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Anotace 

Diplomová práce se zabývá otázkou veřejnoprávních médií a zpŧsobem jejich reprezentace 

ve vybraných denících a na zpravodajských serverech. Vzhledem k dŧleţitosti 

veřejnoprávního média jako záruky vyváţeného a nestranného zpravodajství a jeho 

specifikŧm vŧči médiím komerčním se práce zaměřuje na to, jakým zpŧsobem 

o veřejnoprávních médiích referují ostatní média, a to na příkladu posledních voleb 

ředitelŧ veřejnoprávních médií. 

První část práce vysvětluje specifika veřejnoprávních médií, jejich vývoj, současné 

postavení a problémy. Dále se věnuje konkrétním, českým veřejnoprávním médiím, 

a v neposlední řadě zkoumanému jevu, tedy volbě ředitele veřejnoprávního média. 

Druhou částí je vlastní výzkum, během kterého byl zkoumán zpŧsob reprezentace volby 

generálního ředitele Českého rozhlasu v roce 2016 a voleb generálních ředitelŧ České 

televize a České tiskové kanceláře v roce 2017 v denících Hospodářské noviny, Mladá 

fronta DNES a Právo a na zpravodajských serverech IHNED.cz, iDNES.cz a Novinky.cz. 

Metodou výzkumu byla kvalitativní obsahová analýza z dŧvodu zachování otevřeného 

přístupu k získaným informacím. Nechtěla jsem omezovat moţná zjištění předem 

stanovenými kategoriemi, ale nechala jsem je vyplynout ze samotné analýzy. 

Proces volby byl popisován vesměs velmi fakticky, ze souvisejících okolností však 

vyplynuly konkrétnější závěry. V případě volby ředitele Českého rozhlasu a České televize 

hrála velkou roli politická ovlivnitelnost, reprezentace volby ředitele České tiskové 

kanceláře byla naopak velice stručná a informativní. 

 

Annotation 

The Masterˈs thesis deals with an answer of public service media and a way of their 

representation in selected newspapers and news websites. Due to the importance of public 

service media as a guarantee of the balanced and neutral news and because of their 

specifics to commercial media, this thesis focuses on the way the other media write about 

them, on the example of the last elections of directors of public service media. 

The first part explains the specifics of public service media, their progression, the actual 

position and problems. Further it concerns concrete, czech public service media and there 

searched phenomenon, i. e. the election of director of public service media too. 

The second part is my own research. I researched the way of representation of the election 



 

 

 

of director of Czech Radio in the year 2016 and the elections of directors of Czech 

Television and Czech News Agency in the year 2017 in the journals Hospodářské noviny, 

Mladá fronta DNES and Právo and on the news websites IHNED.cz, iDNES.cz and 

Novinky.cz. The method of research was qualitative content analysis due to keep an open 

access to the found informations. I didnˈt want to limit the possible survey by previously 

defined categories, but I let them resulted from the analysis. 

The process of election was described very factual overall, the concrete conclusion resulted 

from the around events. In the election of directors Czech Radio and Czech Television was 

significant a political influence, the representation of the election of director of Czech New 

Agency was reversely brief and informative. 
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Úvod 

Vysílací média v České republice fungují na základě duálního systému médií. Existují tak 

vedle sebe média veřejnoprávní a média soukromá. Oba typy médií jsou regulovány 

zákonem, na média veřejnoprávní je však navíc kladen poţadavek vykonávat sluţbu 

veřejnosti. Parametry pro plnění sluţby veřejnosti specifikují zákony, kterými jsou daná 

média zřízena. 

Kromě vysílacích médií veřejné sluţby (České televize a Českého rozhlasu) se poţadavek 

plnění sluţby veřejnosti klade také na Českou tiskovou kancelář, která ji poskytuje šířením 

slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí. 

Právě přesně nastavená očekávání vedou k vyšší kontrole veřejnoprávních médií. Je u nich 

ověřováno, do jaké míry sluţbu naplňují, a to jak z pozice dozorčích rad, tak také 

z pohledu širší veřejnosti a dalších médií. Veřejnoprávní média bývají vnímána jako ta, 

která si zachovávají vyšší kvalitu, objektivitu a nestrannost a jakékoli vybočení z těchto 

očekávání je podrobováno kritice. 

V diplomové práci se zaměřuji na to, jak jsou Česká televize, Český rozhlas a Česká 

tisková kancelář prezentovány v českém tisku a na zpravodajských webech, konkrétně na 

příkladech článkŧ týkajících se voleb ředitelŧ jednotlivých institucí. Zkoumané téma bylo 

oproti tezím blíţe vymezeno po konzultaci s vedoucím diplomové práce a zohlednila jsem 

jej i v názvu práce. Oproti pŧvodnímu plánu se tedy nevěnuji všem článkŧm týkajícím se 

veřejnoprávních médií uveřejněných v roce 2015, ale článkŧm o volbě ředitele Českého 

rozhlasu v roce 2016 a volbách ředitelŧ České televize a České tiskové kanceláře v roce 

2017. Naopak je tedy zkoumané téma rozšířeno o Českou tiskovou kancelář, a to vzhledem 

ke změně obsahu, který je předmětem výzkumu. Protoţe se v něm nevěnuji reprezentaci 

veřejnoprávních médií jako takových, ale na konkrétním příkladu volby ředitelŧ, povaţuji 

naopak za vhodné pojmout výzkum komplexně včetně České tiskové kanceláře. 

Specifikaci výzkumu na články týkající se voleb generálních ředitelŧ povaţuji za vhodnou 

vzhledem k jejich aktuálnosti. Generální ředitel je zároveň jako nejvyšší představitel 

a statutární zástupce veřejnoprávního média významnou osobou, jeho volba je dŧleţitá pro 

směřování média. Vzhledem k významu veřejnoprávních médií se i ředitel stává dŧleţitou 

osobností a dá se tak očekávat vyšší zájem ostatních médií o jeho volbu. Právě zvýšený 

zájem médií o volbu generálního ředitele potvrzuje, jak dŧleţitou roli veřejnoprávní 
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médium zastává. Zároveň se jedná o ucelenější a lépe uchopitelnější téma, neţ jakým by 

byly rŧznorodé články zmiňující veřejnoprávní média, neboť se jedná o dlouhodoběji 

sledovanější událost a její vývoj. 

Kromě pozměnění zkoumaného tématu jsem zúţila také počet zkoumaných periodik 

o deník Blesk, neboť jsem po rešerši zjistila, ţe nemá pro výzkum významnou hodnotu. 

Naopak jsem se rozhodla rozšířit vzorek o webové obdoby deníkŧ, protoţe se ukázalo, ţe 

tištěné deníky nevěnují volbám ředitelŧ veřejnoprávních médií takovou pozornost, jak 

jsem očekávala, a tak byl pŧvodní vzorek příliš malý. Zároveň se tím ukázalo, jakou roli 

hrají webové podoby deníkŧ, a je tak moţné porovnat přístupy v tištěné a webové verzi. 

Poslední změnou oproti zamýšleným tezím je upuštění od kvantitativní analýzy, o to více 

se však chci zaměřit na analýzu kvalitativní. Změna metody ze dvou na jednu je opět 

zapříčiněná specifikací tématu na volby generálních ředitelŧ jednotlivých médií. Při 

zpracovávání vzorku jsem totiţ intuitivně zjistila, ţe pro výstup výzkumu není podstatné 

mnoţství článkŧ, ale podrobnější analýza jejich obsahu. Také povaţuji v tomto případě za 

vhodnější, kdyţ jednotlivé kategorie vyplynou z výzkumu samotného neţ z pŧvodních 

hypotéz. Očekávám sice, ţe poţadavky kladené na ředitele veřejnoprávního média budou 

do jisté míry vycházet z poţadavkŧ kladených na veřejnoprávní instituci jako takovou, na 

druhé straně ale předpokládám i kategorie vycházející z jiných hledisek, a tak se mi pouze 

kvalitativní analýza jeví jako vhodnější. 

V první kapitole se věnuji definici veřejnoprávních médií a jejich ukotvení v evropském 

systému. Ačkoli je samotný výzkum zaměřený na volbu ředitelŧ konkrétních, českých 

veřejnoprávních médií, domnívám se, ţe i podrobné vysvětlení problematiky 

veřejnoprávních médií je dŧleţité pro porozumění celé situaci. Veřejnoprávní média mají 

jistá specifika, kvŧli kterým má význam tato média, potaţmo volbu jejich ředitelŧ, sledovat 

a zkoumat. Zároveň se v první kapitole snaţím vysvětlit funkci a dŧleţitost ředitele 

veřejnoprávního média. 

Druhá kapitola se jiţ věnuje konkrétním médiím, českým veřejnoprávním médiím – 

Českému rozhlasu, České televizi a České tiskové kanceláři. Vysvětluji jejich zákonem 

stanovené povinnosti, okolnosti přeměny na veřejnoprávní instituci, financování a zpŧsob 

organizace. 

Třetí kapitola se zaměřuje na proces volby generálního ředitele. Seznamuje se stanovami 

určujícími prŧběh jednotlivých voleb i s prŧběhy konkrétních voleb, které byly předmětem 
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analýzy. 

Čtvrtá kapitola prezentuje vlastní výzkum. Za výzkumnou metodu jsem zvolila kvalitativní 

obsahovou analýzu, která se mi jevila jako nejvhodnější. Zkoumány byly deníky 

Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES a Právo a zpravodajské portály IHNED.cz, 

iDNES.cz a Novinky.cz. Celkem bylo do analýzy zařazeno sto dvacet sedm článkŧ. 
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1 Veřejnoprávní média 

Veřejnoprávními médii jsou média zřízená zákonem za účelem plnění sluţby veřejnosti 

a kvŧli zachování určité vyváţenosti mediálního prostředí. Sluţbu veřejnosti mohou 

naplňovat výrobou a vysíláním rozhlasových a televizních programŧ, případně dalšími 

veřejně komunikačními aktivitami (například agenturní produkcí zpravodajství). Přesná 

definice poslání bývá formulována zákonem, kterým se toto médium zřizuje, případně 

kterým se obecně upravují nároky na jednání provozovatelŧ v dané zemi. Mezi nejčastější 

poţadavky patří: 

 poskytování nepředpojatého zpravodajství 

 sluţby celospolečenským zájmŧm 

 péče o komunikační rovnoprávnost některých menšin 

 podpora kulturního či právního vědomí a vzdělanosti 

 poskytování zábavy apod. (Jirák, 2004: 138). 

Z hlediska organizace je dŧleţitým parametrem ochrana před závislostí na finančních 

zdrojích. Financování je tak často řešeno určitým typem platby vynucené zákonem 

(například koncesionářskými poplatky) jako hlavním zdrojem příjmu. Jako doplňkové 

příjmy pak slouţí příjmy z reklamy, vlastní hospodářské činnosti, prodeje autorských práv 

apod. (Jirák, 2004: 138). 

Vládou ustanovený výbor ve Velké Británii vymezil sluţbu veřejnosti na základě osmi 

principŧ: 

 geografická univerzálnost poskytování a přijímání 

 snaha o uspokojení celé škály vkusŧ a zájmŧ 

 poskytnutí sluţby menšinám 

 starost o národní identitu a o komunitu 

 zachování vysílání nezávislého na vládě a parciálních zájmech 

 určitá podoba přímého financování veřejnosti (nejen příjmy z reklamy) 

 podporování soutěţe mezi programy (a to nejen kvŧli divákŧm) 

 podporování svobody provozovatelŧ (McQuail, 2007: 153). 

Blumler (1992) nebo Peacock (1986) povaţují za základní principy sluţby veřejnosti: 

 poskytování univerzálních a rozsáhlých informací 

 sluţby pro regiony a menšiny 
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 upozorňování na národní zájmy, identitu a kulturu 

 poskytování informačních a vzdělávacích sluţeb, které vyţaduje trh (cit. podle 

McQuaila, 1992: 3). 

Hvíţďala (2003) věnuje svou pozornost třem základním prvkŧm: 

 pluralisticko-stranicky neutrální informace 

 objektivita 

 vyváţenost. 

Dále zmiňuje, ţe dŧleţitým principem fungování veřejnoprávních médií jsou rŧzné etické 

kodexy, kterými se novináři v jednotlivých organizacích řídí (Hvíţďala, 2003: 238-240). 

Jednou ze základních myšlenek vzniku veřejnoprávních médií je nezávislé zpravodajství. 

Rozmach veřejnoprávních médií tak nastal po druhé světové válce jako snaha zabránit do 

budoucna zneuţívání médií politickou mocí, jak tomu bylo v nacistickém Německu nebo 

v totalitních zemích sovětského bloku. Vedle nezávislého financování jsou dŧleţitou 

součástí organizací volené rady, které dohlíţejí na plnění vymezených povinností v rámci 

veřejnoprávní instituce. Členové jsou voleni na určité období, během kterého mívají 

výsadu neodvolatelnosti (mohou být odvoláni pouze na základě soudního procesu). 

Obvykle je volí obě komory parlamentu a prezident (Hvíţďala, 2003: 237). 

Samotné pojmenování veřejnoprávní média není zcela jednoznačné. Výraz pochází 

z německého öffentlich-rechtliche a označuje právní formu zaloţení organizace, nikoli 

náplň nebo charakter činnosti. Často se proto pouţívá spíše označení vysílání/média 

veřejné služby, které více zdŧrazňuje jejich podstatu – tedy ţe se od komerčních subjektŧ 

liší právě poţadavkem na plnění veřejné sluţby. V českém prostředí se však pouţívají obě 

varianty jako synonyma (Šmíd, 2011: 3), proto v práci pouţívám obě varianty. 

1.1 Vysílací média v Evropě 

Vysílací média většiny evropských zemí fungují v současné době na principu duálního 

systému médií. Existují tak vedle sebe televizní a rozhlasové stanice veřejné sluţby 

a stanice soukromé. V počátcích vysílacích médií byly však rozhlasové stanice v Evropě 

zakládány převáţně jako státní, případně se jednalo o soukromé podniky, které byly záhy 

zestátněny (příkladem druhé formy byl i československý Radiojournal, do kterého vstoupil 

dva roky po začátku vysílání stát většinovým podílem). Výjimkou byla Velká Británie, kde 
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sice v roce 1927 vstoupil do British Broadcasting Company (BBC) stát, ale dal jí status 

veřejnoprávní instituce. V dalších západních zemích se myšlenka veřejnoprávního média 

začala rozšiřovat aţ po druhé světové válce, ve východní Evropě ještě později – po 

postupném pádu komunistického reţimu v jednotlivých zemích. 

Veřejnoprávní média pak měla na vysílání dlouhodobý monopol, který byl dán 

technologickými i ekonomickými problémy (opět s výjimkou Velké Británie, která jiţ 

v roce 1955 umoţnila vysílání celostátního kanálu Independent Television, jehoţ program 

vytvářelo patnáct samostatně licencovaných komerčních stanic). Provozování 

rozhlasového a televizního vysílání bylo velmi nákladné s nemoţnou návratností, 

technické omezení pramenilo z distribučních moţností. Vysílání bylo moţné přiřazením 

kmitočtového spektra, které bylo ale značně fyzikálně i geograficky omezené (Šmíd, 2011: 

3-4; 12). 

Předpokladem pro vstup soukromých provozovatelŧ vysílání na trh bylo zlevnění studiové 

a záznamové techniky, kterými se umoţnila výroba a distribuce, stejně jako příchod nové 

spotřební elektroniky umoţňující příjem signálu. Z technologického hlediska bylo potřeba 

vyřešit ještě distribuční sítě. U rozhlasu se tak stalo v 60. letech zahájením frekvenčně 

modulovaného FM vysílání na velmi krátkých vlnách, v případě televize hromadně v 80. 

letech s rozvojem kabelové a satelitní distribuce. Ve státech východní Evropy byl duální 

systém zaveden opět aţ po pádu komunistických reţimŧ (Šmíd, 2011: 4). 

1.1.1 Evropská legislativa pro veřejnoprávní média 

Se vstupem soukromých stanic do vysílacího prostoru bylo potřeba uzpŧsobit legislativní 

opatření v rámci jednotlivých státŧ i Evropské unie. O kulturní a politické hledisko se 

zajímala Rada Evropy, o politické a ekonomické aspekty Rada Evropské unie. 

Rada Evropy vydala v prŧběhu let řadu doporučení týkajících se rozhlasového 

a televizního vysílání. Ve všech se odráţí poţadavek na zachování evropské tradice 

rozhlasového a televizního vysílání, které má kromě informativní a zábavné funkce také 

vzdělávací charakter. Zdŧrazňují také dŧleţitost veřejnoprávních médií pro demokratický 

politický systém, politickou pluralitu, rozvoj místní kultury a sociální soudrţnost. 

Doporučení vydaná Radou Evropy jsou však skutečně doporučeními, nemají závaznou 

hodnotu (Šmíd, 2011: 5-6). 

Oproti tomu nařízení vydaná Evropskou unií mají legislativní charakter a jejich plnění je 



 

 

9 

závazné. Zakládající smlouvy Evropské unie s médii nepočítaly jako se samostatným 

subjektem, média byla vnímána jako součást kultury a jako na taková se na ně vztahovala 

pouze opatření vztahující se ke kultuře (Michails, 2009: 186). Podle článku 167 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU, 2008) se pravomoc Evropské unie vztahuje k podpoře 

evropského kulturního dědictví s respektováním národní a regionální rŧznorodosti 

jednotlivých státŧ. Se vstupem komerčních subjektŧ na vysílací trh však nabývá na 

významu otázka ekonomická, konkrétně financování médií veřejné sluţby v rámci 

zachování hospodářské soutěţe. Článek 107 SFEU (2008) týkající se státní podpory uvádí, 

ţe: 

 

„Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředkŧ, které narušují 

nebo mohou narušit hospodářskou soutěţ tím, ţe zvýhodňují určité podniky nebo určitá 

odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním 

trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.“ 

  

Za slučitelné s vnitřním trhem mŧţou být však podle odstavce 3 písmene d) povaţovány 

podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, kam by se opět 

veřejnoprávní média mohla zařadit. Provozovatelé komerčního vysílání si však začali 

stěţovat na kombinované financování, neboť veřejnoprávní stanice měly vedle formy státní 

podpory (v podobě koncesionářských poplatkŧ) moţnost konkurovat na trhu reklamy 

(Michails, 2009: 187). Na základě takových podnětŧ vytvořila Evropská unie několik 

zákonŧ pro ujasnění této komplikované situace. 

Amsterdamský protokol z června 1997 vymezil právo členských státŧ financovat 

veřejnoprávní stanice, pokud je financování poskytováno pro plnění veřejné sluţby 

vymezené v zákonech členských státŧ a neohroţuje hospodářskou soutěţ (Šmíd, 2011: 6). 

V následujících letech vydala Evropská komise řadu dalších upřesnění, jedním 

z nejdŧleţitějších bylo Sdělení komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní 

vysílání z roku 2001. Evropská komise zde znovu zdŧraznila dŧleţitost veřejnoprávních 

médií pro demokratickou společnost, jako jsou: 

 svoboda vyjadřování a právo na odpověď 

 pluralismus 
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 ochrana autorských práv 

 podpora kulturní a jazykové rozmanitosti 

 ochrana mladistvých a lidské dŧstojnosti 

 přístup široké veřejnosti k poskytovaným informacím. 

Evropská komise v tomto Sdělení zdŧraznila, ţe je potřeba, aby jednotlivé státy zároveň 

jasně vymezily, co zahrnuje sluţbu veřejnosti, kdo je jejím vykonáváním pověřen, a aby 

obstála v testu přiměřenosti, tedy aby její výše odpovídala poţadavkŧm zajištění sluţby 

a nenarušovala tak hospodářskou soutěţ (Šmíd, 2011: 7). 

1.2 Postavení veřejnoprávní tiskové agentury 

Tisková agentura bývá v rŧzných obměnách definována jako mediální organizace, která se 

zabývá získáváním, zpracováváním, ukládáním a šířením textových, obrazových, 

zvukových či audiovizuálních informací. Tyto informace pak za úplatu poskytuje jiným 

masovým médiím nebo státním a soukromým institucím a jednotlivcŧm (Škodová, 2004: 

17). 

Trunečková (1997: 11-12) uvádí několik definic tiskové agentury tak, jak jsou 

prezentovány v rŧzných mezinárodních dokumentech: 

Konvence VS OSN schválená v roce 1949 označuje za zpravodajskou agenturu „kaţdou 

veřejnou nebo soukromou organizaci charakteru tiskového, rozhlasového, televizního 

a kinematografického, která má za účel pravidelně získávat a rozesílat zpravodajský 

materiál, je vybudována a organizována ve shodě se zákonem a předpisy státu, na jehoţ 

teritoriu má ústřední kancelář, a pŧsobí ve shodě se zákony a předpisy státu, na jehoţ 

území vykonává své funkce.“ 

Studie UNESCO Les Agences télégraphiques d´information definuje tiskovou agenturu 

jako „podnik, jehoţ hlavním úkolem je nezávisle na právní formě existence vyhledávat 

zprávy a obecněji aktuální dokumenty zaměřené ryze fakticky a dodávat je jiným 

sdělovacím prostředkŧm a výjimečně jednotlivcŧm tak, aby jim zajistil za úplatu při 

rovných podmínkách podle občanského a obchodního práva zpravodajské sluţby co 

nejúplnější a nejnestrannější.“ 

Statut Evropské aliance tiskových agentur z roku 1958 uvádí v podmínkách pro přijetí 

nových členŧ, ţe musí jít o „instituce, které mají za cíl shromaţďování a distribuci 
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informací určených především pro tisk, rozhlas a televizi.“ 

 

Dále zmiňuje, ţe „definice obsaţené v jednotlivých mezinárodních dokumentech popisují 

agentury obecněji jako producenty a distributory informací. Poslání, úkoly či předmět 

činnosti jsou upřesněny v závislosti na právní formě jednotlivých agentur v konkrétních 

statutech, smlouvách a zákonech (Trunečková, 1997: 12).“ 

Tiskové agentury jsou podle Trunečkové (1997: 21; 36) nejčastěji rozlišovány na základě 

tří hledisek – obsahového zaměření činnosti, objemu a rozsahu pŧsobnosti a formy 

vlastnictví. Podle obsahového zaměření činnosti se agentury dělí na univerzální 

(komplexní) a specializované, podle objemu a rozsahu pŧsobnosti na světové, 

mezinárodní, regionální a národní a podle formy vlastnictví na agentury ve vlastnictví 

médií, soukromé komerční, státní a se zvláštním (veřejnoprávním) statutem. Kritériem 

posledního členění je forma vlastnictví tiskové agentury. Mohou být vlastněny přímo 

organizacemi (médii), která jsou jejími odběrateli, a to v podobě druţstva, akciové 

společnosti či společnosti s ručením omezeným. Dále se mŧţe jednat o agentury soukromé, 

státní nebo se zvláštním (veřejnoprávním) statutem. 

Pro diplomovou práci jsou stěţejní právě poslední jmenované. Jde o agentury, které se 

v základních otázkách jako jsou ustavení, řízení a financování, liší od výše uvedených 

forem. Na zřízení a financování se však do určité míry podílí i stát, coţ mŧţe vést 

k negativnímu pohledu na agenturu jako nezávislou organizaci (Trunečková, 1997: 43). 

Zároveň, jak vyplývá z obecné definice veřejnoprávních médií (viz kapitola 1), se 

veřejnoprávní tisková agentura liší povinností plnit sluţbu veřejnosti, která je definována 

v příslušném zákoně. 

1.3 Současné postavení a problémy veřejnoprávních médií 

Většina dostupných studií týkajících se současného postavení a problémŧ veřejnoprávních 

médií se zaměřuje na vysílací veřejnoprávní média. Níţe uvedené popisy se tedy budou 

vztahovat na ně, domnívám se však, ţe například prvně zmíněný vztah s politikou se týká 

i veřejnoprávní agentury. 

