Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků
v roce 2018
→ Media Tenor podrobil detailní analýze celkem 1000 náhodně vybraných příspěvků – 600
příspěvků Událostí, 200 příspěvků trojice relací Událostí v regionech a 200 příspěvků Zpráv ve 23.
→ 98 % příspěvků splnilo kritéria analýzy a lze je označit za vyvážené (tato hodnota je na horní
hranici intervalu rozpětí míry vyváženosti ve srovnatelných odborných studiích). Většina nálezů
měla nízkou závažnost, vysoká závažnost nebyla přisouzena žádnému z nálezu.
→ V pořadu Události ČT činil podíl příspěvků bez nálezu 97,7 % (14 nálezů na vzorku 600
příspěvků).
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ZJIŠTĚNÍ
Media Tenor podrobil detailní analýze celkem 1000 náhodně vybraných příspěvků – 600 příspěvků
Událostí, 200 příspěvků trojice relací Událostí v regionech (68 z UVR Praha, po 66 z UVR Brno
a Ostrava) a 200 příspěvků Zpráv ve 23.
Ve zkoumaném vzorku bylo učiněno 20 nálezů v 20 příspěvcích. V 98 %* příspěvků nebyla možná
kolize s vyvážeností identifikována.
18 z 20 nálezů mělo formu nízké závažnosti, 2 střední, nejvyšší stupeň závažnosti nebyl přiřazen
žádnému z příspěvků. Souhrn nálezů uvádí tabulka:
Datum

Relace

Název

Pořadí

Závažnost

3.1.2018

Události

Protibruselská koalice Polska
a Maďarska

5

Nízká**

22.1.2018

Události

Inspekce KLDR v Jižní Koreji

31

Nízká**

31.1.2018

Události

Nejčastější triky výrobců potravin

23

Nízká**

2.3.2018

Události

Soud kvůli usedlosti Šatovka

22

Nízká**

Typologie
prostor pro hlavní subjekty,
transparentnost

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

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 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

Typologie

Zprávy ve 23

Americká cla na dovoz oceli
a hliníku

5

Nízká**

informační neúplnost,
profesionalita

18.4.2018

Události

Tajná návštěva Pchjongjangu

4

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty,
transparentnost, persvaze,
stereotypizace

24.4.2018

Zprávy ve 23

Jména pro novou vládu

3

Nízká**

transparentnost

Události

Pochod na podporu marihuany

12

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty,
transparentnost

Události v regionech z Prahy

Odpadky po technoparty

6

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty, etika,
relevance záběrů

6.6.2018

Události

Otrava jídlem v Hradci Králové

19

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

5.7.2018

Události

Nedostatek lékáren otevřených
nonstop

6

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

27.7.2018

Události

Děti migrantů stále bez rodičů

5

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

8.3.2018

5.5.2018
11.5.2018

*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

Typologie

27.7.2018

Zprávy ve 23

USA: slučování rodin zadržených
migrantů

6

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

27.7.2018

Události

Průměrný dluh

8

Nízká**

profesionalita, faktická správnost
údajů

28.7.2018

Události

Česká zbrojní firma v Srbsku

22

Nízká**

transparentnost, duplicita
informací

Zprávy ve 23

Nová protidrogová
koordinátorka

11

Střední**

prostor pro hlavní subjekty,
transparentnost
nesoulad informací, práce s
číselnými údaji, profesionalita,
negativní vyznění pro subjekt

2.8.2018

7.8.2018

Události

Plány pošty do budoucna

20

Střední**

23.10.2018

Události

Nová opatření proti padělání
léků

17

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty,
úplnost informací, negativní
vyznění pro subjekt

Události v regionech z Brna

Zpoždění vlaků

4

Nízká**

úplnost informací, prostor pro
hlavní subjekty

Události

Nejlepší nemocnice roku 2018

13

Nízká**

úplnost informací,
transparentnost, profesionalita

6.11.2018
27.11.2018

*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

600

14

97,7 %

Události v regionech Praha

regionální zpravodajství

68

Události v regionech Brno

regionální zpravodajství

66

2

99 %

Události v regionech Ostrava regionální zpravodajství

66

Zprávy ve 23

200

4

98 %

1000

20

98 %

Pořad

všeobecné zpravodajství
celkem

Stanovisko redakce: Zprávy ve 23:00 nelze posuzovat stejnými měřítky jako relaci Události. Události jsou
hlavní zpravodajský pořad ČT, který shrnuje dění dne zejména v ucelených reportážích a reportážních
blocích. Pořady Zprávy (včetně Zpráv ve 23:00) jsou zaměřeny zejména na krátké aktuální informace,
základní agenturní zprávy a sestřihy čerstvých vyjádření nebo záběrů. Pořady Zprávy jsou součástí
kontinuálního vysílání ČT24, kde na sebe relace navzájem navazují, průběžně se doplňují a rozvíjejí.
Jejich vyváženost, názorovou pestrost apod. je nutné posuzovat v celku vysílání ČT24, nikoli jen na
základě jedné vybrané relace z části kontinuálního vysílání ČT24.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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ZJIŠTĚNÍ

Rozložení nálezů dle závažnosti ve zkoumaném roce 2018

10
8

2

1. pol. 2018
nízká

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

2. pol. 2018
střední

vysoká

7
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI
Zkoumaný vzorek: 1000 zpravodajských příspěvků vybraných relací ČT vysílaných v roce 2018:
600 zpravodajských příspěvků Událostí, 200 příspěvků Událostí v regionech (rozloženo rovnoměrně mezi tři
regionální mutace) a 200 příspěvků Zpráv ve 23.

Výběrový filtr:
a) Aplikovaný filtr: Příspěvek spadal do delších zpravodajských forem (s vyloučením upoutávek), jejichž
hranice byla stanovena kritériem stopáže příspěvku > 30 sekund. Tímto filtrem bylo vyselektováno 18 556 příspěvků
z celkové báze 22 089 zpravodajských příspěvků (s vyloučením upoutávek) odvysílaných v Událostech, pražských,
brněnských a ostravských Událostech v regionech a Zprávách ve 23 v roce 2018.
b) Finální výběr: Náhodný výběr 1000 z báze 18 556 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 2018 nemohlo být
naplněno). Výčet příspěvků, které byly výsledkem finálního výběru, nabízejí snímky 35 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 2018
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI

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

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

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

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

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

12

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
Na vzorku 1000 příspěvků bylo provedeno celkově 2.617 reportážních shlédnutí,
tzn. každou reportáž posuzovalo v průměru 2,6 analytických pracovníků.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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NÁLEZ č. 1
Události 3. 1. 2018
Název: Protibruselská koalice Polska
a Maďarska
pořadí: 5
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty,
transparentnost

