Moje osobní motivace k výkonu funkce generálního ředitele České televize
Když se večer po práci posadím k televizoru a surfuji po dostupných programech, nejprve se zastavím na ČT 24,
abych nasál dění, které mi během dne uniklo. A pak většinou skončím na TV Óčko, které z pochopitelných důvodů
považuji za velice dobrou tematickou televizi.
Je mi líto, že totéž nemohu říci o stanici ČT 1, a to především v posledních dvou letech, které uplynuly od poslední
volby generálního ředitele ČT, které jsem se, jak víte, účastnil.
Po celé toto období jsem bedlivě každý den sledoval dění kolem České televize, počínaje lidmi přes program a
zpravodajství až po politickou auru, která se nad ČT vznáší.
Ne vše je samozřejmě špatně nicméně nebojím se použít slova devastace v souvislosti s úrovní kvality programu a
jeho logickým dopadem na veřejnoprávní úlohu a poslání ČT.

Můj pohled na ČT ve třech bodech:
Plus
•

Brilantně zvládnutá digitalizace

•

Zavedení a nástup nových medií

•

Vysoká úroveň zpravodajské stanice ČT24
Minus

•

Pokles důvěryhodnosti ČT vůči občanům – koncesionářům

•

Ztráta mladého diváka

•

Nízká úroveň programu a snížení objemu prostředků na program

Mojí MOTIVACÍ je tedy napravit tento stav, který považuji za špatný, což mohu posoudit na základě mých
zkušeností z osmiletého působení na mediálním trhu, osmiletého řízení TV Óčko a na základě hlubšího studia a
sledování ČT, především za poslední období od minulé volby generálního ředitele.
Vybudovat a navrátit ČT kredit, bonitu a úctu, kterou si zaslouží, považuji za profesní výzvu.
Způsob, jakým bych k dosažení tohoto jasného, ale nelehkého cíle chtěl dosáhnout v případě, že bych byl zvolen
generálním ředitelem České televize, popisuji v mé koncepci dalšího rozvoje a fungování ČT jako televize veřejné
služby.
Vzhledem k velmi konkrétnímu popisu jednotlivých kroků v samotné koncepci, zvolil jsem záměrně v mém
motivačním dopisu nadhled a žoviálnost, nicméně jasně charakterizovaný postoj mé osoby k danému tématu,
kterým Česká televize je. Věřte, že to myslím upřímně a vážně.
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