Prvním z problémŧ veřejnoprávních médií je stále neujasněná nezávislost a vztahy 

s politickou sférou. Jedním z kritérií veřejnoprávních médií je stanovení dozorčího orgánu, 

který by měl reprezentovat celou společnost a dbát na to, aby provozovatel vysílání 
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poskytoval poţadované sluţby. Z pohledu politického vlivu je tedy dŧleţité, jakým 

zpŧsobem je tento orgán vytvářen a jaké je jeho sloţení (Jakubowicz, 2007: 178). Hanretty 

(2007, cit. podle Jakubowicze, 2017: 178) na základě tohoto rozlišuje pět modelŧ: 

severský, parlamentní, korporativní, francouzský a zbytkový model. Ve všech je přítomna 

určitá míra politického tlaku, vedle zpŧsobu volby dozorčí rady je však podle něj politický 

vliv závislý na politické kultuře dané země. Českou republiku zařazuje Hanretty do modelu 

parlamentního, podle kterého: 

 zřizuje dozorčí radu parlament 

 generální ředitel bývá často obměňován z dŧvodu nespokojenosti parlamentu 

s činností vysílatele nebo kvŧli rozloţení politických sil 

 financování pochází z rŧzných zdrojŧ 

 dozorčí rady jen slabě ovládají politický obsah a nestrannost programu (Hanretty, 

2007, cit. podle Jakubowicze, 2017: 179-180). 

S přechodem na duální systém a obzvlášť s nástupem digitalizace veřejnoprávním médiím 

vyvstal další problém. Rozrostlo se tak konkurenční prostředí, na kterém musí umět 

pŧsobit, a je pro ně stále sloţitější udrţet pozornost publika při dodrţování svých 

specifických zásad. Zároveň se ve stejné souvislosti objevují pochybnosti o dŧvodu 

existence veřejnoprávních médií, kdyţ komerční média nabízejí širokou škálu programŧ. 

Saldaña (2008: 217-218) se přiklání k názoru, ţe zachování veřejnoprávních médií je 

dŧleţité, neboť zaručují právo na informace, na svobodu vyjadřování, tvarují veřejné 

mínění, zajišťují politický pluralismus a kulturní rozvoj. Povaţuje je za podstatnou sloţku 

mediálního systému, protoţe se věnují i tématŧm, která soukromá média zanedbávají. 

Zároveň jsou podle něj veřejnoprávní média spolehlivým zdrojem informací (Saldaña, 

2008: 204). Jakubowicz (2017: 181-183) mluví o nutnosti redefinice médií veřejné sluţby, 

která od počátku své existence umoţňují přístup do veřejné sféry, zároveň by však měla 

umoţňovat vyšší míru participace publika. To by podle něj mělo mít větší prostor pro 

poskytování zpětné vazby a v rámci nových technologií také podíl na tvorbě obsahu. 

Od počátku fungování duálního systému jsou veřejnoprávní média kritizována hlavně za 

dvojí financování, které z pohledu kritikŧ odporuje hospodářské soutěţi. Další výrazné 

výtky se vztahují k nedostatečnému plnění funkce veřejné sluţby (Betzel a Ward, 2004: 

48). Na základě těchto stíţností podaných zejména od komerčních provozovatelŧ vysílání 

vydaly v prŧběhu let Rada Evropy a Rada Evropské unie několik doporučení 
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a legislativních opatření, která měla situaci vyjasnit (viz podkapitola 1.1.1). Přesto se však 

tato kritika stále objevuje. 

1.4 Ředitel veřejnoprávního média 

Ředitel veřejnoprávního média je jeho statutárním orgánem. Vyjednává za dané médium, 

podepisuje smlouvy a má tak moţnost určovat, jakým směrem se médium bude ubírat a jak 

bude fungovat. Činnost ředitelŧ českých veřejnoprávních médií však není zcela 

neomezená. Je kontrolována Radou, které předkládají ke schválení řadu dokumentŧ (Statut 

ČRo, Statut ČT). 

Jak naznačují zákony zřizující veřejnoprávní média, dŧleţitým předpokladem pro 

vykonávání funkce ředitele je jeho nestrannost. Tento parametr je logický vzhledem 

k definici veřejné sluţby, která zahrnuje poţadavek na podávání objektivních 

a vyváţených informací. Pokud by v čele veřejnoprávního média stála osoba 

zainteresovaná v politické straně nebo zájmové skupině, mohla by mít tendenci prosazovat 

její názory. 

Veřejnoprávní média, zejména pak ta vysílací, představují obrovskou instituci. Jejich 

vedení obnáší řízení vysokého počtu zaměstnancŧ – v případě České televize necelé tři 

tisíce, Českého rozhlasu zhruba patnáct set a o něco skromnějších dvě stě padesát 

zaměstnancŧ v České tiskové kanceláři (Výroční zprávy Českého rozhlasu, České televize 

a České tiskové kanceláře za rok 2016). Velikost instituce přináší také řešení jejího 

financování, o kterém rozhoduje generální ředitel spolu s Radou. 
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2 Česká veřejnoprávní média 

V České republice jsou zákonem zřízena tři veřejnoprávní média – Český rozhlas (ČRo), 

Česká televize (ČT) a Česká tisková kancelář (ČTK). Vysílací média veřejné sluţby jsou 

převáţně financována z koncesionářských poplatkŧ, které jsou definovány jako poplatky 

za vlastnictví, respektive uţívání funkčního přijímače, a dále doplňkovými zdroji včetně 

reklamy. Česká tisková kancelář je financována zejména z prodeje výsledkŧ vlastní 

činnosti (Jirák, 2004: 138). 

Většinu let své dosavadní existence strávila veřejnoprávní média pod vlivem a kontrolou 

státu. Odstátnění a transformaci na média veřejné sluţby umoţnila po roce 1989 nová 

legislativa. Prvním krokem byl zákon č. 136/1991 Sb. o rozdělení působnosti mezi Českou 

a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve 

věcech tisku a jiných informačních prostředků (označovaný jako malý kompetenční 

zákon), který umoţnil vznik národních médií – České televize, Českého rozhlasu, České 

tiskové kanceláře, Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu a Tlačovej agentúry 

Slovenskej republiky. Stěţejním zákonem novodobé historie vysílacích médií v České 

republice byl pak zákon č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

který umoţnil vstup soukromých vysílacích médií na český trh a postavil tak 

přetransformovaná veřejnoprávní média do konkurenčního prostředí duálního systému. 

Definitivní transformace jednotlivých médií završily zákony, kterými byla tato média 

zřízena (Končelík, Večeřa a Orság, 2010: 257 a 260). 

Oproti britskému a německému vzoru, podle kterých se česká veřejnoprávní média v 90. 

letech konstituovala, zŧstala česká veřejnoprávní média do jisté míry závislá na politické 

moci. V pravomoci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tak zŧstává 

stanovovat výši koncesionářských poplatkŧ, volit kontrolní orgány jednotlivých médií 

(Radu ČRo, ČT a ČTK) a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která dohlíţí jak na 

veřejnoprávní, tak i soukromá média (Končelík, Večeřa a Orság, 2010: 260). 



 

 

15 

2.1 Český rozhlas 

Novodobý Český rozhlas byl zřízen zákonem České národní rady č. 484/1991 Sb. 

o Českém rozhlasu, jehoţ poslední novelizace proběhla v roce 2015 (údaj aktuální k 13. 

srpnu 2017). Zákon vymezuje, čím má Český rozhlas plnit sluţbu veřejnosti, a to jak 

z hlediska obsahu, tak také technologicky a organizačně. Z hlediska obsahu má naplňovat 

sluţbu veřejnosti: 

 „poskytováním objektivních, ověřených, ve svém celku vyváţených a všestranných 

informací pro svobodné vytváření názorŧ 

 přispíváním k právnímu vědomí obyvatel České republiky 

 vytvářením a šířením programŧ a poskytováním vyváţené nabídky pořadŧ pro 

všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboţenské víry 

a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní pŧvod, národní totoţnost, sociální 

pŧvod, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odráţely rozmanitost 

názorŧ a politických, náboţenských, filozofických a uměleckých směrŧ, a to 

s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudrţnost pluralitní 

společnosti 

 rozvíjením kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníkŧ 

národnostních nebo etnických menšin 

 výrobou a vysíláním zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, 

uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadŧ 

a pořadŧ pro děti a mládeţ“ (Zákon č. 484/1991 Sb., § 2). 

Pokud jde o vyuţití technologie a organizační povinnosti plnění veřejné sluţby, ty definuje 

zákon následovně: 

 provozování analogového rozhlasového vysílání umoţňujícímu pokrytí území 

České republiky třemi celoplošnými rozhlasovými programy a rozhlasovými 

programy regionálních studií prostřednictvím zemských vysílacích rádiových 

zařízení, popřípadě prostřednictvím jiných technických prostředkŧ 

 provozování vysílání rozhlasového programu zaměřeného výlučně na 

zpravodajství, publicistiku a vzdělávací pořady prostřednictvím zemských 

vysílacích rádiových zařízení 

 provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání šířením tří celoplošných 
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rozhlasových programŧ, prostřednictvím multiplexu veřejné sluţby; kromě těchto 

rozhlasových programŧ má Český rozhlas právo šířit prostřednictvím multiplexu 

veřejné sluţby další rozhlasové programy, další multimediální obsah a doplňkové 

sluţby; rovněţ prostřednictvím jiných sítí elektronických komunikací 

 provozování zemského digitálního vysílání tak, aby zajistil naplňování úkolŧ 

veřejné sluţby v oblasti rozhlasového vysílání, které odpovídá stavu rozvoje 

vysílacích technologií a sluţeb. Vyuţívá přitom zejména části kmitočtového 

spektra umoţňující pokrytí území České republiky rozhlasovými programy 

a dalším obsahem v pásmu vyhrazeném podle národní kmitočtové tabulky pro 

zemské digitální rozhlasové vysílání, a to zejména ve III. televizním pásmu 

 zřizování sítě vlastních zpravodajŧ 

 vytváření archivních fondŧ, jejich udrţování a podíl na jejich vyuţívání jako 

součásti národního kulturního bohatství 

 vysílání děl domácí a zahraniční tvorby 

 poskytování alespoň na jednom vysílaném programu čtyřiadvacetihodinovou 

programovou sluţbu, včetně aktuálního zpravodajství 

 vyvíjení činnosti v oblastech nových vysílacích technologií a sluţeb (Zákon 

č. 484/1991 Sb., § 3). 

Za celoplošné vysílání je pak podle tohoto zákona povaţováno takové vysílání, které mŧţe 

přijímat alespoň 95 % obyvatel České republiky, přičemţ tato kvóta se počítá podle 

aktuálního údaje z posledního sčítání lidu (Zákon č. 484/1991 Sb., § 3). Český rozhlas 

v současné době vysílá na osmi celoplošných stanicích (Radioţurnál, Dvojka, Vltava, Plus, 

Radio Wave, Radio Junior, D-dur a Jazz), čtrnácti regionálních (Brno, České Budějovice, 

Hradec Králové, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Regina, Region – 

střední Čechy, Region – Vysočina, Sever, Sever-Liberec a Zlín) a jedné s vysíláním do 

zahraničí (Radio Praha). Vysílání probíhá jednak na rŧzných vlnových délkách, jednak je 

dostupné na internetu (Český rozhlas, 1997-2017). 
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2.1.1 Financování ČRo 

Jak jiţ bylo zmíněno dříve, veřejnoprávní média se od počátku potýkají s kritikou 

zvýhodněného financování. Proto se i této oblasti zákon o Českém rozhlasu dotýká a jako 

moţné financování určuje: 

 rozhlasové poplatky vybírané podle zákona č. 252/1994 Sb. o rozhlasových 

a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisŧ (aktuální podobou je zákon 

č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých 

zákonů – údaj dle Poslanecké sněmovny České republiky) 

 příjem z vlastní podnikatelské činnosti, která souvisí s předmětem jeho činnosti 

a která nesmí ohrozit jeho úkoly jako média veřejné sluţby (specifikované 

v paragrafu 2) 

 finance ze státního rozpočtu pro vysílání do zahraničí (Zákon č. 484/1991 Sb., § 10 

a 11). 

Rozhlasový poplatek činí 45 korun měsíčně a je povinna ho platit kaţdá fyzická nebo 

právnická osoba, která vlastní funkční rozhlasový přijímač (kromě výjimek, které stanoví 

zákon, jako jsou například školy, cizinci bez trvalého pobytu, nevidomí nebo osoby 

s příjmem niţším neţ je ţivotní minimum). Poplatek se vztahuje na vlastnictví technicky 

zpŧsobilého přijímače, a to i v případě, ţe není pouţíván, nebo je upraven k jinému účelu 

(Zákon č. 348/2005 Sb., § 2, 3, 4 a 6). 

2.1.2 Organizační struktura ČRo 

V rámci Českého rozhlasu jsou stanoveny tři instituty, které taktéţ definuje zákon 

o Českém rozhlasu. Jsou to Rada Českého rozhlasu, dozorčí komise a generální ředitel. 

Rada Českého rozhlasu je kontrolním orgánem Českého rozhlasu. Do jejích kompetencí 

patří: 

 volba a odvolávání generálního ředitele ČRo a ředitelŧ rozhlasových studií 

 schvalovat a kontrolovat rozpočet ČRo 

 schvalovat Statut ČRo 

 předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex Českého rozhlasu 

 schvalovat zřizování a rušení rozhlasových studií 

 rozhodovat o stíţnostech týkajících se generálního ředitele 
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 dohlíţet na plnění úkolŧ veřejné sluţby a naplňování zásad Kodexu ČRo 

 schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje 

 zřizovat dozorčí komisi a stanovit výši odměn jejích členŧ 

 určovat mzdu generálního ředitele. 

Naopak nemá pravomoc zasahovat do tvorby a vysílání rozhlasových pořadŧ. 

Radu tvoří devět členŧ, kteří jsou voleni Poslaneckou sněmovnou na období šesti let, kaţdé 

dva roky se ale obměňuje třetina členŧ. Kaţdý člen mŧţe být zvolen opakovaně na 

maximálně dvě po sobě jdoucí období (Zákon č. 484/1991 Sb., § 4 a 8). 

Dozorčí komise je poradním orgánem Rady v záleţitostech kontroly hospodaření Českého 

rozhlasu. Dohlíţí na vhodné vyuţívání finančních prostředkŧ Českého rozhlasu, 

upozorňuje Radu na zjištěné nedostatky a navrhuje moţnosti jejich odstranění. Komise má 

pět členŧ, kteří jsou voleni Radou na období dvou let s moţností opětovného zvolení 

maximálně na dvě po sobě jdoucí období (Zákon č. 484/1991 Sb., § 8a). 

Generální ředitel je statutárním orgánem Českého rozhlasu a je volen Radou ČRo na šest 

let (Zákon č. 484/1991 Sb., § 9). K jeho povinnostem patří: 

 řízení Českého rozhlasu 

 stanovování organizace Českého rozhlasu a vydávání vnitřních předpisŧ zásadní 

povahy 

 po projednání s Radou ČRo jmenování a odvolávání vedoucích zaměstnancŧ na 

pozicích ředitel útvaru na prvním nebo druhém stupni řízení přímo podřízených 

generálnímu řediteli nebo na pozici šéfredaktora 

 jednání jménem Českého rozhlasu. 

Další činností generálního ředitele je příprava návrhŧ pro Radu ČRo, konkrétně: 

 návrh na jmenování a odvolání ředitelŧ rozhlasových studií Českého rozhlasu 

 příprava rozpočtu a závěrečného účtu Českého rozhlasu ke schválení 

 návrh Kodexu Českého rozhlasu k předloţení Poslanecké sněmovně 

 příprava Statutu ČRo ke schválení 

 návrhy na zřízení nebo zrušení rozhlasových studií (s výjimkou zrušení 

rozhlasových studií v sídlech krajŧ) ke schválení 

 návrhy k pronájmu nemovitostí Českého rozhlasu na dobu delší neţ tři měsíce nebo 
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jejich zcizení, případně zatíţení nemovitostí nebo jejich částí ke schválení 

 dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje ke 

schválení (Statut Českého rozhlasu, čl. 7). 

2.2 Česká televize 

Na Českou televizi se vztahují stejně zákony jako na Český rozhlas i na komerční vysílací 

média (zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, zákon o rozhlasových a televizních 

poplatcích apod.). Zřízena byla zákonem České národní rady č. 483/1991 Sb. o České 

televizi, jehoţ poslední novelizace proběhla v roce 2017 (údaj aktuální k 4. září 2017). 

Zákon definuje poslání České televize jako média veřejné sluţby, určuje její organizační 

strukturu a zpŧsoby financování. 

Pokud jde o definici veřejné sluţby, z hlediska obsahu jsou parametry pro její plnění 

totoţné s poţadavky stanovenými pro Český rozhlas (viz podkapitola 2.1). 

V technologických a organizačních povinnostech jsou uţ jisté rozdíly. Konkrétně Česká 

televize naplňuje sluţby veřejnosti tím, ţe: 

 provozuje zemské celoplošné vysílání alespoň čtyř televizních programŧ, 

multimediálního obsahu a doplňkových sluţeb prostřednictvím vyhrazených 

kmitočtŧ (souhrnně nazývaných jako multiplex veřejné sluţby) 

 sestavuje souhrnný datový tok a zodpovídá za jeho správu a předávání k šíření 

zemskou sítí vysílacích radiových zařízení (spolu s Českým rozhlasem) 

 zřizuje síť vlastních zpravodajŧ 

 zajišťuje regionální vysílání zpravodajských a publicistických pořadŧ 

prostřednictvím televizních studií České televize pro území jejich pŧsobnosti, a to 

s vyváţeným zastoupením příspěvkŧ z celého území jeho pŧsobnosti 

 vytváří archivní fondy, udrţuje je a podílí se na jejich vyuţívání jako součástí 

národního kulturního bohatství 

 podporuje českou filmovou tvorbu a kulturní projekty 

 vysílá díla domácí i zahraniční tvorby 

 poskytuje čtyřiadvacetihodinovou programovou sluţbu včetně zpravodajství 

alespoň na jednom programu 

 poskytuje teletextové sluţby 

 pro osoby se sluchovým postiţením opatřuje alespoň 70 % vysílaných pořadŧ 
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skrytými nebo otevřenými titulky a alespoň 2 % pořadŧ vyrábí v českém znakovém 

jazyce nebo opatřuje simultánním tlumočením do českého znakového jazyka 

 pro osoby se zrakovým postiţením zpřístupňuje alespoň 10 % pořadŧ 

 vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a sluţeb 

 poskytuje audiovizuální mediální sluţby na vyţádání 

 poskytuje veřejnosti informace a obsah veřejnoprávního charakteru prostřednictvím 

internetových stránek a aplikací České televize 

 kinematografická díla, filmy a seriály zahraniční tvorby, které jsou opatřeny 

dabingem, vysílá zároveň v pŧvodním znění s českými titulky, pokud tomu nebrání 

překáţky právní nebo technické povahy (Zákon č. 483/1991 Sb., § 3). 

Celoplošným televizním vysíláním je podle zákona stanoveno pokrytí 95 % obyvatel 

České republiky podle údajŧ vyplývajících z posledního sčítání lidu (Zákon č. 483/1991 

Sb., § 3). V současné době poskytuje Česká televize celoplošné vysílání na všech svých 

šesti stanicích – plnoformátové ČT1 a ČT2, zpravodajské ČT24, sportovní ČT sport, 

dětské ČT :D a kulturní ČT art. Všechny stanice vysílají 24 hodin denně (Česká televize, 

1996-2017a), respektive poslední dvě se dělí o jeden kanál a tím i o celodenní vysílání – 

ČT :D vysílá od 6 do 20 hodin a ČT art od 20 do 6 hodin (Česká televize, 1996-2017). 

2.2.1 Financování ČT 

Zákon o České televizi definuje také podmínky financování České televize. Umoţňuje 

České televizi financování z televizních poplatkŧ a z vlastní podnikatelské činnosti za 

předpokladu, ţe toto dvojí financování organizačně odděluje. Zároveň dle zákona mŧţe 

příjmy z televizních poplatkŧ pouţívat pouze na činnost související s plněním funkce 

veřejnoprávního média (Zákon č. 483/1991 Sb., § 10, 11 a 11a). 

Televizní poplatek je povinna platit kaţdá fyzická nebo právnická osoba, která vlastní 

funkční televizní přijímač. Stejně jako v případě rozhlasového poplatku se i televizní 

poplatek vztahuje na vlastnictví technicky zpŧsobilého přijímače i v případě, ţe není 

pouţíván, nebo je upraven k jinému účelu. Pro osvobození od placení poplatku platí stejné 

podmínky. Poplatek za televizní vysílání je v současné době 135 Kč měsíčně (Zákon 

č. 348/2005 Sb., § 2, 3, 4 a 6). 
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2.2.2 Organizační struktura ČT 

Česká televize má ustanovené stejné organizační orgány jako Český rozhlas – Radu ČT, 

dozorčí komisi a generálního ředitele. Pravomoci všech jsou velmi podobné. 

Rada ČT je kontrolním orgánem České televize. Tvoří ji patnáct členŧ, kteří jsou voleni 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky na období šesti let s moţností 

opětovného zvolení. Kaţdé dva roky se obměňuje třetina členŧ (Zákon č. 483/1991 Sb., 

§ 4). 

Do pŧsobnosti Rady náleţí: 

 jmenovat a odvolávat generálního ředitele a ředitele televizních studií 

 schvalovat rozpočet ČT, přehled pohledávek a závazkŧ a účetní závěrku ČT 

 kontrolovat účelné a hospodárné vyuţívání finančních zdrojŧ a majetku ČT 

 sledovat naplňování poţadavkŧ práva Evropských společenství na transparentnost 

finančních vztahŧ v ČT 

 schvalovat Statut ČT 

 předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex ČT 

 schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení televizních studií 

 rozhodovat o stíţnostech týkajících se generálního ředitele 

 dohlíţet na plnění úkolŧ veřejné sluţby a na naplňování zásad vyplývajících 

z Kodexu ČT 

 schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje  

 zřizovat dozorčí komisi, schvalovat její kontrolní řád a stanovit výši odměn členŧ 

dozorčí komise 

 určovat mzdu generálního ředitele. 

Naopak nesmí zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadŧ (Zákon č. 483/1991 Sb. 

o České televizi, § 8). 

Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech kontroly hospodaření České 

televize. Sleduje, zda jsou finanční zdroje a majetek ČT účelně a hospodárně vyuţívány 

podle schváleného rozpočtu a v souladu s právními předpisy a poţadavky práva 

Evropských společenství. V případě nedostatkŧ upozorňuje Radu a navrhuje řešení. 

Komise má pět členŧ, kteří jsou voleni Radou na období čtyř let s moţností opakovaného 

zvolení maximálně čtyřikrát po sobě (Zákon č. 483/1991 Sb., § 8a). 
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Statutárním orgánem České televize je generální ředitel, který je volen Radou na funkční 

období šesti let. Do kompetencí generálního ředitele České televize spadá: 

 jednání jménem ČT 

 řízení činnosti ČT 

 stanovení organizace ČT a vydávání normativních aktŧ interního řízení formou 

rozhodnutí (v mezích zákona a Statutu) 

 moţnost zřídit pro svou činnost poradní orgány (Kolegium generálního ředitele 

a Etický panel zřízený Kodexem ČT). 

Generální ředitel za svou činnost zodpovídá Radě ČT, které předkládá k projednání a/nebo 

schválení následující: 

 Statut ČT 

 rozpočet, přehled pohledávek a závazkŧ a účetní závěrku ČT 

 návrhy dlouhodobých plánŧ programového, technického a ekonomického rozvoje 

 návrhy na zřízení nebo zrušení televizních studií 

 návrhy na jmenování a odvolání ředitelŧ televizních studií 

 návrhy na pronájem nemovitostí nebo jejich částí na dobu delší neţ tři měsíce, na 

převod nebo zatíţení nemovitostí nebo jejich částí 

 návrh na jmenování a odvolání členŧ Etického panelu 

 Kodex ČT (Statut České televize, čl. III). 

