Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků
v roce 2017
→ Media Tenor podrobil detailní analýze celkem 1000 náhodně vybraných příspěvků – 600
příspěvků Událostí, 300 příspěvků Událostí v regionech a 100 příspěvků Zpráv v 23
→ 97,6 % příspěvků splnilo kritéria analýzy a lze je označit za vyvážené (tato hodnota je na
horní hranici intervalu rozpětí míry vyváženosti ve srovnatelných odborných studiích)
→ V pořadu Události ČT činil podíl příspěvků bez nálezu dokonce 98,3 % (10 nálezů na vzorku
600 příspěvků)

 Základní zjištění
 Metodika posuzování
 Nálezy v 1. pololetí 2017
 Nálezy ve 2. pololetí 2017
 Zkoumané příspěvky
 Metodický dodatek
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ZJIŠTĚNÍ
Media Tenor podrobil detailní analýze celkem 600 příspěvků Událostí, 300 příspěvků Událostí v
regionech a 100 příspěvků Zpráv v 23
Ve zkoumaném vzorku bylo učiněno 24 nálezů v 24 příspěvcích. V 97,6 %* příspěvků nebyla možná
kolize s vyvážeností identifikována.
22 nálezů mělo formu nízké závažnosti, 2 střední, nejvyšší stupeň závažnosti nebyl přiřazen žádnému
z příspěvků. Souhrn nálezů uvádí tabulka:
Datum

Relace

Název

Pořadí

Závažnost

Typologie

6. 1. 2017

Události v regionech z Prahy

Podezřelá zakázka v pardubické
nemocnici

6

Střední**

transparentnost, profesionalita,
nesoulad informací

18. 1. 2017

Události v regionech z Brna

Gastronomie v Brně

9

Nízká**

negativní prezentace subjektu

27. 1. 2017

Události

Volební model v lednu 2017

10

Nízká**

práce s grafikou, profesionalita

9. 2. 2017

Události

Co nepatří do odpadního
potrubí

16

Nízká**

práce s grafikou, profesionalita
transparentnost

14. 2. 2017

Události v regionech z Brna

Špatné ovzduší

1

Nízká**

nesoulad informací, negativní
vyznění pro subjekt

3. 3. 2017

Události

Volební preference
francouzských zemědělců

7

Nízká**

práce s čísly, transparentnost,
logika

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 60 a 61.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 13.
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ZJIŠTĚNÍ

Datum

Relace

Název

Pořadí

Závažnost

Typologie

28. 3. 2017

Události v regionech z Brna

Spory o provozování vodovodů
a kanalizací v Jihlavě

8

Nízká**

titulky

4. 4. 2017

Události v regionech z Ostravy

Firmy zaskočil verdikt
Nejvyššího soudu

1

Nízká**

transparentnost, nesoulad
informací, relevance informací

6. 4. 2017

Události v regionech z Prahy

Omezení pro neuvolněné
zastupitele

9

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty,
profesionalita

17. 5. 2017

Události v regionech z Brna

Další balík peněz řidiči
autobusů nedostali

3

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty,
relevance původců výpovědi,
struktura informací

21. 5. 2017

Události

Rozšiřování dálnice ve
vytížených úsecích

20

Střední**

24. 5. 2017

Události v regionech z Ostravy

Ve Vávrovicích hráz domy
neochrání

5

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

18. 6. 2017

Události

Spor o pojistné

1

Nízká**

práce s kamerou,
relevance záběrů

11. 7. 2017

Události v regionech z Brna

Chátrající vojenský areál

7

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

14. 7. 2017

Události

Nevyplacené škody 20 let po
povodních

24

Nízká**

nesoulad informací,
negativní vyznění pro subjekt

prezentace nezákonného jednání

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 60 a 61.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 13.
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ZJIŠTĚNÍ

Datum

Relace

Název

Pořadí

Závažnost

Typologie

8. 8. 2017

Zprávy ve 23

Role manželky prezidenta
Macrona

8

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

20. 8. 2017

Zprávy ve 23

Vývoj situace v Sýrii

7

Nízká**

informační neúplnost,
prostor pro hlavní subjekty

29. 8. 2017

Zprávy ve 23

Plán na opravy nádraží

6

Nízká**

příznakovost, nesoulad informací
redaktora se skutečností,
chybné vyvození závěrů

9. 9. 2017

Události

Nové diskuse o uprchlických
kvótách

1

Nízká**

informační neúplnost,
stereotypizace

6. 10. 2017

Zprávy ve 23

Nobelova cena za mír

14

Nízká**

titulky,
Profesionalita

20. 10. 2017

Události

Sněmovní volby 2017

2

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

29. 10. 2017

Události

Zvedání úrokových sazeb

11

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

22. 11. 2017

Události

Poruchy lokomotiv ČD

20

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

17. 12. 2017

Zprávy ve 23

Ministr průmyslu zmenšil
počet náměstků

3

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 60 a 61.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 13.
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ZJIŠTĚNÍ
Detailní přehled výsledků analýzy vyváženosti při zohlednění žánrových specifik zkoumaných pořadů:
Žánrová specifikace
pořadu

Počet zkoumaných
příspěvků

Počet příspěvků s
nálezem narušení
vyváženosti

Podíl vyvážených
příspěvků

Události

všeobecné zpravodajství

600

10

98,3 %

Události v regionech Praha

regionální zpravodajství

102

Události v regionech Brno

regionální zpravodajství

99

9

97 %

Události v regionech Ostrava regionální zpravodajství

99

Zprávy ve 23

100

5

95 %

1000

24

97,6 %

Pořad

všeobecné zpravodajství
celkem

Stanovisko redakce: Zprávy ve 23:00 nelze posuzovat stejnými měřítky jako relaci Události. Události jsou
hlavní zpravodajský pořad ČT, který shrnuje dění dne zejména v ucelených reportážích a reportážních
blocích. Pořady Zprávy (včetně Zpráv ve 23:00) jsou zaměřeny zejména na krátké aktuální informace,
základní agenturní zprávy a sestřihy čerstvých vyjádření nebo záběrů. Pořady Zprávy jsou součástí
kontinuálního vysílání ČT24, kde na sebe relace navzájem navazují, průběžně se doplňují a rozvíjejí.
Jejich vyváženost, názorovou pestrost apod. je nutné posuzovat v celku vysílání ČT24, nikoli jen na
základě jedné vybrané relace z části kontinuálního vysílání ČT24.
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ZJIŠTĚNÍ

Rozložení nálezů dle závažnosti ve zkoumaném roce 2017

11

11

2

1. pol. 2017
nízká

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

2. pol. 2017
střední

vysoká

7
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI
Zkoumaný vzorek: 1000 zpravodajských příspěvků vybraných relací ČT vysílaných v roce 2017: 600 zpravodajských
příspěvků Událostí, 300 příspěvků Událostí v regionech (rozloženo rovnoměrně mezi tři regionální mutace) a 100
příspěvků Zpráv v 23.
Výběrový filtr:
a) Aplikovaný filtr: Příspěvek spadal do delších zpravodajských forem (s vyloučením upoutávek), jejichž
hranice byla stanovena kritériem stopáže příspěvku > 30 sekund. Tímto filtrem bylo vyselektováno 16 456 příspěvků z
celkové báze 19 388 zpravodajských příspěvků (s vyloučením upoutávek) odvysílaných v Událostech a pražských,
brněnských a ostravských Událostech v regionech v roce 2017 a ve Zprávách ve 23 v 2. pololetí roku 2017.
b) Finální výběr: Náhodný výběr 1000 z báze 16 456 příspěvků určené aplikovaným filtrem využitím
matematické funkce „random“ (podmínka, podle které by byl pro analýzu vyhovující například pouze jediný příspěvek
z každé relace, stanovena nebyla, protože toto kritérium by vzhledem k počtu vysílacích dnů v roce 2017 nemohlo být
naplněno). Výčet příspěvků, které byly výsledkem finálního výběru, nabízejí snímky 38 až 54.
Příspěvek: Pro účely posouzení se příspěvkem rozumí ucelená pasáž zahájená moderací a pokračující reportáží,
rozhovorem anebo živým vstupem.
Forma nálezu: Upozornění na možnou kolizi s ohledem na vyváženost/objektivitu.

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

Metodický postup:

Předmětem nálezů byly nevyvážené stavy, kdy příspěvky svým zpracováním mohly
některé ze subjektů uvést v nevýhodu anebo naopak v přílišnou výhodu. A to jak
s ohledem na poskytnutý prostor, formu, nebo zdrojování informací.
Analýza v příspěvcích neposuzuje technické a formální nálezy, které neměly dopad na
zmiňované zvýhodnění, resp. znevýhodnění některého ze subjektů. Tudíž analýzu nelze
interpretovat tak, že mimo učiněné nálezy byly zpravodajské příspěvky absolutně
v pořádku (typicky překlep v titulcích nebyl předmětem zájmu této analýzy).
Příspěvky byly podrobeny kvalitativní analýze s opakovanou verifikací v rámci
analytického týmu Media Tenor.

Na příspěvky bylo v rámci tohoto analytického produktu pohlíženo izolovaně, nikoliv
jako na zpravodajský celek. Výjimkou byly situace, kdy bylo vzhledem k potenciálnímu
nálezu účelné posoudit příspěvek v rámci celého bloku příspěvků ke konkrétnímu
tématu v rámci relace (typicky nález objektivita – prostor pro hlavní subjekty, jinými
slovy nedání prostoru k vyjádření, ke kterému však mohlo dojít v jiné pasáži
tematického bloku).
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI
Při přípravě analýzy postupoval tým analytiků metodou kvalitativní evaluace
zpravodajství. Nálezy při kvalitativním postupu analýzy rozlišujeme do tří typologií
(viz schéma). Jak bylo uvedeno dříve, předmětem tohoto analytického výstupu
bylo identifikovat nevyvážené stavy ve zpravodajských příspěvcích, což jsou nálezy
které spadají nejčastěji do úrovně objektivity – kategorie nejméně častých, ale
nejzávažnějších nálezů. Fáze přiřazování nálezů, viz následující snímek.
Hlavní
oblast
zájmu

vyváženost /
objektivita

kvalita,
konstruktivnost,
zpravodajská
priorita
formální nedostatky

Úroveň objektivity: Porušování základních standardů žurnalistiky,
zneužívání zpravodajství k jiným cílům, možné dezinterpretace, zásadní
informační nesoulady a fatální omyly. Viz také Kodex ČT.
Úroveň inspirace: tipy ke konstruktivnosti zpracování, odlišnostem
napříč médii, indikace zpravodajské priority příspěvků, návrhy ke
struktuře příspěvků a postřehy analytiků.
Formální úroveň: nejčastější typologie nálezů ve zpravodajství (titulky,
překlepy, přeřeknutí apod. výčet jmenuje několik desítek možných
nálezů).

Schéma: Úroveň nálezů kvalitativních evaluací
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

11

POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI
1. fáze: kvalitativní evaluace zpravodajství
- analytik v příspěvku zaznamená nález, kterému přiřadí některou z typologií nálezů
kvalitativních evaluací:
aktuálnost příspěvku
aktuálnost záběrů
autor příspěvku
časová návaznost
číselné údaje - nadměrné užití
doprovodná grafika
duplicita informací
etika
faktická správnost údajů
forma prezentace zprávy
forma zobrazení
fotografie
chybné nasazení titulku
chybné vyvození závěrů
identifikační údaje
ilustrační záběry
jazyková rovina
jistota promluvy
korekce promluvy
kvalita signálu
logika promluvy

návaznost informací
negativní vyznění pro subjekt
nepřesnost údajů v titulku
nesoulad číselných údajů v moderování a živém vstupu
nesoulad doprovodného obrazu s tématem příspěvku
nesoulad grafiky s místem události
nesoulad informací
nesoulad informací moderátora se skutečností
nesoulad informací v moderaci a živém vstupu
nesoulad obrazu s mluveným slovem
nesoulad titulku s informacemi v příspěvku
nesoulad titulku s obsahem/tématem příspěvku
nesoulad titulku se sdělovanými informacemi
nestrannost, objektivita
prostor pro hlavní subjekty
persvaze, stereotypizace
plynulost promluvy
podjatost
podpora extremismu, nezákonného jednání
porucha čtecího zařízení
práce s číselnými údaji

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

práce s kamerou
profesionalita
přeřeknutí
příznakovost
relevance aktérů
relevance informací
relevance místa živého vstupu
relevance původců výpovědi
relevance záběrů
relevance zařazení příspěvku
relevance živého vstupu
režie - střih
režie - zvuk
rušivé zvuky
sebeprezentace
skrytá kamera
skrytá reklama
spojení s reportérem
srozumitelnost
struktura informací
střih reportáže

stylistická formulace
synchronizace obrazu a zvuku
synchronizace promluvy a znělky
technika - práce s kamerou
technika - výpadek obrazu
technika - výpadek zvuku
titulky
titulky - faktická správnost údajů
titulky - chybné údaje
titulky - jazyková rovina
titulky - úplnost informací
transparentnost
účelovost
úplnost informací
upozorňování na činnost extremistické strany
uvedení zdroje
užití výplňových slov
volba výrazových prostředků
vtip s rasovým podtextem
výslovnost
zkreslení významu
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI

2. fáze: posouzení relevance nálezu vzhledem k účelu analýzy
- analytik nález posoudí ve smyslu zodpovězení arbitrární otázky, zda-li učiněný
nález mohl pro některé ze subjektů znamenat nevýhodu anebo naopak přílišnou
výhodu. Pokud je odpověď kladná, nález zařadí do pracovního seznamu.
3. fáze: kompletace nálezů analytického týmu
- tým analytiků, jejichž zkoumané vzorky se vzájemně překrývaly, sestaví závěrečný
souhrn nálezů na základě kritické diskuze
Metodická poznámka: jako nálezy s nízkou, střední nebo vysokou mírou závažnosti narušení vyváženosti jsou považovány takové, které porušují kritéria požadavků
z kategorie „úroveň objektivity“ popsané na snímcích 11 a 12, anebo pochybeními z úrovně „formálních nálezů“ uvádějí některý ze zobrazovaných subjektů ve
výhodu nebo nevýhodu. Přičemž nálezy s nízkou mírou závažnosti jsou vázány na formu příspěvku (například absence opozitního vyjádření ve čtené zprávě
s asynchronním vyjádřením druhé osoby), či jsou způsobeny formální nebo technickou chybou (ne-reakce moderátorky zaviněná nefunkčností odposlouchávacího
zařízení). Nález se střední mírou závažnosti je přisouzen v případě pochybení na formě příspěvku nezávislou nadměrnou nebo naopak nedostatečnou prezentací
některého z hlavních subjektů. Za vysokou míru závažnosti je považován nález porušující pravidla prezentace subjektů stanovená Kodexem ČT.

