Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků
v 1. pololetí roku 2018
→ Media Tenor podrobil detailní analýze celkem 500 náhodně vybraných příspěvků – 300
příspěvků Událostí, 100 příspěvků trojice relací Událostí v regionech a 100 příspěvků Zpráv ve 23

→ 98 % příspěvků splnilo kritéria analýzy a lze je označit za vyvážené (tato hodnota je na horní
hranici intervalu rozpětí míry vyváženosti ve srovnatelných odborných studiích). Všechny nálezy
měly nízkou závažnost,
→ V pořadu Události ČT činil podíl příspěvků bez nálezu 97,7 % (7 nálezů na vzorku 300 příspěvků)
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ZJIŠTĚNÍ
Media Tenor podrobil detailní analýze celkem 500 náhodně vybraných příspěvků – 300 příspěvků
Událostí, 100 příspěvků trojice relací Událostí v regionech (34 z UVR Praha, po 33 z UVR Brno
a Ostrava) a 100 příspěvků Zpráv ve 23.
Ve zkoumaném vzorku bylo učiněno 10 nálezů v 10 příspěvcích. V 98 %* příspěvků nebyla možná
kolize s vyvážeností identifikována.
10 z 10 nálezů mělo formu nízké závažnosti, střední ani nejvyšší stupeň závažnosti nebyl přiřazen
žádnému z příspěvků. Souhrn nálezů uvádí tabulka:
Datum

Relace

Název

Pořadí

Závažnost

3.1.2018

Události

Protibruselská koalice Polska
a Maďarska

5

Nízká**

22.1.2018

Události

Inspekce KLDR v Jižní Koreji

31

Nízká**

31.1.2018

Události

Nejčastější triky výrobců potravin

23

Nízká**

2.3.2018

Události

Soud kvůli usedlosti Šatovka

22

Nízká**

Typologie
prostor pro hlavní subjekty,
transparentnost
prostor pro hlavní subjekty,
transparentnost, persvaze, stereotypizace
informační neúplnost, profesionalita,
negativní vyznění pro subjekt,
stereotypizace
prostor pro hlavní subjekty, podpora
nezákonného jednání, nestrannost

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 35 a 36.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 12.
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Datum

Relace

Název

Pořadí

Závažnost

Typologie
informační neúplnost,
profesionalita
prostor pro hlavní subjekty,
transparentnost, persvaze,
stereotypizace

Zprávy ve 23

Americká cla na dovoz oceli
a hliníku

5

Nízká**

18.4.2018

Události

Tajná návštěva Pchjongjangu

4

Nízká**

24.4.2018

Zprávy ve 23

Jména pro novou vládu

3

Nízká**

transparentnost

Události

Pochod na podporu marihuany

12

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty,
transparentnost

Události v regionech z Prahy

Odpadky po technoparty

6

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty, etika,
relevance záběrů

Události

Otrava jídlem v Hradci Králové

19

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

8.3.2018

5.5.2018
11.5.2018
6.6.2018

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 35 a 36.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 12.
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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

300

7

97,7 %

Události v regionech Praha

regionální zpravodajství

34

Události v regionech Brno

regionální zpravodajství

33

1

99 %

Události v regionech Ostrava regionální zpravodajství

33

Zprávy ve 23

100

2

98 %

500

10

98 %

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.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018
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Rozložení nálezů dle závažnosti ve zkoumaném 1. pololetí roku 2018
10

nízká
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI
Zkoumaný vzorek: 500 zpravodajských příspěvků vybraných relací ČT vysílaných v 1. pololetí roku 2018:
300 zpravodajských příspěvků Událostí, 100 zpravodajských příspěvků pražské (34), brněnské (33) a ostravské (33)
mutace Událostí v regionech a 100 příspěvků Zpráv ve 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 9 300 příspěvků
z celkové báze 11 018 zpravodajských příspěvků (s vyloučením upoutávek) odvysílaných v Událostech, pražských,
brněnských a ostravských Událostech v regionech a ve Zprávách ve 23 v 1. pololetí roku 2018.
b) Finální výběr: Náhodný výběr 500 z báze 9 300 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 1. pololetí roku 2018
nemohlo být naplněno). Výčet příspěvků, které byly výsledkem finálního výběru, nabízejí snímky 24 až 33.
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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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 1. pololetí roku 2018
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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 1. pololetí roku 2018

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 10 a 11, 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
Na vzorku 500 příspěvků bylo provedeno celkově 1.341 reportážních shlédnutí,
tzn. každou reportáž posuzovalo v průměru 2,7 analytických pracovníků.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018
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NÁLEZ č. 1
Události 3. 1. 2018
Název: Protibruselská koalice Polska
a Maďarska
pořadí: 5
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty,
transparentnost

© 2016 Media Tenor

Z obsahu příspěvku: Jsou si blíže než kdykoliv dřív. Polsko-maďarské spojenectví stále víc ale spojuje společná
nevraživost k Bruselu. Z mnoha výtek, kterými ho častují, dominovala prvnímu setkání obou premiérů unijní migrační
politika….. Varšavu a Budapešť mají západní státy za černé ovce Evropy i kvůli sporným krokům z posledních měsíců.

Komentář: Polský předseda vlády zavítal na oficiální návštěvu Maďarska. Příspěvek je tak vystavěn na promluvách
a parafrázích premiérů Polska Mateusze Morawieckého a Viktora Orbána, a to nejen ve věci úlohy Visegráské skupiny,
ale jak už uvádí samotný název příspěvku velmi významně také ve vztahu k EU a orgánům EU. Projevuje se to
tematizováním: důrazného odmítnutí imigrační politiky EU, odmítání kritiky EU k domácím reformám v Polsku a
Maďarsku, odhodlání blokovat sankce ze strany EU a bránit vlastní suverenitu…
Intenzita a zabarvení informací směřujících vůči Evropské unii a jejím orgánům vyvolává potřebu zařadit názor či
oficiální stanovisko ze strany EU. Odkaz na černé ovce Evropy v očích západních států je příznakový (až bulvarizující),
ale především je nutné na něj vzhledem k absenci promluvy (ze strany EU) pohlížet jako na nízce transparentní.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZY č. 2, 3
Události: 2 příspěvky s nálezem
Název:
22. 1. 2018 - Inspekce KLDR v Jižní Koreji
18. 4. 2018 - Tajná návštěva Pchjongjangu
pořadí: 31, 4
závažnost: nízká / nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty, transparentnost,
persvaze, stereotypizace
Komentář: Je pochopitelné, že v příspěvcích z prostředí KLDR je značně složité získat oficiální vyjádření, případně informaci odpovídajícím způsobem zpravodajsky zdrojovat. V té
souvislosti je vhodné zmínit, že nález k vyváženosti v příspěvcích z prostředí KLDR byly už součástí analýzy v roce 2015 (nález č. 20, str. 34 daného výstupu), který byl doprovázen
následujícím stanoviskem redakce:

