
Analýza zastoupení regionů ve zpravodajství České televize 
(1.1.2015 až 30.6.2018) 

Celková stopáž zkoumaných pořadů za období 1.1.2015 až 30.6.2018 byla 2688 hodin a 46 minut v 91 501 příspěvcích:  Události, Události, komentáře, Události v regionech 
(Praha, Brno, Ostrava) a Události v kultuře 
Báze analýzy: Příspěvky z domácích regionů = sledovaných relací se vztažnou oblastí náležící mezi obce, kraje či regiony ČR 
*) HEROT, P. a SUCHÁČEK, J. Meditorial Development: The Case of Czech Republic. European Journal of Social Sciences. EuroJournals, Inc., 2012, s. 461-471, ISSN 1450-
2267 

→ Podíl informací o Praze v Událostech ČT zůstává v dlouhodobé časové perspektivě napříč relacemi nejstabilnější. V mezinárodním 
porovnání informují Události o metropoli relativně méně intenzivně. Pro Události v kultuře je Praha zdrojem nadpolovičního množství 
příspěvku z regionů.  

→ S Prahou jsou relativně častěji pojeny informace z oblasti justice (Rath, Rittig, Janoušek ad.) ale také zprávy z kultury či ze společnosti 
(demonstrace, petice). V případě Událostí v regionech se ukázalo, že o Praze relace řadí relativně častěji informace o městské hromadné 
dopravě, než-li regionální mutace z Brna a Ostravy o brněnské, respektive ostravské městské hromadné dopravě  

→ Součástí výstupu je i porovnání intenzity pokrytí krajů s podílem na populaci dle ČSÚ. Komparace má ilustrativní charakter, nicméně 
populace jednotlivých lokalit je důležitým vodítkem při posuzování struktury zpravodajství o regionech. Výsledky jsou příznačné pro tzv. 
monocentrickou strukturu uspořádání sil ve státě (Herot, Sucháček 2012)*, kdy Praha je sídlem center řady významných institucí veřejné, 
soukromé i neziskové sféry a hlavním dopravním uzlem v ČR. Praha je v porovnání s ostatními kraji jako plně městský region zcela atypická: to 
se při porovnání podílu na regionálním vysílání s podílem na populaci odráží v relativní převaze medializace Prahy jako regionu. Prahu je však 
nutné vnímat také jako přirozené centrum Středočeského kraje, který je naopak jako region bez metropole dlouhodobě relativně 
podmedializován. V souhrnu Hl. m. Prahy a Středočeského kraje tak dochází k nezanedbatelnému vyvažování. 

 
Ad-hoc výstup vychází z kontinuálního obsahového výzkumu informačních pořadů ČT, přičemž klíčový použitý parametr je v tomto případě 
vztažná oblast příspěvku. Ta je zjišťována pro každý jednotlivý příspěvek, tzn. ke které geografické oblasti se příspěvek ve své většině vztahuje. 
Pro domácí zpravodajství je detailně monitorována vztažná oblast na úrovni obcí a krajů. Rozhodující pro určení vztažné oblasti je dopad 
informace. Legislativní proces v českém parlamentu bude klasifikován se vztahem k ČR (zákony platí pro celou populaci), ale omezení dopravy 
v blízkosti parlamentních budov má vztah pouze k Praze (řidiči v Chocni mohou zůstat klidní, pokud právě nemají cestu do Prahy). 

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/0001-11-2010-2900
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Podíl Prahy na regionálním obsahu vybraných zpravodajských relací ČT (podíl na počtu příspěvků) a srovnání s jinými médii 

ZPRAVODAJSKÉ RELACE: shrnutí 
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Časový vývoj podílu Prahy na regionálním obsahu vybraných relací České televize 
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Praha ostatní regiony 

1. 1. 2018 - 30. 6. 2018 



Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014)                          3 
3 Analýza zastoupení regionů ve zpravodajství České televize (1.1.2015 až 30.6.2018) 

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA 

3 

TOP 50 nejčastěji prezentovaných kombinací kraj x téma: počet příspěvků 

ZPRAVODAJSKÉ RELACE: shrnutí 

Události 
Hlavní město Praha: soudní spory, procesy 299 Hlavní město Praha: historické památky 80 

Hlavní město Praha: svátky, výročí, piety 291 Hlavní město Praha: automobilová a silniční doprava 78 

Hlavní město Praha: divadelnictví 158 Hlavní město Praha: městská hromadná doprava 78 

