávní média obecně platí, že většinou jsou 

ustanovené právní úpravou a je jim vymezeno pole působnosti, ve smyslu činnosti, 

způsobu financování a mechanismů, které kontrolují jejich činnost a naplňování veřejné 

služby.31 Právě z toho důvodu by také zpravodajství na veřejnoprávní stanici mělo 

podléhat všem zmíněným principům a požadavkům a kromě toho by mělo splňovat určité 

zpravodajské zásady a hodnoty, které budou přiblíženy v kapitole následující.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-7455-8, s. 69. 
29 KORDA, Jakub. Úvod do studia televize. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-

244-1135-0, s. 15. 
30 McQUAIL, Denis.  Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2.  Praha: Portál, 2009.  ISBN 978-80-7367-

574-5, s. 153. 
31 KORDA, Jakub. Úvod do studia televize. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-

244-1135-0, s. 15. 
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4/ Zpravodajství a jeho hodnoty 

Speciální kategorií mediálních obsahů je zpravodajství, které má za cíl na 

každodenní bázi informovat diváky o veřejném dění a přinášet jim aktuální informace, 

díky kterým si mohou utvářet představu o světě kolem sebe a tvořit si názorový nebo 

hodnotový systém či zaujímat svůj postoj ke konkrétním tématům, o kterých je v rámci 

zpravodajství referováno. Jaké zpravodajství může být, co by mělo splňovat a jaké jsou 

jeho hodnoty nebo typologie se pokusí shrnout následující kapitola.  

4.1/ Zpravodajství 

 Zpravodajství informuje diváka o dění ve společnosti a v ideálním případě by se tak 

mělo snažit pojmout co nejvíce událostí a informací, které se ve společnosti dějí  

a zprostředkovávat je nezkresleně, vyváženě a co nejvíce objektivně divákovi. 

Žurnalistické zpravodajství zpracovává fakta a události, které vyhledává, třídí a 

interpretuje příjemcům. Zpravodajství by pak mělo být schopno pokrývat co nejšiřší 

tematický záběr a předkládat divákům rozmanité a společensky podstatné informace, které 

kopírují širokou škálu názorů v rámci jedné společnosti.32  

V souvislosti se zpravodajstvím je pak často zmiňován termín objektivita, jakožto 

základní hodnota, která by při zpracovávání zprávy měla být dodržena. Objektivita je pak 

v rámci zpravodajství pojímána jako snaha zpracovávat zprávy věcně, nestranně a 

nemanipulativně a striktně oddělovat fakta od názorů nebo komentářů na věc. Zásadní je 

pak princip ověřování pravdivosti výpovědí a rešeršování široké škály zdrojů.33 Na 

zpravodajství tak můžeme nahlížet jako na prostředek, který se snaží nám objektivně 

popisovat realitu kolem nás. Existuje však i opačný pohled, který mluví o sociální 

konstrukci reality, kdy média realitu musí zákonitě sama interpretovat a popisovat a tím 

pádem ji také sama média konstruují.  

 Teoretik Glen Creeber ve své knize The Television Genre Book (2001) popisuje 3 

modely vztahu zpravodajství ke společnosti, kde kategorizuje výše popsané tendence: 

 - Podle liberálně-pluralitního modelu zpravodajství přináší informace, díky 

 
32 OSVALDOVÁ, Barbora, a kol. Zpravodajství v médiích. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-

246-1899-9, s. 19. 
33 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-X, s. 111. 
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kterým upevňuje demokracii a občanskou společnost. Novinář je zde nezávislým prvkem  

a model podporuje alternativní média a co největší rozmanitost, která přispívá demokracii. 

 - Konzervativní přístup chápe žurnalistu jako autonomního pracovníka, zejména 

veřejnoprávní média pak vnímá levicovou optikou.  

 - Kritický rámec pak považuje zpravodajství za pevně svázané s ideologií  

a dominantním společenským rámcem, kde mají hlavní slovo politické, ekonomické  

a mocenské elity.34 

4.2/ Zpravodajské hodnoty 

 Každá zpráva podléhá výběru a je jejím zpracovatelem rozhodováno, zda o tématu 

bude informovat a pokud ano, jaká témata bude ve zpravodajství akcentovat a jak o nich 

bude informováno. Kritériem pro výběr zprávy může být její „význam, důležitost, 

relevance, bezprostřední dopad na publika, blízkost zprávy, lidský zájem a neotřelost.“35 

I přesto však svoji roli může sehrávat také osoba autora nebo institucionální zvyklosti 

redakce. Právě proto, aby byly odstraněny subjektivní vlivy na rozhodování konkrétního 

novináře nebo redaktora, dostal v mediálních studiích prostor koncept zpravodajských 

hodnot. „Zpravodajské hodnoty označují soubor kritérií, jimiž média poměřují 

zpravodajskou přijatelnost události a zpravodajskou vhodnost jejich zpracování.“ 36 

 Tento koncept se poprvé objevil v práci Waltera Lippmanna z roku 1922 s názvem 

Public Opinion, který v ní poprvé použil výraz „news value“ neboli hodnota zprávy.37 Na 

jeho práci pak navázalo mnoho dalších teoretiků, koncept zpravodajských hodnot ale velmi 

významně ovlivnila studie norského tisku z roku 1965, vedená dvojicí Johan Galtung a 

Marie Rugeová.  

 

 

 

 
34 KORDA, Jakub. Úvod do studia televize. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-

244-1135-0, s. 70. 
35 OSVALDOVÁ, Barbora, a kol. Zpravodajství v médiích. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-

246-1899-9, s. 21. 
36 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister-Principal, 2001. ISBN 80-

85947-67-6, s. 240. 
37 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-X, s. 119. 



27 

Ve studii s názvem The Structure of Foreign News popsali 12 zpravodajských 

hodnot, jsou to:38 

- Frekvence, tedy čím více téma odpovídá frekvenci vycházení zpráv nebo jejich 

periodicitě, tím spíše do nich bude zahrnuto. Zde tedy rozhoduje zejména čas 

příchodu zprávy do redakce a možnosti redaktora, který danou zprávu zpracovává. 

- Práh pozornosti, kdy zpráva musí být natolik intenzivní nebo významná, aby ho 

byla schopna překročit a získat si tak prostor v daném médiu. 

-  Jednoznačnost, kdy zpráva musí být jasná, aby byla pro zpravodajství vhodná. 

V rámci se totiž vyskytuje velké množství zpráv a pokud by byla zpráva příliš 

složitá a v krátkém čase pro diváka nezprostředkovatelná nebo nepochopitelná, 

pravděpodobně do zpravodajství vůbec nebude zařazena.  

- Význam, kdy zpráva musí být pro příjemce nějak kulturně nebo etnocentricky 

blízká, aby byla schopna ho zaujmout, aby ji považoval za významnou. Příjemce 

musí být schopen se s danou zprávou ztotožnit a musí pasovat do jeho kulturního 

rámce.  

- Souznění, kdy je vhodné, aby zpráva souzněla s tím, co příjemci očekávají nebo 

chtějí, aby se stalo a zprávu tak velmi dobře přijmou. 

- Překvapení, tedy moment něčeho neočekávaného, vzácného nebo speciálního. 

Taková zpráva má pro diváka velký význam a je schopna zachytit jeho pozornost 

nebo zvědavost. 

- Kontinuita, tedy pokud dané téma jednou překročí práh a následně se nějak 

vyvíjí, velmi pravděpodobně se bude kontinuálně referovat o tomto vývoji. 

Mnohdy jde v rámci zpravodajského vysílání o jakýsi storytelling, kdy divák 

pozoruje celý příběh a zajímá ho, jak situace pokračuje a kam se vyvine.  

- Variace, kdy se média snaží o vyvážené informování a hledají témata, která se 

doplňují (např.: jedna domácí zpráva je vyvážena jednou zprávou ze zahraničí). 

- Vztah k elitním národům, tedy k národu přijemci vlastnímu nebo blízkému, 

případně elitnímu v rámci vnímání komplexního světa. 

- Vztah k elitním osobám, opět z pohledu příjemce, kdy ve zprávách figurují 

politické, kulturní nebo sociální elity a mocné osoby. 

 
38 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-X, s. 

120–122. 
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- Personalizace, tedy připodobnění zprávy na příběhu jedné konkrétní osoby. 

- Negativita, kde platí, že čím negativnější zpráva, tím větší má šanci na to být do 

zpravodajství zahrnuta.  

„Autoři dospěli ještě k dalším poznatkům: Čím více události odpovídají uvedeným 

kritériím, tím spíše se stanou zprávami (selekce). Stala-li se událost již jednou zprávou, 

vystupují do popředí aspekty určující hodnotu zprávy (distorze, pokřivení). K selekci  

a distorzi dochází na všech stupních zpravodajského procesu: od prvního pozorování až  

k uveřejnění (replikaci).“39 

 Je však také možné se na problematiku zpravodajských hodnot podívat z druhé 

strany, tedy skrze povahu média, které danou zprávu publikuje. Je totiž logické, že jiné 

zprávy si může vybírat tisk, rozhlas, nebo právě televize. Televizní zpravodajství logicky 

upřednostňuje zprávy, ke kterým má audiovizuální materiál, pozorovat to lze například  

u zahraničního zpravodajství, kde je médium silně závislé na záběrech dodávaných 

mediálními agenturami. Kromě toho může však i v místě média výběr zpráv silně 

ovlivňovat to, kde má médium své vlastní redaktory a kam má možnost je vysílat.40 Kromě 

oblasti, kde redaktor daného média působí, lze v rámci kultury také polemizovat  

o tom, zda nebývá v médiích dáván větší prostor právě institucím nebo umělcům, kteří 

s médiem dlouhodobě spolupracují, mají s redakcí vzájemné vazby nebo jsou ochotni 

poskytovat například vlastní podklady pro tvorbu reportáží.  

4.3/ Typologie zpráv 

 Zprávy můžeme kategorizovat a dělit nejrůznějšími způsoby. Prvotním dělením, 

podle kterého lze zprávy charakterizovat, je jejich tematické zaměření. Použít lze můžeme 

například obecnou typologii Johna Hartleyho, který klasifikuje zprávy na politické 

události, ekonomické události, zahraniční události, domácí zprávy, příležitostné události  

a sport.41 Zprávy z kategorie kultury a výtvarného umění se tak mohou vejít hned  

do několika kategorií této typologie a je logické, že v rámci jedné zpravodajské relace bývá 

většinou každá kategorie zastoupena poměrně a podle toho jsou také dané zprávy vybírány.  

  

 
39 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-X, s. 122. 
40 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 28. 
41 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 29‒30. 
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Druhé členění, dle časového zakotvení zprávy, si můžeme vypůjčit od Gay 

Tuchmanové, která dělí: 

 - horké novinky (hard news) a doplňující informace (soft news) 

- bezprostřední zprávy (spot news), vyvíjející se zprávy (developing news) a 

průběžné zprávy (continuing news)42 

Podle Tuchmanové tato kategorizace zpráv pomáhá žurnalistům strukturovat svoji práci a 

definovat typy zpráv podle časové roviny jejich příchodu do redakce. Existují však i 

události, které jsou tak specifické, že je to uvedené klasifikace zařadit nelze.43 

I v této typologii můžeme ve všech kategoriích pozorovat zprávy, které by se 

mohly objevit v kulturní zpravodajské relaci. Kromě horkých novinek a doplňujících 

informací tak můžeme sledovat právě bezprostřední zprávy (např.: výsledky aukce 

výtvarného umění, která se konala v daný den), vyvíjející se zprávy (např.: dlouhotrvající 

kauza ohledně nějaké kulturní památky) nebo průběžné zprávy (např.: dlouhodobé 

kontinuální informování o programu v konkrétní instituci).  

 Existuje mnoho dalších způsobu, jak lze zprávy třídit a typizovat a u konkrétního 

pořadu, jako právě u Událostí v kultuře, lze po čase vyčíst i konkrétní schéma, podle 

kterého jsou zprávy vybírány, jaké typy zpráv jsou v relaci běžně zastoupeny a jak jsou za 

sebou v rámci relace řazeny, případně jaký prostor je dané zprávě poskytnut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 30. 
43 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-X, s. 138. 
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5/ Česká televize a kanál ČT Art 

 Velký podíl na podobě a utváření konkrétního pořadu má instituce, ve které daný 

pořad vzniká, její historický vývoj, povaha nebo způsob řízení. Obsahy, které v rámci 

televize vznikají, jsou poznamenány institucionálním charakterem, ve kterém se promítá 

historické a společenské ustanovování dané instituce. Televize pak nemůže existovat mimo 

instituci, což pro jiné mediatypy nemusí platit.44  

Česká televize jakožto jediné veřejnoprávní televizní médium v zemi tak má svá 

specifika, která navazují na její historický a kulturní vývoj. Právě ta se pokusí stručně 

popsat následující kapitola.  