© 2016 Media Tenor

Z obsahu příspěvku: Jsou si blíže než kdykoliv dřív. Polsko-maďarské spojenectví stále víc ale spojuje společná
nevraživost k Bruselu. Z mnoha výtek, kterými ho častují, dominovala prvnímu setkání obou premiérů unijní migrační
politika….. Varšavu a Budapešť mají západní státy za černé ovce Evropy i kvůli sporným krokům z posledních měsíců.
Komentář: Polský předseda vlády zavítal na oficiální návštěvu Maďarska. Příspěvek je tak vystavěn na promluvách
a parafrázích premiérů Polska Mateusze Morawieckého a Viktora Orbána, a to nejen ve věci úlohy Visegráské skupiny,
ale jak už uvádí samotný název příspěvku velmi významně také ve vztahu k EU a orgánům EU. Projevuje se to
tematizováním: důrazného odmítnutí imigrační politiky EU, odmítání kritiky EU k domácím reformám v Polsku a
Maďarsku, odhodlání blokovat sankce ze strany EU a bránit vlastní suverenitu…
Intenzita a zabarvení informací směřujících vůči Evropské unii a jejím orgánům vyvolává potřebu zařadit názor či
oficiální stanovisko ze strany EU. Odkaz na černé ovce Evropy v očích západních států je příznakový (až bulvarizující),
ale především je nutné na něj vzhledem k absenci promluvy (ze strany EU) pohlížet jako na nízce transparentní.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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NÁLEZY č. 2, 3
Události: 2 příspěvky s nálezem
Název:
22. 1. 2018 - Inspekce KLDR v Jižní Koreji
18. 4. 2018 - Tajná návštěva Pchjongjangu
pořadí: 31, 4
závažnost: nízká / nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty, transparentnost,
persvaze, stereotypizace
Komentář: Je pochopitelné, že v příspěvcích z prostředí KLDR je značně složité získat oficiální vyjádření, případně informaci odpovídajícím způsobem zpravodajsky zdrojovat. V té
souvislosti je vhodné zmínit, že nález k vyváženosti v příspěvcích z prostředí KLDR byly už součástí analýzy v roce 2015 (nález č. 20, str. 34 daného výstupu), který byl doprovázen
následujícím stanoviskem redakce:
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Reportáž vznikla v zemi, kde je specifická situace a je těžké získat jakékoliv zpravodajské obrazové materiály, informace reportér nezískává standardní
cestou.
Dochází ke kontrole zpravodajského obsahu, příspěvků, příspěvek nevzniká svobodnou cestou, reportér je vlastně v této zemi voděn tam, kde je mu dovoleno
natáčet. Zpravodajství se touto reportáží snažilo přinášet z dané země původní zpravodajství českýma očima.
I přes výše uvedené je na místě důsledně vážit řazení každé nezdrojované informace (když netransparentnost je de facto zvýrazňována absencí vystoupení/stanovisek ze strany KLDR)
a hodnotících promluv o představitelích či zvycích v KLDR se záměrem maximalizace kontrastu (mezi „námi“ a jimi, resp. mezi „normálním a přípustným“ v našem světě a
„zvráceným“ v jejich zemi). Viz obrazový závěr příspěvku 2, kde se teprve posléze ukáže, že děti se neúčastní vojenského nácviku (jak i asynchron v dané chvíli naznačuje), nýbrž se
věnují hraní videoher.
Z obsahu příspěvku 1: Vychovali ji ve víře, že patří k výjimečnému národu, o čemž taky často zpívá. Cesta na jih je pro ni v mnohém nová. Pravděpodobně poprvé vidí luxusní třídy Soulu
o němž doma slýchá, že jeho obyvatelé se mají špatně a ekonomika chřadne. Poprvé vidí demonstraci a dokonce proti severokorejskému vůdci….Ve vyšších kruzích v Pchjongjangu se
proslýchá že Hyon Song-wol byla v mládí přítelkyní Kim Čong-una, ale jeho otec vztahu nepřál. Před pár lety se o ní šířily falešné zprávy, že ji popravili, vloni obsadila vlivnou pozici ve
vládnoucí straně. Jejím největším hitem byla dávno před Moranbongem píseň Dáma v sedle o dělnici v textilce.

Z obsahu příspěvku 2: Není jasné, zda Severokorejci před návštěvou odstranili z ulic tyto plakáty zobrazující útok na Bílý dům. Propaganda vykresluje CIA jako nejhorší zlo. Dětem od
útlého věku vštěpuje, jak poznat agenta. Má fotoaparát a čte Playboy.
Zařazení oficiálního stanoviska, či citace záměru/strategie města, v krajním případě odkaz na úřední autoritu pod jejíž kompetenci popisovaný jev spadá, by povýšil zpravodajskou
hodnotu také v případě příspěvku Vyhánění venkovanů z Pekingu z 19.1.2018.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 4
Události 31. 1. 2018
Název: Nejčastější triky výrobců potravin
pořadí: 23
závažnost: nízká
typologie nálezu:
informační neúplnost, profesionalita,
negativní vyznění pro subjekt,
stereotypizace
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Úvodní moderace: Nakupování jako hledání rovnováhy mezi tím co ještě zákazník unese a tím, aby obchodník, co
nejvíce vydělal. I tak se dá definovat pomocí marketingových odborníků současný obchod s potravinami. A škála triků,
které se používají, je opravdu široká.
Komentář: Už úvodní moderace nastavuje narativ celého příspěvku, který inklinuje k stereotypizaci ve smyslu „zlá
korporace kontra šizený spotřebitel“. Narativ je potvrzen i závěrečnou dodatečnou moderací s odkazem na přehled
sporných potravin na webu ČT24. Příspěvek celkově vypovídá příznakově a v negativním tónu o tricích ve smyslu
podvodu na spotřebitelích. Moderace přitom slibuje představení širšího portfolia diskutabilních postupů obchodníků,
přičemž příspěvek v kontrastu k moderačnímu úvodu detailně rozebírá techniku jedinou: nižší gramáž některých
výrobků oproti očekávání. Redaktor bulvarizujícím způsobem rezignuje na prostou skutečnost, že příchuťové esence
zvyšují náklady a lze tedy chápat, že výrobek s příchutí se v přepočtu na měrnou jednotku stává dražším než výrobek
původní. Zároveň opomíjí i akce „opačného“ charakteru jako „+20 % zdarma“ nebo akce cenové: Na záběrech stojí za
povšimnutí, že problematizovaná tyčinka Margot s novou příchutí, stejně jako velkoformátová čokoláda Milka, byly v
době natáčení reportáže cenově zvýhodněny.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 5
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Události 2. 3. 2018
Název: Soud kvůli usedlosti Šatovka
pořadí: 22
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty, podpora
nezákonného jednání, nestrannost

