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ABSTRAKT 

 

Tématem mé bakalářské práce je EXIT TV – televize plná smrti. Jejím hlavním 

předmětem je vypracování schématu nové televizní stanice, která staví vysílání na tématu 

smrti. 

 

V teoretické části mapuji vztah médií k otázce smrti a zájem veřejnosti o toto téma.  

V praktické části je popsáno vytvoření základní corporate identity pro stanici. Následuje 

jednoduchý konceptuální návrh programového schéma a zhodnocení celého díla. 
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ABSTRACT 

 

The topic of my Bachelor’s Thesis is „EXIT TV – a TV station that’s full of death“. Its aim is 

to develop a concept of a television station that would have its broadcasting program based 

solely on the theme of death. 

 

The theory section of my thesis analyses the way current media deal with subjects of death 

and mortality. It also examines the public perception of death and mortality. 

The second part is the practical application of the theory section. It describes the creation of a 

basic corporate identity for the TV station. It includes a simple conceptual design of a 

broadcasting program and the final evaluation of the entire concept. 
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1.0 TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1 Úvod 

 

„ Všichni se rodíme pro hřbitov.“ (Robert Fulghum, spisovatel) 

 

Tak jako se lidé rodí i umírají. Smrt je součástí našeho života a o tuto nevyhnutelnou část se 

zajímají všichni. Ať už otevřeně, nebo skrytě. Stejně tak jsou již dnes součástí našeho bytí 

média. I když doma nemáte televizi, můžete mít v autě rádio. Pokud nevlastníte auto s rádiem, 

v práci pracujete s internetem. V případě, že jste zedník a internet ke svému povolání 

nepotřebujete, projdete po ulici kolem novinového stánku, kde na vás útočí titulní stránky 

tisku. A zde se zrodila má myšlenka propojení těchto dvou témat. Smrti a médií.  

 

Televize je jako masmédium jedním z nejefektivnějších. Slouží jako nástroj šíření 

jak zpravodajských tak i obecných informací, rozvíjení znalostí či šíření kulturního povědomí. 

Stále vznikají nové a nové televizní stanice. A rychle také zanikají, jelikož jejich obsah je 

pořád jedno a to samé dokola. Zábava, humor, opakování stejných pořadů, nebo tvorba sice 

nových pořadů, ale na základě již daného starého konceptu.   

 

Má práce přichází s něčím novým, co tu ještě nebylo. V následujících kapitolách se nejdříve 

zaměřím na smrt jako takovou.  Dále popisuji příklady propojení médií s tématem smrti, 

dokazující zájem lidí právě o tento nastupující fenomén na základě poznatků z ukazatelů 

sledovanosti. V neposlední řadě překládám návrh nové televizní stanice, která se smrtí 

inspiruje a staví na ní své základy.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zpravodajstv%C3%AD
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1.2 Definice smrti 

 

Při hledání definice, která by vysvětlila, co je to smrt, člověk brzy zjistí, že na světě je snad 

tolik vymezení pojmu smrti, kolik je na něm lidí. Smrt můžeme definovat pomocí 

biologických či medicínských pojmů. 

 

Smrt, konec života, zánik všech životních funkcí; 1. v tradičním pojetí je chápána jako 

rozchod životního principu (duše) s tělem, v materialistických směrech jako definitivní konec 

fyzické i psychické stránky lidské bytosti. Protože člověk, na rozdíl od zvířat, je schopen vidět 

svůj život jako celek, je i smrt součástí tohoto celku: každý člověk předem ví, že zemře. 

Podobně jako lidský život je tedy i lidská smrt jedinečná a osobní a není jen nahodilým 

přerušením organických funkcí.   

UNIVERSUM, Všeobecná encyklopedie, 8. díl/ R – So 

 

 

Na smrt můžeme pohlížet očima sociologa, filozofa či psychologa. Nemluvě o tom, že ke 

smrti se vyjadřuje po svém i každé náboženství. Konec života, zánik, odchod, přerušení, skon 

či právní skutečnost. Otázka, co je to smrt, by tedy vydala na samostatnou práci. Každý 

člověk má prostě svoje pojetí, slovo, větu či celou filozofii. Ať už je jakákoli, čeká na nás 

všechny.  