5.1/ Historie České televize, její vznik a specifika 

 Česká televize byla jako samostatná veřejnoprávní instituce ustanovena zákonem  

č. 483/1991 Sb., o České televizi, dne 7. 11. 1991. Navázala tak na představy 

porevolučního vývoje médií v České republice a snažila se naplnit všeobecné představy  

o demonopolizaci televizního vysílání, o federalizaci stávajícího centralistického systému  

a o přeměně státní médií v média nezávislé veřejné služby.45  

 „Vznik České televize k 1. lednu 1992 byl převratnou událostí především v tom,  

že Česká televize byla ustavena již jako vysílací organizace veřejné služby, jako na státu 

nezávislá instituce, jejíž programové poslání, struktura, financování a kontrola odpovídala 

v základních rysech standardním modelům evropských demokracií.“46 S tím souvisel také 

zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který 

demonopolizoval mediální scénu a umožnil vstup soukromým médiím a tím tak 

koexistenci soukromé a veřejné sféry.47 „Česká televize se již při svém vzniku … přihlásila 

k tradici veřejné služby, pro kterou vysílání programu není pouhým obchodním 

 
44 KORDA, Jakub. Úvod do studia televize. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-

244-1135-0, s. 17. 
45 SATURKOVÁ, Jitka, ŠNÁBL, Vít. (Prvních) 10 let České televize. Praha: Česká televize, 2002. ISBN 80-

85005-37-9, s. 9. 
46 SATURKOVÁ, Jitka, ŠNÁBL, Vít. (Prvních) 10 let České televize. Praha: Česká televize, 2002. ISBN 80-

85005-37-9, s. 9. 
47 SATURKOVÁ, Jitka, ŠNÁBL, Vít. (Prvních) 10 let České televize. Praha: Česká televize, 2002. ISBN 80-

85005-37-9, s. 9. 
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podnikáním, ale také šířením kulturního obsahu, který může ovlivňovat veřejné mínění  

a působit na utváření hodnot ve společnosti.“48 

 Ve svém statutu Česká televize specifikuje své poslání, tedy že „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.“49 V čele České televize stojí generální ředitel, který je zároveň jejím statutárním 

orgánem a je volen na šestileté období Radou České televize. Ta má 15 členů, které volí  

a odvolává Poslanecká sněmovna České republiky, členové jsou taktéž voleni na šestileté 

období, přičemž se každé dva roky obměňuje jedna třetina Rady. Rada ČT pak schvaluje 

rozpočet a závěrečný účet ČT, kontroluje jeho plnění, předkládá Poslanecké sněmovně ke 

schválení Kodex ČT a celkově dohlíží na naplňování veřejné služby a na řádné plnění 

všech povinností, které veřejnoprávní televizi zákon ukládá.50 

5.2/ Kanál ČT Art a pořad Události v kultuře 

 Tato diplomová práce se zabývá kulturně-zpravodajským pořadem Události 

v kultuře na ČT Art. Česká televize se k podpoře kultury zavazuje od prvopočátků svého 

vysílání, například prostřednictvím Kodexu České televize. V něm uvádí, že přispívá 

k pěstování a rozvoji kultury a umění v České republice například tím, že nabízí žánrově 

rozmanité pořady, přináší ucelený přehled o kulturním dění doma a v zahraničí a divákům 

zprostředkovává umělecky hodnotnou filmovou, dramatickou, hudební a výtvarnou tvorbu 

z domácí i světové scény.  51 

Ačkoliv se Česká televize snaží tento závazek plnit v rámci pořadů vysílaných 

napříč svými kanály, v současné době disponuje kanálem ČT Art, který je na kulturu 

výslovně zaměřen. Dlouhou dobu tuto službu zastával program ČT2, nakonec se ale Česká 

televize rozhodla, na základě inspirace ze zahraničí, založit svůj vlastní čistě kulturní 

 
48 SATURKOVÁ, Jitka, ŠNÁBL, Vít. (Prvních) 10 let České televize. Praha: Česká televize, 2002. ISBN 80-

85005-37-9, s. 13. 
49 Statut ČT. [online]. [cit. 2014-05-10]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/statut-ct/> 
50 Základní informace o České televizi [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/zakladni-informace-o-ct/ 
51 Kodex České televize: zásady naplňování služby v oblasti televizního vysílání. [online]. [cit. 2020-04-13]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-8-umelecke-porady-a-vkus/ 
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kanál.  

Kanál ČT Art začal vysílat 31. srpna 2013, denně od osmé večerní do půl druhé 

ráno. Přes den se o vysílací frekvenci dělí s dětským kanálem ČT :D. Je tomu tak dosud, 

ačkoliv v původních plánech zaznívalo, že by se po odzkoušení měly oba kanály 

osamostatnit.52 „Cílem ČT Art je informovat o všech (tedy i okrajových, na které se jinak 

příliš nedostává) kulturních oblastech a oborech v kontextu, v rozmanité stopáži  

a formátech. … Vysílání zahájí každý den ucelená zpravodajská relace o kultuře s živými 

vstupy z akcí. Zpravodajství doplní pravidelný publicistický a diskuzní talkshow k tématům 

z vybrané oblasti kultury. Na zpravodajský pořad pak navážou každý den jiné tematické 

programové bloky.“53 

ČT art se snaží ve svém vysílání plně a co nejvíce vyváženě pokrývat oblast 

kultury, přičemž pořady dělí do pěti základních skupin:54 

- architektura, design, fotografie a výtvarné umění 

- divadlo 

- film a televizní dramatická tvorba 

- hudba 

- literatura 

Pokrývání aktuálního kulturního dění u nás i v zahraničí se pak věnuje každodenní 

zpravodajská relace Události v kultuře. Ta je součástí vysílacího schématu ČT Art už  

od prvopočátku kanálu a zahajuje jeho vysílání, které navazuje na program ČT :D, každý 

den od 20:00. Ve dvacetiminutové stopáži se snaží vždy přinést aktuální informace z české 

kulturní scény a pokrývají témata z mnoha kategorií prostřednictvím předtočených 

reportáží, živých vstupů moderátorů z terénu nebo živými rozhovory s hosty přímo ve 

studiu.  

Kromě Událostí v kultuře se na ČT Art věnuje kulturnímu zpravodajství  

a publicistice také několik dalších pořadů, například diskuzní ArtZóna, měsíčník Artmix, 

 
52 ČT art - tolik kultury, kolik unesete [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1115943-ct-art-tolik-kultury-kolik-unesete 
53 ČT art - tolik kultury, kolik unesete [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1115943-ct-art-tolik-kultury-kolik-unesete 
54 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2019 [online]. [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1618.pdf?v=1&_ga=2.210191637.1668779050.1588344560-

1255427073.1585331084 
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literární revue Třistatřicetři nebo zpravodajsko-publicistický týdeník Kultura+, který je 

kromě ČT Art vysílán také na zpravodajské ČT24. 

Také ČT Art musí naplňovat zásady veřejnoprávnosti, a proto i skladbu kulturní 

zpravodajské relace takto strukturuje. „Významnou novinku, přinášející zcela zásadní 

změnu v přístupu k informování o významných a důležitých událostech na domácí i kulturní 

scéně, představují Události v kultuře, které nejen časově, ale i grafikou, charakterem 

i tímtéž studiem přímo navazují na zpravodajské Události a sportovní relaci na ČT1 

a ČT24. Zvou na vernisáže, koncerty či filmové a divadelní premiéry. Zpravodajství díky 

tomu významným způsobem přispívá k lepší orientaci diváků ve všech oblastech kultury 

a jeho akční rádius sahá od českých a moravských regionů až po světové metropole.“55 

5.3/ Česká televize a výtvarné umění v roce 2019 

 Podle výroční zprávy České televize tvořil v roce 2019 průměrný týdenní zásah 

kulturních žánrů 70 %, vymezených Kodexem ČT, a toto číslo bylo beze změny oproti 

roku 2018. Co se týče kanálu ČT Art, podle posledních dat z roku 2019, byl ve 

vysílacím čase 20:00–06:00 průměrný share ČT Art 0,92 %, v hlavním vysílacím čase 

20:00–23:00 se pak mírně zvedl na 0,95 %.56 Jak uvádí Česká televize: „Se svým tematicky 

vyhraněným profilem nemá tento programový okruh v českém mediálním prostředí žádné 

relevantní srovnání – z údajů v mezinárodním měřítku vyplývá, že se během dosavadní 

existence dokázal prosadit mezi tradičními kulturními programy veřejnoprávních televizí 

v dalších zemích Evropy. Sledovanost ČT art se v roce 2019 držela v malém odstupu např. 

od britské BBC 4 (share 1,00 %) nebo německého vysílání ARTE (share 1,1 %).“57 

 Úspěchu ČT Art napovídá i spokojenost diváků, která v roce 2019 dosáhla 

 
55 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2013 [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 

https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/zprava2013.pdf?ver2&_ga=2.234030620.360384507.1586624040-

1255427073.1585331084 
56 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2019 [online]. [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1618.pdf?v=1&_ga=2.210191637.1668779050.1588344560-

1255427073.1585331084 
57 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2019 [online]. [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1618.pdf?v=1&_ga=2.210191637.1668779050.1588344560-

1255427073.1585331084 
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koeficientu 8,6, což byla v rámci ČT nejvyšší hodnota a nadprůměrných hodnot dosáhl 

kanál ČT Art také v kvalitativních hodnotách originality (72 %) a zaujetí (82 %).58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2019 [online]. [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1618.pdf?v=1&_ga=2.210191637.1668779050.1588344560-

1255427073.1585331084 
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6/ České výtvarné umění a jeho tendence v roce 2019 

 Pokud je cílem této diplomové práce zkoumat mediální obraz výtvarného umění 

v rámci zpravodajské relace, je logické, že analýza se budou snažit popisovat dění na české 

výtvarné scéně a zkoumaná data pak bude toto dění výrazně ovlivňovat. Tato kapitola se 

tak pokusí shrnout významné události v rámci českého výtvarného umění v roce 2019, 

které by se do zkoumaných dat mohly promítnout. 

Kapitola se postupně zaměří na nejvýraznější osobnosti roku 2019, zmapuje 

udělované ceny nebo žebříčky výtvarného umění, popíše dění na trhu s výtvarným uměním 

a zaměří se také na některé kauzy, které výtvarným světem v roce 2019 hýbaly.  

6.1/ Nejvýraznější události na poli výtvarného umění v roce 2019 

 Na výtvarné scéně se každoročně děje velké množství událostí a existuje velké 

množství autorů, kteří jsou v médiích zmiňováni. Zaměřit se můžeme například na velké 

výstavy, které se v roce 2019 uskutečnily, ať už ve veřejných institucích nebo 

v soukromých galeriích. Velký prostor v rámci výtvarného umění v médiích logicky 

získává Národní galerie v Praze59, kde se v roce 2019 otevřelo mnoho výstav a expozic, 

sledovat bychom takto mohli ale i regionální galerie nebo soukromé instituce, kterých je 

nepřeberné množství a proto je nebudeme v rámci této kapitoly všechny monitorovat. 

Významnou každoroční událostí je také udělování ocenění v rámci výtvarného 

umění. Mezi ta nejvýznamnější patří například Cena Jindřicha Chalupeckého, která je 

udělována mladým výtvarným umělcům do 35 let, laureátem roku 2019 se stal Andreas 

Gajdošík.60  

 Kromě institucí a nezávislých ocenění se trh s uměním snaží mapovat také 

soukromé subjekty, mezi nejznámější patří žebříček Art Index, který každoročně sestavuje 

J&T Banka a dle svých slov se snaží „o nezaujatý popis vývoje na současné výtvarné 

scéně. Jedná se o aktuální pořadí českých výtvarníků narozených po roce 1950, sestavené 

na základě jejich aktivní účasti ve výtvarném provozu.“61 Výtvarní umělci se v první pětici 
 

59 Národní galerie Praha. [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.ngprague.cz/ 
60 Cena Jindřicha Chalupeckého 2019. [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.sjch.cz/cena-

jindricha-chalupeckeho-2019/ 
61 Žebříček umělců – J&T Banka Art Index [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 

http://jtbankartindex.com/article/table 
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umístění drží již delší dobu, za rok 2019 se v Top 10 objevila následující jména (řazeno od 

1. místa): Eva Koťátková, Jiří Kovanda, Kateřina Šedá, Zbyněk Baladrán, Krištof Kintera, 

Dominik Lang, Jiří Thýn, Martin Kohout, Josef Bolf a Jiří David.  

 Další metrikou, dle které by bylo možné řadit české umělce na výtvarné scéně, jsou 

prodeje jejich děl na aukcích. V rámci portálu Art+, který mapuje aukční trh v České 

republice, byl sestaven žebříček nejprodávanějších autorů na českých aukcích v letech 

2009–2018, kde se v Top 10 objevují (řazeno od 1. místa): Jan Merta, Jaroslav Róna, 

Krištof Kintera, Federico Díaz, Vladimír Kokolia, Stefan Milkov, Pasta Oner, Jakub 

Špaňhel, Václav Stratil a Lubomír Typlt.62 Pokud bychom mapovali nejdražší díla, která se 

na aukcích v roce 2019 prodala, jednalo se o díla následujících českých umělců: František 

Kupka, Mikuláš Medek, Toyen, Jakub Schikaneder, Josef Čapek, Jindřich Štyrský  

a Antonín Procházka.63 V rámci online aukcí se pak v roce 2019 nejdražšími prodanými 

díly stala díla těchto českých umělců: Jan Zrzavý, Jaroslav Panuška, Václav Špála, 

František Janoušek, Alois Kalvoda, Antonín Procházka, Josef Navrátil, Joža Uprka, 

Vojtěch Hynais, Karel Černý a Josef Lada.64 

 Tématem, která se do mediálního obrazu výtvarného umění za rok 2019 mohou 

promítnout, jsou také nejrůznější kauzy, které se v daném období udály a byla jim 

věnována mediální pozornost. Výraznou událostí na poli výtvarného umění bylo například 

odvolání ředitele Národní galerie v Praze, pana Jiřího Fajta, tehdejším ministrem kultury 

Antonínem Staňkem. Vedením galerie byl tehdy pověřen Ivan Morávek, jehož odbornost 

však byla mnohými odborníky z řad výtvarného umění zpochybňována.65 Další událostí, 

která prostorem českého výtvarného umění hýbe již delší dobu je situace kolem umístění 

Slovanské epopeje, kdy se po dlouhých diskuzích v roce 2019 rozhodlo o jejím umístění 

zpět na zámek v Moravském Krumlově, dokud nebude vybudována samostatná nová 
 

62 SKŘIVÁNEK, Jan. Současné umění na aukcích. Ročenka 2019: Nejprodávanější současní autoři. [online]. 

[cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.artplus.cz/cs/aukcni-zpravodajstvi/1/soucasne-umeni-na-aukcich 
63 SKŘIVÁNEK, Jan. Deset obrazů za 330 milionů korun. Top 10 roku 2019. [online]. [cit. 2020-05-01]. 

Dostupné z: https://www.artplus.cz/cs/aukcni-zpravodajstvi/1/deset-obrazu-za-330-milionu-korun 
64 SKŘIVÁNEK, Jan. Nejdražší obrazy internetu. Top 10 online aukcí 2019. [online]. [cit. 2020-05-01]. 

Dostupné z: https://www.artplus.cz/cs/aukcni-zpravodajstvi/1/nejdrazsi-obrazy-internetu 
65 Ministr odvolal ředitele Národní galerie Fajta, podal na něj dvě trestní oznámení. Vedením galerie pověřil 

exšéfa Penamu z holdingu Agrofert Morávka [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 

https://domaci.ihned.cz/c1-66557160-ministr-zrejme-odvolal-reditele-narodni-galerie-praha-jiriho-fajta-i-

muzea-umeni-olomouc-michala-soukupa 
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budova, kde by Slovanská epopej mohla být důstojně vystavována.66 Mnoho dalších jistě 

vyčteme také z výsledků analýzy v praktické části.  