2.3 Česká tisková kancelář 

Česká tisková kancelář je jediným nevysílacím veřejnoprávním médiem, zároveň však 

nejstarším. Ve veřejnoprávní médium byla přetransformována zákonem České národní 

rady 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři. Mezi povinnosti ČTK podle tohoto zákona 

náleţí: 

 poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorŧ 

 poskytovat sluţbu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České 

republiky a ze zahraničí i do zahraničí 

 za úplatu poskytovat slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným 

sdělovacím prostředkŧm a jiným právnickým i fyzickým osobám 

 zřizovat síť odboček, zpravodajŧ a spolupracovníkŧ v České republice 
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a v zahraničí. 

Dále je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy podnikatelskou 

činnost, která ale nesmí ohrozit její poslání. Naopak jí je zakázáno provozovat rozhlasové 

a televizní vysílání nebo mít majetkovou účast na obchodním jmění fyzické nebo 

právnické osoby, která takovou činnost provozuje (Zákon č. 517/1992 Sb., § 2 a 3). 

2.3.1 Financování ČTK 

Česká tisková kancelář mŧţe být podle zákona financována také dvěma zpŧsoby. 

Finančními zdroji jsou příjmy z poskytování sluţeb, které jsou předmětem její činnosti 

(tedy slovní a obrazové zpravodajství) a příjmy z další podnikatelské činnosti. Dále má 

moţnost vyuţít účelovou dotaci ze státního rozpočtu České republiky. Tento zpŧsob podle 

zákona nemŧţe být pouţit na pokrytí ztráty z hospodaření (Zákon č. 517/1992 Sb., § 10). 

2.3.2 Organizační struktura ČTK 

Česká tisková kancelář má zákonem určené dvě organizační sloţky – Radu tiskové 

kanceláře a generálního ředitele. Protoţe zákon o České tiskové kanceláři neprošel dosud 

novelizací, je v jeho znění uváděna zodpovědnost vŧči České národní radě. V následujícím 

textu však budu pouţívat aktuální označení Poslanecká sněmovna.
1
 

Rada ČTK je kontrolním orgánem, uplatňuje se skrze ni právo veřejnosti na kontrolu 

tiskové kanceláře. Má sedm členŧ, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Funkční 

období člena Rady je pět let a mŧţe být zvolen opětovně na maximálně dvě po sobě jdoucí 

období. Do kompetencí Rady patří: 

 dbát na dŧsledné plnění poslání tiskové kanceláře 

 jmenovat a odvolávat generálního ředitele 

 schvalovat rozpočet a závěrečný účet tiskové kanceláře 

 schvalovat na návrh ředitele Statut tiskové kanceláře 

 rozhodovat o stíţnostech týkajících se ředitele 

 rozhodovat o stíţnostech týkajících se činnosti tiskové kanceláře 

 dohlíţet na vyuţití účelových dotací. 

Generální ředitel je statutárním orgánem ČTK. Je jmenován Radou na funkční období šesti 

                                                           
1
 Ke změně došlo s osamostatněním České republiky a vznikem Ústavy (Ústava České republiky, 1/1993 Sb., 

čl. 106, odst. 1) 
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let (Zákon č. 517/1992 Sb., § 4, 8 a 9). Stálým poradním orgánem generálního ředitele je 

grémium, jehoţ členy generální ředitel volí a odvolává (Statut ČTK, čl. 8, odst. 3). 

Generální ředitel plní navíc funkci šéfredaktora, a tak má vedle řídících funkcí přímý vliv 

na fungování redakce. 
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3 Volba ředitele veřejnoprávního média 

Generálního ředitele volí Rada daného veřejnoprávního média na období šesti let. 

Podmínky volby ředitele stanovují zákony zřizující jednotlivá veřejnoprávní média (zákon 

o Českém rozhlasu, zákon o České televizi a zákon o České tiskové kanceláři) a zejména 

z nich vycházející předpisy jednotlivých médií. K obecným podmínkám patří zpŧsobilost 

k právním úkonŧm a trestní bezúhonnost a vyloučení současně vykonávaných profesí 

a členství v některých skupinách. Těmi jsou zejména veřejné funkce, činnost v politice 

a pŧsobení na jiných pozicích veřejnoprávních médií i dalších sdělovacích prostředkŧ. 

Z těchto vyloučených profesí je patrné, ţe cílem je zajistit co největší nestrannost ředitele. 

Podrobněji proces volby definují volební a jednací řády Českého rozhlasu a České tiskové 

kanceláře. Předpisy České televize jsou stručnější, jednací řád zmiňuje pouze nutnost 

deseti z patnácti hlasŧ pro úspěšnou volbu ředitele. Konkrétní podmínky jsou pak vypsány 

při vyhlášení aktuálního výběrového řízení (viz níţe), velice se však podobají podmínkám 

voleb ředitele ČRo a ČTK. 

Dŧvodem pro změnu ředitele ČRo a ČT je kromě uplynutí funkčního období jeho vzdání 

se funkce, odvolání Radou, úmrtí nebo odsouzení, resp. neplnění zákonných podmínek, ke 

kterým patří bezúhonnost (Zákon č. 484/1991 Sb. a Zákon č. 483/1991 Sb., § 4, 5 a 9). 

V oficiálních zákonech a předpisech ČTK je uvedena pouze moţnost odvolání tajným 

hlasováním a souhlasným vyjádřením alespoň pěti členŧ (Jednací řád Rady ČTK, čl. XII., 

odst. 7). 

Zákony zřizující veřejnoprávní média stanovují, ţe je generální ředitel volen na základě 

výběrového řízení. Volební řád Rady ČTK (čl. 1) umoţňuje provést volbu bez vypsaného 

výběrového řízení, Volební řád Rady ČRo (čl. 6) pak volbu otevřeného nebo uzavřeného 

výběrového řízení. 

Výběrové řízení je vyhlášeno Radou včetně uvedení podmínek, dokumentŧ, které musí 

uchazeč předloţit, termínu a zpŧsobu odevzdání přihlášek. Následně Rada stanovuje 

termín, při kterém jsou za přítomnosti notáře otevřeny přihlášky a ověřeny jejich 

náleţitosti. V případě vyššího počtu uchazečŧ dochází na zasedání Rady k zúţení počtu 

kandidátŧ na pět, kdy v tajném hlasování kaţdý z členŧ Rady mŧţe vybrat na hlasovacím 

lístku aţ pět jmen. Z tohoto hlasování postoupí pět uchazečŧ s nejvyšším počtem hlasŧ, 

v případě shody jich mŧţe být i více (Volební řád Rady ČTK a Volební řád Rady ČRo). 
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Postupující uchazeči se pak účastní veřejného slyšení na dalším zasedání Rady. 

V abecedním pořadí předstupují jednotlivě před Radu a prezentují své projekty k rozvoji 

daného média po dobu jejich potenciálního pŧsobení. Po jejich časově předem stanovené 

prezentaci následují dotazy členŧ Rady, poté se přistupuje k samotné volbě (v případě ČTK 

mŧţe být volba aţ na dalším zasedání Rady). Volba probíhá v tajném hlasování, kdy kaţdý 

člen Rady zvolí na volebním lístku jedno jméno. Pro zvolení musí uchazeč získat 

minimálně šest hlasŧ při kandidatuře na ředitele ČRo, minimálně deset hlasŧ při 

kandidatuře na ředitele ČT a minimálně čtyři hlasy v případě ČTK. Pokud tento počet 

nezíská ţádný z uchazečŧ, probíhá druhé kolo volby, do kterého postupují dva uchazeči 

s nejvyšším počtem hlasŧ (v případě shodného počtu hlasŧ vyššího počtu uchazečŧ jich 

opět mŧţe být více). V případě volby ředitele ČTK mŧţe proběhnout i třetí kolo. Pokud ve 

druhém kole (v případě ČRo) nebo ve třetím kole (v případě ČTK) není zvolen ani jeden 

uchazeč, probíhá nová volba, do které jsou opět zařazeni všichni kandidáti (obvykle 

pětice). Jestliţe ani tato volba není úspěšná, vyhlásí Rada novou volbu (nové výběrové 

řízení nebo v případě ČRo uzavřenou volbu, která se liší zejména tím, ţe kandidáty 

nominují členové Rady) (Volební řád Rady ČRo; Volební řád Rady ČTK; Jednací řád 

Rady ČT, čl. 6, odst. 9). 

Konkrétní informace k prŧběhu volby ředitele ČT jsou dohledatelné v zápisech z jednání 

Rady ČT a aţ na drobné odchylky odpovídají volbě ředitelŧ ostatních veřejnoprávních 

médií. Zúţení výběru kandidátŧ mŧţe být vícekolové. Cílem je zúţení na počet minimálně 

pěti uchazečŧ, přičemţ pro postup je potřeba alespoň osm hlasŧ. Pokud osm hlasŧ nezíská 

alespoň pět uchazečŧ, následuje druhé kolo s moţností výběru tří jmen na hlasovacím 

lístku, kde postupují uchazeči s nejvyšším počtem hlasŧ, aby byl celkový počet 

postupujících pět. Pokud je na posledním postupovém místě více uchazečŧ, probíhá třetí 

kolo s volbou pouze mezi uchazeči z kola druhého, ve stejném duchu pak případně kolo 

čtvrté a páté. Zúţení tedy probíhá buď na minimálně pět uchazečŧ v případě úspěšnosti 

prvního kola, nebo na právě pět v kolech následujících (Zápis z 8. jednání Rady ČT, bod 

7). 

Výsledná volba se také liší. Kandidáti nepředstupují před Radu ČT v abecedním pořadí, ale 

v pořadí určeném losem. Volba je cíleně dvoukolová, v případě nezvolení i vícekolová. 

Kaţdý člen Rady v prvním kole vybírá na hlasovacím lístku maximálně dva kandidáty, do 

druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasŧ. Ve druhém kole volí radní 
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pouze jedním hlasem. Cílem je, aby vítěz výběrového řízení získal ve druhém kole alespoň 

deset hlasŧ. Pokud se tak nestane, volba ze dvou kandidátŧ se opakuje ve třetím kole. 

Jestliţe ani v něm nezíská ţádný kandidát alespoň deset hlasŧ, opakuje se po technické 

přestávce celá finálová volba. Kdyţ ani ta není úspěšná, ruší se celé výběrové řízení (Zápis 

z 8. jednání Rady ČT, bod 7). 

3.1 Okolnosti a průběh posledních voleb ředitelů 

Poslední volby ředitelŧ všech veřejnoprávních médií proběhly krátce po sobě, v letech 

2016 a 2017. V případě České televize a České tiskové kanceláře bylo dŧvodem vypršení 

funkčního období, v případě Českého rozhlasu odstoupení předešlého ředitele. 

3.1.1 Český rozhlas 

Výběrové řízení na generálního ředitele Českého rozhlasu bylo zahájeno na základě 

rezignace pŧvodního ředitele Petera Duhana, kterou podal 7. října 2015 k datu 3. listopadu 

2015 (Zápis z mimořádného zasedání Rady ČRo ze dne 7. 10. 2015). Vyhlášeno pak bylo 

na následujícím zasedání Rady 21. října 2015. V rámci výběrového řízení byly stanoveny 

předpoklady uchazečŧ a náleţitosti přihlášky. Vedle podmínek zákona o Českém rozhlasu 

se jednalo o následující poţadavky: 

 ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

 aktivní znalost angličtiny 

 osobnostní a manaţerské předpoklady pro řízení veřejnoprávní instituce 

 praxe v médiích a pŧsobení v řídících funkcích v mediální oblasti výhodou 

 doloţení manaţerských zkušeností 

 předloţení kariérního ţivotopisu (vč. dosaţeného vzdělání, jazykových dovedností 

a manaţerských zkušeností) 

 projekt o pěti aţ deseti normostranách na téma Situace a výhled Českého rozhlasu 

2016-2021 obsahující především: 

o hodnocení současné situace ČRo a výhled do dalších šesti let 

o pohled na profilaci jednotlivých stanic ČRo 

o organizačně-provozní záleţitosti (mj. ve vztahu k projektu předchozího 

generálního ředitele, jeho realizaci a dŧsledkŧm) 

o definici motivace uchazeče a jeho přihlášky na pozici 
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Vedle osobnostních předpokladŧ stanovila Rada také formální náleţitosti, které musela 

přihláška obsahovat: 

 osobní údaje (jméno, příjmení, akademický titul, rodné číslo, adresa, telefonické 

spojení, email) 

 kopii dokladu prokazujícího občanství ČR 

 čestné prohlášení o neomezené zpŧsobilosti k právním úkonŧm 

 kopii dokladu prokazujícího trvalý pobyt na území ČR 

 výpis z rejstříku trestŧ 

 lustrační osvědčení vč. čestného prohlášení dle Lustračního zákona 

 čestné prohlášení o splnění předpokladŧ dle zákona o ČRo 

 kopii dokladu o dosaţeném vysokoškolské vzdělání 

 souhlas se zveřejněním jména, věku a současného povolání v seznamu přihlášených 

 souhlas se zpracováním osobních údajŧ. 

Pro doručování přihlášek určila Rada období od 4. listopadu devíti hodin do 9. prosince 

dvanácti hodin do sídla sekretariátu Rady ČRo, případně zaslání jako doporučené zásilky. 

Ve druhém případě bylo datum 9. prosince posledním termínem pro podání na poště. 

V rámci vyhlášení výběrového řízení Rada uvedla i podmínky volby (zúţení počtu 

uchazečŧ na pět a jejich veřejné slyšení, po němţ bude následovat volba), zatím však bez 

konkrétních termínŧ (Zápis z 10. veřejné schŧze Rady ČRo, třetí příloha). 

Do výběrového řízení bylo zařazeno dvacet šest uchazečŧ, kteří splnili formální náleţitosti, 

dalších pět přihlášených naopak zařazeno nebylo. K zúţení počtu uchazečŧ došlo na 

zasedání Rady ČRo 21. prosince 2015, kdy do finální volby postoupili se šesti hlasy Jakub 

Končelík, Tomáš Němeček a René Zavoral a s pěti hlasy Michael Kralert a Tomáš 

Skřivánek (Zápis z mimořádného zasedání Rady ČRo ze dne 21. 12. 2015). 

Definitivní volba proběhla 20. ledna 2016. V prvním kole nezískal ţádný z uchazečŧ 

potřebný počet šesti hlasŧ, a tak se konalo druhé kolo, do kterého postoupili René Zavoral 

s pěti hlasy a Tomáš Skřivánek se dvěma hlasy. Ve druhém kole pak zvítězil Zavoral 

v poměru pět ku dvěma hlasŧm a o den později nastoupil do funkce (Zápis z 1. veřejné 

schŧze Rady ČRo). 
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3.1.2 Česká televize 

Výběrové řízení na generálního ředitele České televize bylo vyhlášeno na jednání Rady ČT 

15. února 2017. Na zasedání stanovila Rada i konkrétní termíny volby, a sice: 

 27. března 2017 – uzávěrka přijímání přihlášek (s moţností doručení do sídla 

sekretariátu Rady ČT ve dnech 23., 24. a 27. března vţdy v časech od devíti do 

šestnácti hodin) 

 29. března 2017 – zveřejnění seznamu kandidátŧ 

 12. dubna 2017 – zúţení počtu uchazečŧ 

 26. dubna 2017 – osobní pohovory s kandidáty a volba generálního ředitele. 

Podmínky pro uchazeče byly stanoveny podobně jako v případě volby ředitele ČRo (viz 

kapitola 3.1.1), chyběl zde však poţadavek na souhlas se zveřejněním jména, věku 

a profese stejně jako vymezený poţadavek na aktivní znalost angličtiny (úroveň znalosti 

cizích jazykŧ však měla být zmíněna v ţivotopisu). Co se týče projektu, mělo jít 

o koncepci dalšího rozvoje a fungování ČT v rozsahu pěti aţ deseti normostran A4, 

s dŧrazem na jednotlivé kroky a priority v horizontu funkčního období generálního ředitele 

(Zápis ze 4. jednání Rady ČT, bod 8). 

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem dvanáct uchazečŧ, z nichţ Rada vybrala pět 

uchazečŧ pro postup do finálové volby: Petra Dvořáka volbou patnácti hlasŧ, Martina 

Konráda a Karla Nováka volbou jedenácti hlasŧ, Petra Vinkláře volbou devíti hlasŧ 

a Jiřího Františka Potuţníka volbou osmi hlasŧ v prvním kole hlasování (Zápis z 8. jednání 

Rady ČT, bod 7). 

Ve finálové volbě měl kaţdý z uchazečŧ vymezený desetiminutový prostor pro svou 

prezentaci a neomezený prostor pro zodpovídání dotazŧ členŧ Rady. Následovalo první 

kolo volby, ze kterého postoupili Petr Dvořák se čtrnácti hlasy a Martin Konrád se šesti 

hlasy. Ve druhém kole získal všech patnáct hlasŧ Petr Dvořák a stal se novým (respektive 

staronovým) ředitelem pro funkční období 1. října 2017 – 30. září 2023 (Zápis z 9. jednání 

Rady ČT, bod 2). 
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3.1.3 Česká tisková kancelář 

Výběrové řízení na generálního ředitele České tiskové kanceláře vyhlásila Rada ČTK na 

svém zasedání 1. února 2017. Náleţitosti pro přihlášky a osobnostní předpoklady byly 

totoţné jako při výběrovém řízení na ředitele ČRo (viz kapitola 3.1.1). Lišil se jen projekt 

Koncepce činnosti a rozvoje ČTK v letech 2017-2023, který neměl stanovené body a musel 

být v rozsahu minimálně deseti normostran. 

Přihlášky museli uchazeči doručit v termínu od 6. února do 4. dubna 2017 dvanácti hodin 

na sekretariát Rady ČTK osobně nebo poštou jako doporučenou zásilku. V případě zasílání 

poštou byl 4. duben termínem pro podání na poště. 

V rámci vyhlášení výběrového řízení Rada zmínila i dvě fáze volby – zúţení počtu 

uchazečŧ na pět a volbu uchazečŧ na základě osobního slyšení kandidátŧ. Uvedeny byly 

i předběţné termíny pro finálovou volbu 26. dubna a nástup do funkce 10. června 2017 

(Zápis ze 107. zasedání Rady ČTK, druhá příloha). 

Vzhledem k počtu čtyř přihlášených uchazečŧ byla nakonec fáze zúţení vynechána. Ještě 

před volbou z výběrového řízení jeden z uchazečŧ odstoupil, a tak se finálové volby 

účastnili pouze tři uchazeči: Miroslav Krupička, Jiří Majstr a Jan Mrzena. Kaţdý 

z kandidátŧ měl k dispozici patnáct minut pro prezentaci své koncepce a poté probíhala 

třicet minut veřejná rozprava. V prvním kole získal Jiří Majstr tři hlasy, Miroslav Krupička 

jeden hlas a zbylé tři hlasy byly neplatné. Muselo tedy proběhnout druhé kolo, do kterého 

postoupili Majstr a Krupička. Vítězem se pak stal Jiří Majstr s počtem pěti hlasŧ ku 

jednomu hlasu pro Krupičku a jednomu neplatnému (Zápis ze 110. zasedání Rady ČTK). 
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4 Analýza mediální reprezentace veřejnoprávních médií 

Na základě teoretických východisek jsem provedla vlastní analýzu mediální reprezentace
2
 

veřejnoprávních médií v tisku. Konkrétně se jednalo o analýzu reprezentace volby ředitelŧ 

jednotlivých veřejnoprávních médií v letech 2016 a 2017. Cílem bylo zjistit, jakým 

zpŧsobem vybrané deníky informují o okolnostech volby, jaké okolnosti zobrazují a jak se 

k nim staví. 

Postavení veřejnoprávních médií je dle zjištěných informací velmi sloţité. Veřejnoprávní 

média se pohybují v konkurenčním prostředí, v němţ musí čelit dvěma úkolŧm, které se 

mohou vzájemně vylučovat. Musí naplňovat sluţbu veřejnosti a zároveň se udrţet na trhu. 

Sama se přikláním k názoru, ţe veřejnoprávní média by měla nabízet oproti komerčním 

stanicím kvalitnější program, zejména pokud jde o zpravodajství, coţ se jim do jisté míry 

daří. Zároveň ale zŧstává otázkou, kolik čtenářŧ, divákŧ a posluchačŧ ocení kvalitu na úkor 

zábavy a jednoduchosti. Nicméně se domnívám, ţe povědomí publika o veřejnoprávních 

médiích mŧţe být značně ovlivněno tím, jak jsou prezentována v novinách, coţ je tedy 

hlavní motivací tohoto výzkumu. 

Vzhledem k přísným měřítkŧm nastaveným pro veřejnoprávní média se dá očekávat, ţe 

budou podobně nelehké poţadavky kladeny na generálního ředitele, který je čelním 

představitelem takové instituce. Generální ředitel by měl být odborníkem ve svém oboru, 

lpět na kvalitě daného média a zaručovat jeho nestrannost, která je jedním z hlavních 

poţadavkŧ kladených na veřejnoprávní média. V souvislosti s volbou by mohly být řešeny 

i otázky financování veřejnoprávního média, kterým musí generální ředitel čelit. Pokud jde 

o rozdíl mezi reprezentací volby jednotlivých ředitelŧ, očekávám, ţe největší prostor bude 

věnován volbě ředitele České televize jako nejsledovanějšího z českých veřejnoprávních 

médií. 

                                                           
2
 Reprezentaci lze definovat rŧznými zpŧsoby. V mediálních studiích se jí rozumí proces, jímţ jsou 

abstraktním ideologickým pojmŧm dávány konkrétní podoby. Dyer rozlišuje čtyři výklady slova 

reprezentace: re-prezentace (znovupředvedení), reprezentativnost (typizace), prezentování (předvedení), to, 

co si publikum myslí, ţe se mu předvádí. Za reprezentaci skutečnosti v médiích tak lze povaţovat taková 

mediální sdělení, která odpovídají mýtŧm/ideologiím v dané společnosti (Jirák, Köpplová, 2007: s. 140-141). 
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4.1 Výběr vzorku 

Pŧvodním cílem bylo při výběru vzorku zachytit zpŧsob reprezentace se zastoupením 

jednoho celostátního deníku z kaţdého vydavatelství. Nakonec jsem se však rozhodla 

upustit od bulvárního deníku Blesk a zachovat tak pouze tři nebulvární deníky, po jednom 

z kaţdého vydavatelství – Hospodářské noviny z portfolia vydavatelství Economia a. s., 

Mladou frontu DNES vydávanou multimediální skupinou MAFRA a. s. a Právo jako 

zástupce vydavatelství Borgis a. s. (Borgis, 2000-2017, MAFRA, 2017, a Economia, 

2017). Prioritou práce není porovnat bulvární a nebulvární zpŧsob reprezentace, a tak se po 

úvodním nastudování zkoumaného materiálu nejevil deník Blesk pro výzkum jako 

hodnotný. 

Následně jsem provedla jednoduchý předvýzkum, kdy jsem vyhledávala články k tématu 

ve všech vydáních daného měsíce, ve kterém proběhla volba. Zjistila jsem, ţe se jedná 

o jednotky článkŧ, proto jsem se rozhodla rozšířit zkoumané období nejen na výslednou 

volbu, ale i na období, která se vázala k dŧleţitým milníkŧm volby. Těmi byly: 

 vyhlášení výběrového řízení a stanovení lhŧty pro podání přihlášek 

 uzavření přihlášek, jejich otevření a zveřejnění jmen kandidátŧ 

 v případě Českého rozhlasu a České televize termín prvního kola volby, kde došlo 

ke sníţení počtu uchazečŧ 

 finální volba ředitele. 