 

 

1.3 Zájem lidí o smrt 

 

Než se dostaneme k přítomnosti smrti v mediích, ráda bych připomněla, že lidský zájem o 

smrt nás provází od počátku vzniku civilizací. Smrt byla vždycky vyobrazována, do detailů 

popisována ve spisech známých filozofů, zachycována malíři na jejich uměleckých dílech, 

později fotografována a následně přenesena i na filmové plátno.  
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Lidé viděli smrt na vlastní oči během veřejných poprav, které měly odstrašovat a dávat 

příklad lidu. Nikdo však nikdy nikoho nenutil, aby na náměstí přišel a koukal se. Přesto se ale 

mnozí prali, aby byli co nejblíže oběti a viděli co nejlépe. Veřejné popravy, ať už oběšením, 

zastřelením, gilotinou, nebo setnutím měly velkou oblíbenost, byly jakýmsi vzrušujícím 

divadlem pro krvežíznivé davy. Možná proto přetrvaly až do 20. století a v některých zemích 

se provádí dodnes. Stětí hlavy je v současnosti „normální“ například v Saudské Arábii. Na 

českém území byla poslední veřejná poprava vykonána roku 1945, kdy byl v Praze na 

Pankráci před zraky přítomných diváků oběšen náměstek primátora z dob nacismu Josef 

Pfitzner.  

 

   

 

Caravaggio, Judisth Beheading Holofernes  Goya, Death Squad Commander  

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/chcete-na-tvari-originalitu-bryle-kolekce-gold-and-wood-vas-uhranou/3803472?rtype=V&rmain=7875692&ritem=3803472&rclanek=14148797&rslovo=423283&showdirect=1
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Zpět do přítomnosti. K tématu smrti vychází ročně nejvíce knižních titulů. Náměty seriálů se 

točí kolem úmrtí, a to jak násilného (kriminální seriály tipu CSI – Kriminálky Miami, 

Námořní vyšetřovací služba, Vraždy v Midsommeru, Zákon a pořádek, Sběratelé kostí…), tak 

přirozeného (seriály z nemocničního prostředí – Chirurgové, Nemocnice Chicago Hope, 

Pohotovost, Lékaři bez hranic a tak dále). Nezapomeňme na nadpřirozené kousky, kde běhají 

krvežíznivé mrtvoly a všelijaká stvoření, kterými se staly právě následkem smrti.  

Oblíbenost je ohromující. Například u výše zmíněně CSI – Kriminálce Miami každou 

jednotlivou epizodu sleduje v Americe přibližně 40 miliónů diváků, přičemž USA mají 

zhruba 300 miliónový divácký potenciál.    

Jako další ukazatel, který dokazuje zájem lidí o smrt, je výsledek dotazníku, vytvořený pro 

tuto práci. Dotazovaných jsem se ptala na otázky k tématu smrti. Jednou z nich bylo, zda o 

smrti hovoří mezi svými přáteli. 70 % respondentů odpovědělo, že ano. 62,5 % pak přiznalo, 

že smrt jako téma jim není nepříjemné.  

Překvapivým výsledkem bylo procento respondentů, kteří odpověděli, že viděli smrt na 

vlastní oči.  Dohromady jich bylo 50% z celkového počtu. Tedy polovina. 

 

Nemohu tvrdit, že smrt zajímá každého z nás. Samozřejmě se najdou tací, kteří smrt 

nevyhledávají a nechtějí o ní ani slyšet. Dovoluji si tvrdit, že někteří lidé, se smrti bojí a 

většinou z čeho máme strach, tak odmítáme.  

 

Tony Walter (1991), bezpochyby jeden z vůdčích osobností dnešní sociologie smrti, 

hovoří o teorii limitovaného tabu, což znamená, že smrt není odmítána společností jako 

celkem, ale jen určitými, převážně pracovními skupiny, pro které je těžké se se smrtí 

vypořádat. Mezi tyto skupiny patří hlavně obor medicíny. Pro lékaře je totiž smrt prohrou. 

 

 

 „Byla-li smrt odsouzena k statusu nějakého tajemství, pak se jedná o strašně špatně 

utajované tajemství.“ (Tony Walter, 1994) 
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1.4 Smrt a média 

 

Média mají jednu vlastnost, co se týče smrti. Jak už jsem zmiňovala, někteří lidé se mohou 

smrti obávat, konec konců se jedná o ohrožení života. Člověk skrze televizi, nebo třeba rádio 

vnímá ale smrt v klidu. Je totiž zcela bezpečná, pokud ji sledujeme z pohodlí domova. Není to 

naše smrt. Dá se říct, že smrt prostřednictvím médií zdomácněla. Zprávy o nalezení mrtvého 

těla v řece, smrt známého podnikatele či celebrity vnímáme stejně, jako informace o zadržení 

pašeráků drog, nehodě na dálnici, nebo výstavbě nového okruhu kolem Prahy. Avšak 

s rozdílem, že je tam vždy nějaká doplňující otázka. Jak je možné, že tato mladá zpěvačka 

zemřela tak brzo? Skončil muž v řece nedopatřením, nebo spáchal sebevraždu? Smrt se musí 

objasnit, a pokud se to nedaří, máme čím dál tím víc otázek, které nás přitahují a chceme se 

dozvědět víc.  