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

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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NÁLEZ č. 6
Zprávy ve 23 8. 3. 2018
Název: Americká cla na dovoz oceli
a hliníku
pořadí: 5
závažnost: nízká
typologie nálezu:
informační neúplnost, profesionalita
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Komentář: Příspěvek s živým vstupem Davida Miřejovského tematizuje uvalení cel na dovoz hutnických výrobků do USA, a to v
sazbách 25 a 10 % s platností pro celý svět (včetně EU) vyjma Kanady a Mexika. V závěru reportér sděluje, že mnohé země
včetně těch v EU budou sazby analyzovat a zvažovat odvetná opatření. Zároveň reportér parafrázuje nezdrojované postoje z
EU o potenciálních protikrocích.
Nález k vyváženosti u tohoto příspěvku spočívá v absentujícím kontextu transatlantického obchodu, kdy se zcela opomíjí
skutečnost, že celní sazby mezi EU a USA jsou běžně uplatňovány. Nepřítomnost těchto informací tak může snadno
vyvolávat dojem o dosavadním volném obchodu, který prezident Trump svým krokem významně narušuje.
Veřejně dostupné informace týkající se jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) z období ještě
před uvedením Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států však uvádějí, že cla mezi EU a USA existují oboustranně,
jsou obecně nízká (v řádech procent), existují však segmenty, ve kterých jsou cla významná, tj. v řádech desítek, výjimečně i
stovek procent. Viz Partnerství TTIP zevnitř (2015) nebo Jednání o smlouvě století (2013). Pro úplnost je vhodné uvést, že
Zprávy ve 23 byly v daný den první relací, které toto téma zpracovaly, přičemž hlavní večerní zpravodajský pořad Události se
na většině své stopáže věnoval inauguraci prezidenta Zemana a Události, komentáře byly nahrazeny speciálním vysíláním ku
příležitosti inaugurace.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 7
Zprávy ve 23 24. 4. 2018
Název: Jména pro novou vládu
pořadí: 3
závažnost: nízká
typologie nálezu:
transparentnost
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Komentář: Tvrzení „Miroslav Poche před volbami kritizoval Miloše Zemana. Jeho cesta přes hlavu státu je tak
komplikovaná,“ působilo bez odkazu na externí zdroj jako nepodložená domněnka redaktora (která nebyla ani
vyslovena v podmiňovacím způsobu, ale jako oznamovací věta). Následný vývoj dal autorovi výroku za pravdu,
nicméně v daném okamžiku šlo o subjektivní vyjádření názoru, což do zpravodajství nenáleží.
Poté, co v lednové přímé volbě Miroslav Poche podpořil Zemanovy protikandidáty Pavla Fischera a Jiřího Drahoše
(viz INFO.cz nebo Novinky.cz) vznikla mezi oběma politiky zmiňovaná napjatá situace. O té informovaly například
Parlamentní listy.cz (zde je nutné brát v úvahu důvěryhodnost zdroje), v den odvysílání reportáže pak deník Právo
a iRozhlas.cz (tyto zdroje lze považovat za relevantní). Na žádný z těchto zdrojů Vladimír Keblúšek neodkazoval. Ke
zvážení je, zda prezentovanou situaci lze v termínu odvysílání příspěvku považovat za „obecně známou skutečnost“,
jak o ní hovoří Kodex ČT v bodě 5.11, protože v relacích České televize se informace o kritice prezidenta ze strany
europoslance za ČSSD před 24. dubnem 2018 neobjevily a divákům tak známy nebyly.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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NÁLEZ č. 8
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Události 5. 5. 2018
Název: Pochod na podporu marihuany
pořadí: 12
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty,
transparentnost

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

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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NÁLEZ č. 9
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Události v regionech Praha
11. 5. 2018
Název: Odpadky po technoparty
pořadí: 6
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty, etika,
relevance záběrů

Komentář: Informace moderátorky ve studiu ve čtené zprávě, že pořadatel akce je povinen uklidit nepořádek do
konce týdne, nebyla v průběhu reportáže nijak verifikována. Z telefonátu majitele louky, který pozemek pro party
pronajal, vyznělo, že od druhé smluvní strany tento příslib má, avšak evidentně nijak vymahatelný, neboť prostor k
těmto účelům poskytnutý byl uklizen a znečištění se týkalo okolních lesů, které spadají pod státní podnik Lesy
České republiky. Organizátora akce kritizoval starosta obce Mníšek Roman Slezák, tamní obyvatelka i mluvčí Lesů
ČR Eva Jouklová. Vyjádření a možnost obhajoby pořadatele bylo tedy žádoucí.
Záběry z téměř uklizené louky se neslučovaly s úvodní moderací a na pováženou byl příliš dlouhý detailní záběr na
odhozený prezervativ a exkrement, i vzhledem k tomu, že se jedná o zpravodajství vysílané v podvečerních
hodinách.

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

© 2016 Media Tenor

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

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

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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 Základní zjištění
 Metodika posuzování
 Nálezy v 1. pololetí 2018
 Nálezy ve 2. pololetí 2018
 Zkoumané příspěvky
 Metodický dodatek
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NÁLEZ č. 11
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Události 5. 7. 2018
Název: Nedostatek lékáren otevřených nonstop
pořadí: 6
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Příspěvek pojednává o špatné dostupnosti nonstop lékárenské služby. Potom, co v příspěvků vystoupí
lékárnice, veřejnost nakupující v lékárnách a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch obhajující současný stav, je řazen
synchron Lubomíra Chudoby, prezidenta České lékárnické komory. Ten k problematice nízkého počtu nonstop
lékáren v ČR uvedl: „Jejich počet se nedaří zvýšit, protože kraje nejsou ochotné tuto službu financovat.“ Na
uvedenou promluvu navázala v asynchronu autorka reportáže Kateřina Šalounová: „Kraje přiznávají, že celoroční
nonstop lékárenská služba je dlouhodobě ztrátová. Potřebu pacientů podle nich vykryjí lékárny v obchodních
centrech a lékaři přímo na pohotovostech.“ Tímto je celý příspěvek zakončen.
Popisovaná problematika se závěrečným nasměrováním zodpovědnosti právě na kraje je natolik závažná, že tuto
skutečnost nelze přejít takto nekonkrétní parafrází, kdy autorka odkazuje na množné číslo neživotného podmětu.
Na místě proto bylo parafrázi konkretizovat, respektive ideálně kraje nebo jejich asociaci skutečně oslovit.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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NÁLEZY č. 12, 13
Události 27. 7. 2018
Zprávy ve 23 27. 7. 2018
Název: Děti migrantů stále bez rodičů /
USA: slučování rodin zadržených migrantů
pořadí: 5 / 6
závažnost: nízká / nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty
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Komentář: Shodná reportáž pod dvěma názvy byla uveřejněna (a pro účel této analýzy náhodně vybrána)
v Událostech a později toho dne i ve Zprávách ve 23. Příspěvek pojednává o stovkách rodin hispánských migrantů,
kterým úřady USA dosud nevrátily děti, jež byly od rodičů odděleny po ilegálním přechodu hranice z Mexika. Týká
se to 711 dětí nevydaných úřady v soudem stanoveném termínu. Zároveň většina rodičů postrádá o svých dětech
informace.
Vzhledem k negativnímu vyznění veškerých mediovaných skutečností vůči americkým úřadům, nastíněným
politickým dopadům kauzy a především závažnosti situace v příspěvku absentuje vyjádření autorit USA, které by
odpovídalo na otázky „Proč?“. Tzn. Proč přes 700 dětí stále nebylo předáno rodičům a proč o čtyřech stovkách z
nich rodiče nemají žádné zprávy?
Příspěvek pracuje pouze se zobecňující parafrází „Americké úřady slibují, že děti za jejich rodiči pošlou do jejich
domovských zemí. Většinou Hondurasu, Salvadoru a Guatemaly. Kdy to bude, ale neříkají.“

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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NÁLEZ č. 14
Události 27. 7. 2018
Název: Průměrný dluh
pořadí: 8
závažnost: nízká
typologie nálezu:
profesionalita
faktická správnost údajů
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Komentář: Příspěvek byl vystavěn na poskytnutých datech inkasní společnosti KRUK. Hned v úvodní moderaci jsou
právě tato data využita v infografice – vývoj průměrného dluhu, kraje s nejvyšším průměrným dluhem. Na tuto
pasáž následně navazuje reportáž s osobními příběhy dlužníků.
V příspěvku absentuje zásadní informace, že se jedná pouze o krátkodobý dluh domácností, nikoliv o celkový
dluh, který by v sobě zahrnoval i hypoteční úvěry a jiné dlouhodobé nástroje financování. Rozdíl je přitom
propastný. Zatímco příspěvek uvádí průměrný dluh dlužníka (nikoliv obyvatele) z Prahy ve výši 33 tis. Kč, tak při
zahrnutí veškerých úvěrových produktů vychází průměr na jednoho Pražana (nikoliv pouze dlužníka) dokonce 285
tis. Kč (novinky.cz).