Hlavní město Praha: muzea, archivy 157 Středočeský kraj: kalamity z extrémního počasí  78 

Hlavní město Praha: hudba  150 Olomoucký kraj: kalamity z extrémního počasí 77 

Moravskoslezský kraj: úroveň znečištění 143 Hlavní město Praha: zdravotní stav jednotlivců 75 

Moravskoslezský kraj: těžba, hornictví, hutnictví 141 Karlovarský kraj: kinematografie 75 

Hlavní město Praha: magistrát 134 Středočeský kraj: stavby a rekonstrukce silnic 72 

Hlavní město Praha: výtvarné umění 129 Jihomoravský kraj: automobilová doprava 68 

Hlavní město Praha: demonstrace, petice 127 Jihomoravský kraj: silniční dopravní nehody 68 

Hlavní město Praha: stavby a rekonstrukce silnic 127 Liberecký kraj: kalamity z extrémního počasí 67 

Jihomoravský kraj: stavby a rekonstrukce silnic 115 Moravskoslezský kraj: železniční dopravní nehody 67 

Hlavní město Praha: II. světová válka 101 Jihomoravský kraj: počasí (životní prostředí) 66 

Jihomoravský kraj: kalamity z extrémního počasí  101 Karlovarský kraj: kalamity z extrémního počasí  66 

Jihomoravský kraj: svátky, výročí, piety 92 Hlavní město Praha: nemocnice a zdravotnická zařízení  65 

Moravskoslezský kraj: kalamity z extrémního počasí 90 Středočeský kraj: soudní spory, procesy 65 

Hlavní město Praha: kinematografie 89 Středočeský kraj: svátky, výročí, piety 65 

Hlavní město Praha: korupce a úplatky 88 Ústecký kraj: těžba, hornictví, hutnictví  65 

Moravskoslezský kraj: stavby a rekonstrukce silnic 88 Moravskoslezský kraj: soudní spory, procesy 64 

Jihomoravský kraj: soudní spory, procesy 87 Moravskoslezský kraj: svátky, výročí, piety 64 

Kraj Vysočina: stavby a rekonstrukce silnic 87 Kraj Vysočina: kalamity z extrémního počasí 63 

Zlínský kraj: choroby zemědělských zvířat a plodin 87 Hlavní město Praha: daňová politika, reformy 62 

Jihomoravský kraj: magistráty, obecní úřady 84 Ústecký kraj: magistráty, obecní úřady 62 

Metodika: Každému příspěvku může být přiřazeno více vztažných oblastí. Na příklad příspěvek o státních svátcích se bude týkat celé České republiky a 
pokud redakce natočí reportáž z akce v Praze, příspěvek bude mít v tomto případě vztažné prostory dva, avšak není nutně pouze o hlavním městě.   
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ZPRAVODAJSKÉ RELACE: tematické kategorie - komparace 
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životní prostředí 

hospodářský život 

nehody, kalamity 

1,5% 

0,5% 
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0,0% 
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menšiny, lidská práva 

zdravotnictví 

mezinárodní události 

státní správa 

regionální politika 

sport 

0,0% 

-0,1% 

-0,1% 

-0,1% 

-0,2% 

-0,2% 

-0,6% 

-1,0% 

zábava 

hospodářský život 
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Tematické kategorie převažující v Praze a v ostatních regionech: 

v Událostech v Událostech, komentářích v Událostech v kultuře 

Způsob výpočtu: Hodnota v grafu je rozdílem mezi procentuálními podíly jednotlivých tematických kategorií na počtu příspěvků sledovaných zpravodajských relací s přihlédnutím  
ke vztažnému prostoru analyzovaných příspěvků. 
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ZPRAVODAJSKÉ RELACE: témata 
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Způsob výpočtu: Hodnota v grafu je rozdílem mezi procentuálními podíly jednotlivých tematických kategorií na počtu příspěvků sledovaných zpravodajských relací s přihlédnutím  
ke vztažnému prostoru analyzovaných příspěvků. 