Jelikož žijeme ve světě, kde každou minutu zemře nespočet lidí, ať už přirozenou smrtí tak 

bohužel násilnou, média jsou zprávami o úmrtí zavalena. Hlavní úlohou médií je přeci 

informovat. Pokud pak zemře někdo vážený, uznávaný, stane se tato událost hlavní zprávou 

dne. Ne-li měsíce. Ráda bych uvedla pár příkladů, které jasně moje tvrzení potvrzují.  

 

1.4.1 Příklady známých úmrtí, které mediím přinesla rekordní sledovanost 

 

1.4.2 Smrt Karla Svobody 

  

Karel Svoboda, významný český skladatel filmové, televizní, populární a muzikálové hudby 

zemřel tragickou smrtí dne 28. 1. 2007. Spáchal sebevraždu. Tato zpráva otřásla celou Českou 

republikou. Byl to oblíbený muž, který českou hudbu obohatil o spoustu hitů. Málo který 

Čech by vám nedokázal odpovědět, kdo to byl. Na jeho pohřeb se sešlo přes tisíc lidí ze všech 

koutů Česka. Některé internetové portály dokonce přinesly online reportáže z pražských 

Olšan, kde se odehrávalo poslední rozloučení. Minutu po minutě informovaly o průběhu, 

pocitech lidí, televizních štábech, celebritách… 

 

Malá část ze serveru idnes.cz 

 

13:42   Všechny vchody do sálu jsou ucpané, podle reportéra už není možné se protlačit 

dovnitř. V síni hraje smuteční hudba, čeká se na pozůstalé. 
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13:44   V okolí krematoria už je tolik lidí, že nejbližší místo, kam se nově příchozí mohou 

dostat, je tramvajová zastávka. 

 

13:46   "Přijela jsem až z Plzně, jen položit růže... Já se tam snad ani nedostanu, snad až 

všichni odejdou.... mám ho ráda, ať už jí, Vendulce dají pokoj," říká smutně starší fanynka 

Karla Svobody. 

 

13:49   Manažer Martin Michal na pohřeb dorazil se zpěvačkou Jitkou Zelenkovou. Jeho 

partnerka, zpěvačka Helena Vondráčková, nedorazí. Podle deníku Blesk má "neodkladné" 

pracovní povinnosti ve Varšavě, kde natáčí pro polskou televizi.   

 

Smrt umělce byla zprávou dne. Veškeré televizní zpravodajství uvádělo informaci o jeho 

úmrtí jako tak zvaný otvírák – první zprávu pořadu. Následovalo speciální vysílání ve stylu 

13. komnaty Karla Svobody, jak šel život s Karlem Svobodou atd. 

Tisk ovšem zmiňoval jeho odchod nejvíce. Deník Blesk vydal bez přestávky 25 výtisků, kde 

titulní stranu zaplňovala nějaká nová informace o jeho tragédii. Ve středu 21. února přerušila 

tento řetězec zpráva o infarktu herce Miroslava Moravce. 22. února se deník vrátil ke Karlovi 

Svobodovi a informacím o jeho rodině. Vydal dalších 21. výtisků. Podtrženo sečteno ještě 46 

dní, tedy skoro 2 měsíce po smrti skladatele toho byly plné noviny. 

O podobě titulní stránky dalšího čísla rozhodují v prvé řadě editoři nebo samotný šéfredaktor. 

Jejich rozhodnutí ovšem ovlivňuje počet prodaných výtisků. Zjistí –li, že se určité téma, 

v tomto případě smrt Karla Svobody, prodává dobře, nemají důvod hlavní stránky měnit. Je 

tedy zřejmé, že konec života, smrt tohoto umělce, zaujal český národ více než dost. 
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14 
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1.4.3 Smrt Václava Havla 

 

Další příklad, který se týká propojení médií a smrti, je úmrtí prezidenta Václava Havla. 

Památku bývalého českého a československého prezidenta Václava Havla, který zemřel 18. 

prosince 2011 v 10.15 hod ve věku 75 let na následky dlouhodobého onemocnění, uctilo 

Česko třídenním státním smutkem, který začal 21. prosince. Ve Vladislavském sálu 

Pražského hradu se s ním po dva dny rozloučilo nejméně 45.000 lidí. Zádušní mše 23. 

prosince v katedrále sv. Víta se zúčastnilo celkem 41 zahraničních delegací, mimo jiné 

tehdejší americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová, americký exprezident Bill Clinton 

a někdejší šéfka americké diplomacie Madeleine Albrightová. Též tehdejší francouzský 

prezident Nicolas Sarkozy či slovenský prezident Ivan Gašparovič. 

Pohřbívání Václava Havla se odehrálo pod drobnohledem všech českých a také mnoha 

zahraničních médií. Extrémní mediální pokrytí, živý televizní přenos státního pohřbu, 

tematické vysílání televizních stanic, přílohy a speciální vydání novin a časopisů, vysoký 

počet článků. To vše činí z pohřbívání Václava Havla významný předmět zájmu mediálních 

studií. 
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Přímý televizní přenos z pohřbu prezidenta Václava Havla sledovalo v České republice přes 

tři miliony lidí starších 15 let. Tedy třetina našeho obyvatelstva. 