Předvýzkum mi umoţnil také odhadnout, jak moc dopředu a naopak jak dlouho po volbě 

se deníky takové události věnují. Proto jsem zkoumané období stanovila na čtrnáct dnŧ 

před kaţdou z fází volby a deset dnŧ po ní. Ve výsledku se tak jednalo v případě Českého 

rozhlasu o vydání ve dnech 12. října aţ 2. listopadu 2015, 25. listopadu aţ 28. prosince 

2015 a 6. aţ 29. ledna 2016, v případě České televize ve dnech 1. aţ 25. února 2017 a 13. 

března aţ 6. května 2017 a v případě České tiskové kanceláře 18. ledna aţ 11. února 2017 

a 21. března aţ 6. května 2017. Ve všech případech šlo o praţská vydání deníkŧ a články 

se musely týkat volby ředitele daného veřejnoprávního média. Měřítkem pro zařazení nebo 

nezařazení článku byl primárně titulek a perex, ze kterých muselo být zřejmé, ţe se článek 

bude volby týkat. Pokud byl některý článek na hraně (například kvŧli nicneříkajícím 

titulkŧm komentářŧ nebo pokud v něm bylo zmíněno veřejnoprávní médium bez 

souvislosti s volbou ředitele), pokračovala jsem ve čtení textu dále, dokud nebylo zřejmé, 
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zda se tématu týká nebo nikoli. 

K poslednímu rozšíření vzorku došlo po soupisu všech článkŧ z deníkŧ, kdy uţ se jednalo 

o počty článkŧ pro kvalitativní analýzu uspokojivé, ale nikoli ideální. Proto jsem se po 

konzultaci s vedoucím diplomové práce rozhodla zařadit ještě analýzu článkŧ z webových 

obdob deníkŧ IHNED.cz, iDNES.cz a Novinky.cz a jejich následné srovnání s prezentací 

v tištěných denících. Zde jsem si opět musela určit zpŧsob, jakým články vybrat. 

Vzhledem k celkovému mnoţství článkŧ uvedených na zpravodajských portálech a časově 

jiţ vzdálenějšímu tématu nebylo moţné postupovat jako u deníkŧ, tedy podle 

chronologického řazení zpráv. Musela jsem tedy zvolit vyhledávání podle klíčových slov. 

Zvolila jsem klíčové slovo ředitel Českého rozhlasu/ředitel České televize/ředitel ČTK. 

Nejsnazší bylo vyhledávání na zpravodajském webu Novinky.cz, kde bylo moţné určit si 

časové období. V případě iDNES.cz a IHNED.cz nebylo moţné články podle data filtrovat 

ani řadit, a tak jsem vybírala z prvních tří set článkŧ, které se načetly, a vybírala ty, které 

zároveň odpovídaly zkoumanému časovému období. Počet tři sta jsem zvolila na základě 

toho, ţe se jiţ po několik stránek neobjevovaly články k tématu a naopak se začaly 

objevovat články starší. Relevantnost článkŧ pro analýzu jsem volila obdobně jako 

v případě tištěných deníkŧ – na základě titulkŧ, v přehledu článkŧ vygenerovaného 

odstavce a případně pročtením delší části článku. 

4.2 Zpracování a analýza dat 

Protoţe se jednalo o poměrně rozsáhlé texty, v první řadě jsem si pročetla všechny články 

v tištěných denících a na webu a udělala si poznámky k jejich obsahu. Dále jsem porovnala 

články z deníkŧ s články z webových portálŧ a zjistila, které jsou stejné a které se liší. 

V rámci tohoto kroku jsem narazila na specifika Hospodářských novin a IHNED.cz. 

Zjistila jsem, ţe mnoho článkŧ z webu je uvedeno i v novinách v nezměněné nebo jen 

mírně upravené verzi, a tak jsem zkusila u všech článkŧ z Hospodářských novin obráceně 

ověřit, zda se nacházejí na webu. Většina článkŧ na webu opravdu byla, a tak jsem vzorek 

rozšířila ještě o tyto články. Stejně jsem postupovala i u dalších deníkŧ a webŧ, ale tam ke 

shodě nedošlo a vzorek uţ zŧstal stejný. 

V případě IHNED.cz jsem také zjistila, ţe některé články jsou k dispozici pouze pro 

předplatitele. Buď zde byl uveden pouze titulek, nebo zde byla i část článku. Do výzkumu 

byly zařazeny pouze články, které byly kompletní nebo alespoň naznačily obsah článku, 
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samotné titulky pochopitelně ne. 

Následně jsem pouţila metodu otevřeného kódování (Strauss a Corbinová, 1999: 42), tedy 

vyhledávání podobnosti mezi jednotlivými jevy a jejich kategorizaci, kdy jsou 

u pozorovaného nebo zkoumaného fenoménu označovány jednotlivé jevy, věty nebo 

odstavce určitým pojmenováním (kódem). Postupně se objevují jevy a pasáţe, které jsou 

označeny stejným kódem, a naopak jsou vytvářeny kódy nové (Strauss a Corbinová tuto 

fázi nazývají konceptualizací). Postupovala jsem podle tématu, deníkŧ a webových portálŧ 

– nejprve jsem tedy okódovala a zpracovala téma volby ředitele Českého rozhlasu 

v Hospodářských novinách a na iHNED.cz, poté volbu ředitele Českého rozhlasu v Mladé 

frontě DNES a na iDNES.cz a nakonec volbu ředitele Českého rozhlasu v Právu a na 

Novinky.cz. Stejným zpŧsobem jsem se poté věnovala volbě ředitele České televize. 

Při postupném prostupování tématem jsem dospěla k další fázi kódování, a sice kódování 

axiálnímu. To Strauss a Corbinová (1999: 70) definují jako uspořádávání údajŧ získaných 

při otevřeném kódování novým zpŧsobem prostřednictvím vytváření spojení mezi 

kategoriemi. Musím souhlasit s autory, ţe se nejedná o dvě oddělené fáze, ale dochází 

k jejich vzájemnému provázání a střídání (Strauss a Corbinová, 1999: 40). Vzhledem 

k tomu, ţe během analýzy bylo potřeba opakovaně pročítat texty a opakovaně hledat 

souvislosti mezi jednotlivými pojmy, jen velice obtíţně by se hledaly hranice mezi 

otevřeným a axiálním kódováním. 

Pokud jde o Českou tiskovou kancelář, hned po shromáţdění článkŧ jsem zjistila, ţe je 

jejich počet velmi nízký pro stejný zpŧsob provedení analýzy a pro formulaci závěrŧ jsem 

si vystačila s jednoduchým okódováním textŧ. 

4.3 Interpretace výsledků 

Při interpretaci výsledkŧ jsem stála před rozhodnutím, zda pojmout volby ředitelŧ jako 

jeden velký proces a shrnout veškeré údaje do kategorie volby ředitelů v jednotlivých 

novinách a na jednotlivých webových portálech nebo zda se věnovat kaţdé volbě 

a kaţdému médiu zvlášť. Protoţe při kaţdé volbě došlo k určitým specifikŧm a také přístup 

jednotlivých médií se v mnoha ohledech lišil, rozhodla jsem se pro druhou variantu. Věnuji 

se tedy nejprve volbě ředitele Českého rozhlasu, volbě ředitele České televize a volbě 

ředitele České tiskové kanceláře (chronologicky dle vypsání výběrového řízení) 

v jednotlivých médiích a teprve poté jejich srovnání. Srovnání se týká jak přístupu 
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jednotlivých médií, tak také odlišností mezi deníky a jejich webovými obdobami. 

Závěrečnou částí výzkumu je pak návrat k jeho hlavnímu bodu, tedy generálnímu řediteli. 

Na základě zjištěných a v rámci interpretace představených informací shrnuji veškeré 

poznatky v definici postavy generálního ředitele, tak jak je naznačována v jednotlivých 

médiích. 

Kódy, které v rámci výzkumu vyplynuly, odpovídaly zejména tématŧm, kterým se v rámci 

volby články věnovaly. V případě volby ředitele Českého rozhlasu šlo o pojmenování: 

 proces volby (ve smyslu faktických informací o prŧběhu volby včetně termínŧ) 

 kandidáti 

 plány kandidátŧ 

 zaměstnávání bývalých radních 

 motivace pro uchazeče 

 poţadavky kladené na uchazeče 

 kandidáti zevnitř vs. zvnějšku 

 finance 

 rezignace ředitele Petera Duhana 

 Rada ČRo 

 politika obecně 

 ovlivnitelnost volby 

 změna legislativy veřejnoprávních médií 

 únik emailŧ ze schránky premiéra Bohuslava Sobotky 

 Komárek – schŧze výboru 

 prozatímní ředitel 

 citové zabarvení článku. 

Při analýze volby generálního ředitele ČT vyplynuly shodné kódy: 

 proces volby 

 citové zabarvení článku 

 kandidáti 

 změna legislativy veřejnoprávních médií (volby radních) 

 motivace pro uchazeče 

 poţadavky kladené na uchazeče 
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 plány kandidátŧ 

 finance 

 Rada ČT 

Naopak při ní vyplynuly kódy nové: 

 ANO/Babiš 

 dřívější volba 

 ČSSD/Sobotka 

 další politika 

 hodnocení ČT a veřejnoprávnosti 

 PR agentury 

 Petr Dvořák 

 volby USA. 

V rámci volby ředitele ČTK jsem ţádné kódy nespecifikovala, vzhledem k nízkému počtu 

článkŧ to nebylo potřeba. 

Jednotlivé kódy se objevovaly v médiích v rŧzné míře a v rŧzném kontextu. Pro 

srozumitelnost a přehlednost proto jednotlivé pasáţe odděluji mezititulky a uvádím je 

v souvislostech, ve kterých se v konkrétních médiích objevily. 

 

4.3.1 Volba ředitele Českého rozhlasu 

4.3.1.1 Hospodářské noviny 

V Hospodářských novinách se volbě věnovalo jedenáct článkŧ. Zpočátku se týkaly 

událostí, které volbě ředitele předcházely, a sice předešlému řediteli Peteru Duhanovi 

a změnám v Radě ČRo. Od 9. prosince 2015, tedy ode dne, kdy byly uzavřeny přihlášky 

uchazečŧ, se články začaly týkat více volby jako takové. Dalším větším tématem pak byla 

kauza s uniklými emaily ze schránky premiéra Bohuslava Sobotky, ve kterých měl být 

informován předsedou Rady ČRo Petrem Šafaříkem o prŧběhu volby ředitele ČRo. 
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Téma: Události předcházející volbě 

Pozornost si v novinách vyţádalo chování předešlého ředitele Českého rozhlasu Petera 

Duhana, který v rozhlasu zaměstnával bývalé radní, svého syna a také syna jednoho 

z radních. Hlavní článek věnující se tomuto tématu odkazoval na fakt, ţe tento postup 

odporuje zákonu o Českém rozhlasu, podle kterého nesmí být ţádný člen Rady ČRo nebo 

jeho rodinný příslušník v době členství v Radě a dva roky poté v pracovněprávním vztahu 

k Českému rozhlasu. V článku byli jmenovitě uvedeni radní, o které se jednalo, a částky, 

které si tím vydělali. 

K tomuto tématu se noviny vracely i v dalších článcích, zejména v kontextu dŧvodu změny 

ředitele. Vţdy bylo zmíněno, ţe Duhan rezignoval oficiálně ze zdravotních dŧvodŧ, 

v rŧzné míře však bylo zdŧrazněno, ţe skutečným dŧvodem byl tlak vyplývající 

z neoprávněného zaměstnávání bývalých radních. Jeden z titulkŧ („Duhan platil radní, 

kteří ho zvolili do funkce“) naznačoval, ţe se Duhan odvděčil těm, kteří ho do funkce 

zvolili. Jinak byly texty poměrně neutrálním konstatováním faktŧ. 

Kromě ředitele se funkce vzdali i někteří členové předsednictva Rady ČRo, a tak proběhla 

také volba nového předsedy a místopředsedŧ. O jejím výsledku informovaly Hospodářské 

noviny stručně v přehledu článkŧ. 

Téma: Proces volby 

Články vycházející jiţ během volby ředitele (v případě Hospodářských novin od uzavření 

přihlášek po definitivní zvolení) často zmiňovaly proces volby a informovaly 

o jednotlivých krocích, ke kterým došlo a které měly následovat. Nejprve se jednalo 

o obecnější referování v řádech měsícŧ, později, s odtajňováním konkrétních dat, byly 

uváděny bliţší termíny. Čtenáři se tedy dozvěděli o těchto fázích volby (a to jak 

v předběţném popisu postupu volby, tak i o posunu poté, co daná část proběhla): 

 říjen 2015 rezignace ředitele Duhana (k 3. listopadu) 

 9. prosince 2015 uzavření přihlášek (přihlášeno 31 uchazečŧ, do 18. prosince budou 

notářem vyřazeny nezpŧsobilé přihlášky) 

 21. prosince 2015 výběr pěti uchazečŧ 

 20. ledna 2016 veřejné čtení postupujících pěti projektŧ 

 do 3. února 2016 musí být ředitel vybrán (postupně specifikováno na konkrétní 
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datum 20. ledna). 

Téma: Pozice ředitele 

Vyjádření k pozici ředitele byla v článcích převáţně obecná a nebylo jich mnoho. Jako 

motivace pro kandidáty byl zmiňován dvoumiliardový rozpočet ČRo, kterým bude budoucí 

ředitel disponovat. Z hlediska parametrŧ pro kandidáty články uváděly pouze magisterské 

vzdělání. Dále zmiňovaly povinnosti, které nového ředitele čekají: digitalizace 

rozhlasového vysílání, dotaţení daňového sporu se státem a dokončení profilace stanic. 

V souvislosti s kandidáty polemizovali autoři článkŧ nad tím, jestli je vhodnější kandidát 

z rozhlasu nebo odjinud. Jako výhodu dosavadních zaměstnancŧ udávali jejich znalost 

fungování rozhlasu, naopak ale projevili obavy z dosavadních návykŧ takových kandidátŧ, 

které by mohly bránit razantnějším změnám. Za překvapivý nakonec povaţovali fakt, ţe 

v postupující pětici uchazečŧ byl z rozhlasu pouze jeden. 

Podrobněji se konkrétním kandidátŧm věnoval pouze jeden článek (jinak byla jen 

zmiňována jména v rámci komentářŧ a při sníţení počtu kandidátŧ na finálovou pětici). 

Podrobný článek paradoxně vyšel v den uzavírání přihlášek, tedy ještě v době, kdy nebyla 

jména zveřejněna oficiálně. Ten zmiňoval deset uchazečŧ s tím, ţe se většinou jedná 

o osoby z rozhlasu. Konkrétně se jednalo o prozatímního ředitele Karla Zýku, 

programového náměstka Reného Zavorala, šéfa zpravodajství Tomáše Pancíře, regionální 

ředitele Zdeňka Duspivu, Milana Knotka a Jaromíra Ostrého, bývalého zaměstnance ČRo 

Miroslava Konvalinu a bývalého předsedu Rady ČRo Jana Mrzenu a z osob mimo rozhlas 

Tomáše Němečka a Jana Rumla. Polovině z nich pak byl věnován medailonek se shrnutím 

jejich novinářské a případně politické praxe. 

Ve dvou článcích byly zmíněny také plány kandidátŧ. Kandidáti se shodovali v názorech 

na dŧleţitost veřejnoprávního média, plán otevřeného rozhlasu (zveřejňování financování, 

smluv a manaţerských platŧ na internetu), sníţení počtu ředitelŧ, zjednodušení 

rozhodovacích struktur a sloučení zpravodajství (do té doby dvě stanice a Centrum 

zpravodajství). 
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Téma: Politika a ovlivnitelnost 

Několik článkŧ zmiňovalo politické vazby, které se v souvislosti s volbou ředitele 

veřejnoprávního média vţdy řeší. Bylo uvedeno nepsané pravidlo, kdy ředitel České 

televize bývá pravicového smýšlení, zatímco ředitel Českého rozhlasu levicového. Články 

dále naznačovaly obavu všech politických stran z vlivu Andreje Babiše. 

Hlavním politickým problémem, který se v novinách řešil, byla kauza ohledně odtajněných 

emailŧ ze schránky premiéra Bohuslava Sobotky, ve kterých se mimo jiné objevily zprávy 

od předsedy Rady ČRo Petra Šafaříka informující premiéra o prŧběhu volby ředitele ČRo. 

Šafaříka autoři článkŧ kritizovali za to, ţe se k situaci vyjadřoval velmi vyhýbavě 

a nejasně, čímţ znedŧvěryhodnil volbu. Další komentář pak zmínil, ţe Šafařík autentičnost 

emailŧ popřel. Autor komentáře se domnívá, ţe Rada ovlivňována není, pokud by však 

byla, nemuselo by to být pouze ze strany premiéra, ale i z jiných stran, jen se na to 

nepřišlo. 

Téma: Výsledek volby 

O výsledné volbě informoval deník ve zprávě a k ní se vztahujícímu komentáři. Zpráva 

měla informativní charakter a odpovídala stylu informování o celém procesu – poměrně 

podrobný popis volby (došlo k ní ve druhém kole, nový ředitel René Zavoral byl zvolen 

sedmi z devíti hlasŧ oproti druhému kandidátovi Tomáši Skřivánkovi, který získal zbylé 

dva hlasy), představení Zavoralových plánŧ a shrnutí jeho dosavadní praxe. Informovala 

také o odchodu předsedy Rady ČRo Šafaříka, který oznámil na zasedání právě 

u příleţitosti volby ředitele. 

Komentátor s výsledkem volby souhlasil vzhledem ke zkušenostem nového ředitele. 

Znovu zmínil, ţe osoba zvnějšku by mohla přinést razantnější změny, ale zároveň podotkl, 

ţe i postupné změny by mohly být k uţitku. Volbu Zavorala, který byl součástí týmu 

předešlého ředitele, označil za druhou šanci od Rady – zachování pŧvodních dobrých 

prvkŧ s moţností nápravy chyb. 
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4.3.1.2 IHNED.cz 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, na IHNED.cz se objevily téměř všechny články, které byly 

uvedeny v novinách (s výjimkou dvou krátkých textŧ uvedených v přehledu článkŧ). 

Znovu tedy nebudu představovat události tak, jak se jim věnují noviny shodně se 

zpravodajským webem, ale zaměřuji se spíše na další články a případné odlišnosti mezi 

novinami a webem. Pokud jde o články, které vyšly v obou médiích, obvykle se jednalo 

pouze o změnu titulku a rozsah článku. 

Na první pohled patrnou odlišností je mnoţství článkŧ, kterých bylo o sedm více neţ 

v novinách. Je zde zřejmý neomezený prostor webu, a tak jsou mnohé články delší 

a podrobnější, případně více rozvinuté (například kromě hlavního tématu ještě více opakují 

další související okolnosti volby – dŧvody volby ředitele, kdy proběhne jaká fáze 

a podobně). Často vyuţívanou formou článku byla online reportáţ (ať uţ ze zasedání Rady 

ČRo nebo ze schŧze mediálního výboru Poslanecké sněmovny). Dále byly vyuţívány 

moţnosti hypertextových odkazŧ na související články i jinde dostupné související 

dokumenty (v tomto případě projekty kandidátŧ, které zveřejnil ČRo). 

Téma: Okolnosti odchodu ředitele Duhana a volba prozatímního ředitele 

Zpravodajský web sledoval vývoj této kauzy dlouhodoběji. Neinformoval tedy pouze 

o zjištění, ţe Duhan zaměstnával bývalé radní a svého syna, ale sledoval i podrobnější 

postup. Z počátečního podezření a prošetřování se tak dostal k vnitřnímu auditu a usnesení 

Rady, ţe Duhanovo jednání odporovalo zákonu. 

Během zkoumaného období proběhla první, neúspěšná volba prozatímního ředitele ČRo. 

Zatímco deník ji zmínil pouze jako jeden z dŧvodŧ rezignace pŧvodního předsednictva 

Rady, web sledoval celé zasedání Rady pomocí online reportáţe. V rámci něj se nejprve 

řešil Duhanŧv případ, následně byly vyhlášeny podmínky výběrového řízení na 

generálního ředitele a poté proběhla tři kola volby prozatímního ředitele. Této volby se 

účastnili tři kandidáti, článek zahrnoval jejich představení ve formě medailonku 

shrnujícího jejich dosavadní zkušenosti. Volba však nebyla úspěšná a tehdejší předseda 

Rady Michal Stehlík konstatoval, ţe byla eticky problematická. Ze třech navrţených 

kandidátŧ se totiţ po prvním kole jeden vzdal ve prospěch druhého, kdyţ ale ten ve 

druhém kole nezvítězil, chtěl se znovu zúčastnit třetího kola. Ani v něm ale nezískal ţádný 

z kandidátŧ potřebný počet hlasŧ, a tak bylo další hlasování odloţeno. 
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Téma: Kandidáti 

Jednotlivým kandidátŧm věnoval web větší pozornost neţ noviny. Po uzavření přihlášek 

informovaly články o jednatřiceti uchazečích, z nichţ ale náleţitosti pro přihlášení splnilo 

podle notáře jen šestadvacet (a z nich pouze jedna ţena). První článek zahrnoval seznam 

všech pŧvodních jednatřiceti uchazečŧ stylem jméno, profese a věk, další se týkal dvaceti 

šesti reálně zařazených do výběrového řízení a podrobněji popisoval jejich profesní dráhu. 

Zdŧrazněny byly i jejich politické vazby. 

Další fázi volby, tedy výběr pěti kandidátŧ postupujících do dalšího kola, popisoval web 

formou online reportáţe. Zároveň se jednalo o první článek (počítaje noviny i web), kde 

byl ještě podrobněji rozepsán proces volby. Kaţdý radní měl zvolit maximálně pět 

kandidátŧ, které pošle do dalšího kola. Postoupit pak mělo pět kandidátŧ, kteří získají 

nejvíce hlasŧ, v případě shody i vyšší počet kandidátŧ. V rámci jednání Rady zmiňoval text 

očekávání, která radní mají, a jak jsou v projektech kandidátŧ naplněna. Kritika Rady se 

týkala často manaţerských projektŧ bez zohlednění skutečnosti, ţe jde o médium veřejné 

sluţby. Opět se řešila pozitiva a negativa kandidátŧ z rozhlasu a mimo rozhlas (se 

zmínkou, ţe z dvaceti šesti kandidátŧ jich je deset z rozhlasu). Výsledně bylo zvoleno pět 

kandidátŧ, kteří získali po pěti nebo šesti hlasech. Článek zahrnoval odkaz na kompletní 

projekty kandidátŧ, v následující zprávě pak byly projekty shrnuty v dalších medailoncích 

zbývající pětice kandidátŧ. 

Téma: Zveřejněné emaily 

Web věnoval větší prostor také okolnostem ohledně uniklých emailŧ ze schránky premiéra 

Sobotky. Jednak lépe neţ tištěný deník líčil celou situaci, kdy došlo k útoku hackerŧ na 

emailovou schránku premiéra a jeho emaily byly zveřejněny na serveru White Media, 

jednak zde podrobněji popisoval postupy Poslanecké sněmovny. Na základě vzniklé 

situace byl svolán mediální výbor Poslanecké sněmovny, který měl situaci řešit. Online 

reportáţ (a následně i shrnující článek) popisovaly proces schŧze téměř minutu po minutě 

včetně projevŧ jednotlivých poslancŧ. Z uvedených citací vyplývalo, ţe zdroj zveřejněných 

emailŧ není natolik dŧvěryhodný, aby se jím většina poslancŧ chtěla zabývat. Jednání tak 

skončilo po hodině a pŧl neodsouhlasením programu, kterým mělo být prošetřování 

situace. 