4. fáze: verifikace nálezů dalším analytikem
- kontrola jednotlivých nálezů a namátková kontrola ostatních reportáží
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
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NÁLEZ č. 1

© 2016 Media Tenor

Události v regionech z Prahy 6. 1. 2017
Název: Podezřelá zakázka v pardubické
nemocnici
pořadí: 6
závažnost: střední
typologie nálezu:
transparentnost, profesionalita, nesoulad
informací
Komentář: Příspěvek problematizuje zadání zakázky na nový orientační informační systém v pardubické nemocnici. Není
přitom zřejmé, zda vítězná společnost LSK připravila znění zadání veřejné zakázky, anebo byla autorem projektu na zpracování
a provedení orientačního informačního systému. Tyto dvě věci jsou v moderaci i vstupu autora nesprávně zaměňovány,
přičemž je zřejmý rozdíl v jejich etičnosti i legálnosti. Autor problematizuje délku zadávací lhůty v rozsahu 2. 12. – 21. 12.,
jakož i způsob zveřejnění. Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v § 54 odst. (2) stanovuje lhůtu pro podání
nabídek na dodávky a služby v délce 15 pracovních dnů, tudíž lhůta nejspíše splněna byla. Zároveň je nutné vzít v úvahu, že
zakázka byla svojí výší do 2 mil. Kč, tudíž se jednalo o zakázku malého rozsahu, při které nemusí zadavatel postupovat dle
Zákona č. 134 s výjimkou § 6. Domněnky krátkosti zadávací lhůty či nedostatečnosti formy zveřejnění na jednom zakázkovém
serveru jsou proto bezpředmětnými. Autor vstupu se dále netransparentně odkazuje na odborníky, podle kterých je cena
zakázky přemrštěná. Z předchozího průběhu je zřejmé, že má přitom na mysli jiné oborové firmy. Na tomto místě by bylo
vhodné zařadit vyjádření firmy LSK, či samotné nemocnice o požadavku na způsob zpracování (kupř. materiál, trvanlivost),
které mohou uváděný rozdíl (1,25 mil. oproti 700 tis. Kč) pravděpodobně vysvětlit. Ze zpracování příspěvku a z informací, že
hejtman bude nechávat věc teprve prověřovat, vyplývá, že autor mohl konat na základě podnětu konkurenční a na zakázce
zainteresované společnosti a získané informace nepodrobil dostatečně kritické analýze.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 2

© 2016 Media Tenor

Události v regionech z Brna 18. 1. 2017
Název: Gastronomie v Brně
pořadí: 9
závažnost: nízká
typologie nálezu:
negativní prezentace
subjektu

Komentář: Bezproblémovou reportáž zakončil Jakub Vácha nadbytečným a čistě hodnotícím souvětím „I když se
majitelé barů a restaurací snaží pozvednout kulturu brněnského stravování, některé rány gastronomie, třeba
v podobě těchto fast foodů, se jen tak vyléčit nepodaří,“. Toto nepodložené a fast foody obecně poškozující
konstatování zaznít nemělo, protože jak říká Kodex ČT v bodě 5.10 „Hodnotící soud je vždy subjektivní a není ze
své povahy podrobitelný důkazu pravdy. To však Českou televizi nezbavuje povinnosti zařazovat do vysílání
zpravodajských a aktuálněpublicistických pořadů jen takové hodnotící soudy, které jsou prezentovány čestně a bez
klamavé manipulace s fakty, kterými má být hodnocení odůvodněno,“.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 3

Události 27. 1. 2017
Název: Volební model v lednu 2017
pořadí: 10
závažnost: nízká
typologie nálezu:
práce s grafikou, profesionalita

© 2016 Media Tenor

Promluva moderátora: ...lidovci se šesti a půl procentem. Piráti
zůstali v tomto dotazování pod pětiprocentní hranicí.

Komentář: V příspěvku, který graficky představoval volební šance jednotlivých stran podle volebního
modelu, došlo v asynchronu k slovní zmínce o každé jednotlivé zobrazené straně s výjimkou SPD. Po
lidovcích moderátor zmínil už pouze Piráty. V té souvislosti není zřejmé, proč výčet stran končí Piráty
a nezahrnuje větší počet stran, anebo naopak proč výčet není ukončen na pětiprocentní hranici.
Zároveň není zřejmé, proč moderátor jmenoval sedm z osmi zobrazených politických subjektů,
ovšem SPD selektivně vynechal, přičemž nešlo o stranu s nejnižší zjištěnou hodnotou. V materiálu
nezazněla zmínka o statistické chybě šetření.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 4

© 2016 Media Tenor

Události 9. 2. 2017
Název: Co nepatři do odpadního potrubí
pořadí: 16
závažnost: nízká
typologie nálezu:
práce s grafikou
profesionalita
transparentnost

Komentář: Moderátorka uvádí reportáž slovy: „V odpadních potrubích přibývá věcí, které tam nepatří, hlavně
hygienických pomůcek, o nichž výrobci tvrdí, že se ve vodě rozpustí.“ Poukazuje tak na konkrétní výrobek
společnosti Zewa, která deklaruje rozpustnost ruliček od toaletního papíru ve vodě. Přestože není zmíněna
konkrétní společnost, značka Aqua Tube je v reportáži jasně viditelná jak na ruličce, tak i na dalším detailním
záběru výrobku (viz obrázky). Technolog ani manažer Ústřední ČOV Praha se však nevyjadřují k tomu, že by přímo
tzv. rozpustné ruličky byly problémem, i když zazní z úst reportérky obecná věta, že „podle vodohospodářů se ve
vodě stejně nerozpustí (vlhčené ubrousky a ruličky od toaletního papíru, pozn.)“. Nízce transparetní výrok autorky
tak není potvrzen žádným z aktérů reportáže. Problematizovaná společnost Zewa jednak nedostala prostor k
tomu, aby se vyjádřila, a navíc je to pouze dedukce redaktorky, že se ruličky nerozpouštějí a přispívají tak k
odpadu. Naopak některé diskuze na internetu (například zde) odkazují k tomu, že rozpustné ruličky opravdu plní
svůj účel a ve vodě se rozpouštějí přesně tak, jak deklaruje výrobce.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 5

Události v regionech z Brna 14. 2. 2017
Název: Špatné ovzduší
pořadí: 1
závažnost: nízká
typologie nálezu: nesoulad informací,
negativní vyznění pro subjekt

© 2016 Media Tenor

Moderátorka: Téma, které dnes hýbalo Brnem. V souvislosti se
špatným ovzduším byla MHD zdarma. Zatímco minulý týden byli
politici nakloněni opatření zavést v době smogu i mimořádně, dnes jej
rada neprojednala. Zatím se tak za hromadnou dopravu platit musí.
Zdarma bude možná v budoucnu až návrh město podrobně projedná.

Komentář: Zmatek do části příspěvku věnované městu Brnu vnesla hned úvodní promluvou moderátorka, která
hovořila o MHD zdarma, což hned další větou popřela. Pro pochopení celé podstaty nedorozumění v Brně (které
bohužel zpravodajský příspěvek nijak neeliminoval) je nezbytný text Brněnského deníku z 7. 2., který jednoznačně
vysvětluje, že radní se shodli, že MHD zdarma při smogu zavedou a zadávají odborníkům k přípravě projekt, jak
bude tato věc technicky realizována. Tento příspěvek na svém Facebooku 7. 2. sdílel náměstek primátora Martin
Ander, bohužel většina veřejnosti zjevně pracovala pouze s titulární informací a jednala v omylu. Vzhledem
k tomu, že příspěvek Událostí v regionech způsob zavedení MHD zdarma při smogové situaci nijak nevysvětlil,
došlo k nešťastnému vyznění/rámování, že na městě vládne chaos a radní se nemohou shodnout (primátor
Vokřál/náměstek Ander), což je při tomto nesporně prospěšném úmyslu nešťastné. Uvedené rámování dotvořily
asynchron předcházející citaci a následná obecná citace ředitele ČHMÚ Brno o nekoncepčnosti práce.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 6

Události 3. 3. 2017
Název: Volební preference francouzských
zemědělců
pořadí: 7
závažnost: nízká
typologie nálezu:
práce s čísly, transparentnost, logika
Promluva redaktora uprostřed reportáže: ... Zatímco před patnácti
lety zemědělci Národní frontu na výstavě vypískali, dnes na návrhy
Le Penové slyší. Podle průzkumů jí dá hlas 35 % z nich.

© 2016 Media Tenor

Promluva redaktora ze závěru reportáže: ... Přesto se navenek klidný francouzský venkov bouří a za necelé dva měsíce hodlá
v prezidentských volbách zdejší politickou krajinu pořádně přeorat.

Komentář: Klíčovou informací pro celý příspěvek jsou preference Marine Le Penové u francouzských zemědělců. Tato
zásadní informace přitom není nijak zdrojována. Silný metaforický závěr proto postrádá oporu. S tím souvisí i skutečnost,
že nelze usuzovat na radikalizaci venkova při 35% preferencích Le Penové, když v celostátních preferencích dle Opinion way
měla k 3. 3. 2017 27 %. Jedná se o rozdíl, ale nikoliv o násobný a v obou případech je tato preference sama o sobě
nedostatečná na změnu politického rozložení. Zvláště když vezmeme v úvahu, že v zemědělství je ve Francii zaměstnáno
2,73 % pracujících osob. Pracovníky v zemědělství autor v závěru nekorektně zaměňuje za „venkov“. Rozpor je patrný ze
srovnání podílu osob zaměstnaných v zemědělství a třetinovým podílem obyvatelstva žijícího na venkově. Marine
Le Penová měla skutečně relativně větší podporu na venkově (o čemž hovoří některé zdroje, kupř. Týden), ale není korektní
tyto obecné údaje vztahovat k úzké skupině zemědělců.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 7

© 2016 Media Tenor

Události v regionech Brno 28. 3. 2017
Název: Spory o provozování vodovodů
a kanalizací v Jihlavě
pořadí: 8
závažnost: nízká
typologie nálezu:
titulky

Komentář: V reportáži o sporu mezi městem Jihlavou a Vodovodním svazkem obcí vystupují jako respondenti
dva muži, přičemž ani jeden není označen titulkem. Vzhledem k obecnosti jejich promluv tak ani není
zřejmé, jaký subjekt zastupují/obhajují. Ve sporu jsou přitom zainteresovány: město Jihlava, Vodovodní
svazek obcí a Vodárenská a. s. U první citované osoby nelze příslušnost dovozovat vůbec (resp. až po
promluvě druhé osoby), u druhého respondenta se nabízí, že se jedná o představitele města (náměstek
primátora Jaromír Kalina), vyloučit však nelze ani účast třetí osoby. V souhrnu není jisté, jestli měly obě
strany sporu dostatek prostoru k vyjádření a jaká stanoviska jednotlivé strany zastupují.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 8

Události v regionech z Ostravy 4. 4. 2017
Název: Firmy zaskočil verdikt Nejvyššího soudu
pořadí: 1
závažnost: nízká
typologie nálezu: transparentnost,
nesoulad informací, relevance informací

© 2016 Media Tenor

Úvodní přehled zpráv: Výpověď kvůli třem desetinám promile
alkoholu v dechu Nejvyšší soud neuznal. Zaměstnavatelé se obávají
precedentu.
Uvozující moderace: Přelomový rozsudek Nejvyššího soudu. Bývalý
zaměstnanec firmy Vítkovice Steel dostal výpověď …
Komentář: Přelomovost rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterou zmiňuje uvozující moderace není příspěvkem nijak potvrzena. Právě
naopak, představitel NS se odkazuje na soudní lékaře, podle kterých je hranice kolem dvou desetin promile neprůkazná. Tato
stanoviska přitom jsou známá dlouhodobě (kupř. zde). „Nezlomovost“ soudního verdiktu vyjádřil i následný host ve studiu Rudolf
Hahn, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce. Zpracováním příspěvku dochází k mediálnímu zveličování závažnosti tohoto
konkrétního soudního verdiktu v dopadu na firemní sektor, což je dále umocněno netransparentním zobecňováním informací z jedné
firmy (Vítkovice Steel) na firmy obecně (viz. firmy zaskočil, zaměstnavatelé se obávají apod.). Ostatní zmiňované firmy přitom zjevně
uplatňují jinou politiku než Vítkovice Steel. Jak ArcelorMittal, tak OKD dle informací v příspěvku určitou toleranci připouštějí. Zde je
vhodné upozornit na nakládání s pojmem nulová tolerance. Zatímco u Vítkovice Steel to znamená, že kdokoliv s jakkoliv naměřenou
hodnotou alkoholu je propuštěn, tak u OKD (o které příspěvek stejně tak zmiňuje, že uplatňuje nulovou toleranci) bylo z 22 případů
zjištění alkoholu podáno pouze 7 výpovědí. Nelze proto na základě používání módního pojmu stavět mezi počínáním firem rovnítko.
Zásadním faktem, který navíc prezentovaným informacím uměle dodává význam a relevanci, je skutečnost, že informační blok byl
zařazen jako „otvírák“ relace a předcházel mu úvodní headline.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 9

Události v regionech z Prahy 6. 4. 2017
Název: Omezení pro neuvolněné zastupitele
pořadí: 9
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty, profesionalita

© 2016 Media Tenor

Autorka: Starosta Němčovic se snažil několikrát kontaktovat i MPSV.
Karel Fershmann /nestr./, starosta Němčovic: Zřejmě na Ministerstvu
práce mají tolik práce, že asi zřejmě je pod jejich úroveň bavit se
s nějakým venkovským starostou.