Na veřejnoprávní České televizi, která byla hlavním vysílatelem státního pohřbu na 

programech ČT1 a ČT24, jej zhlédlo bezmála 2,9 milionu diváků a například na komerční 

Nově se na něj dívalo skoro 340 000 lidí. 

Vlastní zádušní mši sledovalo na programech ČT1 a ČT24 v průměru 1,6 milionů lidí, při 

podílu na publiku 60,65 procenta.  

 

Přenos posledního rozloučení s Václavem Havlem tak vstoupil do dějin českého vysílání díky 

nadprůměrné sledovanosti.  

(Informace sdělila Anna Freimanová z tiskového oddělení ČT)  
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1.4.4 Smrt princezny Diany 

 

Podobnou událostí je úmrtí princezny Diany. 

Krátce po půlnoci v neděli 31. srpna 1997 opustila lady Diana se svým milencem Dodim Al-

Fayedem hotel Ritz v Paříži a snažila se uniknout devíti francouzským novinářům, kteří ji 

pronásledovali. Zběsilá honička skončila tragédií. Princeznino auto vjelo do tunelu poblíž 

Place de l´Alma a při rychlosti 110 km/h narazilo do zdi na pravé straně, odrazilo se a čelně 

narazilo do třináctého z pilířů, který podpíral střechu tunelu. 

Dodi al Fayed a řidič Henri Paul zemřeli okamžitě na místě nehody. Lady Diana byla 

uvězněna pod troskami auta. Po stabilizování záchrannou službou byla převezena do 

nemocnice, kde se ale zjistilo, že její zranění jsou příliš rozsáhlá. Její srdce bylo přemístěno z 

levé na pravou stranu hrudníku s rozřízlou plicní tepnou. I přes operaci museli lékaři nakonec 

konstatovat Dianinu smrt. 

 

Právě tragičnost její smrti byla v médiích silným motivem. Dianina smrt byla provázena 

neobyčejně hlubokým a rozsáhlým smutkem celého světa. Více než milion kytic bylo 

přineseno a položeno před práh Kensingtonského paláce, jejího pohřbu se v Londýně v 6. září 

1997 účastnilo přes 3 milion lidí a v televizi (přenášeno live stanicí BBC, u nás ČT) ho 

sledovalo jen v Americe 33,2 milionu lidí. Po celém světě pak 2,5 miliardy (dle statistiky 

institutu Nielsen).  

 

 

Smrt princezny z Walesu se stala druhou největší mediální událostí, která se nějak týká lidské 

tragédie, smrti.  
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1.4.5 Smrt Michaela Jacksona 

 

Podobný zájem lidí a výše sledovanosti se čekaly po úmrtí krále popu Michaela Jacksona.  

Ten zemřel 25. června roku 2009 v Los Angeles na selhání srdce. Za příčinu náhlého úmrtí 

byla určena akutní otrava silným sedativem propofolem, které zpěvákovi podával proti 

chronické nespavosti jeho osobní lékař. Za smrt, která byla po dlouhé době prohlášena 

koronerem za vraždu, je tedy údajně zodpovědný Jacksonův osobní lékař – kardiolog Conrad 

Murray. Ten byl 7. listopadu 2011 v procesu Conrad Robert Murray vs. lid státu Kalifornie 

jednohlasně všemi členy poroty uznán vinným z neúmyslného zabití svého pacienta a 

následně odsouzen ke čtyřem letům vězení. Dlouhodobě táhnoucí se spor o příčině smrti 

popového idola dodal médií, především tisku, náplň pro titulní strany a obsahy výtisků.   

 

Televizní média se zaměřila především na Michaelův odchod a rozloučení. 

 

Veřejné rozloučení se zpěvákem bylo nejen velkou podívanou, ale i skutečnou mediální 

událostí. 

Americký mediální institut Nielsen zveřejnil sledovanost veřejného rozloučení. Na obřad, 

který přenášelo 18 televizních stanic, se dívalo 31,1 milionu Američanů, tedy o 2 miliony 

méně než u případu princezny Diany.  

I u nás přímý přenos pohřbu popové ikony z arény Staples Center v Los Angeles přinesl 

veřejnoprávnímu zpravodajskému kanálu ČT24 rekordní sledovanost. Ceremoniál shlédlo 

celkem 730 000 diváků.  

Počet diváků překonal dosud nejúspěšnější sledovanost z dubnové návštěvy amerického 

prezidenta Baracka Obamy. 

