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Všeobecný metodologický úvodVšeobecný metodologický úvod

Obsahová analýza médií je systematickým shrnutím obsahu a formy zpravodajství a publicistiky. Příspěvky 
jsou kódovány podle předem dané metodiky kontrolovatelným způsobem, využíván je speciálně upravený 
software. V případě publicistiky byl speciálním týmem vyvinut a testován původní metodický nástroj, 
umožňující aplikaci principů obsahové analýzy na kvalitativně i formálně svébytný prostor publicistiky. 
Metodika je popsána v tzv. kódovací knize a je navržena tak, aby bylo možné příspěvky analyzovat 
nezaujatě, bez ohledu na osobnostní a vzdělanostní profil analytika (zajištění intersubjektivity). Noví členové
analytického týmu absolvují dlouhodobé intenzivní školení, práce na projektu je synchronizována 
pravidelnými školícími semináři všech členů týmu, což zajišťuje 90-95% shodu dat.

Společnost InnoVatio je prostřednictvím svých analytiků ochotna kdykoli zodpovědět případné metodologické
dotazy týkající se této analýzy.

Základní informace o metodologii jsou názorně představeny ve Slovníčku pojmů, v důležitých případech jsou 
přiřazeny jako komentáře přímo k jednotlivým grafům analýzy.

METODOLOGICKÝ ÚVOD
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2

Základní zjišt ění

Variabilita; tematická agenda

Publicistika – 3. čtvrtletí 2007

Transparentnost

Srozumitelnost/správnost

Objektivita

Kritéria analýzy
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Kvalitativní standardy, podle kterých InnoVatio posu zuje kvalitu televizní
publicistiky

Kvalitativní standardy, podle kterých InnoVatio posu zuje kvalitu televizní
publicistiky

Variabilita

Tematická/názorová
variabilita/pluralita

Variabilita p ůvodc ů

Variabilita subjekt ů

Transparentnost

Označení zdroj ů, jejichž informací
redakce využívá

Srozumitelnost

Faktická - instrumentální

Zpracování podporující
srozumitelnost prezentovaného 

obsahu kauzy

Objektivita

Prostor pro hlavní subjekty
Hodnocení hlavních subjekt ů redakcí

Volba t řetích stran
Volba výrazových prost ředků

KRITÉRIA ANALÝZY
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Základní zjišt ění - publicistikaZákladní zjišt ění - publicistika

Tematická agenda

� Tři aktuálně zaměřené příspěvky v Reportérech ČT se týkaly bezpečnosti a kriminality, jeden dění v regionech 
a jeden umění a kultury. Pořad Na vlastní oči se zaměřil na tematicky orientované reportáže (81 % příspěvků).

� Příspěvky týkající se problematiky bezpečnosti dominovaly ve 3. čtvrtletí před reportážemi o společenských 
tématech a dění v regionech agendě Reportérů ČT. Pořad Na vlastní oči se zaměřil na reprízy již odvysílaných 
reportáží s koncentrací na zajímavé lidské příběhy.

Transparentnost

� Reportéři ČT pracovali s externími zdroji svých tvrzení s větší přesností než tvůrci pořadu Na vlastní oči (80, resp. 
74% přesnost). Ani v jednom z pořadů se neobjevil zcela nekonkrétní odkaz na zmiňovaný zdroj.

� Od května míra přesnosti v práci s externími zdroji v Reportérech ČT kontinuálně stoupala, v září pak odkazovali 
tvůrci relace na zdroje svých tvrzení s nejvyšší přesností od února 2007 (81 %).

Srozumitelnost/správnost

� V 9 % příspěvků v Reportérech ČT byl analyzován některý z definovaných nedostatků. 2x se sporný bod týkal 
relevance mluvčích, jednou jazykové správnosti. 

Objektivita

� Všechny hlavní subjekty reportáží dostaly v pořadu ČT prostor pro prezentaci svých postojů, 11 aktérů se odmítlo 
k prezentovaným skutečnostem vyjádřit.

� Všichni hlavní aktéři příspěvků dostali v Reportérech ČT od listopadu 2006 prostor pro prezentaci postojů
a vysvětlení svého chování.

ZÁKLADNÍ ZJIŠT ĚNÍ
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Tři aktuáln ě zaměřené příspěvky v Reportérech ČT se týkaly oblasti bezpe čnost, 
jeden d ění v regionech a jeden um ění a kultury. Po řad Na vlastní o či se zaměřil 

na tematicky orientované reportáže

Tři aktuáln ě zaměřené příspěvky v Reportérech ČT se týkaly oblasti bezpe čnost, 
jeden d ění v regionech a jeden um ění a kultury. Po řad Na vlastní o či se zaměřil 

na tematicky orientované reportáže

Aktuálnost reportáží – srovnání po řadů

Báze: 54 příspěvků; Média: Reportéři ČT, Na vlastní oči; Období: 3.Q/2007

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA
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0% 25% 50% 75% 100%

ČT

NOVA

aktuální ambivalentní tematický

Typ reportáže Popis

aktuální 
příspěvek

Příspěvek se týká současnosti a bezprostředně reaguje 
na aktuální událost. Může se jednat o odhalení kauzy,            
o okamžitý report z místa postiženého přírodní 
katastrofou, občanskými nepokoji nebo vojenskými 
zásahy, o postoje politiků a veřejnosti k právě 
projednávaným úpravám legislativy atd. Čas zveřejnění 
tohoto typu reportáže je elementárně nutný pro její 
relevanci.

tematický 
příspěvek

Příspěvek se orientuje na nadčasovější témata zejména 
společenského života (např. vztahy veřejnosti                              
k postiženým lidem, stav životního prostředí ve městech      
a na venkově) a nereaguje bezprostředně na aktuální dění. 
Čas uveřejnění tohoto typu příspěvku nehraje nejdůležitější 
roli pro jeho adekvátní percepci ze strany diváka.

ambivalentní 
příspěvek

Jde o prezentaci událostí v širším kontextu s jistým 
časovým odstupem (např. uvedení nových faktů v určité 
kauze, seznámení s aspekty konkrétního 
občanskoprávního sporu, průbeh a výsledek vyšetřování 
určitého kriminálního činu nebo jiného případu porušování 
zákona).
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Příspěvky týkající se problematiky bezpe čnosti dominovaly ve 3. čtvrtletí agend ě

Reportér ů ČT. Pořad Na vlastní o či se zaměřil na reprízy již odvysílaných 
reportáží s koncentrací na zajímavé lidské p říběhy

Příspěvky týkající se problematiky bezpe čnosti dominovaly ve 3. čtvrtletí agend ě

Reportér ů ČT. Pořad Na vlastní o či se zaměřil na reprízy již odvysílaných 
reportáží s koncentrací na zajímavé lidské p říběhy

Tematická agenda – Na vlastní o čiTematická agenda – Reporté ři ČT

Báze: 33 příspěvků; Média: Reportéři ČT; Období: 3.Q/2007 Báze: 21 příspěvků; Média: Na vlastní oči; Období: 3.Q/2007

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA
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ZDRAVOTNICTVÍ
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ŠKOLSTVÍ, VĚDA

STÁTNÍ SPRÁVA

SOCIÁLNÍ P.

PŘÍRODA

HOSPODÁŘ. ŽIVOT

HOSPODÁŘ. POL.

ENERGETIKA

DOPRAVA

aktuální ambivalentní tematický
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aktuální ambivalentní tematický
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Relace Na vlastní o či byla zam ěřena výrazn ě tematicky. Reporté ři ČT se 
pokoušeli odkrýt pozadí prezentovaných kauz v širšíc h souvislostech. Podíl 
aktuálních reportáží na po čtu p říspěvků byl v p řípadě obou po řadů obdobný

Relace Na vlastní o či byla zam ěřena výrazn ě tematicky. Reporté ři ČT se 
pokoušeli odkrýt pozadí prezentovaných kauz v širšíc h souvislostech. Podíl 
aktuálních reportáží na po čtu p říspěvků byl v p řípadě obou po řadů obdobný

Reporté ři ČT – struktura reportáží podle 
časového kontextu

Báze: 33 příspěvků; Média: Reportéři ČT; Období: 3.Q/2007

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

15%

67%

18%

aktuální ambivalentní tematický

14%

5%

81%

aktuální ambivalentní tematický

Na vlastní o či – struktura reportáží podle 
časového kontextu

Báze: 21 příspěvků; Média: Na vlastní oči; Období: 3.Q/2007
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Tematická struktura reportáží ČTTematická struktura reportáží ČT

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

Pořad Datum Kategorie Téma

Reportéři ČT 2.7.2007 ŠKOLSTVÍ, VĚDA Radnice Prahy 4 se rozhodla k nevhodné optimalizaci školských zařízení ve svém obvodu

Reportéři ČT 2.7.2007 HOSPODÁŘ. POL. Osobní zájmy politiků ČSSD stály za oddlužením obce Moldava

Reportéři ČT 9.7.2007 SOCIÁLNÍ P. Poslanci nejsou schopni napravovat chybně schválené zákony - příklad renty pro dělníky ČKD Hradec Králové

Reportéři ČT 9.7.2007 JUSTICE Centrální registr obyvatel ĆR omylem přisoudil paní Marcele dospělého syna

Reportéři ČT 9.7.2007 BEZPEČNOST Rozhovor s doživotně odsouzeným vrahem Z. Vocáskem, který usiluje o prupuštění na svobodu

Reportéři ČT 16.7.2007 HISTORIE Pátrání po místě pohřbení Jakuba Krčína z Jelčan

Reportéři ČT 23.7.2007 REGIONY Machinace s nákupem pozemků u obce Lipůvka. Střet zájmů bývalého starosty a senátora za ODS V. Sehnala

Reportéři ČT 23.7.2007 ENERGETIKA Spekulace s povoleními na výstavbu větrných elektráren a střety zájmů zastupitelů v Ústeckém kraji

Reportéři ČT 23.7.2007 SPOLEČNOST První cestovní kancelář v Česku nabízí za 4 milióny Kč dovolenou ve vesmíru

Reportéři ČT 30.7.2007 BEZPEČNOST Zaměstnanci Městské policie Plzeň podle nálezce zatajili odevzdanou peněženku

Reportéři ČT 30.7.2007 REGIONY Kontroverzní řešení dopravních problémů v Trhových Svinech ze strany vedení města

Reportéři ČT 30.7.2007 ZDRAVOTNICTVÍ Vedení Lázní Teplice zakázalo pobyt asistenčnímu psovi Daniely Machové

Reportéři ČT 6.8.2007 BEZPEČNOST Senátor J. Žák nutil svou asistentku k odevzdávání části platu. Soud ho shledal vinným z porušení zákona

Reportéři ČT 6.8.2007 UMĚNÍ, KULTURA Zkoumání DNA z pozůstatků Přemyslovců uložených v katedrále Sv. Víta je snahou o potvrzení jejich identity

Reportéři ČT 6.8.2007 SPOLEČNOST Mladistvý vodní lyžaři se stali nedobrovolně svědky natáčení erotických klipů televize ZDF

Reportéři ČT 13.8.2007 STÁTNÍ SPRÁVA Pochybné okolnosti podnikání neoficiálního poradce premiéra M. Topolánka M. Dalíka
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Tematická struktura reportáží ČTTematická struktura reportáží ČT

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

Pořad Datum Kategorie Téma

Reportéři ČT 20.8.2007 HISTORIE Vražda bulharského vojáka po okupaci Československa "spřátelenými" armádami v srpnu 1968

Reportéři ČT 20.8.2007 UMĚNÍ, KULTURA Katastrofální stav vily Tugendhat a nutnost rekonstrukce

Reportéři ČT 20.8.2007 ZDRAVOTNICTVÍ Banální operace kýly vedla u malého Jirky kvůli pochybení lékaře ke zdravotním komplikacím

Reportéři ČT 27.8.2007 DOPRAVA Nejasnosti ve financování výstavby dálniční sítě v České republice

Reportéři ČT 27.8.2007 SPOLEČNOST Klavíristka z koncentračního tábora v Terezíně Alice Herz Sommerová

Reportéři ČT 3.9.2007 BEZPEČNOST Psychicky nemocný Petr Hanuš zavraždil svou přítelkyni Michaelu, odborníci tomu nedokázali zabránit

Reportéři ČT 3.9.2007 REGIONY Pochybné okolnosti vypovědění nájemní smlouvy gymnáziu Buďánka MČ Praha 5

Reportéři ČT 3.9.2007 JUSTICE Pokračování kauz odebraných dětí českých matek do ciziny za jejich otci a připravované právní změny

Reportéři ČT 10.9.2007 REGIONY Předražená cena zakázky na zabezpečení Nuselského mostu proti sebevrahům

Reportéři ČT 10.9.2007 SPOLEČNOST Pan Veselý žádá v restituci zpět pozemky, na nichž v současnosti leží JE Temelín. ĆEZ jeho nárok neuznává

Reportéři ČT 10.9.2007 BEZPEČNOST M. Ježek, který utýral svou nevlastní dceru, byl předčasně propuštěn z výkonu trestu

Reportéři ČT 17.9.2007 HISTORIE Násilí na mírovém koncertě v Plzni v roce 1987 a zásah komunistické policie

Reportéři ČT 17.9.2007 BEZPEČNOST Miroslav Provod popisuje krádeže a pašování stříbra v období před listopadem 1989

Reportéři ČT 17.9.2007 PŘÍRODA Pochybnosti o utracení stáda žiraf v safari ve Dvoře Králové kvůli údajné nákaze slintavkou

Reportéři ČT 24.9.2007 HOSPODÁŘ. ŽIVOT Pochybení OHS v Třebíči a SZPI při kontrole dětské kaše, po jejímž požití onemocněl půlroční Štěpán