Komentář: Informační hodnota příspěvku byla zásadně devalvována faktem, že nedošlo
k zodpovězení fundamentální otázky Proč je závadný souběh výkonu funkce zastupitele s pracovním
poměrem s obcí? Zástupce ředitele ÚP Rokycany skutečnost neosvětlil s odkazem na rozhodnutí
generálního ředitelství. Vzápětí je za generální ředitelství citovaná mluvčí Úřadu práce ČR, která je
uvozena autorkou slovy, že generální ředitelství Úřadu práce, ale na náš dotaz reagovalo jinak.
Z následné citace však lze dovozovat, že mluvčí pravděpodobně reaguje na jiný dotaz, týkající se
opakování pracovních poměrů k VPP a nikoliv k souběhu funkcí. V dalším průběhu autorka zařadila
vzhledem k obsahu příspěvku de facto nadbytečnou promluvu starosty Fershmanna, která staví do
negativního světla MPSV. Prostor k vyjádření proto mělo dostat i MPSV, jakkoliv vhodnějším řešením
by bylo tuto pasáž neřadit vůbec.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 10

© 2016 Media Tenor

Události v regionech z Brna 17. 5. 2017
Název: Další balík peněz řidiči autobusů nedostali
pořadí: 3
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní
subjekty, relevance
původců výpovědi,
struktura informací
Komentář: Podobně jako celá série příspěvků s obdobnou tematikou (například Stávka řidičů autobusů, Události
2. 4. 2017 nebo Na Královéhradecku hrozí stávka řidičů autobusů, Události, komentáře 7. 1. 2016), pracoval
i příspěvek brněnských Událostí v regionech s nesprávnou strukturou hlavních subjektů zainteresovaných ve sporu
o navyšování platů řidičů linkových autobusů. Zpravodajové ČT totiž relevanci jednotlivých hlavních subjektů řadí na
škále 1. odbory, 2. řidiči, 3. kraje, 4. vláda a 5. dopravci. Skutečný stav je ovšem rozdílný a ilustruje ho spíše struktura
1. kraje a dopravci, 2. vláda, odbory s řidiči. Tento nesoulad vytváří nereálný obraz mediovaného problému, ze
kterého jsou vyloučeni zástupci hlavního hráče, tedy dopravců a naopak je přeceněna role odborů. Žádný zástupce
dopravní firmy v příspěvku prostor k vyjádření nedostal, byť o postupu dopravců přímo hovořil hejtman
Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 11

© 2016 Media Tenor

Události 21. 5. 2017
Název: Rozšiřování dálnice ve vytížených
úsecích
pořadí: 20
závažnost: střední
typologie nálezu:
prezentace nezákonného jednání

Komentář: Jan Beránek v závěru reportáže korektně zmiňoval, že v úsecích dálnice, kde jsou tři pruhy, řidiči často
jezdí pouze v prostředním pruhu. Tím se dopouštějí přestupku proti znění Zákona 361/2000 Sb., ten totiž říká, že
„Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru
jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění,
otáčení nebo odbočování,“. Není ovšem přípustné, aby páchání nezákonného jednání autor příspěvku demonstroval
vědomým porušováním normy. Tím se totiž dostává do možné kolize se zněním bodu 16.2 Kodexu ČT, kde stojí
„Česká televize dbá, aby při natáčení nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv jiných osob nebo k poškození
životního prostředí, případně narušení veřejného pořádku,“.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 12

© 2016 Media Tenor

Události v regionech Ostrava 24. 5. 2017
Název: Ve Vávrovicích hráz domy neochrání
pořadí: 5
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Reportáž se zaměřuje na protipovodňovou ochranu v opavské části Vávrovice, která zřejmě
nebude vybudována kvůli nesouhlasnému stanovisku vlastníků pozemků. Moderátor (Tomáš Vzorek), stejně
jako starosta Vávrovic Miroslav Kořistka (SNK), ředitel závodu Opava 1 Povodí Odry Jiří Tkáč i primátor Opavy
Radim Křupala (ČSSD) označují jako hlavní překážku k výstavbě nesouhlas vlastníků pozemků. Ti však
v reportáži nemají prostor vyjádřit se k tomu, z jakých důvodů se rozhodli neprodat svůj majetek. Stejný
problém řeší také obec Jeseník nad Odrou, kde jsou překážkou také vlastníci pozemků, jak potvrdil tamní
starosta Tomáš Macháček (Venkov 2014). Ani zde se žádný z nich nevyjadřuje.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 13

© 2016 Media Tenor

Události 18. 6. 2017
Název: Spor o pojistné
pořadí: 1
závažnost: nízká
typologie nálezu:
práce s kamerou
relevance záběrů

Komentář: V reportáži byly řazeny nadbytečné a vzhledem k tematizaci příspěvku irelevantní záběry
na knihu Andreje Babiše O čem sním, když náhodou spím. Autor tuto knihu vydal ve dnech zařazení
příspěvku a začal ji veřejně rozdávat (Aktuálně.cz). Zařazení záběru bylo nevhodné. Na obrazovou
složku a řazení detailního záběru je nutno pohlížet v kontextu bodu 21.5 Kodexu České televize.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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 Základní zjištění
 Metodika posuzování
 Nálezy v 1. pololetí 2017
 Nálezy ve 2. pololetí 2017
 Zkoumané příspěvky
 Metodický dodatek
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NÁLEZ č. 14

© 2016 Media Tenor

Události v regionech z Brna 11. 7. 2017
Název: Chátrající vojenský areál
pořadí: 7
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Městská část Brno-střed usiluje o převod chátrajícího vojenského areálu na město. Developer, který v
místě plánoval bytovou výstavbu, chce městskou část žalovat o necelých 12 miliónů Kč za způsobenou škodu. Za
městskou část v příspěvku vystupuje referent vnějších vztahů Daniel Zeman, radní Svatopluk Bartík, za město Brno
potom náměstek primátora Richard Mrázek. Strana developera prostor k vyjádření neobdržela. Skutečnost, že
developerská společnost byla převedena na nového majitele Michala Wiedermanna, který je zároveň advokátem
stejnojmenné advokátní kanceláře, dále stěžuje pochopitelnost příspěvku. Není totiž přímo vysvětleno, že Michal
Wiedermann je právě oním nástupcem dřívější developerské společnosti a že jedná na svůj účet a nikoliv jako
zástupce klienta advokátní kanceláře. Mimo nález nevyváženosti tak lze konstatovat, že uvádění profese Michala
Wiedermanna příspěvek nadbytečně zkomplikovalo. Další informace k případu přinesl např. iDnes.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
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NÁLEZ č. 15
Události 14. 7. 2017
Název: Nevyplacené škody 20 let po povodních
pořadí: 24
závažnost: nízká
typologie nálezu: nesoulad informací
negativní vyznění pro subjekt
Úvodní moderace: Je to už dvacet let, co velká voda pustošila východ země. Pro někoho ale
tehdejší události nejsou jenom vzpomínkou. Třeba majitel domu v centru Uherského
Hradiště se kvůli nim dodnes soudí. Pojišťovna mu zaplatila jenom třetinu škody. Pojistku
proti velké vodě neměl, město na mapě povodňových rizik tehdy vůbec nebylo.

© 2016 Media Tenor

Autor reportáže: …K soudu pan Mikel nešel a tak po třech letech od povodní byla pojistná
událost promlčena... …Za nactiutrhání teď soudem hrozí pojišťovna panu Mikelovi.

Komentář: Úvodní moderace a především název příspěvku nesou sdělení, jakoby stále ještě existovaly
nevyrovnaná pojistná plnění ze strany pojišťoven ke škodám způsobeným povodněmi v roce 1997. Rámec
pojišťovny kontra poškození občané je podpořen i grafickým srovnáním celkových škod a výše vyplaceného
odškodnění. V konkrétním osobním příběhu, který byl hlavním námětem reportáže, je v rozporu tvrzení
moderátora (že se majitel domu dodnes soudí) s obsahem reportáže. Jednoznačně zazní, že poškozený k soudu
nešel a že nyní pojišťovna hrozí soudem jemu za nactiutrhání. Nemůže být tedy řeč o probíhajících soudech.
Vyobrazení pojišťoven obecně a partikulárně České pojišťovny je neopodstatněně negativní, a to přestože
poškozenému vyplatila 30 % škody, i když jeho pojistka se na povodňové škody nevztahovala. Hodnocení
vyplaceného narovnání pojišťovnou jako jenom třetinu škody není na místě.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
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NÁLEZ č. 16

© 2016 Media Tenor

Zprávy ve 23
8. 8. 2017
Název: Role manželky prezidenta Macrona
pořadí: 8
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Kompletní obsah reportáže je vystavěn na nepříznivých informacích o francouzském
prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Tyto skutečnosti (neúspěšný pokus politika prosadit status
první dámy pro svou manželku, spor s generálním štábem, rychle klesající důvěra) jsou
prezentovány korektně a dokládány citacemi respondentů, příspěvku přesto jednoznačně chybí
právě vyjádření negativně zmiňovaného Emmanuela Macrona (případně jeho zástupce) s možností
osvětlit své záměry a postoje.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
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NÁLEZ č. 17
Zprávy ve 23
20. 8. 2017
Název: Vývoj situace v Sýrii
pořadí: 7
závažnost: nízká
typologie nálezu: informační neúplnost
prostor pro hlavní subjekty
Bašár Asad, prezident Sýrie: syrský lid společně s armádou v tuto
chvíli přepisuje dějiny Sýrie i celého regionu. Budou v nich kapitoly
věnované našim přátelům, Íránu a imámu Chameneímu, Rusku a
prezidentu Putinovi i Hizballáhu a jeho vůdci Nasraláhovi.
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Fajsal Mekdad, náměstek syrského ministra zahraničí: Tohle je bitva proti sankcím a hospodářské blokádě z Evropy, západním zemím bychom
chtěli vzkázat, že sankce jsou nelegální a nemorální, protože ubližují lidem.

Komentář: Zpravodajský příspěvek tematizuje jednak informace, které pronesl Bašár Asad při svém televizním
projevu, v druhé části potom o humanitární situaci ve městě Duma a probíhající zbrojařský veletrh v Damašku.
Bašár Asad ve svém projevu glorifikuje spojence – Írán, Rusko a Hizballáh včetně jejich vůdců a hovoří o zmaření
plánů západu na jeho svržení. Náměstek syrského ministra zahraničí Fajsal Mekdad zase kritizuje sankce uvalené
západem. Vzhledem k řazení „protizápadních“ postojů a pasáží, které napomáhají legitimizovat syrský režim a
některé problematické spojence, bylo namístě zařadit také názor protistrany (pravděpodobně EU) k tomu, proč
sankce vůči Sýrii přetrvávají a co je cílem evropské politiky v Sýrii.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
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NÁLEZ č. 18

© 2016 Media Tenor

Zprávy ve 23
29. 8. 2017
Název: Plán na opravy nádraží
pořadí: 6
závažnost: nízká
typologie nálezu:
příznakovost, nesoulad informací
redaktora se skutečností,
chybné vyvození závěrů
Komentář: Jan Beránek se vyslovením subjektivního hodnotícího soudu „Plán má ale jednu drobnou vadu na
kráse. Příští rok se začnou opravovat jenom menší stanice. Naopak velká a očekávaná nádraží budou muset dva
až tři roky počkat,“ dopustil smíšení názoru a zprávy, jak o nich hovoří bod 5.7 Kodexu ČT. Rezignoval zároveň na
kritické posouzení svých slov, neboť zazší termín zahájení rekonstrukcí větších nádraží (jmenovány byly stanice
v Českých Budějovicích, Mostě a Teplicích) jednoznačně souvisí s časově náročnější přípravou projektové
dokumentace pro stavební projekty tohoto rozsahu. Zvláště ve srovnání s opravami zastávek.
Jak uvádí grafické zpracování dat SŽDC, Správa rozlišuje připravované projekty právě na jednodušší opravy
a složitější (a nákladnější) rekonstrukce. Autor příspěvku ovšem toto rozlišení nerespektoval a o rekonstrukcích
nádraží v Českých Budějovicích, Mostě a Teplicích hovořil jako o opravách. Dokument SŽDC ovšem uvádí, že
v případě všech tří objektů je připravována jejich „globální rekonstrukce“.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
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NÁLEZ č. 19

© 2016 Media Tenor

Události 9. 9. 2017
Název: Nové diskuse o uprchlických kvótách
pořadí: 1
závažnost: nízká
typologie nálezu: informační neúplnost
stereotypizace

Komentář: Příspěvek tematizuje nepochopení mezi Českou republikou (a také Polskem a Maďarskem) a Evropskou
komisí, kdy na jedné straně komise požaduje plnění uprchlických kvót, na straně druhé Česká republika kvóty
odmítá a trvá na tom, že hodlá v uprchlické krizi pomáhat jinak. Postoj České republiky je reprezentován nejen
ministrem vnitra Chovancem, ale ve shodě také řadou dalších představitelů parlamentních stran. Intenzita
prezentace české iniciativy v uprchlické krizi ve spojení s názory domácích politiků stereotypizuje Evropskou
komisi/unii jako direktivní autoritu, resp. jako „my“ versus „oni“. Ze zahraničních představitelů je citován
eurokomisař pro migraci Avramopulos a v parafrázích také německý a italský ministr vnitra: z jejich strany však
dochází pouze k zařazení informací, že Česká republika nějaké nařízení neplní či měla by plnit. Nikoliv co přesně
kvóty znamenají a po České republice požadují. Vzhledem ke skutečnosti, že kvóty jsou součástí závazného práva
EU, stěží lze jejich neplnění prezentovat způsobem „že je lze neplnit a být za to nejen pochopen, ale i chválen“.
Závaznost práva je absolutní a ostatní skutečnosti jsou sekundární.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
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NÁLEZ č. 20
Zprávy ve 23
6. 10. 2017
Název: Nobelova cena za mír
pořadí: 14
závažnost: nízká
typologie nálezu: titulky
profesionalita

© 2016 Media Tenor

Autorka reportáže: …Podle vysoce postaveného zdroje z
administrativy USA od dohody ustoupí, protože podle Trumpa
Teherán neplní její podmínky. A právě šéfka ICAN ho za to před
několika dny ostře kritizovala na Twitteru.

