
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků 
v 1. pololetí 2014 (aktualizováno k 17. 8. 2014)

dodatek k pololetní analýze českých televizí a ČRo
→ Media Tenor podrobil detailní analýze 250 náhodně vybraných příspěvků Událostí ČT

→ 97,6 % příspěvků splnilo kritéria analýzy a lze je označit za vyvážené (tato hodnota je na 
horní hranici intervalu rozpětí míry vyváženosti ve srovnatelných odborných studiích)

→ Čtyři nálezy měly formu nízké závažnosti, dva střední, nález s nejvyšším stupněm 
závažnosti nebyl učiněn žádný
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ZJIŠTĚNÍ

Media Tenor podrobil detailní analýze 250 náhodně vybraných příspěvků Událostí ČT.

Ve zkoumaném vzorku bylo učiněno šest nálezů. V 97,6 %* příspěvků nebyla možná kolize
s vyvážeností identifikována.

Čtyři nálezy měly formu nízké závažnosti, dva střední, nález s nejvyšším stupněm
závažnosti nebyl učiněn žádný. Souhrn nálezů uvádí tabulka:

Datum Název Pořadí Závažnost Typologie

9. 1. 2014 Za týden premiérem 1 Nízká** transparentnost

30. 1. 2014 Závislost na sázkách 17 Nízká**
objektivita – prostor pro hlavní subjekty
relevance aktérů

6. 3. 2014 Opět plné hotely 20 Střední**
podezření na skrytou reklamu
nadměrný prostor pro prezentaci

24. 4. 2014 Konec sporu o bankovní poplatky 20 Nízká**
objektivita – prostor pro hlavní subjekty
relevance aktérů

10. 5. 2014 Obchodníci a Den matek 22 Střední**
podezření na skrytou reklamu
titulky

17. 6. 2014
Rozhovor s předsedou hnutí ANO 
Andrejem Babišem

4 Nízká** profesionalita

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 19 a 20.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 7.
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI

Zkoumaný vzorek: 250 zpravodajských příspěvků Událostí ČT v 1. pololetí 2014

Výběrový filtr:

a) Aplikovaný filtr: Příspěvek spadal do delších zpravodajských forem, jejichž hranice
byla stanovena kritériem stopáže příspěvku > 30 sekund. Tímto filtrem bylo vyselektováno 3921
příspěvků z celkové báze 4804 zpravodajských příspěvků odvysílaných v Událostech 1. pololetí 2014.

b) Finální výběr: Náhodný výběr z báze 3921 příspěvků určené aplikovaným filtrem využitím
matematické funkce „random“ (podmínka, podle které by byl pro analýzu vyhovující například pouze
jediný příspěvek z každé relace, stanovena nebyla, protože toto kritérium by vzhledem k počtu
sledovaných dnů v prvním pololetí roku 2014 nemohlo být naplněno). Výčet příspěvků, které byly
výsledkem finálního výběru, nabízejí snímky 14, 15, 16, 17 a 18.

Příspěvek: Pro účely posouzení se příspěvkem rozumí ucelená pasáž zahájená moderací a pokračující
reportáží anebo živým vstupem.

Forma nálezu: Upozornění na možnou kolizi s ohledem na vyváženost/objektivitu.

Upozornění: Na předkládané nálezy nelze apriorně pohlížet jako na zpravodajské chyby. Media Tenor
reportáže hodnotí jakoby „okem diváka“, tj. bez okamžité dostupnosti detailních informací o
popisované skutečnosti nebo zákulisí, jež však mohou skýtat uspokojivé vysvětlení předkládaného
nálezu. I proto, je-li to účelné, dáváme v dokumentu prostor k vyjádření redakci zpravodajství. Zároveň
je nutné si uvědomit, že urputně vyžadovat od média službu, kdy by 100 % příspěvků bylo bez nálezů, je
scestné. Jakákoliv produkce nebo výroba přirozeně pracuje s určitou mírou počtu výstupů ve snížené
kvalitě. Pochopitelně, počet nálezů by měl být v „únosných“ mezích a především minimum těch
závažných.
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI

Metodický postup:

Předmětem nálezů byly nevyvážené stavy, kdy příspěvky svým zpracováním mohly
některé ze subjektů uvést v nevýhodu anebo naopak v přílišnou výhodu. A to jak s
ohledem na poskytnutý prostor, formu, nebo zdrojování informací.

Analýza v příspěvcích neposuzuje technické a formální nálezy, které neměly dopad
na zmiňované zvýhodnění, resp. znevýhodnění některého ze subjektů. Tudíž
analýzu nelze interpretovat tak, že mimo učiněné nálezy byly zpravodajské
příspěvky absolutně v pořádku (typicky překlep v titulcích nebyl předmětem zájmu
této analýzy).

Příspěvky byly podrobeny kvalitativní analýze s opakovanou verifikací v rámci
analytického týmu Media Tenor.

