
Abstrakt 
Diplomová práce na téma Změny programového schématu kanálu ČT 2 po novele 

zákona o České televizi z roku 2011 zkoumá, zda došlo ke komercionalizaci tohoto televizního 

kanálu poté, co byla zákonem změněna pravidla pro umístění reklamy a reklamních sdělení     
na kanálech televize veřejné služby. Kanál ČT 2 byl od svého počátku koncipován jako kanál 

alternativní, určený náročnějšímu publiku. Takový kanál z logiky svého zaměření necílí             
na vysokou sledovanost. Přesto byl změnou zákona určen k prodeji reklamního času jako jediný 

plnoformátový kanál České televize. 
 Rešerše přinesla celou řadu informací týkajících se televizního vysílání ze zákona             
a vlivů, které na televize veřejné služby působí. Česká televize byla jako televize veřejné služby 

zařazena do mediálního systému a zároveň práce přinesla přehled o situaci médií veřejné služby 

v některých evropských zemích. Práce se zabývá technikou a principy tvorby televizního 

programu a jeho jednotlivými součástmi, které mají nepochybně vliv na výsledný mediální 

produkt, kterým je programové schéma daného kanálu. 
 Odborné publikace českých a světových mediálních odborníků umožnily autorovi 
vytvořit vlastní definici pojmů, na jejichž popisu se jednoznačně neshoduje ani odborná 

veřejnost. Jedná se zejména o definování divácky atraktivního pořadu, pořadu pro náročného 

diváka a s tím související podmínky vytváření programového schématu pro diváky s vyššími 
nároky na obsahovou kvalitu nabízených pořadů. Literatura byla také podkladem při popisu 

použitých výzkumných metod. Tato část práce ukázala na desetiletí trvající diskuzi                         
v odborných i laických kruzích, která se vede na téma funkce a role televize jako média               
ve společnosti.  
 Provedené analýzy ukázaly, že změna zákona neměla vliv na programové schéma 

kanálu ČT 2. Posun k nabídce pořadů, které cílí na vyšší sledovanost, se neprokázal. Současně 

z údajů o hospodaření České televize vyplývá, že příjmy z prodeje reklamního času se od doby 
přijetí novely zákona o České televizi trvale snižují. 
 S ohledem na skutečnost, že finanční prostředky získané prodejem reklamního času 

nejsou primárně určeny k financování provozu České televize a tvoří jen nepatrnou část 

celkového finančního objemu, se kterým Česká televize hospodaří, nabízí se otázka,                  
zda nepokračovat v započaté diskuzi o jejím hospodaření. Autor práce se přiklání k názoru,      
že by Česká televize měla být financována jen z veřejných zdrojů a zároveň by měla být tato 

veřejná korporace zredukována. Provozování několika tematických kanálů by poskytlo prostor 
pro vytváření nabídky pro náročného diváka a naplňování požadavku veřejné služby. 