 

 

42 

Téma: Finální volba 

Také závěrečné schŧzi Rady 20. ledna 2016, ze které vzešel nový ředitel Českého rozhlasu, 

věnoval server větší prostor. Zpráva informující o zvolení Zavorala byla kratší obdobou 

novinového textu, opět však byla rozšířena o online reportáţ. Ta odkryla některé nové 

informace týkající se procesu volby: 

 na volbu dohlíţí tříčlenná komise 

 kandidáti budou své projekty prezentovat v abecedním pořadí 

 kaţdý kandidát má patnáct minut na prezentaci a patnáct minut na prostor pro 

dotazy 

 přítomen je vţdy pouze jeden kandidát, ostatní musí odevzdat telekomunikační 

zařízení, aby nemohli volbu sledovat na internetu 

 hlasování je tajné 

 kaţdý radní má pouze jeden hlas 

 vítěz musí získat minimálně šest hlasŧ, pokud se tak nestane, proběhne druhé kolo, 

do kterého postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasŧ (v případě shody 

i vyšší počet). 

Projevy kandidátŧ popisovala online reportáţ velice podrobně včetně dotazŧ radních. Po 

prvních třech kandidátech byla zmíněna desetiminutová přestávka, stejně tak před 

samotnou volbou. V prvním kole postoupili dva kandidáti (Skřivánek a Zavoral), ve 

druhém pak zvítězil Zavoral. 

K volbě se web vrátil ještě o několik dnŧ později komentářem, který vyzníval stejně jako 

v novinách souhlasně. Zavoral měl výhodu ze znalosti rozhlasu, ostatním bránilo dle 

komentátora tunelové vidění a zaměření na jeden konkrétní cíl a nedostatečné obeznámení 

se s institucí, ačkoli k tomu měli k dispozici veřejně dostupné dokumenty. 
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4.3.1.3 Mladá fronta DNES 

V Mladé frontě DNES vyšlo pouze pět článkŧ o volbě ředitele ČRo. V podstatě paralelně 

s vývojem volby se vţdy objevil jeden článek. Jednalo se převáţně o zprávy, citově 

zabarvené výrazy v nich však nebyly výjimkou (tlačenice, lákadlem). 

Téma: Kandidáti 

První článek k tématu se lišil, šlo o rozhovor s jedním z kandidátŧ Janem Rumlem, který 

byl prezentován jako „nejznámější“ a „nečekaný“ kandidát, neboť uţ delší dobu nepŧsobí 

ve veřejné sféře. Rozhovor se týkal jeho zkušeností a představ o fungování rozhlasu, 

přičemţ zmínil, ţe veřejnoprávní média mohou nabízet pluralitu názorŧ bez vzájemného 

napadání. 

Rozhovor byl jedním ze dvou textŧ, který se věnoval názorŧm a představám kandidátŧ. 

Většina článkŧ kandidáty zmiňovala, uváděla jejich jména a přiblíţila jejich profese 

i politické názory, ale nevěnovala se jiţ jejich projektŧm a představám o ČRo. Výjimkou 

byl pak zase aţ poslední článek informující o výsledku volby a tím i o představách 

a názorech nově zvoleného ředitele Zavorala. 

Jmenovitě bylo uvedeno čtrnáct kandidátŧ, jejichţ jména se na veřejnosti objevila ještě 

před oficiálním otevřením došlých přihlášek: Tomáš Böhm, Zdeněk Duspiva, Milan 

Knotek, Miroslav Konvalina, Ondřej Kopa, Petr Mrzena, Tomáš Němeček, Jaromír Ostrý, 

Tomáš Pancíř, Jan Ruml, Tomáš Skřivánek, René Zavoral, Karel Zýka a Petr Ţantovský. 

Po prosincovém výběru pěti postupujících kandidátŧ z celkových šestadvaceti přihlášených 

představily noviny těchto pět podrobněji, co se týče jejich profesních zkušeností a případně 

politických vazeb. 

Téma: Motivace a kritéria 

Více se články věnovaly motivaci kandidátŧ k získání postu ředitele a naopak kritériím, 

která jsou pro úspěch dŧleţitá. Jako lákadlo pro kandidáty zmiňovaly prestiţnost pozice, 

plat sto šedesát tisíc korun měsíčně a pololetní odměny aţ ve výši trojnásobku měsíčního 

platu. 

Z kritérií na ředitele ČRo uváděly minimálně desetistránkový projekt o plánech vývoje 

rozhlasu, který mimo jiné odpovídá na několik bodŧ (například jak vidí postavení Českého 
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rozhlasu na české mediální scéně a jak vidí budoucnost ČRo), vysokoškolské vzdělání 

a z formalit pak čistý trestní rejstřík a lustrační osvědčení. 

Velkou váhu pro postup a později zvolení měl právě projekt, který uchazeči vypracovali. 

Články informovaly o postoji radních, kteří se shodli, ţe ţádný z projektŧ kvalitativně 

nevybočoval. 

Téma: Proces volby 

Ve třech článcích, které vyšly v době od uzavření přihlášek aţ do období před volbou, byly 

přiblíţeny jednotlivé kroky volby: podání přihlášek do 9. prosince s tolerancí příchozích 

dopisŧ do pátku (tj. 11. prosince) kvŧli moţnému zdrţení na poště, do Vánoc výběr pěti 

kandidátŧ (v případě shodného počtu hlasŧ vyššího počtu), 20. ledna prezentace vybraných 

projektŧ a do 3. února zvolení ředitele (později specifikované také na 20. ledna). 

Zmiňovaly také nutnost shody šesti z devíti členŧ Rady pro úspěšné zvolení nového 

ředitele. 

Články se dotkly taktéţ dŧvodu volby nového ředitele, a sice rezignace bývalého ředitele 

Duhana. Uváděly zdravotní dŧvody jako oficiální, ale také jeho hrozící odvolání kvŧli 

„kontroverzním krokŧm“. Více však tyto události specifikovány nebyly. 

Téma: Zveřejnění emailů 

Rozsáhlejší článek se věnoval kauze s odtajněnými emaily premiéra Sobotky. Zabýval se 

jimi výbor Poslanecké sněmovny, aby ověřil, zda byly emaily od předsedy Rady ČRo 

autentické nebo nikoli. Ostatní odesílatelé emailŧ autenticitu potvrdili, proto bylo podle 

výboru potřeba zjistit, zda i tyto byly pravé nebo ne. Šafařík to popřel, na otázku, zda 

neposílal nic v tomto duchu, odmítl odpovídat. Článek zmiňoval, ţe emaily odpovídaly 

aktuálnímu dění ve volbě ředitele. Pro některé politiky však bylo dŧleţitější porušení 

anonymity emailŧ neţ diskreditace volby ředitele. Volba má být nezávislá, ale uţ 

v minulosti s tím byly problémy – například v roce 2011, kdy se krátce před volbou 

ředitele ČT sešel tehdejší premiér Petr Nečas se třemi kandidáty. 

Článek nabídl rŧzné pohledy na situaci. Pro některé politiky byl podstatnější samotný únik 

informací, pro jiné přímo články ohledně volby ředitele ČRo. 

V textu byli jmenovitě uvedeni členové Rady, jejich profese a případně politické smýšlení. 
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Dále popisoval proces volby členŧ Rady. 

V souvislosti s výslednou volbou pak poslední článek zmínil také odstoupení předsedy 

Rady Šafaříka z dŧvodu pracovního vytíţení. Byla v něm však připomenuta i kauza 

s emaily a byla naznačena jako moţný pravý dŧvod odchodu. 

4.3.1.4 iDNES.cz 

Na iDNES.cz vyšlo k tématu sedm článkŧ. Formulace v nich se často shodovaly s texty 

v novinách (ačkoli je obvykle psali jiní autoři), totoţný byl ale pouze jeden článek 

informující o výběru pěti postupujících kandidátŧ (odlišnost byla pouze v titulku a pořadí 

odstavcŧ). 

Přímo volbě se texty věnovaly spíše okrajově. Kromě článku o výběru pěti kandidátŧ, 

který vyšel i v novinách, byla volba hlavním tématem textu v článku informujícím 

o výsledku finální volby. Ten zahrnoval informace o prŧběhu volby (prezentace projektŧ 

pěti kandidátŧ, v prvním kole volby pět hlasŧ pro Zavorala a dva pro Skřivánka, ve druhém 

kole sedm hlasŧ pro Zavorala), plány nového ředitele a také názorové očekávání před 

volbou. Radní podle článku nepovaţovali ţádný z projektŧ pěti kandidátŧ za vybočující, 

k výtkám patřilo nedostatečné zohlednění specifik veřejnoprávního média a málo 

zpracovaná digitalizace, která rozhlas čeká. Za časté téma v projektech bylo povaţováno 

řešení zpravodajských stanic Radioţurnál a ČRo Plus. U finalistŧ články zmiňovaly postoj 

vŧči veřejnoprávním médiím coby dŧleţitým v kontrastu k médiím soukromým. 

Ostatní články na webu se týkaly primárně okolností kolem volby: odstoupení 

předsednictva Rady a volba jeho nástupcŧ, uniklé emaily ze schránky premiéra Sobotky, 

jejich řešení na schŧzi výboru Poslanecké sněmovny a odstoupení předsedy Rady Šafaříka. 

Teprve v posledních odstavcích byla v rámci uvedení do kontextu zmíněna volba ředitele – 

lhŧta pro podání přihlášek zahrnujících projekt o vývoji ČRo, výběr pěti projektŧ 

k veřejnému slyšení 20. ledna 2016, jména kandidátŧ a jejich profese. 

Uvádění do kontextu bylo charakteristickým prvkem článkŧ. V případě emailŧ se 

nezabývaly jen situací kolem volby ředitele ČRo, ale informovaly i komplexně o celé 

situaci (kdo emaily zveřejnil, co to znamená, čeho se týkaly), v případě změn v Radě ČRo 

se jeden odstavec věnoval i vysvětlení existence Rady a její pŧsobnosti. Dojem uvádění do 

souvislostí podpořilo i vyuţití hypertextových odkazŧ, kterými na sebe články vzájemně 

odkazovaly. 
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Téma: Rezignace z funkcí 

Články se postupně věnovaly třem rezignacím – chronologicky vzato rezignaci ředitele 

ČRo Petera Duhana, předsedy Rady ČRo Michala Stehlíka a obou místopředsedŧ (a jejich 

nahrazení) a pozdější rezignaci nového předsedy Rady ČRo Petra Šafaříka. Odstoupení 

ředitele bylo zmíněno jen okrajově, v případě Rady ČRo byly texty podrobnější. 

Za zmínku však stojí zpŧsob, jakým byly prezentovány rezignace Duhana a Šafaříka. 

Články vţdy uvedly dŧvod, proč dotyční rezignovali (zdravotní dŧvody/pracovní vytíţení) 

a v následující větě byla jakoby mimochodem zmíněna situace, která s nimi souvisí 

(zaměstnávání syna/emaily premiéra Sobotky). Nebylo zde však jasněji řečeno, ţe by 

mohlo jít o pravý dŧvod rezignace. V případě Duhana navíc novináři neuváděli 

zaměstnávání bývalých radních, jen jeho vlastního syna. 

Téma: Zveřejněné emaily 

Největší pozornost věnoval server emailŧm ze schránky premiéra Sobotky, které zveřejnila 

skupina White Media na svých webových stránkách. Články jednak podrobně 

vysvětlovaly, co se vŧbec stalo a jak se bude situace řešit (záleţitost řeší Útvar pro 

odhalování organizovaného zločinu, ale protoţe jsou stránky umístěny v USA, je dopadení 

pachatele sloţitější), jednak blíţe odhalily obsah emailŧ. Zmiňovaly i témata nesouvisející 

s volbou ředitele ČRo, v souvislosti s volbou pak popsaly podrobněji, o co přesně 

v emailech šlo: Šafařík měl premiéra informovat o volbě prozatímního ředitele Karla Zýky 

a později o vyřazení pěti přihlášek nesplňujících kritéria a zbývajících šestadvaceti 

kandidátech, ze kterých se pět bude vybírat pro veřejné čtení. Všechny tyto informace byly 

veřejné, ale podle dat emailŧ je měl premiér obdrţet dříve, neţ byly oficiálně zveřejněny. 

Větší prostor věnovaly články také schŧzi volebního výboru Poslanecké sněmovny, kterou 

svolal předseda výboru Martin Komárek za účelem vysvětlení situace ohledně emailŧ. 

Ačkoli se Šafařík jiţ dříve vyjádřil, ţe emaily nebyly autentické, Komárek a někteří další 

členové po něm chtěli další obhajobu. Šafařík se však na schŧzi nedostavil z dŧvodu 

nemoci. Výbor více neţ hodinu projednával, jestli se má touto situací zabývat. Při 

hlasování o schválení programu (tedy o samotném řešení situace) nebyl program schválen 

(sedm členŧ bylo proti, pět pro). 

V rámci následného vývoje a odstoupení Šafaříka z funkce byla znovu kauza s emaily 

zmíněna. Kromě popření Šafaříka, ţe by emaily psal, články prvně uvedly i jeho vysvětlení 
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pŧvodně nejasného vyjadřování k situaci – pro ČTK uvedl, ţe se chtěl razantně distancovat 

od serveru a jeho praktik. Server White Media byl i v článcích iDNES.cz prezentován 

s negativním vyzněním – autoři byli označováni pojmy „xenofobové a neonacisté“. 

4.3.1.5 Právo 

V deníku Právo vyšlo v souvislosti s volbou ředitele ČRo sedm článkŧ. Jednalo se 

převáţně o kratší články popisující fakticky aktuální stav volby. V podstatě ke kaţdému 

kroku volby vyšel jeden stručný článek: neúspěšná volba prozatímního ředitele, odstoupení 

předsedy Rady Stehlíka, uzavření přihlášek, vyřazení přihlášek nesplňujících formální 

kritéria (jen zmínka v článku o schválení rozpočtu ČRo a ČT), výběr pěti kandidátŧ 

a finálová volba. 

Zmíněna byla i rezignace bývalého ředitele Duhana. V tomto případě noviny uváděly, ţe 

odešel ze zdravotních dŧvodŧ, a opět na tuto informaci navazoval text o řešení etičnosti 

zaměstnávání bývalých radních, syna jednoho z nich a také syna vlastního, které bylo 

dozorčí komisí shledáno jako nezákonné. 

Pokud jde o kandidáty, články se jim věnovaly velice okrajově. V souvislosti s uzavřením 

přihlášek zmínily prozatímního ředitele Karla Zýku, náměstka ředitele Reného Zavorala, 

někdejšího rozhlasového zpravodaje v USA Miroslava Konvalinu, bývalého ministra vnitra 

Jana Rumla, bývalého člena Rady ČRo Petra Ţantovského, bývalého předsedu Rady ČT 

Jana Mrzenu a koordinátora přechodu na digitální vysílání Zdeňka Duspivu. Ruml, Mrzena 

a moderátor Vladimír Kroc byli pak jmenováni jako nepostupující po výběru finálové 

pětice kandidátŧ, která byla v článku také uvedena. Rumlovo jméno noviny vyzdvihly 

v obou článcích uţ v titulku, jednou jako jednoho z uchazečŧ („Jan Ruml mezi uchazeči 

o křeslo šéfa ČRo“), podruhé v souvislosti s vyřazením („Exministr Ruml rozhlasu šéfovat 

nebude“). Ţádný z článkŧ se však nevěnoval kandidátŧm podrobněji neţ uvedením jejich 

profese (například jejich představy o vývoji rozhlasu nebyly vŧbec zmíněny). 

Větší prostor vyhradily noviny aţ nově zvolenému řediteli, a to jak v článku informujícím 

o výsledku volby (opět popisně: zvolen ve druhém kole sedmi hlasy z devíti, konkurentem 

Skřivánek), tak také v rozhovoru vydaném devět dnŧ po volbě. Protoţe ostatní články byly 

krátké zprávy bez jakýchkoli hodnotících prvkŧ, nabízí rozhovor dobrou příleţitost pro 

nahlédnutí do redakčního zákulisí v tom smyslu, ţe je podle kladených otázek patrné, co 

redaktor povaţuje za dŧleţité. Zatímco v rozhovoru s kandidátem Rumlem v MF DNES 
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byla struktura poměrně jasná (co chcete udělat, jak se obáváte konkurence), v tomto 

případě se redaktorka dotkla konkrétních témat: zvyšování koncesionářských poplatkŧ, 

moţná zbytečnost dvou zpravodajských stanic, boj s konkurencí, navázání na pŧvodního 

ředitele vs. změny a moţný tlak ze strany politikŧ na veřejnoprávní médium. Některé 

otázky byly poměrně ráznější – například v souvislosti s koncesionářskými poplatky: „To 

uţ nemáte kam sáhnout pro peníze?“ 

4.3.1.6 Novinky.cz 

Na serveru Novinky.cz vyšlo osm článkŧ, z nichţ čtyři byly přesnou nebo téměř totoţnou 

kopií článkŧ z novin. Odlišnosti byly v titulcích a některá slova nahradila synonyma. 

Konkrétně se jednalo o odstoupení předsedy Rady ČRo Stehlíka a jeho nahrazení 

Šafaříkem, schválení rozpočtu pro ČRo a ČT (se zmínkou o vyřazení pěti neplatných 

přihlášek), výběr pěti kandidátŧ k lednové veřejné prezentaci projektŧ a článek o zvolení 

Zavorala (rozšířený navíc dvěma odstavci o odstoupení předsedy Rady ČRo Šafaříka). 

Další články se věnovaly tématu, které bylo v novinách zcela opominuto (respektive 

neřešeno v souvislosti s Českým rozhlasem), a sice zveřejněným emailŧm ze schránky 

premiéra Sobotky. Informovaly o schŧzi výboru Poslanecké sněmovny před i po jejím 

konání, v obou případech zmiňovaly názory poslancŧ nakloněných jedné i druhé verzi 

kauzy. Stručně zde byl popsán zdroj zveřejněných emailŧ („hackeři na neonacistickém 

webu White Media, extremistická skupina“) a byly zmíněny i funkce a moţnosti výboru – 

ten navrhuje kandidáty do mediálních rad a mŧţe vydat podnět k odvolání předsedy Rady 

(sám ho ale odvolat nemŧţe). Články opakovaně uváděly obavy politikŧ ze 

zpolitizovanosti volby. 

Dále články informovaly o dvou prohlášeních předsedy Rady ČRo Šafaříka, konkrétně 

o prohlášení, ţe emaily nepsal, a o rozhodnutí odstoupit z funkce předsedy Rady. Tyto 

články byly čistě informativní a odkazovaly k souvisejícím událostem (schŧze výboru, 

emaily ze schránky premiéra Sobotky, doba trvání předsednictví Šafaříka, blíţící se volba 

ředitele), a to jak zmínkou, tak také hypertextovým odkazem na související články. 

V souvislosti s odstoupením Šafaříka uváděly, ţe dŧvodem je pracovní vytíţení. 

V následující větě pak ale bylo zmíněno, ţe byl Šafařík v poslední době řešen v souvislosti 

s emaily – věta nebyla nijak navázána na předešlou informaci, ale z kontextu vyplývá, ţe 

by to mohl být pravý dŧvod. 
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Za zmínku stojí zpŧsob, jakým byla prezentována autenticita emailŧ. Do doby, neţ Šafařík 

veřejně prohlásil, ţe emaily nepsal, redaktoři často pouţívali formulace, podle kterých byla 

autenticita povaţována za hotovou věc (emaily, „které premiérovi (…) poslal předseda 

Rady Českého rozhlasu“). Presumpci neviny uznávající formulace byly z počátku méně 

časté, objevily se hlavně aţ po oficiálním Šafaříkově vyjádření („emaily z jeho schránky 

přišly“). 

4.3.1.7 Porovnání reprezentace v jednotlivých médiích (volba ředitele 

ČRo) 

V souvislosti s volbou se objevilo několik témat, jimţ jednotlivá média věnovala rŧznou 

míru pozornosti. Těm nejzásadnějším (procesu volby jako takovému, rezignaci předešlého 

ředitele, úniku emailŧ ze schránky premiéra a rezignaci předsedy Rady ČRo) se věnovalo 

kaţdé médium, respektive spíše kaţdá dvojice (deník a webový portál ze stejného 

vydavatelství). Vypozorovala jsem, ţe se v tomto směru obě verze doplňují, a pokud 

něčemu nebyl dán prostor v deníku, doplnil ho právě internetový portál. 

Jednoznačně nejkomplexnější zpravodajství poskytly Hospodářské noviny a IHNED.cz. 

Volbě se věnovaly podrobně ve zprávách i komentářích, informovaly o všech krocích ve 

volbě i souvisejících událostech. Jako jediná dvojice médií představila všech dvacet šest 

zařazených kandidátŧ a nabídla odkaz na znění projektŧ pěti postupujících. Podrobněji se 

i tištěná podoba věnovala vybrané pětici kandidátŧ a zmiňovány byly i jejich představy. Na 

webu byla vyuţita forma online reportáţe pro první volbu prozatímního ředitele, schŧzi 

výboru ohledně emailŧ a samotnou volbu. 

Co se týče ostatních médií, ta se kandidátŧm věnovala, ale poměrně stručně. Mladá fronta 

DNES a iDNES.cz uvedly jména a profese některých kandidátŧ a profesní medailonky 

finálové pětice, v MF vyšel rozhovor s jedním z kandidátŧ Janem Rumlem. Nejstručněji 

referovaly o kandidátech Právo a Novinky.cz, které zmínily pouze jména a profese 

některých kandidátŧ. I v nich byl zmiňován Ruml, a to dokonce ve dvou titulcích, jejichţ 

obsah pak popisoval aktuální vývoj ve volbě. Rozhovor uskutečnilo Právo ještě s nově 

zvoleným ředitelem a dotklo se jiţ konkrétních témat. 

Navzdory očekáváním nebyla velká pozornost věnována osobnosti ředitele 

a veřejnoprávnosti jako takové. Motivace okrajově zmínily Hospodářské noviny 

(disponování dvoumiliardovým rozpočtem rozhlasu) a Mladá fronta DNES (prestiţ pozice, 

plat sto šedesát tisíc korun a pololetní odměny do výše tří platŧ). O něco častěji byla 
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zmiňována povinnost vypracovat projekt o směřování rozhlasu a v souvislosti s tím články 

uváděly názor členŧ Rady ČRo, ţe jsou projekty často příliš manaţerské a nezohledňují 

specifika veřejnoprávního média. MF DNES pak ještě zmiňovala oficiální parametry jako 

vysokoškolské vzdělání, čistý trestní rejstřík a lustrační osvědčení. Občas byly uváděny 

výhody a nevýhody kandidátŧ z rozhlasu oproti kandidátŧm zvnějšku. Hospodářské noviny 

například po výsledné volbě konstatovaly, ţe Zavoral, který jiţ v rozhlasu pracoval, měl 

moţnost lépe zohlednit fungování rozhlasu, ale je otázkou, zda jeho zkušenosti nebudou 

bránit razantnějším změnám. 

Protoţe má veřejnoprávní médium poskytovat nezkreslené informace, dalo by se očekávat, 

ţe v médiích bude řešen vliv politikŧ. Obecněji se mu věnovaly Hospodářské noviny 

a v komentáři zmínily, ţe tato volba se nezdá být ovlivněná. Největším tématem v této 

oblasti byly však uniklé emaily ze schránky premiéra Sobotky. V komentáři 

Hospodářských novin byly zmíněny, podrobněji se jim ale věnovaly MF DNES a všechny 

tři zpravodajské portály. V rŧzné míře byla popisována celá situace, iDNES.cz psal 

podrobněji i o ostatních emailech neţ jen o volbě ředitele. Větší prostor věnovala hlavně 

internetová média schŧzi výboru Poslanecké sněmovny (někde nazývaném jako 

mediálním, jinde volebním) a prezentovala i názory jednotlivých politikŧ. Co se týče 

vyznění článkŧ, nejopatrněji se vyjadřovaly Hospodářské noviny a IHNED.cz, které se 

v souvislosti s autenticitou vyhýbaly jednoznačnému označení provinění Šafaříka. MF 

DNES a iDNES.cz pouţívaly jasné označení střídavě s nejasným, Novinky.cz prezentovaly 

emaily jako autentické nejvíce aţ do Šafaříkova jednoznačnějšího vyjádření, ţe emaily 

nepsal. 