Reportéři ČT 24.9.2007 BEZPEČNOST Pochybné okolnosti podnikání přítele premiéra M. Topolánka Jaroslava Veverky
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Tematická struktura reportáží TV NOVATematická struktura reportáží TV NOVA

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

Pořad Datum Kategorie Téma

Na vlastní oči 11.7.2007 SPOLEČNOST Seriózní muži středního věku ve volné čase slézají tovární komíny

Na vlastní oči 11.7.2007 SPOLEČNOST Slepý hlasatel na utkání fotbalistů FC Baník Ostrava Dalibor Suchánek

Na vlastní oči 11.7.2007 SPOLEČNOST Nelegální psí zápasy

Na vlastní oči 18.7.2007 ZDRAVOTNICTVÍ Sebevražda lékaře B. Doula kvůli byrokratickému fungování VZP v Prachaticích

Na vlastní oči 18.7.2007 BEZPEČNOST P. Hanuš zavraždil svou bývalou přítelkyni, kvůli níž podle své interpretace přišel o práci v ČSA

Na vlastní oči 18.7.2007 SPOLEČNOST Invalidní hudebník Jeffrey Marshal žijící v Praze

Na vlastní oči 25.7.2007 BEZPEČNOST Kauza Unipetrol a zatčení Jacka Spyry

Na vlastní oči 25.7.2007 SPOLEČNOST Pan Švec působí v pražských ulicích jako falešný policista

Na vlastní oči 25.7.2007 SPOLEČNOST Skupina extrémních motorkářek "Stíhačky" a "Tygřice"

Na vlastní oči 1.8.2007 SPOLEČNOST Projevy silného vztahu lidí ke svým psům v případě nemoci či úmrtí

Na vlastní oči 1.8.2007 SPOLEČNOST Nečekaný objev jeskyňářů z Prostějova

Na vlastní oči 1.8.2007 SPOLEČNOST Václav Hálek komponuje hudební variace inspirován říší hub

Na vlastní oči 8.8.2007 SPOLEČNOST Skupina mladíků jezdících po nocích na otevřených vagónech nákladních vlaků

Na vlastní oči 8.8.2007 SPOLEČNOST Nevidomý Jan Říha se věnuje horolezectví

Na vlastní oči 8.8.2007 SPOLEČNOST Marná honba za vynálezy důchodců bratrů Langmayerových

Na vlastní oči 15.8.2007 SPOLEČNOST Amatérský cyklista Luděk Lukšan se po vzoru L. Armstronga vyléčil z rakoviny varlete

Na vlastní oči 15.8.2007 SPOLEČNOST Václav Blažejovský věří v léčivou sílu modelů pyramid, které konstruuje

Na vlastní oči 15.8.2007 SPOLEČNOST Život komunity olašských Romů v České republice a autorita romského krále Jiřího Lipy

Na vlastní oči 22.8.2007 SPOLEČNOST Pan Ponikelský léčí Parkinsonovu chorobu marihuanou

Na vlastní oči 22.8.2007 SPOLEČNOST Úvahy o změně režimu v České republice v konstituční monarchii

Na vlastní oči 22.8.2007 SPOLEČNOST Rudolf Desenský se věnuje převýchově nebezpečných psů
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Analýza transparentnosti se zam ěřuje na ur čení míry p řesnosti v ozna čování
externích zdroj ů informací

Analýza transparentnosti se zam ěřuje na ur čení míry p řesnosti v ozna čování
externích zdroj ů informací

TRANSPARENTNOST

Transparentnost je klasifikována v pr ůvodním redak čním slovu. Nejsou tedy analyzovány p římé
výpov ědi osob prezentovaných vizuáln ě nebo audiáln ě, které jsou v drtivé v ětšin ě nerozporné,        

tj. transparentní.

Výpov ěď redaktora: „Jan Mrázek, nám ěstek ministra vnitra zodpov ědný za 
organizaci zasedání NATO, se domnívá, že ...“

konkrétní typová klasifikace: zcela p řesné ur čení citovaného zdroje

kategorizace promluvy: p řesné ozna čení zdroje

Procentuální vyjád ření přesnosti výroku: 100% (pro každý typ je hodnota 
konstantní)

Průměr procentuálních hodnot všech výrok ů = výsledná míra transparentnosti 
sledované TV / sledovaného po řadu
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Klasifikace výrok ů odkazujících na externí zdroje informacíKlasifikace výrok ů odkazujících na externí zdroje informací

TRANSPARENTNOST

Poznámka: přesnost v procentech je pouze pomocnou statistickou veličinou, sloužící k základnímu srovnání pořadů a TV.

Kategorie detailní typologie výrok ů přesnost v % Příklady

zcela přesné určení citovaného 
zdroje 100%

Typ 1: jméno+kanál přenosu informace (např. médium) +datum zveřejnění+v případě méně známých osobností i 
funkce: "Václav Havel prohlásil v nedělním rozhovoru pro ČRo1 Radiožurnál..."; 
Typ 2: jméno+funkce+kontextová informace: "Jan Mrázek, náměstek ministra vnitra zodpovědný za organizaci 
zasedání NATO, uvedl, že..." 

shoda obecného určení zdroje s 
obrazem konkrétních zdrojů 100% zejména v obrazových příspěvcích zpravodajství, např. výpovědi neoznačených lidí v anketě
obecné určení konkrétního 
citovaného zdroje 90%

"Podle Stanislava Grosse byl zásah policie adekvátní."; „Jan Mrázek, náměstek ministra vnitra, si nemyslí, že...“; 
"ekonom Jan Sýkora kritizuje ČNB, že nevyhodnocuje adekvátně hospodářskou situaci..."

iniciační věty s alespoň dvěma 
konkrétními následnými zdroji 90%

„Právníci se domnívají, že harmonizace legislativy bude obtížnější...“ (následují výpovědi alespoň dvou konkrétních 
právníků)

potvrzená verif ikace 
netransparentního výroku 90%

Respondent potvrzuje pravdivost tvrzení, které bylo převzato z nedostatečně označeného zdroje. Redaktor: „Prý 
vám není dobře.“ Respondent: „Ano, mám horečku.“

iniciační věty s jedním konkrétním 
následným zdrojem 60% „Podle odborníků novela zákona nepřinese nic dobrého.“ (následuje výpověď jednoho konkrétního odborníka)

sklon ke zobecnění/přehlednosti 50%

 „podle odpůrců není možné takto paušalizovat...“, "ozývají se hlasy napříč politickým spektrem“; „to je vaše verze, 
druhá strana má samozřejmě jinou verzi, podle které...“; "jiní zase říkají, že cena práce je u nás nízká...“; "v médiích 
se objevila informace..."; „podle průzkumů veřejného mínění...“

specializované skupiny autorů 50%
označení specializované skupiny autorů, ale žádný konkrétní představitel. "Podle právníků..."; „Ekonomové se na 
počínání ČNB dívají s rozpaky.“; „Mediální odborníci zase říkají, že Super byl naladěn pro ODS“

neurčený zdroj konkrétní výpovědi 50% „ráno jsem viděl v jedněch novinách fotografii...“; „mám tady takový materiál a v něm se praví, že...“

nespecif ikovaný zdroj informací 0%
„prý“, „údajně“, „proslýchá se“, „prosakují informace“, „v kuloárech se šušká“, „mluví se o tom“; „občas bývá 
slyšet“

nepotvrzená verif ikace 
netransparentního výroku 0%

Respondent odmítá pravdivost tvrzení, které bylo převzato z neoznačeného zdroje. Redaktor: „Prý si necháváte 
říkat E.T.“ Respondent: „To jste slyšel kde? Nic takového.“

(neklasif ikováno) utajený zdroj informací (neklasif ikováno) "zdroj, který si nepřál být jmenován", "z dobře informovaných zdrojů" atp.

přesné

ambivalentní

nep řesné
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Reporté ři ČT pracovali s externími zdroji svých tvrzení s v ětší p řesností než
tvůrci po řadu Na vlastní o či. Ani v jednom z po řadů se neobjevil zcela 

nekonkrétní odkaz na zmi ňovaný zdroj

Reporté ři ČT pracovali s externími zdroji svých tvrzení s v ětší p řesností než
tvůrci po řadu Na vlastní o či. Ani v jednom z po řadů se neobjevil zcela 

nekonkrétní odkaz na zmi ňovaný zdroj

Transparentnost zdroj ů – míra p řesnosti odkaz ůTransparentnost zdroj ů – srovnání TV

TRANSPARENTNOST

Levý graf : čísla reprezentují počet jednotlivých výroků v průvodním slovu 
autora reportáže, které přinášejí informace z externích zdrojů. Legenda 
uvádí, jak přesné bylo označení zdroje.

Pravý graf : Každému typu výpovědi s odkazem na zdroje informací je 
přisouzeno pevné procentuální číslo vyjadřující míru přesnosti v označení
zdroje. Graf prezentuje průměr hodnot všech klasifikovaných výroků.

Báze: 383 výroků redaktorů, které odkazovaly na externí zdroje informací; Média: ČT, TV Nova; Období: 3.Q/2007

103

3536

209

0% 25% 50% 75% 100%

ČT

NOVA

přesné ambivalentní

80%

74%

0% 25% 50% 75% 100%

ČT

NOVA
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Od května míra p řesnosti v práci s externími zdroji v Reportérech ČT kontinuáln ě

stoupala, v zá ří pak odkazovali tv ůrci relace na zdroje svých tvrzení s nejvyšší
přesností od února 2007

Od května míra p řesnosti v práci s externími zdroji v Reportérech ČT kontinuáln ě

stoupala, v zá ří pak odkazovali tv ůrci relace na zdroje svých tvrzení s nejvyšší
přesností od února 2007

Báze: výroky redaktorů, které odkazovaly na externí zdroje informací; Média: ČT, TV Nova; Období: 9/2006 – 9/2007

TRANSPARENTNOST

Míra přesnosti v ozna čování externích zdroj ů informací – srovnání TV v čase

75%

86%
91%
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Reporté ři ČT Na vlastní o či
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Strukturovaná analýza srozumitelnostiStrukturovaná analýza srozumitelnosti

SROZUMITELNOST, SPRÁVNOST

Každá reportáž ČT je od června 2003 analyzována detailn ě na základ ě těchto aspekt ů:

Aspekty srozumitelnosti Popis

relevance témat, mluv čích
Relevance se vztahuje k obsahovým aspektům reportáže a původcům výpovědí; analýza vyhodnocuje 
míru jejich závažnosti ve vztahu k hlavnímu tématu příspěvku, popř. jejich absenci.

struktura informace
V rámci tohoto kritéria je hodnocen způsob obsahové výstavby reportáže a jeho vliv                                     
na srozumitelnost, tj. logická posloupnost informací a smysluplné rozvíjení problematiky.

faktická správnost - 
přesnost - konkrétnost

Jedná se o posouzení srozumitelnosti prezentovaných informací zaměřené na odhalení logických a 
faktických chyb, rozpornost prezentace jednotlivých fakt nebo přítomnost blíže nespecifikovaných 
slovních výrazů, které nejsou obecně rozšířeny.

vyváženost informací - 
kontext

Z hlediska vyváženosti analýza sleduje, zda je popisovaná skutečnost zobrazena ze všech 
relevantních úhlů pohledu a zda jsou jednotlivé aspekty problematiky prezentovány v adekvátní míře, 
aby obraz o dané skučnosti nebyl zkreslován.

jazyková rovina
Kategorie indikuje, zda v reportáže došlo k neadekvátnímu užití jazyka v oblasti syntaxe (větná 
stavba), lexika a stylistiky.

užití titulk ů

Analýza zjišťuje, zda v rámci reportáže dochází ke korektní distribuci titulků (odpovídá-li titulek 
prezentované osobě, charakterizuje-li dostatečně její vztah k tématu, neobsahuje-li chyby a překlepy, 
je-li uváděn opakovaně s ohledem na paměťový interval vnímalete).

forma prezentace
V této oblasti se posuzuje, zda byl způsob zpracování obsahu vzhledem k tématu a formátu pořadu 
vhodně zvolený, přičemž je sledováno využití nejrůznějších výrazových prostředků, soulad obrazu                                          
a zvuku, soulad obrazu a průvodního slova atd.
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V 9 % příspěvků v Reportérech ČT byl analyzován n ěkterý z definovaných 
nedostatk ů. 2x se sporný bod týkal relevance mluv čích, jednou jazykové

správnosti 

V 9 % příspěvků v Reportérech ČT byl analyzován n ěkterý z definovaných 
nedostatk ů. 2x se sporný bod týkal relevance mluv čích, jednou jazykové

správnosti 

SROZUMITELNOST, SPRÁVNOST

Reporté ři ČT – jednotlivé aspekty srozumitelnosti

Báze: 33 příspěvků, Média: Reportéři ČT; Období: 3.Q/ 2007

Podíl „příspěvků k posouzení “ vyjadřuje z celkového počtu reportáží ty, 
v nichž se vyskytl nedostatek v oblasti relevance, struktury informace,

srozumitelnosti, vyváženosti, jazykové roviny, titulků nebo formy prezentace, 
bez ohledu na jejich počet v každé jednotlivé reportáži.