© 2016 Media Tenor

Reportáž vznikla v zemi, kde je specifická situace a je těžké získat jakékoliv zpravodajské obrazové materiály, informace reportér nezískává standardní
cestou.
Dochází ke kontrole zpravodajského obsahu, příspěvků, příspěvek nevzniká svobodnou cestou, reportér je vlastně v této zemi voděn tam, kde je mu dovoleno
natáčet. Zpravodajství se touto reportáží snažilo přinášet z dané země původní zpravodajství českýma očima.
I přes výše uvedené je na místě důsledně vážit řazení každé nezdrojované informace (když netransparentnost je de facto zvýrazňována absencí vystoupení/stanovisek ze strany KLDR)
a hodnotících promluv o představitelích či zvycích v KLDR se záměrem maximalizace kontrastu (mezi „námi“ a jimi, resp. mezi „normálním a přípustným“ v našem světě a
„zvráceným“ v jejich zemi). Viz obrazový závěr příspěvku 2, kde se teprve posléze ukáže, že děti se neúčastní vojenského nácviku (jak i asynchron v dané chvíli naznačuje), nýbrž se
věnují hraní videoher.
Z obsahu příspěvku 1: Vychovali ji ve víře, že patří k výjimečnému národu, o čemž taky často zpívá. Cesta na jih je pro ni v mnohém nová. Pravděpodobně poprvé vidí luxusní třídy Soulu
o němž doma slýchá, že jeho obyvatelé se mají špatně a ekonomika chřadne. Poprvé vidí demonstraci a dokonce proti severokorejskému vůdci….Ve vyšších kruzích v Pchjongjangu se
proslýchá že Hyon Song-wol byla v mládí přítelkyní Kim Čong-una, ale jeho otec vztahu nepřál. Před pár lety se o ní šířily falešné zprávy, že ji popravili, vloni obsadila vlivnou pozici ve
vládnoucí straně. Jejím největším hitem byla dávno před Moranbongem píseň Dáma v sedle o dělnici v textilce.
Z obsahu příspěvku 2: Není jasné, zda Severokorejci před návštěvou odstranili z ulic tyto plakáty zobrazující útok na Bílý dům. Propaganda vykresluje CIA jako nejhorší zlo. Dětem od
útlého věku vštěpuje, jak poznat agenta. Má fotoaparát a čte Playboy.
Zařazení oficiálního stanoviska, či citace záměru/strategie města, v krajním případě odkaz na úřední autoritu pod jejíž kompetenci popisovaný jev spadá, by povýšil zpravodajskou
hodnotu také v případě příspěvku Vyhánění venkovanů z Pekingu z 19.1.2018.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)

15

15

NÁLEZ č. 4
Události 31. 1. 2018
Název: Nejčastější triky výrobců potravin
pořadí: 23
závažnost: nízká
typologie nálezu:
informační neúplnost, profesionalita,
negativní vyznění pro subjekt,
stereotypizace

© 2016 Media Tenor

Úvodní moderace: Nakupování jako hledání rovnováhy mezi tím co ještě zákazník unese a tím, aby obchodník, co
nejvíce vydělal. I tak se dá definovat pomocí marketingových odborníků současný obchod s potravinami. A škála triků,
které se používají, je opravdu široká.
Komentář: Už úvodní moderace nastavuje narativ celého příspěvku, který inklinuje k stereotypizaci ve smyslu „zlá
korporace kontra šizený spotřebitel“. Narativ je potvrzen i závěrečnou dodatečnou moderací s odkazem na přehled
sporných potravin na webu ČT24. Příspěvek celkově vypovídá příznakově a v negativním tónu o tricích ve smyslu
podvodu na spotřebitelích. Moderace přitom slibuje představení širšího portfolia diskutabilních postupů obchodníků,
přičemž příspěvek v kontrastu k moderačnímu úvodu detailně rozebírá techniku jedinou: nižší gramáž některých
výrobků oproti očekávání. Redaktor bulvarizujícím způsobem rezignuje na prostou skutečnost, že příchuťové esence
zvyšují náklady a lze tedy chápat, že výrobek s příchutí se v přepočtu na měrnou jednotku stává dražším než výrobek
původní. Zároveň opomíjí i akce „opačného“ charakteru jako „+20 % zdarma“ nebo akce cenové: Na záběrech stojí za
povšimnutí, že problematizovaná tyčinka Margot s novou příchutí, stejně jako velkoformátová čokoláda Milka, byly v
době natáčení reportáže cenově zvýhodněny.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 5

© 2016 Media Tenor

Události
2. 3. 2018
Název: Soud kvůli usedlosti Šatovka
pořadí: 22
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty, podpora
nezákonného jednání, nestrannost

Komentář: V úvodní moderaci Daniela Písařovicová zmínila, že státní zástupkyně navrhuje co
nejmírnější potrestání pro squattery, kteří v únoru obsadili pražskou usedlost Šatovka. V následné
reportáži nezaznělo, o jaký trest by se eventuálně jednalo a na jakou možnou míru by ho bylo
možno snížit. Prakticky zde absentovalo jakékoliv vyjádření zástupců justice. Redaktorka pouze
parafrázovala kritiku obhájkyně směrem ke starostovi Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09), který se na
facebookovém profilu proti tomuto činu ostře vyhradil. Squatteři tak byli v reportáži zvýhodněni a
postaveni do pozice hrdinů.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 6
Zprávy ve 23
8. 3. 2018
Název: Americká cla na dovoz oceli
a hliníku
pořadí: 5
závažnost: nízká
typologie nálezu:
informační neúplnost, profesionalita

