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Úvaha na téma moje osobní motivace k výkonu funkce  

generálního ředitele ČT 
 
 
 
 

 

 Pro název této funkce bych spíše použil výraz šéf manažera či hlavního výkonného ředitele. 

Slovo generální může asociovat určitý generalismus. To je vlastnost, která nepřipouští dialog 

a schopnost naslouchat názoru jiných zúčastněných. I když se u mne občas objeví určité nechutenství 

poslouchání jiného názoru, není to egoismus, není to příznak generalismu, ale spíše nechuť ztrácet 

čas vyslechnutím zbytečného.  

 Během mého působení v různých oblastech podnikání jsem získal různé zkušenosti 

a dovednosti, které rozšířily můj obzor a pomáhají mi se rychle orientovat.  

 Naučil jsem se práci s lidmi, týmové práci v duchu přísloví „Víc hlav, víc rozumu“ a po 

vyhodnocení všech názorů učinit následné rozhodnutí.  

 Naučil jsem se vážit si lidí, kolegů, spolupracovníků, kteří jsou zapáleni pro danou „věc“.  

 Naučil jsem se mít starost o tyto své kolegy a kompenzovat jejich úsilí sociálními výhodami. 

 Naučil jsem se nebát se rychle rozhodnout a tím zabránit ještě větším ztrátám. 

 Jsem odolný vůči stresu a používám při řešení stresových situací chladnou hlavu a selský 

rozum. Ostatně zastávám názor, že pro rozhodnutí je lepší selský rozum a ne deset auditů (toto se 

netýká závažných rozhodnutí). 

 Ať jsem dělal v životě cokoliv, vždy jsem hlídal finanční stránku svých firem. „Nepodařilo“ se 

mi dostat do situace vyhlášení úpadku. Je to i proto, že jsem si v případě prvních pochybností udělal 

průzkum situace v okolí klienta a požadovat jsem platbu v hotovosti v okamžiku předání celé zakázky. 

 Sleduji statistiky, ale údaje považuji pouze za orientační, čas od času nabývám dojmu, že tyto 

údaje nejsou zcela správné, ať již z důvodu špatně vybraného vzorku respondentů nebo z důvodu 

vybrání špatného časového úseku. Tyto údaje neberu tedy jako dogma. 

 Mám názor, že ovlivnit a změnit se dá téměř vše pozemské. Jde jen o to mít svou vizi 

a schopnost tuto vizi prosadit. Schopnost prosadit vizi je otázkou nasazení a znalostí v daném oboru. 

Jsem relativně stár na vytvoření vlastního životního názoru, tedy existenci určitého nadhledu a jsem 

relativně mlád na to, abych ještě psychicky a fyzicky dokázal dosáhnout cíle.
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 Tuto přihlášku k výběrovému řízení nepodávám z důvodů dosáhnutí určitého postavení ve 

společenském žebříčku, tím spíše ne z důvodů finančních. Mám jen pocit, že nastala další etapa 

v mém životě, kdy bych chtěl svou energii, profesní zkušenosti a znalosti v oblasti masmédií věnovat 

právě změnám v České televizi, které jsou podle mého názoru nevyhnutelné. 

 V případě zvolení bych svou službu chápal jako službu společnosti, neboť by to byla služba 

pro televizi veřejnoprávní. Stát se šéf manažerem České veřejnoprávní televize beru jako osobní 

výzvu a tuto výzvu bych rád přijal. 
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