Na příspěvky bylo v rámci tohoto analytického produktu pohlíženo izolovaně,
nikoliv jako na zpravodajský celek. Výjimkou byly situace, kdy bylo vzhledem k
potenciálnímu nálezu účelné posoudit příspěvek v rámci celého bloku příspěvků ke
konkrétnímu tématu v rámci relace (typicky nález objektivita – prostor pro hlavní
subjekty, jinými slovy nedání prostoru k vyjádření, ke kterému však mohlo dojít v
jiné pasáži tematického bloku).
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI

Při přípravě analýzy postupoval tým analytiků metodou kvalitativní evaluace
zpravodajství. Nálezy při kvalitativním postupu analýzy rozlišujeme do tří typologií
(viz schéma). Jak bylo uvedeno dříve, předmětem tohoto analytického výstupu
bylo identifikovat nevyvážené stavy ve zpravodajských příspěvcích, což jsou nálezy
které spadají nejčastěji do úrovně objektivity – kategorie nejméně častých, ale
nejzávažnějších nálezů. Fáze přiřazování nálezů, viz následující snímek.

vyváženost / 
objektivita

kvalita, 
konstruktivnost, 

zpravodajská 
priorita

formální nedostatky

Schéma: Úroveň nálezů kvalitativních evaluací

Formální úroveň: nejčastější typologie nálezů ve zpravodajství (titulky, 
překlepy, přeřeknutí apod. výčet jmenuje několik desítek možných 
nálezů). 

Úroveň objektivity: Porušování základních standardů žurnalistiky, 
zneužívání zpravodajství k jiným cílům, možné dezinterpretace, zásadní 
informační nesoulady a fatální omyly. Viz také Kodex ČT.

Úroveň inspirace: tipy ke konstruktivnosti zpracování, odlišnostem 
napříč médii, indikace zpravodajské priority příspěvků, návrhy ke 
struktuře příspěvků a postřehy analytiků.

Hlavní 
oblast 
zájmu
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1. fáze: kvalitativní evaluace zpravodajství

- analytik v příspěvku zaznamená nález, kterému přiřadí některou z typologií
nálezů kvalitativních evaluací:

aktuálnost příspěvku návaznost informací práce s kamerou stylistická formulace

aktuálnost záběrů negativní vyznění pro subjekt profesionalita synchronizace obrazu a zvuku

autor příspěvku nepřesnost údajů v titulku přeřeknutí synchronizace promluvy a znělky

časová návaznost nesoulad číselných údajů v moderování a živém vstupu příznakovost technika - práce s kamerou

číselné údaje - nadměrné užití nesoulad doprovodného obrazu s tématem příspěvku relevance aktérů technika - výpadek obrazu

doprovodná grafika nesoulad grafiky s místem události relevance informací technika - výpadek zvuku

duplicita informací nesoulad informací relevance místa živého vstupu titulky 

etika nesoulad informací moderátora se skutečností relevance původců výpovědi titulky - faktická správnost údajů

faktická správnost údajů nesoulad informací v moderaci a živém vstupu relevance záběrů titulky - chybné údaje

forma prezentace zprávy nesoulad obrazu s mluveným slovem relevance zařazení příspěvku titulky - jazyková rovina

forma zobrazení nesoulad titulku s informacemi v příspěvku relevance živého vstupu titulky - úplnost informací

fotografie nesoulad titulku s obsahem/tématem příspěvku režie - střih transparentnost

chybné nasazení titulku nesoulad titulku se sdělovanými informacemi režie - zvuk účelovost

chybné vyvození závěrů nestrannost, objektivita rušivé zvuky úplnost informací

identifikační údaje objektivita - prostor pro hlavní subjekty sebeprezentace upozorňování na činnost extremistické strany

ilustrační záběry persvaze skrytá kamera uvedení zdroje

jazyková rovina plynulost promluvy skrytá reklama užití výplňových slov

jistota promluvy podjatost spojení s reportérem volba výrazových prostředků

korekce promluvy podpora extremismu srozumitelnost vtip s rasovým podtextem

kvalita signálu porucha čtecího zařízení struktura informací výslovnost

logika promluvy práce s číselnými údaji střih reportáže zkreslení významu

POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI
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2. fáze: posouzení relevance nálezu vzhledem k účelu analýzy

- analytik nález posoudí ve smyslu zodpovězení arbitrární otázky, zda-li učiněný
nález mohl pro některé ze subjektů znamenat nevýhodu anebo naopak přílišnou
výhodu. Pokud je odpověď kladná, nález zařadí do pracovního seznamu.