 Smutnou událostí jsou pak úmrtí výtvarných umělců. V roce 2019 zemřeli: Jiřina 

Adamcová (1. 2.), Josef Hampl (25. 3.), Věra Kotasová (20. 4.), Karel Kuklík (18. 8.), 

Karel Malich (24. 10.). Specifickým je pak úmrtí českého zpěváka Karla Gotta (1. 10.), 

který se mimojiné věnoval také malbě a jeho díla se hojně prodávala na aukcích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 Slovanská epopej se přestěhuje na Moravu, dokud Praha nevyřeší budovu [online]. [cit. 2020-05-02]. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/slovanska-epopej-praha-moravsky-krumlov-budova-

vystava.A191007_120826_praha-zpravy_klu 
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Praktická část 
  

7/ Metodologie 

 Již v teoretické části bylo nastíněno, jakému tématu se diplomová práce bude 

věnovat a první část diplomové práce se snažila dát zkoumanému tématu teoretické 

zakotvení. Cílem diplomové práce je zkoumání mediálního obrazu výtvarného umění 

v rámci konkrétního pořadu na veřejnoprávní televizi. Zkoumanou jednotkou jsou zde 

jednotlivé díly kulturně-zpravodajského pořadu Události v kultuře, který je vysílán každý 

den od 20:00 na ČT Art. Zkoumáno bude období celého roku 2019.  

 Praktická část práce si klade za cíl poskytnout co nejaktuálnější vhled do 

mediálního obrazu výtvarného umění na jediné veřejnoprávní stanici v českém prostředí 

v rámci zkoumaného zpravodajského pořadu, který je vysílán na denní bázi od samotného 

začátku vysílání tohoto kulturního kanálu. V následujících kapitolách proto bude popsáno, 

proč byla výzkumnou metodou zvolena právě kombinovaná kvantitativní a kvalitativní 

obsahová analýza. Budou stanoveny výzkumné otázky a v kvantitativní části budou 

postupně prozkoumány jednotlivé výskyty témat spojených s výtvarným uměním, bude 

určeno, jaký prostor je v rámci kultury věnován právě výtvarnému umění a jaká témata 

nebo události jsou referována nejvíce. Z kvalitativního pohledu pak bude sledován 

konkrétní obsah jednotlivých reportáží, jejich hodnotové a emoční zabarvení a jejich 

celkové vyznění.  

Jak už bylo řečeno v úvodu práce, snahou je kromě samotného výzkumu také 

částečně navázat na bakalářskou práci, která se věnovala tématu mediálního obrazu 

výtvarného umění v denním tisku v roce 2016 a je tedy možnost v této práci znovu 

zodpovědět některé výzkumné otázky a následně porovnat závěry a poznatky z oblasti 

periodického tisku, kterému se věnovala bakalářská práce, s oblastí televizního vysílání.  
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7.1/ Obsahová analýza 

 V rámci diplomové práce bude ke zkoumání tématu použita obsahová analýza. 

Obsahová analýza je jedna z nejpoužívanějších zavedených metod v rámci výzkumů 

masové komunikace.67 Tato metoda dovoluje velmi přesně popsat zkoumaný materiál a 

jeho aspekty, přičemž obsáhne celou šíři materiálu a dokáže shrnout chování média tak, že 

se jeho projevy dají jasně měřit a kvantifikovat.68 

 V rámci práce bude kombinována kvantitativní a kvalitativní metoda obsahové 

analýzy a bude použit systém tzv. sekvenční triangulace, který výsledky aplikace jedné 

z metod následně podrobí metodě druhé.69 V této diplomové práci tak za materiál 

považujme jednotlivé reportáže v rámci pořadu Události v kultuře na ČT Art, přičemž 

zkoumáme nejrůznější aspekty a témata související s českým výtvarným uměním. Práce na 

ně bude nahlížet ze dvou pohledů, kvantitativního, kdy bude zkoumat frekvenci a výskyty 

konkrétních proměnných v rámci jednotlivých kódovaných jednotek, a kvalitativního, kdy 

bude jednotlivé obsahy následně zkoumat z hlediska obsahu, kontextu a pro lepší orientaci 

a náhled čtenáře se bude snažit dokládat jednotlivá tvrzení konkrétními příklady, které se 

v analýze jednotlivých reportáží vyskytly.  

V rámci kombinace metod je tedy za primární metodu považována kvantitativní 

obsahová analýza, jejíž výsledky jsou následně podrobeny analýze kvalitativní, která by 

měla dokreslit větší kontext a pozadí výskytu jednotlivých proměnných pro lepší orientaci 

a pochopení čtenáře. 

 

7.2/ Kvantitativní obsahová analýza 

 Kvantitativní výzkum je založen na měřitelných proměnných, které zkoumá 

v rámci analyzovaného vzorku a kvantifikuje jejich výskyty.70 Kvantitativní obsahová 

 
67 SCHULZ, Winfried, KÖPPLOVÁ, Barbara. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 1998. 

134 s. ISBN 80-7184-548-5. 
68 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister-Principal, 2001. ISBN 80-

85947-67-6, s. 34. 
69 TRAMPOTA, Tomáš. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4, s. 

20. 
70 TRAMPOTA, Tomáš. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4, s. 

17. 
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analýza umožňuje sumarizovat zkoumaná data, přičemž výhodou takové sumarizace je 

vysoká míra strukturovanosti dat a díky tomu i vysoká míra ověřitelnosti. Je díky ní možné 

zpracovat velké množství obsahů a statisticky je třídit, výsledky je navíc možné přehledně 

zpracovávat do tabulek nebo grafů.71  

 V rámci kvantitativní obsahové analýzy bude nejprve určena zkoumaná jednotka  

a následně budou jednotlivé obsahy zpracovávány technikou kódování. Kódováním 

rozumíme zkoumání mediálních obsahů na základě proměnných, jejichž konkrétní výskyt 

je zanášen do kódovacího archu formou číselných hodnot, tzv. kódu.72 Stanoveny budou 

konkrétní proměnné, které v rámci metodologické části budou jasně vydefinovány a ty pak 

budou hledány v jednotlivých částech obsahu a budou pomocí kódu zanášeny do 

kódovacího archu, který bude součástí diplomové práce. 

7.3/ Kvalitativní obsahová analýza 

Na kvantitativní obsahovou analýzu a její výsledky poté naváže analýza 

kvalitativní, která analyzované obsahy podrobněji prozkoumá. Kvalitativní metody nejsou 

standardizované tak, jako metody kvantitativní a výzkum tak může mít unikátní průběh dle 

pozorování nebo reakcí zkoumaného objektu.73 Mezi hlavní výhody kvalitativních metod 

patří fakt, že výzkumník může jít v rámci zkoumaného tématu mnohem více do hloubky  

a metoda je velmi flexibilní. Problematická však může být značná subjektivita 

výzkumníka, která může výsledky zkreslit. Kvalitativní výzkum je také časově náročnější  

a je tímto způsobem možné zpracovat menší počet vstupních dat, než je tomu  

u kvantitativní analýzy.74  

V případě použití doplňkové kvalitativní metody v rámci této práce je cílem 

proniknout hlouběji do zkoumaného tématu, porozumět mu na konkrétních příkladech  

a dovysvětlit výsledky, které přinese kvantitativní analýza. V rámci každé zkoumané 

 
71 SCHULZ, Winfried, KÖPPLOVÁ, Barbara. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 1998. 

ISBN 80-7184-548-5, s. 31. 
72 SCHULZ, Winfried, KÖPPLOVÁ, Barbara. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 1998. 

ISBN 80-7184-548-5, s. 40. 
73 TRAMPOTA, Tomáš. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4, s. 

18. 
74 TRAMPOTA, Tomáš. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4, s. 

19. 
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proměnné tak budou následně uvedeny konkrétnější příklady daných výskytů a ty budou 

ilustrovány, pro snadnější orientaci čtenáře v kontextu zkoumaného tématu. 

7.4/ Výzkumné otázky 

Diplomová práce se snaží prozkoumat mediální obraz českého výtvarného umění 

v Událostech v kultuře na ČT Art v roce 2019. V této části tedy definuje hlavní  

a doplňující výzkumné otázky, na které se práce bude snažit pomocí analýzy odpovědět.  

Hlavní výzkumná otázka, kterou si diplomová práce klade, zní: 

V jakém kontextu a jakým způsobem bylo v roce 2019 referováno o českém 

výtvarném umění v pořadu Události v kultuře na kulturně-zpravodajském kanálu ČT Art? 

Aby práce na tuto otázku mohla komplexně odpovědět, budou definovány také 

další, doplňující výzkumné otázky, které se váží ke stejnému tématu a zkoumané oblasti: 

Kolik reportáží bylo věnováno českému výtvarnému umění v porovnání s ostatními 

kulturními obory? 

Jakým tématům v rámci českého výtvarného umění se reportáže nejčastěji 

věnovaly, čeho se reportáže týkaly?  

Jací lidé byly v souvislosti s takovými reportážemi mluvčími, kteří umělci dostali 

v reportážích největší prostor? 

Jaké instituce byly v reportážích zastoupeny? Jednalo se o instituce veřejné či 

soukromé? Ze kterých českých měst byly instituce, které dostávaly prostor? 

 Pomocí metody kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy se tak výzkum této 

diplomové práce pokusí zkoumané téma co nejlépe popsat a pomocí sesbíraných dat 

přinést odpovědi na výše uvedené výzkumné otázky.  

7.5/ Výzkumný soubor, kódovací kniha, zkoumané proměnné  

 Jak již bylo řečeno výše, analýza bude zkoumat mediální obraz českého výtvarného 

umění v rámci pořadu Události v kultuře na ČT Art v průběhu celého roku 2019. V rámci 

výběru vzorku bylo přistoupeno k pravděpodobnostnímu výběru, kdy byly na základě 

určeného klíče systematicky vybrány zkoumané jednotky, které budou v rámci analýzy 

zkoumány a kódovány. Pravděpodobnostní vzorek znamená, že všechny prvky mají 

rovnocennou šanci stát se součástí zkoumaného vzorku.75 Systematicky náhodný výběr pak 

 
75 TRAMPOTA, Tomáš. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4, s. 
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znamená, že z kompletního vzorku vybereme určité jednotky dle nějakého klíče.76  

V diplomové práci tak za celý vzorek považujme všechny reportáže ze všech dílů 

pořadu Události v kultuře za rok 2019. Všech odvysílaných dílů bylo v rámci roku 2019 

celkem 369, každý z dílů pak obsahoval 4 až 10 vlastních reportáží. Klíčem  

k systematickému náhodnému výběru při určení zkoumané jednotky je zařazení každého 

třetího dílu pořadu – práce bude zkoumat vždy každé třetí vysílání pořadu Události 

v kultuře na ČT Art v pořadí, od počátku roku 2019 do jeho konce a jednotlivé reportáže 

odvysílané právě v rámci těchto dílů. 

Kvantitativní obsahová analýza bude využívat metody kódování, součástí 

diplomové práce bude připravená kódovací kniha a kódovací arch, do kterého bude 

pozorování zaznamenáváno. „Soustavě proměnných a jejich kategorií se říká kódovací 

kniha nebo kódovací manuál a po jejím zpracování dochází k samotnému zpracování 

vzorku mediálních obsahů – kódování.“77  

Kódovací jednotkou této práce je vždy jedna konkrétní reportáž uvedená v každé 

třetí odvysílané epizodě v rámci kulturně-zpravodajského pořadu Události v kultuře na ČT 

Art. Musí se vždy jednat o audio-vizuální příspěvek, který je ve vysílacím archivu České 

televize označen vlastním názvem jako samostatná reportáž. Za reportáž nebudou 

považovány krátké čtené zmínky, které moderátor pořadu hlásí přímo ze studia  

a jsou ilustrovány pouze fotografiemi, ne celou audio-vizuální reportáží připravovanou 

redaktorem nebo editorem. Identifikačním prvkem každé reportáže bude vždy datum jejího 

odvysílání a její název uvedený ve vysílacím archivu České televize.  

U každého příspěvku pak budeme v rámci kódovací knihy sledovat několik 

proměnných, tedy kategorií, které budeme zkoumat a následně sumarizovat. Vše bude 

popsáno v kódovací knize a data budou zaznamenána do kódovacího archu, obě přílohy 

budou součástí této diplomové práce. Prvním krokem analýzy je vyseparovat reportáže, 

které se týkají českého výtvarného umění od těch, které jsou zaměřené na jiná kulturní 

témata. V rámci analýzy tak sledujeme jako první proměnnou vždy tematickou kategorii 

příspěvku.  

 
27. 
76 TRAMPOTA, Tomáš. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4, s. 

27. 
77 TRAMPOTA, Tomáš. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4, s. 

106. 
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Kategorií příspěvku rozumíme tematické zařazení dané reportáže. Kategoriemi 

této první sledované proměnné pak rozumíme české výtvarné umění; divadlo a tanec; 

hudbu; architekturu a památky; design, užité umění a etnografii; literaturu; film a TV 

seriály; historii a ostatní témata. Speciální kategorií je kategorie zahraniční výtvarné 

umění, ze které vyrozumíme, že reportáž se sice týká výtvarného umění, ale řeší zahraniční 

umělce a netýká se mediálního obrazu českého výtvarného umění. Pokud bylo zařazení 

reportáže do tematické kategorie na pomezí a reportáž se týkala více kategorií, vždy bylo 

snahou zařadit ji do kategorie, která v reportáži převládala a byla primární. 

 V rámci rozdělení reportáží do kategorií tak budou následně vyfiltrována témata 

jednotlivých reportáží a při dalším kódování se zaměříme už pouze na ty, které se věnovaly 

českému výtvarnému umění a u těch budeme dále sledovat následující proměnné:  

 Hlavní téma příspěvku, tedy jakého konkrétního tématu se daná reportáž týká. 

Zde odlišujeme reportáže týkající se aukcí nebo prodeje a obchodu s českými výtvarnými 

díly; výstav nebo sympozií; událostí nebo kauz (výtvarné festivaly, kauzy, soudy apod.); 

úmrtí umělce; osoby umělce; odborníka nebo teoretika umění; instituce; udílení ocenění; 

ostatních. Opět zde v případě kombinace více témat bude bráno v potaz hlavní téma, 

kterého se reportáž týká. 

 Lokalitu, tedy zda se daný příspěvek týká českého výtvarného umění v českém 

prostředí, nebo jde o reprezentaci českého výtvarného umění v zahraničí.  