© 2016 Media Tenor

Komentář: Příspěvek s živým vstupem Davida Miřejovského tematizuje uvalení cel na dovoz hutnických výrobků do USA, a to v
sazbách 25 a 10 % s platností pro celý svět (včetně EU) vyjma Kanady a Mexika. V závěru reportér sděluje, že mnohé země
včetně těch v EU budou sazby analyzovat a zvažovat odvetná opatření. Zároveň reportér parafrázuje nezdrojované postoje z
EU o potenciálních protikrocích.
Nález k vyváženosti u tohoto příspěvku spočívá v absentujícím kontextu transatlantického obchodu, kdy se zcela opomíjí
skutečnost, že celní sazby mezi EU a USA jsou běžně uplatňovány. Nepřítomnost těchto informací tak může snadno
vyvolávat dojem o dosavadním volném obchodu, který prezident Trump svým krokem významně narušuje.
Veřejně dostupné informace týkající se jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) z období ještě
před uvedením Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států však uvádějí, že cla mezi EU a USA existují oboustranně,
jsou obecně nízká (v řádech procent), existují však segmenty, ve kterých jsou cla významná, tj. v řádech desítek, výjimečně i
stovek procent. Viz Partnerství TTIP zevnitř (2015) nebo Jednání o smlouvě století (2013). Pro úplnost je vhodné uvést, že
Zprávy ve 23 byly v daný den první relací, které toto téma zpracovaly, přičemž hlavní večerní zpravodajský pořad Události se
na většině své stopáže věnoval inauguraci prezidenta Zemana a Události, komentáře byly nahrazeny speciálním vysíláním ku
příležitosti inaugurace.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 7
Zprávy ve 23
24. 4. 2018
Název: Jména pro novou vládu
pořadí: 3
závažnost: nízká
typologie nálezu:
transparentnost

© 2016 Media Tenor

Komentář: Tvrzení „Miroslav Poche před volbami kritizoval Miloše Zemana. Jeho cesta přes hlavu státu je tak
komplikovaná,“ působilo bez odkazu na externí zdroj jako nepodložená domněnka redaktora (která nebyla ani
vyslovena v podmiňovacím způsobu, ale jako oznamovací věta). Následný vývoj dal autorovi výroku za pravdu,
nicméně v daném okamžiku šlo o subjektivní vyjádření názoru, což do zpravodajství nenáleží.
Poté, co v lednové přímé volbě Miroslav Poche podpořil Zemanovy protikandidáty Pavla Fischera a Jiřího Drahoše
(viz INFO.cz nebo Novinky.cz) vznikla mezi oběma politiky zmiňovaná napjatá situace. O té informovaly například
Parlamentní listy.cz (zde je nutné brát v úvahu důvěryhodnost zdroje), v den odvysílání reportáže pak deník Právo
a iRozhlas.cz (tyto zdroje lze považovat za relevantní). Na žádný z těchto zdrojů Vladimír Keblúšek neodkazoval. Ke
zvážení je, zda prezentovanou situaci lze v termínu odvysílání příspěvku považovat za „obecně známou skutečnost“,
jak o ní hovoří Kodex ČT v bodě 5.11, protože v relacích České televize se informace o kritice prezidenta ze strany
europoslance za ČSSD před 24. dubnem 2018 neobjevily a divákům tak známy nebyly.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 8

© 2016 Media Tenor

Události
5. 5. 2018
Název: Pochod na podporu marihuany
pořadí: 12
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty,
transparentnost

Komentář: Marcela Augustová ve své moderaci k obrazové zprávě o pochodu zastánců legalizace
konopí uvedla, že „Oficiálně ho užívá několik desítek pacientů. Neoficiálně podle úřadu desetina
dospělých.“ Z hlediska transparentnosti bylo chybou neuvést název úřadu, který tyto statistiky má k
dispozici a výraz neoficiálně poukazuje na nepodloženost těchto informací.
Jako problematické se rovněž jeví jednostranné vyjádření předsedy spolku Legalizace.cz Roberta
Veverky, jakožto podporovatele legálního užívání konopí. Nezazněl žádný oponentní názor.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 9

© 2016 Media Tenor

Události v regionech Praha
11. 5. 2018
Název: Odpadky po technoparty
pořadí: 6
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty, etika,
relevance záběrů

Komentář: Informace moderátorky ve studiu ve čtené zprávě, že pořadatel akce je povinen uklidit nepořádek do
konce týdne, nebyla v průběhu reportáže nijak verifikována. Z telefonátu majitele louky, který pozemek pro party
pronajal, vyznělo, že od druhé smluvní strany tento příslib má, avšak evidentně nijak vymahatelný, neboť prostor k
těmto účelům poskytnutý byl uklizen a znečištění se týkalo okolních lesů, které spadají pod státní podnik Lesy
České republiky. Organizátora akce kritizoval starosta obce Mníšek Roman Slezák, tamní obyvatelka i mluvčí Lesů
ČR Eva Jouklová. Vyjádření a možnost obhajoby pořadatele bylo tedy žádoucí.

Záběry z téměř uklizené louky se neslučovaly s úvodní moderací a na pováženou byl příliš dlouhý detailní záběr na
odhozený prezervativ a exkrement, i vzhledem k tomu, že se jedná o zpravodajství vysílané v podvečerních
hodinách.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 10

© 2016 Media Tenor

Události
6. 6. 2018
Název: Otrava jídlem v Hradci Králové
pořadí: 19
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Vzhledem k závažnosti problému otravy masem zákazníků z bistra Maxim v Hradci Králové, kterou Jakub
Železný v úvodní moderaci označil slovy: „zdravotníci mluví o zcela mimořádném případu“, chybělo vyjádření
vlastníka. Pokud nebylo možno prohlášení získat, redaktor měl tento fakt zmínit. Pár skutečností však poukazuje na
to, že to zcela nereálné nebylo. Během promluvy Václava Svobody: „Hned v úterý majitel sám bistro zavřel.“, se v
záběru objevil muž, který právě majitelem zřejmě byl. Reportáž pokračovala na ulici, kde provozovna sice pozastavila
provoz, avšak funguje zde další pod stejnou značkou, kde by se redaktor o vyjádření mohl pokusit. Navíc v den
odvysílání příspěvku informoval server idnes.cz v odpoledních hodinách o tom, že firma rozeslala médiím zprávu, jak
je celá situace mrzí: V jídle z bistra, kterým se přiotrávilo 57 lidí, byl zřejmě stafylokok, což mohlo přinejmenším zaznít
v moderaci.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 1/5
Datum Pořadí
Titulek
1.1.2018
1 Politika v roce 2018
2.1.2018
1 Novoroční oběd prezidenta a premiéra
2.1.2018
7 Elektronické recepty v ostrém provozu
2.1.2018
8 Dotační kauza Čapí hnízdo
3.1.2018
5 Protibruselská koalice Polska a Maďarska
3.1.2018
19 Smrt na přechodu pro chodce
3.1.2018
21 Přísnější tresty pro řidiče
3.1.2018
24 Jednání o nové německé vládě
5.1.2018
13 Senátní volby na Trutnovsku
5.1.2018
23 Kampaň Generace s názorem
6.1.2018
7 Obnovení těžby ropy v USA
6.1.2018
10 Africký mor prasat na Zlínsku
8.1.2018
13 Nahlížení do zprávy OLAF
8.1.2018
15 Zemřel Vojtěch Lindaur
8.1.2018
30 Eurovize 2018
9.1.2018
24 Oprava největší výletní lodi
10.1.2018 17 Tomáš Julínek nedostane od státu náhradu za své …
11.1.2018
2 Prezidentské volby
11.1.2018
4 Přerušené jednání o důvěře v menšinové vládě
11.1.2018 13 Návrh na zdanění finančních náhrad církvím
12.1.2018
2 Zájem o volby v Brně a Ostravě
13.1.2018
7 Volební účast v Novém Veselí a Jablunkově
13.1.2018
8 Šesté místo pro Mirka Topolánka
13.1.2018 14 Podpora kandidátů napříč Českem
14.1.2018
5 Soud o volebním incidentu
15.1.2018
5 Změny v platebním styku
16.1.2018
5 Další program sněmovny
16.1.2018
9 Kárná žaloba na soudkyni
17.1.2018 10 Nominace na České lvy
18.1.2018 24 Nebezpečí sněhových jazyků a závějí