3. fáze: kompletace nálezů analytického týmu

- tým analytiků, jejichž zkoumané vzorky se vzájemně překrývaly, sestaví závěrečný
souhrn nálezů na základě kritické diskuze

4. fáze: verifikace nálezů dalším analytikem

- kontrola jednotlivých nálezů a namátková kontrola ostatních reportáží

POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI

Metodická poznámka: jako nálezy s nízkou, střední nebo vysokou (takový nález nebyl učiněn) mírou závažnosti narušení vyváženosti jsou považovány takové, které
porušují kritéria požadavků z kategorie „úroveň objektivity“ popsané na snímcích 5 a 6, anebo pochybeními z úrovně „formálních nálezů“ uvádějí některý ze
zobrazovaných subjektů ve výhodu nebo nevýhodu. Přičemž nálezy s nízkou mírou závažnosti jsou vázány na formu příspěvku (například absence opozitního
vyjádření ve čtené zprávě s asynchronním vyjádřením druhé osoby), či jsou způsobeny formální nebo technickou chybou (ne-reakce moderátorky zaviněná
nefunkčností odposlouchávacího zařízení). Nález se střední mírou závažnosti je přisouzen v případě opakovaného pochybení ve formální rovině nebo na formě
příspěvku nezávislou nadměrnou prezentací určitého subjektu. Za vysokou míru závažnosti by pak byl považován nález porušující pravidla prezentace subjektů
stanovená Kodexem ČT.
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NÁLEZ č. 1

Události ČT 9. 1. 2014
Název: Za týden premiérem
pořadí: 1
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
transparentnost

Komentář: Kdyby v reportáži, která předcházela rozhovoru s Lubomírem Zaorálkem zazněly
Zemanovy výhrady k některým kandidátům, tak by dotaz moderátorky byl zcela v pořádku,
a to bez ohledu na Zaorálkovu odpověď. Takto došlo k nepotvrzené verifikaci
netransparentního výroku, tj. ke stavu, kdy moderátor může do diskuse vnést zavádějící či
jiné nežádoucí informace.

Z obsahu: Moderátorka se obrací na hosta s dotazem, v jehož
obsahu zazní netransparentní tvrzení Miloš Zeman se netajil
výhradami k některým kandidátům, včetně vás… Lubomír
Zaorálek v zápětí v rozhovoru popírá, že by věděl o tom, že
vůči němu měl Miloš Zeman nějaké výhrady. Údajně to buď
není pravda, nebo to před ním všichni zamlčeli.

Stanovisko redakce: Jedná se o nepřesné a nedoplněné vyjádření moderátorky. Ta otázku nepřesně formulovala a následně p. L. Zaorálka
neupozornila, že informace o prezidentových výhradách k některým ministrům plní již několik dní přední stránky novin, kde je právě jeho
jméno opakovaně zmiňováno.
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Události ČT 30. 1. 2014
Název: Závislost na sázkách
pořadí: 17
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
objektivita – prostor pro hlavní subjekty
relevance aktérů

Komentář: V příspěvku se vyjadřuje zástupce České asociace pokeru, který se ohrazuje
proti faktu, že je na poker vztahován loterijní zákon. Oproti tomu absentuje relevantní
vyjádření zákonodárce nebo představitele Ministerstva financí, který by tento postup
patřičně odůvodnil, byť jejich názor lze dovozovat z platné legislativy.

NÁLEZ č. 2

Stanovisko redakce: Reportáž byla součástí pohledu Událostí (3 reportáže + plazma) a je tedy potřeba na ni pohlížet nejen samostatně,
ale v kontextu, ve kterém byla odvysílaná. A tam několikrát jasně zazněly i názory proti - včetně toho, že hazard je nebezpečnou
závislostí za miliardy korun. Zástupce pokerové asociace uvádí, že se mu nelíbí regulace. Šlo o dílčí reakci na přehled a vysvětlení
platných zákonů, a tedy z našeho pohledu nebylo nutné na všechno (poker, losy, loterie, automaty, skořápky atd…) dávat reakce politiků
- jejich vůle a názory jsou zřejmé právě ze schválených zákonů, které byly detailně popsané. Navíc sám autor reportáže důvody, proč
regulovat poker, parafrázoval když uvedl, že se v něm ročně prosázejí stovky milionů korun.
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Události ČT 6. 3. 2014
Název: Opět plné hotely
pořadí: 20
závažnost: střední
typologie nálezu: 
podezření na skrytou reklamu
nadměrný prostor pro prezentaci

Komentář: Prezentace Oneroom hotelu v žižkovské televizní věži byla nesporně zajímavá a
inspirující. Při přihlédnutí k faktu, že tématem reportáže byl nárůst vytíženosti hotelů
(nikoliv inovace v cestovním ruchu), je však diskutabilní věnování významného prostoru v
samotném úvodu prezentaci právě tohoto hotelu, který není typickým reprezentantem
trendu popisovaného příspěvkem. Patrně se nabízela spíše stručnější prezentace ve
smyslu, že se v současné době daří i netradičním formám podnikání v hotelnictví. I přes
přesvědčení analytiků Media Tenoru, že k porušení nedošlo, jsou rozsah a „zvací“ vyznění
pasáže k diskusi také vzhledem k bodu 21.5 Kodexu ČT o vyvarování se skryté reklamě.