 

 

"Je to světová událost světové celebrity a je poslední."  (Rich Hanley, profesor 

žurnalistiky Quinnipiacké univerzity.) 
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1.4.6 Smrt, média a internet 

 

Ve výše zmíněných příkladech jsem ve většině popisovala zájem lidí o jakési rozloučení, 

přitažlivost pohřbu, informování se o úmrtí slavné osoby. Nyní bych ráda otevřela téma aktu 

smrti. Tedy zobrazení smrti, okamžiku, kdy člověk odejde, zemře.  

Přítomnost aktu smrti v médiích je jedním z ukazatelů, který vypovídá o tom, jakým 

způsobem současný člověk zachází s otázkou smrti.  

Do veřejného prostoru se vracejí obrazy umírání, utrpení či poprav. V souvislosti se 

zobrazováním smrti se v poslední době vžilo označení pornografie smrti – sociologové a 

komentátoři jím vyjadřují svůj odstup od stále explicitnějšího znázorňování posledních 

okamžiků bývalých diktátorů či trýznění vězňů podezřelých z terorismu. 

 

Jakéhosi vrcholu bylo dosaženo v případě konce Muammara Kaddáfího. Video smrtelně 

raněného a lynčovaného bývalého diktátora bylo odvysíláno médii do celého světa, přičemž si 

zájemci mohli oficiální záběry porovnat s řadou amatérských verzí na YouTube. 

 

Zajímavé je srovnání popravy Saddáma Husajna, která předcházela smrti Muammara 

Kadáffího.  

Když byl v roce 2006 popraven Saddám Husajn, vysílala se oficiální videa jeho popravy. 

Veřejnoprávní média ale vystřihla scénu, kdy je bývalému diktátorovi nasazována oprátka a 

vystřihnuty byly rovněž rozhovory mezi popravčími a odsouzeným. Několik minut po 

odvysílání oficiálního záznamu, začala na internetu kolovat „ostřejší“ verze téže události. 

Třesoucí se rukou byl vytvořen záznam na mobilní telefon, který dokumentuje slovní výměnu 

mezi bývalým diktátorem a popravní četou, ukazuje nasazování oprátky, zlomený krk a 

zaznamenává nadšený jásot přihlížejících. 
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Smrt Kaddáfího (20. 10. 2011) byla tedy již „pojata“ odlišně. Oficiální média se tentokrát 

neobávala pustit na obrazovky víceméně necenzurované záběry lynčování a následného 

Kaddáfího konce, kdy mu byla přiložena zbraň k hlavě a zmáčknuta spoušť.   

 

 

 

Oba případy mají však něco společného. Videa Husajnovy smrti i Kaddáfího trýznění trhala 

rekordy v počtu stáhnutí a zhlédnutí. Miliony lidí po celém světě toužily spatřit jejich smrt na 

vlastní oči. V mém dotazníku k bakalářské práci jsem se dotazovaných ptala, zda viděli na 

internetu onen „akt“ smrti. 55% respondentů, tedy více jak polovina, odpověděla, že ano.  

Dovádí mě to tedy k názoru, že smrt v lidech vyvolává vždy směs odporu i přitažlivosti, ale 

především zvědavost. 
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2.0 Praktická část 

 

Nyní bych se ráda dostala k mé prvotní myšlence, mému projektu a to vytvořit novou 

televizní stanici, která bude vysílat k tématu smrti a všemu s ní spojeným. V teoretické části 

mé práce jsem se snažila dokázat zájem lidí o smrt. Z uvedených příkladů je zcela zřejmé, že 

nás smrt zajímá, přitahuje, vyvolává zvědavost, a proto by můj nápad měl fungovat. Nechci 

ovšem vytvářet televizi, u které by lidé nehybně seděli na svém gauči a plakali. Proto jsem se 

rozhodla pořady postavit tak, aby diváky bavily a informovaly. Směs pořadů je různorodá. Od 

zpráv přes cestovatelské pořady, lifestyle magazíny, hudební či filmové programy až po 

zábavný sitcom z prostředí pohřebního ústavu. Přijdou si na své diváci, které zajímá historie, 

věda, technika, cestování, styl, hudba, film, medicína. Nebudou ochuzeni ani příznivci seriálů 

či lidé, kteří se chtějí dozvědět něco nového a být v obraze. Exit TV je zkrátka pro všechny, 

kteří si stanici naladí. 

 

 

2.1 Profil stanice 

 

Jedná se o celoplošnou tematickou televizní stanici s digitálním šířením signálu.  Stanice bude 

vysílat 7 dní v týdnu. Vysílání bude probíhat 17 hodin denně, od 7:00 do 24:00 hodin, 

následovat budou reprízy pořadů. Hlavní náplní televize bude především její vlastní tvorba 

pořadů, které představím v následujících kapitolách. Doplňovat ji budou nakoupené seriály a 

filmy, samozřejmě s tématikou umírání, zkázy a zhynu.  

