Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků
v roce 2016
→ Media Tenor podrobil detailní analýze celkem 850 náhodně vybraných příspěvků – 550
příspěvků Událostí a po 100 příspěvcích trojice relací Událostí v regionech
→ 97,8 % příspěvků splnilo kritéria analýzy a lze je označit za vyvážené (tato hodnota je na
horní hranici intervalu rozpětí míry vyváženosti ve srovnatelných odborných studiích)

 Základní zjištění
 Metodika posuzování
 Nálezy v 1. pololetí 2016
 Nálezy ve 2. pololetí 2016
 Zkoumané příspěvky
 Metodický dodatek
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ZJIŠTĚNÍ

Media Tenor podrobil detailní analýze celkem 850 náhodně vybraných příspěvků – 550 příspěvků
Událostí a po 100 příspěvcích trojice relací Událostí v regionech.
Ve zkoumaném vzorku bylo učiněno 21 nálezů v 19 příspěvcích. V 97,8 %* příspěvků nebyla možná
kolize s vyvážeností identifikována.
15 nálezů mělo formu nízké závažnosti, 6 střední, nejvyšší stupeň závažnosti nebyl přiřazen žádnému
z příspěvků. Souhrn nálezů uvádí tabulka:
Datum

Relace

6. 1. 2016

Události v regionech z Ostravy

1. 2. 2016

Název

Pořadí

Závažnost

Typologie

V Karviné-Starém Městě chtějí
osadní výbor

8

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty,
informační neúplnost

Události v regionech z Brna

Většina dělníků Aircraft
Industries se vrátila do práce

1

Nízká**

transparentnost, logika vyvozování
závěrů

18. 2. 2016

Události v regionech z Brna

Letecká dostupnost Brna

10

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

15. 3. 2016

Události

Odškodnění pozůstalých v praxi

17

Nízká**

relevance mluvčích,
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 56 a 57.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 13.
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ZJIŠTĚNÍ

Datum

Relace

Název

Pořadí

Závažnost

16

1 x nízká, 1
x střední**

Typologie

Události

Ochrana oznamovatelů
nekalého jednání

26. 4. 2016

Události v regionech z Ostravy

Spory v Ostravě-Jihu před
referendem

3

Střední**

transparentnost, nesoulad
prezentovaných informací se
skutečností

1. 5. 2016

Události

Zájem o zbraně i zbrojní
průkazy

16

Střední**

profesionalita, práce s kamerou

3. 5. 2016

Události

Kurýři místo poštovních
doručovatelů

20

Nízká**

negativní prezentace subjektu,
prostor pro hlavní subjekty

8. 6. 2016

Události

Zrušení výchovného ústavu
v Chrastavě

27

Střední**

nesprávná interpretace závěrů

25. 4. 2016

17. 6. 2016

Události v regionech z Prahy

Sochy na Kuksu bývaly barevné

15

Nízká**

2. 7. 2016

Události

Politická krize v Ústí nad Labem

14

Střední**

Události

Volební porážka Angely
Merkelové

2

1 x nízká, 1
x střední**

5. 9. 2016

profesionalita, práce s kamerou,
prostor pro hlavní subjekty

logika promluvy, zkreslení
významu, nesoulad
prezentovaných informací se
skutečností
prostor pro hlavní subjekty,
logika prezentovaných informací
logika vyvozování závěrů,
negativní vyznění pro subjekt,
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 56 a 57.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 13.
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Datum

Relace

Název

Pořadí

Závažnost

Typologie

22. 9. 2016

Události v regionech z Prahy

Nový přestupkový zákon

3

Nízká**

ilustrační záběry, profesionalita

29. 9. 2016

Události

Horská služba modernizuje
techniku

26

Nízká**

etika, informační neúplnost

17. 10.
2016

Události

Krajský úřad na splátky

21

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty,
účelovost

22. 10.
2016

Události

Očekávání podnikatelů

18

Nízká**

nadměrná prezentace subjektu

3. 11. 2016

Události

Exhumace obětí smolenské
tragédie

24

Nízká**

transparentnost

23. 11.
2016

Události v regionech z Prahy

Sociálně vyloučená lokalita
Železný dvůr

10

Nízká**

nesoulad informací,
relevance aktérů

23. 12.
2016

Události

Problémy v Kvasinách

21

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 56 a 57.
**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

550

12

97,8 %

Události v regionech Praha

regionální zpravodajství

100

Události v regionech Brno

regionální zpravodajství

100

7

97,7 %

Události v regionech Ostrava regionální zpravodajství

100

celkem

850

19

97,8 %

Pořad
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Rozložení nálezů dle závažnosti ve zkoumaném roce 2016
15

6

nízká
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016

střední

vysoká
7
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI

Zkoumaný vzorek: 850 zpravodajských příspěvků vybraných relací ČT vysílaných v roce 2016: 550 zpravodajských
příspěvků Událostí a po 100 zpravodajských příspěvcích pražské, brněnské a ostravské mutace Událostí v regionech.

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 14 773 příspěvků
z celkové báze 17 278 zpravodajských příspěvků (s vyloučením upoutávek) odvysílaných v Událostech a pražských,
brněnských a ostravských Událostech v regionech v roce 2016.

b) Finální výběr: Náhodný výběr 850 z báze 14 773 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 2016 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 2016
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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 roce 2016

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 2016
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NÁLEZ č. 1

© 2016 Media Tenor

Události v regionech z Ostravy 6. 1. 2016
Název: V Karviné-Starém Městě chtějí
osadní výbor
pořadí: 8
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty,
informační neúplnost

Komentář: O zakládání osadních výborů podle § 120 Zákona o obcích 128/2000 Sb. rozhoduje
výhradně zastupitelstvo obce, zde města Karviné. Tamní zastupitelé nebo zástupci karvinského
magistrátu byli tedy hlavními aktéry reportáže, jimž ovšem nebyl dán prostor k vyjádření postojů
a názorů. Autorka reportáže nastínila problém na linii obyvatelé městských částí Staré město
a Louky versus OKD, třetí stranu ovšem vynechala a tím nedostála požadavku na informační úplnost
příspěvku. Platilo přitom, že redaktorka odkazovala na skutečnost, že „Vznik osadních výborů, které
mají vůči radnici zvláštní postavení, musí nejdříve schválit zastupitelstvo Karviné. Jeho nejbližší
zasedání je v lednu,“. Tato informace ovšem při zveřejnění 6. ledna působí nepřesně a vyvolává
dojem o předtočení reportáže již v roce 2015.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 2

© 2016 Media Tenor

Události v regionech z Brna 1. 2. 2016
Název: Většina dělníků Aircraft Industries
se vrátila do práce
pořadí: 1
závažnost: nízká
typologie nálezu:
transparentnost,
logika vyvozování závěrů

Komentář: Redaktor po celou dobu reportáže namísto s ověřenými zdroji pracoval se spekulacemi a informacemi
neoficiálními či nezdrojovanými. Oslovovaní zaměstnanci dokonce moderátora mávnutím ruky odbyli, což redaktorovým
tvrzením o zlepšení stavu ve společnosti na důvěryhodnosti nepřidávalo a netransparentnost tak neverifikovalo. Výrazně
sníženou transparentnost mělo i tvrzení „Podle zdrojů blízkých odborovým organizacím se ale firma nejspíš vymanila ze
závislosti na ruském trhu“. Výsledkem bylo, že v celém příspěvku nezazněla výpověď nikoho jiného, než Josefa Kvasničky.
V kontextu výše popsaného působí problematicky příspěvek Spor o letiště téhož autora, zveřejněný 13. května 2016.
I v tomto příspěvku nezaznělo žádné vyjádření společností Evektor ani Aircraft Industries, redaktor přitom korektně uvedl,
že „ani jedna z firem vyostření sporu nekomentovala“. Problematika je ovšem postavena na zveřejnění dopisu, kterým
Aircraft Industries vypověděl smlouvu společnosti Evektor. Vzhledem k odmítání společností vydat oficiální stanovisko,
existuje podezření, že Josef Kvasnička získal dopis od nejmenovaného zástupce Evektoru, který si u něj medializaci sporu
vyžádal a neúčast jiné strany v příspěvku, nežli samotného Josefa Kvasničky, tak působí přinejmenším problematicky.

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

© 2016 Media Tenor

Události v regionech z Brna 18. 2. 2016
Název: Letecká dostupnost Brna
pořadí: 10
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Autor reportáže problematizuje vlastnickou strukturu společnosti Letiště Brno, která je
společně s Jihomoravským krajem vlastníkem společnosti Jihomoravská rozvojová, o které příspěvek
pojednává. Autor uvádí: „Polovina firmy, kudy protečou desítky milionů z veřejných zdrojů, totiž patří
soukromé společnosti Letiště Brno a její majetkovou strukturu halí tajemství. Přes síť několika firem je
spolumajitelem panamská firma s akciemi na doručitele,“. Na to navazuje otázka na hejtmana
Michala Haška: „Nespatřujete tam jakoby možnost úniků těch peněz?" Vyjádření hejtmana Haška
v tomto případě je jistě relevantní, ale pouze ve smyslu dohledu nad nakládáním s veřejnými penězi.
Na místě proto bylo i zařazení vyjádření společnosti Letiště Brno k její vlastnické struktuře
a případnému vyvrácení znevýhodňujících podezření. Ochotu k osvětlení vlastnické struktury firma
již v minulosti prokázala, jak uvedl například server iDnes.cz.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 4

© 2016 Media Tenor

Události 15. 3. 2016
Název: Odškodnění pozůstalých v praxi
pořadí: 17
závažnost: nízká
typologie nálezu:
relevance mluvčích,
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Reportáž je vystavěna pouze na svědectví pozůstalé matky oběti dopravní nehody, která
kritizuje postupy soudů při určení míry citové újmy. Nezaznívá názor žádného soudce, či zástupce
Ministerstva spravedlnosti oprávněného okomentovat dané postupy soudů. Reportér tak nekriticky
přejímá názor pozůstalé bez konfrontace s vyjádřením odborníka, který by mohl úkony soudů
vysvětlit. Je přitom zjevné, že soudní procedura je sice pro oběti traumatizující, nicméně předepsaná
a tedy nutná.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 5

© 2016 Media Tenor

Události 25. 4. 2016
Název: Ochrana oznamovatelů nekalého
jednání
pořadí: 16
závažnost: 2 nálezy – 1 nález nízké závažnosti,
1 nález střední závažnosti
typologie nálezu:
profesionalita, práce s kamerou,
prostor pro hlavní subjekty
Komentář: Rozhovor autora reportáže s bývalým úředníkem Jiřím Chytilem byl natáčen
před plakátem negativně vypovídajícím o jednom z aktérů příspěvku, a to o náměstkovi
ministra financí Ondřeji Závodském (zdroj detailu: Loterie bez hazardu). Proti takto
negativní medializaci (která neměla s obsahem příspěvku přímou souvislost) nedostal
Ondřej Závodský možnost se obhajovat. Není přípustné, aby redaktor a kameraman volili
pro rozhovor takové pozadí, není přitom zásadní, zda volili vědomě, či nevědomě, neboť
v obou případech jde o postup kolidující s profesionalitou.
Za nález s nízkou mírou závažnosti považujeme postup stavby reportáže, v níž byly
zástupcem hnutí Oživení problematizovány zakázky mezi MÚ Jablonec nad Nisou
a společností RIA Reality, aniž by byl těmto subjektům poskytnut prostor k obhajobě.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 6
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Události v regionech z Ostravy 26. 4. 2016
Název: Spory v Ostravě-Jihu před referendem
pořadí: 3
závažnost: střední
typologie nálezu:
transparentnost, nesoulad prezentovaných
informací se skutečností