NÁLEZ č. 3
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Události ČT 24. 4. 2014
Název: Konec sporu o bankovní poplatky
pořadí: 20
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
objektivita – prostor pro hlavní subjekty
relevance aktérů

Komentář: Nejvyšší soud potvrdil, že finanční domy účtují klientům poplatky za vedení
úvěrů oprávněně. K tomuto faktu se vedle mluvčího Nejvyššího soudu vyjadřoval také Patrik
Nacher z Bankovnipoplatky.com, který svoji promluvu jednoznačně adresoval obchodní
politice bank. Vzhledem k tématu reportáže a vyjádření Patrika Nachra by bylo adekvátní
zařadit také citaci představitele banky nebo České bankovní asociace, která by obchodní
postupy finančních domů obhajovala a vysvětlila.

Lze připustit, že názor bank o oprávněnosti poplatku zastupuje mluvčí Nejvyššího soudu,
nicméně vyjádření Patrika Nachra jde dále. Uvádí, že tím, že 11 ze 14 bank už kritizovaný
poplatek zrušilo, tak že mimosoudně připouští nesprávnost tohoto poplatku. Toto je tvrzení,
oproti kterému nelze jako dostatečně relevantní protiváhu považovat vyjádření mluvčího
Nejvyššího soudu.

NÁLEZ č. 4
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Události ČT 10. 5. 2014
Název: Obchodníci a Den matek
pořadí: 22
závažnost: střední
typologie nálezu: 
podezření na skrytou reklamu
titulky

Scéna 5: 
„…zákazníci 
této ostravské 
prodejny…“

Scéna 4: 
Petr Modrý,
Cukrárna u 
Myšáka

Scéna 3: 
Jitka Plchová,
Tesco

Scéna 2: 
Jana Bangová,
majitelka 
internetového 
květinářství

Scéna 1: 
Zbyněk Rulíšek,
Belles Fleurs

NÁLEZ č. 5

Komentář: V příspěvku věnovaném nákupním
zvyklostem Čechů na Den matek panuje neshoda,
kdy názvy konkrétních podniků uvádět a kdy naopak
nikoliv. Z pěti případů je konkrétní podnik explicitně
uveden třikrát, dvakrát je v reportáži použit obecný
popis. Úloha zobrazovaných podniků je přitom ve
všech scénách shodně demonstrativní, tzn. mohly by
být nahrazeny libovolným jiným podnikem svého
druhu beze změny informační hodnoty příspěvku.
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Komentář: Na poslední otázku moderátorky
host odpovídal celých 35 s. mimo intenci oné
položené otázky. Moderátorka hosta
nepřerušila ani otázku neopakovala. Místo
toho host už jen dále zpřesňoval fakta, ke
kterým se vyjadřoval v předchozích
promluvách a získal tak prostor pro prezentaci
svého postoje v jedné konkrétní věci, který ve
své šíři nebyl redakcí původně zamýšlen.

NÁLEZ č. 6

Události ČT 17. 6. 2014
Název: Rozhovor s předsedou hnutí ANO 
Andrejem Babišem
pořadí: 4
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
profesionalita

Stanovisko redakce: Jedná se o technickou chybu v živém
vysílání. Moderátorka se nedoptala, když nedostala
napoprvé odpověď na položenou otázku. Podobný pokyn
dostala i od editora z režie. Svůj postup později vysvětlovala
selháním techniky – konkrétně tzv. ucha, kvůli kterému měla
problémy slyšet jak vicepremiéra, tak i pokyny z režie.

Moderátorka: Jak reálné jsou podle vás větší změny ve
vládě, ke kterým pravidelně po nějaké době u moci dochází?

Babiš: Tak já odmítám, že by došlo k porušení nějaké
koaliční smlouvy, není to pravda, v koaliční smlouvě se
nemluví vůbec o pozici náměstka, mluví se o ministrech,
které vlastně koaliční partneři mají právo nominovat. A
bohužel nechápu, proč pan náměstek šel na policii a
následně zavolal do Lidových novin, místo toho, já jsem s
ním byl domluven, že mě bude kontaktovat o vývoji a že
jsme to mohli řešit za zdí v jedný místnosti a bez médií a
nedělat z toho zbytečný skandál.
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Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek

3.1.2014 16 Předškoláci ze sousedních zemí 22.1.2014 7 Razie v budovách České pošty

4.1.2014 1 Příští česká vláda čeká na jmenování 22.1.2014 23 Humanitární sbírka oblečení pro syrské uprchlíky

4.1.2014 13 Gruzínská mafie v Česku 22.1.2014 25 Chrastavský střelec opět u soudu

5.1.2014 14
Tradičnímu vylepování nových dálničních známek 
možná už brzy odzvoní 23.1.2014 16 Transplantace umělé kůže v České republice

6.1.2014 2 Hlavní priority budoucí vlády 23.1.2014 19 Netradiční proměna katedrály