Reporté ři ČT – podíl p říspěvků, v nichž se objevil 
nedostatek

2

1
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REPORTÉŘI ČT: Okolnosti podnikání Marka Dalíka – detailní analýza 1/2REPORTÉŘI ČT: Okolnosti podnikání Marka Dalíka – detailní analýza 1/2

Obecná zjišt ění

� Reportáž odkrývá okolnosti podnikání neoficiálního poradce premiéra Mirka Topolánka Marka Dalíka, když
v upoutávce tvůrci tvrdí: „Marek Dalík, tajemný muž na rozhraní. Požívá absolutní důvěry premiéra Topolánka
a právě na tom si postavil osobní byznys. Odkrýváme pozadí podnikání premiérova prvního muže, o kterém se 
toho dosud moc neví. Kdo založil jeho firmu a kam až vliv těchto lidí sahá? Unikátní analýza toho, jak je v České
republice politika srostlá s ekonomikou na té nejvyšší úrovni.“

� Marek Wollner při uvedení reportáže upozorňuje na to, že vazby M. Dalíka k M. Topolánkovi nejsou formalizovány 
žádným pracovně-právním vztahem: „Pohybuje se totiž na nezřetelném, ale o to problematičtějším rozmezí
osobního byznysu a správy věcí veřejných. Protože nezastává žádnou oficiální funkci, nepříjemné dotazy může 
odrážet odkazem na to, že se na něho nevztahují povinnosti jako na vysoké úředníky či politiky.“

� Reportáž je cenná svým poukazem na úzké vazby mezi pol itickou sférou a byznysem , což v jejím rámci 
potvrzují i zástupci neziskových organizací Transparency International a Růžový panter.

� Marek Dalík není v reportáži prezentován v negativním světle z hlediska kvality služeb, které poskytuje agentura 
New Deal Communication. Pochybnosti směřují k okolnostem, které stály u počátku jeho podnikání, vazbám na 
osoby mající úzké styky s politickou reprezentací a (ne)dostatečné ochraně citlivých dat ze strany politiků.

� Mirek Topolánek není v reportáži negativně prezentován z hlediska své práce ve vrcholných politických funkcí. 
Kritika směřuje na způsob práce s informacemi na Úřadu vlády ČR a tomu, jak úzce se premiér lidmi ze světa 
byznysu obklopuje. Tyto pochybnosti jsou empiricky verifikovány skutečností, že k dopisu adresovanému 
premiérovi získal přístup Marek Dalík i Jaroslav Veverka, což dokazují jejich telefonáty.

� V reportáži nebylo zaznamenáno porušení kvalitativní ch standard ů žurnalistické práce.

ZÁKLADNÍ ZJIŠT ĚNÍ
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REPORTÉŘI ČT: Okolnosti podnikání Marka Dalíka – detailní analýza 2/2REPORTÉŘI ČT: Okolnosti podnikání Marka Dalíka – detailní analýza 2/2

Kvalitativní analýza dodržování žurnalistických stand ardů

� Transparentnost: Reportáž rozkrývá počátky podnikání M. Dalíka a jeho vazby na další ekonomické subjekty. 
Všechna tvrzení jsou podpořena exaktními zdroji (výpisy z obchodních rejstříků, smlouvy o obchodních 
transakcích), případně potvrzena zainteresovanými osobami. Všechny skutečnosti, které staví prezentované
subjekty do světla kontroverzních skutečností, jsou následně verifikovány kompetentními osobami (Např. Petr 
Štěpánek ze Státního fondu životního prostředí potvrzuje pochybnosti okolo výběru dodavatele, kvůli nimž
nedostal Luboš Mareček dotaci na stavbu vodní elektrárny). 

� Konkrétnost, struktura informací : Složité vazby mezi ekonomickými subjekty a osobami, které je zastupovaly, 
jsou pro jednodušší pochopení ze strany diváka na závěr reportáže shrnuty do strukturované grafické podoby.

� Relevance mluv čích : Všechny zainteresované osoby dostaly v reportáži prostor pro vysvětlení svého konání.

� Relevance informací : Základní nosná linie reportáže, jíž bylo podnikání Marka Dalíka, se prezentací všech 
relevantních aspektů a souvislostí rozrostla do komplexního pohledu na činnost několika ekonomických subjektů
a klíčových osobností, které stály v pozadí podnikatelské dráhy M. Dalíka. Divákovi byla prezentována složitá
struktura vazeb mezi byznysem a sv ětem politiky. Z hlediska faktické správnosti je cenný fakt, že tvůrci se 
nezaměřily pouze na samotnou činnost Marka Dalíka, ale zohlednily i další relevantní osoby, když při pohledu na 
jejich podnikání vyvstávají jejich vazby na vrcholnou politiku. Reportáž upozornila na snahy prezentovaných osob 
využívat svých vazeb na politiky k získání podpory ve formě dotací z veřejných prostředků. Na příkladě projektu 
Elektrárny Úžín je prezentována netransparentnost při hospodaření státem ovládané společnosti ČEZ a 
nedostatečná kontrola ze strany státu.

� Jazyková rovina : Bez pochybení.

� Titulky : Bez pochybení. 

ZÁKLADNÍ ZJIŠT ĚNÍ
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REPORTÉŘI ČT: Případy snížené srozumitelnosti/správnostiREPORTÉŘI ČT: Případy snížené srozumitelnosti/správnosti

SROZUMITELNOST, SPRÁVNOST

Pořad Datum Autor Téma Argumentace 

Reportéři ČT 24.9.2007
Mercedes 
Wimmerová

Nedbalost OHS v Třebíči               
a SZPI při kontrole dětské 
kaše, po jejímž požití 
onemocněl půlroční Štěpán

Relevance mluvčích: V rámci reportáže je kritizována Okresní hygienická stanice               
v Třebíči kvůli svému postupu při podání stížnosti na závadnost dětské rýžové kaše                  
a dodání jejího vzorku ze strany matky půlročního Štěpána: "Krabici odnesla další 
den matka rek lamovat do lékárny. Část barveně zbarvených a páchnoucích hrudek 
uzavřela do sk lenice a odnesla na hygienickou stanici v Třebíči. Tam měl být vzorek 
důk ladně rozebrán, což se nestalo."  Instituci kritizují i Ivana Picková z SOS               
a nadřízený hygienik Zdeněk Novotný z Krajské hygienické stanice Jihlava za to, že 
vzorek neprozkoumali a pouze předali dál na SPZI. Zdeněk Novotný nadále potvrzuje, 
že došlo k sankcím a postižen byl vedoucí pracovník oddělení výživy, který podnět               
v Třebíči přijímal, pan Soustružník. Přesto nedostane nikdo z dané instituce prostor, 
aby své konání vysvětlil a vznesená obvinění vyvrátil.

Reportéři ČT 2.7.2007
David Havlík, 
Karel Vrána

Osobní zájmy politiků ČSSD 
stály za oddlužením obce 
Moldava

Relevance mluvčích: V reportáži je kritizováno rozhodnutí Pozemkového fondu: "Tak 
nebo tak , větrníky na Moldavě zatím asi nebudou. Případní investoři pan Benda                 
s panem Pokem se pohádali a pan Tošovský má sice stavební povolení, ale už mu 
nepatří pozemky, k teré měl pro staavbu pronajaté. Měl sice předkupní právo, ale 
státní Pozemkový fond je prodal spekulantům s půdou....Cenné pozemky kolem 
Moldavy dnes vlastní firma Jaroslava Slaniny, ten s panem Bendou podniká..."  Nikdo 
z Pozemkového fondu nedostane v rámci reportáže prostor, aby své rozhodnutí 
odůvodnil a vysvětlil.

Reportéři ČT 6.8.2007 Dalibor Bártek

Senátor J. Žák nutil svou 
asistentku k odevzdávání 
části platu. Soud ho shledal 
vinným z porušení zákona

Titulky: Skrytou nahrávku rozhovoru mezi senátorem Jiřím Žákem a přítelem Martiny 
Vítkové, která ho obvinila z toho, že vyžadoval odevzdání části platu, doplňuje 
titulkový přepis celé komunikace. Jedna z vět dialogu je zaznamenána ve formě: 
"Přišla by jste o práci o čtyři měsíce dřív."  Tvar "by jste"  je nesprávný, korektní tvar je 
"byste ".
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REPORTÉŘI ČT: analýza srozumitelnosti, správnosti v rámci jedn otlivých 
reportáží

REPORTÉŘI ČT: analýza srozumitelnosti, správnosti v rámci jedn otlivých 
reportáží

SROZUMITELNOST, SPRÁVNOST

Pořad Datum Autor Téma
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Reportéři ČT 2.7.2007 Aneta Vojtěchová
Radnice Prahy 4 se rozhodla k nevhodné optimalizaci 
školských zařízení ve svém obvodu 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 2.7.2007 David Havlík
Katastrální úřad JM kraje koupil pro svou pobočku                  
v Hodoníně budovu zatíženou zástavním právem 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 2.7.2007 David Havlík
Osobní zájmy politiků ČSSD stály za oddlužením obce 
Moldava 3 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 9.7.2007 David Macháček
Poslanci nejsou schopni napravovat chybně schválené 
zákony - příklad renty pro invalidní dělníky ČKD HK 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 9.7.2007 Jana Lorencová
Centrální registr obyvatel ĆR omylem přisoudil paní 
Marcele dospělého syna 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 9.7.2007
Mercedes 
Wimmerová

Rozhovor s doživotně odsouzeným vrahem Z. Vocáskem, 
který usiluje o prupuštění na svobodu 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 16.7.2007 Lukáš Landa
Pátrání po místě hrobu Jakuba Krčína z Jelčan

1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 23.7.2007 Filip Černý
Machinace s nákupem pozemků u obce Lipůvka. Střet 
zájmů bývalého starosty a senátora za ODS V. Sehnala 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 23.7.2007 David Havlík
Spekulace s povoleními na výstavbu větrných elektráren              
a střety zájmů zastupitelů v Ústeckém kraji 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 23.7.2007 Lenka Králová
První cestovní kancelář v Česku nabízí za 4 milióny Kč 
dovolenou ve vesmíru 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 30.7.2007 Aneta Vojtěchová
Zaměstnanci Městské policie Plzeň podle nálezce zatajili 
odevzdanou peněženku 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 30.7.2007 Jana Lorencová
Kontroverzní řešení dopravních problémů  v Trhových 
Svinech ze strany vedení města 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 30.7.2007
Mercedes 
Wimmerová

Vedení Lázní Teplice zakázalo pobyt asistenčnímu psovi 
Daniely Machové

1 1 1 1 1 1 1
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REPORTÉŘI ČT: analýza srozumitelnosti, správnosti v rámci jedn otlivých 
reportáží

REPORTÉŘI ČT: analýza srozumitelnosti, správnosti v rámci jedn otlivých 
reportáží

SROZUMITELNOST, SPRÁVNOST

Pořad Datum Autor Téma
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Reportéři ČT 6.8.2007 Dalibor Bártek
Senátor J. Žák nutil svou asistentku k odevzdávání části 
platu. Soud ho shledal vinným z porušení zákona 1 1 1 1 3 1 1

Reportéři ČT 6.8.2007 Karel Vrána
Projekt zkoumání DNA z pozůstatků Přemyslovců 
uložených v katedrále Sv. Víta je snahou o potvrzení jejich 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 6.8.2007 Lenka Králová
Mladistvý vodní lyžaři se stali nedobrovolně svědky 
natáčení erotických klipů televize ZDF 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 13.8.2007 Michael Fiala
Pochybné okolnosti podnikání neoficiálního poradce 
premiéra M. Topolánka M. Dalíka 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 20.8.2007 Karel Vrána
Vražda bulharského vojáka po okupaci Československa 
"spřátelenými" armádami v srpnu 1968 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 20.8.2007 David Macháček
Katastrofální stav vily Tugendhat a nutnost rekonstrukce

1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 20.8.2007 Rebeka Bartůňková
Banální operace kýly vedla u malého Jirky kvůli pochybení 
lékaře ke zdravotním komplikacím 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 27.8.2007 Filip Černý
Nejasnosti ve financování výstavby dálniční sítě v České 
republice 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 27.8.2007 Marek Wollner
Klavíristka z koncentračního tábora v Terezíně Alice Herz 
Sommerová 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 3.9.2007
Mercedes 
Wimmerová

Psychicky nemocný Petr Hanuš zavraždil svou přítelkyni 
Michaelu, odborníci tomu nedokázali zabránit 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 3.9.2007 Karel Vrána
Pochybné okolnosti vypovědění nájemní smlouvy 
gymnáziu Buďánka MČ Praha 5 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 3.9.2007 Mercedes Wimmerová
Pokračování kauz odebraných dětí českých matek do 
ciziny za jejich otci a připravované právní změny 1 1 1 1 1 1 1
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REPORTÉŘI ČT: analýza srozumitelnosti, správnosti v rámci jedn otlivých 
reportáží

REPORTÉŘI ČT: analýza srozumitelnosti, správnosti v rámci jedn otlivých 
reportáží

SROZUMITELNOST, SPRÁVNOST

Pořad Datum Autor Téma
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Reportéři ČT 10.9.2007 David Macháček
Předražená cena zakázky na zabezpečení Nuselského 
mostu proti sebevrahům

1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 10.9.2007 Jana Lorencová
Pan Veselý žádá v restituci zpět pozemky, na nichž                    
v současnosti leží JE Temelín. ĆEZ jeho nárok neuznává 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 10.9.2007 Aneta Vojtěchová
M. Ježek, který utýral svou nevlastní dceru, byl předčasně 
propuštěn z výkonu trestu 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 17.9.2007 Karel Vrána
Násilí na mírovém koncertě v Plzni v roce 1987 a zásah 
komunistické policie 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 17.9.2007 David Havlík
Miroslav Provod popisuje krádeže a pašování stříbra               
v období před listopadem 1989 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 17.9.2007
Kateřina 
Zachovalová

Pochybnosti o utracení stáda žiraf v safari ve Dvoře 
Králové kvůli údajné nákaze slintavkou 1 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 24.9.2007
Mercedes 
Wimmerová