 Redakce, která příspěvek zpracovává. Zde budou rozlišovány tři největší redakce 

České televize – pražská, brněnská a ostravská, případné menší krajské redakce budou 

řazeny do kategorie ostatní. 

 Živý vstup, kategorie týkající se toho, zda se v rámci reportáže jednalo o živý 

vstup například z místa výstavy nebo zda se jednalo o klasický předtočený příspěvek. 

 Typ zprávy, kde odlišujeme aktuální zprávy, tedy události, které se dějí 

v konkrétním čase a bylo o nich informováno bezprostředně a aktuálně s návazností na čas 

odvysílání; a neaktuální zpráyy, tedy obecnější zprávy méně závislé na čase odvysílání. 

Může se jednat například o medailonky umělců nebo obecné zprávy o výtvarném umění, 

které by mohly být uveřejněny v rámci vysílání nezávisle na čase. 

 Dále pak budou sledovány osoby a instituce, které dostávají v reportážích o českém 

výtvarném umění největší prostor, proměnnými zde jsou: 

 Typ aktéra/mluvčího, tedy zařazení mluvčího, který dostává prostor k tomu se 

vyjádřit v rámci reportáže. Jedná se tak o točenou promluvu dané osoby, která je v rámci 
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reportáže uvedena a daná osoba je zde označena pomocí grafické jmenovací lišty svým 

jménem a funkcí. Může to být osoba samotného umělce; kurátor nebo organizátor výstavy; 

mluvčí galerijní nebo jiné instituce; odborník nebo teoretik výtvarného umění nebo 

příbuzných oborů; návštěvník výstavy nebo laik; politický činitel; rodina umělce; ostatní.  

 Kategorie konkrétní český umělec sleduje, kteří umělci byli v rámci reportáže 

zmiňováni a koho se daný příspěvek týkal. Může jít o žijící i již zesnulé české umělce, 

každý umělec je zde definován jménem a příjmením.  

 Další sledovanou kategorií je, zda je tento zmiňovaný umělec žijící nebo již 

zesnulý.   

 Proměnná kategorie výtvarného umění se týká konkrétního typu výtvarného 

umění, kterému se daná reportáž věnuje. Zde rozlišujeme klasickou malbu; sochařství; 

moderní komiks a graffiti; fotografii; grafický design, typografii a ilustraci; objekty  

a performance; koláž a plastickou malbu; ostatní. 

 Kromě osob se analýza zaměří také na instituce a lokality, které v rámci reportáží 

dostávají největší prostor. Zde jsou sledovanými proměnnými: 

 Kategorie konkrétní instituce, kde v rámci reportáže rozlišujeme, jaká konkrétní 

instituce ve vysílání dostala prostor. Instituce je vždy definována svým oficiálním názvem 

a městem, kde se nachází.   

 Druh instituce pak určí, o jakou instituci se jedná. Rozlišujeme zde instituce 

veřejné, tedy muzea, galerie a další instituce, které spadají pod správu státu, kraje nebo 

místní samosprávy; následné soukromé galerijní subjekty, jako jsou soukromé galerie, 

výstavní síně nebo soukromé aukční síně a prodejní galerie; a do třetice soukromé 

negalerijní subjekty (např.: soukromá kavárna, v rámci které probíhá výstava výtvarného 

umění).  

 Poslední sledovanou proměnnou je město, ve kterém se tato zmiňovaná instituce 

nachází nebo kterého se daná reportáž týká.  Zde se práce zaměří na to, jaké lokality se 

v rámci vysílání objevují nejvíce a zda je vyváženě informováno o dění v rámci celé České 

republiky.  
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8/ Kvantitativní a kvalitativní výzkum 

 Jak už bylo uvedeno v předchozích kapitolách, metodologií této diplomové práce 

byla zvolena a použita metoda kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy. Cílem práce 

je prozkoumat mediální obraz českého výtvarného umění v rámci Událostí v kultuře na ČT 

Art v roce 2019. Po úvodním výběru zkoumaných dat byla data nejprve rozdělena na 

jednotlivé kódovací jednotky. Tyto jednotky byly následně podrobeny kvantitativní 

obsahové analýze, kdy byly jednotlivé reportáže zhlédnuty a následně zakódovány podle 

sledovaných proměnných, které popsala podrobněji předchozí kapitola. Jednotlivé 

proměnné tak byly kódovány dle metodologie uvedené v kódovací knize do kódovacího 

archu, oba dokumenty jsou součástí této diplomové práce. Výsledky byly následně 

kvantifikovány a převedeny do formy sumarizovaných dat a grafů, které budou v této části 

práce postupně zveřejněny a popsány. Aby se však analýza netýkala pouze kvantifikace 

dat, následné výsledky byly ještě znovu konfrontovány s kvalitativní obsahovou analýzou  

a v každé kapitole tak budou kvantitativní data v rámci jednotlivých proměnných 

podloženy konkrétními příklady, které dovysvětlí nebo ukáží v kontextu, čeho se výsledná 

data týkají a kdy a jak bylo o daných tématech v reportážích referováno, popřípadě v jakém 

kontextu nebo zabarvení.  

 V následujících kapitolách tak budou postupně představeny všechny proměnné, 

které byly v rámci kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy sledovány a budou zde 

představeny výsledky, které tato analýza přinesla a co zkoumaná data říkají o mediálním 

obrazu českého výtvarného umění v rámci Událostí v kultuře na ČT Art za rok 2019. 

8.1/ Vstupní data 

 V rámci práce byly zkoumány jednotlivé díly kulturně-zpravodajské relace 

Události v kultuře na ČT Art. Za kódovací jednotku byla považována vždy jedna konkrétní 

audio-vizuální reportáž v rámci daného vysílání, mechanikou systematického náhodného 

výběru pak byl fakt, že do analýzy bylo zařazeno každé třetí vysílání v pořadí, od počátku 

roku 2019 až do jeho konce. Do počátečního kódování se tak dostalo celkem 768 

kódovaných jednotek, tedy jednotlivých reportáží. Ty byly nejprve zakódovány dle 

příslušné tematické kategorie a následně byly dále zkoumány pouze takové reportáže, které 

se věnovaly českému výtvarnému umění, jehož mediální obraz tato práce zkoumá. 

Takových reportáží bylo do analýzy zařazeno celkem 115. 
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8.2/ Tematická kategorie příspěvku 

 V první fázi kvantitativní obsahové analýzy bylo všech 768 vstupních jednotek 

kódováno podle tematické kategorie, do které spadaly. Pokud se reportáž týkala více 

kategorií, bylo vybráno vždy primární téma, které takové reportáži náleželo. Cílem této 

fáze bylo vytřídit pouze takové vstupy, které se týkaly českého výtvarného umění a s nimi 

mohlo být následně dále pracováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Grafu 1 vidíme, jakým tématům se jednotlivé reportáže zkoumaných dílů 

Událostí v kultuře na ČT Art věnovaly. Celkem bylo do analýzy zařazeno 768 jednotek, 

českému výtvarnému umění se věnovalo 115 z nich, ty byly dále zkoumány a bylo v nich 

sledováno mnoho dalších proměnných, které budou podrobněji popisovat další kapitoly. 

Jednotlivé kategorie rozšiřují kategorizaci, kterou pro tematické dělení kulturního 

obsahu vysílaného na ČT Art používá Česká televize ve svých výročních zprávách. Ta 

v roce 2019 rozlišovala 5 základních kulturních kategorií – architektura, design, fotografie 

a výtvarné umění; divadlo; film a televizní dramatická tvorba; hudba; literatura.78 Z této 

kategorizace lze vysledovat, že kategorii výtvarného umění nevnímá ČT Art svébytně,  

 
78 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2019 [online]. [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1618.pdf?v=1&_ga=2.210191637.1668779050.1588344560-

1255427073.1585331084 
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ale pokrývá ji společně s dalšími příbuznými obory jako je architektura, design  

a fotografie. 

 V rámci analýzy byly kategorie stanoveny podrobněji, pokud bychom však sečetly 

procentuální výsledky jednotlivých kategorií a spojili je tak, jak je rozlišuje ČT Art, mohli 

bychom zde pozorovat jakousi vyváženost mezi jednotlivými kategoriemi, kdy žádná 

z nich není výrazně početnější než ostatní. Jak je vidět v Tabulce 1, procentuálně by tak 

podle tohoto členění byla nejpočetnější kategorie právě ta, která zahrnuje i výtvarné umění 

– reportáže se při tomto rozdělení ve 36 % věnovaly tématu architektury, designu, 

fotografie nebo právě výtvarnému umění. Následuje hudba s 21% zastoupením  

ve zkoumaných obsazích, film a TV seriály s 20 %, divadlo a tanec s 13 % a nejméně 

tematicky zastoupená je pak v rámci Událostí v kultuře literatura, které se týkalo pouze  

9 % zkoumaných příspěvků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci zkušební analýzy však bylo zjištěno, že mnoho reportáží z první kategorie 

se ve skutečnosti výtvarnému umění nevěnuje – často šlo právě o architekturu nebo  

o témata historických památek, o design a užité umění, o historická témata (výročí 

nejrůznějších historických nebo historicko-kulturních událostí) nebo o jiná specifická 

témata. Bylo také nutné vyfiltrovat z dat reportáže, které se sice výtvarnému umění 

věnovaly, ale ne tomu českému, jehož mediální obraz tato práce sleduje. Pokud se však 

jednalo o příspěvek týkající se zahraničního umění v české galerii nebo instituci, byl 

takový příspěvek do analýzy zařazen, ale sledována byla pouze instituce, která byla 

v rámci reportáže představena a jejíž mluvčí dostali v rámci vysílání prostor, nebyla však 

sledována osoba zahraničního umělce.  
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 V rámci analýzy tak bylo u proměnné věnované tematickému zařazení příspěvku 

vyspecifikováno 10 konkrétnějších kategorií a z dat vychází, že reportáže se  

ve 22 % věnovaly hudebním tématům, 20 % se věnovalo filmu a TV seriálům (velmi často 

právě těm natáčených nebo koprodukovaných Českou televizí) a 15 % zkoumaných 

jednotek se pak týkalo právě českého výtvarného umění. Zahraničního výtvarného umění 

se týkala pouhá 2 % analyzovaných reportáží.  
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 České výtvarné umění tak pro Události v kultuře rozhodně není primárním tématem 

a přednost dostávají spíše témata týkající se hudby, filmu a TV nebo divadla. V rámci 

kvalitativní analýzy jednotlivých dílů pak bylo vypozorováno, že díly Událostí v kultuře se 

nesnaží být tematicky vyvážené a nedrží pravidlo, že by v rámci jednoho dne bylo 

zastoupeno každé z výše rozlišovaných témat. Naopak není výjimkou, že pokud se děje 

nějaká zásadní kulturní událost, je jí často celá jedna relace věnována zcela 

monotematicky. Příkladem může být třeba 6. únor, kdy byla celá relace věnována úmrtí  

a vzpomínce na režiséra Václava Vorlíčka a tematické zaměření reportáží bylo čistě 

filmové a televizní.79 Jednotlivé vysílané díly jsou často zaměřené také vzhledem 

k historickým výročím, například 22. ledna byla celá relace věnována vzpomínce na 

události kolem osoby Jana Palacha a všechny reportáže tak pojila linka tematické 

souvislosti právě s jeho osobou.80  

 Relace pak nedrží ani tematické řazení reportáží, reportáže jsou vysílány různě  

a nedrží jednotné schéma. Často se však opakuje, že reportáže týkající se výstav nebo 

výtvarného umění jsou zařazovány až úplně na konec celé relace, jako poslední. Prioritu 

dostávají hlavně hudební, filmová nebo televizní témata, které jsou zastoupeny v úvodu 

vysílání.  

8.3/ Hlavní téma příspěvku 

 Všechny následující proměnné už byly zkoumány pouze pro výsledných 115 

jednotek, které byly zařazeny do kategorie českého výtvarného umění, jehož mediální 

obraz tato práce zkoumá. První takovou proměnnou bylo hlavní téma příspěvku, který se 

českého výtvarného umění týkal. Zde se analýza snaží odpovědět na stanovenou doplňující 

výzkumnou otázku: 

Jakým tématům v rámci českého výtvarného umění se reportáže nejčastěji 

věnovaly, čeho se reportáže týkaly?  

  

 

 
 

79 Události v kultuře, ČT Art, 6. 2. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120206/ 
80 Události v kultuře, ČT Art, 16. 1. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120116/ 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120206/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120116/
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 Z výsledků v Grafu 3 je jasně vidět, že převážná většina reportáží se týkala výstav 

nebo sympozií výtvarného umění. Celkem 82 zkoumaných jednotek, celkem tedy 70 % 

zkoumaného obsahu, bylo zaměřeno na informování diváka o konání konkrétní výstavy 

výtvarného umění a reportáž byla většinou točena právě v místě výstavy.  

 V rámci reportáže z výstavy bylo většinou uvedeno, o jakou výstavu se jedná, co 

zde divák může vidět a do kdy může výstavu navštívit. O výstavě bylo referováno většinou 

v souvislosti s jejím zahájením vernisáží nebo se jednalo o reportáž již z průběhu výstavy. 

Kromě promluv konkrétních aktérů, které budou popsány v následujících kapitolách byl 

většinou použit natočený materiál z místa výstavy, záběry na jednotlivá díla, případně na 

umělce, kurátora nebo návštěvníky v prostoru výstavy. V rámci reportáže je o konkrétních 

uměleckých dílech nebo osobách výtvarníků informováno velmi zběžně, snahou reportáže 

je většinou obsáhnout celou výstavu, představit ji divákovi v plné šíři a nepouštět se do 

podrobnějšího vysvětlování souvislostí. 

Příkladem může být reportáž z 9. srpna o výstavě studentů umění v ostravském 

dole Michal. Již úvodní slovo moderátora, který reportáž uvádí, naznačuje povšechnost 

takto zpracovaných reportáží, která musí na krátkém čase přiblížit komplexní nebo složité 

téma: „Třiatřicet mladých výtvarníků letos získalo magisterský titul na Fakultě umění 

ostravské univerzity. Absolvovali je ve 13 ateliérech od animace, přes malbu, až po knižní 

design. Své práce teď ukazují na výstavních prostorách Dolu Michal.“81 

 
81 Studenti umění v Dole Michal. In: Události v kultuře, ČT Art, 9. 7. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-05-

02]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120709/video/707278
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Obrázek 2: Reportážní pohled do výstavního prostoru, 
Studenti umění v Dole Michal, Události v kultuře, ČT Art, 9. 7. 2019 

Obrázek 1: Úvodní promluva moderátora ve studiu Událostí v kultuře, 
Studenti umění v Dole Michal, Události v kultuře, ČT Art, 9. 7. 2019 
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Druhým tématem, které v rámci Událostí v kultuře dostalo největší prostor 

v souvislosti s českým výtvarným uměním, jsou události nebo kauzy, které se na poli 

českého výtvarného umění právě řeší, ty nejvýraznější z nich pak Události v kultuře sledují 

kontinuálně po delší dobu a informují o jejich vývoji.  