6.1.2014 20 Neoprávněné jmenování Červíčka 23.1.2014 22 Škola plná plísně

7.1.2014 1 Prezidentova podmínka 25.1.2014 4 Novela jednacího řádu sněmovny

7.1.2014 2 Sporní kandidáti na ministry 25.1.2014 13 Opožděný start lyžařské sezony

7.1.2014 21 Obce proti rušení pošt 25.1.2014 22 Sbírka na pomoc chudým

8.1.2014 1 Cesta k mimořádné schůzi otevřena 27.1.2014 6
Členové Metropolitního spořitelního družstva dostávají 
zpátky své peníze

8.1.2014 4 70 let starý nacistický zločin zůstane bez trestu 28.1.2014 10 Koncert talentů v Rudolfinu

8.1.2014 8 Spor o jmenování profesorů 30.1.2014 17 Závislost na sázkách

9.1.2014 1 Za týden premiérem 30.1.2014 22 Radní načerno odebíral elektřinu

9.1.2014 12 Nebezpečné taktiky Talibanu 31.1.2014 13 ŘSD začalo s rozsáhlým vyvlastňováním

9.1.2014 15 Sebeobrana pro zdravotníky 2.2.2014 6 Vitalij Kličko vyzval k vytváření domobran

10.1.2014 16 Nový verdikt v případu sraženého Karla Pravce 3.2.2014 20 Stát vyplácí na důchody až desetinu HDP

11.1.2014 6 Nová pracovní místa 5.2.2014 24 Ministryně žaluje ministerstvo

11.1.2014 8 Doplňovací volby do Senátu 5.2.2014 26 Dramata ukrajinských aktivistů

11.1.2014 15 Dobrý nápad, dobrý byznys 7.2.2014 14 Plány a cíle ministra dopravy

12.1.2014 2 Hodnocení práce prezidenta 9.2.2014 17 Kozí mléko stále oblíbenější

13.1.2014 12 Zlaté glóby ovládli favorité 9.2.2014 23 Co brzdí veřejné zakázky

15.1.2014 25 Zájem o návštěvy nemocničních kaplanů 12.2.2014 16 Ministr zastavil prodej kasáren

16.1.2014 28 Haag soudí vraždu Harírího 13.2.2014 1 Policie zadržela Ivo Rittiga

19.1.2014 8 Ruská bezpečnostní pohotovost 13.2.2014 30 Ocenění cestovatele Zikmunda

21.1.2014 12 Záplavy v Evropě 15.2.2014 3 Severozápad Evropy pod vodou
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Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek

16.2.2014 2 Česká republika má první olympijské zlato ze Soči 4.3.2014 11 Cena sankcí vůči Rusku

16.2.2014 11 Extrémní přetížení a zahlcení případy 5.3.2014 1 Ukrajinská krize

16.2.2014 18 Horníci uvízli v nelegálním dole 6.3.2014 6 Přeprava dalších zraněných demonstrantů z Ukrajiny

17.2.2014 19 Český snowboarding 6.3.2014 16 Špatná péče o dětské zuby

18.2.2014 1 Důvěra Sobotkově vládě? 6.3.2014 20 Opět plné hotely

18.2.2014 6 Společná cesta volebním obdobím 7.3.2014 3 Paralympiáda v krymském stínu

19.2.2014 12 Vlna pomoci pro Ukrajinu 7.3.2014 14
Analýza na prodloužení smlouvy o Gripenech zatím 
nebude

20.2.2014 13 Nižší DPH na léky, knihy a dětskou výživu 7.3.2014 16 Pomalý start oprav silnic

20.2.2014 23 Konec domácího vzdělávání 7.3.2014 26 Sněhuláci pomáhají Africe

23.2.2014 2
Česká vláda i prezident podporují zachování územní 
celistvosti Ukrajiny 8.3.2014 10 Rozdrobený půdní fond

23.2.2014 3 Koncert Praha pro Kyjev 10.3.2014 24 Vývoz zkapalněného plynu do Evropy a Asie

23.2.2014 11 Mexický drogový boss dopaden 11.3.2014 6 Charkov: krizí postižena i zoo

25.2.2014 13 66 let od 25. února 1948 11.3.2014 24 Komplikace pro fanoušky lokomotiv

26.2.2014 2 Volby do Evropského parlamentu 12.3.2014 23 Dostavba dálnice D3

26.2.2014 3 Reakce na prezidentovo vystoupení 13.3.2014 7 Kdo zastřelil Romana Housku?