Pochybení OHS v Třebíči a SZPI při kontrole dětské kaše, 
po jejímž požití onemocněl půlroční Štěpán 3 1 1 1 1 1 1

Reportéři ČT 24.9.2007 David Havlík, Michael Fiala
Pochybné okolnosti podnikání přítele premiéra                  
M. Topolánka Jaroslava Veverky 1 1 1 1 1 1 1
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Všechny hlavní subjekty reportáží dostaly v po řadu ČT prostor pro prezentaci 
svých postoj ů, 11 aktérů se odmítlo k prezentovaným skute čnostem vyjád řit

Všechny hlavní subjekty reportáží dostaly v po řadu ČT prostor pro prezentaci 
svých postoj ů, 11 aktérů se odmítlo k prezentovaným skute čnostem vyjád řit

Prostor poskytnutý hlavním subjekt ům – TV NovaProstor poskytnutý hlavním subjekt ům - ČT

Báze: 152 hlavních subjektů; Média: ČT; Období: 3.Q/2007 Báze: 52 hlavních subjektů; Média: TV Nova; Období: 3.Q/2007

OBJEKTIVITA
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Všichni hlavní akté ři příspěvků dostali v Reportérech ČT od listopadu 2006 
prostor pro prezentaci postoj ů a vysv ětlení svého chování

Všichni hlavní akté ři příspěvků dostali v Reportérech ČT od listopadu 2006 
prostor pro prezentaci postoj ů a vysv ětlení svého chování

Báze: hlavní aktéři příspěvků; Média: ČT, TV Nova; Období: 9/2006 – 9/2007

Podíl hlavních aktér ů s uspokojivým prostorem pro p římé vyjád ření – srovnání TV v čase

OBJEKTIVITA
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Reporté ři ČT Na vlastní o či
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Hlavní subjekt reportáže v relaci Na vlastní o či, který nedostal prostor pro 
vyjád ření (Policie ČR v příspěvku J. Kroupy), byl p řestaven v negativním sv ětle

Hlavní subjekt reportáže v relaci Na vlastní o či, který nedostal prostor pro 
vyjád ření (Policie ČR v příspěvku J. Kroupy), byl p řestaven v negativním sv ětle

V případě, že autoři reportáží explicitně negativně hodnotí ty hlavní subjekty, kterým neposkytli dostatečný prostor k vyjádření, dochází k závažnému porušení
objektivity prezentace (případy subjektů, kterým ČT neposkytla dostatečný prostor pro vyjádření, jsou uvedeny na následující straně).

OBJEKTIVITA

Báze: 204 hlavních subjektů; Média: ČT, TV Nova; Období: 3.Q/2007 Báze: 1 hlavní subjekt; Média: TV Nova; Období: 3.Q/2007

Redakční hodnocení subjekt ů, které nezískaly 
dostate čný prostor

Procentuální vyjád ření podílu hlavních aktér ů, kteří
dostali uspokojivý prostor pro vyjád ření
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Metodologický úvod1

2

Diskuze – 3. čtvrtletí 20073

Apendix

Publicistika – 3. čtvrtletí 2007

4
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3

Základní zjišt ění

Objektivita, nestrannost moderátora

Diskuze – 3. čtvrtletí 2007

Transparentnost moderátora

Připravenost moderátora

Vliv moderátora na diskuzi

Kritéria analýzy
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Soubor kritérií, podle kterých InnoVatio posuzuje k valitu televizní publicistikySoubor kritérií, podle kterých InnoVatio posuzuje k valitu televizní publicistiky

Dramaturgie

Výstupy analýz slouží jako zp ětná
vazba ke stanovování/dodržování

dramaturgického plánu diskuzí

Moderátor
objektivita, nestrannost (konfronta ční

charakter otázek)
transparentnost

hodnocení výkonu hosty
připravenost

vliv na diskuzi

Hosté

korektnost vystupování hosta              
v diskuzi

prostor pro vyjád ření

Variabilita

tematická variabilita
variabilita aktér ů diskuzí

KRITÉRIA ANALÝZY
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Základní zjišt ění 1/2Základní zjišt ění 1/2

Objektivita, vyváženost diskuzí

� Míra konfrontačnosti v první části Otázek VM od června kontinuálně stoupala a zvýšila se z červnových 
16 na zářijových 24 %.

� Politici ODS, ČSSD a KSČM odpovídali na konfrontačně laděné repliky moderátora v 1. části Otázek VM obdobně
často (24 – 26 %). Zástupci KDU-ČSL a SZ byli konfrontováni v nižší míře (17 – 18 %).

Transparentnost moderátora

� V obou částech Otázek VM odkazoval V. Moravec na externí zdroje s obdobnou přesností (82, 81 %). P. Šimůnek 
tíhl k většímu zevšeobecňování, proto byla v jeho případě výsledná hodnota o 10 % nižší než v relacích ČT.

� V září pracoval V. Moravec v první části relace s externími zdroji s nejvyšší přesností od března 2007 (87 %), 
naopak v srpnu odkazoval na prameny svých tvrzení v rámci sledovaného období nejvágněji (77% přesnost).

Připravenost moderátora

� Projev V. Moravce vykazoval v obou částech relace obdobnou míru promluv s formálním či faktickým 
nedostatkem (4 %), u P. Šimůnka byl podíl neadekvátních promluv dvojnásobný (8 %). Oba moderátoři měli 
největší problémy s (ne)rozhodnou korekcí emotivní diskuze hostů mimo intence nastoleného tématu.

� V Otázkách VM na ČT24 se držel v celém období podíl replik s nedostatkem na stabilní úrovni 4 %, v první části 
relace od května osciloval v rozmezí 3 – 5 %. Projev P. Šimůnka vykazoval v září nejnižší podíl neadekvátních 
promluv od března (7 %).

� Politici KSČM reflektovali výkon V. Moravce s nejvyšším podílem příznivých referencí (67 % pozitivity). Zatímco 
v první části relace byli zástupci ODS kritičtější než členové ČSSD, ve vysílání na ČT24 tomu bylo naopak.

ZÁKLADNÍ ZJIŠT ĚNÍ
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Základní zjišt ění 2/2Základní zjišt ění 2/2

Vliv moderátora na diskuzi

� V Otázkách VM na ČT24 respektovali hosté autoritu moderátora v nejvyšší míře (97 %), naopak relativně
nejméně se nechali ovlivnit v Nedělní partii (90 % úspěšných vstupů moderátora do diskuze).

� V. Moravcovi se v první části relace dařilo v relativně nejvyšší míře přerušovat neukázněné repliky hostů (61 %), 
v druhé polovině pořadu byla jeho úspěšnost obdobná jako v Nedělní partii (49, 51 % přerušených replik).

� Nejčastěji se v diskuzích snažili vyhnout přímé odpovědi politici KSČM a ČSSD (15, resp. 12 % nekonkrétních 
reakcí), nejdisciplinovanější byli členové ODS a nestraníci (5 % vyhýbavých odpovědí).

� Politici KDU-ČSL respektovali při určování dalšího směřování debaty autoritu V. Moravce v první části relace 
v nejvyšší míře (97 %), politici ODS a ČSSD se nenechali ovlivnit 5 % replik na jejich adresu. 

� Zástupci KSČM se v obou částech Otázek VM snažili relativně nejčastěji vyhnout přímé odpovědi na dotaz 
(14 %). Zástupci ODS odpovídali v druhé polovině relace s nejvyšší konkrétností (97 %).

Hosté, témata

� Struktura zastoupení politických stran v první části Otázek VM kopírovala jejich relativní sílu v PSP ČR, když
v relaci nejčastěji diskutovali zástupci ODS, naopak s nejmenší frekvencí členové SZ. V Otázkách VM 
prezentovali své postoje dva možní prezidentští kandidáti V. Pačes a J. Dientsbier.

� Stranu zelených v Otázkách VM 2x reprezentovala D. Kuchtová, ČSSD M. Benešová, KDU-ČSL V. Parkanová
a M. Šojdrová. V Nedělní partii jednou diskutovaly M. Němcová a V. Parkanová.

� Klíčovým tématem diskuze v kategorii státní správa, která dominovala oběma částem Otázek VM, se stala volba 
prezidenta a hledání protikandidáta V. Klausovi. Druhá část relace se v souvislosti s obranou jako druhou 
nejčastěji diskutovanou oblastí kromě umístění radaru v ČR věnovala reformě armády a operacím v zahraničí.

ZÁKLADNÍ ZJIŠT ĚNÍ
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Míra konfronta čnosti v první části Otázek VM od června kontinuáln ě stoupala 
a zvýšila se z červnových 16 na zá řijových 24 %

Míra konfronta čnosti v první části Otázek VM od června kontinuáln ě stoupala 
a zvýšila se z červnových 16 na zá řijových 24 %

Konfronta čnost moderátora v ůči host ům – Otázky VM

Báze: 4776 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 9/2006 – 9/2007
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Problematika EU ( české p ředsednictví, čerpání fond ů, nová verze „Euroústavy“) 
byla klí čovým tématem diskuze v 1. části relace. V po řadu na ČT24 experti 

diskutovali o reálnosti hrozby rozší ření ptačí chřipky a možných d ůsledcích

Problematika EU ( české p ředsednictví, čerpání fond ů, nová verze „Euroústavy“) 
byla klí čovým tématem diskuze v 1. části relace. V po řadu na ČT24 experti 

diskutovali o reálnosti hrozby rozší ření ptačí chřipky a možných d ůsledcích

Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 1

Báze: 58 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 1.7. 2007 Báze: 75 promluv moderátora; Média: Otázky VM 2; Období: 1.7. 2007

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA
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Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 2
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J. Paroubek byl konfrontován p ředevším p ři diskuzi o rodinných problémech 
politik ů, T. Klvaňa obhajoval výstavbu radaru v Brdech. Ob ě části relace 

se zabývaly digitalizací, B. Moldan a J. Metelka di skutovali o zm ěnách klimatu

J. Paroubek byl konfrontován p ředevším p ři diskuzi o rodinných problémech 
politik ů, T. Klvaňa obhajoval výstavbu radaru v Brdech. Ob ě části relace 

se zabývaly digitalizací, B. Moldan a J. Metelka di skutovali o zm ěnách klimatu

Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 1

Báze: 75 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 8.7. 2007 Báze: 73 promluv moderátora; Média: Otázky VM 2; Období: 8.7. 2007

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA
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Možný kandidát na prezidenta J. Dienstbier vysv ětloval sv ůj postoj
k této funkci. Exkluzivní host M. Krej čík specifikoval d ůvody svého odchodu 

z funkce ředitele vojenské tajné služby

Možný kandidát na prezidenta J. Dienstbier vysv ětloval sv ůj postoj
k této funkci. Exkluzivní host M. Krej čík specifikoval d ůvody svého odchodu 

z funkce ředitele vojenské tajné služby

Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 1

Báze: 101 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 15.7. 2007 Báze: 99 promluv moderátora; Média: Otázky VM 2; Období: 15.7. 2007

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA
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M. Kalousek byl konfrontován kv ůli reform ě veřejných financí a stabilit ě vládní
koalice. Kauza Čunek up řela pozornost na činnost státních zástupc ů a kvalitu 
jejich práce. 2. část relace se mimo jiné zabývala problémy silni ční dopravy

M. Kalousek byl konfrontován kv ůli reform ě veřejných financí a stabilit ě vládní
koalice. Kauza Čunek up řela pozornost na činnost státních zástupc ů a kvalitu 
jejich práce. 2. část relace se mimo jiné zabývala problémy silni ční dopravy

Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 1

Báze: 84 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 12.8. 2007 Báze: 122 promluv moderátora; Média: Otázky VM 2; Období: 12.8. 2007
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Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 2
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Práce státních zástupc ů, jejich spory a možná pochybení v kauze Čunek byly 
příčinou konfronta čních otázek na adresu J. Pospíšila. Ob ě části relace 

se věnovaly reform ě veřejných rozpo čtů a jejím dopad ům

Práce státních zástupc ů, jejich spory a možná pochybení v kauze Čunek byly 
příčinou konfronta čních otázek na adresu J. Pospíšila. Ob ě části relace 

se věnovaly reform ě veřejných rozpo čtů a jejím dopad ům

Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 1

Báze: 96 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 19.8. 2007 Báze: 75 promluv moderátora; Média: Otázky VM 2; Období: 19.8. 2007

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA

Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 2
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Náčelník Generálního štábu Armády ČR V. Picek na ČT24 referoval 
o zahrani čních misích a p řipravované reform ě armády. J. Drábek a A. Langer 

diskutovali o situaci v Afghánistánu a českých aktivitách v oblasti

Náčelník Generálního štábu Armády ČR V. Picek na ČT24 referoval 
o zahrani čních misích a p řipravované reform ě armády. J. Drábek a A. Langer 

diskutovali o situaci v Afghánistánu a českých aktivitách v oblasti

Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 1

Báze: 90 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 26.8. 2007 Báze: 76 promluv moderátora; Média: Otázky VM 2; Období: 26.8. 2007

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA
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Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 2
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Zemědělství bylo hlavním tématem první části debaty, P. Gandalovi č v ní byl 
konfrontován častěji než jeho názorový oponent M. Hašek (39, 26 %). R.  Kumpošt 

byl konfrontován kv ůli chybám p ři přípravě MS v lyžování v Liberci (47 %)

Zemědělství bylo hlavním tématem první části debaty, P. Gandalovi č v ní byl 
konfrontován častěji než jeho názorový oponent M. Hašek (39, 26 %). R.  Kumpošt 

byl konfrontován kv ůli chybám p ři přípravě MS v lyžování v Liberci (47 %)

Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 1

Báze: 88 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 2.9. 2007 Báze: 87 promluv moderátora; Média: Otázky VM 2; Období: 2.9. 2007