 Nejvýraznější kauzou, která byla v rámci vysílání kontinuálně sledována bylo 

odvolání ředitele Národní galerie v Praze, Jiřího Fajta. Poprvé o této kauze, mimo rámec 

sledovaných dat, Události v kultuře informovaly 18. dubna, bezprostředně poté, co byl Jiří 

Fajt ministrem kultury Antonínem Staňkem odvolán.82 Jiří Fajt společně s ředitelem 

olomouckého muzea umění Michalem Soukupem byli odvoláni v 11:00 dopoledne na 

tiskové konferenci, kvůli dokumentům, které odhalil interní audit. V rámci vysílání byla 

popsána všechny dostupné informace o tomto odvolání a následně byl prostor k vyjádření 

poskytnut Jiřímu Fajtovi a premiérovi Andreji Babišovi. Další reportáž shrnovala všechny 

historické ředitele Národní galerie a jejich působení v instituci. Následně byly do vysílání 

zařazeny ještě dvě reportáže, které přinášely podrobnější rozhovory s Jiřím Fajtem  

a Michalem Soukupem.  

 Hned další den, 19. dubna, byla kauza kontinuálně sledována a byla přinesena nová 

fakta o tom, že 12 odborníků a ředitelů institucí poslalo dopis premiérovi Andreji Babišovi, 

ve kterém Jiřímu Fajtovi vyjádřili podporu.83 Téma pak bylo kontinuálně sledováno po 

další téměř dva měsíce, poslední reportáží v rámci sledovaných jednotek byla reportáž 

z 16. května, která se věnovala okolnostem vedoucím k rezignaci ministra kultury  

a vyjádření Jiřího Fajta, že se na pozici ředitele Národní galerie nevrátí ani po odvolání 

ministra.84 

 Druhou kauzou, která byla kontinuálně řešena v rámci sledovaných dat bylo 

rozhodování ohledně umístění Slovanské epopeje. Tato kauza už se řeší velmi dlouho, 

v rámci Událostí v kultuře byl tak v návaznosti na předchozí reportáže sledován její další 

vývoj a dění kolem ní.  

 

 
82 Události v kultuře, ČT Art, 18. 4. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120418/ 
83 Události v kultuře, ČT Art, 19. 4. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné z:  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120419/ 
84 Události v kultuře, ČT Art, 16. 5. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné z:  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120516/  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120418/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120419/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120516/
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Malý počet sledovaných reportáží se pak věnoval tématu cen a ocenění, v rámci 

sledovaných jednotek dostaly prostor konkrétně komiksové ceny Muriel85, ceny Grafika 

roku 201886, představení Andrease Gajdošíka jako nominovaného na Ceny Jindřicha 

Chalupeckého87 (který se shodou okolností stal následně laureátem ceny) a úspěch 

Západočeské galerie v Plzni, která získala zahraniční cenu Director’s Choice udělovanou 

londýnským nakladatelstvím Scala Arts & Heritage.88 

 Stejný počet reportáží se pak věnoval konkrétním institucím, řešila se například 

jejich návštěvnost za uplynulý rok 201889, v souvislosti s kauzou kolem Národní galerie 

její rozpočet a fungování90 anebo konkrétní otevření nových galerií nebo institucí, které se 

výtvarnému umění věnují v rámci celé republiky.  

 Jedna reportáž se pak věnovala aukci výtvarného umění, šlo o prodej děl českých 

autorů v zahraničí.91 Zde je zajímavé zmínit, že ačkoliv bylo v teoretické části popsáno 

dění na trhu s výtvarným uměním v rámci roku 2019 a došlo k mnoha zajímavým nebo 

rekordním obchodům s díly českých výtvarníků, žádný takový počin nebyl uveden v rámci 

 
85 Komiksové ceny Muriel. In: Události v kultuře, ČT Art, 26. 1. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-05-01]. 

Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120125/video/671130 
86 Např.: Grafika roku 2018. In: Události v kultuře, ČT Art, 3. 2. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-05-01]. 

Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120203/video/673033 
87 Nelidské zdroje Andrease Gajdošíka. In: Události v kultuře, ČT Art, 30. 11. 2019. [televizní pořad]. [cit. 

2020-05-01]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000121130/ 
88 Úspěch Západočeské galerie v Plzni. In: Události v kultuře, ČT Art, 25. 9. 2019. [televizní pořad]. [cit. 

2020-05-01]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120925/video/722326 
89 Návštěvnost v kulturních institucích. In: Události v kultuře, ČT Art, 4. 1. 2019. [televizní pořad]. [cit. 

2020-05-01]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120104/ 
90 Rozpočet a fungování Národní galerie. In: Události v kultuře, ČT Art, 3. 6. 2019. [televizní pořad]. [cit. 

2020-05-01]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120603/video/700378 
91 Dražba děl českých výtvarníků. In: Události v kultuře, ČT Art, 12. 11. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-

05-02]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000121112/video/732512 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120125/video/671130
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120125/video/671130
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120203/video/673033
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120203/video/673033
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121130/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121130/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120925/video/722326
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120925/video/722326
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120104/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120104/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120603/video/700378
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120603/video/700378
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121112/video/732512
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121112/video/732512
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samostatné reportáže. Několikrát byla pouze v den aukce aktuálně zmíněna cena, za kterou 

se určité dílo vydražilo, v rámci krátkého vstupu moderátora ze studia.  

Jedna reportáž se pak věnovala obecně osobě autora, konkrétně šlo o Jaroslava 

Rónu, kdy ho redakce navštívila v jeho ateliéru a zkoumala dílo, na kterém už několik let 

soustavně pracuje.92  

8.4/ Lokalita příspěvku 

 Další zkoumanou proměnnou analyzovaných dat byla lokalita, které se týkala daná 

reportáž. Cílem bylo zjistit, nakolik je o českém výtvarném umění informováno v rámci 

domácího dění a nakolik se reportáže věnují českému výtvarnému umění také ve světovém 

kontextu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z výsledků v Grafu 4 lze pozorovat, že většina příspěvků, celých 92 %, se týkalo 

českého výtvarného dění v rámci České republiky. Referováno bylo nejčastěji o výstavách, 

které se v galeriích a výstavních síních konají nebo se do vysílání dostala témata 

 
92 Socha žirafy Jaroslava Róny. In: Události v kultuře, ČT Art, 6. 12. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-05-

01]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000121206/video/737799 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121206/video/737799
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121206/video/737799
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související s děním na české výtvarné scéně v rámci naší republiky. 

 České výtvarné umění v zahraničním kontextu pak reportáže divákům 

zprostředkovávaly pouze v 8 %, celkem se zahraničního prostředí týkalo pouze 9 reportáží 

ze zkoumaných 116. Konkrétně se jednalo o reportáže z výstav českého umění v zahraničí, 

největší prostor ve vysílání získaly výstavy českého umění v rámci zahraničních poboček 

Českých center, příspěvkových organizací Ministerstva zahraničních věcí České republiky, 

které mají za úkol prezentovat českou kulturu ve světě.93 Mimo Česká centra bylo české 

výtvarné umění zmíněno například v rámci výměny Praha Berlin Barter, tedy umělecké 

spolupráce pražské Trafo Gallery a berlínské Urban Spree94 nebo v souvislosti s dražbou 

českých uměleckých děl v zahraniční aukční síni, které již bylo zmíněno výše.95 

8.5/ Redakce zpracovávající příspěvek 

 Další sledovanou proměnnou, která částečně může souviset s lokalitou, o které 

daná reportáž informuje, je redakce, která daný příspěvek zpracovává. Snahou této 

proměnné bylo prozkoumat právě roli redakce jako jakéhosi gatekeepera, který 

z ekonomických nebo časových důvodů může upřednostňovat určité bližší lokality od těch 

vzdálenějších. V rámci této proměnné bylo možné zařadit každou zkoumanou reportáž pod 

pražskou, brněnskou nebo ostravskou redakci České televize, případně do kategorie 

ostatní/není řečeno, kam spadají příspěvky, u kterých nebyl zmíněn autor nebo jeho 

příslušnost k redakci, případně se jednalo o příspěvky autorů z krajských redakcí České 

televize.  

  

 

 

 
93 Výstava české fotografie v New Yorku. In: Události v kultuře, ČT Art, 28. 1. 2019. [televizní pořad]. [cit. 

2020-05-01]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120128/obsah/671736-vystava-ceske-fotografie-v-new-yorku 
94 Praha Berlin Barter. In: Události v kultuře, ČT Art, 19. 5. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-05-01]. 

Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120519/obsah/697155-berlin-praha-barter 
95 Dražba děl českých výtvarníků. In: Události v kultuře, ČT Art, 12. 11. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-

05-02]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000121112/video/732512 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120128/obsah/671736-vystava-ceske-fotografie-v-new-yorku
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120128/obsah/671736-vystava-ceske-fotografie-v-new-yorku
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120519/obsah/697155-berlin-praha-barter
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120519/obsah/697155-berlin-praha-barter
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121112/video/732512
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121112/video/732512
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Jak je vidět z Grafu 5, více než polovina reportáží je zpracovávána pražskou 

kulturní redakcí České televize a lze zde proto pozorovat souvislost s tím, že nejvíce 

reportáží se soustředí právě na pražskou výtvarnou scénu a na pražské instituce, jak bude 

naznačeno v kapitole týkající se této proměnné. Pražská redakce zpracovala 58 % 

analyzovaných příspěvků, velmi pravděpodobně je ale toto číslo ještě vyšší, jelikož některé 

reportáže se sice týkaly Prahy, ale reportér nebyl přiřazen k pražské redakci, a tak tyto 

jednotky byly zařazeny do kategorie ostatní/není řečeno. 

 V této kategorii se nachází 28 % zkoumaných reportáží a lze v ní na konkrétních 

případech pozorovat, že příspěvky do relace Události v kultuře zpracovávají také menší 

regionální redakce, jak lze vidět například v reportáži Ondřeje Ublicka z redakce České 

Budějovice96 nebo Anny Dolanské z redakce Ústí nad Labem.97  

 
96 Dny otevřených ateliérů na jihu Čech. In: Události v kultuře, ČT Art, 10. 10. 2019. [televizní pořad]. [cit. 

2020-04-04]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000121010/video/725579 
97 Martin Velíšek vystavuje v Teplicích. In: Události v kultuře, ČT Art, 3. 12. 2019. [televizní pořad]. [cit. 

2020-04-04]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000121203/video/737145 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121010/video/725579
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121010/video/725579
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121203/video/737145
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121203/video/737145
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 10 % zkoumaných reportáží pak zpracovávala ostravská redakce České televize,  

6 % brněnská redakce a tyto příspěvky se povětšinou týkají právě jejich města nebo kraje, 

což bude dále popsáno právě v kapitole, která se věnuje městské příslušnosti témat. 

8.6/ Živý vstup 

 Dalších pozorovanou proměnnou byl fakt, zda byla zařazená reportáž živým 

vstupem nebo byla předtočena a připravena předem. V rámci pořadu Události v kultuře se 

právě živé vstupy často vyskytují u výraznějších témat nebo událostí, kdy je redaktor 

přímo v terénu a uvádí reportáž živě z daného místa nebo zde vede rozhovor s hostem. 

Druhým případem živé reportáže je návštěva hosta přímo ve studiu Událostí v kultuře nebo 

spojení se s hostem na dálku, kdy s ním naživo vede rozhovor moderátor přímo ze studia. 

Takové zprávy jsou pak nejvíce aktuální a trvají většinou také delší dobu a takto 

zpracovaná témata tak získávají v rámci vysílání větší prostor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z výsledků analýzy, které jsou viditelné v Grafu 6, vyplývá, že ačkoliv jsou živé 

vstupy v Událostech v kultuře využívány, v rámci sledovaných jednotek byl pouze jeden 

živý vstup věnován reportáži, která se týkala českého výtvarného umění.  
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Obrázek 3: Reportáž živě z terénu, 
Další krok k návratu Slovanské epopeje na Moravu, Události v kultuře, ČT Art, 18. 2. 2019 

Jednalo se o vstup redaktorky Veroniky Váchové k tématu, které je v rámci 

výtvarného umění dlouhodobě sledováno. Jde o dlouhodobou kauzu týkající se Slovanské 

epopeje Alfonse Muchy a jednání o tom, kde bude znovu umístěna a vystavena 

veřejnosti.98 Po sérií reportáží o tom, kam bude Slovanská epopej dlouhodobě umístěna 

bylo v této reportáži z 18. února informováno o tom, že zastupitelé Moravského Krumlova 

pro návrat Slovanské epopeje na svůj zámek vyčlenili 10 milionů korun z veřejného 

rozpočtu.  

Zajímavé však je, že takové použití živého vstupu přímo z místa nebylo velmi 

nutné z důvodu aktuálnosti nebo popisu atmosféry v daném místě. K rozhodnutí 

zastupitelstva došlo odpoledne, redaktorka živým vstupem však informuje až ve večerních 

hodinách, kdy stojí před branou již zavřeného zámku v Moravském Krumlově, kam by se 

Slovanská epopej měla přesouvat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
98 Další krok k návratu Slovanské epopeje na Moravu. In: Události v kultuře, ČT Art, 18. 2. 2019. [televizní 

pořad]. [cit. 2020-04-12]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120218/obsah/676425-dalsi-krok-k-navratu-slovanske-epopeje-na-moravu 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120218/obsah/676425-dalsi-krok-k-navratu-slovanske-epopeje-na-moravu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120218/obsah/676425-dalsi-krok-k-navratu-slovanske-epopeje-na-moravu
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 Všechny ostatní reportáže týkající se českého výtvarného umění byly vždy předem 

připraveny editorem a nešlo o živé vstupy. 