Témata převažující v Praze a v ostatních regionech: 
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UDÁLOSTI 

4452 

2191 

2055 

1548 

1208 

956 

905 

874 

829 

810 

764 

672 

602 

566 

Hlavní město Praha 

Jihomoravský kraj 

Moravskoslezský kraj 

Středočeský kraj 

Ústecký kraj 

Zlínský kraj 

Královéhradecký kraj 

Jihočeský kraj 

Olomoucký kraj 

Kraj Vysočina 

Karlovarský kraj 

Plzeňský kraj 

Pardubický kraj 

Liberecký kraj 

Nejčastěji prezentovaný kraj (vlevo; počet příspěvků), TOP 20 nejvíce prezentovaných témat (vpravo, počet příspěvků) a podíl jednotlivých krajů na 
regionálním zpravodajství Události v porovnáním s podílem na populaci jednotlivých krajů (vlevo dole): 1.1.2015 až 30.6.2018 

23% 

11% 10% 

8% 

6% 
5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 

12% 11% 
11% 

13% 

8% 

5% 5% 6% 6% 5% 

3% 

5% 5% 
4% 

PHA JMK MSK STC ULK ZLK HKK JHC OLK VYS KVK PLK PAK LBK 

podíl na reg. vysílání podíl populace 

Praha 

soudní spory, procesy 298 

svátky, výročí, piety 291 

divadelnictví 158 

muzea, archivy 156 

hudba  149 

magistrát, úřady 134 

výtvarné umění 128 

stavby a rekonstrukce silnic 127 

demonstrace, petice 126 

II. světová válka 100 

kinematografie 89 

korupce a úplatky 88 

historické památky  80 

automobilová doprava 78 

městská hromadná doprava 78 

zdravotní stav jednotlivců 75 

nemocnice a zdrav. zařízení 65 

daňová politika, reformy 62 

bezpečnostní politika 61 

násilné trestné činy 59 

ostatní regiony 

kalamity z extrémního počasí 1045 

stavby a rekonstrukce silnic 729 

počasí (životní prostředí) 531 

svátky, výročí, piety 514 

soudní spory, procesy 474 

magistráty, obecní úřady 459 

vodohospodářství 447 

finance měst, obcí a krajů 422 

silniční dopravní nehody 402 

automobilová doprava 373 

imigrační a azylová politika 272 

muzea, archivy 267 

úroveň znečištění 262 

historické památky  257 

těžba, hornictví, hutnictví 257 

násilné trestné činy 248 

informace o branžích a firmách 244 

rekreační sportování 241 

požáry 233 

nemocnice a zdrav. zařízení  229 

Pozn.: součet podílů jednotlivých krajů na regionálním vysílání zpravidla nedosahuje 100 %. Doplněk do 100 % je představován informacemi o 
nadkrajských celcích (př. východní Čechy, jižní Morava apod.). 
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UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE 

825 

186 

184 

169 

140 

90 

83 

83 

74 

65 

63 

45 

43 

38 

Hlavní město Praha 

Jihomoravský kraj 

Moravskoslezský kraj 

Středočeský kraj 

Ústecký kraj 

Zlínský kraj 

Olomoucký kraj 

Jihočeský kraj 

Královéhradecký kraj 

Liberecký kraj 

Plzeňský kraj 

Kraj Vysočina 

Karlovarský kraj 

Pardubický kraj 

Nejčastěji prezentovaný kraj (vlevo; počet příspěvků) a TOP 20 nejvíce prezentovaných témat (vpravo, počet příspěvků) a podíl jednotlivých krajů na 
regionálním zpravodajství Událostí, komentářů v porovnáním s podílem na populaci jednotlivých krajů (vlevo dole): 1.1.2015 až 30.6.2018 