Komentář: Úvodní moderace Tomáše Vzorka, který tvrdil, že „Už jen pár dnů zbývá do historicky prvního referenda
v nejlidnatějším ostravském obvodu Jih. Lidé v něm budou v sobotu rozhodovat o sloučení Základní školy Mitušova 8 se
sousední školou. Pro obvod to znamená přípravy srovnatelné s přípravou voleb. Referendum místní rozdělilo na 2 tábory, na
sympatizanty a odpůrce současného vedení radnice,“ nebylo založeno na transparentních, ověřených a ověřitelných zdrojích
a jak ukázaly výsledky hlasování, nebylo ani pravdivé. Hlasování se totiž zúčastnilo pouze 3083 obyvatel, tedy 3,5 % voličů
(více Moravskoslezský deník.cz) a o rozdělení obyvatel na dva tábory tedy nemůže být řeč. Moderátor tímto formulačně
neobratným tvrzením významným způsobem eskaloval problém, jehož skutečný rozměr byl nepoměrně menší.
Za nález porušující korektní mediální prezentaci považujeme také nezařazení vyjádření radnice k otázce arogance, z níž je
vedení městského obvodu prosazovateli referenda obviňováno a téma arogance se objevuje na všech zobrazovaných
reklamních nosičích zvoucích k referendu. Obě výpovědi mluvčí ÚMOb Ostrava-Jih Martiny Gavendové věcně reagovaly na
organizaci hlasování a způsob jeho zveřejnění na úřední desce.

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

© 2016 Media Tenor

Události 1. 5. 2016
Název: Zájem o zbraně i zbrojní průkazy
pořadí: 17
závažnost: střední
typologie nálezu:
profesionalita, práce s kamerou

Komentář: Všem zkoumaným kritériím vyváženosti vyhovovala reportáž až do své závěrečné pasáže,
kdy se aktérem záběrů stal i syn promlouvajícího muže nabíjejícího brokovou pušku a ilustrativně
mířícího do kamery pro získání detailních záběrů hlavně. Tato část obrazové složky mohla být
v nesouladu se zněním bodu 17.4 Kodexu ČT, který říká, že „Šokující záběry nikdy nesmějí být
samoúčelné. Mimořádně citlivá musí být práce s kamerou a detailní záběry se mohou zařazovat
pouze tehdy, když je to odůvodnitelné. (…) V neposlední řadě je třeba mít na zřeteli, že některé
informace mohou nestabilním jedincům nebo dětem sloužit jako návod“. V tomto případě
nekriticky spojujícím dětskou hru a střelnou zbraň nebylo na znění Kodexu ČT při výběru a tvorbě
detailních záběrů důsledně dbáno. (Ne)zodpovědnost rodiče v tomto případě nehraje roli.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 8

© 2016 Media Tenor

Události 3. 5. 2016
Název: Kurýři místo
poštovních doručovatelů
pořadí: 20
závažnost: nízká
typologie nálezu:
negativní prezentace
subjektu,
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: V konstruktivní a pro obce inspirativní reportáži chybí vyjádření zástupce
České pošty, což samo o sobě není porušením vyváženosti, protože podnik nebyl
primárním aktérem příspěvku, byť o výhodnosti obecních kurýrů oproti službám České
pošty pojednává kompletní obrazová i mluvená složka reportáže i úvodní moderace.
Závěrečná inscenovaná pasáž, při níž kurýr-důchodce na svém kole předjížděl stojící vůz
České pošty, je v kontextu celé reportáže nadbytečná, čitelně záměrná až jízlivá. Účelem
zařazení záběru bylo demonstrovat výhodnost kurýrů před nepružnou službou státní
firmy.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 9

© 2016 Media Tenor

Události 8. 6. 2016
Název: Zrušení výchovného ústavu
v Chrastavě
pořadí: 27
závažnost: střední
typologie nálezu:
nesprávná interpretace závěrů

Komentář: „Valachová řekla, že zrušení ústavu považuje za nejlepší možnost, jak situaci stabilizovat.
A vítá to i starosta Chrastavy,“ uvádí redaktor Michal Jemelka v živém vstupu. Následná výpověď
starosty Michaela Canova však nepotvrzuje redaktorova slova (Canov se vyjadřuje pouze k nové
politice ústavu, která se mu nelíbí). Podle dalších zdrojů (například denik.cz) dokonce starosta OSTŘE
KRITIZOVAL zrušení výchovného ústavu. Redaktor se tak dopouští fabulace, která není na místě, a v již
tak vyostřeném sporu staví ústav ještě do horšího světla, přičemž je zjevné, že starostova slova
interpretoval v úplně opačném smyslu, než jak byla vyslovena.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 10

© 2016 Media Tenor

Události v regionech z Prahy 17. 6. 2016
Název: Sochy na Kuksu bývaly barevné
pořadí: 15
závažnost: nízká
typologie nálezu:
logika promluvy, zkreslení významu, nesoulad
prezentovaných informací se skutečností

Komentář: Úvodní moderace Veroniky Kubíčkové je přehnaná, senzacechtivá a přinejmenším nekorektní vůči minulým
generacím historiků a restaurátorů. Moderátorka uvedla: „Výjimečným projektem se můžou pochlubit odborníci z Fakulty
restaurování Pardubické univerzity. Právě tam totiž dokončili sochu, která usvědčuje celé generace historiků a restaurátorů
ze lži. Tím důkazem je trpaslík, pochází z Kuksu a je mu tři sta let.“ Toto tvrzení se snaží naznačit, že pardubičtí vědci přišli
s převratným objevem, že Braunovy sochy na Kuksu byly původně barevné. Dalším obsahem příspěvku však není nijak
doloženo, že se jedná o aktuálně nový objev. Jeden z vystupujících v příspěvku, pedagog Jiří Kaše, navíc doplňuje, že už ve
20. letech minulého století jeden z restaurátorů v zápise uváděl, že odstranil ze sochy nepěkné barvy, byť je tato promluva
mířena obecně k barevnosti barokních soch, nikoliv konkrétně k Braunovu dílu z Kuksu. O barevném polychromování soch na
Kuksu přitom hovoří v bakalářské práci z roku 2009 studentka oboru estetiky Jihočeské univerzity. Vzhledem k referenčnímu
materiálu její práce je nesporné, že znalost faktu barevnosti Braunových soch na Kuksu není novým objevem a příspěvek tak
vyvozuje nelogické závěry ze zhotovení kopie jedné z Braunových soch v barevném provedení a hrubě obviňuje ze lži skupinu
historiků a restaurátorů.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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 Základní zjištění
 Metodika posuzování
 Nálezy v 1. pololetí 2016
 Nálezy ve 2. pololetí 2016
 Zkoumané příspěvky
 Metodický dodatek
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NÁLEZ č. 11
Události 2. 7. 2016
Název: Politická krize v Ústí nad Labem
pořadí: 14
závažnost: střední
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty,
logika prezentovaných informací

© 2016 Media Tenor

Moderátorka: „Komunální krize trvá už několik měsíců, rada je nefunkční, její roli supluje právě zastupitelstvo, část kompetencí má
primátorka. Na novém složení koalice se vedení města s opozicí zatím nedohodlo.“

Komentář: V první části příspěvku je tematizováno jednání zastupitelstva, které neschválilo využití prostředků
z přebytku minulého rozpočtu, což následně doprovází projev primátorky Věry Nechybové. Její vyjádření však
zcela absentovalo ve druhé části příspěvku, kdy na výše uvedenou promluvu moderátorky navazuje citace
zastupitele Martina Maty. Ten byl ve volbách v roce 2014 zvolen za ANO 2011 a zastával pozici náměstka
primátora až do odvolání celé rady města v červnu 2015, po kterém byla městská buňka hnutí zrušena (více zde).
Patří tedy k okruhu osob ze sesazeného křídla hnutí ANO, které se k přístupu současného vedení města staví
kriticky. Vzhledem k tomu, že štáb s primátorkou Nechybovou natáčel její vystoupení, tak o to nepochopitelněji se
jeví nezařazení jejího postoje k doplňování rady města.
I přes politicky zcela nepřehlednou situaci ve městě by měla platit logická a faktická podmíněnost mezi existencí
koalice a opozice. Promluva moderátorky byla nelogická a k orientaci ve spletité situaci tak nijak nepřispěla.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 12
Události 5. 9. 2016
Název: Volební porážka Angely Merkelové
pořadí: 2
závažnost: 2 nálezy – 1 nález nízké závažnosti,
1 nález střední závažnosti
typologie nálezu:
logika vyvozování závěrů, negativní vyznění pro
subjekt, prostor pro hlavní subjekty

© 2016 Media Tenor

Moderátor: „Den po volebním debaklu hájí německá kancléřka…“
Reportér: „Z nuly na 20 procent. Touto rychlostí se Alternativa pro Německo probila do dalšího zemského sněmu. Poslední úspěch navíc slaví
doslova na domácím hřišti Angely Merkelové…“

Komentář: Příspěvek popisující výsledek zemských voleb ve spolkové zemi Meklenbursko – Přední Pomořansko je vystaven až na příliš
zjednodušujícím narativu dvou stran s opačným výsledkem. Jedna strana, která ve volbách zcela propadla (CDU) a strana druhá, která
slavila raketový vstup do zemského sněmu (AfD). Tato zkratka je podpořena samotným názvem příspěvku, uvozující moderací
i promluvami reportéra. Je pochopitelné, že když CDU tratila už ve třetích po sobě jdoucích volbách v této spolkové zemi, tak to
nebude označováno za úspěch, nicméně takto prezentované informace neodráží objektivní fakta. Skutečnými poraženými byly totiž
jiné strany, tj. Levice (Linke) s největší ztrátou a dále pak Zelení (Grüne) a krajně pravicová NPD, které nepřekročily pětiprocentní
hranici nutnou pro vstup do zemského sněmu. CDU tak ve výsledku tratila pouhé dva mandáty a společně s SPD tak získala
pohodlnou koaliční většinu. Vítězná strana voleb SPD v reportáži nevystupuje, což s v příspěvku dominující AfD značně kontrastuje
(nízká závažnost). Zde je vhodné doplnit, že extremistický proud v zemském sněmu Meklenburska – Předního Pomořanska není ničím
novým, když v minulých dvou obdobích ve sněmu zasedala krajně pravicová NPD.
Volby v roce 2011 měly tento výsledek: SPD 35,7 %, CDU 23,1 %, Linke 18,4 %, B’90/Grüne 8,4 %, NPD 6 %.
Volby v roce 2016 skončily takto: SPD 30,6 %, AfD 20,8 %, CDU 19 %, Linke 13,2 %, Grüne 4,8 %, FDP 3 %, NPD 3 %.