Komentář: Příspěvek představuje organizaci ICAN, která obdržela Nobelovu cenu za mír za svůj boj za zákaz
jaderných zbraní. Problematický je samotný závěr reportáže, kdy autorka komentuje postoj Spojených států a
uvádí, že šéfka ICAN ostře kritizovala (Trumpa) na Twitteru. Dokladem této kritiky je tweet Beatrice Fihn, ve
kterém však Donalda Trumpa nekritizuje, nýbrž vulgárně uráží, když jej označuje kreténem, a to bez dalšího. Při
zobrazení tweetu zároveň absentují překladové titulky, které by korigovaly přehnaný eufemismus autorky, který
ICAN zvýhodňuje.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
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NÁLEZ č. 21

© 2016 Media Tenor

Události 20. 10. 2017
Název: Sněmovní volby 2017
pořadí: 2
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Reportáž poněkud těžkopádně propojuje útrapy Vrbětic a majitelů pozemků v okolí Vrbětic, na které je
po detonacích muničních skladů zakázán vstup, s volební tematikou. V příspěvku je ilustrován příběh majitele
pozemku, který čerstvě obdržel nabídku na jeho odkup ve výši 60 % odhadní hodnoty. Majitel otevřeně vyjadřuje
své zklamání z mizerné nabídky a kritizuje státní neschopnost. V příspěvku tak absentuje názor nebo vysvětlení
odpovídajícího státního orgánu, či Vojenských lesů a statků ČR, s.p.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
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NÁLEZ č. 22

© 2016 Media Tenor

Události 29. 10. 2017
Název: Zvedání úrokových sazeb
pořadí: 11
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: V podstatě jediným hlavním subjektem reportáže, o jehož krocích informuje autorka
i citované osoby a zdroje (podnikatel, ekonomka České bankovní asociace, analytik UniCredit Bank,
vývoj kurzu koruny podle Reuters) je Česká národní banka. Ta je zároveň subjektem, který nebyl
citován, a tedy nevyjádřil svá stanoviska a komentáře. Vzhledem k závěrečné asynchronní vizuální
pasáži zobrazující guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka při tiskové konferenci, působí absence vyjádření ČNB
jako formální nedopatření.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
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NÁLEZ č. 23

© 2016 Media Tenor

Události 22. 11. 2017
Název: Poruchy lokomotiv ČD
pořadí: 20
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Vzhledem ke v závěru reportáže zmíněnému arbitrážnímu sporu mezi českým státem (tedy
Ministerstvem dopravy zastupujícím národního dopravce České dráhy) a Škodou Transportation, bylo v příspěvku
nezbytné citlivé vyvažování opakovaných stížností zástupců ČD na nekvalitu lokomotiv Škody Transportation.
V reportáži bylo vyjádření plzeňského výrobce lokomotiv zařazeno, reakce se ovšem vztahovala pouze k jedné
konkrétní nehodě a nereagovalo na další uváděné problematizované skutečnosti.
Vzhledem k výsledku arbitráže (o které informovali například Reportéři ČT) lze předpokládat motivaci zástupců
Českých drah nevyjadřovat se o Škodě Transportation nezaujatě a vyvažování prezentované negativity bylo právě
na důsledné práci autorů příspěvku.
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NÁLEZ č. 24

© 2016 Media Tenor

Zprávy ve 23
17. 12. 2017
Název: Ministr průmyslu zmenšil
počet náměstků
pořadí: 3
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Zařazením kritického vyjádření Ondřeje Závodského se příspěvek stává nevyváženým
a pro dosažení korektního stavu v něm absentuje vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové
(případně tikového odboru MF). Závodský totiž hovořil o případném osobním pozadí jeho
propuštění z pozice náměstka ministryně financí, názor druhé strany byl v tomto případě
nepostradatelný (vyvážená, i když informačně chudší, situace by nastala také v případě, že by
obrazová zpráva citací Ondřeje Závodského rozšířena nebyla).

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 1/10
Datum Pořadí
Titulek
1.1.2017
1 Útok v Istanbulu
1.1.2017
10 Novoroční ohňostroje
1.1.2017
11 Malta předsednickou zemí EU
2.1.2017
15 Kauza házení vajec na prezidenta
2.1.2017
17 Převody majetku u vojenských újezdů
2.1.2017
21 Poplašné zprávy - tresty
3.1.2017
1 Přebytkové hospodaření Česka
3.1.2017
3 Co s přebytkem?
3.1.2017
12 Boj s extremismem a dezinformacemi
3.1.2017
20 Evropská pravidla pro držení zbraní
4.1.2017
11 Ptačí chřipka
4.1.2017
14 Fotograf Koudelka v dokumentu
4.1.2017
29 12 let za střelbu na exekutora
4.1.2017
30 Objev z česko-polské historie
5.1.2017
26 Týrání bezbranného v přímém přenosu
5.1.2017
27 Světelný smog
6.1.2017
8 Změny pro podnikatele
8.1.2017
6 Vydávání stíhaných osob do zahraničí
9.1.2017
6 Smogová situace na východě Česka
9.1.2017
17 Pře o platy řidičů autobusů
10.1.2017 21 Kauzy Jany Nečasové
11.1.2017
3 Přístup k dokumentům z archivů
11.1.2017 14 Pravidla pro otcovskou dovolenou
12.1.2017 25 Video, které rozdělilo Izrael
13.1.2017
9 Šesté potvrzené ohnisko ptačí chřipky
14.1.2017 17 Virtuální model Pravčické brány
14.1.2017 18 Obnovování zbrojních průkazů
14.1.2017 21 Prověrky lidí z jaderné energetiky
15.1.2017
3 Nové posuzování svéprávnosti
16.1.2017 17 Včasná diagnóza roztroušené sklerózy

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

Datum Pořadí
Titulek
16.1.2017 19 Vyšetřování pádu střechy v České Třebové
16.1.2017 22 Pád střechy
17.1.2017 11 Zemřel Eugene Cernan
18.1.2017
3 Volby do Evropského parlamentu
18.1.2017 17 Soud kvůli muslimskému šátku ve škole
22.1.2017
3 První dny Donalda Trumpa v úřadu
23.1.2017
4 První rozhodnutí prezidenta Trumpa
25.1.2017 20 Uchazeči o místo znalce
26.1.2017 28 Manévry před startem čínského nového roku
27.1.2017
4 Vztahy Česka s Velkou Británií
27.1.2017
8 Opakované senátní volby na Mostecku
27.1.2017 10 Volební model v lednu 2017
28.1.2017 15 TOP 09 představila program
30.1.2017 25 Francouzští prezidentští kandidáti
31.1.2017
7 Změny ve složení bankovní rady ČNB
31.1.2017 31 Práce izraelských záchranářů
1.2.2017
4 Střety na východě Ukrajiny
1.2.2017
8 Trump navrhuje na uvolněné místo u soudu N. Gorsucha
1.2.2017
26 Trest pro ostravského makléře
2.2.2017
19 Smogová situace v Česku
3.2.2017
13 Budoucnost olomoucké letecké záchranky
3.2.2017
28 Testování dětského textilu
4.2.2017
14 Kontroly dálničních známek
4.2.2017
20 Začínají jarní prázdniny
6.2.2017
7 Češi utrácejí stále víc
6.2.2017
28 Pozorování hejna žraloků zblízka
7.2.2017
18 Vydání bývalého senátora Alexandra Nováka
8.2.2017
26 Obnova Karmelského lesa s českou pomocí
9.2.2017
14 Předvolební kampaň ODS
9.2.2017
16 Co nepatří do odpadního potrubí
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 2/10
Datum Pořadí
Titulek
9.2.2017
20 Ochrana soukromí
9.2.2017
21 STAN a KDU-ČSL společně do podzimních voleb
9.2.2017
29 Ocenění vědy a vysokého školství
10.2.2017
2 Rittigovy kauzy
10.2.2017
5 Ceny v Česku rychle stoupají
10.2.2017
8 Soud zastavil stíhání firmy Agrotec
10.2.2017 17 Pokuta za technický sníh
11.2.2017
3 Protiimigrační dekret Donalda Trumpa
12.2.2017
2 Peníze pro zdravotnictví
12.2.2017 21 Náklady na vytápění
13.2.2017 19 25 let internetu v Česku
15.2.2017 15 Nová pravidla pro lobbing
15.2.2017 16 Stávková pohotovost řidičů autobusů
15.2.2017 19 Jak zachránit člověka uvízlého pod ledem
15.2.2017 30 Obchod s emisními povolenkami
16.2.2017 19 Jak zachránit venkovské prodejny
17.2.2017
9 Změny v Trumpově týmu
17.2.2017 15 Unikátní archeologický nález
17.2.2017 23 Jizerská padesátka v Bedřichově
17.2.2017 31 Dezinfekce po ptačí chřipce
18.2.2017
2 Zájem dítěte na prvním místě
19.2.2017 20 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran
19.2.2017 21 Pochybnosti kolem dotací na palestinskou školu
19.2.2017 23 Padesát kilometrů v běžecké stopě
20.2.2017 16 Podmínka pro těžbu dřeva
21.2.2017
9 Aféry kandidátů před prezidentskými volbami
22.2.2017 10 Ruský opoziční aktivista Ildar Dadin míří na svobodu
24.2.2017
9 Ladislav Oklešťák hejtmanem Olomouckého kraje
24.2.2017 21 Návrat evakuovaných lidí
25.2.2017
1 Hnutí ANO si zvolilo staronového předsedu
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

Datum Pořadí
Titulek
26.2.2017
4 Úmyslné najetí do davu lidí
26.2.2017 25 Terezínská vodní obrana
27.2.2017 11 Výměna olomouckého hejtmana
28.2.2017
1 Odchod ministra Mládka
28.2.2017 14 Obvinění bývalého detektiva Komárka
1.3.2017
23 Záchrana unikátní dílny
2.3.2017
11 Zájemci o OKD
2.3.2017
22 Moderní léčba pro více pacientů
2.3.2017
27 Vědecká spolupráce s Izraelem
3.3.2017
7 Volební preference francouzských zemědělců
3.3.2017
25 Novinky v českém soudnictví
3.3.2017
27 Opatření proti zhoršování ovzduší
3.3.2017
28 300 let od narození Marie Terezie
4.3.2017
10 Policie se v Plzni zaměřila na bezpečnost v centru města
4.3.2017
20 Ochlazování německo-tureckých vztahů
6.3.2017
19 Změny v psychiatrické péči
7.3.2017
27 Diagnostika vzácných onemocnění
7.3.2017
29 Slovanská epopej v Tokiu
10.3.2017
2 39. sjezd ČSSD v Brně
10.3.2017
3 Opětovná kandidatura Miloše Zemana
10.3.2017 11 Ženy v typicky mužských profesích
10.3.2017 16 Kauza údajného sledování ministra Chovance
10.3.2017 17 Vyhoštění nelegálních pracovníků
10.3.2017 18 Restaurovaný Trnkův loutkový film Špalíček
11.3.2017
7 Češi se zlepšují ve splácení půjček
12.3.2017 15 Česko pozadu s úsporou energií
14.3.2017 19 Budoucnost značky Poldi
14.3.2017 24 Odhalení nelegální balírny cigaret
15.3.2017
2 Dnešní schůze poslanců
15.3.2017 28 Protesty proti pravidlům držení zbraní
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Datum Pořadí
Titulek
16.3.2017 22 Nová přehrada na Labi?
17.3.2017
1 Víc peněz pro zdravotnictví
17.3.2017
9 Peníze na platy řidičů autobusů
17.3.2017 12 Krvavá svatba ve Stavovském divadle
17.3.2017 20 Vyšší platy v sociálních službách?
17.3.2017 23 Nebezpečné látky v pitné vodě
18.3.2017
1 Koalice ve volbách

Datum Pořadí
Titulek
4.4.2017
28 Skladování lidských tkání a buněk
5.4.2017
3 Změny v českém pohřebnictví
6.4.2017
1 Konec intervencí ČNB
7.4.2017
17 Přísnější kontroly na hranicích
8.4.2017
10 Končí týden, kdy přestaly platit intervence
9.4.2017
1 Rekordní zaměstnanost
9.4.2017
28 Jednotné zkoušky na školy s maturitou

18.3.2017

13

Nové praskliny na domech v Maršově

9.4.2017

30

18.3.2017
19.3.2017
19.3.2017
19.3.2017
21.3.2017
21.3.2017
21.3.2017
22.3.2017
22.3.2017
23.3.2017
24.3.2017
25.3.2017
26.3.2017
26.3.2017
27.3.2017
29.3.2017
31.3.2017
1.4.2017
2.4.2017
2.4.2017
3.4.2017
3.4.2017

16
1
6
20
1
8
26
9
15
15
17
13
15
21
30
8
31
15
4
17
12
31

Opravy D1 u Velkého Meziříčí
Vyšší důchody
Rozloučení s Miloslavem Vlkem
Kontroly technického stavu aut
Obyvatel Česka přibývá
Nové řešení krize v OKD?
Nahlížení do složek komunistické rozvědky
Prezident Zeman o eutanázii
Zpřísnění kontrol taxikářů v Karlových Varech
Život Čechů v napadeném Londýně
Spotřeba vody v ČR
Nedobytné restituční pohledávky
Jižní Čechy cílem turistů
Prodlevy v modernizaci kvůli ochráncům přírody
Oprava historického mostu
Mobilní aplikace, která zachraňuje zdraví
Nový projekt proti šikaně
Rozloučení s Věrou Špinarovou
Stávka řidičů autobusů
Dron pomáhá horníkům
Začaly zápisy do ZŠ
Záznamy ze svazků StB jako představení

12.4.2017
13.4.2017
13.4.2017
14.4.2017
14.4.2017
15.4.2017
15.4.2017
16.4.2017
17.4.2017
17.4.2017
18.4.2017
18.4.2017
19.4.2017
20.4.2017
20.4.2017
20.4.2017
20.4.2017
21.4.2017
21.4.2017
22.4.2017
22.4.2017
23.4.2017

13
17
21
1
25
2
4
5
1
21
20
26
6
4
5
6
17
2
14
13
19
4
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Přes 1100 Turků mohlo na ambasádě v Praze hlasovat v
referendu o změně turecké ústavy

Postup policie při návštěvě čínského prezidenta
Odškodnění cestujících aerolinek United Airlines
Přísnější bezpečnostní opatření
Hospodaření politických stran a hnutí
Průvodce Prahou Jaroslava Seiferta
Severokorejské hrozby
Rekordně nízká nezaměstnanost
Neúspěšný jaderný test KLDR
Turci mění ústavu
Náročná kontrola větrné elektrárny
Proplácení biologické léčby
Archeologický výzkum pod budoucí dálnicí D35
Potíže řidičů kvůli sněhu, větru a náledí
Francouzská předvolební kampaň
Představenstvo ČEZu doporučilo prodej elektrárny Počerady

