
Abstrakt 

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.  
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