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

© 2016 Media Tenor

Události v regionech z Prahy 22. 9. 2016
Název: Nový přestupkový zákon
pořadí: 3
závažnost: nízká
typologie nálezu:
ilustrační záběry, profesionalita

Komentář: Příspěvek pojednává o přípravě vyhlášek k výjimkám z přestupkového zákona v několika
městech. Na příkladu Dvora Králové, který takovou vyhlášku připravuje s platností až od roku 2017
autor ukazuje, že při důsledném dodržování zákona mohou být zakázány i silvestrovské oslavy. V ten
moment jsou v příspěvku řazeny zcela nevhodné záběry, které ukazují tzv. odpalování zábavní
pyrotechniky z ruky. Toto jednání odporuje zásadám pro manipulaci se zábavní pyrotechnikou (viz
policejní zdroj), kde je mj. uvedeno: vždy umisťujte výrobky na pevnou vodorovnou plochu. Žádný z
výrobků není určen k odpalování „z ruky“. O nebezpečnosti tohoto počínání svědčí každoročně
novoroční zprávy (kupř. zde). Tato část obrazové složky není bez kritického doprovodného
komentáře vhodná a s jistou volností by i na tuto pasáž mělo být pohlíženo v duchu bodu 17.4
Kodexu ČT, který mj. říká, že „V neposlední řadě je třeba mít na zřeteli, že některé informace mohou
nestabilním jedincům nebo dětem sloužit jako návod.“
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 14

© 2016 Media Tenor

Události 29. 9. 2016
Název: Horská služba modernizuje techniku
pořadí: 26
závažnost: nízká
typologie nálezu:
etika, informační neúplnost

Komentář: Reportáž začíná těmito slovy: „Členové horské služby z krkonošského Harrachova pátrají
po muži, jehož věci se našly na břehu Mumlavy. Šanci na záchranu zvyšuje i moderní záchranná
stanice, kterou tu mají od léta.“ Dále se však divák o „záchranné akci“ nedozví žádné další informace.
Ze záběrů jasně nevyplývá, zda je situace na počátku reportáže pouze inscenovaná (což samo o sobě
není korektní postup pro tvorbu reportáží) nebo jestli jde o skutečnou událost. V představeném
případě situace vypadá tak, že pátrání po zmizelém bylo využito jenom k demonstrování nové
záchranné techniky, ale už není důležité, zda se muž našel či nikoli. Lidský život je tak znevážen,
odsunut na nepodstatnou pozici a pátrání po muži je zlehčováno. Jednání týmu televizního štábu je
tak v rozporu s etickým chováním.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 15
Události 17. 10. 2016
Název: Krajský úřad na splátky
pořadí: 21
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty, účelovost

© 2016 Media Tenor

Reportér: „…model kritizovaný tehdejší opozicí, sociálními demokraty a lidovci, vymysleli před deseti lety radní z ODS. S tím, že chtějí
zachránit rozlehlou stavbu v centru Hradce.“

Komentář: Příspěvek problematizuje nákup, přestavbu a vybavení budovy KÚ Královéhradeckého kraje, které se odehrály
před deseti lety formou nemovitostního leasingu. Vzhledem k prezentaci s tím spojených nepříznivých skutečností - údajná
předraženost řady prvků a faktu, že objekt není kvůli neobvyklému způsobu financování ve vlastnictví kraje, bylo nezbytné
získat i vyjádření představitelů ODS. Její radní z dřívější doby byli autorem reportáže označeni za zodpovědné za realizaci
této investiční akce. V příspěvku jsou přitom citování představitelé ČSSD a KDU-ČSL, tj. subjektů, které v minulé dekádě
nákup kritizovaly.
V době, kdy se finanční instrumenty pro nákup nemovitostí formou cizího kapitálu ve společnosti plně etablovaly (jak lze
dovozovat z tržních analýz k hypotečním úvěrům, kupř. zde), působí problematizace této skutečnosti poměrně nesmyslně,
až účelově. Autor reportáže v pasáži k předraženosti a neefektivitě investiční akce mj. uvádí, že „Kraj začal splácet s úrokem
přes 5,5 %“, což se optikou dnešních úrokových sazeb u hypoték jeví jako příliš vysoká cena. Sazby kolem pěti procent
a vyšší však v té době byly obvyklé (např. zde) .
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 16
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Události 22. 10. 2016
Název: Očekávání podnikatelů
pořadí: 18
závažnost: nízká
typologie nálezu:
nadměrná prezentace subjektu

Komentář: V rámci příspěvku, který se věnoval aktuálním makroekonomickým tendencím, dostala
příliš mnoho prostoru firma Kravaťák (když nezapočítáme úvodní moderaci, tak z celkové stopáže
reportáže 1:58 je věnováno této firmě 1:10). Jako naprosto irelevantní se jeví některé detaily
reportáže týkající se firmy Kravaťák, jako např. vynikající vlastnost košil (jejich nežehlivost)
nesouvisející s makroekonomickými trendy a nereprezentující prezentované tendence.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 17
Události 3. 11. 2016
Název: Exhumace obětí smolenské tragédie
pořadí: 24
závažnost: nízká
typologie nálezu:
transparentnost

Reportér: „Pitvy provedly hned po tragédii letadla pouze ruští experti. Polská prokuratura to považuje za porušení předpisů nejen ze strany Ruska ale
i polských vyšetřovatelů, kteří měli na pitvy dohlédnout. Pitva nebyla provedena u všech obětí. Navíc došlo k mnoha chybám. V 41 případech byli
v protokolech uvedeny i orgány, které byly přitom obětem odstraněny před mnoha lety, ještě zaživa. Rusové do těl zašili nedopalky cigaret, zbytky
kelímků i gumové rukavice.“
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Komentář: Reportérovo tvrzení „Rusové do těl zašili nedopalky cigaret, zbytky kelímků i gumové rukavice,“ silně problematizuje
způsob provedených pitev, není ovšem přesně zdrojováno a jako takové narušuje požadavek na transparentní prezentaci informací
zmiňovanou bodem 5.11 Kodexu ČT. Jednoznačně nejde o informace z parafrázovaných protokolů, protože pravděpodobnost, že by
sami ruští patologové do pitevních protokolů uváděli, že do těl zašívají nedopalky a odpadky, je nulová a jiná možnost, jak by se polská
prokuratura či redaktor k této informaci dostali, popsána nebyla.
Vyjádření redakce: Poslední věta, stejně jako ty předchozí, vypovídá o postoji polské prokuratury, kterou ve stejné pasáži o 3 věty výše
redaktor zmiňuje. V časové tísni dané stopáží příspěvku už nepovažoval za nezbytné opakovat, že jde o informace polské prokuratury
a vyšetřování. Informaci samotnou (že, pitvy neproběhly řádně a Rusové do těl zašili nedopalky cigaret, zbytky kelímků i gumové rukavice)
přinesla s odkazem na polskou prokuraturu velká polská média, zástupci prokuratury o tom hovořili veřejně ve vysílání tamních televizních
stanic. Právě z těchto informací M. Karas čerpal. Nahrávkou zmíněných vystoupení nedisponuje, ale odkazuje například na tiskové
prohlášení Státní prokuratury ze dne 29. 10. 2016, na článek listu Rzecpospolita ze dne 1. 11. 2016 i na veřejná vyjádření pozůstalých obětí,
kteří disponují protokoly a dokumenty z vyšetřování. Články potvrzují slova M. Karase o veřejném postoji polské prokuratury, včetně tvrzení
o rukavicích, nedopalcích a spol.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 18
Události v regionech z Prahy 23. 11. 2016
Název: Sociálně vyloučená lokalita Železný dvůr
pořadí: 10
závažnost: nízká
typologie nálezu:
nesoulad informací,
relevance aktérů

© 2016 Media Tenor

Moderátorka: „Radnici v Chodově na Sokolovsku se vyplatilo postavit vlastní malometrážní byty. Do sociálně vyloučené lokality na okraji
města vystěhovala lidi, kteří mají dluhy nebo ničili městské byty. Někteří se díky tomu z problémů dostali....“
Reportér: „Sociálně vyloučená lokalita Železný Dvůr. Zhruba před 16 lety si ji postavilo město.“

Komentář: Úvodní moderace k reportáži sděluje, že se městu vyplatilo vybudovat sociálně
vyloučenou lokalitu. Vzhledem k tomu, že vytváření takovýchto lokalit odporuje všem aktuálním
sociálním politikám (Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015, Strategie
sociálního začleňování 2014 – 2020), tak by skutečnost, že se vytvoření takovéto lokality nějakým
způsobem vyplatilo, měla být reportáží precizně doložena. Příspěvek však o tomto vůbec
nepojednává. Na okraj tohoto zjištění je vhodné zmínit, že v průběhu je řazena promluva Emila
Dolinského, jednatele firmy Bytservis Chodov, jejíž relevance k předmětu reportáže není nijak
objasněna.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 19
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Události 23. 12. 2016
Název: Problémy v Kvasinách
pořadí: 21
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Hlavním subjektem celé reportáže byla jednoznačně kvasinská Škoda Auto, o níž
zaznívaly kritické hlasy od velitele Městské policie, starosty Solnice, praktického lékaře,
neutrálně se o podniku vyjadřovali realitní makléř a zástupce Centra investic
Královéhradeckého kraje. Názor zástupce podniku byl tedy vyžadován, zařazen ovšem nebyl,
což v důsledku vedlo ke znevýhodnění kritizované a problémy způsobující automobilky.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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DOPORUČENÍ: PRÁCE S DOPROVODNOU GRAFIKOU 1/2
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Komentář: V několika posuzovaných reportážích byla zaznamenána problematická práce s doprovodnou
grafikou. Vzhledem k tomu, že nejde o nijak závažná pochybení, nejsou tyto reportáže započítávány mezi
nálezy snížené vyváženosti. Tento a následující snímek tak mají doporučující charakter pro příští práci s
grafickou složkou reportáží.
Srovnávání nesrovnatelného:
V rámci reportáže byly použity
dva
grafy,
které
však
nepocházejí ze stejného zdroje.
Neobsahují tak stejné položky,
za které senioři a mladí
utrácejí. Vzhledem k tomu, že
druhý graf (Útraty mladých)
odráží pouze platby evidované
prostřednictvím
platebních
karet, vypadávají z položek
grafu například náklady na
bydlení. Totožným grafickým
řešením může vzniknout mylný
dojem, že lidé ve věku 15-26
takové náklady vůbec nemají.