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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NÁLEZ č. 15
Události 28. 7. 2018
Název: Česká zbrojní firma v Srbsku
pořadí: 22
závažnost: nízká
typologie nálezu:
transparentnost
duplicita informací
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Z úvodní moderace: ...Část srbských médií ale píše o
spolupráci s makedonskou mafií a podezření na praní
špinavých peněz. Česká skupina to ale odmítá.

Komentář: Příspěvek se primárně věnuje vzkříšení výroby ve zbrojním závodě v Srbsku, který koupila společnost
Czechoslovak Group Jaromíra Strnada. Úvodní moderace už přitom hovoří o problematizujících skutečnostech,
které autor příspěvku nijak dále nerozvinul, ani nedoložil. V reportáži zůstalo jen u zopakování totožné (a tím
pádem duplicitní) informace z uvozující moderace, na kterou byl navázán odkaz na jinou kauzu firmy Czechoslovak
Group, kterou podrobně rozebírali Reportéři ČT. Ze závěrečné pasáže reportáže: „Kromě obvinění srbských médií o
praní špinavých peněz ve zbrojovce 14. oktobar čelí Czechoslovak Group i dalšímu podezření. Podle Reportérů ČT
holding vyvážel raketomety a houfnice do Ázerbajdžánu. Do této země je přitom kvůli válce s Arménií vývoz zbraní
zakázaný. Firma to odmítá.“ Takto závažná obvinění srbských médií vyžaduje jejich přesnější uvedení, či alespoň
vizualizaci titulu/ů, ze kterých informace pocházejí.
Mimo záběr nálezu upozorňujeme na absenci identifikačních titulků u promluvy slovenského manažera zbrojovky
14. oktobar v Kruševci, který popisoval náborové plány společnosti.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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NÁLEZ č. 16
Zprávy ve 23 2. 8. 2018
Název: Nová protidrogová koordinátorka
pořadí: 11
závažnost: střední
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty
transparentnost

© 2016 Media Tenor

Úvodní přehled zpráv: „…a nová šéfka protidrogové politiky
státu. Řada odborníků má výhrady, ona sama chce začít
pracovat na nové strategii.“
Komentář: V příspěvku o nové národní koordinátorce pro protidrogovou politiku Jarmile Vedralové dojde ze strany redakce k její jediné
parafrázi ve smyslu, že chce pracovat na nové protidrogové strategii do roku 2027. Jinak není v celém průběhu Jarmila Vedralová nijak
citována a ani zobrazena. Namísto toho následovalo značně kritické vystoupení bývalého koordinátora Jindřicha Vobořila: „Třeba mě
překvapí a bude se chovat jinak, než posledních 18 let na Ministerstvu zdravotnictví. Tam nebyla ta kreativita, tam nebyl ten odborný
vhled, já si nejsem jistej, jak je na tom třeba jazykově, jestli je schopna vlastně si načíst moderní literaturu v tomhletom. Prostě nikdy
jsem neměl pocit, že to je partner, se kterým můžu kreativně hledat řešení a o kterého se můžu opřít.“ Na uvedené navazuje promluva
moderátora, která navazuje na informaci, která už zazněla v úvodním přehledu zpráv relace o znepokojení dalších odborníků: „Výběrem
Vedralové jsou znepokojení také někteří další odborníci, kteří se závislými pracují. Vadí jim například …“ Po této informaci však nedošlo
k potvrzení těchto skutečností dalšími citovanými odborníky, ale promluvil psycholog Ivan Douda, který znepokojení nesdílí.
Neposkytnutí prostoru Jarmile Vedralové a zařazení netransparentních informací o znepokojených odbornících tak jsou
problematickými aspekty příspěvku.

Vyjádření redakce: Příspěvek obsahově vycházel z pořadu 90´ a jsou v něm použity citace právě z tohoto pořadu. Jarmila Vedralová i přes
opakované prosby nabízený čas a prostor v době svého uvedení do funkce využít nechtěla.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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NÁLEZ č. 17
Události 7. 8. 2018
Název: Plány pošty do budoucna
pořadí: 20
závažnost: střední
typologie nálezu:
nesoulad informací, práce s číselnými údaji,
profesionalita, negativní vyznění pro subjekt
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Z reportáže: ... Třídírna balíků v Malešicích. Klíčové pracoviště
České pošty. Největší svého druhu v Česku. Každý den přijme
až 100 tisíc balíků. Kapacita ale podle pošty nestačí.
Komentář: Blok reportáží na téma současnosti a budoucnosti České pošty staví podnik do negativního světla v celé řadě aspektů. Pokud
prezentované informace přijmeme jako platné, tak jejich souhrn vede k závěru, že příspěvek postrádá kritický pohled na to, proč vlastně
pošta potřebuje další peníze a zaměstnance. Když: 1. došlo k modernizaci a automatizaci, 2. dlouhodobě klesají počty balíků, 3. citovaný
Jiří Pospíšil (TOP 09) poukazuje na vysoké odměny managementu, 4. řady lokálních poboček pošta převádí do programu Pošta partner,
5. zaměstnanci nejsou adekvátně ohodnoceni. K uvedenému lze přidat obecně zřejmou informaci o poklesu počtu listovních zásilek.
V souhrnu pak tedy není pochopitelné, proč Jan Hamáček (ČSSD) navrhuje zvýšení státní kompenzace v rámci univerzální služby na
trojnásobek (z 0,5 mld. Kč až na 1,5 mld. Kč).
Nekorektně je totiž v příspěvku prezentována informace o počtu přepravených balíků, a to jak v asynchronu, tak tabulkou. Uvedená data
sice pocházejí z výročních zpráv ČTÚ, ale tato čísla postihují pouze základní služby pošty (pod dohledem ČTÚ). Nezahrnují tedy komerční
služby České pošty, kterými jsou Balík do ruky nebo Balík na poštu. Nesoulad je zřejmý i při porovnání údajů z tabulky s asynchronní
informací, že třídírna balíků v Malešicích (pouze tato jedna provozovna) přijme denně až 100 tisíc balíků. Selektivní podání neúplných
informací tak podnik vykreslilo v horší situaci, než by odpovídalo skutečnosti. O růstu balíkového trhu hovoří v tiskovém servisu i
samotná Česká pošta: Zatímco objem podaných listovních zásilek meziročně klesá, trend na balíkovém trhu je zcela opačný. Lidé stále
více nakupují zboží přes e-shopy a nechávají si je doručovat Českou poštou.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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NÁLEZ č. 18
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Události 23. 10. 2018
Název: Nová opatření proti padělání léků
pořadí: 17
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty
úplnost informací
negativní vyznění pro subjekt