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018

Datum Pořadí
Titulek
18.1.2018 25 Informování o potížích v dopravě
18.1.2018 29 Unijní rozpočet bez britských peněz
19.1.2018 24 Vyhánění venkovanů z Pekingu
19.1.2018 26 Uzavření Libeňského mostu
21.1.2018 18 Podpora od známých osobností
22.1.2018
8 Nově jmenované profesorky a profesoři
22.1.2018 31 Inspekce KLDR v Jižní Koreji
24.1.2018 17 Nová metoda proti rychlým autům
24.1.2018 22 Financování prezidentských kampaní
24.1.2018 23 Poslanci nevydali Svobodu a Růžičku
26.1.2018
6 Kriminalita v ČR klesá
26.1.2018 12 Lidí s chřipkou přibývá
28.1.2018
5 Zahraniční reakce na české volby
29.1.2018
1 Tečka za prezidentskou kampaní
29.1.2018 25 Sázky na prezidentské volby
30.1.2018 19 Česká stopa v pařížských útocích
30.1.2018 20 Bezpečnostní opatření na evropských letištích
30.1.2018 24 Přísnější zákaz prodeje v Polsku
31.1.2018
3 Budoucnost JE Dukovany
31.1.2018 23 Nejčastější triky výrobců potravin
1.2.2018
24 Finanční pomoc Palestincům
2.2.2018
13 Figarova svatba ve Stavovském divadle
5.2.2018
2 Schůzky sněmovních stran
5.2.2018
5 Soud s podezřelým z útoků v Paříži
5.2.2018
7 České firmy vykázaly nový rekord
5.2.2018
10 Pražská Židovská obec žádá omluvu po předsedovi SPD
5.2.2018
19 Život u hlučné dálnice
6.2.2018
10 Retrospektiva díla Kamila Lhotáka
7.2.2018
7 Přívaly sněhu ve Francii
7.2.2018
15 Jednání ANO a SPD
24

ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 2/5
Datum Pořadí
Titulek
7.2.2018
28 Český dům v Pchjongčchangu
8.2.2018
22 Trestní oznámení kvůli výrokům o táboru v Letech
8.2.2018
24 Skoro polovina učitelů je ohrožena takzvaným …
8.2.2018
27 K městské policii hned po maturitě
9.2.2018
15 Šance na zlatou medaili
10.2.2018
8 Atmosféra v olympijském parku
11.2.2018 15 Pomoc pro pozůstalé
12.2.2018 16 Další protesty taxikářů
13.2.2018 23 Spor o proplácení autobusů v Plzeňském kraji
15.2.2018 27 Klesající renty horníků
16.2.2018
6 Obžaloba bývalého žalobce
16.2.2018 10 Vyšetřování střelby na Floridě
16.2.2018 14 Kauza údajné spolupráce s StB
16.2.2018 23 Zemřel lobbista Miroslav Šlouf
16.2.2018 25 Uzavřený případ Jiřího Zimoly
17.2.2018 16 Transplantací v Česku přibývá
19.2.2018
1 ČSSD a jednání o vládě
19.2.2018 10 Nová kniha o Pavlu Tigridovi
19.2.2018 18 Ceny energií v Česku
20.2.2018
3 Referendum SPD o velké vládní koalici
21.2.2018
7 Zamítnuté stížnosti na prezidentské volby
21.2.2018 21 Půjčky na bydlení zdražují
22.2.2018
7 Nová opatření kvůli moru prasat
22.2.2018 15 Proplácení biologické léčby
23.2.2018
1 Jednání o změnách v rámci EU
23.2.2018
7 Česko očekává mrazivé dny
23.2.2018 16 Pátrání po kapesních zlodějích
23.2.2018 19 Na seznam zaručených tradičních specialit nově …
23.2.2018 30 Splněný sen pianisty Tomáše Kača
25.2.2018
8 Humanitární katastrofa v Jemenu
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018