Cílová skupina je věkově, pohlavím, sociálním postavením či místem pobytu těžko 

specifikovatelná. Zaměření TV přechází napříč celým věkovým spektrem populace. Pokrývá 

všechny cílové skupiny od lifestylových titulů přes zpravodajské a odborné. Přesto 

předpokládám, že hlavní cílovou skupinou by byli diváci ze spektra 15 až 50 let. Dále pak 

okrajově lidé 50+.  
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2.2. Financování televize   

 

Mezi hlavní faktory financování televize patří určitě reklama, která může být vysílána buď 

mezi jednotlivými programovými tituly, nebo tyto tituly mohou být přerušeny a reklamy 

odvysílány „uvnitř“ pořadů. V případě Exit TV bych ráda zvolila reklamu jako blok mezi 

vysíláním magazínů, aby diváci nebyli rušeni předělem během vysílání. 

Spokojenost diváka je přeci to nejdůležitější.  

 

Dalším významným zdrojem financí je teleshopping – reklama formou delších pořadů, které 

nabízejí všelijaké produkty. K mému konceptu zapadá nabídka produktů z oblasti 

pohřebnictví: urny, rakve, náhrobní kameny, smuteční věnce, kytice, parte a ostatní.  

 

Dále bych ráda zařadila do vysílání tzv. product placement - doslova přeloženo jako 

umístění produktu. Jedná se o formu skryté reklamy. Jde o umisťování výrobků, názvů, log 

atd. do uměleckých děl, jako jsou například filmy, seriály, zábavní pořady, videoklipy apod. 

V případě Exit TV by šlo o propagaci nabídky pohřebních služeb. 

 

I vlastní tvorba, která má v rámci vysílání Exit TV nedílnou součást, má kromě originality i 

tu výhodu, že pokud je vyrobený pořad úspěšný, lze jej v některých konkrétních případech 

zpeněžit jako celek nebo jen jako námět prodejem dalším, např. zahraničním televizním 

společnostem. Dá se tedy zařadit do zdrojů financování stanice. 

 

Jelikož televize bude produkovat několik vlastních talkshow, je možné propagaci výrobků a 

služeb zařadit i tam.  

 

Posledním zdrojem jsou doplňkové příjmy z textových zpráv (sms) a hovorů. Ty budou 

zařazeny do live pořadů a soutěží. 

 

Vysněným zdrojem peněz pro televizi je pak soukromý investor. Většinou se jedná o 

významné podnikatele, které projekt zaujme, rádi se pod ním podepíší a zásobují ho 

financemi.    
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2.3 Vlastní tvorba stanice – anotace pořadů 

 

Pro televizi jsem vytvořila směs pořadů, které se zaměřují na různé žánry. Od zábavních 

talkshow, přes dokumentární tvorbu, po tvorbu vlastních seriálů.  

 

 

Odpočívej v pokoji – denní ranní show – 7:00 – 9:00 

Co se dělo tento den přesně před 80ti, 150ti nebo 1000ci lety, jaké bylo počasí a kdo 

významný tento den zemřel? Připomeneme si historické události, rozebereme s odborníky 

nejvýznamnější odchody. Vrátíme se do minulosti a oprášíme smrti kabát.  

 

Pořad provází dva moderátoři, kteří si zvou do studia odborníky k danému rozebíranému 

úmrtí. Tzn. historiky, politology, muzikology, sociology a další.  

 

 

Smrtící koktejl – denní zábavní magazín – 20:00 – 21:00 

Nejkurióznějších úmrtí za poslední dobu. Jak a při čem všem se dá zemřít? Představíme si 

adepty, kteří se zařadí do boje o Darwinovy ceny, ceny o nejhloupější odchod z našeho světa.  

 

Pořadem provází jeden moderátor, který uvádí jednotlivá videa či reportáže, zachycující 

hloupá až komická zakončení lidských životů.  

 

 

Pohřební policie – denní bulvární magazín – 19:00 – 19:25 

Móda vládne světu a i pohřby jsou společenskou událostí. S jakým stylem odešel nebožtík a 

jak se vyfikli hosté na jeho poslední show?    

 

Bulvární lifestylový magazín, zaměřující se na módu a styl kolem pohřebnictví. Svět celebrit 

přenesený do smutečních síní. Provázeno moderátorkou.   

 

 

The End – denní filmový magazín – 18:00 – 18:55 

Smrt ve filmu. Kdy byla poprvé ukázána smrt na filmovém plátně? Jak se točí drastické 

scény? Kdo ze slavných hvězd nejlépe a naopak nejhůře zahrál smrt?  
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Pořad provázený moderátorem, který si zve hosty z oblasti filmografie. S těmi pak komentuje 

reportáže o úmrtí na filmovém plátně.  

 

 

Evergreen – denní hudební magazín – 17:00 – 17:55 

V každém dílu si představíme jednoho z umělců, který tu s námi již není, ale jeho hudba žije 

dál. Zavzpomínejte s námi na ty největší songy dějin a užijte si necelou hodinu plnou hudby. 