26.2.2014 8 Ruská vojska mají pohotovost 13.3.2014 9
Miloslava Pošvářová končí jako poradkyně ministra 
dopravy

26.2.2014 15 Kontroverzní energetické návrhy 13.3.2014 26 Jízdenka není daňový doklad

27.2.2014 24 Návrat na místo tragédie 14.3.2014 17 Skoro každý druhý Čech žije s rodiči

28.2.2014 20 Vojenské újezdy 16.3.2014 7 Vzpomínka na Bohumila Hrabala

28.2.2014 25 Karlovarští kriminalisté objasnili 20 let starou vraždu 18.3.2014 2 Krymská krize

1.3.2014 2 Zahraniční reakce na Krym 18.3.2014 10 Provokující Bystrouška

1.3.2014 12 Úroveň žáků na českých gymnáziích klesá 20.3.2014 4 Tichý rusko-ukrajinský konflikt

2.3.2014 2 Dvě funkce, jeden plat 22.3.2014 12 Snímky z ulice

2.3.2014 8 Některé české lyžařské areály po tomto víkendu zavírají 22.3.2014 16 Půjčování oblečení

3.3.2014 2 Aktuální informace k situaci na Ukrajině z Krymu 24.3.2014 2 Peníze pro zdravotnictví
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24.3.2014 24 529 egyptských rozsudků smrti 8.4.2014 6 Aktuální informace k dění na Ukrajině z Washingtonu

24.3.2014 29 Všetatské muzeum Jana Palacha 10.4.2014 2 Rozhovor s ministrem obrany Martinem Stropnickým

25.3.2014 26 Krize vesnického fotbalu 10.4.2014 10 Situace na Ukrajině

26.3.2014 13 Ztracená opona opět v Praze 10.4.2014 17 Regulace hazardu v Česku

27.3.2014 20 Nová taktika podvodníků 10.4.2014 18 Exposlanec Josef Vondruška nevinný

28.3.2014 19 Kolik stojí školák 10.4.2014 21 Prodej návykových léků přes internet

28.3.2014 27 Petiční kampaň proti vstupu Česka do Eurozóny 10.4.2014 29 Sčítání cestujících

28.3.2014 28 Prodej karlínských kasáren 11.4.2014 26 Proces o vině za pumový útok

29.3.2014 7 Americko-ruská konzultace 13.4.2014 7 Maturity budou mít zase novou podobu

30.3.2014 18 Největší úplatkářská aféra v Číně 13.4.2014 9 Stamiliony na zachování poboček pošty

31.3.2014 20 Úsporné svátky 13.4.2014 19 V Bratislavě vyvrcholily pochody za život

1.4.2014 8 Legální i nelegální snižování daní 14.4.2014 23 Daniel Szórád novým šéfem Lesů ČR

2.4.2014 8 Rozhovor s ministrem financí Andrejem Babišem 14.4.2014 27 Žaloba univerzit na Ministerstvo školství

2.4.2014 9 Problém Jaroslava Škárky a Kristýny Kočí 15.4.2014 21 Další žhářské útoky

2.4.2014 14 Zemětřesení v Chile 16.4.2014 32 Unikátní úkaz pod českým dohledem

3.4.2014 5 Vyšetřování kyjevského masakru 17.4.2014 23 West rok po výbuchu vstává z popela

3.4.2014 12 Co řekl Ivo Rittig 18.4.2014 16 Policistovy problémy se zákonem

3.4.2014 22 Nechtěný a povinný štítek 20.4.2014 9 Ročenka české architektury

4.4.2014 1 Ostrá slova v koalici 21.4.2014 7 Tradiční Velikonoce s koledníky

4.4.2014 2
Rozhovor s Milanem Chovancem a Jaroslavem 
Faltýnkem 22.4.2014 19 Stacionář pro nevyléčitelně nemocné děti

4.4.2014 15 Svítá naděje pro Michaela Schumachera 22.4.2014 24 Václav Klaus v pořadu Interview ČT24

5.4.2014 11 Vzpomínka na Kurta Cobaina 23.4.2014 20 Auta v Česku

6.4.2014 11 Alzheimerova choroba u mladých lidí 24.4.2014 20 Konec sporu o bankovní poplatky

6.4.2014 14 Beznaděj syrských uprchlíků 25.4.2014 2 Rozpočet 2013

7.4.2014 27
Charitativní hokejové utkání se změnilo v hromadnou 
rvačku 25.4.2014 7 Situace na východě Ukrajiny
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26.4.2014 2 Vyjádření ministra Zaorálka k zadržení členů OBSE 10.5.2014 15 Nájezdy zlodějů dřeva do lesů

26.4.2014 19 Česko plné turistických tras 10.5.2014 22 Obchodníci a Den matek

26.4.2014 26 Horolezec Radek Jaroš se chystá na K2 11.5.2014 2 Referendum na Ukrajině

27.4.2014 4 Snižování sazeb DPH 11.5.2014 20 Kontroly bleších trhů

28.4.2014 6 Aktuální informace k dění na Ukrajině 12.5.2014 23 Do letadla na poslední chvíli

28.4.2014 20 Pozor na nebezpečné e-maily 13.5.2014 16 Povinné mazání internetové historie

28.4.2014 24 Sledování, odposlechy a tajné nahrávky 17.5.2014 11 Kudy na dálnici D3?