Dopravní komplikace kvůli sněhu
Rychlá pomoc, účinná pomoc
Zrušení zákazu kouření po volbách?
Větší zabezpečení starých vagonů
Po stopách dobrodruhů
Vyčištění místa Kristova křtu od min
Cestující ČD, kteří jezdí přes Č. Budějovice, čekají výluky
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Datum Pořadí
Titulek
23.4.2017 10 Velká uzavírka na D1
24.4.2017
1 Francie po 1. kole prezidentských voleb
24.4.2017
6 Výpadek sítě mobilního operátora O2
24.4.2017 18 Sběr podpisů pro prezidentskou kandidaturu
25.4.2017
2 Úkoly pro Poslaneckou sněmovnu
25.4.2017
9 Hosté karlovarského festivalu
25.4.2017 27 Velké stavební plány v Moskvě
26.4.2017 16 Soud v kauze vojenské rozvědky
28.4.2017
4 Gradující spory v koalici
28.4.2017 19 Trump pohledem české diplomacie
28.4.2017 24 Potvrzení zákazu segwayů v Praze
30.4.2017 15 Měsíc do zákazu kouření v restauracích
30.4.2017 18 Auta bez filtrů pevných částic
1.5.2017
1 Prvomájová politická shromáždění
1.5.2017
5 Soud s Čechy obviněnými ze špionáže
2.5.2017
3 Angela Merkelová v Rusku
3.5.2017
3 Reakce trhů a hospodářství na vládní krizi
3.5.2017
4 Výslechy zadržených v dotační kauze
4.5.2017
19 Pražské povstání jako klíčový okamžik českých dějin
5.5.2017
1 Návrh na odvolání Andreje Babiše
5.5.2017
15 Zrušení Obamova zdravotního pojištění
6.5.2017
6 Vzpomínky na oběti 2. sv. války
7.5.2017
2 Pohledy francouzských voličů
7.5.2017
8 Maratonec za dobré chování
9.5.2017
5 Ústavní žaloba na prezidenta?
9.5.2017
7 Události v příštích dnech
9.5.2017
24 Zadržení vojáka Bundeswehru

Datum Pořadí
Titulek
12.5.2017
6 Zastavené dotace pro český fotbal
13.5.2017
1 Vládní krize
13.5.2017 16 Útočné pušky Bren 2
14.5.2017
4 Tresty za neplacení alimentů
14.5.2017
9 Schůzka Zeman-Putin v Číně
14.5.2017 10 Dvě stě tisíc obětí kybernetického útoku
14.5.2017 15 Počet vážných pracovních úrazů roste
16.5.2017
4 Ústavní soud o vládní krizi
16.5.2017 18 Armádní zakázky
17.5.2017 15 Lokální obavy ze sucha
17.5.2017 23 Přívětivost úřadů k občanům
18.5.2017
2 Spory kvůli uprchlickým kvótám
18.5.2017 19 Zázraky českých vědců
18.5.2017 20 Mikroorganismy proti odolným bakteriím
18.5.2017 22 Pokroky v obraně proti kybernetickým hrozbám
18.5.2017 23 Třímiliardová pokuta pro Facebook
18.5.2017 25 Nábor nových expertů BIS
19.5.2017 16 Delší splavnost Vltavy pro menší lodě
21.5.2017
1 Konec vládní krize?
21.5.2017 20 Rozšiřování dálnice ve vytížených úsecích
22.5.2017 21 Proces s podezřelými z přípravy pokusu o puč v Turecku
23.5.2017
1 Teroristický útok v Manchesteru
23.5.2017 16 Ústavní soud a zadržování uprchlíků
24.5.2017 19 Zhoršená kvalita vody v nádrži Jordán
25.5.2017
4 Spolupráce britských a amerických tajných služeb
25.5.2017
9 Miliony za nezákonné stíhání
25.5.2017 16 Zpožděná oprava klíčové silnice

10.5.2017

10

Konec front na kotlíkové dotace?

28.5.2017

11

Jihočeští sociální demokraté budou znovu řešit vyškrtnutí J.
Zimoly z kandidátky

11.5.2017
11.5.2017

1
5

Krize a Ústavní soud
Spory kvůli odvolání šéfa FBI

28.5.2017
29.5.2017

14
9

V Chile začala výstavba největšího dalekohledu na světě
Ceny bytů mají v příštích letech dál výrazně růst
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 5/10
Datum Pořadí
Titulek
29.5.2017 15 Nové pochybnosti kolem dotací pro sport
30.5.2017
6 Na 16 stoupl počet obětí silné vichřice v Moskvě a okolí
30.5.2017
8 Festival základních uměleckých škol
31.5.2017 13 Senátoři schválili plošné zavedení občanských průkazů s čipem
31.5.2017 17 Překlep prezidenta Trumpa na Twitteru
31.5.2017 25 Nekuřácká zóna na zastávkách
31.5.2017 26 Výjimky pro kuřáky v nemocnicích
1.6.2017
1 Europoslanci o médiích v ČR
1.6.2017
17 Zemřel proslulý dirigent Jiří Bělohlávek
1.6.2017
19 Kde se používá Czechia
1.6.2017
24 Odškodnění kvůli ptačí chřipce
2.6.2017
20 Obce bez vodovodu a kanalizace
3.6.2017
5 Bezpečnostní opatření na Hradě
3.6.2017
19 Nový lék pro pacienty s SMA
5.6.2017
15 Zrychlené schvalování registru smluv
7.6.2017
12 Rozšíření kvasinské zóny se odkládá
8.6.2017
6 Podpora solárních elektráren na domech
8.6.2017
21 Růst mezd
8.6.2017
23 Výroba skla v Česku roste
8.6.2017
24 Rozchod manželů Sobotkových
9.6.2017
4 Reakce českých politiků na britské volby
9.6.2017
27 Virtuální realita ve výcviku armády
10.6.2017
3 Vyšetřování londýnských útoků
11.6.2017 13 Mimořádné události na železnici
12.6.2017
2 Francie po prvním kole voleb
13.6.2017 18 Opatření u spotřebitelských půjček
15.6.2017
2 Změny v ČSSD
17.6.2017 22 Památky UNESCO v ČR
18.6.2017
1 Spor o pojistné
18.6.2017 17 Nízká hladina Vltavy

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

Datum Pořadí
Titulek
18.6.2017 24 Pomoc popáleným dětem a jejich rodinám
18.6.2017 25 Úřední reakce na sdílené ubytování
19.6.2017 15 Počet obětí londýnského požáru stoupl na 79
19.6.2017 29 Náklady na cestu manažerů do JAR
19.6.2017 32 Nové projekty na ochranu proti povodním
19.6.2017 34 Umělá inteligence na pomoc včelám
20.6.2017 17 Pochybné omluvy Jany Nečasové
21.6.2017
3 Překažený útok v Bruselu
21.6.2017
7 Jmenování nových soudců
21.6.2017 22 Kolik platů stojí byt?
22.6.2017
2 Změny v České poště
22.6.2017
3 První summit EU s prezidentem Macronem
22.6.2017 19 Omezení kvůli nedostatku vody
23.6.2017 10 Poslední rozloučení s Olbramem Zoubkem
23.6.2017 19 Šetření havárie policejního vozu
23.6.2017 20 Útok v pražském metru
23.6.2017 21 Pomoct, nebo nepomoct?
23.6.2017 22 Útoky v metru
24.6.2017
9 Zaměstnávání uprchlíků v Bavorsku
24.6.2017 18 Dražba Krejčířovy vily
25.6.2017 15 Historie formou osobních příběhů
26.6.2017 20 Transplantace jater u nejmladšího pacienta
27.6.2017
8 Americký senát a zdravotnická reforma
27.6.2017 10 Ženy Geislerovy jako výtvarnice
27.6.2017 25 Foo Fighters hrají v Praze
28.6.2017 17 Strach z afrického moru prasat
28.6.2017 18 Co změní elektronické recepty
29.6.2017 21 Aktuální situace v Černošicích
30.6.2017 18 Tragický požár na Tachovsku
30.6.2017 24 Hvězdný festivalový hotel
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Datum Pořadí
Titulek
1.7.2017
12 Zákaz kouření v restauracích v praxi
1.7.2017
13 Nástrahy letní dopravy
2.7.2017
17 Dvacet let od tragických povodní
2.7.2017
22 Inventura slovenského národního pokladu
4.7.2017
2 Severokorejský raketový test
4.7.2017
8 Čech obviněný kvůli pašování zbraní
5.7.2017
12 Budoucnost příplatků ve zdravotnictví
5.7.2017
14 Letní turistická sezona v plném proudu
6.7.2017
4 Projev amerického prezidenta Trumpa
6.7.2017
15 Bulharsko obvinilo společnosti ČEZ a Energo-Pro
8.7.2017
16 Farma v betonové džungli
9.7.2017
20 Nové národní kulturní památky
10.7.2017 15 Detaily plánovaného výkupu vepřína v Letech u Písku
10.7.2017 26 22 let od masakru ve Srebrenici
11.7.2017 12 Odložená premiéra baletu o ruském tanečníkovi
12.7.2017
6 Sněmovna zamítla kariérní řád učitelů

Datum Pořadí
Titulek
20.7.2017
21 Půlrok prezidenta Trumpa
20.7.2017
22 Schválené zákony v Senátu
20.7.2017
24 Ostravská halda v Heřmanicích
22.7.2017
2
Firem podnikajících ve sdílené ekonomice stále přibývá
Izraelské bezpečnostní složky zadržely palestinského útočníka
22.7.2017
4
22.7.2017
8
Spory kvůli polské soudní reformě
23.7.2017
30 Bezpečnostní test v Temelíně
24.7.2017
1
Školské požadavky
24.7.2017
11 Velký zájem o historické lokomotivy
26.7.2017
1
Spory o uprchlické kvóty
26.7.2017
5
Zablokovaná herní stránka
27.7.2017
11 Ukrajinští pracovníci pro české firmy
28.7.2017
1
Peníze pro ministerstvo práce
28.7.2017
2
Útočník v supermarketu
29.7.2017
1
Nadstandardy ve zdravotnictví
29.7.2017
2
Vyšetřování útoku v Hamburku

12.7.2017

11

Přesná poloha tábora v Letech u Písku

29.7.2017

7

Kvůli údajnému úplatku za ovlivnění ministerstva obrany rozsudek
nepadl

12.7.2017
13.7.2017
13.7.2017
14.7.2017
16.7.2017
16.7.2017
16.7.2017
16.7.2017
16.7.2017
16.7.2017
17.7.2017
18.7.2017
18.7.2017

16
5
25
24
5
7
8
12
22
24
27
1
17

Kontroly dětských táborů
30.7.2017
Financování vysokých škol
30.7.2017
Letní výlety do českých hor
30.7.2017
Nevyplacené škody 20 let po povodních
2.8.2017
Neomezený lov divokých prasat
3.8.2017
Nizozemsko si připomene tři roky od sestřelení letadla MH17 3.8.2017
Spoření na důchod
3.8.2017
Odchody brněnských soudců
4.8.2017
Prevence přetížených kloubů
4.8.2017
Izraelský premiér na návštěvě Francie
4.8.2017
Na Slovensku si připomínají výročí vzniku samostatného státu 4.8.2017
Premiérovy bilanční schůzky
4.8.2017
Potíže letadla s českými turisty
5.8.2017

16
18
25
7
1
14
23
3
11
19
20
27
3

Opuštěné nemovitosti
Otálení s voláním záchranářů a hasičů
Adopce na dálku
Odložená stavba dálnice z Hradce Králové do Jaroměře
Co změní vyšší úrokové sazby
Jaký byl červenec v Česku?
Všestranný turkmenský prezident
Vyšetřování ruského vlivu na volby v USA
Vzácné snímky Olgy Havlové
Vývoj cen pohonných hmot
Jednotné označování paliv
Obavy tuzemských firem
Obvinění ze zapálení kostela v Třinci
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 7/10
Datum Pořadí
Titulek
5.8.2017
4 Polsko a reparace za druhou světovou válku
6.8.2017
7 Senioři v politice
6.8.2017
19 Povodněmi zničené metro
7.8.2017
27 Venezuela se snaží rozdrtit první náznak revolty v armádě
8.8.2017
21 Počet žijících veteránů světových konfliktů rychle klesá

Datum Pořadí
Titulek
21.8.2017
21 Škody po páteční bouři na jihu Čech
22.8.2017
1
Spory o stavební řízení
23.8.2017
13 Každodenní problémy lidí s lupenkou
24.8.2017
17 Chovy pod dohledem veterinářů
24.8.2017
18 Zájem dítěte nad právem trestat

9.8.2017

12

Natáčení se Stellanem Skarsgardem

25.8.2017

8

9.8.2017
9.8.2017
10.8.2017
11.8.2017
12.8.2017
12.8.2017
14.8.2017
14.8.2017
15.8.2017
15.8.2017
16.8.2017
16.8.2017
16.8.2017
16.8.2017
17.8.2017
18.8.2017
18.8.2017
18.8.2017
19.8.2017
19.8.2017
20.8.2017
21.8.2017
21.8.2017
21.8.2017

19
22
8
26
5
6
1
9
3
30
6
10
18
20
21
1
10
18
15
17
1
3
15
20

Město, které nejde ochránit před povodní
Rozsudek ve zlínské větvi metanolové kauzy
Jednání prezidenta s hejtmany v Lánech
Lepší vědecké zázemí
Dopravní omezení na D1
Chystaná rekonstrukce Václavského náměstí
Peníze pro obce a města
Tajemství vraždy svatého Václava
Volby do PS PČR
Neobvyklý nápad ruského podnikatele
Slovenská vládní krize
Zákony schválené Senátem
Strážníci si stěžují na uniformy
Spory o pozemky u dálnice D11
Teroristický útok v Barceloně
Teroristický útok v Barceloně
Bývalý policista před soudem
Jak funguje Národní digitální archiv
Češi na Slovensku, Slováci v Česku
Opatření po útoku v Barceloně
Církevní restituce
Dopadení útočníka z Barcelony
Úplné zatmění Slunce v US

26.8.2017
26.8.2017
26.8.2017
31.8.2017
1.9.2017
2.9.2017
2.9.2017
2.9.2017
3.9.2017
3.9.2017
4.9.2017
4.9.2017
4.9.2017
5.9.2017
5.9.2017
6.9.2017
6.9.2017
8.9.2017
8.9.2017
8.9.2017
9.9.2017
9.9.2017
9.9.2017
10.9.2017