37% 

8% 8% 8% 
6% 

4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

12% 11% 11% 
13% 

8% 
5% 6% 6% 5% 4% 

5% 5% 
3% 

5% 

PHA JMK MSK STC ULK ZLK OLK JHC HKK LBK PLK VYS KVK PAK 

podíl na reg. vysílání podíl populace 

Praha 

soudní spory, procesy 83 

magistrát, úřady 59 

demonstrace, petice 52 

stavby a rekonstrukce silnic 44 

svátky, výročí, piety 42 

korupce a úplatky 30 

prezident 29 

mezinárodní návštěvy politiků 28 

městská hromadná doprava 27 

komunální politika 25 

vztahy mezi zeměmi 25 

taxislužba 24 

pochybení policie, policistů 23 

ANO (program, lidé) 22 

kriminální činy 19 

výtvarné umění 19 

imigrační a azylová politika 17 

finance měst, obcí a krajů 16 

násilné trestné činy 15 

muzea, archivy 15 

ostatní regiony 

soudní spory, procesy 90 

kalamity z extrémního počasí 82 

stavby a rekonstrukce silnic 72 

těžba, hornictví, hutnictví 63 

imigrační a azylová politika 55 

násilné trestné činy 54 

prezident 40 

komunální politika 37 

svátky, výročí, piety 35 

ČSSD (program, lidé) 35 

nehody v hospodářství  34 

silniční dopravní nehody 33 

demonstrace, petice 32 

energetická politika státu 31 

inf. o více politických stranách 28 

korupce a úplatky 28 

vodohospodářství 27 

želez. dopravní nehody 27 

magistráty, obecní úřady 26 

daňová politika, reformy 25 

Pozn.: součet podílů jednotlivých krajů na regionálním vysílání zpravidla nedosahuje 100 %. Doplněk do 100 % je představován informacemi o 
nadkrajských celcích (př. východní Čechy, jižní Morava apod.). 
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UDÁLOSTI V KULTUŘE 

3710 

755 

627 

271 

219 

208 

182 

145 

119 

114 

111 

95 

65 

62 

Hlavní město Praha 

Jihomoravský kraj 

Moravskoslezský kraj 

Karlovarský kraj 

Zlínský kraj 

Plzeňský kraj 

Jihočeský kraj 

Královéhradecký kraj 

Kraj Vysočina 

Olomoucký kraj 

Středočeský kraj 

Pardubický kraj 

Liberecký kraj 

Ústecký kraj 

Nejčastěji prezentovaný kraj (vlevo; počet příspěvků) a TOP 10 nejvíce prezentovaných témat (vpravo, počet příspěvků) a podíl jednotlivých krajů na 
regionálním zpravodajství Událostí v kultuře v porovnáním s podílem na populaci jednotlivých krajů (vlevo dole): 1.1.2015 až 30.6.2018 

55% 

11% 9% 

4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 

12% 11% 
11% 

3% 
5% 5% 6% 5% 5% 6% 

13% 

5% 4% 

8% 

PHA JMK MSK KVK ZLK PLK JHC HKK VYS OLK STC PAK LBK ULK 

podíl na reg. vysílání podíl populace 

Praha 

hudba 1086 

výtvarné umění 903 

divadelnictví 853 

kinematografie 466 

muzea, archivy 286 

literatura 203 

architektura, urbanistika 182 

svátky, výročí, piety 125 

design  97 

historické památky  73 

ostatní regiony 

hudba  684 

divadelnictví 677 

výtvarné umění 571 

kinematografie 561 

muzea, archivy 336 

architektura, urbanistika 164 

historické památky 162 

literatura 113 

svátky, výročí, piety 76 

tel. a rozhl. pořady 70 

Pozn.: součet podílů jednotlivých krajů na regionálním vysílání zpravidla nedosahuje 100 %. Doplněk do 
100 % je představován informacemi o nadkrajských celcích (př. východní Čechy, jižní Morava apod.). 
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UDÁLOSTI V REGIONECH (PRAHA) 