Datum Pořadí
Titulek
25.2.2018
9 Obsazení postu náčelníka Generálního štábu AČR
26.2.2018
3 Změny v daňovém balíku
26.2.2018
4 Protesty proti zadržení kurdského politika
27.2.2018
3 Vyšetřování vraždy slovenského novináře
27.2.2018
8 Kurdský politik na svobodě
27.2.2018 18 Obavy slovenských novinářů
27.2.2018 19 Možné pozadí dvojnásobné vraždy
28.2.2018
8 Tajné obchody s chemickými zbraněmi
28.2.2018 19 Obvinění z terorismu kvůli útokům na vlaky
28.2.2018 22 Česká stopa ve vyšetřování vraždy slovenského novináře
1.3.2018
2 Bez generálního ředitele je ode dneška Česká pošta
1.3.2018
13 Ministr vnitra prověří zadržení kurdského předáka českou…
1.3.2018
20 Chladné počasí zvedlo také spotřebu energií
1.3.2018
28 Rodina a přátelé se naposledy rozloučili s Marií Jeřábkovou
2.3.2018
22 Soud kvůli usedlosti Šatovka
3.3.2018
13 Hlídky na zamrzlých plochách
6.3.2018
15 Kniha o legendě východní fronty
6.3.2018
20 Nedostatek strážníků v obcích
7.3.2018
21 Inaugurace pro veřejnost
9.3.2018
3 Spory kvůli šéfovi GIBS
9.3.2018
8 Mzdy v Česku
10.3.2018
5 Nehoda při demolici mostu
10.3.2018 14 70 let od smrti Jana Masaryka
11.3.2018 13 Sleva 75 procent na jízdné
12.3.2018 24 Dopravní kolaps na pražském Žižkově
13.3.2018 15 Kouření v hospodách
13.3.2018 26 Přísnější pravidla pro daňové ráje
14.3.2018 22 Zemřel Stephen Hawking
14.3.2018 25 Oslava na Pražském hradě
16.3.2018 27 Nizozemsko ruší poradní referendum
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 3/5
Datum Pořadí
Titulek
17.3.2018
3 Případ Radovana Krejčíře
17.3.2018
9 Prezidentem Číny bude dalších 5 let Si Ťin-pching
17.3.2018 17 Odsouzený muž v justičním soukolí
18.3.2018
7 Sestavování nové slovenské vlády
18.3.2018
8 Zemřel Zdeněk Mahler
18.3.2018 16 Podpora vesnických obchodů
18.3.2018 22 Plavby zdarma
19.3.2018 28 Modré zóny v další části Prahy
20.3.2018
8 Čistý zisk skupiny ČEZ
20.3.2018 21 Spotřebitelské spory
21.3.2018 28 Česko-moldavský drogový gang
22.3.2018
7 Cizinců v Česku přibývá
22.3.2018 16 Bedny s filmem o procesu se Slánským
22.3.2018 25 Dva roky od teroru v Bruselu
23.3.2018
3 Vláda Andreje Babiše
24.3.2018
7 Útok kyselinou v Plzni
24.3.2018 27 Svědectví o polském antisemitismu
25.3.2018
4 Vypovězení ruských diplomatů
26.3.2018
6 Závěrečná řeč Davida Ratha
26.3.2018 10 Opravy nádraží
27.3.2018
6 Čínské investice do ČR
27.3.2018 20 Jak se změní jízdné
28.3.2018 12 Česká fotografie roku 2017
28.3.2018 14 Návrh nové státní hymny
29.3.2018 28 Na vesmírné stanici probíhá údržba
30.3.2018 14 Nebezpeční billboardy u silnic
30.3.2018 17 Novinka v boji proti terorismu
31.3.2018
1 Podpora dětských skupin
31.3.2018
5 Ve čtyřech místech voliči vybírali nové zastupitele
31.3.2018 10 Digitalizace svazků v Národní knihovně

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018

Datum Pořadí
Titulek
1.4.2018
1 Růst mezd v automobilovém průmyslu
1.4.2018
24 E-call na palubních deskách aut
2.4.2018
15 Vězeňská služba v novém
3.4.2018
21 Žaloby proti průzkumu
3.4.2018
22 Jak vědci v podzemí zjišťují reálné fungování hlubin…
3.4.2018
29 Návrat generála Pavla
4.4.2018
7 Zisk ČR z cestovního ruchu
4.4.2018
11 Střelba jako msta za sledovanost
4.4.2018
28 Shledání s dcerou po 24 letech
5.4.2018
2 Klíčová schůzka kvůli nové vládě
5.4.2018
10 Telefonický hovor J. Skripalové
5.4.2018
14 Zeman kritizoval vydání Nikulina do USA
5.4.2018
22 Propuštění Puigdemonta
5.4.2018
27 Česko-polské spory o původ smogu
5.4.2018
32 Reklama na potraty v Německu
7.4.2018
20 Alergie
7.4.2018
21 Pylové zpravodajství
8.4.2018
8 Volby v Maďarsku
8.4.2018
9 Kandidáti na šéfa komise pro kontrolu GIBS
8.4.2018
12 Architektura Litomyšle v muzeu
9.4.2018
29 Odvoz ropných kalů vytěžených z lagun
10.4.2018
6 Majitele Facebooku Zuckerberga vyslechnou…
10.4.2018
8 Nezaměstnanost na Jesenicku
11.4.2018 22 Propuštění soudce Elischera
12.4.2018 16 Pokuty za urážky úředníků
12.4.2018 32 Nová sezona Baťova kanálu
13.4.2018
8 Odvolání Gašpara?
14.4.2018 18 Pseudomor u slepic na Zlínsku
14.4.2018 19 Oprava Národního muzea
15.4.2018 16 Obcemi oblíbené radary
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 4/5
Datum Pořadí
Titulek
16.4.2018 30 Projekt Brno kompostuje
17.4.2018 11 Evropské plány prezidenta Macrona
17.4.2018 25 Obchod s osobními doklady v Německu
18.4.2018
4 Tajná návštěva Pchjongjangu
19.4.2018
1 Den o rozhodnutí - sociální demokraté jednají …
19.4.2018 19 Summit zemí Commonwealthu v Británii
19.4.2018 25 Manažeři čtvrtstoletí
21.4.2018 13 České aerolinie
21.4.2018 19 Speciální mapa klíšťat
22.4.2018 12 Záchrana hrobky rodiny Dittrichů v Krásné Lípě
23.4.2018 34 Uložení ostatků kardinála Berana
25.4.2018
9 Nominace na státní vyznamenání
26.4.2018 23 Mosty v havarijním stavu
26.4.2018 27 Zadržení sériového vraha v USA
27.4.2018
2 Setkání plné symbolů
27.4.2018
5 Cesta k summitu USA-KLDR
28.4.2018 21 Dovolená vybraná na internetu
30.4.2018 10 Memorandum s firmou Uber
30.4.2018 32 Výročí osvobození Ostravy
30.4.2018 35 Úspěšný test rakety
1.5.2018
14 Celní politika USA
1.5.2018
26 Městský život ve středověké Praze
3.5.2018
29 Oslavy osvobození Plzně
4.5.2018
13 Peníze ve zdravotnictví
4.5.2018
23 Odvolaný protest taxikářů
5.5.2018
9 Koncert pro Jána a Martinu
5.5.2018
12 Pochod na podporu marihuany
5.5.2018
19 Prohlídka středověkých štol
6.5.2018
1 Komu se zvýší platy
7.5.2018
7 Pátrání po zavalených hornících