8.7/ Typ zprávy 

 Abychom mohli určit, nakolik je zpravodajství o českém výtvarném umění 

aktuální, byla stanovena další proměnná, tedy typ zprávy podle její aktuálnosti. Pokud se 

jednalo o aktuální zprávu z dění na české výtvarné scéně nebo o reportáž z výstavy, která 

právě probíhá, bude probíhat nebo zrovna skončila, byla zpráva zařazena do první, aktuální 

kategorie. Zprávy, které se týkaly obecných témat a nebyly navázány na konkrétní aktuální 

dění byly pak zařazeny do druhé kategorie. O takových, obecnějších zprávách by mohlo 

být referováno kdykoliv, nezávisle na čase a zpráva by neztratila na své výpovědní 

hodnotě.  
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 Jak lze pozorovat v Grafu 7, z hlediska aktuality je zpravodajství, které je 

připravováno na denní bázi, velmi pohotové. Celých 109 příspěvků, tedy 95 % všech 

sledovaných jednotek, se týkalo aktuálního dění na české výtvarné scéně, referovaly 

okamžitě o nějaké události a bezprostředně reagovaly na aktuální události. 

 Pouze 5 % reportáží bylo pak spíše obecného charakteru a mohly by být odvysílány 

nezávisle na čase a připraveny tedy s větším předstihem či odstupem. Příkladem jsou 

například reportáže o chystaných dokumentárních snímcích o autorech českého výtvarného 

umění, například o Alfonsi Muchovi.99   

 Z výsledků je tedy patrné, že aktuálnost je pro Události v kultuře zásadní  

a redaktoři se snaží zpracovávat vždy primárně aktuální dění na výtvarné scéně a mapovat 

právě probíhající akce a prostor dostanou primárně takoví autoři, kteří jsou na výtvarné 

scéně aktivní a vystavují svá díla nebo takové události, které se ve veřejném prostoru 

momentálně řeší. 

8.8/ Typ aktéra/mluvčího 

 Další sledovanou proměnnou byl typ aktérů, kteří dostali v reportážích vysílací 

prostor k promluvě. Zaznamenány byli pouze aktéři, kteří měli možnost v rámci reportáže 

promluvit k tématu a na obrazovce byla u jejich promluvy uvedena jmenovací lišta s jejich 

jménem a příjmením a funkcí a byli zde také zobrazeni vizuálně.  

Nebyly započítávány archivní záznamy výroků například již zemřelých autorů nebo 

promluvy, které vznikly v jiném kontextu než přímo pro potřeby přípravy reportáže. 

Zahrnuty také nebyly pouze textové promluvy, které aktér poslal do redakce textovou 

zprávou, e-mailem nebo se jednalo například o přepis jeho příspěvku na sociální síti. 

V každé reportáži se většinou vyskytovaly promluvy dvou nebo více mluvčích, v takových 

případech byl započten typ každého aktéra zvlášť, a proto jsou v rámci grafu uvedeny 

pouze procentuální hodnoty výskytu každého typu aktéra. 

  

 

 

 
99 Dokument o Alfonsi Muchovi. In: Události v kultuře, ČT Art, 6. 6. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-04-

04]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120606/video/701029 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120606/video/701029
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120606/video/701029
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Největší prostor v rámci reportáží dostali samotní výtvarní umělci, kterých se 

povětšinou konkrétní reportáž týkala. Takoví mluvčí se vyskytovali ve 39 % reportáží 

věnovaných českému výtvarnému umění a zpravidla se jednalo o reportáže z výstav, kde 

měl autor možnost o výstavě a své výtvarné tvorbě krátce promluvit a osvětlit své záměry 

nebo kontext díla divákům.  

Typickým příkladem je reportáž ze 4. května o výstavě autorky Ludmily 

Smejkalové, v rámci které měla autorka možnost hrubě nastínit, o čem její díla a výstava 

jsou: „Ty rtěnky jsou takový pop-artový symbol, mě tam zajímala kompozice, která se mi 

moc líbila a byla to pro mě výzva si to zkusit namalovat, ty valéry, a zároveň mě to hrozně 

bavilo.“100 

 
100 Výstava Ludmily Smejkalové. In: Události v kultuře, ČT Art, 4. 5. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-04-

15]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120504/video/693170 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120504/video/693170
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120504/video/693170
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Obrázek 4: Výstava Ludmily Smejkalové, Události v kultuře, ČT Art, 4. 5. 2019 

Obrázek 5: Výstava Ludmily Smejkalové, Události v kultuře, ČT Art, 4. 5. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Většina takových promluv zachycuje umělce v rámci výstavního prostoru, u jeho 

děl, případně v ateliéru, ve kterém tvoří. Často se jedná o záběry z vernisáže dané výstavy 

nebo z nějaké společenské akce, která s výstavou souvisí, typicky například komentované 

prohlídky. Stejné záběry jsou pak používány i na prostřihovém materiálu a celá reportáž je 

tak točena v rámci jedné návštěvy redakce v místě výstavy. Z kvalitativního pozorování 

pak také vychází, že umělci jsou v prostředí výstavy nebo ateliéru často velmi neformální, 

při promluvách sedí, svých děl se často dotýkají nebo je upravují a jsou tak svébytnou 

součástí svého autorského díla. 
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Obrázek 5: Umělecká skupina Luxsus se vrací, Události v kultuře, ČT Art, 3. 6. 2019 

 Druhým nejčastěji zastoupeným typem mluvčího je kurátor nebo galerista, který je 

autorem výstavy nebo se na jejím vzniku či koncepci nějakým způsobem podílel. 

Promluvy kurátorů či galeristů se vyskytovaly v 29 % zkoumaných příspěvků. Příkladem 

může být reportáž z 3. června o umělecké skupině Luksus.101 Kurátor nejčastěji stojí stejně 

jako umělec v prostorách výstavy, často je ale zabírán mnohem formálněji, stojí dále  

od výtvarných děl, nedotýká se jich, často spíše mluví přímo s autorem reportáže a snaží se 

vysvětlit divákům kontext dané výstavy a výtvarných děl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ve 14 % reportáží se pak vyjadřují mluvčí dané instituce, o které reportáže referují, 

nejčastěji ředitelé galerií nebo muzeí, případně jiní pracovníci instituce, v případě 

soukromých subjektů pak nejčastěji majitelé těchto subjektů. V 7 % je pak mluvčím 

nezávislý odborník, nejčastěji kunsthistorik nebo znalec v oboru výtvarného umění.  

 

 

 

 
101 Umělecká skupina Luxsus se vrací. In: Události v kultuře, ČT Art, 3. 6. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-

04-15]. Dostupné z https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120603/video/700381 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120603/video/700381
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120603/video/700381
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Obrázek 6: Návrat Slovanské epopeje na Moravu, Události v kultuře, ČT Art, 12. 2. 2019 

V malém počtu reportáží pak dostali prostor také návštěvníci výstavy, kteří sdělují 

své bezprostřední dojmy z díla, takového přístupu je využíváno nejčastěji  

u kontroverznějších otázek, které u publika budí rozruch. Příkladem je reportáž z 12. února 

o návratu Slovanské epopeje na Moravu. V ní se vyjadřují náhodně zastavené obyvatelky 

Moravského Krumlova, kde se Slovanská epopej dříve nacházela a sdělují svůj názor: 

„Určitě byla větší návštěvnost v Moravském Krumlově a byla by tady potřeba zase ta 

kultura trochu obnovit. Je tady tak mrtvo.“102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi další mluvčí, kteří v rámci zkoumaných reportáží dostávali prostor 

k vyjádření, patří političtí činitelé, například zástupci Ministerstva kultury, mluvčí 

kulturních odborů nebo starostové obcí, kterých se reportáž týkala. V takovém případě jsou 

většinou mluvčí zachyceni v místě svého úřadu a působí vždy velmi formálně. Političtí 

činitelé se ve většině případů vyjadřují striktně k tématům souvisejícím s jejich úřadem  

a mluví za celý uřad. Jejich promluvy pak nesouvisí přímo s konkrétní výstavou nebo 

dílem umělce, vyjadřují se ze své pozice spíše k probíhajícím kauzám, které se jejich úřadu 

 
102 Návrat Slovanské epopeje na Moravu. In: Události v kultuře, ČT Art, 12. 2. 2019. [televizní pořad]. [cit. 

2020-04-17]. Dostupné z https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120212/video/675188 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120212/video/675188
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120212/video/675188
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Obrázek 7: Návrat Slovanské epopeje na Moravu, Události v kultuře, ČT Art, 12. 2. 2019 

nějak týkají. To můžeme pozorovat ve stejné reportáži z 12. února, kdy hejtman 

Jihomoravského kraje, Bohumil Šimek, v reportáži říká: „My jsme to projednali v pondělí 

na radě a samozřejmě jsme se přiklonili k tomu, že bychom na toto téma byli ochotni 

jednat, ale musíme mít určité garance od Prahy, že to tady na nějaký rok zůstane.“103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostor v rámci reportáží dostávají také rodinní příslušníci autorů, zejména těch již 

zesnulých. Do kategorie ostatních mluvčích pak patří specifická témata, kde se vyjadřují 

mluvčí mimo stanovené kategorie. Příkladem může být reportáž o stých narozeninách 

mecenášky umění Medy Mládkové, ve které promlouvá herečka Tatiana Dyková, která 

postavu Medy Mládkové hraje v divadelní hře Meda.104 

8.8/ Konkrétní umělci 

 Další proměnnou byli sledováni konkrétní umělci, o kterých bylo v rámci Událostí 

v kultuře referováno nejvíce a kteří tedy dostávali ve vysílání největší prostor. 

 
103 Návrat Slovanské epopeje na Moravu. In: Události v kultuře, ČT Art, 12. 2. 2019. [televizní pořad]. [cit. 

2020-04-17]. Dostupné z https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120212/video/675188 
104 100. let Medy Mládkové. In: Události v kultuře, ČT Art, 24. 6. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-04-17]. 

Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120624/video/704690 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120212/video/675188
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120212/video/675188
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120624/video/704690
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120624/video/704690


66 

Zaznamenávána zde byla konkrétní jména umělců, kteří byli v reportáži zmíněni nebo 

kterých se reportáž týkala, nemuseli v ní přímo mluvit. Z výsledků vychází najevo, že ve 

většině případů je autor v rámci všech zkoumaných dat zmíněn pouze jednou a není žádný 

autor, kterému by se zpravodajsko-kulturní relace věnovala dlouhodobě, sledovala jeho 

tvorbu a poskytovala mu výraznější prostor ve vysílání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejčastěji zmiňovaným umělcem, konkrétně v 5 sledovaných příspěvcích, byl Alfons 

Mucha. Čtyřikrát se jednalo o souvislost s kauzou s přesuny Slovanské epopeje105, kde byl 

zmíněn spíše okrajově a nejednalo se primárně o informaci o jeho díle nebo o Slovanské 

epopeji jako takové. Jednou se pak reportáž věnovala připravovanému dokumentárnímu 

snímku o osobě Alfonse Muchy.106  

 Druhou nejčastěji zmiňovanou, celkem ve 3 příspěvcích, byla umělkyně Květa 

Pacovská, dvakrát v souvislosti s jejím vítězstvím v rámci výtvarné soutěže Grafika roku 

2018, jednou pak v rámci reportáže o výstavě jejích děl v Galerii hl. města Prahy.  

Po dvou zmínkách pak získali Josef Šíma, Miloš Šejna, Jiří Sozanský, Tadeáš 

Kotrba a Jaroslav Róna. Všichni ostatní autoři, kterých bylo celkem 106, byli vždy zmíněni 

pouze v jedné konkrétní reportáži. 

 
105 Např.: Návrat Slovanské epopeje na Moravu. In: Události v kultuře, ČT Art, 12. 2. 2019. [televizní pořad]. 

[cit. 2020-04-17]. Dostupné z https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120212/video/675188 
106 Dokument o Alfonsi Muchovi. In: Události v kultuře, ČT Art, 6. 6. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-04-

04]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120606/video/701029 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120212/video/675188
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120212/video/675188
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120606/video/701029
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120606/video/701029
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8.9/ Žijící a nežijící autoři 

 Protože z konkrétních jmen zmiňovaných autorů nelze velmi sumarizovat zaměření 

reportáží, jako další proměnnou tato práce pozorovala, zda se u zmiňovaných umělců jedná 

o současné žijící, nebo již nežijící autory výtvarného umění.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výsledky uvedené v Grafu 9 ukazují, že ze 79 % se reportáže týkaly žijících 

současných umělců výtvarného umění. Jak již bylo zmíněno, nejčastěji se jednalo  

o konkrétní výstavy jejich díla a většinou v rámci reportáže mohli i sami promluvit a své 

dílo ve vysílání divákům přiblížit. Ve 21 % se pak jednalo o nežijící autory, nejčastěji  

o velikány českého výtvarného umění, kterým byla připravena výstava s ohlédnutím za 

jejich dílem. V reportážích se vyskytovali například v roce 2019 zesnulý Karel Malich, již 

zmiňovaný Alfons Mucha, Emil Filla, Bohumil Kubišta, Karel Čapek nebo Jan Zrzavý.  

8.10/ Kategorie výtvarného umění 

 Další sledovanou proměnnou byla konkrétní kategorie výtvarného umění, o které 

bylo v reportážích nejčastěji referováno. Cílem této proměnné bylo prověřit, jaké techniky 

výtvarného umění dostávají v rámci vysílání největší prostor a zda jsou například klasické 

malířské nebo sochařské techniky upřednostněny na rozdíl od fotografie, grafiky nebo 

ilustrací. 
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 Jak je patrné z Grafu 10, největší část analyzovaných reportáží se věnovala malbě, 

konkrétně ve 30 % případů. Ve 22 % reportáží nebylo možné určit jednu konkrétní 

kategorii výtvarného umění, zpravidla šlo o reportáže týkající se výtvarného umění obecně, 

případně o reportáže ze společných výstav několika autorů, kdy se každý z nich věnoval 

jiné technice. V 17 % pak bylo zastoupeno sochařství. Poměrně velký podíl získala také 

grafika, typografie a knižní ilustrace, tomuto tématu se věnovalo 14 % reportáží. Ostatní 

techniky, mezi nimi fotografie, komiks a grafitti nebo objekty a výtvarné performance, 

byly v rámci reportáží spíše okrajové.  

Zajímavostí pak je, že v rámci všech výtvarných technik nebylo téměř vůbec  

v reportážích zmiňováno staré umění, které by spadalo do doby před 18. stoletím. Jedinou 

takovou zmínkou byla reportáž ze 17. října o objevu Národního památkového ústavu, 

gotické deskové malbě Madony z Těrlicka.107 Všechny ostatní zkoumané jednotky se 

 
107 Malba Madony z Těrlicka objevem roku [online]. [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121007/video/725295 
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věnovaly převážně žijícím a tvořícím umělcům, případně výtvarnému umění zesnulých 

autorů 19. nebo 20. století.  