1659 

1574 

1508 

1367 

1333 

1307 

1269 

1197 

955 

825 

78 

53 

24 

23 

Hlavní město Praha 

Královéhradecký kraj 

Jihočeský kraj 

Kraj Vysočina 

Pardubický kraj 

Ústecký kraj 

Plzeňský kraj 

Liberecký kraj 

Středočeský kraj 

Karlovarský kraj 

Jihomoravský kraj 

Moravskoslezský … 

Zlínský kraj 

Olomoucký kraj 

Praha 

magistrát, úřady 418 

městská hromadná doprava 131 

stavby a rekonstrukce silnic 114 

historické památky  89 

svátky, výročí, piety 82 

soudní spory, procesy 66 

komunální politika 64 

územní plánování 50 

demonstrace, petice 48 

finance měst, obcí a krajů 47 

informace o branžích a firmách 45 

doprava obecně 44 

parkování 40 

architektura, urbanistika 39 

výtvarné umění 38 

automobilová doprava 37 

volnočasové aktivity 33 

fauna 29 

vodohospodářství 28 

hudba  27 

ostatní lokality 

magistráty, obecní úřady 1709 

stavby a rekonstrukce silnic 794 

kalamity z extrémního počasí 607 

finance měst, obcí a krajů 530 

historické památky 459 

informace o branžích a firmách 401 

nemocnice a zdrav. zařízení  378 

vodohospodářství 368 

soudní spory, procesy 334 

krajské úřady a zastupitelstva  330 

fauna 326 

volnočasové aktivity 293 

svátky, výročí, piety 264 

odpady, recyklace 257 

rekreační sportování  255 

muzea, archivy 253 

CHKO, národní parky 221 

regiony obecně 215 

cestovní ruch 204 

územní plánování 193 

Nejčastěji prezentovaný kraj (vlevo; počet příspěvků), TOP 20 témat týkajících se Prahy a ostatních regionů (vpravo, počet příspěvků) a podíl jednotlivých 
krajů na regionálním zpravodajství relace v porovnáním s podílem na populaci jednotlivých českých krajů (vlevo dole): 1.1.2015 až 30.6.2018 

12% 11% 11% 
9% 9% 9% 8% 

7% 
6% 

20% 

8% 
10% 

8% 

13% 

9% 

7% 

21% 

5% 

PHA HKK JHC PAK ULK PLK LBK STC KVK 

podíl na reg. vysílání podíl populace 

Praha 
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UDÁLOSTI V REGIONECH (BRNO) 

7614 

2281 

1120 

414 

119 

100 

97 

32 

21 

17 

9 

9 

9 

5 

Jihomoravský kraj 

Zlínský kraj 

Kraj Vysočina 

Olomoucký kraj 

Pardubický kraj 

Hlavní město Praha 

Moravskoslezský kraj 

Středočeský kraj 

Jihočeský kraj 

Ústecký kraj 

Liberecký kraj 

Královéhradecký kraj 

Karlovarský kraj 

Plzeňský kraj 

Brno 

magistrát, úřady 592 

divadelnictví  228 

soudní spory, procesy 225 

finance měst, obcí a krajů 141 

výtvarné umění 134 

stavby a rekonstrukce silnic 130 

hudba 103 

historické památky  101 

svátky, výročí, piety 98 

městská hromadná doprava 95 

muzea, archivy 94 

nemocnice a zdrav. zařízení  90 

architektura, urbanistika 82 

vysoké školy 81 

organizace sportovních akcí 78 

nádraží (provoz, modernizace) 78 

komunální politika 74 

volnočasové aktivity 73 

informace o branžích a firmách 71 

násilné trestné činy 70 

ostatní lokality 

magistráty, obecní úřady 974 

stavby a rekonstrukce silnic  568 

kalamity z extrémního počasí 488 

soudní spory, procesy 343 

historické památky  335 

finance měst, obcí a krajů 315 

silniční dopravní nehody 309 

informace o branžích a firmách 295 

vodohospodářství 267 

počasí (životní prostředí) 257 

nemocnice a zdrav. zařízení 208 

hospodaření zemědělců 207 

volnočasové aktivity 203 

muzea, archivy 192 

svátky, výročí, piety 180 

územní plánování 179 

fauna 169 

rekreační sportování 167 

choroby zem. zvířat a plodin 158 

krajské úřady a zastupitelstva 153 

Nejčastěji prezentovaný kraj (vlevo; počet příspěvků) a TOP 20 témat týkajících se Brna a ostatních okresů (vpravo, počet příspěvků) a podíl jednotlivých 
krajů na regionálním zpravodajství relace v porovnáním s podílem na populaci vybraných krajů (vlevo dole): 1.1.2015 až 30.6.2018 

60% 

18% 

9% 

52% 

26% 
22% 

JMK ZLK VYS 

podíl na reg. vysílání podíl populace 

Brno 
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UDÁLOSTI V REGIONECH (OSTRAVA) 