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA

Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 2
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Debata o situaci v doprav ě se nesla na vln ě nízké konfronta čnosti a vysoké
věcnosti. I. Langer a F. Bublan diskutovali o probléme ch policie. Astronom 

D. Vokrouhlický referoval o úsp ěších české vědy

Debata o situaci v doprav ě se nesla na vln ě nízké konfronta čnosti a vysoké
věcnosti. I. Langer a F. Bublan diskutovali o probléme ch policie. Astronom 

D. Vokrouhlický referoval o úsp ěších české vědy

Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 1

Báze: 95 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 9.9. 2007 Báze: 109 promluv moderátora; Média: Otázky VM 2; Období: 9.9. 2007

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA
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Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 2
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Negativní postoj k referendu o výstavb ě radaru v Brdech byl p říčinou 57% 
konfronta čnosti na adresu možného prezidentského kandidáta V.  Pačese. L. Jakl 

obhajoval skeptické názory V. Klause na globální zm ěny klimatu

Negativní postoj k referendu o výstavb ě radaru v Brdech byl p říčinou 57% 
konfronta čnosti na adresu možného prezidentského kandidáta V.  Pačese. L. Jakl 

obhajoval skeptické názory V. Klause na globální zm ěny klimatu

Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 1

Báze: 91 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 16.9. 2007 Báze: 86 promluv moderátora; Média: Otázky VM 2; Období: 16.9. 2007

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA
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Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 2
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Konfronta ční repliky na adresu M. Vl čka a P. Sobotky se týkaly p ředevším 
imunity a materiálních požitk ů ústavních činitel ů. R. Řepka (ČMFS) a D. Křetínský 

(Sparta Praha) byli konfrontováni kv ůli negativním jev ům ve fotbale

Konfronta ční repliky na adresu M. Vl čka a P. Sobotky se týkaly p ředevším 
imunity a materiálních požitk ů ústavních činitel ů. R. Řepka (ČMFS) a D. Křetínský 

(Sparta Praha) byli konfrontováni kv ůli negativním jev ům ve fotbale

Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 1

Báze: 134 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 23.9. 2007 Báze: 94 promluv moderátora; Média: Otázky VM 2; Období: 23.9. 2007

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA

Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 2
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V 1. části relace byli D. Rath a T. Julínek konfrontováni  v obdobné mí ře 
(39, 40 %), v 2. polovin ě relace m ělo 42 % replik na adresu D. Ratha konfronta ční

vyzn ění, oproti 3% konfronta čnosti k T. Julínkovi

V 1. části relace byli D. Rath a T. Julínek konfrontováni  v obdobné mí ře 
(39, 40 %), v 2. polovin ě relace m ělo 42 % replik na adresu D. Ratha konfronta ční

vyzn ění, oproti 3% konfronta čnosti k T. Julínkovi

Konfronta čnost moderátora v ůči host ům –
Otázky VM 1

Báze: 90 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 30.9. 2007 Báze: 103 promluv moderátora; Média: Otázky VM 2; Období: 30.9. 2007

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA
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Nedělní Partie 1/3: M. Topolánek i J. Paroubek odpovídali  shodn ě ve 28 % 
na otázky konfronta čního charakteru

Nedělní Partie 1/3: M. Topolánek i J. Paroubek odpovídali  shodn ě ve 28 % 
na otázky konfronta čního charakteru
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Konfronta čnost moderátora – 2.9. 2007Konfronta čnost moderátora – 26.8. 2007

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA
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Báze: 93 promluv moderátora; Média: Nedělní Partie; Období: 26.8. 2007 Báze: 115 promluv moderátora; Média: Nedělní Partie; Období: 2.9. 2007
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Nedělní Partie 2/3: J. Dolejš byl v diskuzi nad problemat ikou obrany konfrontován 
relativn ě častěji než V. Parkanová (24, 21 %). V debat ě o situaci ve zdravotnictví

odpovídal na relativn ě více konfronta čních replik D. Rath než T. Julínek (25, 21 %)

Nedělní Partie 2/3: J. Dolejš byl v diskuzi nad problemat ikou obrany konfrontován 
relativn ě častěji než V. Parkanová (24, 21 %). V debat ě o situaci ve zdravotnictví

odpovídal na relativn ě více konfronta čních replik D. Rath než T. Julínek (25, 21 %)
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Konfronta čnost moderátora – 17.9. 2007Konfronta čnost moderátora – 9.9. 2007

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA
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Báze: 79 promluv moderátora; Média: Nedělní Partie; Období: 9.9. 2007 Báze: 107 promluv moderátora; Média: Nedělní Partie; Období: 17.9. 2007
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Nedělní Partie 3/3: V diskuzi nad otázkami sociální polit ika byl relativn ě častěji 
konfrontován s nep říjemnými tématy Z. Škromach než P. Ne čas (19, resp. 16 %). 

A. Svoboda z ČEZu v po řadu vysv ětloval p říčiny nár ůstu cen elekt řiny

Nedělní Partie 3/3: V diskuzi nad otázkami sociální polit ika byl relativn ě častěji 
konfrontován s nep říjemnými tématy Z. Škromach než P. Ne čas (19, resp. 16 %). 

A. Svoboda z ČEZu v po řadu vysv ětloval p říčiny nár ůstu cen elekt řiny
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Konfronta čnost moderátora – 30.9. 2007Konfronta čnost moderátora – 23.9. 2007

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA
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Báze: 102 promluv moderátora; Média: Nedělní Partie; Období: 23.9. 2007 Báze: 88 promluv moderátora; Média: Nedělní Partie; Období: 30.9. 2007
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Politici ODS, ČSSD a KSČM odpovídali na konfronta čně laděné repliky 
moderátora v 1. části Otázek VM obdobn ě často (24 – 26 %). Zástupci KDU- ČSL 

a SZ byli konfrontováni v nižší mí ře (17 – 18 %)

Politici ODS, ČSSD a KSČM odpovídali na konfronta čně laděné repliky 
moderátora v 1. části Otázek VM obdobn ě často (24 – 26 %). Zástupci KDU- ČSL 

a SZ byli konfrontováni v nižší mí ře (17 – 18 %)
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Konfronta čnost moderátora v ůči představitel ům politických stran
Nedělní partie

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA

Otázky Václava Moravce 1

Báze: 829 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 3.Q/2007 Báze: 525 promluv moderátora; Média: Nedělní Partie; Období: 3.Q/2007
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V. Moravec používal v obou částech relace nej častěji zjiš ťovací otázku, akcent 
stejn ě jako v uplynulých obdobích položil na aktivní interp retaci tvrzení host ů. 

Pořad vysílaný na ČT24 se nesl na mírn ě nižší hladin ě konfronta čnosti

V. Moravec používal v obou částech relace nej častěji zjiš ťovací otázku, akcent 
stejn ě jako v uplynulých obdobích položil na aktivní interp retaci tvrzení host ů. 

Pořad vysílaný na ČT24 se nesl na mírn ě nižší hladin ě konfronta čnosti

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA

Otázky Václava Moravce 2Otázky Václava Moravce 1

Báze: 1294 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 3.Q/2007 Báze: 1158 promluv moderátora; Média: Otázky VM 2; Období: 3.Q/2007

Nejčastěji užívané typy replik adresované host ům – profil moderátor ů
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P. Šimůnek se zam ěřil na zpochyb ňování tvrzení host ů. Nejčastěji se pokoušel 
interpretovat jimi pronesené teze

P. Šimůnek se zam ěřil na zpochyb ňování tvrzení host ů. Nejčastěji se pokoušel 
interpretovat jimi pronesené teze

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA

Petr Šim ůnek

Báze: 824 promluv moderátora; Média: Nedělní partie; Období: 3.Q/2007

Nejčastěji užívané typy replik adresované host ům – profil moderátor ů
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Zatímco V. Pa čes odmítl práci V. Klause komentovat, J. Dienstbier se proti jeho 
názorům v diskuzi ost ře vymezil. V. Pa čes byl konfrontován p ředevším kv ůli 

svému odmítavému postoji k referendu o stavb ě radaru USA v Brdech

Zatímco V. Pa čes odmítl práci V. Klause komentovat, J. Dienstbier se proti jeho 
názorům v diskuzi ost ře vymezil. V. Pa čes byl konfrontován p ředevším kv ůli 

svému odmítavému postoji k referendu o stavb ě radaru USA v Brdech

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA

Jiří DienstbierVáclav Pačes

Báze: 27 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 3.Q/2007 Báze: 40 promluv moderátora; Média: Otázky VM 2; Období: 3.Q/2007

Nejčastěji užívané typy replik adresované „prezidentským kand idátům“
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Příklady konfronta čních replik moderátoraPříklady konfronta čních replik moderátora

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA

15.7. 2007 - J. Dienstbier, P. Ne čas, P. Ková čik

Dienstbier Jiří námitka
Mod.: "Aby se z vás nestal tedy Všeználek, který bude šířit blbou náladu, kdybyste byl prezidentem."

Dienstbier Jiří námitka

Mod.: "Z toho, jak vás poslouchám, jestliže máte takové představy o fungování Evropské unie, česká role při 
předsednictví Evropské unie, nemohlo by dojít vlastně ke konfliktu mezi vámi a Topolánkovou vládou, jak vás 
poslouchám, protože Topolánkova vláda měla nějakou zahraniční politiku, kterou vy teď tady kritizujete, nebylo by, 
nezačla by opět konfliktní éra prezidenta a vlády?"

Nečas Petr námitka
Mod.: "A kdybych vám namítl, že vnější nepřítel opravdu existuje, jestliže se například protiraketový deštník posune 
na střední a východní Evropu, že se Rusko může cítit ohrožené?

Kováčik Pavel námitka
Mod.: "Ale to, že nevyužilo Rusko, pane předsedo, onu platformu, jak se nečesky nehezky říká, tedy model 
Severoatlantická aliance - Rusko a dostatečně Rusko nekomunikuje."

Kováčik Pavel vymiňovací
Mod.: "Neodpovídejte, prosím, teď na otázku Petra Nečase, odpovězte na moji otázku, s jakým návrhem přijdete vy 
do té penzijní komise tedy v srpnu, když se vám nelíbí ten vládní návrh, který předložil Petr Nečas? Jasná odpověď."

2.9. 2007 - P. Gandalovi č, M. Hašek

Hašek Michal pochybová
Mod.: "Vy jste, pane předsedo, kroutil očima, zatímco ministr zemědělství a místopředseda ODS Petr Gandalovič 
mluvil o výjezdním zasedání vlády a že nejde o kupování si starostů a občanů v těch daných obcích. Vy jste také 
dělali jako ČSSD výjezdní zasedání a také jste do regionů vozili peníze, tudíž je to standardní věc, předpokládám." 

16.9. 2007 - V. Pačes

Pačes Václav pochybová
Mod.: "Řekl jste, že podle vás by veřejnost neměla mít právo rozhodnout o zásadní věci, jako je umístění, možnost 
umístění amerického radaru v České republice, v referendu. Proč jste přišel například s tímto poměrně silným 
názorem, kdy můžete, řekněme, odlákat část komunistických hlasů a sociálnědemokratických od vaší kandidatury?"

Pačes Václav pochybová

Mod.: "Vy jste ve čtvrtek v rozhovoru pro MF DNES naznačil, že se vaše jméno objevuje v souvislosti s prezidentskou 
volbou, když jsou politici v úzcích, a dodal jste doslova, a následuje citát, "vždy mě vytáhnou jako králíka z klobouku, 
když se zdá, že se nemohou dohodnout na nikom lepším," konec citátu. Poslední otázka na vás, vám stojí na to 
přistupovat na hru tahání králíka z klobouku a říkat, že jste ochoten kandidovat?"