8.10/ Konkrétní instituce 

 Další zkoumanou proměnnou byly konkrétní instituce, kterým se jednotlivé 

reportáže věnovaly. Cílem této proměnné bylo ověřit, zda dostávají prostor instituce 

v rámci celé České republiky, nebo zda jsou upřednostňovány velké instituce, případně 

instituce pražské nebo brněnské. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nejčastěji, konkrétně v 10 příspěvcích, bylo referováno o Národní galerii v Praze. 

Výrazně tomu přispěla kauza, kdy byl z funkce odvolán její ředitel Jiří Fajt, kterou 

mapovalo celkem 5 reportáží, ze zmíněných 10, ostatní se pak věnovaly obecněji Národní 

galerii jako instituci, jejímu chodu nebo programu a probíhajícím výstavám, na které 

reportáže lákaly a upozorňovaly. 

 Z krajských institucí se do pětice nejzmiňovanějších dostala kutnohorská Galerie 

Středočeského kraje, kdy ve všech 4 případech byla tématem reportáže konkrétní výstava 

nebo otevření vícero výstav v rámci galerie. Druhou institucí se 3 zmínkami pak byla 

Západočeská galerie v Plzni, dvakrát šlo taktéž o reportáže z výstavy, jedna reportáž se pak 

věnovala již zmiňovanému úspěchu Západočeské galerie v zahraničí. Zde by se nabízela 

teorie, zda jsou tyto dvě instituce tak často zastoupeny z důvodu své blízkosti k Praze, 

jelikož o reportáže z nich se stará pražská redakce a jiné krajské instituce, například ani ty 

brněnské nebo ostravské, neměly v rámci sledovaných dat takové pokrytí.  

 Do pětice se pak dostal i soukromý subjekt, pražská Trafo Gallery, opět šlo ve 

všech třech výskytech o reportáž z probíhající výstavy v rámci této instituce. 

 Poslední, celkem třikrát zmiňovanou institucí, byla instituce negalerijní. Šlo  

o zámek v Moravském Krumlově, který se v reportážích objevoval v souvislosti s kauzou 
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přesunů Slovanské epopeje a diskuzemi o jejím navrácení právě na krumlovský zámek.  

 Ve výsledcích zkoumání této proměnné tak nelze vysledovat jasnou linku mezi tím, 

zda jsou v reportážích upřednostňovány veřejné nebo soukromé subjekty, souvislost zde 

můžeme pozorovat možná spíše v blízkosti k hlavnímu městu, odkud operuje hlavní 

redakce České televize, která příspěvky zpracovává, případně v souvislosti instituce 

s nějakou právě probíhající kauzou, která okupuje mediální prostor.  

8.11/ Druh instituce 

 Abychom mohli blíže prověřit, jaké instituce mají největší prostor v rámci vysílání 

o českém výtvarném umění v rámci Událostí v kultuře na ČT Art, další sledovanou 

proměnnou v souvislosti s institucemi bylo jejich zařazení dle druhu. Rozlišujeme zde 

veřejné galerijní instituce nebo památkové objekty, soukromé galerijní subjekty a pak 

subjekty soukromé, avšak negalerijního typu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Grafu 11 můžeme pozorovat, že 43 % zmiňovaných institucí bylo veřejných nebo 

neziskových, v převážné většině se jednalo o galerijní subjekty. Většinou byl jejich název 

zmíněn moderátorem v úvodu příspěvku, případně v průběhu konkrétní reportáže  

a v některých případech pak dostal prostor mluvčí dané instituce, kdy se název instituce 



71 

Obrázek 4: Emil Pirchan v Brně, Události v kultuře, ČT Art, 20. 3. 2019 

pak objevil i v jeho jmenovacím titulku. Příkladem může být reportáž o výstavě malíře 

Emila Pirchana v Muzeu města Brna, kde jako mluvčí vystupuje právě ředitel instituce.108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celkem 31 % reportáží se věnovalo soukromým galerijním subjektům, často šlo  

o soukromé galerie, v rámci kterých probíhala výstava nebo o prodejní galerie, v jednom 

případě pak šlo o aukční síň. Aukční síň, která ve vysílání dostala prostor, byla pražská 

Adolf Loos Apartement and Gallery.109 Ze soukromých galerií byla zmíněna například 

pražské Galerie Václava Špály, White Pearl Gallery, Fotograf Gallery, Vila Pellé nebo 

Galerie Pragovka. Jednu zmínku také získala výstava v rámci pražské Leica Gallery, 

kterou provozuje partnerka generálního ředitele České televize Petra Dvořáka a byla 

skloňována při schvalování výročních zpráv ČT z důvodu toho, zda není Petr Dvořák kvůli 

propagaci této galerie v rámci vysílání ve střetu zájmů.110 

 
108 Emil Pirchan v Brně. In: Události v kultuře, ČT Art, 20. 3. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-04-20]. 

Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120320/video/682909 
109 Josef Šíma a Jan Zrzavý v Mánesu. In: Události v kultuře, ČT Art, 18. 2. 2019. [televizní pořad]. [cit. 

2020-04-20]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120218/obsah/676424-josef-sima-a-jan-zrzavy-v-manesu 
110 JETMAR, Jakub. K hlasování o výročních zprávách ČT se poslanci zase nedostali [online]. [cit. 2020-05-

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120320/video/682909
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120320/video/682909
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120218/obsah/676424-josef-sima-a-jan-zrzavy-v-manesu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120218/obsah/676424-josef-sima-a-jan-zrzavy-v-manesu
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Je logické, že výtvarná scéna působí i v rámci soukromých institucí a nelze je 

z veřejnoprávního vysílání vyjmout, nicméně v některých reportážích bylo explicitně 

zmíněno také to, že jsou galerie prodejní a s obrazy obchodují. Z reportáže pak ovšem není 

jasné, proč právě tato konkrétní instituce získává prostor v hlavním vysílacím čase  

na veřejnoprávním kanále. Výrazným příkladem je například reportáž z 11. března o malé 

ostravské prodejní galerii Zaza, ve které nejprve získává prostor k promluvě její majitelka, 

obchodnice a sběratelka umění Radana Zapletalová, a autorka reportáže následně ve 

voiceoveru komentuje: „Aby galerie nebyla odkázaná jen na granty, navazuje na ni také 

prodejní část.“111 V rámci reportáže je referováno čistě o vzniku a fungování této galerie a 

reportáž nenavazuje na konkrétní výstavu nebo umělecké dílo, o kterém by referovala. 

U 24 % reportáží pak nelze určit, k jaké instituci výstava vztahuje, jelikož to 

v rámci reportáže není zmíněno, anebo se jedná například o venkovní sympozia nebo 

výstavy ve volném prostoru, bez návaznosti na konkrétní institucí. Zajímavé pak je, že  

ve 2 % reportáží se vyskytly výstavy, které se vůbec nekonaly v kulturním nebo galerijním 

provozu. Příkladem je reportáž o výstavě ostravské výtvarnice EI, která probíhala 

v multifunkčním domě Landek v Ostravě-Petřkovicích, který je však soukromým 

subjektem a funguje jako hotel, výstava tak byla umístěna v hotelovém lobby.112 

8.12/ Zastoupená města 

 Poslední zkoumanou proměnnou je město, kterého se daná reportáž týká. Díky této 

proměnné tak můžeme vypozorovat, zda se Událostem v kultuře daří pokrývat 

celorepublikové dění na výtvarné scéně. Částečně zde lze pak pozorovat návaznost na 

umístění redakce, které reportáže zpracovává a zjišťovat, nakolik se tyto dvě proměnné 

vzájemně ovlivňují. 

 

 

 

 
11]. Dostupné z: https://www.mediar.cz/k-hlasovani-o-vyrocnich-zpravach-ct-se-poslanci-zase-nedostali/ 
111 Nová galerie. In: Události v kultuře, ČT Art, 11. 3. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120311/video/680834 
112Řecká výtvarnice v Ostravě. In: Události v kultuře, ČT Art, 1. 4. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-04-16]. 

Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120401/video/685613 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120311/video/680834
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120401/video/685613
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120401/video/685613
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 Jak již bylo zmíněno v kapitole týkající se redakcí, které reportáže zpracovávají, 

nejvíce jich obstarává pražská redakce s čímž souvisí i tento výsledek. Celkem 46 reportáží 

se týkalo témat nebo institucí souvisejících s Prahou. Na druhé příčce je pak Ostrava s 11 

příspěvky, ostravská redakce se na chodu Událostí v kultuře redakčně podílí výrazněji více 

než redakce brněnská a možná právě proto dostávají ostravské instituce větší prostor 

v rámci vysílání. Důkazem je třeba malý výstavní prostor v rámci Divadla Antonína 

Dvořáka v Ostravě, ze kterého reportáže pravidelně připravuje reportérka Lucie 

Křížková.113 Žádný jiný podobně malý regionální prostor takové pokrytí nedostal.  

 Celkem 9 příspěvků se pak týkalo brněnských galerií, 4 příspěvky zastupovaly 

města Plzeň a Kutná Hora, zde můžeme pozorovat souvislost s nejvíce zmiňovanými 

institucemi, které jsme sledovali v předchozí proměnné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
113 Např.: Výtvarník Jiří Sieber. In: Události v kultuře, ČT Art, 22. 9. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-04-

16]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120922/video/721632 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120922/video/721632
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120922/video/721632
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9/ Interpretace výsledků výzkumu 

 Cílem diplomové práce bylo prozkoumat mediální obraz českého výtvarného 

umění v rámci vysílání kulturně-zpravodajského pořadu Události v kultuře na ČT Art 

v roce 2019. K tomuto výzkumu byla použita metoda kvantitativní obsahové analýzy, která 

zkoumaná data sumarizovala a čtenáři pak komplexně předložila. 

 Z obsahové analýzy vyplynulo, že české výtvarné umění není pro ČT Art a její 

zpravodajsko-kulturní pořad Události v kultuře primárním tématem a vyskytuje se v něm 

v menší míře než například témata hudební, divadelní, filmová nebo ta, která se týkají 

televizní tvorby. Důvodem může být široké zaměření pořadu na všechny složky kultury, 

ale také dostupnost informací, kdy má televizní instituce k tématům filmu, seriálů nebo 

hudby blíže než k výtvarnému umění. Dalším důvodem pak může být také poptávka 

diváků nebo preference a zkušenosti redakce daného pořadu.  

 Z výsledků analýzy vyplývá, že v rámci pořadu je výtvarné umění spíše sekundární, 

řazeno spíše v druhé polovině pořadu a většinou zpracováváno pomocí předtočených 

reportáží, a nikoliv živých vstupů nebo živých rozhovorů s hosty jako tomu je u ostatních 

témat. Také často nedochází k rotaci a opakovanému potvrzování témat, o každém autorovi 

nebo instituci je v rámci relace referováno jednou, vícekrát pouze v případě výraznějších a 

větších institucí, případně témat, které médium sleduje kontinuálněji.  

 K výběru reportážních témat dochází často na základě blízkosti instituce k dané 

redakci, velmi pravděpodobně z důvodu rychlosti a pružnosti redaktora, a z důvodu šetření 

času a financí redakce, která musí obsáhnout větší množství témat v rámci své pracovní 

doby a nemůže se tak dlouhodobě a podrobně věnovat jen jednomu tematickému zaměření, 

které by zkoumala dopodrobna.  

 Jakýsi teoretický agenda setting pořadu tak probíhá pravděpodobně spíše 

nevědomky, z důvodu možností redaktora natáčet pouze taková témata, která je redakce 

vzhledem ke své velikosti, časovým a finančním možnostem schopna pokrýt. Možná právě 

z toho důvodu je méně referováno o českém výtvarném umění v zahraničním kontextu,  

i tak je ale vidět snaha pokrývat alespoň výraznější témata, kterým se v zahraničí věnují 

zejména veřejné instituce, třeba zmiňovaná Česká centra. Je zde tak splněn a doložen 

teoretický předpoklad, že cílem novináře není ovlivňovat témata, kterým je v rámci média 

poskytnut prostor, ale snaží se spíše objektivně a komplexně popsat alespoň kousek reality, 

který je mu dostupný.  
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Lze však pozorovat význam osoby redaktora v tom smyslu, že rozhoduje o tom, 

jaké reportáže si bude k pokrytí vybírat a lze také z uvedených příkladů v praktické části 

jasně poznat, že do určitých institucí jezdí redakční tým opakovaně, jiné naopak do 

vysílání téměř nezahrnuje. Sehrávat roli tak samozřejmě může osoba redaktora jako 

jakéhosi gatekeepera, který má privilegium rozhodnout, na jakou instituci se obrátí a kam 

se reportáž vydá natáčet, případně jakého tématu se bude chtít zhostit. Jak již bylo řečeno  

v teoretické části, často jde kromě časové a finanční úspory také o rutinní postupy, na které 

je redakce při výběru témat zvyklá.  

 Z výsledků analýzy lze vypozorovat velký tlak na aktuálnost publikovaných zpráv. 

Velká většina reportáží se týkala aktuálních témat, právě probíhajících výstav, aktuálního 

dění na výtvarné scéně a kauz, které se na výtvarné scéně právě řeší. Jen malý počet 

reportáží byl postaven na obecné informaci, většinou se jednalo o reportáže věnované 

přiblížení osoby autora nebo konkrétní instituce tak, aby byla divákovi představena šířeji  

a ne v kontextu jedné výstavy, která právě probíhá. Pokud bychom se na analyzovaná data 

podívali optikou typologie zpráv, například podle Gay Tuchmanové, jak bylo popsáno v 

teoretické části, lze jasně pozorovat, že ve zkoumaném pořadu mají největší prostor tzv. 

hard news, tedy události, které se zrovna na poli výtvarného umění dějí a jejich odvysílání 

závisí na čase. Pouze malé množství zpráv je pak tzv. soft news, tedy zprávami, které jsou 

spíše obecného, ne tolik aktuálního charakteru a mohlo by o nich být informováno 

nezávisle na čase. Preference aktuálních zpráv tak ukazuje na snahu být v rámci denního 

vysílání co nejaktuálnější a přinášet obraz o tom, co se na výtvarné scéně reálně děje, v 

daném čase. I zde je však prostor používat mnohem více například živé vstupy z kulturních 

akcí a zprostředkovávat divákům dění přímo z místa, bez opoždění. 