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018

Datum Pořadí
Titulek
8.5.2018
24 Sucho v Česku
9.5.2018
27 Vyšší poplatky za těžbu nerostných surovin
10.5.2018
4 Íránský útok na Izrael
10.5.2018 30 Obchvat Českých Budějovic
11.5.2018 10 Prezident Zeman v Polsku
11.5.2018 18 Problémy kvůli suchu
12.5.2018
1 Nesouhlas KSČM s posilováním misí
12.5.2018 17 Výbuch sopky na Havaji
12.5.2018 23 Akce na Hradě ke 100. výročí republiky
13.5.2018 23 Vyšší zájem o sepisování závětí
14.5.2018 21 Výroba dokladů v Česku
15.5.2018
9 Slovenský prezident odmítl další kandidaturu
16.5.2018 17 Přípravy na sobotní královskou svatbu
16.5.2018 21 Sestry v domácí péči
18.5.2018
3 Ministři za ANO
18.5.2018 12 Převod pražské Invalidovny na stát
19.5.2018
8 Letecká katastrofa na Havaně
19.5.2018 12 Odemykání mimořádných prostor
19.5.2018 14 Vyšetřování střelby na škole v americkém Texasu
20.5.2018
9 Sanace Barevné skály u Českého Krumlova
20.5.2018 11 Havaj ochromená sopkou Kilauea
20.5.2018 19 Pokuta pro Klínovec
20.5.2018 23 Nedostatek včel v přírodě
21.5.2018
3 Sociální demokraté hlasují o vstupu do koalice
22.5.2018 23 Nejčastější jména dětí
24.5.2018 16 Spor o Slovanskou epopej
24.5.2018 21 Armádní zakázka na mobilní radary
25.5.2018
6 Dluhy CEFC byly zaplaceny
26.5.2018
4 Průměrný starobní důchod
26.5.2018
7 Potraty v EU
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 5/5
Datum Pořadí
Titulek
26.5.2018 11 Poškozený dům s muzeem TGM
27.5.2018 15 Půjčky na nové bydlení
29.5.2018
6 Novela zákona o uprchlících
29.5.2018
9 Kárné žaloby na soudkyni Mašínovou
29.5.2018 17 Dítě zavřené v autě na parkovišti
29.5.2018 24 Spolupráce záchranářů v pohraničí
30.5.2018
9 Nová platba státu České poště
30.5.2018 11 Změny na slovenském policejním prezidiu
30.5.2018 20 Suchá půda i vyschlé studně
31.5.2018
6 Jízda amerického konvoje přes Česko
1.6.2018
13 Návrh státního rozpočtu na příští rok
1.6.2018
20 Děti narozené s váhou do 500 g
2.6.2018
11 Aviatická pouť
2.6.2018
25 Pouť smíření z Pohořelic do Brna
3.6.2018
2 Referendum ČSSD o vládě
3.6.2018
9 Projekt "Poslední adresa"
4.6.2018
25 Výrok Alexandra Gaulanda
5.6.2018
13 Dostupné bydlení v Brně
6.6.2018
11 Nový vysílací standart DVBT2
6.6.2018
19 Otrava jídlem v Hradci Králové
7.6.2018
1 Sestavování Babišovy vlády
7.6.2018
6 Nové odvolání v kauze Jany Nečasové
7.6.2018
29 Ohrožená pohotovost ve frýdlantské nemocnici
8.6.2018
25 Unikátní příběh hokejových rytířů z Las Vegas
8.6.2018
26 Tři chlapce v Třinci zasáhl blesk
8.6.2018
27 Rodný dům Františka Palackého
9.6.2018
1 Růst minimální mzdy
9.6.2018
10 Demonstrace v Mohuči
9.6.2018
12 Muzejní noc
9.6.2018
24 Vyprošťování železničního jeřábu

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018

Datum Pořadí
Titulek
10.6.2018 21 Stravování v domovech pro seniory
10.6.2018 25 S dítětem k moři jen se svolením rodiče
13.6.2018
3 Schůze vlády kvůli státnímu rozpočtu
14.6.2018
9 Nespokojení lékárníci
15.6.2018
2 Souhlas ČSSD se vstupem do vlády
15.6.2018 23 Falešná hranice jako provokace StB
16.6.2018
8 Československé pedály
16.6.2018 30 Peníze pro handicapované sportovce
17.6.2018 11 Němečtí fotbalisti z řad cizinců
17.6.2018 22 Světový podnikatel roku staví byty pro mladé Brazilce
20.6.2018
1 Obrysy nové Babišovy vlády
20.6.2018
3 Cesta k vládě
20.6.2018 16 Pokuta pro SPD
20.6.2018 31 Ceny pro mladé vědce
21.6.2018 31 Nejistota kolem britsko-irských hranic
22.6.2018 21 Opatření na česko-německých hranicích
23.6.2018 20 Zavlažování v Lednici
24.6.2018
9 Milníky roku 1942
25.6.2018 10 Donald Trump a přístup k ilegálním přistěhovalcům
26.6.2018
1 Den do jmenování nové vlády
27.6.2018 14 Ústavní soud o amnestii Václava Klause
27.6.2018 16 Nebezpečné připojení na bezplatných wi-fi
27.6.2018 24 Dražba kladenské huti Poldi
28.6.2018 11 Vzpomínka na generála Bílého
28.6.2018 20 Fotbalový tým uvázl v jeskyni
29.6.2018 19 Ozbrojený útok na americké novináře
30.6.2018
7 Odjezd na dovolenou bez potíží
30.6.2018
9 Přehlídka světové kinematografie v Karlových Varech
30.6.2018 13 Den s vodními záchranáři
30.6.2018 25 Kořeny českého trampingu
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Prahy
Datum Pořadí
Titulek
2.1.2018
12 Protipovodňová ochrana Č. Budějovic
2.1.2018
15 Parkovací zóny v Českých Budějovicích
23.1.2018
5 Obce zvýší pokuty za špatné parkování
23.1.2018
6 Pokuty za lyžování mimo sjezdovku
23.1.2018 11 Hasičům komplikují zásahy špatně zaparkovaná auta
30.1.2018 11 Kutná Hora má zájemce o cukrovar
1.2.2018
4 Rozhodnutí o Libeňském mostě
2.2.2018
6 Aktivisté mohou zůstat v budově bývalé kliniky …
12.2.2018 11 Energetické úložiště v Mydlovarech
14.2.2018
6 M. Doležálek vyhrál soutěž v angličtině
20.2.2018
9 Oprava železničních mostů v Plzni
1.3.2018
13 Spor o autobusové nádraží v Pardubicích
8.3.2018
16 Vzácná mořská kachna v Českém Švýcarsku
13.3.2018 17 Přibývá úrazů lyžařů u Lipna
15.3.2018
7 Bezpečnější vyzvedávání dětí ze škol
19.3.2018
3 Otevírání neudržovaných cest
23.3.2018 13 Teplické gymnázium opravilo školní kapli