29.4.2014 1 Prezidenti o EU 17.5.2014 15 Toxický odpad v okolí Neapole

30.4.2014 14 Nevydařená poprava 18.5.2014 2 Zpoždění rekonstrukce D1

30.4.2014 15 Razie na varny pervitinu a tržnice v pohraničí 20.5.2014 1 Odhalené veřejné zakázky

30.4.2014 17 Milionová pomoc nevidomým 20.5.2014 18 Diagnóza od dvou lékařů

1.5.2014 14 Stíny krvavé severoirské minulosti 21.5.2014 3 Stát štědrý k rodinám

4.5.2014 10 Fenomén seriálu Hra o trůny 21.5.2014 10 Plán péče o šumavský národní park

5.5.2014 10
Fanoušci bojkotují fotbalový zápas kvůli novým 
pravidlům na stadionech 23.5.2014 6 Hromadná hospitalizace dětí

5.5.2014 14 Kontroly ve Vězeňské službě 23.5.2014 15
České vojenské letectvo slaví úspěchy na mezinárodní 
misi

5.5.2014 20 Chyby v hygieně rukou 25.5.2014 2
Předvolební průzkumy favorizovaly právě dvě nejsilnější 
vládní strany

5.5.2014 30
Člověk v tísni upozorní sportovním klipem na situaci v 
Bělorusku 25.5.2014 9 Ukrajina volila prezidenta

7.5.2014 7 Tuzemská ekonomika na jaře ožila 26.5.2014 20 Hledání vraha taxikářů

7.5.2014 8 Deset let zemědělství v EU 27.5.2014 14 Silné bouřky a přívalové deště zasáhly Česko

7.5.2014 19 Sestry proti kouření 27.5.2014 16 Nejistota klientů H-Systemu nekončí

7.5.2014 20 Perspektiva mladých rodin 28.5.2014 14 Neodbytní podomní prodejci

7.5.2014 22 Podmínky pro rodiny v Německu 28.5.2014 16 Další výstraha před bouřkami

8.5.2014 25 Řešení pro školáky s dietami 28.5.2014 20 Životní úroveň Čechů

9.5.2014 10 Vzpomínka na sovětské vojáky 29.5.2014 10 Výstava Země černých faraonů

10.5.2014 9 Hledání unesených školaček 29.5.2014 14 Uprchlík Snowden: zrádce, nebo hrdina?
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29.5.2014 16 Velká voda opadá 18.6.2014 5 Dočasné příměří na Ukrajině

30.5.2014 10 Cesta ven z ubytovny 18.6.2014 7 Odložené projekty NP Šumava

30.5.2014 18 Zbytečné škody při povodních 18.6.2014 8 Zátah na neplatiče daní

31.5.2014 5 Nejspornější případ církevních restitucí 19.6.2014 4 Nezákonné odměny pro radní

31.5.2014 21 Taliban propustil amerického vojáka 19.6.2014 5 Filip VI. je nový španělský král

1.6.2014 16 Svátek všech dětí 19.6.2014 8 Ukrajina: příměří ukončily další boje

3.6.2014 1 Manévry kvůli Ukrajině 20.6.2014 7 Rozruch kvůli výrokům poslance Jakubčíka

3.6.2014 4 Důchody v ČR 20.6.2014 23 Chaty a chalupy lákají zloděje

4.6.2014 12
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně 
končí 20.6.2014 24 Praha 4 proti squatterům a bezdomovcům

5.6.2014 4 Ruský podíl na krizi 20.6.2014 28 Prodejny, které se rozpadají

7.6.2014 11 Peníze pro hasiče a policisty 21.6.2014 12 Zlom v případu MUS

7.6.2014 22 Rizika fotovoltaických elektráren 23.6.2014 16 Ze zmizení letadla je podezřelý kapitán

7.6.2014 25 Přípravy na Pražské primátorky 23.6.2014 31 Co vše mladí vědí o sexu

9.6.2014 25 Prezident Miloš Zeman na návštěvě Libereckého kraje 23.6.2014 32 Mezník společných dějin Čechů a Slováků

10.6.2014 14 Budova architekta Jana Kaplického v Praze 25.6.2014 11 Prezident Zeman na Vysočině

11.6.2014 3 Rozhovor s ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou 25.6.2014 14 Ostrava bez automatů

11.6.2014 12 Co s kyjevským Majdanem? 25.6.2014 28 Podvody při zkouškách na VŠ

11.6.2014 25 Zabezpečení proti bleskům 24.6.2014 3 Bez souhlasu u jiné pojišťovny

12.6.2014 23 Označení vynikající kvalita ke koupání 27.6.2014 3 Jean-Claude Juncker

14.6.2014 14 Víc peněz na zdravé svačiny do škol 27.6.2014 15 Balkánské povodně měsíc poté

16.6.2014 6 Rozhovor s ministrem financí Andrejem Babišem 27.6.2014 18 Den vysvědčení měl různé tváře