2
21
24
20
12
4
15
24
4
22
9
13
26
18
29
17
26
7
21
24
1
8
12
7

Detaily o zneškodnění hlavního pachatele čtvrtečního útoku na třídě La Rambla
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Školské odbory znovu debatovaly o tom, jak budou protestovat proti nízkým
platům

Jednání Poslanecké sněmovny
Praha přístupnější pro handicapované
Nové ruské zbraně
20 let od úmrtí princezny Diany
25. výročí přijetí slovenské ústavy
Příspěvky na dojíždění za prací
Řidičské průkazy na zkoušku
Příběhy 20. století od neděle na ČT2
Akutní nedostatek posudkových lékařů
Co se žebrajícími dětmi
Přímý střet Schulz vs. Merkelová
Volební téma strany TOP 09
Lesy zasažené kůrovcem
Rekordní cesta sondy Voyager 1
Témata kampaně Zelených
Reakce na restaurace bez kouření
Nejhorší silnice v ČR
Závěry komise pro vyšetřování úniků informací
Škody po hurikánu
Odškodnění za odebraný majetek
Nové diskuse o uprchlických kvótách
Tržní ceny zemědělské půdy
Návrat českých vojáků z Mali
Obecní volby v Rusku
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Datum Pořadí
Titulek
10.9.2017 11 Policie by měla dostat zprávu sněmovny o vydání Babiše a Faltýnka
10.9.2017 23 V Brně by dnes v noci měla skončit rozsáhlá železniční výluka
12.9.2017 14 Úklid na Nových Mlýnech
13.9.2017 11 Autosalon ve Frankfurtu nad Mohanem
15.9.2017
7 V Ostravě začínají Dny NATO
15.9.2017 20 Ceny garáží
16.9.2017 22 Sousedské slavnosti v městech ČR
17.9.2017 19 Pokuty za dopravní přestupky v zahraničí
17.9.2017 24 Živý přenos rozhlasové hry
18.9.2017 14 Taxikáři proti společnosti UBER
18.9.2017 19 Omezení obchodů přes telefon
19.9.2017
3 Využívání zajišťovacích příkazů
20.9.2017
1 Změny v Ústavě
20.9.2017
7 Zdražování hypoték se o prázdninách zastavilo
21.9.2017 15 Nová bezpečnostní opatření v Praze
22.9.2017
8 Napětí mezi USA a KLDR
24.9.2017
3 Změny služebního zákona
24.9.2017 15 Ochotu mladých lidí začít podnikat tlumí i rostoucí nástupní platy ve firmách
24.9.2017 17 Severní Korea a americký prezident stupňují vzájemné urážky
25.9.2017
5 Německé výzvy po volbách

Datum Pořadí
Titulek
1.10.2017
9
Likvidace prasat kvůli moru
2.10.2017
4
Útoky střelnou zbraní v USA
3.10.2017
21 Likvidace billboardů vázne
9.10.2017
6
Vývoj kauzy Čapí hnízdo
9.10.2017
21 Proces s pučisty v Turecku
10.10.2017
7
Vojenský újezd Hradiště
11.10.2017
7
Přesun části výroby Škody Auto?
11.10.2017
8
Škoda Auto v ČR
11.10.2017 21 Zvýšení platů lékařů a zdravotních sester
11.10.2017 22 Nové zátarasy v Praze 1?
13.10.2017
2
Dotace EU 2014-2020
13.10.2017 12 Spor o placení prezidentových cest do krajů
14.10.2017 17 Kontroly kamionů a dodávek
14.10.2017 20 Na Dlouhých stráních zemřel jeřábník
15.10.2017
2
Česko a rakouské volby
15.10.2017 12 Poslední předvolební jednání poslanců
16.10.2017
1
Jednání poslanců o lithiu
16.10.2017
6
Volby v Rakousku vyhráli lidovci
17.10.2017
3
Spory kvůli protikuřáckému zákonu
17.10.2017 10 Některé strany si nesplnily povinnost

25.9.2017

18

Herecká kariéra Jana Třísky

18.10.2017

17

Vratislav Kulhánek oznámil na ministerstvu vnitra zamýšlenou kandidaturu
na prezidenta

26.9.2017
26.9.2017
26.9.2017
28.9.2017
28.9.2017
29.9.2017
30.9.2017
30.9.2017
30.9.2017

3
5
19
2
9
12
6
13
16

Vražda bez trestu
Brexit a budoucnost EU
Nezájem o dotace na rychlý internet
Jednání o brexitu
Film o metanolové kauze
Nová role bývalých kasáren
Plánované rušení letů
Století českých dělostřelců
Odhad schodku letošního státního rozpočtu

18.10.2017
19.10.2017
20.10.2017
20.10.2017
21.10.2017
22.10.2017
22.10.2017
23.10.2017
23.10.2017

20
2
2
6
16
1
9
5
15

Česká koruna dnes dál zpevňovala
Volby do sněmovny
Sněmovní volby 2017
Tomáš Zima opět zvolen rektorem UK

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

Ve Středočeském kraji kandidovali 4 předsedové politických stran

První kolo povolebních vyjednávání
Sněmovní strany a změny po volbách
Jednání hnutí ANO s SPD
Poslanci, kteří končí ve sněmovně
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Datum Pořadí
Titulek
24.10.2017 15 Změny pro zahraniční pracovníky v rámci EU
24.10.2017 17 Soud s Davidem Rathem
24.10.2017 24 Školní autobus v ohrožení
24.10.2017 28 Začíná jihlavský festival dokumentárních filmů
24.10.2017 31 Povolební vyjednávání
26.10.2017 17 První pacient operovaný gama nožem
26.10.2017 18 Odmítnuté vyznamenání od prezidenta
26.10.2017 28 Aktivisté v pražském centru Klinika
26.10.2017 29 Kateřina Šedá zorganizovala svatbu
27.10.2017 4 Volební neúspěch KSČM a lidovců
27.10.2017 9 Katalánsko vyhlásilo nezávislost
27.10.2017 11 Exsenátor Novák zpět v Česku
28.10.2017 4 Otevřené dveře Úřadu vlády nebo parlamentu
28.10.2017 6 Napětí v Katalánsku se dál stupňuje
28.10.2017 16 Varování před silným větrem
28.10.2017 19 Proměna sněmovny
29.10.2017 11 Zvedání úrokových sazeb
30.10.2017 6 Rusko a vliv na americké volby
30.10.2017 12 Bouře pohledem ireportérů
31.10.2017 27 Ženy u záchranné služby
2.11.2017 18 Důvody zvýšení úrokových sazeb
3.11.2017
3 Stížnosti na volby
3.11.2017 20 Podvody a omyly zdravotníků
4.11.2017
5 Stát nabízí dotace na pořízení elektromobilů
5.11.2017 15 100 let od VŘSR
5.11.2017 22 Opravy domů po vichřici
6.11.2017
4 ODS a podpora Mirka Topolánka
6.11.2017 16 Kauza sraženého chodce
7.11.2017 12 V 80 letech zemřel zpěvák a herec Karel Štědrý
7.11.2017 24 Spor o pokutu kvůli daňovému přiznání
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

Datum Pořadí
Titulek
7.11.2017
28 Africký mor prasat v Česku
8.11.2017
16 Kontroly prezidentských kandidátek
8.11.2017
27 Trumpova komunikace se světem
9.11.2017
21 Úspěšná obrana propuštěného muže
10.11.2017 10 Vyjednávání o brexitu
10.11.2017 28 Národní potravinová sbírka
10.11.2017 30 Česká rozhledna v Jeruzalémě
11.11.2017
1
EET ve zdravotnictví
13.11.2017
2
Sociální demokraté po schůzce v Lánech
13.11.2017 20 Jednání zástupců svazů průmyslů zemí EU o brexitu
15.11.2017 15 Dobrovolní hasiči doplňují výbavu
16.11.2017 13 Zemřel Wabi Daněk
16.11.2017 19 Spor o pravost lázeňských oplatek
16.11.2017 27 Razie proto kokainovému gangu
18.11.2017
5
Požár motorestu u dálnice D10
18.11.2017 24 Objasní DNA vraždu Otýlie Vranské?
20.11.2017
9
Stěhování unijních agentur
21.11.2017
6
Plány s rychlostní železnicí
21.11.2017 22 Nová obvinění ze sexuálního obtěžování
21.11.2017 23 Stadion Evžena Rošického na prodej
22.11.2017
8
Vývoj kurzu koruny
22.11.2017 20 Poruchy lokomotiv ČD
22.11.2017 31 Vánoční výzdoba ve městech
23.11.2017
9
Nábor do registru dárců dřeně
23.11.2017 10 Nevýhodný nákup pozemků v Pardubicích
23.11.2017 18 Pátrání po argentinské ponorce
23.11.2017 24 Boje mezi povstalci na východě Ukrajiny
23.11.2017 26 Veterináři objevili nelegální sklad potravin
24.11.2017 16 Dvojnásobný trest pro atleta Pistoriuse
24.11.2017 18 Rozsvícení vánočního stromu v Brně
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Datum Pořadí
Titulek
24.11.2017 22 Jak ušetřit za energie
24.11.2017 23 Vydání Jevgenije Nikulina
25.11.2017 16 Lobbista Roman Janoušek se do věznice zatím nedostavil
25.11.2017 24 Ilustrace Daisy Mrázkové
26.11.2017 15 Janoušek se má vrátit do vězení
26.11.2017 17 Odmítání pacientů v nemocnicích
27.11.2017 3 Vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka
27.11.2017 15 Počasí komplikuje dopravu
28.11.2017 1 Navržení ministři Babišovy vlády
30.11.2017 31 Banány odolné vůči nemocem a škůdcům
1.12.2017 27 Dvě autobusová nádraží v Broumově
2.12.2017
5 Jednání kvůli spadlé lávce
2.12.2017 22 Před Vánoci se zvyšují počty krádeží
3.12.2017 11 Modernizace polské armády
3.12.2017 15 Odměny pro členy volební komise
3.12.2017 19 Vrbětice po 3 letech
3.12.2017 20 Návrh na dvě složky zdravotního pojištění
3.12.2017 21 Minimální výše pojistného
3.12.2017 24 Horská střediska hledají brigádníky
4.12.2017
2 Medián mezd
4.12.2017
6 Jednání o brexitu váznou
4.12.2017 11 Potvrzení prodeje vepřína v Letech
4.12.2017 29 Výroční zpráva o drogách
5.12.2017 17 Dopravní komplikace v Beskydech
6.12.2017 17 Schůze senátorů
7.12.2017 26 Trest za smrt plavce na přehradě
7.12.2017 28 Úspěchy českých firem
8.12.2017
9 Lokality pro úložiště jaderného odpadu
8.12.2017 16 Nová pravidla pro záchytné stanice
8.12.2017 24 Stav mostů a lávek v Česku
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

Datum Pořadí
Titulek
9.12.2017
20 Sníh na horách v Česku
11.12.2017
3
Jednání republikového sněmu ODS
11.12.2017
5
Silný vítr v Česku
11.12.2017
9
Jeruzalém jako izraelská metropole
11.12.2017 19 Soud s Michailem Saakašvilim
12.12.2017
3
Střídání ministrů
12.12.2017
8
Pařížská konference o klimatu
13.12.2017
1
Vláda Andreje Babiše
14.12.2017 12 Walt Disney spolkne většinu společnosti 21st Century Fox
15.12.2017
6
Summit EU v Bruselu
15.12.2017 17 Helena Králová nesmí soudit
16.12.2017 12 Hoří, má panenko po 50 letech
16.12.2017 25 Městská hromadná doprava jako koníček
17.12.2017 12 Programové prohlášení nové vlády
17.12.2017 18 Češi vs. Slováci
18.12.2017 13 Projev britské premiérky před parlamentem
19.12.2017
2
Kritika návrhu rozpočtu
19.12.2017 12 Rok po teroristickém útoku v Berlíně
19.12.2017 23 Priority Vratislava Kulhánka
20.12.2017
2
Evropská komise vs. Polsko
20.12.2017
6
Dotační kauza Čapí hnízdo
23.12.2017
6
Předvánoční dopravní špička
25.12.2017 18 Vlčí smečky v Česku
25.12.2017 19 Společnost pro osamělé seniory
28.12.2017 17 Benefity zdravotních pojišťoven
28.12.2017 22 Pravidla pro realitní makléře
29.12.2017 11 Historie pražských kaváren
29.12.2017 20 Na pivo do obývacího pokoje
29.12.2017 21 Světové kulturní dědictví na Žatecku
29.12.2017 22 Památky na seznamu světového dědictví UNESCO
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Datum

Pořadí

5.1.2017
6.1.2017
11.1.2017
12.1.2017
13.1.2017
25.1.2017
25.1.2017
26.1.2017
3.2.2017
3.2.2017
3.2.2017
6.2.2017
7.2.2017
8.2.2017
9.2.2017
10.2.2017
13.2.2017
14.2.2017
17.2.2017
20.2.2017
22.2.2017
28.2.2017
2.3.2017
2.3.2017
8.3.2017
8.3.2017
8.3.2017
8.3.2017
13.3.2017
17.3.2017
21.3.2017
22.3.2017
23.3.2017
24.3.2017

13
6
13
12
6
8
13
12
1
2
3
13
4
10
13
1
3
6
1
5
9
11
2
3
11
12
13
15
4
1
13
6
11
2

Titulek
Tříkrálová sbírka v Pardubicích
Podezřelá zakázka v pardubické nemocnici
Boj s předsudky vůči duševně nemocným
Parkovací zóny v Č. Budějovicích
Nové tendry na autobusovou dopravu?
Vyčerpané rodičovské příspěvky
Napouštění Máchova jezera
V Butovicích vystavuje 12 fotografů
Málo zaměstnanců v sociálních službách
Dopravu opět komplikovalo počasí
Nedobrovolná změna dodavatele energií
Spolupráce se zahraničními divadly
V kamenolomu Zárubka se bude těžit dál
Developerská firma žaluje zastupitele
Vystavování zboží před obchody
Parkování u lyžařských areálů
Vyklizené domy ve Strakonicích chátrají
Vyšetřování pádu střechy v Č. Třebové
Bedřichov žije Jizerskou 50
Nové národní kulturní památky
Č. Budějovice: bývalí radní osvobozeni
Památková ochrana může být i přítěží
Modernizace D1 mezi 162. a 168. km
Likvidace ohnisek ptačí chřipky
Děčín bezbariérový
Podíl na stavbě neutronového centra
Uzavřený je ode dneška most u Měšína na Jihlavsku
Objev středověké hrnčířské dílny
Opravy rozbitých silnic
Problematické domy v Ústí nad Labem
Malý zájem o zemědělské obory
Kácení stromů do podzimu skončilo
Novinky na hradech a zámcích
Soukromé školy mají potíže s registrací