 

Pořad provázený moderátorem, který si zve hosty z oblasti hudebního světa. Pořad doplňují 

hudební videoklipy, záznamy z koncertů a reportáže o zesnulých hudebnících. 

  

 

Zprávy – denní informační magazín – 12:00 – 12:30, 19:30 – 20:00 

Každou sekundu na Zemi zemře 1,9 jedinců z celé populace. V České republice někdo zemře 

cca každou 6 minutu. Smrt je součástí života. My vás o ní informujeme.   

 

Zahraniční i české zprávy o úmrtí v daný a předešlý den. Nehody na silnicích, vraždy, 

sebevraždy, nešťastné události. Moderováno. 

 

 

Hráči se smrtí – týdenní sportovní magazín – 16:00 – 16:55, pondělí 

Náhlé úmrtí ve sportu, nejčastější příčiny a mediálně známé případy úmrtí vrcholových 

sportovců.  

 

Pořad provázený moderátorem, který si zve hosty z oblasti sportu a medicíny. Doplňují 

reportáže a dokumenty o smrti při sportu. 

 

 

Záhadná úmrtí – denní historicky vzdělávací magazín – 13:00 – 14:00  

V historii dávné i poměrně blízké nalezneme řadu příkladů úmrtí významných osobností, 

která jsou přikryta závojem tajemství. Některé zemřely násilnou smrtí způsobenou nikdy 

neodhaleným pachatelem, u dalších nevíme, zda byly otráveny nebo zemřely na následky 

blíže neurčené choroby, jiné zcela beze stopy zmizely. Zůstávají jen bílá místa na mapě dějin, 

která už asi nebudou nikdy zcela objasněna. Nebo…? 
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Pořad uvedený moderátorem, následuje 40 minutový snímek, přerušovaný vstupy moderátora 

s hostem. Funkce moderátora je rozvíjet s hostem debatu, klást otázky a pídit se po 

odpovědích, které by danou smrt, případ objasnily.  

     

 

Pohřebák – sitkom z pohřebního ústavu, kde hlavní postavou je zřízenec ústavu Ondřej, který 

připravuje nebožtíky do rakví. Jeho tajnou láskou je Kristýna, studentka environmental 

designu, která si ve firmě přivydělává aranžováním květin a věnců. Jakožto umělkyně a 

designérka často Onřejovi pomáhá s jeho prací a při „úpravě“ zesnulých zažívají vtipné 

momenty. 

 

Vysíláno 2krát týdně, úterý a čtvrtek, 21:00 – 21:40  

   

 

LDNka – seriál z léčebny dlouhodobě nemocných. Hlavní dějová linie se odehrává v hlavě 

sedmdesátiletého Otakara, který je upoutaný na lůžko po cévní mozkové příhodě. Ačkoli 

nemůže mluvit, chodit, ani psát, stále vnímá svět kolem sebe a sní o možných scénářích svého 

dne. Inspiraci nachází v mladé Anně, která mu pravidelně chodí číst dobrodružné příběhy ze 

slavných knih. Příběh doplňují osudy ostatních pacientů, lidí na smrtelné posteli. 

 

Vysíláno dvakrát týdně, pondělí a středa 21:00 – 21:40 

 

 

Zrezavělé krásky – motoristický týdeník, sobota, 10:00 – 10:30 

Motoristický pořad o modelech, co zmizely z našich silnic. Cyklus dokumentů věnující se 

dnes již vymírajícímu řemeslu, a to péči o veterány, jejich restaurování a vracení zpět na 

silnice. Výroba pro ně skončila už dávno, a teď i péče. Lidé se z nedostatku času, peněz a 

odhodlání vzdávají svého koníčku; krásného oldtimera v garáži, což vede k neodvratnému 

konci historických automobilů na českých cestách. Rok od roku, méně strojů na srazech 

veterénů, bude mít za následek konec; exitus! 
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One way ticket – denní cestovatelský magazín, 09:10 – 10:00  

Cyklus dokumentů, mapující hřbitovy všech koutů světa.  

Průvodce pořadem navštěvuje v cizích zemích místa odpočinku. Ať už světoznámé hřbitovy 

v hlavních městech, tak malé zapadlé hřbitůvky u vesniček na konci světa. Od místních 

hrobníků, správců hřbitova nebo domácích obyvatel se dozvídá vše o tradici pohřbívání, 

symbolice a mýtech ze záhrobí. 

 

 

Pozastaveno – retro magazín, neděle 11:00 - 11:50   

Pořad o produktech, které se vryly do paměti našich babiček, ale bohužel už se nevyrábí.  

Proč přestala jejich výroba a co je nahradilo? 

 

Pořad provázený moderátorem, sestřih zajímavých reportáží o produktech, které zmizely 

z vitrín našich obchodů. 