Nedostatečné vysvětlení grafu: Graf má
popisovat rozdíl v odměnách mezi státními a
krajskými nemocnicemi, divákům je však
nabídnut rozdíl mezi růstem mezd a platů.
Přitom v rámci celé reportáže nezaznělo, jaký
je rozdíl mezi platem a mzdou. Následné
rozdělení odměňování lékařů na platy a mzdy
se může jevit jako matoucí.
Události, 5. 11. 2016, Změny na ministerských
postech: mzdy pracovníků ve zdravotnictví

Události, 9. 9. 2016, Inflace v Česku
zrychluje

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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DOPORUČENÍ: PRÁCE S DOPROVODNOU GRAFIKOU 2/2
Zkreslování informací: Osa Y nezačíná od hodnoty 0, ale až od
hodnoty cca 170 000, čímž je poslední sloupec (2016) mnohem
menší než ostatní. Na první pohled to vypadá, že je pokles
návštěvnosti výrazně razantnější, než ve skutečnosti byl.
Události v regionech Brno, 22. 8. 2016, Návštěvnost Moto GP

Spoléhání na ukazatel s malou výpovědní schopností: Graf
ilustruje počty uspořádaných táborů v jednotlivých krajích.
Stírá přitom rozdíly mezi velkokapacitními a menšími
tábory. Jinými slovy v prvé řadě nemá jít o počty táborů,
ale o počty dětí, které
se táborů zúčastnily.
A ideálně ne v jakých
krajích, ale z jakých
krajů.
Události v regionech Brno,
26. 2. 2016,
Zaplněné letní tábory

Nesoulad grafiky a textu: Červeně zobrazená výseč zobrazující
3 % je poměrově větší než oranžová výseč, která zobrazuje 11 %.
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Události, 21. 7. 2016, Dojíždění za prací

Neaktuálnost
informací,
nesoulad s doprovodným
komentářem:
V
rámci
reportáže vzniká mylný dojem,
že je běžnou praxí, aby advokát
měl vyšší počet koncipientů
než tři. Přitom data ukazují, že
v roce 2014 (aktuálnost!) byli
pouze dva advokáti evidující
10 a více koncipientů, což je
z celkového počtu advokátů
pouze 0,18 %.
Události, 1. 8. 2016, Lepší školení
advokátních koncipientů

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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 Základní zjištění
 Metodika posuzování
 Nálezy v 1. pololetí 2016
 Nálezy ve 2. pololetí 2016
 Zkoumané příspěvky
 Metodický dodatek
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 1/11
Datum Pořadí
Titulek
1.1.2016
19 Dopravní nehody
2.1.2016
8
Opožděná lyžařská sezona
3.1.2016
16 Nezaplacené noci na záchytné stanici
4.1.2016
1
Rozšíření přímé volby
4.1.2016
2
Přímá volba
4.1.2016
14 Napětí mezi Saúdskou Arábií a Íránem
4.1.2016
17 Nový spor prezidenta a premiéra
5.1.2016
1
Rozpočet 2015
5.1.2016
4
Kancléř Mynář bez prověrky
6.1.2016
3
Vyšší odvody pro bezdětné?
6.1.2016
8
Výroky Marty Semelové
7.1.2016
13 Svědek v Ransdorfově kauze promluvil
7.1.2016
24 Slovenský premiér komentoval incidenty v Německu
7.1.2016
25 Sbírka vánočních přebytků
9.1.2016
13 Rodiny rozdělené železnou oponou
9.1.2016
15 Protest proti úložišti jaderného odpadu
9.1.2016
24 Kdo bude soudit drogového bosse
11.1.2016 15 Napadení e-mailu premiéra Sobotky
12.1.2016 16 Ekonomické plány vlády
14.1.2016
9
Generál Červíček končí u policie
14.1.2016 10 Vracení uprchlíků
14.1.2016 13 Doplatky seniorů za léky
16.1.2016 12 Dotační podvody v ROP Severozápad
17.1.2016 22 Poslanci budou muset projednat změnu ústavy
17.1.2016 23 Záchrana zajatých jezídů

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016

Datum Pořadí
Titulek
18.1.2016 11 Změny ve fungování ERÚ
18.1.2016 15 Opatření proti daňovým únikům
19.1.2016 22 Databáze genetických profilů
19.1.2016 26 Pozitivní diskriminace přistěhovalců
19.1.2016 30 Vleklý spor o navážení odpadu
20.1.2016 10 Společný postup proti tzv. Islámskému státu
26.1.2016
3
Přísnější pravidla pro migranty
27.1.2016
5
První evropské případy nákazy
28.1.2016 12 USA požádaly o pomoc v boji proti IS
28.1.2016 20 Čerpání evropských dotací
29.1.2016
3
Česko a přijetí eura
29.1.2016
4
Napětí kvůli uprchlíkům v Německu
29.1.2016 18 Náročné vstupní testy policistů
1.2.2016
1
Budoucnost horníků
1.2.2016
15 Rychlý převoz dětí v ohrožení života
1.2.2016
30 Nákaza virem zika
2.2.2016
8
Razantní propouštění v OKD
4.2.2016
19 Dárcovská konference v Londýně
5.2.2016
5
Pětice Čechů je v péči lékařů
7.2.2016
5
Situace na místě útoku
7.2.2016
17 Rostlinný olej místo paliva
9.2.2016
7
Česko jako dovolenková destinace
9.2.2016
11 Česká podpora uprchlíkům v Turecku
9.2.2016
26 Volební bitva o Bílý dům
9.2.2016
28 Dopad sucha na výrobu

38

ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 2/11
Datum Pořadí
Titulek
10.2.2016
5
Úspěšná ofenziva syrské armády
11.2.2016
4
Změny v proplácení nemocenské
12.2.2016
4
Emoce ve sněmovně kvůli uprchlíkům
12.2.2016 21 Požáry českých kulturních památek
13.2.2016 10 Nouzový režim na nádraží v Bohumíně
14.2.2016 16 Zájem o odborné školy opět roste
15.2.2016
4
Závěry pražského summitu V4
16.2.2016
1
Předseda Evropské rady Donald Tusk v Praze
17.2.2016
6
Bilancování české armády
18.2.2016
2
Migrační krize v Evropě
18.2.2016 17 Americký prezident Obama navštíví Kubu
18.2.2016 26 Skandál kolem Lecha Walesy
19.2.2016
8
Dětští vojáci Islámského státu
19.2.2016 13 Další iráčtí křesťané v Česku
19.2.2016 14 Jak odvézt naftu z Německa
19.2.2016 17 Na cvičení horské služby
19.2.2016 22 Česko na světové špičce
20.2.2016
5
Prozrazené neúspěchy CIA
21.2.2016 11 Výročí bitvy u Verdunu
24.2.2016
3
Změny v bankovnictví
24.2.2016 10 Prezident Zeman na Liberecku
25.2.2016
4
Napětí kvůli uprchlíkům
25.2.2016 19 Dárci kostní dřeně
27.2.2016
3
Naděje na klid ve válečné zóně
27.2.2016 14 Arbitráž proti metropoli

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016

Datum Pořadí
Titulek
28.2.2016 15 Cena za elektřinu se nemá zvýšit jen drobným odběratelům
28.2.2016 28 Zmapování stavu památek díky dronům
29.2.2016 25 Problémy při dostavbě D1
2.3.2016
22 Výkup kovů
5.3.2016
11 Nové vlakové spojení na Slovensko
5.3.2016
12 Udílení filmových cen Český lev
6.3.2016
14 Voda v Česku zdražuje
9.3.2016
25 Nárok na dva invalidní vozíky
9.3.2016
27 Studentské obavy o rušení bufetů
10.3.2016 16 Role zpravodajců při vydání Alího Fajáda
10.3.2016 21 Rychlost soudů
10.3.2016 22 Připravované povinnosti soudců
11.3.2016 24 Objasnění dva roky staré vraždy v Klánovicích
11.3.2016 28 Trest za sexuální obtěžování
12.3.2016
1
Hledání daňových ztrát
12.3.2016 13 Nepokoje během předvolebního mítingu
14.3.2016
4
Nedostatek zdravotníků v nemocnicích
14.3.2016
7
Útraty v obchodech
14.3.2016 17 Unikátní přesun říčního koryta
15.3.2016 17 Odškodnění pozůstalých v praxi
16.3.2016
1
Kauza Čapí hnízdo
16.3.2016
2
Kauza Čapí hnízdo
17.3.2016 12 Razantní změny polské vlády
17.3.2016 31 Tresty za žhářský útok na ubytovnu pro migranty
18.3.2016 17 Každý rok deset miliard navíc
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 3/11
Datum Pořadí
Titulek
19.3.2016 13 Ministr obrany u prezidenta
20.3.2016
7
Carmen
20.3.2016 14 Desítky ubytovaných v budově autoservisu
21.3.2016 23 Jednání Baracka Obamy s Raúlem Castrem
22.3.2016
1
Teror v Bruselu
22.3.2016 14 Fotografie z míst útoků
23.3.2016 21 Systém DROZD
24.3.2016 23 Opatření proti šikaně na školách
25.3.2016
9
Migrační krize v Řecku
25.3.2016 13 Rittigova kauza Oleo Chemical
25.3.2016 19 Hrady a zámky otvírají brány
25.3.2016 22 Poslední přípravy a první návštěvníci
27.3.2016
2
Koaliční sliby
27.3.2016
3
Zatýkání radikálních islamistů
27.3.2016 18 Pokuty za nepořádek po psech
27.3.2016 25 Chemické zbraně v rukou IS
28.3.2016
1
Čínský prezident v Česku
28.3.2016
7
Koaliční spor o slevy pro živnostníky
28.3.2016 11 Jubileum Zdeňka Svěráka
29.3.2016
9
Večeře na Pražském hradě
29.3.2016 13 Využívání sociálního bydlení
29.3.2016 26 Podmínky pro propuštěné z OKD
31.3.2016
3
Třísetmilionová prohra ČSSD
31.3.2016 10 Iráčtí uprchlíci se vracejí domů
31.3.2016 13 Premiér láká americké filmaře

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016

Datum Pořadí
Titulek
2.4.2016
9
Krizová komunikace v obcích
3.4.2016
2
Platy lékařů
4.4.2016
2
Postup českých úřadů
4.4.2016
22 Premiér u filmařů i české komunity v USA
5.4.2016
10 Péče o průmyslové památky
5.4.2016
28 České projekty na Blízkém východě
6.4.2016
5
Opatření kvůli uprchlické krizi
6.4.2016
8
Vyšší daňové zvýhodnění pro rodiče s dětmi
9.4.2016
19 Pomoc pro ženy za mřížemi
10.4.2016 18 Nová vodácká sezona podle nových pravidel
12.4.2016
3
Hospodaření NWR
13.4.2016 24 Personální krize ve zdravotnictví
13.4.2016 29 Vzácný gotický obraz Zlatokorunská madona
14.4.2016
5
Ústavní soud se zastal firmy Motorpal
16.4.2016
7
Dívky v zajetí Boko Haram
16.4.2016 12 Další silné zemětřesení v Japonsku
17.4.2016 16 Přísnější kontroly strojvůdců
17.4.2016 25 Modernizace plavebních komor na Labi
18.4.2016 19 Očkování v ČR
19.4.2016 24 Zmatky kvůli výluce na trati
20.4.2016
3
Školský zákon
20.4.2016 15 Poplatky za úřední změny
21.4.2016
1
Policejní zásahy při návštěvě čínského prezidenta
21.4.2016 19 Oslavy královnina jubilea
21.4.2016 21 Britská panovnice na návštěvě Česka
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 4/11
Datum Pořadí
Titulek
21.4.2016 22 V roli Alžběty II.
21.4.2016 24 Státní podpora bydlení
21.4.2016 25 Kampaň na podporu muslimské studentky
22.4.2016 21 Hledání práce
25.4.2016
8
Jednání o budoucnosti OKD
25.4.2016 16 Ochrana oznamovatelů nekalého jednání
25.4.2016 25 Kauza nacistických symbolů v Praze
26.4.2016
7
Kauza útoku na dům ministra obrany
28.4.2016 10 Aktivistka bez trestu
29.4.2016 13 Česko zlepšuje vztahy s Kubou
29.4.2016 19 Zájem o byty roste
29.4.2016 22 Prevence rakoviny kůže
29.4.2016 24 Nová lázeňská sezona v Luhačovicích
29.4.2016 26 Dozvuky násilných protestů ve Francii
1.5.2016
17 Zájem o zbraně i zbrojní průkazy
2.5.2016
3
Zvyšování platů státních zaměstnanců
3.5.2016
15 Mezinárodní festival animovaného filmu
3.5.2016
20 Kurýři místo poštovních doručovatelů
3.5.2016
30 Energeticky úsporné bydlení
4.5.2016
11 Karel IV. ve Valdštejnské jízdárně
4.5.2016
26 Lidé proti stavbě logistického parku
5.5.2016
11 Supervolební den ve Velké Británii
5.5.2016
24 Zdravotní pokroky zraněného veterána
9.5.2016
2
Nezaměstnanost v ČR
9.5.2016
10 Odstávka v Dukovanech