Pokud jde o citové zabarvení článkŧ, autoři občas pouţívali expresivní slova, ale výrazněji 

se nepřikláněli na jednu ani druhou stranu. Hospodářské noviny vyjadřovaly v komentářích 

nesouhlas se svoláním výboru, protoţe podle nich Martin Komárek, který výbor svolal, 

neměl dostatek informací, a projevily souhlas s výsledkem volby ředitele. V souvislosti 

s rezignací ředitele Duhana a posléze předsedy Rady Šafaříka se celkově objevoval náznak 

toho, ţe oficiální dŧvody (zdravotní/pracovní vytíţení) jsou skutečně jen oficiálními, 

i kdyţ obvykle rádoby nenápadně. MF DNES pouţívala občas i ve zprávách méně oficiální 

slovní spojení jako „na křeslo je tlačenice, boj o rozhlas“ či „stín Sobotkovy pošty“. Právo 

od objektivity upustilo v rozhovoru s nově zvoleným ředitelem. 
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4.3.2 Volba ředitele České televize 

4.3.2.1 Hospodářské noviny 

V Hospodářských novinách vyšlo v souvislosti s volbou ředitele dvanáct článkŧ. Velkým 

tématem byla zejména kritika ministra Andreje Babiše mířená na zpravodajství České 

televize, které ho podle jeho slov mělo zdiskreditovat před blíţícími se volbami. Stíţnosti 

se týkaly jednak zpráv, ve kterých byl řešen jeho majetek, a jednak vloţení údajně 

podprahových záběrŧ svazkŧ StB s názvem Bureš, jak měl být označován (podle 

slovenských soudŧ byl však ve svazcích neoprávněně). Dosavadní ředitel Petr Dvořák je 

podle Babiše nakloněn ČSSD a vychází jí vstříc, zatímco Babišovo ANO očerňuje. 

Zmíněna byla také dlouhodobá kritika hospodaření ČT. Z pohledu České televize bylo 

konstatováno, ţe ţádná kampaň vedena není a radní Šarapatka označil stíţnosti za frontální 

politický útok hnutí ANO. 

Hospodářské noviny psaly dále o článcích deníku Mladá fronta DNES, které informovaly 

o několikamilionové zakázce pro tři PR agentury. MF DNES vytýkala to, ţe jedna 

z agentur Bison&Rose je spoluvlastněna Miroslavem Rŧţičkou, poradcem ministra vnitra 

Chovance z ČSSD, a ţe se takováto zakázka řeší v době politických tahanic o Českou 

televizi. I k tomuto se Česká televize vyjádřila odmítavě s tím, ţe předběţné oznámení 

o zakázce bylo vydáno uţ v roce 2015. Dvořák označil osočování ze strany MF DNES za 

estébácké postupy z 50. let. 

Další kritika se týkala předčasné volby ředitele. Ačkoli měl úřadujícímu řediteli Dvořákovi 

vypršet mandát aţ na konci září, volba byla v plánu na přelomu dubna a května. Ze strany 

kritikŧ (včetně Babiše) zaznívala domněnka, ţe je to proto, aby volila Rada ČT 

v dosavadním, Dvořákovi nakloněném sloţení, neţ třem radním vyprší na konci května 

mandát. Předsednictvo Rady opakovaně uvedlo, ţe dŧvodem jsou blíţící se parlamentní 

volby a cíl, aby v jejich době televize měla nového ředitele a fungovala, stejně jako 

dostatek času pro ukončení předešlého pracovního poměru nového ředitele, pokud by se 

jím nestal Dvořák. 

Kritika političnosti zazněla i z jiných stran. Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka se 

ČT bude snaţit zasahovat do politického dění okatou preferencí konkrétních politických 

stran a politikŧ bez ohledu na to, kdo se ředitelem stane. Krátce před prvním kolem volby 

se pak uskutečnila konference o roli ČT pořádaná senátorem Janem Velebou (SPO), na 

které se sešli odpŧrci současného fungování ČT. Tato schŧze byla kritizována jak Radou, 
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tak také novinami. 

V případě politických sporŧ byli redaktoři novin velice opatrní a snaţili se o neutralitu. 

Kaţdé tvrzení podkládali informací, kdo ho řekl, případně pouţívali vyhýbavá slova jako 

údajně, prý apod. Obě zprávy, které se týkaly přímo vzniklých situací, byly však doplněny 

komentáři, ve kterých uţ autor tak neutrální nebyl. Přikláněl se na stranu České televize, 

která se podle něj snaţí o nestrannost. Babišŧv útok byl podle něj podmíněn tím, ţe ČT 

aktuálně zveřejňovala informace, které mu mohly zkomplikovat volby. Dokud se ČT 

věnovala kritice jiných politikŧ, naopak její reportáţ doporučoval na svém Twitteru. Podle 

komentátora se Babiš snaţil o sníţení dŧvěryhodnosti veřejnoprávní televize, a ačkoli 

kromě jeho skalních voličŧ nemŧţe nikdo uvěřit v jeho nevinu, sníţení dŧvěry se mu mŧţe 

podařit díky tomu, ţe se Česká televize nechala do konfliktu vtáhnout a pouţila nadsazený 

příměr estébáckých postupŧ. 

Otázku politiky označovaly noviny za problematickou, byť mírnější neţ v minulých letech. 

Zmínily i riziko „mocenské aliance“ Babiše a prezidenta Miloše Zemana v případě 

úspěšných voleb obou z nich, neboť jsou oba velkými odpŧrci ČT. Informovaly také 

o aktuálně probíraném návrhu na změnu volby členŧ Rady, na které by se více podílela 

Akademie věd, ale zároveň by se posílil vliv parlamentních stran. Politická nejistota byla 

zmíněna i jako moţný dŧvod pouze dvanácti přihlášených uchazečŧ, podnět k tomu však 

dal přímo radní Šarapatka. 

Téma: Proces volby a kandidáti 

Ačkoli se články výrazně věnovaly politickým souvislostem, neopomenuly alespoň zmínit 

aktuální vývoj volby a jeho náleţitosti. Informovaly tak o termínu podání přihlášek do 

27. března 2017, zúţení počtu kandidátŧ 12. dubna 2017 a druhého kola volby s pohovory 

26. dubna 2017. Zmiňována byla i podmínka pro úspěšnou volbu, tedy zisk alespoň deseti 

hlasŧ radních a pro postup v prvním kole finálové volby osmi hlasŧ. 

Ještě před uzavřením přihlášek jmenovaly noviny jako jednoho z kandidátŧ bývalého 

ředitele televize Prima Martina Konráda, který se ke kandidatuře vyjádřil jako první s tím, 

ţe by pro něj byla pozice vrcholem kariéry. V novinách s ním byl zveřejněn rozhovor, 

který měl být prvním ze série rozhovorŧ s kandidáty, další rozhovor však následoval aţ 

s vítězem Dvořákem po volbě. Ten se pak týkal víceméně všech dříve zmíněných témat: 

politických tlakŧ, problému dŧvěry veřejnoprávního média a otázky financování. 
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Po zveřejnění dvanácti přihlášených uchazečŧ bylo pět vybraných prezentováno ve 

stručném profesním medailonku: stávající ředitel Petr Dvořák, bývalý ředitel televize 

Prima Martin Konrád, vedoucí zahraniční redakce ČRo a bývalý zpravodaj ČT v Bruselu 

Jiří František Potuţník, šéfeditor zpravodajství Karel Novák a bývalý poslanec Daniel 

Petruška. U prvních čtyř články zmínily i plány s televizí jako druhá vlna digitalizace, 

podpora pŧvodní tvorby o české historii, moderní technologie umoţňující osobní balíčky 

a nastavení programu ČT 24 ke zvýšení sledovanosti. Dvořák a Konrád byli označeni za 

nejzkušenější a tím pádem i s největšími šancemi pro úspěch. 

S blíţícím se prvním kolem volby 12. dubna se ve zprávách i komentářích začalo zmiňovat 

očekávané vítězství dosavadního ředitele Dvořáka. Tato očekávání vycházela z celkově 

pozitivního hodnocení Rady v prŧběhu jeho dosavadního ředitelování, její podporu ve 

sporu proti Babišovi a plný počet patnácti hlasŧ při prvním kole volby. Jinak byli 

pochopitelně uvedeni i ostatní postupující kandidáti včetně počtu hlasŧ, které získali. 

Téma: Veřejnoprávnost 

V souvislosti s volbou ředitele České televize se v novinách více řešila veřejnoprávnost 

média. O podporu veřejnoprávnosti se chtěl podle svých slov zasadit kandidát Martin 

Konrád, který její současnou podobu povaţuje za příliš komerční. Pokud nabízejí 

veřejnoprávní média stejný obsah jako média komerční, nemá podle něj jejich existence 

smysl. 

Podobně se vyjadřovali i komentátoři novin. Kritizovali přílišnou snahu dodrţovat trendy 

a podporu zábavy na úkor obsahu a zdŧrazňovali potřebu zvyšovat stále klesající dŧvěru ve 

veřejnoprávní médium. 

Téma: Financování 

Několik článkŧ se dotklo otázky financování České televize. Byl zmíněn rozpočet ČT, 

který je menší kvŧli sniţování objemu reklamy a úbytku koncesionářŧ, a pravděpodobné 

zvyšování koncesionářského poplatku, které se nezvýšilo od roku 2008 (znovuzvolený 

ředitel však uvedl, ţe zvyšování aţ do roku 2020 neplánuje). Řešila se také problematika 

sledování televize na internetu, které zatím není zpoplatněno, ale také výhoda daňové 

změny, díky které získá ČT asi pŧl miliardy ročně zpátky. 

Jako motivaci pro kandidáty pak noviny uváděly disponovatelnost téměř 
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sedmimiliardovým rozpočtem. 

4.3.2.2 IHNED.cz 

Na webovém portálu IHNED.cz byly zveřejněny všechny články, které se objevily 

v novinách, avšak pouze pro předplatitele. Většina z nich se lišila pouze titulkem. Čistě 

internetových článkŧ vyšlo na webu třináct, některé z nich se ale opakovaly a lišily třeba 

jen jedním odstavcem. Tento postup se mi nezdá příliš pochopitelný, kdyţ web umoţňuje 

články aktualizovat. Naopak aktualizace článku nebyla zvolena vţdy vhodně, kdy autor 

očividně psal pŧvodní článek ještě před vypsáním výběrového řízení a aktualizoval ho po 

něm – v jednom z prvních odstavcŧ uváděl konkrétní data, zatímco v pozdějším uváděl 

obecnější termíny jako pŧlka dubna, přelom dubna a května apod. 

Výhody webu na druhé straně autoři vyuţili pro odkazování na podrobnější informace 

(podmínky pro účast ve volbě a kompletní rozhovory s kandidáty na webu DVTV) 

a související články. Pro referování o finální volbě byla vyuţita online reportáţ doplněná 

o videozáznam vysílaný ţivě.  

Čistě webové články se více věnovaly volbě jako takové. Opakovaně připomínaly data 

jednotlivých fází volby, tedy: odeslání přihlášek do 27. března, zveřejnění přihlášených 

uchazečŧ 29. března, první kolo volby 12. dubna a finální volba po pohovorech 26. dubna. 

Vysvětlovány byly také podmínky volby, kdy v prvním kole členové Rady ČT v tajném 

hlasování mohou zvolit aţ pět jmen a do druhého kola postupují uchazeči s minimálním 

počtem osmi hlasŧ. Finální volba je pak dvoukolová, kdy v prvním kole mŧţou radní 

vybrat kaţdý dva kandidáty, dva s nejvyšším počtem postupují do kola druhého a v něm uţ 

kaţdý volí pouze jedním hlasem. Podmínkou pro finální volbu je deset hlasŧ z patnácti, 

pokud by je nikdo nezískal, opakuje se nejprve třikrát volba z dvou finalistŧ, poté celá 

volba z pěti nejúspěšnějších, znovu třikrát ze dvou, a pokud se ani poté nepodaří vybrat, 

celé výběrové řízení se ruší. 

Téma: Předčasná volba 

V souvislosti s dubnovou volbou, která byla z některých stran kritizována, pouţíval 

IHNED.cz argumenty předsednictva Rady ČT, a sice blíţící se parlamentní volby, během 

kterých by televize měla mít nového ředitele a fungovat, a dostatek času pro ukončení 

předešlého pracovního poměru nového ředitele, pokud by se jím nestal Dvořák. Zároveň 

byl zmiňován i další pravděpodobný dŧvod, kterým by podle IHNED.cz mohlo být riziko 
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chybějících tří členŧ Rady ČT. Mohlo se totiţ stát, ţe by Poslanecká sněmovna nezvolila 

tři nové radní včas, kvŧli čemuţ by volilo pouze dvanáct členŧ Rady a hrozilo by, ţe se 

neshodnou. Tento dŧvod se v článcích objevoval opakovaně a je zajímavým kontrastem 

vŧči kritickým hlasŧm, které také mluvily o problematice konce mandátŧ tří radních, ale 

jako nevýhodě pro současného ředitele Dvořáka. 

Téma: Kandidáti 

Několik článkŧ uvádělo podmínky, které musí kandidáti splňovat, konkrétně: 

vysokoškolský titul, manaţerské předpoklady k řízení veřejnoprávního média 

a vypracování pěti aţ desetistránkového projektu o vývoji České televize v následujících 

šesti letech. Praxe v médiích byla vítána, ale nikoli nutná. Jako motivaci jmenovaly články 

opět prestiţ pozice, konkrétně jako „jednu z nejvlivnějších pozic v zemi“. Po zveřejnění 

počtu dvanácti přihlášených se portál zmínil, ţe je účast niţší neţ v minulých letech – 

v roce 2011 se hlásilo třicet šest uchazečŧ a o dva roky dříve dvaadvacet uchazečŧ – nijak 

to však nekomentoval. 

Co se týče prostoru věnovaného jednotlivým uchazečŧm, nebylo ho mnoho. Navzdory 

počtu velice podobných článkŧ se jen málo z nich věnovalo přímo kandidátŧm. První 

jmenný seznam dvanácti uchazečŧ byl zveřejněn ještě před oficiálním potvrzením, zda jsou 

všechny přihlášky platné, pouze u devíti z nich byl uveden stručný profesní ţivotopis. Po 

další fázi, zúţení počtu uchazečŧ na pět, články jmenovaly tyto vybrané, často s uvedením 

aktuální profese. Největší prostor pak byl vyčleněn den před volbou, kdy vyšel článek 

vycházející z rozhovorŧ s kandidáty poskytnutých pro DVTV a prezentující základní 

názory uchazečŧ. V tomto článku chyběly pouze představy Petra Dvořáka, který se 

rozhovorŧ neúčastnil. Článek přímo neuváděl, zda se jednalo o jeho rozhodnutí nebo zda 

nebyl přizván, dle formulace to ale vypadalo, ţe rozhodnutí bylo z Dvořákovy strany. Jeho 

názory byly naopak prezentovány v rámci online reportáţe z volby a následně po jeho 

zvolení. V jednom z povolebních článkŧ pak komentátor IHNED.cz konstatoval, ţe 

Dvořáka volili i radní, kteří ho obvykle kritizují, a to zřejmě proto, ţe jeho projekt byl 

kvalitní a na rozdíl od soupeřŧ nesliboval něco, co není v kompetencích ředitele ČT. 
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Téma: Politika 

Politické souvislosti byly v čistě webových článcích naopak okrajovějším tématem, 

objevily se ve třech článcích. Hodně se věnovaly článkŧm deníku MF DNES a tentokrát 

v méně neutrálním duchu. Zatímco v Hospodářských novinách se mluvilo o deníku 

z portfolia skupiny Agrofert, na webu se pouţívaly jednoznačnější pojmy jako „list patří 

Andreji Babišovi“ či „Babišovo impérium“. Dále byla situace zmíněna v rámci jednání 

Rady o výběrovém řízení na generálního ředitele, kdy bylo rozhodnuto, ţe je stíţnost na 

vysílání ČT neoprávněná a ţe bude Babišovi zasláno vyjádření. V neposlední řadě šlo 

o jedno z témat rozhovoru s předsedou Rady Janem Bednářem, který uvedl, ţe nedošlo 

k ţádné chybě a ţe takovéto referování naopak povaţuje za práci veřejnoprávního média. 

4.3.2.3 Mladá fronta DNES 

Reprezentace volby MF DNES byla velmi politická. Faktické informace kolem volby byly 

uváděny jen okrajově, větší pozornost se věnovala politickému zabarvení Rady ČT, 

předčasnosti volby a jejím motivŧm, kritice Petra Dvořáka a financování ČT. Ačkoli byl 

z dvanácti článkŧ pouze jeden komentář, objevovaly se i v ostatních subjektivně zabarvené 

výrazy. Články sice nabídly pohledy rŧzných stran, právě pouţívané výrazy, mnoţství 

článkŧ na dané téma a volba titulkŧ však naznačují pohled deníku. 

Téma: PR agentury 

Velkým tématem deníku byla zakázka pro tři PR agentury, které Česká televize najala na 

následující čtyři roky. Věnovaly se jim dva samostatné články a zmiňovány byly 

i v dalších článcích. V této souvislosti deník kritizoval ČT z několika hledisek: 

 za vyuţití 7,6/11,7 milionŧ korun z koncesionářských poplatkŧ (částka se 

v jednotlivých článcích liší) 

 za vypsání výběrového řízení v době, kdy se bude měnit ředitel a pozice ČT je 

nejistá z dŧvodu blíţících se parlamentních voleb a očekávaného střetu dvou 

největších stran (kdy je ČSSD České televizi nakloněna, zatímco ANO a prezident 

Zeman ji kritizuje) 

  za podobnou náplň práce všech tří agentur a jejich najmutí navzdory tomu, ţe má 

ČT vlastní divizi Nových médií. 

Zdŧrazněna byla také skutečnost, ţe jednu z agentur spoluvlastní Miloš Rŧţička, vlivný 
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poradce ministra vnitra z ČSSD, a druhá je sesterskou společností agentury, která při 

minulé volbě pomáhala Dvořákovi. 

Články prezentovaly i názory protistrany, a sice: 

 zveřejnění plánu výběrového řízení jiţ v roce 2015 

 snaha vyzkoušet něco nového a v případě úspěchu zřídit vlastní oddělení věnující 

se propagaci 

 problematičnost podrobnější specifikace činnosti jednotlivých agentur, dokud 

nebyla zadána první zakázka. 

Téma: Předčasná volba 

Větší pozornost věnovaly noviny také předčasné volbě ředitele. Uváděly dŧvody volby 

jako blíţící se parlamentní volby, čas nového ředitele na přípravu a riziko nezvolení tří 

nových členŧ Rady (s tím, ţe bylo chybně uvedeno, ţe by pak ředitele volilo pouze 

jedenáct členŧ). Občas byly dŧvody prezentovány jako „údajné“, zejména komentář 

otištěný tři dny po volbě uvedené dŧvody znevaţuje. Předčasnou volbu články celkově 

a často prezentovaly jako výhodu pro stávajícího ředitele Petra Dvořáka kvŧli tomu, ţe 

v pŧvodním sloţení Rady sedí jeho sympatizanti, kteří jeho dosavadní práci oceňovali 

maximální výší ročních prémií (přes dva miliony korun). Výhodnost pro Dvořáka byla 

zdŧrazňována i v době, kdy Dvořák ještě nepotvrdil svou kandidaturu. 

Téma: Novela zákona 

V souvislosti s politickými vlivy zmiňovaly noviny také plánovanou novelu zákona, která 

by měla vyřešit ovlivňování ze strany politikŧ. Zatímco nyní Radu volí poslanci na základě 

návrhŧ organizací, nově by ji měli volit přímo zástupci dvaadvaceti spolkŧ (Akademie věd, 

Česká unie sportu apod.). S novelou nesouhlasí obě vysílací veřejnoprávní média, názory 

poslancŧ se v tomto směru liší napříč stranami. Ačkoli se pŧvodně jednalo o návrh 

ministerstva kultury, to jej nepředloţilo, a tak jde aktuálně o iniciativu Martina Komárka 

z hnutí ANO. Proti je ČSSD, která má momentálně v Radě většinu, mj. s argumentem 

nejasnosti výběru spolkŧ (protiargumentem Komárka k tomuto bylo, ţe nejde 

o dogmaticky daný seznam), a zřejmě ani Andrej Babiš s návrhem nesouhlasí – deník 

uvedl názor, ţe pokud by ANO posílilo, mohlo by pro něj být nevýhodné přenechat volbu 

jiným organizacím. 
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Z prezentace deníku vyplývá, ţe byť má jít o odpolitizování Rady, u obou dominujících 

stran se z takového postupu objevují obavy. Nicméně neutuchající řešení stranického 

zabarvení Rady bylo zřejmé i v přehledu členŧ současné Rady, u kterých byla zmíněna 

jejich politická příslušnost či náklonnost. 

Samotnému sporu ČT a Andreje Babiše se deník příliš nevěnoval, byl zmíněn jen okrajově 

v souvislosti s politickým napětím a v rámci projednávání na zasedání Rady, kdy se 

předseda Rady vyjádřil, ţe ČT kampaň určitě nevede a ţe se stíţností bude Rada zabývat 

standardním zpŧsobem. 

Rŧzným vlivŧm, ať uţ se strany politikŧ nebo i vztahu mezi Radou a generálním ředitelem, 

se věnoval rozhovor s bývalým předsedou Rady ČT Milanem Uhdem. Z jeho pohledu 

k úspěšnému ovlivňování ze strany politikŧ nedochází. Naopak naprostou nezávislost mezi 

členy Rady a ředitelem není podle něj moţné udrţet vzhledem k probíhající spolupráci. 

Téma: Proces volby 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, samotný proces volby byl spíše okrajovým tématem. Nicméně 

kaţdou fázi volby články alespoň zmínily – vypsání výběrového řízení, uzávěrka 27. 

března, první kolo volby 12. dubna a finální volba 26. dubna. V jednom z článkŧ byl 

odstavec věnován teoretickému popisu volby včetně počtŧ hlasŧ potřebných pro zvolení 

a podmínky předloţení projektu a čistého lustračního osvědčení. 

Téma: Kandidáti 

Po uzavření přihlášek zveřejnily noviny seznam jmen přihlášených uchazečŧ. Opakovaně 

zmiňovaly, ţe se přihlásilo pouze dvanáct uchazečŧ, tedy o dvě třetiny méně neţ v předešlé 

volbě, jako dŧvod uváděly favorizování současného ředitele Dvořáka. Tato domněnka se 

objevovala v článcích aţ do výsledné volby, redaktoři (respektive redaktor, neboť většinu 

článkŧ tohoto typu psal jeden autor), se vyjadřovali poměrně jednoznačně: „Rýsuje se 

dalších šest let ČT v rukou Dvořáka, ostatní budou jen komparz, Televizní den D 

(D=Dvořák), Dárek pro ředitele“. 

Navzdory náznakŧm věnoval deník určitý prostor i ostatním kandidátŧm. S jedním z nich, 

Karlem Novákem, byl uskutečněn rozhovor o jeho plánech, zahrnující i zhodnocení 

politického vlivu. Novák uváděl, ţe by chtěl zlepšit zpravodajství, více se věnovat 

veřejnoprávním tématŧm a vliv politikŧ povaţuje za běţný, nesmí se mu ale podlehnout. 
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Dále byly plány kandidátŧ naznačeny po výběru finálové pětice a v rámci popisu jejich 

prezentace při volbě. 

Jako motivaci deník nejčastěji zmiňoval disponibilitu sedmimiliardovým rozpočtem, krátce 

před volbou pak ještě plat pět a pŧl milionu korun ročně a vliv na mocné veřejnoprávní 

médium. 