Komentář: Příspěvek prezentuje nová opatření pro zajištění pravosti prodávaných léčiv vycházející z nařízení EU.
Jedná se o jedinečný 2D kód na obalu a pojistku proti vniknutí. V příspěvku jako první vystupuje pracovník TEVA
Pharmaceuticals, který vysvětlil výrobní aspekt nového nařízení. Po něm však vystoupily tři osoby, jejichž promluvy
postavily novinku do spíše negativního světla, a to v tomto pořadí: 1. lékárník, který není spokojen s tím, že při
prodeji bude muset čekat na odezvu z centrálního evidenčního systému, 2. Lubomír Chudoba (prezident České
lékárnické komory) – upozornil na vysokou chybovost systému a 3. Martin Mátl (ředitel České asociace
farmaceutických firem) předpokládající promítnutí nových opatření do ceny léčiv. V příspěvku tak absentuje názor
institucí zodpovědných za implementaci opatření v České republice. Redakce přitom měla k dispozici už z 28. 7.
2018 vyjádření Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv či Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Případně bylo
možné oslovit Ministerstvo zdravotnictví či Výbor pro zdravotnictví PSP ČR, vzhledem ke skutečnosti uváděné
příspěvkem, že poslanci mají rozhodovat o transpozici nařízení EU do české legislativy.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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NÁLEZ č. 19
Události v regionech z Brna
6. 11. 2018
Název: Zpoždění vlaků
pořadí: 4
závažnost: nízká
typologie nálezu:
úplnost informací
prostor pro hlavní subjekty
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Vyjádření Petra Šťáhlavského, mluvčího ČD: Došlo k poruše trakčního vedení ve stanici Praha - Vršovice. Je to uzlový
železniční bod v celé České republice, protože právě přes tuto stanici vyjíždí veškeré soupravy a lokomotivy z depa na trať
a na své linky. Tedy i vlaky, které odjíždějí z pražského hlavního nádraží třeba do Brna, do Rakouska, nebo na Slovensko.
Komentář: Příspěvku, který pojednává o zpoždění vlaků toho dne z Prahy na Moravu v řádu desítek nebo až stovek
minut kvůli poruše trakčního vedení v Praze - Vršovicích, schází vyjádření (či parafráze) subjektu zodpovědného za
železniční cestu tj. Správy železniční dopravní cesty. Výsledná podoba příspěvku, ve kterém je vedle negativních
informací autorky o zpoždění, řazena citace cestujícího stiženého zpožděním a mluvčího Českých drah Petra
Šťáhlavského (který vysvětloval zpoždění vlaků, nikoliv závadu dopravní cesty) vytváří apriorní dojem o
zodpovědnosti Českých drah za tuto poruchu a následné komplikace. Informační zdroje toho dne hovoří o stržení
trakčního vedení lokomotivou (aktuálně.cz, blesk.cz – z žádného zdroje nebylo zřejmé, kým byla lokomotiva
provozována), k čemuž web zdopravy.cz už v 7:25 toho dne uvedl: „Předběžné výsledky šetření ukazují, že příčinou
je prověšení proudového propojení…“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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NÁLEZ č. 20
Události 27. 11. 2018
Název: Nejlepší nemocnice roku 2018
pořadí: 13
závažnost: nízká
typologie nálezu:
úplnost informací
transparentnost
profesionalita
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Znění příspěvku (37 s): Nejlepší nemocnicí roku 2018 se stala Vojenská v Olomouci. Ocenění se dnes v podvečer udělovalo
v sedmi kategoriích. O některých titulech rozhodovali sami pacienti. Třeba o zařízeních, která jsou takzvaně
nejusměvavější. Tuto cenu získaly díky přívětivému personálu královéhradecká a karvinská hornická nemocnice. Mezi
pojišťovnami anketu ovládla VZP.
Komentář: V příspěvku absentuje informace o pořadateli ankety a jejích kritériích. Samotná informace o tom, že se
jedná o výsledek ankety je přitom řazena v samotném závěru. Kontext této zprávě dodal až příspěvek Událostí z
2. 12. 2018 Nejlepší nemocnice v Česku. Je proto na místě otázka, zda bylo nutné zpracovat příspěvek už 27. 11. na
základě neúplných a nezdrojovaných informací.
Vyjádření redakce: Příspěvek obsahoval základní a v tu dobu známé nejaktuálnější informace. Výsledky ankety byly zveřejněny v době vysílání
relace. ČT se proto k podrobným výsledkům ankety vrátila i v dalších dnech.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 1/10
Datum Pořadí
Titulek
1.1.2018
1 Politika v roce 2018
2.1.2018
1 Novoroční oběd prezidenta a premiéra
2.1.2018
7 Elektronické recepty v ostrém provozu
2.1.2018
8 Dotační kauza Čapí hnízdo
3.1.2018
5 Protibruselská koalice Polska a Maďarska
3.1.2018
19 Smrt na přechodu pro chodce
3.1.2018
21 Přísnější tresty pro řidiče
3.1.2018
24 Jednání o nové německé vládě
5.1.2018
13 Senátní volby na Trutnovsku
5.1.2018
23 Kampaň Generace s názorem
6.1.2018
7 Obnovení těžby ropy v USA
6.1.2018
10 Africký mor prasat na Zlínsku
8.1.2018
13 Nahlížení do zprávy OLAF
8.1.2018
15 Zemřel Vojtěch Lindaur
8.1.2018
30 Eurovize 2018
9.1.2018
24 Oprava největší výletní lodi
10.1.2018 17 Tomáš Julínek nedostane od státu náhradu za své …
11.1.2018
2 Prezidentské volby
11.1.2018
4 Přerušené jednání o důvěře v menšinové vládě
11.1.2018 13 Návrh na zdanění finančních náhrad církvím
12.1.2018
2 Zájem o volby v Brně a Ostravě
13.1.2018
7 Volební účast v Novém Veselí a Jablunkově
13.1.2018
8 Šesté místo pro Mirka Topolánka
13.1.2018 14 Podpora kandidátů napříč Českem
14.1.2018
5 Soud o volebním incidentu
15.1.2018
5 Změny v platebním styku
16.1.2018
5 Další program sněmovny
16.1.2018
9 Kárná žaloba na soudkyni
17.1.2018 10 Nominace na České lvy
18.1.2018 24 Nebezpečí sněhových jazyků a závějí
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Datum Pořadí