17.6.2014 4 Rozhovor s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem 27.6.2014 20 Novinky a premiéry školního roku

17.6.2014 11 O krok blíž k Bagdádu  27.6.2014 22 Provoz na českých silnicích a dálnicích během prázdnin

17.6.2014 12 Pomník československým válečným pilotům 29.6.2014 7 Záloha pro Temelín

18.6.2014 3 Plány resortu spravedlnosti 29.6.2014 21 Extrémně málo vody v tocích a v půdě
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Zkoumání objektivity a vyváženosti – rešerše odborných studií (1. část):

Objektivita je teoretický abstraktní koncept, jehož naplňování není normativní, tedy není dáno zákonem
ani etickými kodexy, protože obtížná uchopitelnost tohoto konceptu způsobuje obtíže i při jeho
operacionalizaci. Proto teoretikové i analytikové častěji pracují s koncepty „stranickost obsahů“ (anglicky
„partisanship“), „předpojatost“ (anglicky „bias“), „nestrannost“ (anglicky „impartiality“), „vyváženost“
(anglicky „balance“), „transparentnost“ a dalšími. Z praktické nemožnosti operacionalizovat pojem
objektivita vychází i nemožnost kvantifikace tohoto konceptu. Vždy lze hovořit pouze o kvantifikaci výše
jmenovaných kategorií, či lépe řečeno kritérií. Vzhledem k tomu, že přitom ovšem jde o kvalitativní
kritéria, odborné texty se buď o kvantifikaci nesnaží vůbec (toto je logicky častější situace), nebo pomocí
kvantitativní obsahové analýzy určují například to, jaký prostor byl ve sledovaném obsahu poskytnut
politickým stranám a jejich představitelům, a na vyváženost usuzují právě na základě takto získaných
kvantitativních dat. Přesně touto metodou také postupuje i Media Tenor, který ve svých pravidelných
kvantitativních analytických výstupech v kapitole Politika nabízí právě popsané.

Nicméně, předkládaný kvalitativní rozbor vyváženosti (tedy, jak bylo popsáno výše, jednoho z možných
konceptů normativního rázu) vybraných příspěvků Událostí prvního čtvrtletí sledoval, zda tyto svým
zpracováním mohly některé ze subjektů uvést v nevýhodu anebo naopak v přílišnou výhodu. Dosažený
výsledek, který říká, že v 97,6 procentech příspěvků nebyla možná kolize s vyvážeností identifikována,
je kvantifikací specifického výzkumu a specificky aplikovaného analytického postupu, a jeho hodnotu lze
srovnávat s dalšími v tuzemsku i v zahraničí provedenými výzkumy jen složitě a vždy s rezervou. Jak totiž
bylo již popsáno, kvalitativní metody (nesvázané kritériem reliability) na rozdíl od těch kvantitativních,
nejsou definovány přesně „krok za krokem“ stanovenými pravidly, a tudíž je vždy třeba mít na paměti, že
kvantifikace kvalitativních závěrů jsou pouze orientační a pokaždé vzájemně neporovnatelné.
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Zkoumání objektivity a vyváženosti – rešerše odborných studií (2. část):

Rešerše analytických studií ukázala, že v obdobných tuzemských i zahraničních textech (nebo přesněji řečeno, alespoň
v jejich menšinovém výseku, kdy se autoři pokoušejí kvalitativní zjištění nějakým způsobem kvantifikovat) se zmiňované
hodnoty vyváženosti, či kritérií objektivity (koncepty jsou pojmenovávány v závislosti na jednotlivých rešeršovaných
studiích) pohybují od 65 do 98 procent. S dosaženým výsledkem 97,6 procent příspěvků bez narušení kritéria
vyváženosti se tak Události umístily na horní hranici tohoto intervalu.

Rešeršované studie:

• Aday, Sean; Livingston, Steven; Hebert, Maeve. Embedding the Truth: A Cross-Cultural Analysis of Objectivity and Television Coverage of
the Iraq War. The Harvard International Journal of Press/Politics 2005; 10; 3.

• Belobrad, Michal (ed.). Kvalitatívna a kvantitatívna analýza spravodajských relácií slovenských mienkotvorných televízií: zborník z
odborných seminárov Katedry žurnalistiky FF KU: k riešeniu projektovej úlohy VEGA 1/3692/06/. Ružomberok: Katolícka univerzita v
Ružomberku, Filozofická fakulta, 2008.

• Donsbach, Wolfgang; Klett, Bettina. Subjective objectivity. How journalists in four countries define a key term of their profession.
International Communication Gazette 1993 51: 53.

• Farnsworth, Stephen J.; Lichter, S. Robert; Schatz, Roland. The Global President: International Media and the US Government. Rowman &
Littlefiel, 2013.

• Hopmann, David Nicolas; Van Aelst, Peter; Legnante, Guido. Political balance in the news: A review of concepts, operationalizations and
key findings. Sage Publications, 2011.
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