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

Datum

Pořadí

24.3.2017
3.4.2017
3.4.2017
5.4.2017
5.4.2017
6.4.2017
6.4.2017
6.4.2017
18.4.2017
18.4.2017
21.4.2017
27.4.2017
28.4.2017
2.5.2017
2.5.2017
5.5.2017
11.5.2017
11.5.2017
11.5.2017
16.5.2017
19.5.2017
23.5.2017
24.5.2017
25.5.2017
1.6.2017
5.6.2017
6.6.2017
7.6.2017
8.6.2017
19.6.2017
19.6.2017
26.6.2017
29.6.2017
30.6.2017

4
1
3
1
8
4
7
9
4
7
4
7
4
1
4
9
3
6
13
11
14
8
14
9
3
5
11
3
11
2
6
12
5
14

Titulek
V Plzni po zimě čistí tramvajové tratě
Soud s únoscem dětí z Litoměřicka
Sušická nemocnice ruší chirurgii
Stávka řidičů autobusů celoplošná nebude
Ostrovští zastupitelé odvolali starostu
16 let pro únosce dětí z Litoměřicka
Nedodržování rychlosti v místech oprav
Omezení pro neuvolněné zastupitele
Zemědělci bránili strojům při stavbě D35
Výstavba a obnova rybníků v Česku
Rozdělení resortů a postů na jihu Čech
Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích
Obce čekají na peníze za spalovnu
Chomutov chce zachránit panelový dům
Jihočeské obce proti zpoplatnění silnice
Hrad a zámek ve Starých Hradech
Na D1 se opravuje 7 úseků najednou
Nová železniční trať Pardubice - Chrudim?
Univerzální dopravní karta pro 3 města
Boj proti stavbě u Rotundy sv. Kateřiny
Nová HIV poradna v Českých Budějovicích
Škola v Úlibicích má jen dva žáky
Granátníci na českokrumlovském zámku?
Obyvatelé protestují proti obchvatu
Českem projíždí konvoj americké armády
Semináře Boj se suchem a povodněmi
Fokus V. Moravce ze zoo ve Dvoře Králové
Parkování na náměstí v Telči
Kožešinové farmy se chystají na uzavření
Fungování antikonfliktního týmu
Kontroly plavidel na řekách a přehradách
Spor o rozhlednu v Orlických horách
Letecká záchranná služba v JČ kraji
Smiřování Čechů a sudetských Němců
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Datum Pořadí
Titulek
7.7.2017
15 Ambroziáda: filmová práce na zkoušku
11.7.2017

11

11.7.2017
13.7.2017
19.7.2017
21.7.2017
3.8.2017
4.8.2017
7.8.2017
17.8.2017
23.8.2017
28.8.2017
4.9.2017
5.9.2017
15.9.2017

12
2
1
10
3
10
1
12
3
10
11
1
17

19.9.2017

5

26.9.2017

13

Datum Pořadí
Titulek
3.10.2017 12 Ztracení houbaři
Krajská nemocnice v Liberci bude mít nového generálního
Rekonstrukce plovárny v Dachovech
11.10.2017 11
ředitele
Mezinárodní sportovní hry seniorů
13.10.2017 15 Výstava učí děti finanční gramotnosti
Sněžka - nejatraktivnější cíl turistů
20.10.2017 3 Příprava volebních místností
Nesouhlas se zákazem vjezdu kamionů
23.10.2017 7 Doplatek na bydlení v Sokolově
Obyvatele obtěžuje centrum pro závislé
24.10.2017 15 Zkoumání 3 000 let staré nádoby
Policisté sledují silnice pomocí dronu
3.11.2017
8 Lázně v Bílině hledají partnera
Animátorské kurzy v Litomyšli
13.11.2017 10 Výlovy rybníků na jihu Čech
Hokejovému klubu Dynamo hrozí bankrot
15.11.2017 11 Zájem o silvestrovské pobyty
Střecha paláce Lucerna se dočasně otevírá veřejnosti 20.11.2017 5 Motorest shořel po vznícení sazí
Kůrovcová kalamita na jihu Plzeňska
30.11.2017 12 Uzavřený kostel v Třeboradicích
Boj proti opilosti za volantem v Plzni
5.12.2017 18 Výstava betlémů v Schumpeterově domě
Most v Davli se bude 5 měsíců opravovat
13.12.2017 1 Nemocnicí roku 2017 je písecká nemocnice
Nový terminál pardubického letiště
20.12.2017 13 Nemocniční kaplan v Českých Budějovicíh
Hromadný start horkovzdušných balonů
27.12.2017 13 Betlémská cesta v Třešti
Krajský soud v Ústí nad Labem vrátil případ
28.12.2017 5 Posílení policie na Rychnovsku
obžalovaných bývalých ředitelů ROP
České Budějovice zavádějí parkovací zóny
28.12.2017 9 Budoucnost sokolovny v Rokycanech

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017
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Datum

Pořadí

5.1.2017
6.1.2017
9.1.2017
10.1.2017
12.1.2017
13.1.2017
16.1.2017
18.1.2017
19.1.2017
23.1.2017
24.1.2017
25.1.2017
26.1.2017
8.2.2017
9.2.2017
14.2.2017
14.2.2017
15.2.2017
21.2.2017
21.2.2017
23.2.2017
27.2.2017
27.2.2017
28.2.2017
9.3.2017
10.3.2017
13.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
17.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
27.3.2017

3
1
12
3
3
8
6
9
1
11
3
3
4
11
4
1
7
3
9
12
1
4
8
10
3
10
12
1
8
5
3
9
5

Titulek
V Česku vznikají mini školky
Nákaza ptačí chřipkou
Napětí mezi vedením ZZS a zaměstnanci
Kauza Martina Rybnikáře se táhne už od roku 2008
Policisté vypátrali muže, který organizoval vydírání RegioJetu
Prodej areálu Plomy
Tříkrálová sbírka končí
Gastronomie v Brně
Veletrh cestovního ruchu
Zachránce židovských dětí
Olympijské parky v Brně
Přístřešky na zastávkách MHD v centru Brna možná zmizí
Výrobna mucholapek se obnovuje
Spor o Nádražní 4
Nehoda na D1 zablokovala dopravu na 5 hodin
Špatné ovzduší
Spory v záchrance trvají
Smogová situace na jihu Moravy
Opravy na D46
Brněnští radní odložili jednání o MHD zdarma v době smogu
Výbuchy v Poličských strojírnách
Pozemky pro rozšíření městského okruhu
Nový olomoucký hejtman
Brigádní generál Emil Boček oslavil 94. narozeniny
Města postižená smogem by měla zavést nízko emisní zóny
Prodej bývalé roty na Kvildě
Konec opatření k ptačí chřipce
Silniční opravy v Brně
Stávka řidičů autobusů
Zachráněná příroda
Stávka řidičů autobusů bude
Zahájení turistické sezóny
Nehody a kolony na D1

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

Datum

Pořadí

28.3.2017
29.3.2017
3.4.2017
5.4.2017
10.4.2017
10.4.2017
11.4.2017
11.4.2017
13.4.2017
18.4.2017
21.4.2017
24.4.2017
24.4.2017
25.4.2017
10.5.2017
10.5.2017
11.5.2017
16.5.2017
17.5.2017
17.5.2017
17.5.2017
26.5.2017
29.5.2017
30.5.2017
7.6.2017
9.6.2017
9.6.2017
15.6.2017
15.6.2017
21.6.2017
23.6.2017
27.6.2017
28.6.2017

8
10
11
4
9
12
6
13
10
15
6
3
7
14
3
8
10
6
3
8
11
12
10
8
10
4
5
4
6
13
1
5
15

Titulek
Spory o provozování vodovodů a kanalizací v Jihlavě
Řešení sporů v záchrance
Opravy nadjezdů
Pohraniční spolupráce
Most v Třebíči se otevře 22. dubna
Festival duchovní hudby
Nový starosta Vsetína
Brno má svůj Lunapark
Lokálka do Polné je na prodej
Výstavy Domu umění
Rekonstrukce Janáčkova divadla v Brně se opět odsouvá
Vzpomínky na holokaust
Škody po mrazech
Stěhování Kina Art
Na jižní i východní Moravě klesla nezaměstnanost
Teploty opět pod nulou
Vývoj jednání v Mitasu
Protihlukové stěny
Další balík peněz řidiči autobusů nedostali
Na 2,5 roku do vězení poslal Krajský soud v Brně M. Charamzu
Finále fotbalového poháru
Do práce na kole
Menší produkce medu
Kauza Rath
Evropské hry hendikepované mládeže
Otevření tržnice se odkládá
Boj proti klíněnce jírovcové
Bohuslav Sobotka opouští post předsedy ČSSD
České peníze pomáhají na Ukrajině
Výstrahy meteorologů
Rozvoj folkloru
Nový autobusový dopravci ne Znojemsku
Končí olympiáda dětí a mládeže
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Brna 2/2
Datum Pořadí
Titulek
3.7.2017
11 Nehody
11.7.2017
3 Kvalita potravin
11.7.2017
7 Chátrající vojenský areál
12.7.2017
4 Pátrání po muži
14.7.2017
5 Části vyhlášek zrušil Ústavní soud
31.7.2017
7 Zpoždění čínských lázní
1.8.2017

1

Bezpečí cyklistů

1.8.2017
2.8.2017
3.8.2017
11.8.2017
29.8.2017
7.9.2017

7
5
4
7
3
12

Nebezpečné přejezdy
Obnova památek po požáru
Největší park v Brně začne vznikat už letos v zimě
Uzavírka na D1
Podoba nové čtvrti
Muzeum jukeboxů

11.9.2017

1

Konec vlakové výluky

15.9.2017

4

Stavba tramvajových tratí

21.9.2017

6

Obchvat Třebíče

29.9.2017

11

Billboardy po měsíci

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

Datum Pořadí
Titulek
4.10.2017 10 Odvolání stávkové pohotovosti
6.10.2017
5 Noc vědců
12.10.2017 13 Moravská galerie půjčuje umění
20.10.2017 5 Havárie vodovodu
27.10.2017 5 Nová podoba autobusového nádraží
31.10.2017 8 Odstraňování následků vichřice
Český rozhlas ve Zlíně dnes zahájil novou etapu svého
1.11.2017
4
vysílání
10.11.2017 8 Evakuační modely VUT
16.11.2017 7 Na Brněnském náměstí Svobody už stojí vánoční strom
22.11.2017 9 Budoucnost letiště v Brně
29.11.2017 12 Začíná prodej vánočních stromků
5.12.2017
3 Zlínský kraj navrhuje pro rok 2018 hospodařit v mínusu
13.12.2017 3 Česko má novou vládu
Brněnské komunikace dnes uzavřely průjezd do
15.12.2017 4
Dominikánské ulice kvůli propadlé části vozovky
19.12.2017 5 Prodej bzeneckého zámku
Kandidáti usilují o post ředitele centra experimentálního
20.12.2017 12
divadla
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Ostravy 1/2
Datum

Pořadí

2.1.2017
3.1.2017
3.1.2017
4.1.2017
5.1.2017
5.1.2017
9.1.2017
16.1.2017
17.1.2017
17.1.2017
18.1.2017
19.1.2017
24.1.2017
26.1.2017
31.1.2017
1.2.2017
2.2.2017
8.2.2017
9.2.2017
14.2.2017

9
1
12
1
2
5
3
5
11
12
11
2
5
7
2
3
1
6
12
4

14.2.2017

9

15.2.2017
16.2.2017
22.2.2017
23.2.2017
23.2.2017
24.2.2017
7.3.2017
9.3.2017
9.3.2017
10.3.2017
17.3.2017
21.3.2017

11
8
14
5
7
7
13
4
6
13
8
1

Titulek
Areály Dolních Vítkovic překonaly rekord v počtu návštěvníků
Změny cen v MS a OL kraji
Prostějovští policisté řeší kuriózní krádež
Záchranářům chybí souhra s novými kolegy
Platy v kraji porostou
Prostějovští policisté odložili případ říjnového požáru střechy
Vyšetřování požáru v Kopřivnici pokračuje
Rekonstrukce Korýtka
Horská služba v Jeseníkách snížila stupeň lavinového nebezpečí
Mráz ohrožuje divokou zvěř
Katalánské drama o rodinné firmě
Spory o bývalý židovský hřbitov
8 členů pěší roty převzalo ocenění za dlouholeté nasazení
Sčítají netopýry v jeskyních
Opatření kvůli ptačí chřipce
Za podvod na akcionářích 6,5 roku vězení
Spor v Prostějově pomůže řešit Vladimír Špidla
ČOI kontrola ski areály
Ostrava bude mít tramvaje od zahraničního výrobce
Politici ČSSD vypovídali v kauze Dědic
Vláda projedná návrh na odkup těžební společnosti OKD státním
podnikem Diamo
Bludiště slaví 20 let
Rozloučení s Jarmilou Šulákovou
Staré Slezsko na fotografiích Chodury
Akcelerátor pomáhá mladým podnikatelům
Objev 11 obrazů v Klimkovicích
Tatrovácký President slaví 120 let
Olomoučtí záchranáři mají certifikát
Policie plánuje cvičení
Začíná pylová sezóna
Tramtarie má novou komedii
Interaktivní mapa pro lidi bez domova
Brexit a firmy v Moravskoslezském kraji

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

Datum

Pořadí

21.3.2017
23.3.2017
4.4.2017
10.4.2017
11.4.2017
12.4.2017
13.4.2017
19.4.2017
19.4.2017
20.4.2017
20.4.2017
21.4.2017
25.4.2017
28.4.2017
2.5.2017
4.5.2017
5.5.2017
15.5.2017
16.5.2017
17.5.2017

3
12
1
2
11
11
10
2
8
3
10
14
4
6
4
12
12
3
1
5

23.5.2017

2

24.5.2017
26.5.2017
29.5.2017
2.6.2017
14.6.2017
15.6.2017
16.6.2017
19.6.2017
23.6.2017
26.6.2017
29.6.2017
29.6.2017