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016

Datum Pořadí
Titulek
9.5.2016
12 Jednání o Sýrii
12.5.2016
4
Americký protiraketový štít v Rumunsku
12.5.2016
8
Výsledky auditu národní bezpečnosti
12.5.2016 13 Termín propuštění osvobozeného vězně
12.5.2016 34 Fenomén severské literatury
13.5.2016 25 Branná výchova na školách
15.5.2016
1
Český ministr na sjezdu sudetských Němců
15.5.2016
2
Uctění památky obětí nacismu
16.5.2016
3
Peníze ve zdravotnictví
17.5.2016
3
Obce chtějí víc peněz
17.5.2016 20 Nevěra a pohlavní choroby
17.5.2016 21 Xenofobie na stadionech
17.5.2016 23 Plameny na dohled od ropných písků
18.5.2016
1
Miliardy proti suchu
18.5.2016
2
Sucho a nedostatek vody v ČR
18.5.2016
9
Útěk z otroctví tzv. Islámského státu
18.5.2016 18 Imigrace do ČR
19.5.2016
4
Zdanění církevních restitucí
20.5.2016 20 Odrazující obrázky na cigaretách
22.5.2016
1
Prezidentské volby v Rakousku
22.5.2016 11 Degustace vín za stamiliony
22.5.2016 14 Přestavba větroňů Blaník
23.5.2016 20 Pravidla pro nakládání s profily DNA
23.5.2016 28 Společné jednání české a izraelské vlády
25.5.2016 25 Historická návštěva v Hirošimě
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Datum Pořadí
Titulek
26.5.2016
8
Ústavní soud odmítl stížnosti na EET
27.5.2016 20 České reakce na kauzu odebraných dětí
28.5.2016 13 Kauza Nemocnice Na Homolce
29.5.2016 21 Nové možnosti léčby pro závislé na alkoholu
30.5.2016
6
Zahraniční obchod s USA
31.5.2016 10 Placení za léčbu zdarma
31.5.2016 13 Soutěžní snímky pro karlovarský festival
31.5.2016 22 Uložení korunovačních klenotů
1.6.2016
18 Tvrdší postup proti neukázněným řidičům
1.6.2016
24 Smír ve sporu církve a obce Hukvaldy
2.6.2016
9
Stávky a blokády ve Francii
4.6.2016
17 Zemřel Muhammad Ali
6.6.2016
23 První vysokorychlostní trať v Česku
7.6.2016
5
Zadržování běženců
7.6.2016
18 Transplantací plic přibývá
7.6.2016
24 Německo-turecké spory
7.6.2016
27 Výuka moderních dějin na školách
8.6.2016
17 Ústavní soud o odpovědnosti řidiče
8.6.2016
22 Reakce na slučování policejních útvarů
8.6.2016
24 Protikorupční vs. protimafiánský útvar
8.6.2016
27 Zrušení výchovného ústavu v Chrastavě
10.6.2016 21 Konec výhod pro firmy s handicapovanými
10.6.2016 27 Církevní památky otevírají brány
11.6.2016 20 Nová velmoc jaderné energetiky
12.6.2016 24 Otevřené zahrady a zámecké parky

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016

Datum Pořadí
Titulek
14.6.2016 18 Ochrana kyberprostoru v ČR
14.6.2016 19 Výbušniny jako hlavní zbraň teroristů
15.6.2016 15 Posudky dopadu staveb na životní prostředí
15.6.2016 18 Neshody kvůli růstu platů
16.6.2016
6
Darování nevyužitých potravin na charitu
17.6.2016 25 Astrofyzik Jiří Grygar získal ocenění
18.6.2016
4
Zadrženo 12 podezřelých z plánování útoku
18.6.2016 11 Korespondenční hlasování o Brexitu
19.6.2016 11 Oscarové město po 50 letech
20.6.2016 14 Předseda Vojenského výboru NATO v Praze
20.6.2016 20 Efektivnější prevence a léčba cukrovky
21.6.2016
1
Krize v policii
22.6.2016
3
Koaliční spor o policii
22.6.2016 18 Poslední debata před hlasováním
22.6.2016 21 Osobnosti v britském sporu o EU
23.6.2016
3
Obavy o stabilitu libry
24.6.2016
6
Reakce na výsledky referenda
24.6.2016 22 Kraje a církevní žaloby na vydání majetku
26.6.2016 12 Vyšetřovací komise kvůli sporu o policii?
26.6.2016 17 Gruzínské vyhlídky v NATO
28.6.2016
3
Priority Česka po změnách v EU
28.6.2016 17 Pomoc OKD i jeho dodavatelům
30.6.2016 14 Intervence ČNB nekončí
30.6.2016 19 Doprava v ČR
30.6.2016 25 Rozporuplné dotace
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Datum Pořadí
Titulek
1.7.2016
20 Rozhovor s uměleckým ředitelem MFF Karlovy Vary
2.7.2016
14 Politická krize v Ústí nad Labem
2.7.2016
16 Bodový systém platí v Česku 10 let
3.7.2016
18 Otylost českých dětí
4.7.2016
15 Premiéra nového filmu dua Hřebejk-Jarchovský
4.7.2016
3
Koaliční spor o mýto
6.7.2016
14 Šestiletý trest pro Oscara Pistoriuse
7.7.2016
22 Železniční přejezdy
8.7.2016
8
Krizové řešení sporu o mýto
8.7.2016
23 Střelba na policisty v Dallasu
8.7.2016
25 Sporné zásahy amerických policistů
14.7.2016 16 Zadlužení Češi
14.7.2016 17 Ochrana dlužníků nově
15.7.2016
3
Bezpečnostní opatření po útoku
15.7.2016
4
Nice po krveprolití
15.7.2016 18 Výjimky pro lékaře na rodičovské dovolené
16.7.2016
8
Doporučení vs. zákaz
17.7.2016
4
Připomínky k reformě policie
17.7.2016 12 Chyba za sto milionů
17.7.2016 14 Rostoucí cena zemědělské půdy
17.7.2016 16 Uzavírka dálnice D52
17.7.2016 17 Komplikace na D1 před Vyškovem
17.7.2016 20 Posilování speciálních jednotek
17.7.2016 22 Změny pražských parkovacích zón
18.7.2016 16 Velké filmové projekty v Česku

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016

Datum Pořadí
Titulek
19.7.2016 19 Změny po žďárském útoku
21.7.2016
3
Olympiáda bez ruských atletů
21.7.2016
5
Vzkaz V4 do Bruselu
21.7.2016 20 Dojíždění za prací
21.7.2016 21 Přeshraniční dojíždění za prací
21.7.2016 23 Přísně střežená belgická oslava
22.7.2016 16 Vražda po propuštění z psychiatrie
24.7.2016 18 Nároky Pekingu na sporná území v Jihočínském moři
24.7.2016 20 Výkonnost českých soudů
26.7.2016
1
Dva teroristé zabili ve Francii kněze
26.7.2016 18 Česká pomoc pro syrské uprchlíky
26.7.2016 22 Nový zákon pro zahrádkáře
26.7.2016 30 Dohady o ochraně Šumavy
27.7.2016 18 Hasiči v úzkých
27.7.2016 26 Putin o vyloučení ruských sportovců z olympiády
28.7.2016 26 Záchrana psů z padesátičlenné smečky
29.7.2016 11 Papež František navštívil Osvětim
29.7.2016 23 Dopravní situace za hranicemi
29.7.2016 26 Prodej historické budovy Invalidovny
31.7.2016
6
Zátah na pašeráky zvěřiny
1.8.2016
21 Virové hepatitidy a jejich příznaky
1.8.2016
26 Lepší školení advokátních koncipientů
2.8.2016
10 Odškodnění pro porodní asistentku
2.8.2016
11 Lákadla podzimního programu ČT
2.8.2016
14 Čeští řemeslníci v Riu de Janeiro
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Datum Pořadí
Titulek
2.8.2016
16 Kapesní krádeže během turistické sezony
4.8.2016
3
Nový útvar pro boj s finanční kriminalitou?
4.8.2016
11 Olympiáda v Riu startuje
4.8.2016
20 Tisíce lidí navštívily největší aquapark v Česku
5.8.2016
7
Spory s Tureckem
5.8.2016
26 Sportovní disciplíny v parku Rio-Lipno
5.8.2016

29

Komplikace v dopravě

7.8.2016
7.8.2016
9.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
13.8.2016
14.8.2016
14.8.2016
15.8.2016
15.8.2016
15.8.2016
15.8.2016
16.8.2016
16.8.2016
17.8.2016
18.8.2016
18.8.2016
19.8.2016

4
24
12
3
18
19
13
14
1
9
16
18
16
24
10
3
26
5

Statisícová demonstrace v Istanbulu
Zájem o olympijské parky
Kvarteto v režii Miroslava Krobota
Spory o elektronickou evidenci tržeb
Nebezpečné přecházení kolejí
Prague Pride
Práce pro Ukrajince v Česku
Úhrada operace šedého zákalu
Michal Koudelka se postavil do čela BIS
Spor o autobusovou dopravu
Těžba kvůli kůrovci
Příběhy olympijských her
Češi uvěznění v zahraničí v r. 2015
Pád vrtulníku na Plzeňsku
Praxe soukromých lékařů i v nemocnicích?
Tzv. Šlachtova zpráva
Pomoc vězňům s návratem do života
Mzdy u žen a mužů