Pačes Václav námitka
Mod.: "Ale pokud bych vám namítl, že ač se vedly už před loňskými volbami konzultace s Američany a novináři na to 
upozorňovali, tak politické strany neměly problém radaru v programech a veřejnost se podle toho nemohla 
rozhodnout, koho volit v červnu. To není vážný argument pro případné referendum?"
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Typologie replik moderátora – valua ční relaceTypologie replik moderátora – valua ční relace

MODERÁTOR – OBJEKTIVITA

Typ promluvy Hodnota Příklad:
doplňovací neutrální "Jakou částku jste vyčlenili na bezpečnostní opatření?"
zjišťovací kladná/shodná neutrální "Učebnice budou bezplatné i příští rok?"
zjišť. záporná/neshodná konfrontační "Není to naopak?"
destruktivní konfrontační "…relativně inteligentní manžel, se kterým prožívá božský sex… dvě tři pipiny, které ji nemohou ohrozit…"
tvrzení neutrální "Je známo, že v Číně nejsou respektována lidská práva."
moderace neutrální "Dovolte, abych vás přerušil, budeme muset přejít k dalšímu tématu."
alternativní neutrální "Jste pro registrované partnerství, nebo pro ně ve sněmovně ruku nezvednete?"
zpřesňující otázka neutrální "Vy pořád mluvíte obecně. Můžete říct nějaká konkrétní jména?"
oprava vl. promluvy neutrální "Ano máte pravdu, nejedná se o Radu Evropy, ale o Evropský parlament."
oprava hosta neutrální "Nikoli deset milionů, myslel jste deset tisíc zaměstnanců."
obhaj. vl. promluvy neutrální "Myslím, že ta otázka tady má své místo."
vysvětl. vl. promluvy neutrální "Chtěl jsem tím jen upozornit na fakt, že menšinám je věnována malá pozornost."
ujišťovací proml. neutrální Vaši poslanci jsou proti, je to tak?"
modální shodná neutrální "Proč se v televizi objevuje násilí?" "Jak je možné, že Romové nesmějí vycestovat?"
modální neshodná konfrontační "Proč se nedohodnete?"
pochybová/podivová konfrontační "Jak je možné, že vláda dosud vládne, když jste s ní tak nespokojeni?"
výzva, napomenutí neutrální "Neuhýbejte před mou otázkou!"
omluva hostu neutrální "Já se vám teď musím omluvit za to, že jsem mystifikoval..."
způsobová/důvodová neutrální "Jak předejít mezinárodnímu konfliktu?"
otázka po vysvětlení neutrální "Co to znamená parametrické nastavení?"
vymiňovací konfrontační "Uznejte přece, že zbraně by z vrtulníků padat neměly."
interpretace hosta neutrální "Pokud tomu dobře rozumím, pak současné státní dotace železnici považujete za nevyhovující."
konfrontační jiná konfrontační (k lasifikována např. neobvyk lou intonací atp.)
humor, zlehčení konfrontační "Když mluvíte o akupunktuře, jako by mě píchaly desítky jehliček..."
námitka konfrontační "Nicméně…" "Ale před chvílí jste říkal…"

vstřícná vstřícná
"Byl jsem ve vojenské nemocnici. Viděl jsem tam vaši vizitku a slyšel jsem na vás jen samou chválu. Myslím na 
vaše lékařské umění."
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V obou částech Otázek VM odkazoval V. Moravec na externí zdr oje svých tvrzení
s obdobnou p řesností. P. Šim ůnek tíhl k v ětšímu zevšeobec ňování, proto byla 

v jeho p řípadě výsledná hodnota o 10 % nižší než v relacích ČT

V obou částech Otázek VM odkazoval V. Moravec na externí zdr oje svých tvrzení
s obdobnou p řesností. P. Šim ůnek tíhl k v ětšímu zevšeobec ňování, proto byla 

v jeho p řípadě výsledná hodnota o 10 % nižší než v relacích ČT
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Báze: 519 promluv moderátora; Média: ČT, TV PRIMA; Období: 3.Q/2007

MODERÁTOR – TRANSPARENTNOST

Podíl výrok ů podle p řesnosti v ozna čování zdroj ů -
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V září pracoval V. Moravec v 1. části relace s externími zdroji s nejvyšší p řesností
od b řezna 2007, naopak v srpnu odkazoval na prameny svýc h tvrzení v rámci 

sledovaného období nejvágn ěji

V září pracoval V. Moravec v 1. části relace s externími zdroji s nejvyšší p řesností
od b řezna 2007, naopak v srpnu odkazoval na prameny svýc h tvrzení v rámci 

sledovaného období nejvágn ěji

MODERÁTOR – TRANSPARENTNOST

Báze: promluvy moderátora odkazující na externí zdroje; Média: ČT, TV PRIMA; Období: 09/2006 – 09/2007

Celková míra p řesnosti uvád ění externích zdroj ů informací – vývoj v čase
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Detailní struktura výrok ů odkazujících ke zdroj ům – Otázky VM 1 a Ned ělní PartieDetailní struktura výrok ů odkazujících ke zdroj ům – Otázky VM 1 a Ned ělní Partie
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Báze: 264 promluv moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 3.Q/2007

MODERÁTOR – TRANSPARENTNOST

Báze: 60 promluv moderátora; Média: Nedělní Partie; Období: 3.Q/2007
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Detailní struktura výrok ů odkazujících ke zdroj ům – Otázky VM 2Detailní struktura výrok ů odkazujících ke zdroj ům – Otázky VM 2

nepřesné ozna čení zdroje

Detailní struktura výrok ů odkazujících ke zdroj ům – Otázky VM 2

Báze: 202 promluv moderátora; Média: Otázky VM 2; Období: 3.Q/2007

MODERÁTOR – TRANSPARENTNOST
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Oba moderáto ři byli hosty hodnoceni s p řevahou pozitivity nad negativitou. 
Nejpříznivěji reflektovali hosté výkon V. Moravce v 2. části relace na ČT24. 

P. Šimůnek se bránil kritice na svou adresu častěji než V. Moravec

Oba moderáto ři byli hosty hodnoceni s p řevahou pozitivity nad negativitou. 
Nejpříznivěji reflektovali hosté výkon V. Moravce v 2. části relace na ČT24. 

P. Šimůnek se bránil kritice na svou adresu častěji než V. Moravec
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Hosté hodnotili faktickou stránku projevu moderátor ů i jejich interpreta ční
aktivity pozitivn ě v obdobné mí ře. Kritika sm ěřovala p ředevším na moderátory 

prezentovaná fakta

Hosté hodnotili faktickou stránku projevu moderátor ů i jejich interpreta ční
aktivity pozitivn ě v obdobné mí ře. Kritika sm ěřovala p ředevším na moderátory 

prezentovaná fakta
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Báze: 254 negativních hodnocení moderátora hosty;

Média: ČT, TV Prima; Období: 3.Q/2007

Báze: 454 pozitivních hodnocení moderátora hosty

Média: ČT, TV Prima; Období: 3.Q/2007

MODERÁTOR – HODNOCENÍ VÝKONU HOSTY
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Politici KS ČM výkon V. Moravce reflektovali s nejvyšším podílem  příznivých 
referencí. Zatímco v 1. části relace byli zástupci ODS kriti čtější než členové

ČSSD, ve vysílání na ČT24 tomu bylo naopak

Politici KS ČM výkon V. Moravce reflektovali s nejvyšším podílem  příznivých 
referencí. Zatímco v 1. části relace byli zástupci ODS kriti čtější než členové

ČSSD, ve vysílání na ČT24 tomu bylo naopak

Otázky Václava Moravce 2
Hodnocení výkonu moderátora p ředstaviteli stran

Báze: 255 hodnocení moderátora hosty; Média: Otázky VM 1 Báze: 136 hodnocení moderátora hosty; Média: Otázky VM 2
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Politici ČSSD a KSČM byli k výkonu P. Šim ůnka relativn ě kriti čtější než zástupci 
ODS a KDU-ČSL

Politici ČSSD a KSČM byli k výkonu P. Šim ůnka relativn ě kriti čtější než zástupci 
ODS a KDU-ČSL
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Báze: 169 hodnocení moderátora hosty; Média: TV Prima

MODERÁTOR – HODNOCENÍ VÝKONU HOSTY
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Ukázky hodnocení moderátora hosty v po řadu Otázky VMUkázky hodnocení moderátora hosty v po řadu Otázky VM

MODERÁTOR – HODNOCENÍ VÝKONU HOSTY

Datum Host Hodnocení moderátora hostem - reakce moder átora

2.9.2007 P. Gandalovič

Mod. (k P. Gandalovičovi): "Pane místopředsedo, je zajímavé, že jste použil sousloví marketingový tah, není ODS založena 
svým způsobem na marketingovém tahu, když se podíváme na to, že si chcete najmout PR agenturu na komunikaci                    
s veřejností v souvislosti s radarem, neukazuje to, že selháváte jako politici na celostátní úrovni a jako vláda, když bude lidi                                 
v České republice přesvědčovat o radaru PR agentura za státní peníze?" P. Gandalovič: "Rozhodně, rozhodně PR agentura 
nebude lidi přesvědčovat, PR agentura bude možná zprostředkovávat celou řadu těch informací, které se k lidem 
nedostávají. Myslím si, že pokud si občané stěžují, a především jsou to občané těch dotyčných obcí, na nedostatek 
informací, je naší povinností se všemi možnými cestami snažit tyto informace k nim dostat. To nevylučuje to, že předseda 
vlády, my, politici budeme jezdit a s občany mluvit ..." Mod.: "Vy to nepovažujete za mrhání státními penězi, když jste teď 
vypsali výběrové řízení jako vláda na PR agenturu, která bude komunikovat radar?" 

2.9.2007 P. Gandalovič

Mod. (k P. Gandalovičovi): "Agrární komora žádá vládu, aby zvážila, zda je rozumné zvýšit sazbu DPH u potravin z pěti na 
devět procent v situaci, kdy rostou ceny obilí. Pane místopředsedo ODS a pane ministře, jak naložíte s tou výzvou Agrární 
komory jako vláda?" P. Gandalovič.: "Já musím říci, že vláda už v této chvíli nic zvažovat nemůže, protože to je zákon, který 
..." Mod.: "Může, máte senátory a ten zákon jde do Senátu." P. Gandalovič.:"... který schválila Poslanecká sněmovna, je to 
v rukou Senátu, je to v rukou pana prezidenta a my v žádném případě neuvažujeme o změně tohoto zákona, na druhé straně 
..." Mod.: "Není tedy možné, že by senátoři za ODS a Občanská demokratická strana, která ovládá Senát, tak že by 
změnila toto rozhodnutí kvůli rostoucím cenám obilí?"  

2.9.2007 M. Hašek

 Mod. (k M. Haškovi): "Michal Hašek řekl zcela novou informaci, že přijde na přelomu října a listopadu poslanecký klub 
ČSSD s pozměňovacím návrhem k tomu vládnímu batohu, že budete chtít ponechat sníženou sazbu daně z přidané 
hodnoty, zvedáte prst, něco jsem špatně ..." M. Hašek: "Posunul jste to v čase, pane Moravče, to už by v celku nemělo 
smysl při běžných parlamentních procedurách, pokud s tím nepřijdeme..." Mod.: "V říjnu..." M. Hašek: "... na přelomu září                    
a října, tak v zásadě není možné, aby ten návrh i v případě, že by prošel, byl realizován." Mod.: "A vy už vyjednáváte pro to 
podporu, poslední otázka k DPH?" 

2.9.2007 M. Hašek

Mod. (k M. Haškovi): "Ne, už se nevracejme, promiňte, ale už se nevracejme k reformnímu balíku, protože ten jsme tady 
probírali mnohokrát a na tom se jasně neshodnete. Opozice tvrdí, že, že to je paskvil, vy tvrdíte, že zadlužila tuto zemi                       
a jsou to tytéž debaty, stručná reakce. " M. Hašek: "Pane Moravče, ale panu ministrovi jste ten krátký prostor k balíku dal, 
tak ještě několik málo minut dovolte i mně ..." Mod.: "Ale vy jste si začal, vy jste si začal tou, tím označením toho balíku, 
pane předsedo ..."   
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Projev V. Moravce vykazoval v obou částech relace obdobnou míru promluv 
s formálním či faktickým nedostatkem. Oba moderáto ři měli nejv ětší problémy 
s (ne)rozhodnou korekcí emotivní diskuze mimo intence  nastoleného tématu

Projev V. Moravce vykazoval v obou částech relace obdobnou míru promluv 
s formálním či faktickým nedostatkem. Oba moderáto ři měli nejv ětší problémy 
s (ne)rozhodnou korekcí emotivní diskuze mimo intence  nastoleného tématu
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Podíl neuspokojivých replik moderátora

Báze: 2682 promluv moderátora; Média: ČT, TV Prima; Období: 3.Q/2007

Struktura chyb moderátor ů

Báze: 135 chyb moderátora; Média: ČT, TV Prima; Období: 3.Q/2007

MODERÁTOR – PŘIPRAVENOST
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V Otázkách VM na ČT24 se držel v celém období podíl replik s nedostatk em na 
stabilní úrovni 4 %, v 1. části relace od kv ětna osciloval v rozmezí 3 – 5 %. Projev 

P. Šimůnka vykazoval v zá ří nejnižší podíl neadekvátních promluv od b řezna

V Otázkách VM na ČT24 se držel v celém období podíl replik s nedostatk em na 
stabilní úrovni 4 %, v 1. části relace od kv ětna osciloval v rozmezí 3 – 5 %. Projev 

P. Šimůnka vykazoval v zá ří nejnižší podíl neadekvátních promluv od b řezna

MODERÁTOR – PŘIPRAVENOST

Báze: podíl neadekvátních promluv moderátora; Média: ČT, TV Prima; Období: 9/2006 – 9/2007

Celkový pom ěr neadekvátních promluv moderátora – vývoj v čase
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Typologie replik moderátora, které jsou hodnoceny ja ko nep řipravenéTypologie replik moderátora, které jsou hodnoceny ja ko nep řipravené

Klasifikace 
nepřipravenosti P říklad

nerozhodnost
No, chtěl jsem, jak to zformulovat... ehm, ty hosté, které ... byli schopni se 
domluvit na tom... aby... aby... ale ne, raději se zeptám..."

faktické nedostatky
Mod: "Vy jste členem rozpočtového výboru…" Host: "Ne, jsem členem 
ústavního výboru."

nedostatečný 
obecný přehled

nedostatečný obecný přehled, všeobecně znalostní základ; "No, já v 
historii nejsem žádný silák, teď si nevybavím, kdy byla založena Karlova 
univerzita."

nedostatky v 
projevu

"no, JÁ NEVÍM, třeba se to mohlo stát tak, že JAKSI třeba vy… eee… 
vám…. nebo jaksi vámi... ti hosti, kerý se tam dostali..."

neovládnutí emocí neovládnutí emocí (výbuch smíchu, mimika, gestace)

nezvládnutí diskuze

nekázeň hosta ochromuje průběh diskuze; hovoří více hostů najednou...; 
moderátor nereaguje na extrémní tvrzení ("Haider, Arafat jsou novodobí 
Hitlerové")

nepozornost, 
roztržitost

popletení jmen, zkomolení jména hosta atp.; ztráta záměru: "No… teď jsem 
chtěl navázat, ale… budete se divit… zapomněl jsem… No nevadí, zeptám 
se na něco jiného…

nezvládnutí obsahu 
diskuze

diskuze hostů je příliš odborná a moderátor netrvá na vysvětlení důležitých 
termínů; moderátor užívá neadekvátní paralely apod.