Titulek
18.1.2018 25 Informování o potížích v dopravě
18.1.2018 29 Unijní rozpočet bez britských peněz
19.1.2018 24 Vyhánění venkovanů z Pekingu
19.1.2018 26 Uzavření Libeňského mostu
21.1.2018 18 Podpora od známých osobností
22.1.2018
8 Nově jmenované profesorky a profesoři
22.1.2018 31 Inspekce KLDR v Jižní Koreji
24.1.2018 17 Nová metoda proti rychlým autům
24.1.2018 22 Financování prezidentských kampaní
24.1.2018 23 Poslanci nevydali Svobodu a Růžičku
26.1.2018
6 Kriminalita v ČR klesá
26.1.2018 12 Lidí s chřipkou přibývá
28.1.2018
5 Zahraniční reakce na české volby
29.1.2018
1 Tečka za prezidentskou kampaní
29.1.2018 25 Sázky na prezidentské volby
30.1.2018 19 Česká stopa v pařížských útocích
30.1.2018 20 Bezpečnostní opatření na evropských letištích
30.1.2018 24 Přísnější zákaz prodeje v Polsku
31.1.2018
3 Budoucnost JE Dukovany
31.1.2018 23 Nejčastější triky výrobců potravin
1.2.2018
24 Finanční pomoc Palestincům
2.2.2018
13 Figarova svatba ve Stavovském divadle
5.2.2018
2 Schůzky sněmovních stran
5.2.2018
5 Soud s podezřelým z útoků v Paříži
5.2.2018
7 České firmy vykázaly nový rekord
5.2.2018
10 Pražská Židovská obec žádá omluvu po předsedovi SPD
5.2.2018
19 Život u hlučné dálnice
6.2.2018
10 Retrospektiva díla Kamila Lhotáka
7.2.2018
7 Přívaly sněhu ve Francii
7.2.2018
15 Jednání ANO a SPD
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 2/10
Datum Pořadí
Titulek
7.2.2018
28 Český dům v Pchjongčchangu
8.2.2018
22 Trestní oznámení kvůli výrokům o táboru v Letech
8.2.2018
24 Skoro polovina učitelů je ohrožena takzvaným …
8.2.2018
27 K městské policii hned po maturitě
9.2.2018
15 Šance na zlatou medaili
10.2.2018
8 Atmosféra v olympijském parku
11.2.2018 15 Pomoc pro pozůstalé
12.2.2018 16 Další protesty taxikářů
13.2.2018 23 Spor o proplácení autobusů v Plzeňském kraji
15.2.2018 27 Klesající renty horníků
16.2.2018
6 Obžaloba bývalého žalobce
16.2.2018 10 Vyšetřování střelby na Floridě
16.2.2018 14 Kauza údajné spolupráce s StB
16.2.2018 23 Zemřel lobbista Miroslav Šlouf
16.2.2018 25 Uzavřený případ Jiřího Zimoly
17.2.2018 16 Transplantací v Česku přibývá
19.2.2018
1 ČSSD a jednání o vládě
19.2.2018 10 Nová kniha o Pavlu Tigridovi
19.2.2018 18 Ceny energií v Česku
20.2.2018
3 Referendum SPD o velké vládní koalici
21.2.2018
7 Zamítnuté stížnosti na prezidentské volby
21.2.2018 21 Půjčky na bydlení zdražují
22.2.2018
7 Nová opatření kvůli moru prasat
22.2.2018 15 Proplácení biologické léčby
23.2.2018
1 Jednání o změnách v rámci EU
23.2.2018
7 Česko očekává mrazivé dny
23.2.2018 16 Pátrání po kapesních zlodějích
23.2.2018 19 Na seznam zaručených tradičních specialit nově …
23.2.2018 30 Splněný sen pianisty Tomáše Kača
25.2.2018
8 Humanitární katastrofa v Jemenu
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Datum Pořadí
Titulek
25.2.2018
9 Obsazení postu náčelníka Generálního štábu AČR
26.2.2018
3 Změny v daňovém balíku
26.2.2018
4 Protesty proti zadržení kurdského politika
27.2.2018
3 Vyšetřování vraždy slovenského novináře
27.2.2018
8 Kurdský politik na svobodě
27.2.2018 18 Obavy slovenských novinářů
27.2.2018 19 Možné pozadí dvojnásobné vraždy
28.2.2018
8 Tajné obchody s chemickými zbraněmi
28.2.2018 19 Obvinění z terorismu kvůli útokům na vlaky
28.2.2018 22 Česká stopa ve vyšetřování vraždy slovenského novináře
1.3.2018
2 Bez generálního ředitele je ode dneška Česká pošta
1.3.2018
13 Ministr vnitra prověří zadržení kurdského předáka českou…
1.3.2018
20 Chladné počasí zvedlo také spotřebu energií
1.3.2018
28 Rodina a přátelé se naposledy rozloučili s Marií Jeřábkovou
2.3.2018
22 Soud kvůli usedlosti Šatovka
3.3.2018
13 Hlídky na zamrzlých plochách
6.3.2018
15 Kniha o legendě východní fronty
6.3.2018
20 Nedostatek strážníků v obcích
7.3.2018
21 Inaugurace pro veřejnost
9.3.2018
3 Spory kvůli šéfovi GIBS
9.3.2018
8 Mzdy v Česku
10.3.2018
5 Nehoda při demolici mostu
10.3.2018 14 70 let od smrti Jana Masaryka
11.3.2018 13 Sleva 75 procent na jízdné
12.3.2018 24 Dopravní kolaps na pražském Žižkově
13.3.2018 15 Kouření v hospodách
13.3.2018 26 Přísnější pravidla pro daňové ráje
14.3.2018 22 Zemřel Stephen Hawking
14.3.2018 25 Oslava na Pražském hradě
16.3.2018 27 Nizozemsko ruší poradní referendum
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 3/10
Datum Pořadí
Titulek
17.3.2018
3 Případ Radovana Krejčíře
17.3.2018
9 Prezidentem Číny bude dalších 5 let Si Ťin-pching
17.3.2018 17 Odsouzený muž v justičním soukolí
18.3.2018
7 Sestavování nové slovenské vlády
18.3.2018
8 Zemřel Zdeněk Mahler
18.3.2018 16 Podpora vesnických obchodů
18.3.2018 22 Plavby zdarma
19.3.2018 28 Modré zóny v další části Prahy
20.3.2018
8 Čistý zisk skupiny ČEZ
20.3.2018 21 Spotřebitelské spory
21.3.2018 28 Česko-moldavský drogový gang
22.3.2018
7 Cizinců v Česku přibývá
22.3.2018 16 Bedny s filmem o procesu se Slánským
22.3.2018 25 Dva roky od teroru v Bruselu
23.3.2018
3 Vláda Andreje Babiše
24.3.2018
7 Útok kyselinou v Plzni
24.3.2018 27 Svědectví o polském antisemitismu
25.3.2018
4 Vypovězení ruských diplomatů
26.3.2018
6 Závěrečná řeč Davida Ratha
26.3.2018 10 Opravy nádraží
27.3.2018
6 Čínské investice do ČR
27.3.2018 20 Jak se změní jízdné
28.3.2018 12 Česká fotografie roku 2017
28.3.2018 14 Návrh nové státní hymny
29.3.2018 28 Na vesmírné stanici probíhá údržba
30.3.2018 14 Nebezpeční billboardy u silnic
30.3.2018 17 Novinka v boji proti terorismu
31.3.2018
1 Podpora dětských skupin
31.3.2018
5 Ve čtyřech místech voliči vybírali nové zastupitele
31.3.2018 10 Digitalizace svazků v Národní knihovně