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016

Datum Pořadí
Titulek
21.8.2016
3
Sebevražedný útok v Turecku
22.8.2016
3
Změny v přímé volbě prezidenta
22.8.2016
5
Bezpečnost v Evropské unii
22.8.2016 15 Úspěšné transplantace v Česku
23.8.2016
4
Poplatky za odběr podzemní vody
23.8.2016
7
Izraelský vývoz zbraní do Afriky
Evropský den oběti totalitních režimů uctili zástupci
23.8.2016
8
ministerstev spravedlnosti EU na Slovensku
23.8.2016 14 Úklidová terapie pro závislé
23.8.2016 18 Vzdělávání handicapovaných dětí
25.8.2016
7
Letní dovolená na českých horách
25.8.2016 13 Spory mezi německou a českou stranou
26.8.2016 23 Příspěvky pro zdravotně postižené
26.8.2016 27 Loučení bratrů Bubeníčkových
27.8.2016
1
Spoření na důchod
27.8.2016 14 Policie ukončila neohlášenou technoparty
28.8.2016 11 StarDance v obrazech boxera Osičky
29.8.2016 20 Cesta na Mars
29.8.2016 29 Nový detektivní seriál ČT
30.8.2016 17 Noví uprchlíci v Česku
30.8.2016 19 Pomoc lidem s revmatickými chorobami
31.8.2016
8
Proč havaroval trolejbus
31.8.2016 17 Budoucnost Kovosvitu
31.8.2016 19 Britská busoucnost mimo EU
31.8.2016 24 Rekordní zájem o aktivní zálohy
2.9.2016
11 Nová sezona Národního divadla
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Datum Pořadí
Titulek
2.9.2016
17 Soud v kauze zavražděných taxikářů
4.9.2016
17 Přehlídka chytrých spotřebičů
4.9.2016
21 Trojrozměrný model Česka
4.9.2016
22 Nové uzavírky na D2
5.9.2016
2
Volební porážka Angely Merkelové
6.9.2016
17 Riskantní jizda v uzavírkách
7.9.2016
2
Mzdy v Česku
7.9.2016
11 Nehody bývalého policisty Kadlece
7.9.2016
21 Změny v prodeji potravin
8.9.2016
9
Emoce kolem celních odposlechů
8.9.2016
12 Řidiči, kteří za volant nepatří
9.9.2016
10 Divadlo Járy Cimrmana slaví 50 let
9.9.2016
16 Inflace v Česku zrychluje,
10.9.2016 14 Retrospektiva Ronyho Plesla
11.9.2016
1
Protesty lékařů
11.9.2016
5
11. září 15 let poté
11.9.2016 16 Odstřel komína bývalé textilní továrny
11.9.2016 21 Ověření tachometru
12.9.2016
6
Dopady metanolové kauzy
12.9.2016 13 Rozloučení s Věrou Čáslavskou
14.9.2016
5
Problémy a reformy Evropské unie
14.9.2016 12 Německý spor o kontrolu migrantů
14.9.2016 17 Velké vojenské cvičení v Česku
14.9.2016 19 Koho ohrožuje záměna léků
15.9.2016 16 Co s havarovaným vlakem

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016

Datum Pořadí
Titulek
15.9.2016 20 Omezení na Pražském hradě
15.9.2016 22 Soud kvůli korsické bitce
15.9.2016 27 Češi jako zaměstnanci
16.9.2016 13 Velké stahování léků
16.9.2016 18 Proplachování potrubí na 23 místech
18.9.2016
5
Tragická nehoda u Zábřehu
19.9.2016
9
Nové založené živnosti
19.9.2016 11 Vyšetřování série útoků v USA
19.9.2016 21 Výměna starého auta za nové
19.9.2016 22 Volební prohra Angely Merkelové
20.9.2016 11 Tallis Scholars na festivalu Dvořákova Praha
21.9.2016
3
Peníze ve státním rozpočtu
22.9.2016
9
Násilnosti v Charlotte v Severní Karolíně
22.9.2016 20 Cesty uprchlíků uzavřenou balkánskou trasou
22.9.2016 24 Předvolební debata
23.9.2016
4
Česká pomoc uprchlíkům v Jordánsku
24.9.2016 12 Připomínka výročí mobilizace
24.9.2016 16 Zneužívání záchranné služby
26.9.2016
4
První předvolební debata v USA
27.9.2016 24 Přílet stíhaček gripen
27.9.2016 26 Anthropoid v českých kinech
28.9.2016
3
Zemřel Šimon Peres
28.9.2016 18 Znovuzrození vyhořelého kostela
28.9.2016 21 Začátek festivalu Zlatá Praha
29.9.2016 10 Nová sezona České filharmonie
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Datum Pořadí
Titulek
29.9.2016
14 Žaloba kvůli německému mýtu
29.9.2016
22 Předvolební debaty
29.9.2016
24 Tečka za pařížskými útoky na redakci Charlie Hebdo
29.9.2016
26 Horská služba modernizuje techniku
30.9.2016
22 Zkušenost s místními referendy
30.9.2016
23 Předvolební debaty v ČT
Protesty před parlamentem ve Varšavě proti zpřísnění
1.10.2016
7
interrupcí
1.10.2016
21 Rozšíření pražských parkovacích zón
2.10.2016
17 Noční směna na ambulanci
4.10.2016
17 Návrat jeseterů do vod Dyje
4.10.2016
25 Pokuty za špatnou hygienu ve školních jídelnách
6.10.2016
5
Zemřel první slovenský prezident
7.10.2016
6
Obvinění žalobkyně Dagmar Máchové
9.10.2016
8
Rozložení sil v Senátu
9.10.2016
10 20 let senátorem
10.10.2016 17 Zemřel filmový režisér Andrzej Wajda
11.10.2016
2
Dojednané koalice
11.10.2016
5
Rozkol amerických republikánů
11.10.2016
8
Plynovody směřující do EU
11.10.2016 29 Požár plumlovského zámku
12.10.2016 11 Vyšetřování hospodaření nemocnice ve Zlíně
14.10.2016 23 Likvidace nevybuchlé munice ve Vrběticích
Rozhovor s Jaroslavou Pokornou Jermanovou k
15.10.2016
4
výsledku voleb
16.10.2016 10 Vyrabovaná pomoc pro Haiti
17.10.2016 21 Krajský úřad na splátky
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016

Datum Pořadí
Titulek
19.10.2016
4
Výroba osobních aut v ČR
19.10.2016 16 Čím lidé topí?
19.10.2016 21 Bezpečnostní tlačítka pro seniory
20.10.2016 10 Výpovědi v kauze policejní reorganizace
20.10.2016 23 Protesty bojovníků za svobodu
21.10.2016
1
Zdravotnické dělení
21.10.2016

9

Změny spotřebních daní vratka části daně

21.10.2016
21.10.2016
22.10.2016
22.10.2016
22.10.2016
22.10.2016
23.10.2016
23.10.2016
23.10.2016
24.10.2016
25.10.2016
26.10.2016
27.10.2016
27.10.2016
29.10.2016

21
28
17
18
21
25
15
20
25
3
13
11
6
30
10

Rodinné spory o opatrovnictví
Po stopách orientalisty Aloise Musila
Opožděné platby mezi firmami
Očekávání podnikatelů
Terénní auta zachraňují korýše
Koncert na podporu zrakově postižených
Privatizace domů v bývalých vojenských újezdech
Mezi odběrem a diagnózou
Sporný památník cara Ivana Hrozného
Jednání koaliční rady
Dvacet let Senátu
Závěr americké předvolební kampaně
Krajský politik nebo úředník
Slovensko láká své IT experty
Islandské politické zemětřesení

29.10.2016

16

Bilancování turistické sezony

1.11.2016
1.11.2016

6
17

Rekordní přebytek státního rozpočtu
Job Air v Mošnově znovu roste a vydělává
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Datum Pořadí
Titulek
3.11.2016
3
Nové vedení Senátu
3.11.2016
11 Chybí posudkoví lékaři
3.11.2016
17 Dům jako výcvikové středisko
3.11.2016
24 Exhumace obětí smolenské tragédie
4.11.2016
1
Změny ve vládě
4.11.2016
17 Nález letecké pumy v Brně
4.11.2016
27 Hromadná žaloba na slevový portál
Změny na ministerských postech: mzdy pracovníků ve
5.11.2016
1
zdravotnictví
5.11.2016
15 Vánoční pohádky v České televizi
6.11.2016
7
Kariérní řád učitelů
7.11.2016
3
Kauza harvardských fondů
7.11.2016
17 Útraty Čechů rostou
8.11.2016
3
Změny ve vládě
8.11.2016
8
ČSSD nemusí zaplatit notáři Václavu Halbichovi
8.11.2016
11 Exekuce důchodů
8.11.2016
18 Přípravy na zimní sezonu finišují
12.11.2016 23 Idol mladých v Praze
13.11.2016
5
Klíčová jména ve vládě Donalda Trumpa
13.11.2016
8
Pohled do potravinové banky
15.11.2016 15 Policie i úřady se připravují na 17. listopad
16.11.2016
1
Složení Senátu
17.11.2016
8
Vzpomínky na 17. listopad Vojmíra Srdečného
18.11.2016 16 Přistání v korunách stromů
18.11.2016 18 Sporné podmínky pořadatele vánočních trhů
19.11.2016
5
Policisti dopadli v Německu dva afghánské letce

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016

Datum Pořadí
Titulek
20.11.2016
6
Větší kompetence praktických lékařů
20.11.2016 26 Arabská karikatura proti brutalitě IS
21.11.2016 21 Hazard v Česku
22.11.2016 17 Silné zemětřesení v Japonsku
22.11.2016 19 Plány prezidenta Trumpa
23.11.2016 22 Případ zadržených Čechů v Turecku
23.11.2016 26 Demonstrace proti chystané věznici
24.11.2016

5

Rozpočet Prahy na příští rok

24.11.2016
24.11.2016
24.11.2016
24.11.2016
24.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
27.11.2016
28.11.2016
28.11.2016
28.11.2016
30.11.2016
1.12.2016
2.12.2016

6
14
16
17
25
1
4
7
8
23
14
11
13
30
27
23
14

Volnější pohyb mezi Ukrajinou a EU
Bilanční schůzka Sobotka-Herman
Demolice domů v Chanově
Termín dokončení dálnice D8
Vyznameníní Zlaté lípy pro Jana Mroczkowského
Nový stavební zákon
Úkoly pro ministyni Šlechtovou
Stávka pilotů Lufthansa
Spor o profesuru Jiřího Fajta
Předvolební bitva o Elysejský palác
Vánoční výzdoba ve městech
Fillon vítězem pravicových primárek
Odpočinková zóna místo hřbitova
Odškodnění obětem lékařských pokusů
Povinné hraní her v hodinách dějepisu
Bilancování v resortu vnitra
Bitva u Slavkova 2.12.1805
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Datum Pořadí
Titulek
2.12.2016
25 Jednání evropských socialistů
2.12.2016
29 Územní obrana Polska
3.12.2016
2
Opakované volby v Rakousku
4.12.2016
1
Prezidentské volby v Rakousku
4.12.2016
3
Výdaje za léky
4.12.2016
14 Opravy středověké zříceniny Týřov
5.12.2016
28 Tradice na svatého Mikuláše
6.12.2016
15 Výpadek internetu v Brně
6.12.2016
21 Ohlasy na Forejtův konec
7.12.2016
12 Archeologické objevy v Kutné Hoře
8.12.2016
1
Komise reformě policie
8.12.2016
15 Vzniká úřad pro kontrolu politických stran
8.12.2016
21 Loterie ,,Účtenkovka"
9.12.2016
10 Tresty v kauze Key Investments
11.12.2016 24 Vyvrcholení soutěže StarDance
12.12.2016 15 Kauza ProMoPro opět u soudu
12.12.2016 20 Sdílená ekonomika
12.12.2016 22 Cesta z Prahy do Brna
13.12.2016 17 Soudní spory v Rathově kauze
14.12.2016 18 Podpora ekologických aut
14.12.2016 24 Problémový stadion v Petrohradu
15.12.2016 16 Zákon o ochranu turistického značení
15.12.2016 20 Obvinění starosty Chebu
16.12.2016
2
Pravomoci prezidenta
16.12.2016
4
Hlavní závěry summitu EU