MODERÁTOR – PŘIPRAVENOST
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V. Moravcovi se v 1. části relace da řilo v relativn ě největší mí ře přerušovat 
neukázn ěné repliky host ů (61 %), v 2. polovin ě pořadu byla jeho úsp ěšnost 
obdobná jako u P. Šim ůnka v Ned ělní partii (49, 51 % p řerušených replik)

V. Moravcovi se v 1. části relace da řilo v relativn ě největší mí ře přerušovat 
neukázn ěné repliky host ů (61 %), v 2. polovin ě pořadu byla jeho úsp ěšnost 
obdobná jako u P. Šim ůnka v Ned ělní partii (49, 51 % p řerušených replik)
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Vliv moderátora na vystupování host ů

Báze: 2682 promluv moderátora; Média: ČT, TV Prima; Období: 3.Q/2007

MODERÁTOR – VLIV NA DISKUZI

Reakce moderátora na neukázn ěné vystupování
host ů – srovnání po řadů

Báze: 198 promluv hostů; Média: ČT, TV Prima; Období: 3.Q/2007

Pravý graf : V případě, že host nerespektuje intence moderátora, tj. neodpovídá přímo na otázky nebo nereaguje na moderátorovy 
pokyny, moderátor jej má přerušit. Vysoký počet dokončených promluv vypovídá o nízké schopnosti moderátora vyžadovat přímé

odpovědi  na položené otázky. 
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Tajemník prezidenta L. Jakl se p ři obhajob ě jeho názor ů na klimatické zm ěny 
relativn ě nejčastěji snažil vyhnout p římé odpov ědi na otázku. B. Sobotka se 
nenechal ovlivnit 17, P. Ková čik 15 % promluv moderátora na svou adresu

Tajemník prezidenta L. Jakl se p ři obhajob ě jeho názor ů na klimatické zm ěny 
relativn ě nejčastěji snažil vyhnout p římé odpov ědi na otázku. B. Sobotka se 
nenechal ovlivnit 17, P. Ková čik 15 % promluv moderátora na svou adresu

Kázeň jednotlivých host ů – Otázky VM 1Vliv moderátora na jednotlivé hosty - Otázky VM 1

Báze: promluvy moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 3.Q/2007 Báze: promluvy hostů; Média: Otázky VM 1; Období: 3.Q/2007

MODERÁTOR – VLIV NA DISKUZI
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Politici ČSSD L. Zaorálek a D. Rath se nechali moderátorem ov livnit v nejmenší
míře, zároveň se relativn ě nejčastěji pokoušeli vyhnout p římé odpov ědi na 

položenou otázku

Politici ČSSD L. Zaorálek a D. Rath se nechali moderátorem ov livnit v nejmenší
míře, zároveň se relativn ě nejčastěji pokoušeli vyhnout p římé odpov ědi na 

položenou otázku

Kázeň jednotlivých host ů – TV PrimaVliv moderátora na jednotlivé hosty – TV Prima

Báze: promluvy moderátora; Média: TV Prima; Období: 3.Q/2007 Báze: promluvy hostů; Média: TV Prima; Období: 3.Q/2007

MODERÁTOR – VLIV NA DISKUZI
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Zástupci politických stran ze nechali ovlivnit v ob dobné mí ře (92 - 94 % 
úsp ěšných vstup ů moderátor ů do diskuze). Nej častěji se snažili vyhnout p římé
odpov ědi politici ČSSD a KSČM, nejkonkrétn ější byli členové ODS a nestraníci

Zástupci politických stran ze nechali ovlivnit v ob dobné mí ře (92 - 94 % 
úsp ěšných vstup ů moderátor ů do diskuze). Nej častěji se snažili vyhnout p římé
odpov ědi politici ČSSD a KSČM, nejkonkrétn ější byli členové ODS a nestraníci

Podíl neukázn ěných promluv zástupc ů stran 
– všechny po řady

Podíl promluv moderátora bez vlivu 
– všechny po řady

Báze: promluvy moderátora; Média: Otázky VM, NP; Období: 3.Q/2007 Báze: promluvy hostů; Média: Otázky VM, NP; Období: 3.Q/2007

MODERÁTOR – VLIV NA DISKUZI
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Politici KDU- ČSL respektovali p ři určování dalšího sm ěřování debaty autoritu 
V. Moravce v 1. části relace v nejvyšší mí ře, politici ODS a ČSSD se nenechali 

ovlivnit 5 % replik na jejich adresu

Politici KDU- ČSL respektovali p ři určování dalšího sm ěřování debaty autoritu 
V. Moravce v 1. části relace v nejvyšší mí ře, politici ODS a ČSSD se nenechali 

ovlivnit 5 % replik na jejich adresu
Podíl promluv moderátora bez vlivu – Otázky VM 2Podíl promluv moderátora bez vlivu – Otázky VM 1

Báze: promluvy moderátora; Média: Otázky VM 1; Období: 3.Q/2007 Báze: promluvy moderátora; Média: Otázky VM 2; Období: 3.Q/2007

MODERÁTOR – VLIV NA DISKUZI
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Zástupci KDU- ČSL (V. Parkanová, M. Kalousek) respektovali autorit u moderátora 
relativn ě v nejmenší mí ře, naopak v nejv ětší mí ře se nechali v dalším sm ěřování

diskuze korigovat členové KS ČM

Zástupci KDU- ČSL (V. Parkanová, M. Kalousek) respektovali autorit u moderátora 
relativn ě v nejmenší mí ře, naopak v nejv ětší mí ře se nechali v dalším sm ěřování

diskuze korigovat členové KS ČM
Podíl promluv moderátora bez vlivu – Ned ělní partie

Báze: promluvy moderátora; Média: Nedělní partie; Období: 3.Q/2007

MODERÁTOR – VLIV NA DISKUZI
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Zástupci KS ČM se v obou částech relace snažili relativn ě nejčastěji vyhnout 
přímé odpov ědi na otázku. Zástupci ODS odpovídali v 2. polovin ě pořadu 

s nejvyšší konkrétností

Zástupci KS ČM se v obou částech relace snažili relativn ě nejčastěji vyhnout 
přímé odpov ědi na otázku. Zástupci ODS odpovídali v 2. polovin ě pořadu 

s nejvyšší konkrétností
Podíl neukázn ěných promluv zástupc ů stran –

Otázky VM 2
Podíl neukázn ěných promluv zástupc ů stran –

Otázky VM 1

Báze: promluvy hostů; Média: Otázky VM 1; Období: 3.Q/2007 Báze: promluvy hostů; Média: Otázky VM 2; Období: 3.Q/2007

MODERÁTOR – VLIV NA DISKUZI
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Vystoupení D. Ratha a L. Zaorálka byla p říčinou toho, že zástupci ČSSD ve 21 % 
odpovídali mimo intence položené otázky. Politici KS ČM (V. Filip, J. Dolejš) 

reagovali vyhýbav ě v 17 % promluv 

Vystoupení D. Ratha a L. Zaorálka byla p říčinou toho, že zástupci ČSSD ve 21 % 
odpovídali mimo intence položené otázky. Politici KS ČM (V. Filip, J. Dolejš) 

reagovali vyhýbav ě v 17 % promluv 
Podíl neukázn ěných promluv zástupc ů stran –

Nedělní partie

Báze: promluvy hostů; Média: Nedělní partie; Období: 3.Q/2007

MODERÁTOR – VLIV NA DISKUZI
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Metodologický úvod1

2

Diskuze – 3. čtvrtletí 20073

Apendix

Publicistika – 3. čtvrtletí 2007

4
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4

Zastoupení host ů v diskuzích

Gender

Apendix

Slovní ček pojm ů
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Struktura zastoupení politických stran v 1. části Otázek VM kopírovala jejich 
relativní sílu v PSP ČR. V Otázkách VM prezentovali své postoje dva možní

prezidentští kandidáti V. Pa čes a J. Dienstbier

Struktura zastoupení politických stran v 1. části Otázek VM kopírovala jejich 
relativní sílu v PSP ČR. V Otázkách VM prezentovali své postoje dva možní

prezidentští kandidáti V. Pa čes a J. Dienstbier

JMENNÝ SEZNAM HOSTŮ

Hlavní hosté Otázek VM 1 podle p říslušnosti Jmenný seznam všech host ů Otázek VM 1

Datum Politik P říslušnost
1.7.2007 Hamáček Jan ČSSD
1.7.2007 Havel Václav společnost
1.7.2007 Liška Ondřej SZ
1.7.2007 Rupnik Jacques politolog
1.7.2007 Vondra Alexandr ODS
1.7.2007 Cílek Václav věda
8.7.2007 Balvín Jiří TV Óčko
8.7.2007 Dvořák Petr TV NOVA
8.7.2007 Hanuš Pavel ČT
8.7.2007 Klvaňa Tomáš stát
8.7.2007 Paroubek Jiří ČSSD
8.7.2007 Svoboda Cyril KDU-ČSL

16.7.2007 Dienstbier Jiří nezařazený
16.7.2007 Rusnok Jiří ekonom
16.7.2007 Nečas Petr ODS
16.7.2007 Jirsa Jaromír soudy
16.7.2007 Bezděk Vladimír ekonom
16.7.2007 Kováčik Pavel KSČM
12.8.2007 Coufal Petr stát
12.8.2007 Dolejš Jiří KSČM
12.8.2007 Kalousek Miroslav KDU-ČSL
12.8.2007 Sobotka Bohuslav ČSSD
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KDU-ČSL
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nezařazený
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Jmenný seznam všech host ů Otázek VM 1Jmenný seznam všech host ů Otázek VM 1

JMENNÝ SEZNAM HOSTŮ

Datum Politik P říslušnost
19.8.2007 Tlustý Vlastimil ODS
19.8.2007 Benešová Marie ČSSD
19.8.2007 Doktor Michal ODS
19.8.2007 Fuksa Ivan MF ČR
19.8.2007 Hovorka Ludvík KDU-ČSL
19.8.2007 Pospíšil Jiří ODS
26.8.2007 Havlík Petr analytik
26.8.2007 Kuchyňová V. MZV ČR
26.8.2007 Paroubek Jiří ČSSD
26.8.2007 Čunek Jiří KDU-ČSL

2.9.2007 Fusek Jiří ČSMNP
2.9.2007 Gandalovič Petr ODS
2.9.2007 Hašek Michal ČSSD
2.9.2007 Koberna Miroslav PK ČR
2.9.2007 Veleba Jan AK ČR
9.9.2007 Onderka Roman ČSSD
9.9.2007 Řebíček Aleš ODS
9.9.2007 Langer Ivan ODS
9.9.2007 Hojda Pavel KSČM
9.9.2007 Červíček Martin policie
9.9.2007 Bublan František nezařazený
9.9.2007 Huml Stanislav doprava

Datum Politik P říslušnost
17.9.2007 Filip Vojtěch KSČM
17.9.2007 Jakl Ladislav stát
17.9.2007 Pačes Václav AV ČR
17.9.2007 Bursík Martin SZ
23.9.2007 Dufek Bohumír odbory
23.9.2007 Vlček Miloslav ČSSD
23.9.2007 Maděra Martin společnost
23.9.2007 Sobotka Přemysl ODS
30.9.2007 Rath David ČSSD
30.9.2007 Julínek Tomáš ODS
30.9.2007 Krnáčová Adriana TI ČR
30.9.2007 Kuchtová Dana SZ
30.9.2007 Možný Ivo sociolog
30.9.2007 Punčochář Jan média
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Politici ODS a ČSSD vystupovali v Otázkách VM na ČT24 s obdobnou intenzitou. 
Pořad se mimo jiné v ěnoval digitalizaci televizního vysílání a sportovním  
tématům (MS v klasickém lyžování v Liberci, negativní proje vy fotbalist ů)

Politici ODS a ČSSD vystupovali v Otázkách VM na ČT24 s obdobnou intenzitou. 
Pořad se mimo jiné v ěnoval digitalizaci televizního vysílání a sportovním  
tématům (MS v klasickém lyžování v Liberci, negativní proje vy fotbalist ů)

JMENNÝ SEZNAM HOSTŮ

Hlavní hosté Otázek VM 2 podle p říslušnosti Jmenný seznam všech host ů Otázek VM 2
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Datum Host P říslušnost
1.7.2007 Hamáček Jan ČSSD
1.7.2007 Kozák Stanislav stát
1.7.2007 Liška Ondřej SZ
1.7.2007 Malena Milan stát
1.7.2007 Vondra Alexandr ODS
1.7.2007 Bartoš František zemědělství
8.7.2007 Balvín Jiří TV Óčko
8.7.2007 Dvořák Petr TV NOVA
8.7.2007 Hanuš Pavel ČT
8.7.2007 Metelka Ladislav věda
8.7.2007 Moldan Bedřich ODS
8.7.2007 Svoboda Cyril KDU-ČSL

16.7.2007 Kvapil Tomáš KDU-ČSL
16.7.2007 Nečas Petr ODS
16.7.2007 Krejčík Miroslav tajné služby
16.7.2007 Kováčik Pavel KSČM
12.8.2007 Svítek Miroslav věda
12.8.2007 Bruna Eduard právník
12.8.2007 Špryňar Martin hospodářství
12.8.2007 Sobotka Bohuslav ČSSD
12.8.2007 Kalousek Miroslav KDU-ČSL
12.8.2007 Hanzelka Karel MD ČR
12.8.2007 Dolejš Jiří KSČM
12.8.2007 Samková Klára justice