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

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

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

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

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

Datum Pořadí
Titulek
10.6.2018 21 Stravování v domovech pro seniory
10.6.2018 25 S dítětem k moři jen se svolením rodiče
13.6.2018
3 Schůze vlády kvůli státnímu rozpočtu
14.6.2018
9 Nespokojení lékárníci
15.6.2018
2 Souhlas ČSSD se vstupem do vlády
15.6.2018 23 Falešná hranice jako provokace StB
16.6.2018
8 Československé pedály
16.6.2018 30 Peníze pro handicapované sportovce
17.6.2018 11 Němečtí fotbalisti z řad cizinců
17.6.2018 22 Světový podnikatel roku staví byty pro mladé Brazilce
20.6.2018
1 Obrysy nové Babišovy vlády
20.6.2018
3 Cesta k vládě
20.6.2018 16 Pokuta pro SPD
20.6.2018 31 Ceny pro mladé vědce
21.6.2018 31 Nejistota kolem britsko-irských hranic
22.6.2018 21 Opatření na česko-německých hranicích
23.6.2018 20 Zavlažování v Lednici
24.6.2018
9 Milníky roku 1942
25.6.2018 10 Donald Trump a přístup k ilegálním přistěhovalcům
26.6.2018
1 Den do jmenování nové vlády
27.6.2018 14 Ústavní soud o amnestii Václava Klause
27.6.2018 16 Nebezpečné připojení na bezplatných wi-fi
27.6.2018 24 Dražba kladenské huti Poldi
28.6.2018 11 Vzpomínka na generála Bílého
28.6.2018 20 Fotbalový tým uvázl v jeskyni
29.6.2018 19 Ozbrojený útok na americké novináře
30.6.2018
7 Odjezd na dovolenou bez potíží
30.6.2018
9 Přehlídka světové kinematografie v Karlových Varech
30.6.2018 13 Den s vodními záchranáři
30.6.2018 25 Kořeny českého trampingu
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Datum Pořadí
Titulek
1.7.2018
11 Posily na Golanských výšinách
2.7.2018
15 Komplikace kvůli prázdninovým opravám
3.7.2018
2 Rakousko nesouhlasí s vracením migrantů z Německa
3.7.2018
3 České reakce na dohodu v německé koalici
3.7.2018
19 Šéfka pražského magistrátu odvolána
4.7.2018
17 Záchrana chlapců z jeskyně v Thajsku
5.7.2018
6 Nedostatek lékáren otevřených nonstop
6.7.2018
8 Sváteční program v Husinci
6.7.2018
14 Vrcholy XVI. všesokolského sletu
6.7.2018
19 Nástrahy jeskynního potápění
6.7.2018
22 Střety na izraelsko - syrské hranici
7.7.2018
9 Prázdninová doprava
8.7.2018
18 Jak Češi na dovolené platí
8.7.2018
24 Čína: velmoc i fotbalový trpaslík
9.7.2018
1 Ministryně spravedlnosti Taťána Malá rezignovala
9.7.2018
8 Další úspěch thajské záchranné operace
9.7.2018
17 Jak získat odškodné za zpožděný let
11.7.2018
1 Hlasování o důvěře Babišově druhé vládě
12.7.2018
9 Kontroly na německých hranicích
13.7.2018
4 České dráhy
13.7.2018
5 Trump poprvé v úřadu navštívil Londýn
13.7.2018 19 Nemoci z povolání
14.7.2018
1 Vládní spory o peníze
14.7.2018
7 Témata pro summit Trump-Putin
14.7.2018
9 Kauza exředitele Nemocnice Na Homolce
14.7.2018 20 Francouzské oslavy
15.7.2018
3 Obavy firem z vývoje ekonomiky
15.7.2018 12 Jak se fandilo v Česku
16.7.2018
7 České reakce na summit
16.7.2018 21 Země přijmou další uprchlíky

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

Datum Pořadí
Titulek
18.7.2018 18 Zachránění Thajci poprvé na veřejnosti
19.7.2018 18 Přísnější pravidla pro chov vzácných zvířat
19.7.2018 33 Hlasování o kasinu v Paskově
20.7.2018 18 Plagiátorská kauza Petra Krčála
20.7.2018 23 Lékárny v ČR
21.7.2018
2 Hospodaření ČR
21.7.2018 15 Obrat internetového trhu v Česku
21.7.2018 26 Objev dinosauřích fosilií
22.7.2018 19 Na dovolenou za pohybem
23.7.2018 31 Kouření na vozíku
24.7.2018 11 Protržená hráz přehrady v Laosu
24.7.2018 21 Stát ruší neobsazená místa
26.7.2018
1 Kauza H-System
26.7.2018 13 České umění a socha britské královny
26.7.2018 24 Výslechy před komisí k OKD
26.7.2018 31 Nečekané dopady brexitu
27.7.2018
5 Děti migrantů stále bez rodičů
27.7.2018
8 Průměrný dluh
28.7.2018 22 Česká zbrojní firma v Srbsku
30.7.2018 29 Lotyšská informační válka
1.8.2018
10 Stát odkoupí pozemky v Ležákách
1.8.2018
16 Loupež švédských královských klenotů
1.8.2018
31 Slavonice Fest na vlně hippies
4.8.2018
6 Vysoké teploty ve Španělsku
4.8.2018
10 Bezhotovostní placení na festivalech
5.8.2018
16 Nejsušší léta v novodobé historii
5.8.2018
21 Pietní shromáždění za utonulé chlapce
6.8.2018
3 Jednotce pomáhají psychologové
6.8.2018
5 Politici o misích v zahraničí
7.8.2018
20 Plány pošty do budoucna
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Datum Pořadí
Titulek
7.8.2018
21 Zisk České pošty
8.8.2018
5 Uctění památky padlých vojáků
8.8.2018
23 Doprovodili vojáky na poslední cestu
9.8.2018
14 Místo jednání Hamás ostřeluje Izrael
9.8.2018
18 Horko i chlad v zaměstnání bez klimatizace
9.8.2018
27 Pochybnosti o hospodaření GIBS
10.8.2018 22 Taťána Malá o titul z Mendelovy univerzity nepřijde
10.8.2018 23 Nejbližší zkoumání Slunce v historii
11.8.2018
6 Prague Pride 2018
12.8.2018
3 Policejní přípravy na demonstrace
12.8.2018 20 Nevýhodná výměna dodavatele elektřiny
12.8.2018 23 Útisk křesťanů v Číně
13.8.2018 14 Stavební firma odmítá vrátit stavbu radnici
13.8.2018 23 Sucho ohrožuje i život v rybnících
14.8.2018
2 Stav zraněného českého řidiče
14.8.2018
6 Tragická pád mostu v Itálii
15.8.2018 15 Okamžiky před katastrofou
15.8.2018 18 Kontrola českých mostů
15.8.2018 26 Modernizace trati Praha - České Budějovice
15.8.2018 28 Kniha o Janu Palachovi
16.8.2018 19 Jaká je předpověď na zítřek
16.8.2018 23 Poslední rozloučení s vojákem
16.8.2018 29 Nápor polských turistů v Adršpachu
17.8.2018
2 Odměňování zdravotníků
17.8.2018 24 Stav mostů v ČR
18.8.2018 16 Spory kvůli populárnímu herbicidu
20.8.2018 31 Napětí na venezuelsko-brazilské hranici
20.8.2018 33 Proplácení lepších čoček
21.8.2018
3 Vzpomínání na invazi po celé republice
22.8.2018
1 Sněmovna schválila vyšší důchody