Z pohledu rámcování pak lze částečně, a to zejména v rámci kvalitativní obsahové 

analýzy, pozorovat zažité postupy prezentace umění, osob umělce nebo teoretiků umění, 

kurátorů a galeristů. Většina reportáží byla točena v prostředí výstav nebo ateliérů a umělci 

byli často zobrazováni více neformálně a uvolněně, na rozdíl od osob kurátorů, galeristů 

nebo teoretiků umění. Pokud se v reportáži vyjadřoval například politický činitel, téměř 

vždy byl zachycen v prostředí úřadu a velmi formálně, což mohlo kontrastovat právě s 

vyobrazením osoby umělce jako jakéhosi bohéma a uvolněného člověka.  

 Takové rámcování je však dle mého názoru ve velké míře způsobeno spíše 

novinářskými stereotypy, nežli zamýšleným chování autora nebo kameramana reportáže. 

Mnohdy díky časové tísni, a také z ekonomických důvodů, není možné přemýšlet nad 
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kreativnějším nebo odlišným zpracováním reportáže a je tak vždy primárně využito 

prostředí, ve kterém se daný mluvčí zrovna nachází a které pak jeho promluvu může nějak 

stylizovat či rámcovat. 

 V rámci hodnocení veřejnoprávního chování média lze v reportážích pozorovat 

snahu o co nejmenší emoční zabarvení jednotlivých příspěvků, kdy jde většinou o čistě 

informační popis konání výstavy nebo jiné kulturní události. V případě monitorovaných 

kauz, jako bylo například odvolání ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta nebo 

diskuze kolem umístění Slovanské epopeje, lze v rámci reportáží vždy pozorovat 

vyváženost mluvčích ze všech názorových táborů a snahu komplexně popsat a obsáhnout 

celé téma, bez zaujetí jednoho konkrétního postoje. Reportáže byly ve všech případech 

objektivní, pouze referovaly o konkrétní události, aniž by ji jakkoliv hodnotily nebo 

zaujatě popisovaly divákovi. V případě zkoumání objektivity a nestrannosti je téměř  

v každé reportáži zařazeno několik promluv aktérů, kteří bezprostředně souvisí s tématem 

reportáže a mohou tak ze svého pohledu popsat kontext daného tématu.  

 Diskutabilní by mohlo být pokrývání témat, které souvisí se soukromými 

institucemi, které se věnují obchodu s výtvarným uměním. Zde lze pozorovat velký 

nedostatek pokrytí dění na aukčním trhu, celkově obchod s výtvarným uměním v českém 

prostředí v rámci Událostí v kultuře nebyl reflektován téměř vůbec, až na výjimky. Naopak 

občas dostávaly prostor malé subjekty, které se primárně věnují obchodu s uměním, 

ačkoliv reportáži chybělo hlubší odůvodnění, proč zrovna tento konkrétní subjekt dostává  

v rámci zpravodajské relace v hlavním vysílacím čase takový prostor pro svoji 

sebeprezentaci.  

Pokud bychom se na analyzovaný obsah dívali z hlediska zpravodajských hodnot 

podle Galtunga a Rugeové, tak jak byly popsány v teoretické části, lze zde v určitých 

parametrech pozorovat shodu. U velkých témat, kterými byla například kauza kolem 

Slovanské epopeje nebo odvolání ředitele Národní galerie, hraje velkou roli hodnota prahu 

pozornosti, kdy jsou takové kauzy pro kulturní scénu natolik zásadní, že jsou do obsahu 

témat daného vysílání zařazeny téměř bezprostředně po tom, co se stanou. Většinou je  

o takových událostech referováno v počátku zpráv, v jediném případě pak byla zpráva  

o kauze přemístění Slovanské epopeje reportérkou aktuálně sdělována divákům pomocí 

živého vstupu do vysílání, které na jeho důležitost dodalo určitý důraz. 

 Zásadní je také hodnota jednoznačnosti. Nejčastěji bylo v rámci vysílání například 

referováno o klasických typech výtvarného umění, jako je malba nebo socha. Formy pro 
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laika náročnější, jako například performance, happeningy nebo různé křížení výtvarných 

forem pak mají ve vysílání méně prostoru, protože by jejich vysvětlení divákovi mohlo 

trvat delší dobu a nebylo by pro něj jednoduché daný druh výtvarného projevu pochopit 

ihned, bez znalosti kontextu. I tak je však o dílech informováno spíše zkratkovitě  

a reportáž z důvodu času nemá prostor zabíhat do přílišných detailů (což však není její 

účel, vzhledem k rozsahu témat, které musí jedno vysílání pokrýt). 

 Hodnotu významu pak můžeme pozorovat například v poměru informování  

o českém výtvarném umění, které dostávalo výrazněji větší prostor než umění zahraniční. 

Právě z těchto závěrů můžeme číst také hodnotu vztahu k elitním národům, zde k národu 

divákovi vlastnímu. Hodnotu překvapení lze pozorovat v reportážích referujících o aukcích 

výtvarného umění, kde se díla prodala za vysoké částky, které jsou však v rámci vysílání 

Událostí v kultuře častěji pouze krátkým čteným příspěvkem ze studia, a proto se do 

analýzy ve větší míře nedostaly.  

 Pozorovat můžeme také snahu o kontinuitu v rámci již zmíněných kauz na kulturní 

scéně, kdy médium referovalo o vývoji situace kolem Slovanské epopeje nebo odvolání 

ředitele Národní galerie několikrát po sobě a přinášelo tak nové aktuality a navazovalo  

na téma, které již divák znal z předchozího vysílání.  

 Do stavby reportáže se pak často promítala také hodnota personalizace, kdy byl 

umělec často rámcován svým životním příběhem. Šlo například o reportáž o výstavě 

romského malíře Tibora Červeňáka, která informovala kromě jeho děl také o jeho životním 

příběhu. Popisovala jeho dětství, kdy vyrůstal v dětském domově a na ulici, přes fázi, kdy 

se dostal k umění až po fakt, že se jako jediný Rom dostal na prestižní univerzitu Chelsea 

College of Arts.114 

 Méně pozorovatelné pak byly hodnoty frekvence, jelikož relace vychází na denní 

bázi a není tak časem příchodu zprávy tolik ovliněna. Na výběr témat příliš nepůsobí ani 

hodnota variace, jelikož relace nedodržovala zásady ve výběru a řazení tématického 

zaměření reportáží a některá vysílání byla čistě monotématická. Nepozorujeme ani 

hodnotu vztahu k elitním osobám, jelikož ve velké míře dostávali prostor mladí nezavedení 

umělci, studenti výtvarných škol nebo menší krajské galerie a instituce. Pozorována  

 
114 Výstava Tibora Červeňáka.. In: Události v kultuře, ČT Art, 19. 1. 2019. [televizní pořad]. [cit. 2020-05-

12]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000120119/obsah/669928-vystava-tibora-cervenaka 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120119/obsah/669928-vystava-tibora-cervenaka
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120119/obsah/669928-vystava-tibora-cervenaka
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v rámci analyzovaného obsahu nebyla ani hodnota negativity.  

 Jak bylo nastíněno v teoretické části, svoji roli při výběru zpráv mohou hrát také 

vztahy redaktora s osobami nebo institucemi, kterým je následně ve vysílání poskytnut 

prostor. Toto je možné pozorovat například u reportáží z Ostravska, kdy ostravská kulturní 

redakce často referuje i o velmi malých institucích nebo regionálních umělcích, takové 

instituce a umělci z jiných krajů však stejný prostor nedostávaly. Podobně jsou na tom 

témata, která lokalitou přísluší blízko k hlavnímu městu, odkud jsou Události v kultuře 

vysílány a ve velké míře zpracovávány a pro redakci je tak časově i ekonomicky úsporné 

využívat takových témat více, bohužel však na úkor jiných, vzdálenějších míst.  

  Dalším zajímavým poznatkem, který z analýzy vyplynul, je fakt, že konkrétní 

zmiňovaní umělci v rámci jednotlivých reportáží se téměř vůbec neprotínají se jmény, 

které zmiňuje kapitola o výtvarném umění v teoretické části. Malý prostor dostává obecně 

obchod s uměním, ať už na aukcích výtvarného umění nebo ten soukromý, a umělci, kteří 

jsou oceňováni na trhu s uměním pak v rámci média nezískávají výrazný prostor.  
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Závěr 
Diplomová práce s názvem „Mediální obraz českého výtvarného umění  

v Událostech v kultuře na ČT Art“ se snažila popsat a prozkoumat mediální obraz českého 

výtvarného umění ve vysílání kulturně-zpravodajského pořadu Události v kultuře  

na ČT Art v roce 2019. Cílem práce bylo zmapovat, jakou formou, v jakém kontextu  

a jakým způsobem bylo ve zkoumaném období o českém výtvarném umění referováno ve 

zpravodajském pořadu na veřejnoprávní stanici. Snahou bylo prozkoumat, jakým 

způsobem dochází k výběru pokrývaných témat, jaký je výtvarnému umění v rámci celku 

dáván prostor a kteří umělci nebo instituce jsou v rámci pořadu nejvýrazněji akcentováni.  

V jednotlivých kapitolách teoretické části byla nastíněna masová média a jejich 

funkce, koncept vytváření mediálního obrazu a nastolování agendy a koncepty framingu 

nebo gatekeepingu. Následně byl nastíněn normativní rámec pohledu na veřejnoprávní 

média a byl popsán legislativní rámec veřejnoprávnosti, který by mohl mít vliv na produkci 

takového média i v jeho obsazích. Byly vyspecifikovány zpravodajské hodnoty a bylo 

popsáno jakým způsobem může docházet k výběru zpravodajských témat. V neposlední 

řadě pak byla zmapována a stručně představena Česká televize, jakožto instituce, která se 

na výrobě pořadu podílí a bylo také stručně popsáno dění na české výtvarné scéně v roce 

2019. 

Cílem diplomové práce bylo odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, v jakém 

kontextu a jakým způsobem bylo o českém výtvarném umění v pořadu Události v kultuře 

v rámci roku 2019 referováno. V praktické části proto byla použita metoda kvantitativní  

a kvalitativní obsahové analýzy, která sledovala jednotlivé vstupy pomocí předem 

stanovených proměnných a ty následně sumarizovala a popisovala. Získaná data pak byla 

podrobena ještě doplňkové kvantitativní obsahové analýze, kdy byly konkrétní výskyty 

proměnných podrobněji prozkoumány a dovysvětleny v kontextu, aby byla podaná zpráva 

o mediálním obsahu českého výtvarného umění co nejkomplexnější.  

 Z obsahové analýzy vyplynulo, že české výtvarné umění je pro ČT Art v rámci 

komplexního informování o dění v kultuře spíše sekundárním doplňkovým tématem. 

Jednotlivé reportáže jsou primárně předtočené a mapují umělce či instituce spíše 

jednorázově, na základě právě probíhajících výstav nebo událostí. Výjimkou jsou 

výraznější události na výtvarné scéně, které byly sledovány kontinuálně a podrobně. 
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Výroba reportáží a výběr témat pravděpodobně musí podléhat kompromisům z důvodu 

časové nebo ekonomické úspory a redakce musí obsáhnout větší množství témat.  

 Z výsledků analýzy lze pozorovat tlak na aktuálnost publikovaných zpráv, přičemž 

největší prostor získávají právě probíhající výstavy, o kterých je v pořadu referováno. 

Pokud v pořadu dochází k nějakému, spíše nezamýšlenému, agenda settingu nebo 

rámcování témat, je to spíše z důvodu rutinních postupů a časové tísni redakce. V rámci 

hodnocení veřejnoprávního chování média lze pozorovat snahu o nezávislý a střízlivý 

pohled na téma, kdy je v rámci reportáže zařazeno vždy několik promluv aktérů, kteří se 

mají možnost k tématu vyjádřit.  

 Cíle stanovené v úvodu práce se tak díky obsahové analýze podařilo naplnit,  

na stanovené otázky bylo v rámci práce pomocí kvantitativních i kvalitativních měřítek 

zodpovězeno.  

Summary 
The diploma thesis entitled "Media Image of Czech fine arts in Události v kultuře 

on ČT Art" was supposed to describe the theme of Czech fine arts and its media image 

within the cultural-news program Události v kultuře on ČT Art in 2019. The aim of the 

thesis was to describe and research in what context was refered about Czech fine arts in a 

news program broadcasted on a public television station. The aim was to explore and 

describe what are the covered topics, which themes, persons or institutions are mostyl 

emphasized within the program. 

In the individual chapters of the theoretical part, the mass media and their functions 

were described, the concept of creating a media image and setting the agenda and the 

concepts of framing or gatekeeping were outlined. Subsequently, the normative framework 

of the view of public media was outlined and the legislative framework of public media 

was described, which could have an impact on the production. Researched values were 

specified and selected. Last but not least, Czech Television, as an institution involved in 

the production of the program, was mapped and briefly introduced, and events on the 

Czech art scene in 2019 were also briefly described. 

The aim of the diploma thesis was to answer the main research question, in what 

context and in what way the Czech fine arts was covered in the program Události v kultuře 
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in 2019. In the practical part the method of quantitative and qualitative content analysis 

was used, which monitored the individual inputs using predetermined variables and then 

summarized and described them. The obtained data were then subjected to additional 

quantitative content analysis, where specific occurrences of variables were examined in 

more detail and explained in context, so that the report on the media content of Czech fine 

arts was as comprehensive as possible. 

The content analysis showed that Czech fine art is rather a secondary 

supplementary topic for ČT Art in the context of comprehensive information about events 

in culture. Individual reports are primarily pre-recorded and map artists or institutions 

rather once, based on ongoing exhibitions or events. The only exception are more 

significant events on the art scene, which were monitored continuously and in detail. The 

production of reports and the selection of topics are likely to be subject of time or 

economic savings, and the editorial staff must cover a larger number of topics. 

From the results of the analysis, it is possible to observe the pressure on the 

topicality of published reports, while the largest space is gained by the ongoing 

exhibitions, which are reported the most. If there is any, rather unintended, agenda setting 

or framing of topics in the program, it is more due to routine procedures and time 

constraints of the editors. Within the evaluation of the public behavior of the media, an 

effort can be observed for an independent and sober view of the topic, where the report 

always includes several speeches of actors who have the opportunity to comment on the 

topic. 

Thanks to the content analysis, the goals set in the introduction were successfully 

fulfilled, the set questions were answered in the work using quantitative and qualitative 

measures.  
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