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018

Datum
4.4.2018
12.4.2018
18.4.2018
20.4.2018
20.4.2018
11.5.2018
15.5.2018
17.5.2018
18.5.2018
23.5.2018
25.5.2018
30.5.2018
1.6.2018
7.6.2018
14.6.2018
21.6.2018
27.6.2018

Pořadí
Titulek
11 Nedostatek včel v Libereckém kraji
10 Zápach z fermentační linky v Blšanech
11 Plzeň se chytá na festival Finále
3 Elektrifikace trati z Bavorska odložena
7 Virtuální model Prahy
6 Odpadky po technoparty
11 Zásoby jablek docházejí
1 Spory v pražské koalici
13 Nová silnice v ČB
7 Předsvatební focení v Praze
2 Zkoumání příčin povodní
11 Podoba sv. Zdislavy
4 Spojnice mezi Libercem a Jabloncem
8 Spor o názvu karlovarské arény
5 Dražší vjezd do centra Českého Krumlova
5 Problémy s stavbou dálnice D35
3 Trest pro Ratha

29

ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Brna
Datum Pořadí
Titulek
4.1.2018
4 Neobvyklý spor dnes řešil Okresní soud…
18.1.2018 13 Horečka sobotní noci
25.1.2018
6 Příprava na volbu
29.1.2018
8 Hasiči zachraňují pomocí AED
31.1.2018
3 Dva lehce zranění zůstali po ranní nehodě v Rosicích
31.1.2018 16 Skladby pro republiku
1.2.2018
2 Péče o seniory
5.2.2018
15 Vzpomínka na Jiřího Rašku
6.2.2018
12 Budoucnost brněnské LDN
14.2.2018
8 Oprava Národního divadla
20.2.2018 11 Přesun nádraží
6.3.2018
8 Protesty proti Ondráčkovi
14.3.2018
3 Vznik komunitního centra
19.3.2018 13 Operety na JAMU
21.3.2018
3 Přesun okresů
21.3.2018
8 Práce pro hendikepované
29.3.2018
3 Začíná turistická sezony

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018

Datum Pořadí
Titulek
3.4.2018
1 Opravy silnic
12.4.2018
12 V UH se otevřela věznice školám
13.4.2018
3 Požáry lesa u Oslavan
18.4.2018
12 Fanoušci Ocelářů
20.4.2018
3 Látky chránící před UV záření
2.5.2018
10 Výroba ekologického paliva
17.5.2018
1 Nové zdroje vody
17.5.2018
3 Cena benzínu na jižní Moravě
28.5.2018
14 Zájem o festival Re:publika
29.5.2018
6 Zájem o mlékomaty opadá
30.5.2018
4 Spory rodičů o svěření dětí do péče
1.6.2018
1 Měření rychlosti
12.6.2018
5 Jednání autobusových dopravců
27.6.2018
7 Levandule rozkvetly
27.6.2018
13 Plavec v Baťově kanále
28.6.2018
8 Likvidace munice
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Ostravy
Datum Pořadí
Titulek
4.1.2018
8 Řezbáři chystají ledové sochy
10.1.2018
7 Pevnost připravuje nové expozice
12.1.2018
6 Kraj odmítl skládku uhlí
12.1.2018 11 Jeseníky hlásí dobré lyžařské podmínky
15.1.2018 11 Divadelní galerie slaví 5 let
29.1.2018
4 Nejhorší ovzduší bylo vloni v Radvanicích
8.2.2018
8 Co bude s Bedřiškou?
19.2.2018
4 Jednání o pozemcích pod můstky
20.2.2018
3 Zátorský před soudem
22.2.2018 11 Masopust na fotografiích
27.2.2018
5 Výroba v jesenickém Hardu stále neobnovena
5.3.2018
1 Denní centra nemají oblečení
9.3.2018
4 4 mosty v Ostravě v havarijním stavu
9.3.2018
8 Slaví, jsou spolu 75 let spolu
13.3.2018
1 Vítkovické strojírny na sebe podají insolvenční návrh
20.3.2018
1 22 nebezpečných provozů v kraji
29.3.2018
1 Fronta na výpovědi ve Vítkovických strojírnách

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018

Datum
12.4.2018
13.4.2018
16.4.2018
18.4.2018
20.4.2018
3.5.2018
18.5.2018
23.5.2018
23.5.2018
29.5.2018
29.5.2018
8.6.2018
13.6.2018
21.6.2018
29.6.2018
29.6.2018

Pořadí
Titulek
9 Odpadky zaplavily Odru
9 Aktivní zálohy cvičí v Mošnově
2 Děti Země nevzdávají spor o D1
5 Ostrava je nej město pro byznys
10 ČEZ varuje před falešnými prodejci
1 Sucho na vodních tocích
7 Majáles v Ostravě
3 Komunální volby
5 Pobočka ČHMÚ v Ostravě má 50 let
6 Lihový boss svědčil
7 Koupaliště se chystají na sezonu
7 Školní statek v Opavě
1 Karviná nechce doplatky na bydlení
11 Opavané uctili památku Heliodora Píky
10 Dopravu čeká zatěžkávací zkouška
12 Na Ježníku vzniknou dílny a internát
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Zprávy ve 23 1/2
Datum Pořadí
Titulek
1.1.2018
6 Novoroční oslavy
2.1.2018
15 První letošní dítě v babyboxu
3.1.2018
9 Kvůli mrazům v USA už zemřelo 16 lidí
4.1.2018
12 Bezpečnostní slabina v počítačích
5.1.2018
9 Kritici v ČSSD založili platformu
5.1.2018
10 Korupční kauza s léky na předpis
7.1.2018
7 Závěr celostátního fóra Pirátů
15.1.2018 15 Vyšetřování vraždy na Ústecku
17.1.2018
7 Dopravu stále komplikuje sníh a náledí
18.1.2018
3 Prezident přijme demisi vlády v pátek
22.1.2018
4 Tragický požár v pražském hotelu
23.1.2018
9 Kauza Čapí hnízdo na půdě europarlamentu
26.1.2018
4 Volba prezidenta a názory v rodině
26.1.2018 11 Podmínka pro exhejtmana Ústeckého kraje
28.1.2018
2 Skládání nové vlády
31.1.2018 11 Jednání senátních výborů
31.1.2018 12 Bezpečnostní agentura proti divočákům
2.2.2018
1 Nová jaderná strategie Spojených států
4.2.2018
10 V Gugatemale objevili desítky zaniklých měst
6.2.2018
10 Britský zatykač na Assange platí
7.2.2018
2 Koaliční dohoda v Německu
7.2.2018
5 Vláda schválila novelu zákona o zbraních
11.2.2018
4 Politici o právech homosexuálů
13.2.2018
4 Martin Schulz skončil v čele německé SPD
13.2.2018
8 Návrh na zmírnění zákazu kouření