Téma: Finance 

Posledním větším tématem vypozorovaným v článcích o volbě ředitele byly finance. 

Řešily se v souvislosti s najmutím PR agentur, příjmem ředitele a ještě v rámci 

hospodaření ČT. V této souvislosti byl kritizován Dvořák za to, ţe se jeho rozpočet za 

dobu vedení televize zdá být vyrovnaný, ve skutečnosti je to ale podle analýzy MF DNES 

proto, ţe utratil dvě miliardy z fondu televizních poplatkŧ. Zatímco ČRo má poplatky 

zahrnuté v příjmech, ČT je má ve zvláštním fondu. Hospodařením se zabývá výbor 

Poslanecké sněmovny. Česká televize vysvětlovala úbytek peněz z fondu na rozvoj ČT 

a natáčení pořadŧ. Podle MF DNES ale výdaje nemohly být tak vysoké a toto čerpání bylo 

značně kritizováno. Kritika hospodaření zazněla podle novin i ze strany kandidáta na 

ředitele Martina Konráda. 

4.3.2.4 iDNES.cz 

Na webovém portálu iDNES.cz vyšlo k tématu volby ředitele osm článkŧ. Dva z nich byly 

shodné s články v novinách – zpráva o najmutí PR agentur a rozhovor s bývalým 

předsedou Rady ČT Uhdem (v případě rozhovoru šlo pouze o jeho část s odkazem na 

plnou verzi v deníku). Ostatní články byly odlišné, psali je i jiní autoři. 

Prezentace informací v čistě webových článcích se lišila od deníkové, a to jak v tématech, 

tak také ve výběru výrazŧ. Ve většině článkŧ se primárně řešila volba jako taková, teprve 

druhotně související okolnosti. Články pŧsobily objektivněji neţ v deníku, neobjevovala se 

v nich kritika nebo spekulace. 

Z hlediska moţností internetu byly hojně vyuţívány odkazy na související články a krátká 

videa (vyhlášení výběrového řízení, vyhlášení výsledkŧ prvního i druhého kola volby 

ředitele, projev mluvčího Ovčáčka na konferenci o roli ČT). 
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Téma: Průběh volby a kandidáti 

Prakticky ke kaţdému kroku volby vyšel na webu jeden článek – vyhlášení výběrového 

řízení a stanovení termínŧ, uzavření přihlášek a představení kandidátŧ, výběr pěti 

postupujících kandidátŧ a finálová volba. Popis jednotlivých krokŧ byl faktický, 

s uvedenými termíny a náleţitostmi volby (kolik je potřeba hlasŧ, jakým zpŧsobem se bude 

volit, kolik hlasŧ který kandidát získal). Zmiňovány byly i parametry, které museli 

kandidáti splnit: vysokoškolské vzdělání, manaţerské schopnosti pro řízení veřejnoprávní 

instituce, vypracování projektu o pěti aţ deseti normostranách a praxe v médiích jako 

výhoda, nikoli podmínka. 

Jen jeden článek informoval o tom, ţe volba ředitele proběhne dříve, neţ vyprší mandát 

dosavadního ředitele. Uvedeny byly dŧvody blíţících se parlamentních voleb, dostatek 

času na přípravu nového ředitele a riziko nedostatečného počtu radních pro pozdější volbu. 

Všechny dŧvody byly pouze konstatováním, nijak nehodnoceny.  

Po uzavření přihlášek uvedl portál jmenný seznam všech uchazečŧ, u Dvořáka, Nováka 

a Konráda byla zmíněna i profese. Větší prostor pak iDNES.cz věnoval uţšímu výběru pěti 

kandidátŧ, kdy článek o výsledné volbě uváděl i jejich postoje prezentované během volby. 

Největší prostor pak byl vyhrazen pro vítěze Dvořáka, o jehoţ plánech vyšel zvláštní 

článek po volbě. 

Téma: Politika 

Z pohledu politiky zaujal největší prostor článek o konferenci Role České televize v naší 

společnosti, kterou uspořádal předseda Strany práv občanŧ Jan Veleba. Článek se týkal 

zejména projevu Jiřího Ovčáčka, který kritizoval, ţe Česká televize referuje jinak o Miloši 

Zemanovi a Andreji Babišovi neţ o ostatních politicích s tím, ţe ostatní upřednostňuje. 

Kritizoval také nevyváţenost zpravodajství při volbě prezidenta USA. Kromě Ovčáčka 

byly zmíněny také příspěvky kritizující hospodaření ČT, navrhující kompletní zrušení 

příjmŧ z reklamy nebo zrušení ČT. Text poukázal na skutečnost, ţe byla konference 

svolána krátce před volbou ředitele ČT a nových členŧ Rady ČT. 

Výtky vŧči nevyváţenosti zpráv o výsledku prezidentské volby v USA zazněly i ze strany 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Stíţnost RRTV projednávala Rada ČT 

na svém zasedání, na kterém bylo vyhlášeno výběrové řízení na volbu ředitele ČT. Česká 
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televize nechala vypracovat analýzu od nezávislé agentury, která stíţnost RRTV 

nepotvrdila. Podle šéfredaktora zpravodajství ČT Petra Mrzeny byl rozdíl ve výsledku 

analýz zapříčiněn nejasnou metodou a nevhodným výběrem z dvanáctihodinového 

vysílání. Radní Zdeněk Šarapatka naznačil, ţe dŧvodem bylo vyhovění politické zakázce, 

kdy výsledek analýzy RRTV vyhovuje Praţskému hradu a dalším, kteří kritizují 

zpravodajství ČT za nedostatečně proruskou prezentaci. 

Na stejném zasedání Rady ČT (a ve stejném článku) se okrajově řešily i stíţnost ministra 

financí Babiše a článek MF DNES o PR agenturách. 

Téma: Financování 

Několik článkŧ se dotklo i otázky financování České televize. Šlo o kritiku utracených 

dvou miliard korun na konferenci o ČT, ke které se vyjádřila tisková mluvčí ČT jako 

o nezbytnosti vzhledem ke sníţení příjmŧ z reklamy oproti dřívější době. Ke stejnému 

tématu se vyjádřil i Dvořák, který zmínil, ţe je ve fondu stále dost peněz a navíc se příjmy 

televize zlepší díky změně zákona o odpočtu DPH pro veřejnoprávní média. 

4.3.2.5 Právo 

V deníku Právo vyšlo k volbě ředitele České televize šest článkŧ. Ty byly převáţně 

faktické, popisovaly zejména jednotlivé fáze volby a procesní informace. Opakovaně byly 

zmiňovány termíny volby (vyhlášení výběrového řízení, termín pro podání přihlášek, 

zúţení počtu uchazečŧ, finální volba, začátek funkčního období nového ředitele) a proces 

volby jako takové: kaţdý z uchazečŧ (v pořadí určeném losem) prezentuje v deseti 

minutách svŧj projekt, poté následuje neomezený prostor pro dotazy radních a dvě kola 

tajné volby, kdy podmínkou pro vítězství je alespoň deset hlasŧ. Články vycházely 

v prŧběhu po kaţdé fázi volby, tedy po vyhlášení výběrového řízení, po uzavření přihlášek 

(s ještě neoficiálním počtem dvanácti uchazečŧ), po zúţení počtu uchazečŧ na pět, v den 

volby s očekáváními a den po volbě s výsledkem volby. 

Pokud jde o dřívější volbu ředitele, byla zmíněna v jednom článku s oficiálními dŧvody 

Rady – ze zákoníku práce vyplývající dvouměsíční výpovědní lhŧta, kterou by musel nový 

ředitel dodrţet, a blíţící se parlamentní volby, během nichţ by zaměstnanci ČT neměli být 

v nejistotě. Jako další pravděpodobný uvedly noviny výměnu tří radních, která by se 

nemusela stihnout a ředitele by tak volilo pouze dvanáct radních. 



 

 

62 

Co se týče jednotlivých kandidátŧ, noviny uvedly seznam devíti z dvanácti 

předpokládaných uchazečŧ a poté jména a profese pětice postupujících spolu s počtem 

hlasŧ, které pro postup získali. Větší prostor byl věnován před volbou Martinu Konrádovi, 

s nímţ byl uskutečněn rozhovor o jeho představách a plánech. Dále byly zveřejněny plány 

a názory znovuzvoleného ředitele Dvořáka. V souvislosti se šancemi kandidátŧ deník 

teprve v den volby naznačil, ţe nepŧjde zřejmě o ţádné překvapení, protoţe obhajující 

Dvořák získal v prvním kole volby všech patnáct hlasŧ. 

Jeden z článkŧ zmínil i tři situace související s volbou ředitele, a sice analýzu zpravodajství 

americké prezidentské volby, kritiku ze strany Andreje Babiše a článek MF DNES o PR 

agenturách. Všechny tyto události byly řešeny na zasedání Rady ČT, na kterém bylo 

vyhlášeno výběrové řízení na nového ředitele, a tak je zmínil i článek o vyhlášení volby. 

Co se týče americké prezidentské volby, článek informoval, ţe RRTV kritizovala pořad 

Americká volební noc na ČT 24, ve kterém mělo být zpravodajství nevyváţené a stranící 

Hillary Clintonové, analýza agenturou Mediatenor však výtky vyvrátila. V souvislosti 

s Andrejem Babišem článek zmínil prohlášení předsedy Rady ČT Jana Bednáře, ţe ČT 

ţádnou kampaň nevede a ţe bude ministrovi odpovězeno standardní cestou (písemně). 

K poslednímu tématu se na zasedání vyjádřil Dvořák, který označil přístup deníku za 

estébácké postupy a účelové propojování jevŧ, neboť zakázka byla projednávána jiţ v roce 

2015. Dvořák také argumentoval tím, ţe nepŧjde o dvanáct milionŧ, ale 9,6 milionŧ 

a moţná ani tato částka nebude vyčerpána. Zároveň se podle Dvořáka nemá jednat 

o vylepšování pověsti, ale propagaci pořadŧ na internetu a sociálních sítích. 

4.3.2.6 Novinky.cz 

Na serveru Novinky.cz vyšlo o volbě ředitele ČT pět článkŧ, z nichţ dva byly totoţné 

s články z novin s rozdílem v titulcích a několika slovech (článek o vypsání výběrového 

řízení a dalších okolnostech řešených na zasedání Rady a článek informující o dvanácti 

přihlášených uchazečích). Další články se týkaly převáţně stejných témat jako v deníku, 

šlo o ještě jeden článek o vypsání výběrového řízení s faktickými informacemi ohledně 

termínŧ a poţadavkŧ na kandidáty a o článek informující o výsledku volby. Ten se týkal 

zejména znovuzvoleného ředitele, jeho plánŧ a dosavadní profesní kariéry, zmíněny ale 

byly i předešlé informace k volbě. 

Na rozdíl od deníku se naopak na webu objevil podrobnější článek o konferenci Role 

České televize v naší společnosti. Konference portál označil za „spílání České televizi“, 
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zmíněny byly kritické poznámky k hospodaření (mj. machinace s fondem 

koncesionářských poplatkŧ), nedostatečné vyuţívání alternativních médií (případně jejich 

prezentaci jako proruskou, propagandistickou), nevyváţené zpravodajství o politicích 

i zbytečnost ČT jako probruselského média. Článek poukázal na skutečnost, ţe se 

konference koná krátce před volbou ředitele ČT a volbou nových členŧ Rady ČT, k čemuţ 

se měl pořadatel Veleba vyjádřit jako k náhodě, spekulace však tvrdí, ţe má jít o vyvinutí 

tlaku na ČT. 

4.3.2.7 Porovnání reprezentace v jednotlivých médiích (volba ředitele 

ČT) 

Zatímco v případě volby ředitele Českého rozhlasu se prezentace v jednotlivých médiích 

lišila v drobnostech jako odlišném prostoru pro určité téma nebo v případě webu rŧznému 

vyuţití moţností, volba ředitele České televize byla pestřejší. 

Deník Právo a webová odnoţ Novinky.cz zŧstaly u celkově faktického popisu volby, 

věnovaly se zejména volbě jako takové, čemuţ odpovídá i poloviční počet článkŧ oproti 

zbývajícím médiím. Politickým okolnostem se věnovaly spíše okrajově, otázku Babišovy 

kritiky, PR agentur a stíţnosti RRTV na nevyváţenost zpravodajství o prezidentské volbě 

zmínily pouze v rámci řešení na zasedání Rady ČT, byť se všemi podstatnými 

informacemi. Výjimkou byl samostatný článek o konferenci o roli ČT s přednesením 

rŧznorodých kritických názorŧ jednotlivých účastníkŧ. Pouţívané výrazy byly neutrální, 

jen konference byla označena za „spílání“ České televizi a v den volby bylo v deníku 

Právo zmíněno, ţe volbu pravděpodobně vyhraje Dvořák. 

Média vydavatelství Economia a MAFRA se shodla v tom, ţe zatímco tištěné deníky 

referovaly primárně o politických souvislostech a okrajověji o volbě a přímo či nepřímo 

vyjadřovaly svŧj postoj, zpravodajské portály byly neutrálnější, zaměřené na volbu 

a naopak okrajověji zmiňovaly politické okolnosti. Zcela se však lišil přístup, kdy 

Hospodářské noviny a IHNED.cz se klonily spíše na stranu ČT a Dvořáka, kdeţto MF 

DNES a částečně i iDNES.cz je kritizovaly. 

Hospodářské noviny se jako jediné podrobněji věnovaly přímé kritice Andreje Babiše. 

Vysvětlily, čeho přesně se stíţnosti týkají a jak se k nim vyjádřila Česká televize, ostatní 

média tuto kauzu zmiňovala pouze v souvislosti jejího řešení na zasedání Rady ČT. Situaci 

ohledně PR agentur se pak podrobněji věnovaly Hospodářské noviny a MF DNES. V obou 

případech byly prezentovány názory obou stran, MF DNES však jako iniciátor měla 
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moţnost vícera protiargumentŧ. 

Co se týče konference o roli České televize, podrobněji se jí věnovaly iDNES.cz 

a Novinky.cz. Jednalo se o popis jednotlivých prezentací z konference a její mírné uvedení 

do kontextu s blíţící se volbou ředitele ČT a třech členŧ Rady ČT. Hospodářské noviny 

naopak o konferenci nepsaly, zmínily ji však kriticky v komentáři. Celkově se 

Hospodářské noviny k politickým okolnostem vyjadřovaly nejotevřeněji, avšak pouze 

v komentářích (ve zprávách pouţívaly opatrná vyjádření a odkazovaly na pŧvodce 

pouţitých výrokŧ). V kritice ze strany politikŧ byly Hospodářské noviny nakloněny České 

televizi, která se podle nich snaţí o nestrannost. Naopak jí však vytkly zapojení do 

politického sporu, které jí mŧţe uškodit. 

V rámci jednotlivých krokŧ volby se v médiích některé prezentace lišily. V souvislosti 

s předčasnou volbou ředitele uváděla média tři oficiální dŧvody (příprava nového ředitele, 

blíţící se parlamentní volby a riziko nezvolení tří nových radních), jen v MF DNES byla 

zdŧrazňována také výhoda současného sloţení Rady pro Dvořáka. Lišil se také názor na 

dŧvod přihlášení niţšího počtu uchazečŧ neţ v minulých letech. iDNES.cz, Právo 

a Novinky.cz srovnání s minulými lety neřešily vŧbec, IHNED.cz niţší počet pouze 

konstatoval, Hospodářské noviny zmínily názor jednoho z radních, ţe je na vině politická 

nejistota, a MF DNES označila za dŧvod očekávané vítězství Dvořáka. Očekávání vítězství 

Dvořáka se v ostatních médiích objevilo aţ po jeho vítězství v prvním kole 12. dubna. 

Pokud jde o samotné uchazeče, obvykle byla uváděna pouze jejich jména, případně stručné 

profesní medailonky. Jejich názory a plány byly zmiňovány aţ ve článcích o výsledné 

volbě, na IHNED.cz v článku o rozhovorech pro DVTV a poté přímo Dvořákovy po volbě. 

Větší prostor pro vyjádření dostali v rozhovorech pouze Martin Konrád v Hospodářských 

novinách a Právu a Karel Novák v MF DNES. 

Velmi zřídka (v Hospodářských novinách, na iHNED.cz a v MF DNES) byla zmíněna 

motivace kandidátŧ, navíc se v jednotlivých médiích lišila. K uváděným patřila 

disponovatelnost sedmimiliardovým rozpočtem televize, plat pět a pŧl milionu ročně, 

prestiţ a vliv na mocné veřejnoprávní médium. Častěji byly zmiňovány poţadavky kladené 

na nového ředitele (vysokoškolské vzdělání, manaţerské předpoklady pro vedení 

veřejnoprávního média, vypracování projektu, zkušenost v médiích pouze jako výhoda). 

Specifiku veřejnoprávního média se deníky ani portály příliš nevěnovaly (ani poţadavek 

„manaţerských předpokladŧ“ nebyl specifikován). Zmínka o veřejnoprávnosti se 
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objevovala pouze v názorech uchazečŧ, kteří zmiňovali, ţe se chtějí více věnovat 

veřejnoprávním tématŧm, Konrád ve svých rozhovorech přímo kritizoval přílišnou 

komerčnost České televize. S komerčností souhlasil i komentátor Hospodářských novin. 

Deník dále zdŧrazňoval potřebu zvýšení dŧvěryhodnosti České televize jako 

veřejnoprávního média. Ostatní zkoumaná média se tomuto nevěnovala. 

4.3.3 Volba ředitele České tiskové kanceláře 

Jak jiţ bylo zmíněno dříve, volbě ředitele České tiskové kanceláře se média příliš 

nevěnovala. Konkrétně se jednalo o sedm článkŧ: jeden v Hospodářských novinách, 

stručnou zmínku v komentáři k volbě ředitele ČT v Mladé frontě DNES, čtyři články na 

IHNED.cz a jeden článek na portálu Novinky.cz, z toho navíc dva články byly agenturním 

zpravodajstvím, tedy zprávou přímo od ČTK. Není tedy příliš relevantní porovnávat 

přístup jednotlivých médií. 

Všechny texty byly přísně faktické, v podobné formě jako články o ostatních volbách. 

IHNED.cz informoval o prŧběhu volby od vyhlášení výběrového řízení přes přihlášení čtyř 

uchazečŧ aţ po výslednou volbu, v ostatních médiích byla pouze zpráva o finálové volbě. 

Dále byl zmiňován proces volby (kvŧli nízké účasti bylo zrušeno první kolo za účelem 

sníţení počtu uchazečŧ, pro výslednou volbu byly potřeba alespoň čtyři ze sedmi hlasŧ, 

přičemţ znovuzvolený Jiří Majstr získal pět z nich), vyšší poţadavky na kandidáty a jejich 

stručné profesní medailonky. 

Absence článkŧ vede k zamyšlení, z jakého dŧvodu se ostatním veřejnoprávním médiím 

věnovala větší pozornost. IHNED.cz zmínil, ţe se volba odehrála ve stínu volby ředitele 

ČT. Dŧvodem mŧţe být také menší atraktivita tématu pro čtenáře, byť dŧleţitost 

významného zdroje informací většiny českých médií je jistě nediskutovatelná. 

4.3.4 Médii předpokládaná osobnost ředitele 

Na základě témat, kterým se deníky a zpravodajské portály věnovaly, lze vykreslit určitý 

obraz generálního ředitele veřejnoprávního média. Jeho prezentace a očekávání uváděné 

v médiích primárně odpovídaly zákonným poţadavkŧm. 

Hned v první volbě se média věnovala velkému problému porušení zákona, a sice 

u odstupujícího ředitele Petera Duhana, který zaměstnával bývalé radní, syna jednoho 

z radních a svého vlastního syna. Tuto skutečnost uváděla média často jako 

pravděpodobný dŧvod Duhanovy rezignace. Je tedy zřejmé, ţe osoba, která poruší zákon, 
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pozici generálního ředitele veřejnoprávního média zastávat nemŧţe. 

Velkou váhu přikládala média politické nestrannosti ředitele (potaţmo i radních, kteří 

o jeho volbě rozhodují, a celého média). V medailoncích kandidátŧ uváděla případnou 

politickou minulost nebo napojení na osoby blízké politikŧm. V případě volby ředitele 

ČRo se vedle medailonkŧ jednalo hlavně o problematičnost emailŧ, které údajně posílal 

předseda Rady ČRo premiérovi (a poskytoval by tak jedné politické straně informace 

ohledně volby ředitele). Ještě více se politické nestrannosti týkala volba ředitele ČT. 

Články zmiňovaly kritiku, která se objevuje z rŧzných stran. Ministr financí Andrej Babiš 

kritizoval zpravodajství ČT jako pošpiňující jeho samotného i jeho stranu a naopak stranící 

ČSSD. Dále se kritika objevila na konferenci o fungování ČT, kde se opět řešilo mimo jiné 

nadrţování České televize vybraným politickým stranám. Zde mluvčí prezidenta Jiří 

Ovčáček konstatoval, ţe vţdy je zpravodajství stranící, ať je ředitelem kdokoli. Výsledek 

volby ředitele podle něj určuje jen to, komu bude ČT stranit. Problematika byla zmíněna 

i v souvislosti s dle RRTV nevyváţeným zpravodajstvím při volbě prezidenta USA. 

Přímo ve vztahu ke generálnímu řediteli se nestrannost řešila ze dvou hledisek. Prvním 

z nich byla předčasná volba, kterou některá média (zejména MF DNES) označovala za 

výhodnou pro stávajícího ředitele Petra Dvořáka, neboť v Radě sedí jeho sympatizanti 

s vazbami na ČSSD. Dále články zmiňovaly, ţe odolávání politickým vlivŧm je jedním 

z jevŧ, kterým musí umět budoucí ředitel odolat, a ţe mŧţe jít o dŧvod, proč byl zájem 

o pozici (v případě volby ředitele ČT) niţší neţ v předešlých letech. 

Pokud jde o specifika veřejnoprávního média, v případě volby ředitele ČRo média 

zmiňovala v plánech kandidátŧ jejich víru v dŧleţitost veřejnoprávních médií a ochotu 

k větší otevřenosti veřejnoprávního média (např. zveřejňováním některých smluv a platŧ 

manaţerŧ). Podobně v případě volby ředitele ČT se řešila dŧvěryhodnost a podmínky 

udrţitelnosti veřejnoprávního média. Zejména Hospodářské noviny kladly dŧraz na 

nezbytnost navrácení dŧvěryhodnosti ČT a její větší specializaci na veřejnoprávní témata 

jako na priority nového ředitele. Veřejnoprávní témata pak byla uváděna i jako plány 

v projektech jednotlivých kandidátŧ. 

Generální ředitel je mimo jiné zodpovědný také za financování média. Z prezentace deníkŧ 

a webových portálŧ vyplývá, ţe by měl k financování přistupovat zodpovědně. Kritizován 

byl v tomto směru dosavadní (a znovuzvolený) ředitel Dvořák, který podle analýzy MF 

DNES utratil velkou část z fondu koncesionářských poplatkŧ, který je však veden zvlášť, 
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a tak se rozpočet ČT zdá být přesto vyrovnaný. Kritika financování ČT zazněla i na 

konferenci o fungování ČT a v souvislosti s financováním PR agentur. V posledním 

jmenovaném se vyloţeně kriticky vyjadřovala MF DNES, která s kauzou přišla, ostatní 

média informovala bez hodnotících hledisek. 

Obecně bylo financování zmiňováno u obou vysílacích médií v souvislosti se změnou 

zákona o DPH a také v souvislosti s novými technologiemi. Zkoumaná média uváděla, ţe 

by se ředitelé měli zabývat změnou návykŧ publika, kdy je rozhlas poslouchán a televize 

sledována přes internet, ačkoli se koncesionářský poplatek stále platí pouze za vlastnictví 

televize a rozhlasového přijímače. 