Analýza publicistiky a diskuzí – 3.Q 2007

81

Jmenný seznam všech host ů Otázek VM 2Jmenný seznam všech host ů Otázek VM 2

JMENNÝ SEZNAM HOSTŮ

Datum Host P říslušnost
19.8.2007 Benešová Marie ČSSD
19.8.2007 Fuksa Ivan MF ČR
19.8.2007 Pospíšil Jiří ODS
19.8.2007 Singer Miroslav ČNB
19.8.2007 Štěch Milan odbory
26.8.2007 Langer Alexander velvyslanec
26.8.2007 Drábek Jaromír hospodářství
26.8.2007 Paroubek Jiří ČSSD
26.8.2007 Picek Vlastimil armáda
26.8.2007 Čunek Jiří KDU-ČSL

2.9.2007 Kuchtová Dana SZ
2.9.2007 Kumpošt Roman sport
2.9.2007 Hašek Michal ČSSD
2.9.2007 Gandalovič Petr ODS
2.9.2007 Dobšík František školství
9.9.2007 Huml Stanislav věda
9.9.2007 Onderka Roman ČSSD
9.9.2007 Řebíček Aleš ODS
9.9.2007 Vokrouhlický David AV ČR
9.9.2007 Červíček Martin policie

16.9.2007 Bursík Martin SZ
16.9.2007 Šojdrová Michaela KDU-ČSL
16.9.2007 Soukup Václav stát

Datum Host P říslušnost
16.9.2007 Pačes Václav AV ČR
16.9.2007 Filip Vojtěch KSČM
16.9.2007 Jelínek Jan zdravotnictví
23.9.2007 Horák Pavel VZP
23.9.2007 Křetínský Daniel sport
23.9.2007 Kuka Pavel sport
23.9.2007 Řepka Rudolf sport
23.9.2007 Sobotka Přemysl ODS
23.9.2007 Vlček Miloslav ČSSD
30.9.2007 Šebesta Jakub SZPI
30.9.2007 Julínek Tomáš ODS
30.9.2007 Krnáčová Adriana NGO
30.9.2007 Nečas Lubomír zdravotnictví
30.9.2007 Rath David ČSSD
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Politici ODS a ČSSD prezentovali své postoje v Ned ělní partii stejn ě často. 
Hostem 1. poprázdninové relace byl premiér M. Topolá nek, který referoval 

o dopadech schváleného reformního batohu

Politici ODS a ČSSD prezentovali své postoje v Ned ělní partii stejn ě často. 
Hostem 1. poprázdninové relace byl premiér M. Topolá nek, který referoval 

o dopadech schváleného reformního batohu

Hlavní hosté Ned ělní Partie podle p říslušnosti Jmenný seznam host ů Nedělní Partie

JMENNÝ SEZNAM HOSTŮ

0 2 4 6

ČSSD

ODS

KDU-ČSL

KSČM

Datum Politik P říslušnost
26.8.2007 Zaorálek Lubomír ČSSD

26.8.2007 Topolánek Mirek ODS

26.8.2007 Kohout Pavel ekonom

2.9.2007 Paroubek Jiří ČSSD

2.9.2007 Němcová Miroslava ODS

2.9.2007 Kohout Pavel ekonom

9.9.2007 Parkanová Vlasta KDU-ČSL

9.9.2007 Dolejš Jiří KSČM

17.9.2007 Rath David ČSSD

17.9.2007 Julínek Tomáš ODS

23.9.2007 Svoboda Alan hospodářství

23.9.2007 Kalousek Miroslav KDU-ČSL

23.9.2007 Filip Vojtěch KSČM

30.9.2007 Škromach Zdeněk ČSSD
30.9.2007 Nečas Petr ODS
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Stranu zelených v Otázkách VM 2x reprezentovala D. Kuchtová, ČSSD 
M. Benešová, KDU- ČSL jednou V. Parkanová a M. Šojdrová. V Ned ělní partii 

diskutovaly M. N ěmcová a V. Parkanová

Stranu zelených v Otázkách VM 2x reprezentovala D. Kuchtová, ČSSD 
M. Benešová, KDU- ČSL jednou V. Parkanová a M. Šojdrová. V Ned ělní partii 

diskutovaly M. N ěmcová a V. Parkanová

Zastoupení žen v diskuzích Zastoupení žen v diskuzích jako reprezentantek 
politických stran

ŽENY V DISKUZÍCH

Báze: 134 hostů; Média: ČT, TV Prima; Období: 3.Q/2007 Báze: 122 zástupců stran; Média: ČT, TV Prima; Období: 3.Q/2007
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Klíčovým tématem v kategorii státní správa se stala volb a prezidenta a hledání
protikandidáta V. Klausovi. 2. část relace se v souvislosti s obranou krom ě

umíst ění radaru v ČR věnovala reform ě armády a jejím operacím v zahrani čí

Klíčovým tématem v kategorii státní správa se stala volb a prezidenta a hledání
protikandidáta V. Klausovi. 2. část relace se v souvislosti s obranou krom ě

umíst ění radaru v ČR věnovala reform ě armády a jejím operacím v zahrani čí

Otázky Václava Moravce 1 Otázky Václava Moravce 2

Tematická agenda

Báze: 126 tematických úseků pořadu; Média:Otázky VM 1; Období: 3.Q/2007 Báze: 133 tematických úseků pořadu; Média: Otázky VM 2; Období: 3.Q/2007
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Schválení reformního balíku zákon ů bylo p říčinou diskuze v oblasti hospodá řské
politiky, p řipravovaná reforma obrátila pozornost na zdravotnict ví. V centru 

zájmu nadále z ůstala možná výstavba radaru USA v Brdech

Schválení reformního balíku zákon ů bylo p říčinou diskuze v oblasti hospodá řské
politiky, p řipravovaná reforma obrátila pozornost na zdravotnict ví. V centru 

zájmu nadále z ůstala možná výstavba radaru USA v Brdech

Nedělní partie

Tematická agenda

Báze: 88 tematických úseků pořadu; Média: NP; Období: 3.Q/2007
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Slovní ček pojm ů 1/3Slovní ček pojm ů 1/3

Báze
počet promluv/výpovědí/příspěvků/médií/sledovaných aspektů, 
které byly zahrnuty do analýzy. Číslo v bázi se nemusí shodovat se 
součtem hodnot uvedených v grafu, graf může prezentovat pouze 
nejvýznamnější výsledky.

Explicitní stanovisko redakce (publicistika)
Publicistika poskytuje i samotné redakci  prostor pro vyjádření
vlastního stanoviska vůči hlavním subjektům. Jako hodnotící
stanovisko je chápáno explicitní vyjádření hodnocení (volbou 
příznakového lexika, jednoznačného odsudku, nebo naopak 
sympatií apod.). 

Forma (publicistika)
stylová forma příspěvku; u publicistiky kódována převážně
„reportáž“, širší formální škálu představuje pouze pořad Černá bílá
(ČT)

Hlavní téma
téma, kterého se týkala převážná část příspěvku

Hlavní subjekt (publicistika)
aktér příspěvku, jehož chování nebo jednání je popisováno, 
případně hodnoceno ze strany redakce nebo třetích stran (viz Třetí
strany). Jako hlavní subjekt může být kódováno i téma (např. BSE).

Hodnocení hl. subjektu t řetími stranami (publicistika)
Pokud třetí strany komentují jednání hlavního subjektu, jaké je 
převažující stanovisko všech jejich členů? Hodnocení představuje i 
souhlas nebo odmítnutí.

Kódování, kódovací kniha
standardizovaný postup získávání informací. Metodika je 
jednoznačně definovaná tzv. Kódovací knihou. Pro jednotlivé klienty 
je možné vytvářet odlišnou metodiku v závislosti na sledovaných 
cílech spolupráce. 

Média
publicistické pořady - kódovány jsou pouze reportáže, moderace 
před příspěvky ani po jejich odeznění se nesledují (tedy ani 
případné hodnocení). V případě Černé bílé (ČT) jsou sledovány 
pouze formáty Denní referendum a Černé ovce.
Diskusní pořady - kódována je samotná diskuse, uvozující
reportáže do analýzy zahrnuty nejsou.

Období
časové období, které bylo analyzováno, resp. ve kterém vyšla 
sledovaná média

SLOVNÍČEK POJMŮ
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Obsahová analýza
systematické shrnutí obsahu a formy zpravodajství a publicistiky 
pomocí předem definované klasifikace (viz Kódovací kniha). 
Příspěvky nejsou interpretovány subjektivně, ale kódovány 
kontrolovatelným způsobem dle předem dané metodiky (viz 
Kódovací kniha).

Promluva (diskuze)
základní segment analýzy diskuzí, souvislá replika účastníka diskuze 
vymezená vstupem do diskuze a jejím ukončením. V případě aktérů
diskuze jsou kódovány promluvy s minimální délkou 5 vteřin, v 
případě moderátora jsou kódovány všechny promluvy (včetně
neúspěšných zásahů do diskuaze).

Prostor pro vyjád ření (publicistika)
Poskytla redakce hlavnímu subjektu dostatečný prostor pro 
vyjádření? Dostatečnost netkví v časové rozloze výpovědí hlavního 
subjektu, ale především ve zjištění, zda dostal možnost vyjádřit se ke 
všem klíčovým aspektům, v jejichž souvislosti byl zmiňován.

Příznakovost (publicistika)
Publicistické pořady umožňují širokou variabilitu ztvárnění příspěvků
o konkrétních tématech, příznakovost určuje intenzitu využití
výrazových prostředků (viz Výrazové prostředky) na ploše příspěvku. 
Příznakovost je jedním z implicitních prostředků, jak může dát 
redakce najevo své stanovisko k představeným subjektům, popř. 
tématům. Zvýšená míra příznakovosti signalizuje přítomnost faktorů, 
které mohou mít vliv na diváckou interpretaci.

Relevance (publicistika)
V jakém vztahu jsou jednotlivé třetí strany k hlavnímu 
subjektu/tématu příspěvku? Adekvátní volba třetích stran může 
rozhodovat o úrovni práce redaktora. 

Správnost promluvy (diskuse)
Je moderátor schopen adekvátně interpretovat slova, postoje aktérů
diskuse? Jsou s jeho tvrzeními spokojeni hosté? Správnost je 
konfrontována s vyjádřením hostů. Zároveň je sledováno, zda 
moderátor svá tvrzení po projevení nesouhlasu ze strany hostů
obhájil, nebo explicitně uznal nedostatečnou přípravu.

Tematická kategorie
Jednotlivé konkrétní tematické aspekty jsou slučovány do skupin 
podle obsahové příbuznosti. Do kategorie Společnost tak například 
patří jak převody bytů, tak pořádání dětských táborů nebo portréty 
zajímavých lidí.

Transparentnost
Analýza transparentnosti klasifikuje, zda jsou přesně označeny 
zdroje, ze kterých byly převzaty informace. V případě že nikoli, 
důvěryhodnost obsahu příspěvku je nižší. Netransparentnost může 
být v některých případech způsobena řadou vnějších, okolnostních 
faktorů (tzv. funk ční netransparentnost), její závažnost je nižší. V 
případě, že užití netransparentnosti není vysvětlitelné (např. subjekt 
si nepřál být jmenován), nebo se dotýká závažných skutečností
(obvinění apod.), hovoříme o netransparentnosti faktické. Její
závažnost je vysoká.

SLOVNÍČEK POJMŮ
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Tendence hodnocení hl. subjektu
Pro každého mluvčího, který se vyjadřuje k jednání hlavního 
subjektu, je stanovena samostatná výpověď, která zaznamenává jak 
jeho relevanci vůči hlavnímu subjektu, tak i tendenci, s jakou jeho 
počínání hodnotí (souhlas, odmítnutí, kritika apod.). Tendence 
jednotlivých subjektů klasifikovaných jako třetí strany je shrnována v 
kategorii „Hodnocení hlavního subjektu třetími stranami“ (viz 
Slovníček pojmů 1/3), která představuje obecně, jsou-li třetí strany 
hlavnímu subjektu příznivě či nepříznivě nakloněny, eventuálně jsou-
li jejich stanoviska zastoupena vyváženě.

Třetí strany (publicistika)
v příspěvku vystupují především jako komentátoři a poskytovatelé
informací.

Valuační relace (diskuse)
Konstantní vztah, který převádí prvky formální klasifikace 
(umožňující intersubjektivní kódování) na kvality přisouzené formám 
na základě stylových hodnot. Valuační relace umožňuje nezaujatě
klasifikovat vystupování moderátora vůči jednotlivým hostům.
Př: Otázka moderátora: „Je to vaše vina?“

klasifikace: otázka zjišťovací kladná
stylová kvalita: neutrální

otázka: „Není to náhodou vaše vina?“
klasifikace: otázka zjišťovací záporná
stylová kvalita: konfrontační

Valuační vzorec - index p říznakovosti (publicistika)
Výpočet, který určuje průměrnou míru stylové příznakovosti příspěvků.

Základním stupňům klasifikace příznakovosti příspěvků jsou přiřazeny 
číselné hodnoty:

bezpříznakové …= 1
příznakové pouze okrajově …= 2
příznakové částečně …= 4
příznakové převážně …= 8

Index příznakovosti je získán vydělením celkového součtu hodnot 
jednotlivých příspěvků počtem těchto příspěvků.

Příklad:
2 příspěvky příznakové okrajově (hodnota 2x2=4)   +
3 příspěvky příznakové částečně (hodnota 3x4=12)  +
1 příspěvek příznakový převážně (hodnota 1x8=8)   

tj. celkový součet 24 / 6 (6= počet sledovaných příspěvků).

Index příznakovosti = 4

Výrazové prost ředky
Takové stylistické prostředky, které vedle funkce obsahové nesou i další
přidané funkce (estetické, hodnotící). Za výrazové prostředky není
považován grafický doprovod usnadňující pochopení (schémata).
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