7344 

2395 

178 

66 

61 

18 

18 

15 

13 

12 

10 

10 

7 

7 

Moravskoslezský kraj 

Olomoucký kraj 

Zlínský kraj 

Jihomoravský kraj 

Hlavní město Praha 

Středočeský kraj 

Kraj Vysočina 

Pardubický kraj 

Ústecký kraj 

Liberecký kraj 

Královéhradecký kraj 

Karlovarský kraj 

Plzeňský kraj 

Jihočeský kraj 

Ostrava 

soudní spory, procesy 267 

magistrát, úřady 218 

divadelnictví 172 

výtvarné umění 154 

hudba 106 

strojírenství, ocelářství  105 

stavby a rekonstrukce silnic 96 

městská hromadná doprava 86 

nemocnice a zdrav. zařízení  79 

vysoké školy 79 

násilné trestné činy  69 

svátky, výročí, piety 68 

finance měst, obcí a krajů 60 

architektura, urbanistika 59 

těžba, hornictví, hutnictví 57 

bytová a stavební politika 56 

úroveň znečištění 55 

majetkové prohřešky 54 

volnočasové aktivity 54 

organizace sportovních akcí 53 

ostatní lokality 

magistráty, obecní úřady 719 

soudní spory, procesy 393 

kalamity z extrémního počasí 323 

těžba, hornictví, hutnictví 287 

stavby a rekonstrukce silnic 286 

historické památky 252 

vodohospodářství 242 

finance měst, obcí a krajů 218 

informace o branžích a firmách 200 

úroveň znečištění 191 

počasí (životní prostředí) 176 

volnočasové aktivity 173 

bytová a stavební politika 161 

muzea, archivy 147 

nemocnice a zdrav. zařízení 138 

rekreační sportování 136 

krajské úřady a zastupitelstva 130 

výtvarné umění 130 

nezaměstnanost 123 

silniční dopravní nehody 123 

70% 

23% 

66% 

34% 

MSK OLK 

podíl na reg. vysílání podíl populace 

Nejčastěji prezentovaný kraj (vlevo; počet příspěvků) a TOP 20 témat týkajících se Brna a ostatních okresů (vpravo, počet příspěvků) a podíl jednotlivých 
krajů na regionálním zpravodajství relace v porovnáním s podílem na populaci vybraných krajů (vlevo dole): 1.1.2015 až 30.6.2018 

Ostrava 
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Guidelines 
 

 

Media Tenor 

Media Tenor: „Kde jiní pracují s pocity, my dodáváme čísla.“ 

 Unikátní řešení v media intelligence: analýza médií připravovaná týmem 
zkušených analytiků a expertů 

 Odborný partner řady korporátních, veřejných, neziskových a mediálních 
organizací 

 Více než 20 let zkušeností s mezinárodním přesahem 
 Leader v oblasti vývoje metodologií výzkumu obsahu 
 Úcta k demokratickým hodnotám, systematická podpora akademikům 
 Aktuální studie jsou dostupné na webových stránkách Media Tenoru 
 Průběžné aktuality zveřejňujeme na Facebooku. 

Naše vybraná partnerství 

Podporujeme studenty 

Pořádáme oborové akce 

Střípky z médií 

Analýza: Lewická profesionálním výkonem 
korigovala neukázněného Glińského 

Experti Media Tenoru komentují mediální jevy 

http://www.mediatenor.cz/tiskove-zpravy/
https://www.facebook.com/MediaTenorCZ/
http://wyborcza.pl/1,75398,19243745,analiza-lewicka-nie-byla-zbyt-konfrontacyjna-prof-glinski.html?disableRedirects=true
http://www.mediatenor.cz/kariera-a-staze/staze/
http://www.uklidmecesko.cz/
http://www.iir.cz/
http://www.mediatenor.cz/tmpr/
http://wyborcza.pl/1,75398,19243745,analiza-lewicka-nie-byla-zbyt-konfrontacyjna-prof-glinski.html?disableRedirects=true
http://wyborcza.pl/1,75398,19243745,analiza-lewicka-nie-byla-zbyt-konfrontacyjna-prof-glinski.html?disableRedirects=true
http://wyborcza.pl/1,75398,19243745,analiza-lewicka-nie-byla-zbyt-konfrontacyjna-prof-glinski.html?disableRedirects=true
http://wyborcza.pl/1,75398,19243745,analiza-lewicka-nie-byla-zbyt-konfrontacyjna-prof-glinski.html?disableRedirects=true
http://wyborcza.pl/1,75398,19243745,analiza-lewicka-nie-byla-zbyt-konfrontacyjna-prof-glinski.html?disableRedirects=true
http://wyborcza.pl/1,75398,19243745,analiza-lewicka-nie-byla-zbyt-konfrontacyjna-prof-glinski.html?disableRedirects=true
http://www.ieclub.cz/
http://www.ieclub.cz/
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V srpnu 2018 zpracoval Media Tenor, spol. s r. o. 

Zpracovali: Bc. Michal Průša, Mgr. Markéta Schwarzová, Ing. Pavel Herot, Ph.D. 

  

marketa.schwarzova@mediatenor.cz 

http://www.mediatenor.cz 

tel. +420 732 266 714 

Nádražní 923/118 

702 00  Ostrava  

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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mailto:michal.prusa@mediatenor.cz
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