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018

Datum Pořadí
Titulek
14.2.2018
7 Neshody ohledně obecného referenda
15.2.2018
7 Mírová mise Nato v Iráku
19.2.2018
2 Napětí mezi Polskem a Izraelem
26.2.2018
8 Bělobrádek zřejmě nebude obhajovat post
27.2.2018
5 Omezení naftových motorů v Německu
27.2.2018
6 Babiš vyzval šéfa GIBS k rezignaci
27.2.2018 11 Boeing vyrobí dva speciály pro Trumpa
28.2.2018 10 Ceny asociace českých kameramanů
1.3.2018
6 Kauza zadrženého kurdského politika
2.3.2018
8 Mimořádná schůze k odvolání T. Okamury
2.3.2018
9 Britské ostrovy zasáhla bouře Emma
8.3.2018
1 Miloš Zeman složil prezidentský slib
8.3.2018
5 Americká cla na dovoz oceli a hliníku
9.3.2018
5 Jednání o šéfovi GIBS ve sněmovně
13.3.2018 16 Střelba v autobuse na Smíchově
14.3.2018 11 Merkelová je počtvrté kancléřkou Německa
15.3.2018 12 Sedm let války v Sýrii
16.3.2018 10 Nikulin nemá nárok na azyl v Česku
17.3.2018
5 Vydání Radovana Krejčíře
19.3.2018
1 Sestavování nové slovenské vlády
19.3.2018
4 Reakce na Putinovo znovuzvolení
21.3.2018
9 Kauza otravy bývalého ruského špiona
21.3.2018 14 Nebezpečné parkování kamionů u dálnic
23.3.2018
5 Trump podepsal zákon o rozpočtu
26.3.2018 12 Chladné jaro
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Zprávy ve 23 2/2
Datum Pořadí
Titulek
1.4.2018
4 Ruští diplomaté vyhoštěni z USA
3.4.2018
6 Policie zasahuje v sídle Youtube
3.4.2018
9 Vyjednávání o postech ve vládě
3.4.2018
10 Další fáze rozhovorů o nové vládě
5.4.2018
5 Kauza methanol u Krajského soudu ve Zlíně
6.4.2018
4 Skripal se zotavuje po otravě
12.4.2018
5 EU chce kontrolovat Facebook ohledně ochrany …
17.4.2018 12 Stížnosti na systém parkování v Praze
20.4.2018 16 Spalničky uzavřely část nemocnice
24.4.2018
3 Jména pro novou vládu
25.4.2018
6 Opata jmenován náčelníkem gen.štábu
25.4.2018 11 Poprvé zasedla komise pro kontrolu GIBS
27.4.2018
5 Šéfem ČMKOS bude i dál Josef Středula
28.4.2018
7 Útok na rebely v Jemenu
29.4.2018
6 Protesty v Arménii
29.4.2018
9 České lékařské týmy pomáhají v zahraničí
1.5.2018
7 Výjimka z amerických cel pro EU
2.5.2018
18 Mláďata orla jestřábího v liberecké zoo
3.5.2018
6 Srážka vlaků u Křemže na Českokrumlovsku
3.5.2018
7 Provoz na trati u Křemže obnoven
3.5.2018
9 ČHMÚ varuje před extrémními bouřkami
7.5.2018
8 Air France hrozí zánik
8.5.2018
5 USA odstupují od dohody Íránem
3.5.2018
5 Schůzka lídrů ANO a ČSSD
4.5.2018
9 Opera La traviata v Ostravě
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Datum Pořadí
Titulek
17.5.2018
9 Šéf rozvědky postaven mimo službu
19.5.2018
6 GIBS obvinila exdetektiva z podvodu
19.5.2018 12 V Brně je večer otevřeno více než 50 muzeí a …
29.5.2018
4 Novinář Babčenko byl v Kyjevě zavražděn
24.5.2018 13 Kraje zohlední potřeby lidí postižením
28.5.2018
6 Chyba v maturitním testu z češtiny
26.5.2018
6 Premiéři ČR a SR zahájili festival
31.5.2018
5 Na Chebsku narazil vlak do stromu
3.6.2018
3 Volby ve Slovinsku
3.6.2018
7 Přívalové deště na severu Moravy
3.6.2018
13 Příběh hrdiny československých legií
5.6.2018
6 Lhůta na vrácení dotace na Čapí hnízdo
9.6.2018
6 Demonstrace v německé Mohuči
11.6.2018
1 Blíží se schůzka Trumpa s Kim Čong-unem
15.6.2018
9 Zvýšení výdajů na obranu
6.6.2018
6 Požár hotelu v centru Londýna
14.6.2018 17 Rozloučení s Františkem Suchým
19.6.2018 12 Diskuze o JE Dukovany
20.6.2018
1 Trump zrušil rozdělování rodin migrantů
20.6.2018
3 Maďarský boj proti migraci
20.6.2018
4 Maďarsko: tresty za podporu migrace
20.6.2018
6 Pomoc s kůrovcovou kalamitou
21.6.2018 11 Jan Kočka čelí obvinění z daňového úniku
28.6.2018 13 Pamětní deska arm.gen. Josefa Bílého
30.6.2018
4 Protest proti těžbě uhlí na Mostecku
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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 98 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 98 % procent příspěvků bez narušení kritéria
vyváženosti se tak zkoumané relace České televize umístily na horní hranici tohoto intervalu.
Rešeršované studie:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Česká republika
Tento dokument obsahuje všechna podstatná zjištění výzkumu.
Pokud však některou informaci postrádáte, připravíme Vám ji na požádání.
Budeme rádi za jakékoliv další náměty.
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