 

 

Chvilka pro smrt – krátký denní magazín, jehož obsahem je vždy báseň o smrti. Slouží jako 

předěl mezi pořady. Stopáž cca 1 – 8minut.   

Hlavu má zvrácenou, zmáčené vlasy, za dveřmi slyší ty zmatené hlasy. 

Je pozdě spílat jí, prosit a křičet, teď už vám zbyde jen nad hrobem brečet...  

 

 

2.4 Doplnění vysílání, nákup seriálů a filmů 

 

I když bude programové schéma mé televize zaplňovat především vlastní tvorba (pořady 

uvedené v předchozí kapitole) ráda bych program zaplnila vysíláním nakoupených seriálů a 

filmů. V teoretické části jsem věnovala krátký odstavec úspěšnosti seriálů s kriminalistickou, 

nemocniční či tzv. nadpřirozenou tématikou. Oblíbenost je až neuvěřitelná. Z mé osobní 

zkušenosti: I když je spousta práce, na seriál, jako odreagování, se čas najde. V dotazníku 

k tomuto projektu jsem se respondentů ptala, zda se na takovéto seriály koukají a zda by je 

uvítali i v rámci Exit TV. 65 procent dotazovaných odpovědělo, že seriály sleduje a 70 

procent by je ve vysílání uvítalo. 
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Mezi zakoupenými seriály by se mohly objevit tituly: Walking Dead, Six feat under, Grey´s 

anatomy. Ve filmech pak snímek Smrt jí sluší, Seznamte se Joe Black atd. 

 



28 
 

2.5 Název televize – EXIT TV 

 

Název televize EXIT TV je odvozen od slova EXITUS, z latinského překladu konec, smrt. 

Samotné slovo exit pak znamená odejít či odchod. Slovem exit je často značen i nouzový 

východ z budovy a to mne asociuje myšlenku úniku. Pokud bude chtít divák něčemu 

uniknout, může si zapnout tuto stanici a zajisté ho přivede na jiné myšlenky. Exit Tv může být 

také jediným východiskem, na co se koukat, když na jiných stanicích nic nedávají.    

Jinými slovy, stručně, jasně, výstižně. 

 

 

2.5 Grafika televize – corporate identity 

 

Celá grafika pro promo televize je postavena na motivu EKG křivky. Tedy ukazatele 

srdečního rytmu. Pokud se srdce zastaví, přichází smrt, linka se již nevychyluje ze své osy a 

přichází exit, tedy odchod, konec. Z toho vychází logo televize: 

 

 

 

Transformace písmene T v symbol kříže jakožto symbol smrti pak podtrhuje obsah vysílání 

stanice. 

 

Základní SELF (audiovizuální znělka vázaná přímo k televizi, tedy jisté promo společnosti, 

v mém případě TV stanice, bývá o delší stopáži, zpravidla 30 až 100 sekund dlouhá) začíná 

pravidelným rytmem kardio křivky, která se mění v situace, při kterých lidská postava umírá. 

Po sledu nešťastných událostí se linka vrací do přímé lajny a mění se v logo televize - exit. 

Vše je doprovázeno zvukem přístroje ekg, tedy pípáním, které se v případě exitu mění v jeden 

dlouhý tón, oznamující konec. 
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Storyboard základního SELFU 
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Jingly, neboli krátké předěly, znělky aktuální relace, či pozvánky k pořadům jsou pak 

zpracovány podle náplně konkrétního magazínu.  
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3.0 Závěr 

 

Po zvolení tématu mé bakalářské práce, jsem začala zpracovávat množství analýz, které mi 

měly dokázat, zda bude projekt fungovat. Kladla jsem si otázku, zda bude někdo sledovat 

televizní stanici, která by se zaměřila pouze na téma smrt a vše s ní spojené. Po několika 

rozhovorech s pracovníky z různých médií a dohledávání případů, kdy je smrt skrze média 

prezentována, jsem začala věřit v reálnost mého projektu. Smrt je již nyní valnou součástí 

tisku a vysílání. Vyskytuje se v bulvárních, informačních či odborných sférách. Nenajdete 

výtisk, kde by nebyla popsána buď tragická nehoda, smrt někoho ať už známého či 

neznámého, nebo třeba článek věnovaný někomu, kdo již mezi námi není. Smrt je tím pádem 

všude kolem nás. Není však médium, které by se věnovalo pouze jí, a tím se stává můj projekt 

originálním. Zároveň cesta, kterou jsem se rozhodla jít při vytváření profilu stanice, dodává 

smrti jakýsi odlehčený, v některých případech i humorný kabát. Náplň pořadů je různorodá, 

každý si najde své. Vizuální stránka je tvořena jednoduchou hravou formou. Vždyť sama smrt 

je ve své podstatě jednoduchá. Jednoho dne přijde - a je konec. Je to nevyhnutelná součást 

života každého z nás.     
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