5
4
5
7
5
15
5
15
10
1
3
10

Titulek
Soukromí investoři nechtějí OKD
Turné přednášek o volebním vysílání ČT
Firmy zaskočil verdikt Nejvyššího soudu
Oprava ulice na půl roku zastaví tramvaje
Zjišťování stavu obchodního domu Breda
Výběrové řízení na rekonstrukci hradu Helfštýn na Přerovsku
Opava chce prodat podíl ve fotbalovém klubu
Potíže se sněhem hlásí Bruntálsko
Kola z Ostravy míří do Afriky
Olomoucký kraj po dopravci Arriva Morava požaduje 4 miliony
Pavol Krúpa chystá demonstraci před sídlem miliardáře Bakaly
Adventní koncerty ČT pomáhají
Nelegální psychofarmaka pro 2000 lidí
Počítačový hacker dostal 6 let a 6 měsíců vězení
Radnice oddělila od ghetta domy
Opavský páv patří Rusům
Archivář objevili unikátní snímky
Pedofilovi hrozí výjimečný trest
Pátý posudek v kauze Studénka
Zlín žije fotbalem
Předsedkyně ostravské ČSSD Vajdíková a poslanec Rykala se
ohradili proti výrokům o černých duších
Ve Vávrovicích hráz domy neochrání
Petra Kvitová se vrací na kurty
Tropy ženou lidí na koupaliště
Coworkingové centrum v Olomouci
Neviditelný zabiják v ostravských ulicích
200 tun písku na náměstí
12 developerských projektů v Olomouci
Sochař Petr Boreček vystavuje v Třinci
Karla Šlechtová diskutovala s vedením Moravskoslezského kraje
Začne platit nový přestupkový zákon
Kraje dostanou na mzdy autobusáků
DP představil změny
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Datum Pořadí
Titulek
17.7.2017
11 Přibývá prodejen bez obalu
19.7.2017
4 Vysoká návštěvnost rekreačních zařízení
19.7.2017
10 Historické schody prochází rekonstrukcí
21.7.2017
13 Druhý den Colours of Ostrava
31.7.2017
6 Vyšetřování dvojnásobného pokusu vraždy
3 jednotky hasičů zasahovaly v katastru ostravské
31.7.2017
10 městské části Stará Bělá
2.8.2017
7 Těžba dřeva poničila silnice na Bruntálsku
3.8.2017
3 Přerov zakázal odběr povrchových vod
4.8.2017
12 Hra zatraktivní návštěvy památníku v Hrabyni
10.8.2017
1 Bouři vystřídají tropy
21.8.2017
7 Výročí srpna 1968
22.8.2017
7 Úroda na Hané nižší
1.9.2017
11 Startuje Beskydská 7
7.9.2017
12 Slezské písně s ilustracemi českých umělců
14.9.2017
6 Olomouc hostí zápas Zlína v Evropské lize
19.9.2017
4 Třinec statutárním městem?
25.9.2017
13 Z galerie je květinářství

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

Datum Pořadí
Titulek
6.10.2017
11 Spor o novostavbu v Olomouci
11.10.2017
10 Brazilská policie zadržela ostravského podnikatele
13.10.2017
1 Moravskoslezské inovační centrum startuje
16.10.2017
4 Začaly přípravy na volby
16.10.2017
10 Fakulta má nový akademický senát
18.10.2017
6.11.2017
8.11.2017
13.11.2017
22.11.2017
24.11.2017
1.12.2017
5.12.2017
5.12.2017
11.12.2017
13.12.2017

9 Program Erasmus slaví 30 let
9 Kuriózní patenty vystavuje vědecká knihovna
3 Návštěva prezidenta Miloše Zemana v OL kraji
10 Děkan se brání trestním oznámením
5 Nadace hledá stromy svobody
3 Ostravské planetárium bude mít přístavbu
9 Debata o Ostravě proběhne v neděli
8 Děti cestovaly do pravěku
12 ÚOHS posuzuje prodej SmVaK
10 Nový jízdní řád ČD přináší změny
6 Nákupní horečka graduje
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Zprávy ve 23 1/2
Datum Pořadí
Titulek
1.7.2017
6 Hudební program na filmovém festivalu
3.7.2017
5 Macron chce snížit počet poslanců
4.7.2017
7 EK: jak ulevit Itálii v migrační krizi
6.7.2017
1 Demonstrace proti summitu G20 v Hamburku
11.7.2017
4 Průzkum dvojí kvality potravin
12.7.2017
2 Sněmovna zamítla nový památkový zákon
12.7.2017
8 Vyjednávání o brexitu
14.7.2017 10 Kritika Číny po úmrtí Liou Siao - poa
17.7.2017
6 Dvojí kvalita potravin
17.7.2017 11 Kyrgyzské úřady prověřují firmu Liglass
19.7.2017 10 Polsko považuje věc za svou záležitost
20.7.2017
5 Analýza: reforma důchodů není třeba
20.7.2017
9 Nová vlna bojů na Ukrajině
22.7.2017 11 Most: policie vyšetřuje údajné machinace
23.7.2017
2 Příplatek pro zdravotní sestry
26.7.2017
4 ČR se bude proti kvótám dál hájit
30.7.2017 14 Otálení s voláním záchranářů a hasičů
2.8.2017
13 Požár kostela
3.8.2017
11 Nová zelená nafta
6.8.2017
7 Automatického měření rychlosti přibývá
8.8.2017
8 Role manželky prezidenta Macrona
8.8.2017
14 Stavba repliky vyhořelého kostela
10.8.2017
8 Soud: znalec zmanipuloval posudek
13.8.2017
3 PEN klub kritizuje Babišovy výroky
14.8.2017
4 Zvyšování tlaku na Severní Koreu

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

Datum Pořadí
Titulek
14.8.2017
7 Dovolání Dahlgrena k Nejvyššímu soudu
14.8.2017
8 V Praze byl s poctami pohřben J. Klemeš
15.8.2017
2 Komise k únikům informací z živých kauz
15.8.2017
5 Vůdce KLDR dostal plány útoku na Guam
18.8.2017 12 Expolicista Kadlec: jízdu si nepamatuji
20.8.2017
7 Vývoj situace v Sýrii
21.8.2017
6 Stát odkoupí vepřín v Letech
27.8.2017 14 Kontrola turistů na Sněžce
29.8.2017
6 Plán na opravy nádraží
3.9.2017
5 Akutní nedostatek posudkových lékařů
3.9.2017
7 Kontroly nezletilých kvůli alkoholu
4.9.2017
10 Dotace pro domácí sluneční elektrárny
10.9.2017
6 Saakašvili se dostal na Ukrajinu
12.9.2017 15 Hrdina z Normandie povýšen nebude
13.9.2017 10 Následky hurikánu Irma
15.9.2017 13 Případ zabitého lupiče
16.9.2017
7 Třeboň: hlasování o stadionu je neplatné
17.9.2017
3 Připomínka útoků v Katalánsku
18.9.2017
2 Trump vyzval k reformě OSN
18.9.2017 11 Stoupající oceány a dopady hurikánů
19.9.2017
4 Výbor o zajišťovacích příkazech
22.9.2017
4 Soud o zajišťovacích příkazech vůči FAU
24.9.2017
4 Volby v Německu
26.9.2017
1 Napětí mezi KLDR a USA
27.9.2017
2 Na Lesbos přijíždí 700 běženců týdně
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Datum Pořadí
Titulek
4.10.2017
2 Část výroby Škody Auto do Německa?
5.10.2017
6 Vedení Škody Auto uklidňuje zaměstnance
6.10.2017
14 Nobelova cena za mír
9.10.2017
6 Washington Post o zneužití Googlu Ruskem
9.10.2017
11 Začal strojírenský veletrh v Brně
9.10.2017
12 Zeman na strojírenském veletrhu
11.10.2017 16 Zemřel náčelník horské služby A. Klepš
12.10.2017
2 Soud zrušil verdikty v Babišově kauze
12.10.2017
6 USA opustí na konci roku 2018 UNESCO
15.10.2017 10 Policisté pomohou likvidovat divočáky
19.10.2017
1 Summit lídrů zemí EU v Bruselu
20.10.2017
2 První den voleb byl bez větších potíží
23.10.2017
4 ČSSD hledá příčiny neúspěchu ve volbách
25.10.2017
2 Piráti vládní spolupráci s ANO odmítají
30.10.2017 12 Památník obětí stalinismu v Moskvě
30.10.2017 17 Opatření proti krádežím ovcí
31.10.2017 14 CME chystá obchody s bitcoinem
4.11.2017
6 Kauza hospodaření Pražské strojírny
7.11.2017
3 Soud o stížnostech na volby
7.11.2017
13 Sto let od bolševického převratu
8.11.2017
15 Zemědelec roku 2017
10.11.2017
2 Povolební vyjednávání
11.11.2017
1 Demonstrace katalánských separatistů
13.11.2017
5 Přepočítávání hlasů ve středních Čechách
13.11.2017 14 Řezání budoucích vánočních stromků

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017

Datum Pořadí
Titulek
14.11.2017
7 Kauza Vojenského zpravodajství
14.11.2017 15 Zemřel veterán z Afghánistánu J. Mevald
19.11.2017
3 Zimbabwe: Mugabe zůstává prezidentem
19.11.2017
7 Do Česka přichází sníh a vítr
21.11.2017
9 Energetický a ekologický projekt roku
25.11.2017
1 Sobotka poslanecký mandát nesloží
25.11.2017 10 P. Zeman podal dovolání v kauze Krejčová
30.11.2017 15 Česká televize a představování prezidentských kandidátů
4.12.2017
3 Sněmovní komise pro kontrolu GIBS
5.12.2017
6 V pražské Vinoři hoří hala s obaly
7.12.2017
5 Zeman ocenil rozhodnutí o Jeruzalémě
8.12.2017
6 Finanční vyrovnání po brexitu
8.12.2017
11 Města a obce kontrolují mosty
11.12.2017
7 Obnovení jednání mezi Izraelem a Palestinou?
12.12.2017 11 Uprchlické kvóty podle Tuska nefungují
12.12.2017 19 Ježíškova pošta
15.12.2017 14 Střelba na jihlavském sídlišti
16.12.2017
8 Odškodnění klientů firmy Lidové domky
16.12.2017
9 Cvičení Horské služby
17.12.2017
3 Ministr průmyslu zmenšil počet náměstků
19.12.2017
7 Kauza letounů CASA u soudu pro Prahu 6
19.12.2017 15 Vánoční dárky pro znevýhodněné děti
22.12.2017 14 Vánoční přání britské velvyslankyně
24.12.2017
6 Soud částečně zablokoval Trumpův dekret
30.12.2017 11 Rychlost českých soudů
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 Základní zjištění
 Metodika posuzování
 Nálezy v 1. pololetí 2017
 Nálezy ve 2. pololetí 2017
 Zkoumané příspěvky
 Metodický dodatek
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METODICKÝ DODATEK: rešerše odborných studií 1/2
Zkoumání objektivity a vyváženosti – rešerše odborných studií (1. část):
Objektivita je teoretický abstraktní koncept, jehož naplňování není normativní, tedy není dáno zákonem
ani etickými kodexy, protože obtížná uchopitelnost tohoto konceptu způsobuje obtíže i při jeho
operacionalizaci. Proto teoretikové i analytikové častěji pracují s koncepty „stranickost obsahů“ (anglicky
„partisanship“), „předpojatost“ (anglicky „bias“), „nestrannost“ (anglicky „impartiality“), „vyváženost“
(anglicky „balance“), „transparentnost“ a dalšími. Z praktické nemožnosti operacionalizovat pojem
objektivita vychází i nemožnost kvantifikace tohoto konceptu. Vždy lze hovořit pouze o kvantifikaci výše
jmenovaných kategorií, či lépe řečeno kritérií. Vzhledem k tomu, že přitom ovšem jde o kvalitativní
kritéria, odborné texty se buď o kvantifikaci nesnaží vůbec (toto je logicky častější situace), nebo pomocí
kvantitativní obsahové analýzy určují například to, jaký prostor byl ve sledovaném obsahu poskytnut
politickým stranám a jejich představitelům, a na vyváženost usuzují právě na základě takto získaných
kvantitativních dat. Přesně touto metodou také postupuje i Media Tenor, který ve svých pravidelných
kvantitativních analytických výstupech v kapitole Politika nabízí právě popsané.
Nicméně, předkládaný kvalitativní rozbor vyváženosti (tedy, jak bylo popsáno výše, jednoho z možných
konceptů normativního rázu) vybraných příspěvků Událostí prvního čtvrtletí sledoval, zda tyto svým
zpracováním mohly některé ze subjektů uvést v nevýhodu anebo naopak v přílišnou výhodu. Dosažený
výsledek, který říká, že v 97,6 procentech příspěvků nebyla možná kolize s vyvážeností identifikována,
je kvantifikací specifického výzkumu a specificky aplikovaného analytického postupu, a jeho hodnotu lze
srovnávat s dalšími v tuzemsku i v zahraničí provedenými výzkumy jen složitě a vždy s rezervou. Jak totiž
bylo již popsáno, kvalitativní metody (nesvázané kritériem reliability) na rozdíl od těch kvantitativních,
nejsou definovány přesně „krok za krokem“ stanovenými pravidly, a tudíž je vždy třeba mít na paměti, že
kvantifikace kvalitativních závěrů jsou pouze orientační a pokaždé vzájemně neporovnatelné.
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METODICKÝ DODATEK: rešerše odborných studií 2/2
Zkoumání objektivity a vyváženosti – rešerše odborných studií (2. část):
Rešerše analytických studií ukázala, že v obdobných tuzemských i zahraničních textech (nebo přesněji řečeno, alespoň
v jejich menšinovém výseku, kdy se autoři pokoušejí kvalitativní zjištění nějakým způsobem kvantifikovat) se zmiňované
hodnoty vyváženosti, či kritérií objektivity (koncepty jsou pojmenovávány v závislosti na jednotlivých rešeršovaných
studiích) pohybují od 65 do 98 procent. S dosaženým výsledkem 97,6 % procent příspěvků bez narušení kritéria
vyváženosti se tak zkoumané relace České televize umístily na horní hranici tohoto intervalu.
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Pokud však některou informaci postrádáte, připravíme Vám ji na požádání.
Budeme rádi za jakékoliv další náměty.
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