Pokud jde o osobnostní předpoklady ředitele, z oficiálních parametrŧ byly nejčastěji 

zmiňovány vysokoškolské vzdělání, manaţerské předpoklady k řízení veřejnoprávního 

média, vypracování projektu, čistý trestní rejstřík a lustrační osvědčení. Z těchto parametrŧ 

vyplývá, ţe se jedná o významnou pozici, kterou musí vykonávat někdo vzdělaný 

a zodpovědný, kdo má zároveň představu o tom, jakým směrem médium vést. Zároveň je 

zde opět náznak určité mravní čistoty, kterou by měl zaručit čistý trestní rejstřík, lustrační 

osvědčení a jiţ zmíněná nestrannost. Co se týče zkušeností, média občas uváděla oficiální 

poţadavek Rady, kde byly zkušenosti v médiích brány jen jako výhoda. Zároveň však 

naznačovala, ţe zkušenější mají větší předpoklady pro úspěch. Hospodářské noviny po 

výsledné volbě v obou případech zmiňovaly, ţe zkušenosti zvolených se promítly v kvalitě 

a reálnosti splnění jejich projektŧ. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jakým zpŧsobem referují vybrané deníky 

a zpravodajské servery o veřejnoprávních médiích, konkrétně na příkladu článkŧ o volbě 

ředitele Českého rozhlasu v lednu 2016 a volbě ředitelŧ České televize a České tiskové 

kanceláře v dubnu 2017. Analyzovány byly články z deníkŧ Hospodářské noviny, Mladá 

fronta DNES a Právo a z webových portálŧ IHNED.cz, iDNES.cz a Novinky.cz. 

Očekávala jsem, ţe se reprezentace tištěných a internetových médií bude odvíjet od 

poţadavkŧ obecně stanovovaných pro veřejnoprávní média, bude souviset s nestranností 

média a vzhledem k očekávání kvality od veřejnoprávního média také s kvalitou ředitele. 

Nestrannost veřejnoprávních médií skutečně řešena byla, zejména však v souvislosti 

s politickými okolnostmi, které se v rámci voleb vyskytly. V případě volby ředitele 

Českého rozhlasu se jednalo o únik emailových zpráv ze schránky premiéra Bohuslava 

Sobotky, během volby ředitele České televize pak o kritiku ze strany Andreje Babiše 

i dalších osob. Ačkoli generální ředitel ani členové Rad nesmí být členy politických stran, 

názorová náklonnost a minulé členství se ovlivnit nedají, a tak byly i tyto skutečnosti 

zmiňovány. Největší kritika se objevovala ze strany Mladé fronty DNES při volbě 

generálního ředitele České televize. Ostatní média politické smýšlení kandidátŧ nebo členŧ 

Rad uváděla a obvykle je nekomentovala. Hospodářské noviny se naopak celkově 

přikláněly jak k zachovávané nestrannosti veřejnoprávních médií, tak také 

k neovlivnitelnosti volby. 

V nevelké míře byla zmiňována další kritéria veřejnoprávních médií – veřejnoprávnost 

jako taková, kvalita a etika. Etická otázka se řešila v souvislosti s rezignací ředitele 

Českého rozhlasu Petera Duhana. Ostatní bylo zmiňováno zejména v souvislosti s volbou 

ředitele České televize, kdy se v projektech kandidátŧ objevoval plán většího zařazování 

veřejnoprávních témat a změny ve zpravodajských pořadech. Ze strany jednoho 

z kandidátŧ Martina Konráda i Hospodářských novin zazněla kritika přílišné komerčnosti 

České televize. 

Pokud jde o kandidáty, v rŧzné míře byly zmiňovány jejich plány s rozhlasem či televizí. 

Více se pak zkoumaná média zaměřila na poţadavky, které jsou na kandidáty kladeny. Byť 

se jedná o poţadavky stanovené oficiálně, zmínka o nich naznačuje, ţe se ředitelem 

nemŧţe stát jen tak někdo, ale musí mít určité schopnosti, vzdělání a jisté předpoklady 
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k nestrannosti. V případě Českého rozhlasu bylo zmíněno, ţe u všech kandidátŧ Rada 

postrádala zohlednění specifik veřejnoprávního média ve svém projektu. 

Financování veřejnoprávních médií, které je také jedním z dŧleţitých bodŧ, bylo 

zmiňováno okrajově a obvykle informativně. Šlo například o informace o rozpočtech 

Českého rozhlasu a České televize, řešení daňového zvýhodnění pro veřejnoprávní média 

a otázku koncesionářských poplatkŧ za vlastnictví televizního nebo rozhlasového přijímače 

navzdory vysílání na internetu. Ojediněle byly zmíněny příjmy ředitelŧ. Kritika 

financování se objevila v souvislosti s Českou televizí ze strany Mladé fronty DNES 

a jednoho z kandidátŧ Martina Konráda. 

Velký prostor byl věnován faktickému popisu voleb. Šlo o dva zpŧsoby referování – 

článek se buď týkal primárně procesu volby s aktualizací informací o konkrétní fázi volby 

a případně okrajově dalších témat, nebo se naopak věnoval souvisejícím okolnostem 

a aktuální fázi zmínil okrajově. 

Na základě témat, kterým se média věnovala, lze vykreslit určitý obraz generálního 

ředitele. Ten musí mít určitě osobnostní předpoklady jako vzdělání, manaţerské 

schopnosti, jasnou představu o fungování média a i předešlé zkušenosti jsou velkým 

přínosem.  Vzhledem k vlivu nad významným médiem musí mít také morální předpoklady, 

které mu v první řadě do jisté míry garantuje čistý trestní rejstřík a lustrační osvědčení, 

dále musí být nestranný a odolávat politickým vlivŧm. Protoţe do jeho kompetencí spadá 

i rozhodování o financování média, musí k němu přistupovat zodpovědně a zabývat se 

novými moţnostmi, kterými by příjmy média zlepšil. V neposlední řadě by se měl starat 

o specifika veřejnoprávního média, snaţit se o zvyšování dŧvěryhodnosti a zachování 

existence veřejnoprávních médií tím, ţe bude lpět na nabídce programu, který se liší od 

nabídky soukromých stanic. 

Co se týče zastoupení témat v jednotlivých médiích a odlišností jejich reprezentace, jejíţ 

zhodnocení bylo vedlejším cílem výzkumu, téměř všech se dotkla všechna média, lišila se 

však míra a zpŧsob jejich prezentace. Obecně se média snaţila zachovat v prezentaci 

neutralitu, v případě sporu přinášela pohledy obou stran, názory občas naznačila výběrem 

slov nebo věnováním většího prostoru danému tématu. Výjimkou byly komentáře 

Hospodářských novin, ve kterých byl prostor pro projevení názorŧ a které naznačovaly 

podporu deníku vŧči veřejnoprávním médiím. 
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Volba ředitele České tiskové kanceláře byla v médiích téměř opomenutá, její prezentace 

byla čistě faktická a věnovalo se jí ve všech šesti médiích dohromady pouze sedm článkŧ. 
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Summary 

The aim of the work was to find out, how the selected newspapers and news websites write 

about public service media, concretely on the example of the articles about the election of 

director of Czech Radio in the year 2016 and about the elections of directors of Czech 

Television and Czech News Agency in 2017. The researched articles was from the journals 

Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES and Právo and from the news websites 

IHNED.cz, iDNES.cz and Novinky.cz. 

I expected, the representation of the researched journals and news websites will be related 

to the general demands on public service media as the neutrality, quality of public service 

media and quality of the director. 

The neutrality of the public media was usually in the articles in connection with the 

political context. During the election of the director of Czech Radio it was the leaked 

emails from the email box of the prime minister Bohuslav Sobotka, during the election of 

the director of Czech Television it was the critique of Andrej Babiš and the other people. 

Although the director or the member of Council can not be member of the political party, it 

is not possible to influence the opinions and the previous membership. The biggest critique 

the political relation was in the Mladá fronta DNES during the election of the director of 

Czech Television. The other media enunciated the political opinions of the candidates or of 

the members of Council, but they didnˈt comment them. Hospodářské noviny even 

supported public service media as neutral and the election as unaffected. 

The researched media wrote less about the other demands on public service media – public 

service as such, quality and ethics. The ethics was relevant in context of the resignation of 

director of Czech Radio Peter Duhan. The other demands related to the election of director 

of Czech Television. There the project of the candidates suggested more public service 

topics in the broadcasting and better news service. The candidate Martin Konrád and the 

journal Hospodářské noviny critized Czech Television for the commercialism. 

The projects of the candidates was presented in the different extent. The researched media 

wrote more about the demands for them. It was official demands, but the researched media 

wrote about it. It means, that the director is not anyone, but he has to have the specific 

skills, the degree of evaluation and the prerequisite to the neutrality. During the election of 

the director of Czech Radio the Council missed the specifics of public service media in the 
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every project. 

The question of the financing of public service media is important, but it was in the articles 

only marginally and informative. This was for example the informations about the budgets 

of Czech Radio and Czech Television, the tax advantage for public service media and the 

question of concessionary fees  in spite of the broadcasting on the internet. Rarely the 

articles wrote about the income of directors of public service media. However Mladá fronta 

DNES and the candidate Martin Konrád critized the financing of Czech Television. 

The researched media wrote more about process of the election. They needed two way of 

the report – the article was primarily about the process of the election and marginally about 

the other factors of the election or reversely. 

According to the topics mentioned in the media is possible to describe the personality of 

the general director. He must have some personality assumptions as education, 

management skills, conception about working of this media and previous experiences are 

advantages. Due to the influence on the important medium he must have the ethic 

assumptions too. It guarantees primarily a clear criminal record and lustration certificate 

and further he must be impartial and unaffected by political influences. He must 

responsibly decide on financing and search new possibilities of financing. Last he must 

care about specifics of public service media, aim to increase credibility and to offer other 

programs than private broadcasting media. 

The secondary aim of the work was the comparasion of the representation of the 

researched media. All media wrote about almost all topics, but in the different extent and 

by different way. Generally the media strive for the neutrality, put the opinions of both 

sites during the conflict, own opinions presented sometimes by the choice of words or 

more extent for some topic. Only comments in Hospodářské noviny was clearly and they 

suggested the support of the journal for public service media. 

The election of the director of Czech New Agency was almost omitted, this representation 

was clearly factual and there was only seven articles about it. 
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Seznam zkratek 

 

BBC - British Broadcasting Company 

ČRo – Český rozhlas 

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 

ČT – Česká televize 

ČTK – Česká tisková kancelář 

DVTV – Drtinová Veselovský TV 

MF, MF DNES – Mladá fronta DNES 

RRTV – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

SFEU – Smlouva o fungování Evropské unie 

SPO – Strana Práv Občanŧ 
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http://media.rozhlas.cz/_binary/03911659.pdf 

 

Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých 

zákonŧ. Dostupné z: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=60386&nr=348~2F2005&rpp=15#

local-content 

 

 

 

 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40450&nr=1~2F1993&rpp=100#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40450&nr=1~2F1993&rpp=100#local-content
http://www.rozhlas.cz/rada/legislativa/_zprava/volebni-rad-rady-ceskeho-rozhlasu-soucast-jednaciho-radu-ve-zneni-od-27-10-2016--1566323
http://www.rozhlas.cz/rada/legislativa/_zprava/volebni-rad-rady-ceskeho-rozhlasu-soucast-jednaciho-radu-ve-zneni-od-27-10-2016--1566323
http://i3.cn.cz/.filedefault/1485960228_VolebniradRadyCTK2017.pdf
http://i3.cn.cz/.filedefault/1506530186_VronzprvaTK_2016.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2016_hospodareni.pdf?_ga=2.51276265.1928324395.1511936440-187629362.1506967911
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2016_hospodareni.pdf?_ga=2.51276265.1928324395.1511936440-187629362.1506967911
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2016_hospodareni.pdf?_ga=2.51276265.1928324395.1511936440-187629362.1506967911
http://media.rozhlas.cz/_binary/03911659.pdf
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=60386&nr=348~2F2005&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=60386&nr=348~2F2005&rpp=15#local-content
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Zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi. Dostupné z: 

http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-

2017.pdf?verze=2017-09-04-11:31:18&_ga=2.265245127.931009511.1504461663-

480580485.1496565601 

 

Zákon č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu. Dostupné z: 

http://media.rozhlas.cz/_binary/03399575.pdf 

 

Zákon č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři. Dostupné z: 

http://i4.cn.cz/ctk/PDF/Zakon_c_517-1992_Sb._o_CTK.pdf 

 

Zápis z 1. veřejné schŧze Rady Českého rozhlasu ze dne 20. 1. 2016. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy16/_zprava/zapis-z-1-verejne-schuze-rady-ceskeho-

rozhlasu-20-1-2016--1576189 

 

Zápis z8. jednání Rady České televize ze dne 12. 4. 2017. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/pub/radact_zpravy/620.pdf?1492019490 

 

Zápis z9. jednání Rady České televize ze dne 26. 4. 2017. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/pub/radact_zpravy/621.pdf?1493226550 

 

Zápis z10. veřejné schŧze Rady Českého rozhlasu ze dne 21. 10. 2015. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy15/_zprava/zapis-z-10-verejne-schuze-rady-ceskeho-

rozhlasu-21-10-2015--1546240 

 

Zápis ze 4. jednání Rady České televize ze dne 15. 2. 2017. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/pub/radact_zpravy/616.pdf?1487248855 

 

Zápis ze 107. zasedání Rady České tiskové kanceláře ze dne 1. února 2017. Dostupné z: 

http://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/zapisy/?id=2597 

 

Zápis ze 110. zasedání Rady České tiskové kanceláře ze dne 26. dubna 2017. Dostupné z: 

http://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/zapisy/?id=2634 

http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2017-09-04-11:31:18&_ga=2.265245127.931009511.1504461663-480580485.1496565601
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2017-09-04-11:31:18&_ga=2.265245127.931009511.1504461663-480580485.1496565601
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2017-09-04-11:31:18&_ga=2.265245127.931009511.1504461663-480580485.1496565601
http://media.rozhlas.cz/_binary/03399575.pdf
http://i4.cn.cz/ctk/PDF/Zakon_c_517-1992_Sb._o_CTK.pdf
http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy16/_zprava/zapis-z-1-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-20-1-2016--1576189
http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy16/_zprava/zapis-z-1-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-20-1-2016--1576189
http://www.ceskatelevize.cz/pub/radact_zpravy/620.pdf?1492019490
http://www.ceskatelevize.cz/pub/radact_zpravy/621.pdf?1493226550
http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy15/_zprava/zapis-z-10-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-21-10-2015--1546240
http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy15/_zprava/zapis-z-10-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-21-10-2015--1546240
http://www.ceskatelevize.cz/pub/radact_zpravy/616.pdf?1487248855
http://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/zapisy/?id=2597
http://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/zapisy/?id=2634
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Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu ze dne 7. 10. 2015. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy15/_zprava/zapis-z-mimoradneho-zasedani-rady-

ceskeho-rozhlasu-7-10-2015--1540986 

 

Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu ze dne 21. 12. 2015. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy15/_zprava/zapis-z-mimoradneho-zasedani-rady-

ceskeho-rozhlasu-21-12-2015--1566917 

http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy15/_zprava/zapis-z-mimoradneho-zasedani-rady-ceskeho-rozhlasu-7-10-2015--1540986
http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy15/_zprava/zapis-z-mimoradneho-zasedani-rady-ceskeho-rozhlasu-7-10-2015--1540986
http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy15/_zprava/zapis-z-mimoradneho-zasedani-rady-ceskeho-rozhlasu-21-12-2015--1566917
http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy15/_zprava/zapis-z-mimoradneho-zasedani-rady-ceskeho-rozhlasu-21-12-2015--1566917
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Seznam analyzovaných článků 

(řazeno dle tématu - volba ředitele ČRo/ČT/ČTK – média a data vydání) 

Český rozhlas 

ROŢÁNEK, Filip a Václav DOLEJŠÍ. Duhan platil radní, kteří ho zvolili do funkce. Radili 

s reklamou i se zákony. Hospodářské noviny, 20. 10. 2015, s. 5. 

V čele rady Českého rozhlasu stojí nově Šafařík. Hospodářské noviny, 26. 11. 2015, s. 14. 

DOLEJŠÍ, Václav a Filip ROŢÁNEK. Boj o post šéfa rozhlasu: zatím muţská záleţitost. 

Hospodářské noviny, 9. 12. 2015, s. 5. 

ROŢÁNEK, Filip. Hledá se vize pro rozhlasové miliardy. Hospodářské noviny, 9. 12. 

2015, s. 8. 

Na nového ředitele rozhlasu se hlásí 31 zájemcŧ. Hospodářské noviny, 15. 12. 2015, s. 4. 

Rada ČRo vybrala finálovou pětici kandidátŧ na ředitele. Hospodářské noviny, 22. 12. 

2015, s. 4. 

FISCHER, Petr. Šéf rozhlasu: souboj dvou Tomášŧ? Hospodářské noviny, 22. 12. 2015, 

s. 8. 

HONZEJK, Petr. Šéf rozhlasové rady Šafařík musí odejít. Hospodářské noviny, 14. 1. 

2016, s. 8. 

ROŢÁNEK, Filip. VOLBA ŘEDITELE ROZHLASU? SYSTÉM TLAKŦ 

A PROTITLAKŦ. Hospodářské noviny, 18. 1. 2016, s. 9. 

ROŢÁNEK, Filip. Rozhlas povede Zavoral, porazil soupeře zvenčí. Hospodářské noviny, 

21. 1. 2016, s. 4. 

FISCHER, Petr. Druhá šance pro Duhana. Hospodářské noviny, 21. 1. 2016, s. 4. 

KARÁSKOVÁ, Ivana. Ruml: Mohu vést rozhlas, jsem z novinářské rodiny. Mladá fronta 

DNES, 10. 12. 2015, s. 2. 
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KARÁSKOVÁ, Ivana. 160 tisíc a vliv. Na křeslo ředitele je tlačenice. Mladá fronta DNES, 

10. 12. 2015, s. 2. 

iDNES.cz. Boj o rozhlas má pět finalistŧ. Mladá fronta DNES, 22. 12.2015, s. 2. 

PACLÍKOVÁ, Adéla. Stín Sobotkovy pošty dopadl i do Sněmovny. Mladá fronta DNES, 

9. 1. 2016, s. 2. 

PACLÍKOVÁ, Adéla. „Nikdo nebyl ideální.“ Mladá fronta DNES, 21. 1. 2016, s. 4. 

Jp. Prozatímní ředitel ČRo nezvolen. Právo, 22. 10. 2015, s. 5. 

ČTK, jp. Petr Šafařík novým předsedou Rady Českého rozhlasu. Právo, 26. 11. 2015, s. 7. 

Jp. Jan Ruml mezi uchazeči o křeslo šéfa ČRo. Právo, 15. 12. 2015, s. 5. 

Jp. Rozpočty ČT a ČRo prošly. Právo, 17. 12. 2015, s. 9. 

Jp. Exministr Ruml rozhlasu šéfovat nebude. Právo, 22. 12. 2015, s. 4. 

PERGLEROVÁ, Jana. ČRo povede René Zavoral. Právo, 21. 1. 2016, s. 4. 

PERGLEROVÁ, Jana. Rádio bez posluchačŧ je jako svatba bez nevěsty. Právo, 29. 1. 

2016, s. 4. 

ROŢÁNEK, Filip. Duhanŧv pád. Ředitel nevydrţel tlak radních. Mam.ihned.cz [online]. 

12. 10. 2015. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-64730630-duhanuv-

pad-reditel-nevydrzel-tlak-radnich 

ROŢÁNEK, Filip. ON-LINE: Dočasnýředitel ČRo nebyl zvolen, Rada ČRo to znovu zkusí 

v listopadu. Mam.ihned.cz [online]. 21. 10. 2015. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: 

http://mam.ihned.cz/media/c1-64768810-on-line-docasny-reditel-cro-nebyl-zvolen-rada-

cro-to-znovu-zkusi-v-listopadu 

ČTK a Martin ŠTĚRBA. Novým předsedou Rady ČRo je Petr Šafařík. Mam.ihned.cz 

[online]. 25. 11. 2015. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/lide/c1-

64903990-novym-predsedou-rady-cro-je-petr-safarik 
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http://mam.ihned.cz/lide/c1-64903990-novym-predsedou-rady-cro-je-petr-safarik
http://mam.ihned.cz/lide/c1-64903990-novym-predsedou-rady-cro-je-petr-safarik
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ROŢÁNEK, Filip. Rozhlas prověří Duhanovy smlouvy a mění vedení veřejných zakázek. 

Mam.ihned.cz [online]. 26. 11. 2015. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: 

http://mam.ihned.cz/media/c1-64908590-rozhlas-duhan-audit-ratiborsky-jaklova 

ROŢÁNEK, Filip. Hledá se vize pro rozhlasové miliardy. Mam.ihned.cz [online]. 9. 12. 

2015. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-64957170-hleda-se-vize-pro-

rozhlasove-miliardy 

DOLEJŠÍ, Václav a Filip ROŢÁNEK: Boj o post šéfa rozhlasu je zatím muţská záleţitost. 

Zájem mají bývalí zaměstnanci či exministr Ruml. 9. 12. 2015. [cit. 2017-09-29]. 

Dostupné z: http://mam.ihned.cz/media-radio/c1-64957060-boj-o-post-sefa-rozhlasu-

zatim-muzska-zalezitost 

ROŢÁNEK, Filip. Ředitelem Českého rozhlasu chtějí být současní i bývalí manaţeři rádia. 

Mam.ihned.cz [online]. 14. 12. 2015. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: 

http://mam.ihned.cz/c1-64972220-reditelem-ceskeho-rozhlasu-chteji-byt-soucasni-i-

byvali-manazeri-radia 

ŠTĚRBA, Martin. Formální poţadavky na generálního ředitele ČRo splnilo celkem 26 

uchazečŧ. Mam.ihned.cz [online]. 16. 12. 2015. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: 

http://mam.ihned.cz/media-radio/c1-64986420-formalni-pozadavky-na-generalniho-

reditele-splnilo-celkem-26-uchazecu 

ROŢÁNEK, Filip. Vizitky kandidátŧ na generálního ředitele Českého rozhlasu. 

Mam.ihned.cz [online]. 16. 12. 2015, aktualizováno 21. 12. 2015. [cit. 2017-09-29]. 

Dostupné z: http://mam.ihned.cz/media/c1-64987220-kandidati-na-generalniho-reditele-

ceskeho-rozhlasu-2015 

ROŢÁNEK, Filip. Rada ČRo zúţila počet kandidátŧ na šéfa rozhlasu na pět. Mam.ihned.cz 

[online]. 21. 12. 2015. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/media/c1-

65005050-volba-reditele-ceskeho-rozhlasu-vyber-uchazecu 

ROŢÁNEK, Filip. PŘEHLEDNĚ: Co slibují kandidáti na generálního ředitele rozhlasu. 

Mam.ihned.cz [online]. 21. 12. 2015, aktualizováno 23. 12. 2015. [cit. 2017-09-29]. 

Dostupné z: http://mam.ihned.cz/media/c1-65006800-projekty-kandidatu-na-generalniho-
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ROŢÁNEK, Filip. Poslanci řešili e-maily pro Sobotku o volběšéfa rozhlasu. Bez výsledku. 
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http://domaci.ihned.cz/c1-65087570-poslanci-resili-e-maily-pro-sobotku-o-volbe-sefa-

rozhlasu-bez-vysledku 

ROŢÁNEK, Filip. Generálním ředitelem Českého rozhlasu se stal René Zavoral. 
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predseda-rady-cro-safarik-koncem-brezna-odejde-z-funkce 

ROŢÁNEK, Filip. Generační obměna v rozhlase. Šance pro skutečně moderní rádio. 
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ROŢÁNEK, Filip. Nový ředitel rozhlasu hledá peníze. Mam.ihned.cz [online]. 25. 1. 2016. 

[cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-65124320-novy-reditel-rozhlasu-
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