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016

Datum Pořadí
Titulek
16.12.2016 22 Taxi pro handicapované
17.12.2016
2
Protivládní protesty v Polsku
18.12.2016 17 Předvánoční nákupy
21.12.2016 24 Pohled Čechů a Slováku žijících v zahraničí
22.12.2016
6
Policisté na hranicích a v ulicích
22.12.2016 10 Pohřeb zavražděného ruského velvyslance
22.12.2016 12 Ovlivňování kurzu české koruny
22.12.2016 16 Krajské rozpočty
23.12.2016
1
Italská policie zastřelila Anise Amriho
23.12.2016
2
Podezřelý z Berlína je mrtev
23.12.2016
8
Únos letadla na Maltě
23.12.2016 21 Problémy v Kvasinách
23.12.2016 22 Nejmenší česká automobilka
25.12.2016
5
Budoucnost Alexandrovců
26.12.2016
9
Dva roky života Jana Masaryka
27.12.2016 17 Nastupující chřipková epidemie
27.12.2016 25 Naděje na adopci pro nevidomé manžele
28.12.2016
8
Letecká záchranná služba v Ústí nad Labem
29.12.2016
9
Dobrovolné spoření na důchod bude výhodnější
29.12.2016 23 Vleklý spor o budování izraelských osad
30.12.2016
7
Dohled nad novoročními oslavami
30.12.2016 11 Elektronická evidence tržeb
30.12.2016 14 Proměny Královské cesty
30.12.2016 17 Vojenská policie prověřuje skupinu architektů
30.12.2016 20 Těhotné ženy s rakovinou prsu
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Datum Pořadí
Titulek
8.1.2016
10 Jaderná energetika na Vysočině
11.1.2016
7 Nezaměstnaní monitorují dění v ulicích
11.1.2016 13 Porcelánkám v Česku se daří
14.1.2016 12 Kraj koupil pozemky v Kvasinách
Kauza bývalého primátora Českých Budějovic Juraje
19.1.2016
4
Thomy je u konce
19.1.2016 10 Olešná zůstává pro chodce nebezpečná
20.1.2016 11 Kácení nemocných stromů v Praze
25.1.2016
1 Pražskou Opencard nahradí Lítačka
25.1.2016 16 Pardubice: začíná GRAND Festival smíchu
27.1.2016 11 Lesníci mění šatník
1.2.2016
13 Muzeum bible ve Starém Pelhřimově
11.2.2016
9 Vyšetření zraku v pardubických školkách
16.2.2016
2 Ministryně řeší případ úmrtí učitelky
16.2.2016
3 Pardubice dál čekají na obchvat
18.2.2016
3 Převezme Polná majetek od armády?
18.2.2016
9 Mšeno přes rok nemá dětského lékaře
25.2.2016 16 Sanitky bez lékařů
26.2.2016
7 Nedostatek hasičů na Šumavě
2.3.2016
7 Most plánuje vesnici pro problémové lidi
2.3.2016
13 Odchyt ibisů skalních
3.3.2016
12 Divadlo se domohlo příjezdové cesty
10.3.2016 13 Firmám na Liberecku chybí dělníci
18.3.2016
5 Demonstrace na Jihlavsku kvůli uranu
24.3.2016 12 Hory o Velikonocích
29.3.2016
8 Uprchlíci odejdou z Drahonic

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016

Datum Pořadí
Titulek
8.4.2016
7 Litvínov: stavba etylenové jednotky
11.4.2016
3 Plzeňský kraj má vrátit 100 mil. Kč
11.4.2016
4 Praha: bezkontaktní platby v tramvaji
11.4.2016
6 Trolejbusy z Mariánských Lázní nezmizí
12.4.2016

12

Koupaliště Michal pomohou čistit ryby

20.4.2016
20.4.2016
25.4.2016
28.4.2016
29.4.2016
13.5.2016
16.5.2016
20.5.2016
23.5.2016
23.5.2016
26.5.2016
30.5.2016
1.6.2016
6.6.2016
8.6.2016
13.6.2016
16.6.2016
17.6.2016
21.6.2016
27.6.2016

3
4
2
7
2
7
6
1
1
4
14
15
5
11
15
13
13
15
11
3

Politická krize v Ústí nad Labem
Bezpečnost v pardubické Explosii
Požár továrny na chipsy v Děbolíně
Oprava Nuselského mostu v Praze
Jak se odstraňuje graffiti?
Příprava na demolici v Třebíči
Spor o cenu pozemků pro zahrádkáře
Obyvatelé Čelákovic chystají žalobu
Hradecký stadion nevyhovuje první lize
Žižkovy kasárny v Písku opět patří městu
Dohoda o výkupu pozemků pro D35
Hledání úlomků meteoritu
Nové vedení Prahy 10
Železná Ruda: česko-německá škola nebude
Zákaz krmení zvířat v ZOO
Zelené autobusy na Šumavě
Proměna vlakového nádraží v Č. Lípě
Sochy na Kuksu bývaly barevné
Příměstské tábory na Plzeňsku
Ústecký kraj o situaci horníků
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Datum

Pořadí

Datum

Pořadí

1.7.2016

8

Ruské kolo na pražské náplavce?

Titulek

22.9.2016

3

Nový přestupkový zákon

Titulek

4.7.2016

3

Provoz na letišti v Líních u Plzně

29.9.2016

8

Spolupráce policistů ČR a Polska

14.7.2016

7

Těžba lithia na Cínovci?

3.10.2016

3

Veřejná doprava v Dolní Vlkýši

14.7.2016

10

Strážníci kontrolují okénka u aut

19.10.2016

14

Archeologové hledají trosky bombardéru

15.7.2016

5

Parkování na Malostranském náměstí

20.10.2016

17

Smolení sudů v plzeňském pivovaru

19.7.2016

11

Trasa přes čerpací stanici v Opatovicích

21.10.2016

2

Spor o autobusovou dopravu na jihu Čech

20.7.2016

7

Anesteziologové z Jičína stáhli výpovědi

24.10.2016

7

Přesun letecké záchranné služby

21.7.2016

1

Ústav v Chrastavě povede M. Hlubuček

25.10.2016

14

Unikátní technologie zasněžování

22.7.2016

3

Inteligentní železniční přejezdy

26.10.2016

1

Praha: vzniknou další modré zóny

25.7.2016

4

Spor o státní zámek v Opočně

2.11.2016

4

Stížnosti na senátní volby v Mostě

27.7.2016

8

Šumava: lidé parkují na lesních cestách

8.11.2016

7

Modernizace atletického stadionu

3.8.2016

2

Šumava: v koupališti utonuli dva mladíci

16.11.2016

6

Příspěvek na demolici vybydlených domů

5.8.2016

15

Výzkum vztahů rostlin a hmyzu

22.11.2016

8

Obec chce pozemky po nezvěstném muži

8.8.2016

1

Invalidovna by mohla zůstat státu

23.11.2016

10

Sociálně vyloučená lokalita Železný dvůr

15.8.2016

1

Lidé v Uhříněvsi chtějí Pražský okruh

24.11.2016

8

Centrum studijních pobytů v areálu zámku

16.8.2016

5

Chystá se omezení ohňostrojů v Praze

24.11.2016

13

Znovuotevření galerie v Hradci Králové

18.8.2016

1

Plány na rozšíření překladiště v Mělníku

25.11.2016

13

Nový provozovatel pošumavských lokálek

6.9.2016

11

Podzemní odpadkové kose v Litoměřicích

1.12.2016

1

Dopravu komplikoval sníh a nárazový vítr

8.9.2016

9

Trest pro exmanažery kulturního centra

8.12.2016

6

Vrty v Náchodě našly nové zdroje kyselky

13.9.2016

14

V Krkonoších bude stezka korunami stromů

9.12.2016

10

Vysočina chystá rozsáhlé opravy silnic

14.9.2016

1

Chybí kvalifikovaní pracovníci

9.12.2016

12

Jindřichův Hradec opraví zámecký pivovar

16.9.2016

5

Reorganizace firmy Motorpal schválena

16.12.2016

7

Jerome Colloredo - Mannsfeld uspěl u Evropského soudu pro
lidská práva

19.9.2016

10

Hotel Thermal obnovuje vodní kaskádu

19.12.2016

7

Středočeský kraj schválil rozpočet

21.9.2016

6

Osada v Čerčanech nemá názvy ulic

21.12.2016

10

Kvůli pondělnímu útoku v Berlíně zvyšuje dosavadní
bezpečnostní opatření i Česko

21.9.2016

11

Ceny Národního památkového ústavu

29.12.2016

14

55 let vodní elektrárny Orlík

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2016
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Datum

Pořadí

Titulek

Datum

Pořadí

Titulek

7.1.2016

7

Opravy nemocnic na Vysočině

4.4.2016

14

Baletní inscenace v novém

15.1.2016

5

Kontrola třídění odpadu

11.4.2016

4

Na Vranovské přehradě tento týden přibude páté plavidlo

15.1.2016

12

Zlatá flétna v Janáčkově divadle

13.4.2016

1

Problémové černé stavby

21.1.2016

12

Petite Mort poprvé v Brně

13.4.2016

11

Budoucnost iráckých uprchlíků v Brně

1.2.2016

1

Většina dělníků Aircraft Industries se vrátila do práce

13.4.2016

14

Rekonstrukce kostela sv. Jakuba

1.2.2016

12

Počátek chřipkové epidemie

14.4.2016

4

Odvolání ředitele Moravského zemského muzea

2.2.2016

5

Nová lékařka pro seniory

18.4.2016

3

Smlouva o obnově národní kulturní památky Libušín

2.2.2016

7

Pokračování v případu Zadeh

18.4.2016

12

Žďár nad Sázavou má po třičtvrtě roce znovu útulek pro psy

8.2.2016

4

Přibývá zvířat v záchranných stanicích

19.4.2016

13

Nové muzeum v přírodě

11.2.2016

4

Den tísňové linky 112

28.4.2016

2

Vyjednávání o brněnské koalici

11.2.2016

12

Cvičení vojáků ve Vyškově

29.4.2016

10

Týden oprav ve vile Tugendhat

17.2.2016

11

Stavba vleku pro vodní lyžaře

5.5.2016

4

Oficiální strážce přechodů

18.2.2016

10

Letecká dostupnost Brna

10.5.2016

4

Protidrogová razie v Křižanově

26.2.2016

2

Zaplněné letní tábory

13.5.2016

2

Hned dvě dívky se včera dopoledne v Brně pokusil znásilnit
neznámý muž

29.2.2016

2

Stavební ruch čeká letos i dálnici D1

13.5.2016

6

Spor o letiště

29.2.2016

15

Zlínská filharmonie v Kalkatě

18.5.2016

14

Kinematovlak

3.3.2016

8

Spolek pro Moto GP prodlouží první vlnu předprodeje
vstupenek

25.5.2016

12

Filharmonie míří do nové sezóny

3.3.2016

12

Nová sezóna v Moravské galerii v Brně

1.6.2016

2

Termín placení poplatků za svoz komunálního odpadu

15.3.2016

5

DP města Brna utratí 4 miliony ročně za úklid tramvají

1.6.2016

11

Výstava na brněnském Špilberku

16.3.2016

3

Jednotné letní zahrádky v centru Brna a navýšení ceny za
pronájem plochy

8.6.2016

4

Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji klesá

18.3.2016

4

Vnuk A. Muchy chce žalovat Prahu o vydání Slovenské epopeje

13.6.2016

9

Omezení v dopravě

18.3.2016

12

Opera Impresário v koncích v Brně

21.6.2016

6

Od vysokoškolského titulu k výučnímu listu

24.3.2016

15

Znovuotevření brněnské Fait Gallery

23.6.2016

1

Úroda ovoce bude slabá

29.3.2016

7

Velikonoce v regionu

24.6.2016

10

Do regionu dorazily tropy

30.3.2016

6

Čínské investice na jižní Moravě

30.6.2016

7

Rozsudek za loupež 77 milionů
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Datum

