Moje vlastní motivace k výkonu funkce generálního
ředitele České televize
Česká televize má pro mne zvláštní hodnotu. A to nejen profesní, ale i osobní. Televizi veřejné
služby vnímám jako jedinečný prostor s nezastupitelným společenským závazkem. Jako
fenomén, který zásadně vstupuje do prostředí veřejné užitečnosti demokratické společnosti, která má
přirozený zájem o další společenský rozvoj. Současně vnímám, že Česká televize a veřejná služba
v České republice obecně stojí na důležité křižovatce. Osud tohoto procesu mi není lhostejný
nejen jako manažerovi České televize, ale také jako občanovi této země.
Jsem přesvědčený, že ve věci dalšího směřování České televize je správné nabídnout mé
zkušenosti. Nejen ty, které jsem nasbíral v zahraničí, ale především dokonalou znalost
vnitřního prostředí, která zaručuje prakticky okamžité stanovení diagnózy současných neduhů
televize veřejné služby a neodkladné zahájení jejich účinné léčby. Na tomto procesu se musejí
podílet nejen zkušení manažeři z České televize, ale i odborníci mimo toto specifické prostředí, kteří
pomohou odbourat určité nedobré stereotypy uvnitř instituce. Rychlé vystavění nové průhledné
a fungující firemní kultury České televize je bez těchto dvou manažerských pohledů nerealizovatelné.
Chtěl bych proto využít svoji schopnost sestavovat a vést komunikující týmy k urychlení
procesu zahájené, ale stagnující vnitřní restrukturalizace České televize, její jasné společenské
reflexe a definice v rámci veřejně prospěšného sektoru. Právě otevřenou vnitřní i vnější
komunikaci s pevnými pravidly považuji za klíč k úspěchu. Bez komunikace jsou slova o objektivním
zpravodajství, podpoře filmu, spolupráce s kulturními a charitativními organizacemi, jen prázdnými
frázemi. Věřím, že pouze jasné stanovení priorit, systematická práce, iniciativní přístup,
schopnost motivovat tým a stát si za svými rozhodnutími, to vše podpořené jasnou
komunikací, povede k úspěšnému cíli.
Domnívám se, že mám dostatek zkušeností a sil svoji vizi naplnit.

Slovo motivace je odvozeno z latinského infinitivu movere, což znamená pohybovat. Moji
hybnou silou, tedy mým motivem je vytvořit televizi veřejné služby, která nebude
vnímaná jako společenská zátěž, ale jako instituce v co nejširším smyslu prospěšná,
sebevědomě se podílející na rozvoji společnosti a kulturní identity národa.
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