Pořadí

Datum

Pořadí

7.7.2016

9

Církev stahuje žaloby na kraje

Titulek

23.9.2016

5

Rozhlas v Macoše

8.7.2016

4

Opilá ředitelka mateřské školy

27.9.2016

3

Exekutor má v rámci insolvence vyšší postavení než řadový
věřitel

12.7.2016

4

Důvod požáru domu s pečovatelskou službou

29.9.2016

1

Školní obědy zdarma

15.7.2016

13

Rozhovor se skupinou Apocalyptica

10.10.2016

1

Sestavování koalic

21.7.2016

1

Dopravní komplikace na jižní Moravě

12.10.2016

1

Sestavování koalic

21.7.2016

11

Kvalita vody v regionu

12.10.2016

4

Výstava gotických staveb Česka

1.8.2016

6

Na historickém traktoru k moři

13.10.2016

5

Trest pro střelce z Napajadel

1.8.2016

12

Stavba Janáčkova kulturního centra

17.10.2016

8

Více případů encefalitidy

5.8.2016

9

Ratolest Brno učí komunikaci

27.10.2016

10

Na státní svátek zavřou obchody

18.8.2016

1

Roste počet nehod motorkářů

3.11.2016

5

Financování stadionu v Brně

22.8.2016

9

Návštěvnost MotoGP

7.11.2016

6

Kurz první pomoci

23.8.2016

12

Nový objev archeologů

11.11.2016

4

Týden vědy a techniky

25.8.2016

6

Krádeže označení ulic v centru Brna

11.11.2016

9

Obce proti kamionům

25.8.2016

9

Brno plánuje víc odstavných parkovišť

11.11.2016

11

Kvalita pitné vody v Brně

25.8.2016

10

Výzkum brněnských vědců

18.11.2016

3

Pěstírnu konopí objevili policisté v Babicích

25.8.2016

16

Návrat olympijského vítěze Krpálka

21.11.2016

9

Větrné elektrárny na jižní Moravě

31.8.2016

7

Následky nehody trolejbusu

30.11.2016

5

Zpoždění opravy mostu

5.9.2016

3

Referendum o poloze Hlavního nádraží v Brně

1.12.2016

1

První den s EET

6.9.2016

7

Komplikace pro věznici

2.12.2016

5

Úklid před nádražím v Brně

6.9.2016

9

Bývalý strážník před soudem

2.12.2016

14

Přípravy na bitvu u Slavkova

7.9.2016

3

Obvinění řidiče ze zavinění nehody

9.12.2016

15

Retrospektivní výstava - Olgoj Chorchoj

14.9.2016

11

Pět podob kvality

20.12.2016

5

Prodej hokejové Dukly

19.9.2016

5

Následky požáru skladu matrací

22.12.2016

3

Policie vytvořila portrét muže, který v úterý ráno nožem napadl
Petru Kvitovou

22.9.2016

1

Den bez aut

27.12.2016

11

Největší evropští jeleni jsou na Libavé

22.9.2016

9

Chybí volební komisaři

29.12.2016

5

Chřipková epidemie na Vysočině
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Datum

Pořadí

Datum

Pořadí

4.1.2016

5

Řidiči si objednávali značky na přání

Titulek

8.4.2016

9

Zájem o službu u policie roste

Titulek

4.1.2016

9

Lidé se rozloučili s Pavlem Srníčkem

12.4.2016

2

Chystá se novela zákona o myslivosti

5.1.2016

12

Ostravská Komorní scéna Aréna má ve svém repertoáru
divadelní inscenaci roku

14.4.2016

8

Ekologický projekt ve škole

5.1.2016

13

Vzácné varhany potřebují rekonstrukci

19.4.2016

11

Chybí péče o dospělé autisty

6.1.2016

8

V Karviné-Starém Městě chtějí osadní výbor

20.4.2016

6

Duškova opera v NDM

8.1.2016

6

Centrum Ostravy ožívá

26.4.2016

3

Spory v Ostravě-Jihu před referendem

11.1.2016

10

Obavy z privatizace v Krnově

26.4.2016

4

Miloš Zeman bude jednat s Janem Mládkem o budoucnosti
uhelné společnosti OKD

18.1.2016

10

Přerov má další čtyři preventisty

26.4.2016

9

Preventivní vlak Českých drah

21.1.2016

1

O Dolu Frenštát bude stát jednat s OKD

28.4.2016

7

Studenti darují krev

22.1.2016

4

Rekordní částkou letos přispěli lidé do pokladniček koledníků
Tříkrálové sbírky

9.5.2016

1

Nezaměstnanost klesla

26.1.2016

1

Co s hornickým školstvím?

11.5.2016

10

Filmový festival ve Zlíně se blíží

27.1.2016

3

Metanolová aféra

13.5.2016

1

Méně peněz pro obce kvůli problémům OKD

27.1.2016

9

Studenti gastronomie soutěžili v Ostravě

18.5.2016

6

Obec provozuje svou restauraci

29.1.2016

10

90 let Domu umění v Ostravě

20.5.2016

8

Speciální školy se chystají na inkluzi

2.2.2016

4

Místo jízdenky nově platební karta

24.5.2016

9

Klub turistů opravuje značení horských tras

5.2.2016

6

Zimní areály v Moravskoslezském kraji hlásí na víkend pro lyžaře
dobré podmínky

30.5.2016

12

Vzpomínková jízda na Tourist Trophy

9.2.2016

3

Olomoucký hejtman Jiří Rozbořil se obrátil na Ústavní soud

31.5.2016

5

Koroner nezvládá dojezdové časy

17.2.2016

1

Lékařské fakulty přijmou více mediků

1.6.2016

1

Jak dopadne spor Hukvald s církví?

23.2.2016

9

Frýdek-Místek se rozloučil s veteránem

2.6.2016

5

Janáčkův máj našel náhradu za Vondráčka

7.3.2016

6

Pohybem proti arytmii

10.6.2016

12

Děti se učí nebát se v nemocnici

9.3.2016

10

Sportovci testují probiotika

15.6.2016

3

V Karviné se sešli zástupci OKD

16.3.2016

8

Ostrava zvažuje, co s důlní vodou

20.6.2016

7

Více zraněných dětí s příchodem léta a prázdnin

18.3.2016

1

Nemocniční ombudsmani si předávali zkušenosti

24.6.2016

3

Společné jednání polského Sejmu a Poslanecké sněmovny

18.3.2016

3

Pochybení při mimořádné kontrole Exekutorského úřadu Přerov

29.6.2016

6

Lidé si stěžují na festivalový hluk

23.3.2016

3

V menších obcích krachují lékárny

29.6.2016

13

Přípravy na festival Beats for Love
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Ostravy 2/2
Datum

Pořadí

Datum

Pořadí

4.7.2016

4

Podvod při stavbě hasičské zbrojnice

Titulek

30.9.2016

5

Dopravní komplikace v Opavě

Titulek

7.7.2016

1

V Orlové finišuje proměna bývalé šachty

3.10.2016

3

Jeden z akcionářů společnosti NWR požádal o svolání valné hromady

11.7.2016

9

Bez vozíku na Mont Blanc

5.10.2016

4

O příspěvek pro propouštěné zaměstnance OKD zatím požádalo 156 lidí

18.7.2016

11

Obnova židovského hřbitova je v nedohlednu

10.10.2016

4

Pokles nezaměstnanosti v MS kraji

19.7.2016

5

Barbora Orlová dál zůstává v detenci

17.10.2016

10

Šumperští hasiči mají novou stanici

21.7.2016

4

Odstartovaly žně

18.10.2016

6

Rybáři zarybňují revír

29.7.2016

3

Lajtoch a kolegové se odvolali proti rozsudku

20.10.2016

6

Konec dopravních potíží se blíží

2.8.2016

3

Strany musely podat kandidátky

20.10.2016

7

Bruntál uctil odbojáře

11.8.2016

5

Počasí zpozdilo žně

25.10.2016

4

Unikátní preparát slona

15.8.2016

2

Přibývá lesních mateřských škol

8.11.2016

9

Tlačítka pro seniory ve Šternberku

16.8.2016

2

Obavy z inkluze

9.11.2016

8

Závislých na alkoholu přibývá

16.8.2016

4

Stát dosadí do OKD vlastního finančního i provozního
ředitele

11.11.2016

5

Důchodci nad 70 let budou v Opavě od 1. ledna jezdit MHD zadarmo

16.8.2016

9

Nová služba Armády spásy

14.11.2016

15

Dolní Benešov má galerii

18.8.2016

5

Kraje získají dalších 300 milionů korun na výměny
neekologických kotlů

15.11.2016

11

Dva světy ostravského baletu

18.8.2016

7

Opravy historických fasád Slezanu

16.11.2016

1

Málo míst pro seniory

29.8.2016

5

Své první zastupitelské centrum chce v Ostravě otevřít
takzvaná Doněcká lidová republika

21.11.2016

4

Porubská radnice nechce VTP v areálu Myslivny

30.8.2016

8

Koupaliště počítají ztráty kvůli počasí

23.11.2016

7

Pojišťovna neprodloužila smlouvu na domácí péči

1.9.2016

1

Začal nový školní rok

2.12.2016

14

Kostel ve Staré Vodě prochází opravou

1.9.2016

6

Už rok podporuje Armáda spásy projekt společnosti Siemens

7.12.2016

8

Zdravotníci požadují vyšší základní platy

7.9.2016

1

Služby rané péče nestačí

9.12.2016

4

Zábřeh mění systém MHD

13.9.2016

15

Učitel Sudek a žák Sivko v Lašském muzeu

12.12.2016

7

Cukráři finišují s pečením cukroví

14.9.2016

3

Zastupitelé Ostravy měli projednávat návrh na zvyšování
daně z nemovitostí

15.12.2016

4

Oprava trati za miliardu

19.9.2016

6

Olomouc má fotbalovou akademii

23.12.2016

9

Asistenti kriminality pomáhají v Bohumíně

19.9.2016

11

Vrchní soud snížil tresty

28.12.2016

3

OKD v potížích

23.9.2016

15

Socha koně tentokrát před nádražím

30.12.2016

5

Dobrovolníci tráví čas s nemocnými
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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 97,8 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 97,8 % procent příspěvků bez narušení kritéria
vyváženosti se tak zkoumané relace České televize umístily na horní hranici tohoto intervalu.
Rešeršované studie:
•
•

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