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

Datum Pořadí
Titulek
23.8.2018 10 Policejní manévry kvůli hiphopovému festivalu
23.8.2018 21 Extrémní sucho
24.8.2018 17 Sucho postihuje 94 % Česka
24.8.2018 19 Vedlejší účinky očkování
25.8.2018
1 Stížnosti kvůli obchodní diplomacii
25.8.2018 13 Hradeckozámecká noc 2018
27.8.2018 11 Ředitelem Národního divadla zůstává Burian
28.8.2018 11 Po násilných protestech v Chemnitzu
30.8.2018
2 Státní rozpočet
30.8.2018 10 Francouzský tank v muzeu v Lešanech
1.9.2018
16 Kontroly prodeje alkoholu
2.9.2018
1 Vyšší rodičovský příspěvek?
2.9.2018
21 Náklady na palivo
2.9.2018
23 Protesty proti důchodové reformě
3.9.2018
5 Koncert proti extremismu
4.9.2018
4 Ničivý tajfun v Japonsku
4.9.2018
23 Zájem o čistírny odpadních vod roste
5.9.2018
14 ČSSD zahájila předvolební kampaň
6.9.2018
9 Spory v Bílém domě
7.9.2018
1 Vládní koncepce rozvoje obcí
7.9.2018
31 Velkokapacitní úložiště energie
8.9.2018
2 EU chce zvýšit zdanění firem působících na internetu
8.9.2018
7 Národní potravinová sbírka
10.9.2018
9 Firmy marně hledají zaměstnance
12.9.2018 14 Kontrola technického stavu Hlávkova mostu
13.9.2018
1 Jednání o platech zdravotníků
13.9.2018 30 Předvolební debata ČT v Ostravě
14.9.2018
1 Jednání tripartity o rozpočtu na příští rok
14.9.2018 15 První setkání okrskových volebních komisí
14.9.2018 27 Prezident Zeman vstoupil do kauzy H-System
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Datum Pořadí
Titulek
15.9.2018
9 Ukliďme svět, ukliďme Česko
15.9.2018 17 Policejní náborový příspěvek v praxi
15.9.2018 19 Chybějící policisté
15.9.2018 21 Deset let od začátku světové krize
15.9.2018 23 Po stopách českých uprchlíků v Berlíně
16.9.2018 15 Chorvatská premiéra na Dnech NATO
17.9.2018 24 Kvalita služeb v Česku a v Evropě
17.9.2018 25 Bezpečnostní opatření kvůli utkání v kopané
19.9.2018 20 Život v uprchlickém táboře Moria
20.9.2018 16 Komunální volby na dohled
20.9.2018 18 Jak si zařídit voličský průkaz
20.9.2018 23 Korejské usmiřování
21.9.2018
6 Sankce na čínskou armádní agenturu
21.9.2018 12 Státní podpora bydlení
21.9.2018 28 Uctění památky vojáků u Tomislavgradu
22.9.2018 13 Historie bývalé brněnské věznice na Cejlu
22.9.2018 15 Osmdesát let od tragédie v Liptani
22.9.2018 28 Děti pomáhají dětem
23.9.2018
9 Neobsazený post ministra zahraničí
23.9.2018 10 Varování před silným větrem
23.9.2018 11 Debaty o růstu minimální mzdy
24.9.2018
5 Ojeté vozy
24.9.2018 21 Koncert pod širým nebem
25.9.2018 11 Kauza H-System u Ústavního soudu
25.9.2018 14 Spory o budoucího provozovatele mýta
26.9.2018 25 Ve Vsetíně budou zřejmě volit v kostele
27.9.2018 23 Senátní slyšení kvůli sexuálnímu zneužití
28.9.2018 11 Zůstatky na transparentních účtech
28.9.2018 12 Rozporuplná návštěva v Berlíně
29.9.2018
7 Kde se tvořily dějiny

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

Datum Pořadí
Titulek
1.10.2018 23 Rozhovor s otcem Jána Kuciaka
2.10.2018
1 Jednání o jmenování nového ministra zahraničí
2.10.2018
4 Řešení pro majitele starších dieselových aut
2.10.2018
6 Růst české ekonomiky
2.10.2018 12 Rodiče Lubomíra Poula nemají nárok na 3,5 mil. Kč
2.10.2018 31 Nová generace letounů L-39
3.10.2018 19 Dlouhé čekací lhůty na revizi komínu
4.10.2018
4 Velké změny v malé politice
4.10.2018 28 Budoucnost hutí ArcelorMittal
5.10.2018
2 Netradiční volební místa
5.10.2018 23 Rozloučení s Ch. Aznavourem
6.10.2018
9 ČSSD a reakce na volební výsledky
6.10.2018 15 SPD a reakce na volební výsledky
7.10.2018
2 Vítězové a poražení voleb
8.10.2018
1 Dohodnuté koalice
8.10.2018 16 Vyšetřování ROP Severozápad
9.10.2018
4 Vyjednávání ve městech
9.10.2018 20 Ochrana památek před ohněm
11.10.2018 9 Kde chybí nejvíc vojáků?
12.10.2018 7 Prodej ostravských hutí ArcelorMittal
12.10.2018 30 Nový letoun české výroby
15.10.2018 1 Vyjednávání o senátních klubech
15.10.2018 2 Jednání o nových poměrech v Senátu
16.10.2018 2 Tomáš Petříček
17.10.2018 9 TGM jako obyčejný člověk
17.10.2018 17 Pravidla utajování operací
17.10.2018 22 Nařízený výlov nemocných ryb
18.10.2018 5 Sucho v Česku pokračuje
20.10.2018 27 Výuka informatiky hrou
21.10.2018 29 Emoce kolem sochy Věry Špinarové
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Datum Pořadí
Titulek
22.10.2018 13 Filmová pocta basketbalistům ČSR
23.10.2018 5 Strany v Brně uzavřely koaliční smlouvu
23.10.2018 9 Kauza H-System
23.10.2018 17 Padělky léků
24.10.2018 12 Století vzájemných vztahů s Polskem
24.10.2018 20 Absolutně nejvyšší a nejnižší teplota naměřená v ČR
24.10.2018 22 Silné mrazy
25.10.2018 8 Obsazení křesla primátora
25.10.2018 9 Ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě rezignoval
25.10.2018 26 Cena za svobodu myšlení míří za ruské mříže
26.10.2018 1 Angela Merkelová na návštěvě Česka
26.10.2018 4 Setkání A. Babiše a E. Macrona
27.10.2018 12 Momenty před vznikem první republiky
28.10.2018 13 Další otevřené památky
28.10.2018 18 Vznik republiky
28.10.2018 23 Vznik republiky
29.10.2018 9 Jak nalákat nové policisty?
30.10.2018 1 Oslavy 100 let Československa v Martině
30.10.2018 23 Odchyt mědvěda
30.10.2018 24 Čínské technologie hlídají občany
1.11.2018
1 Úroky znovu porostou
1.11.2018 25 Odvoz nebezpečného materiálu v Vratimova
2.11.2018
7 Otevřeno, nebo zavřeno?
2.11.2018 18 Nebezpečné přecházení nemocí
3.11.2018
5 Čtvrtá cesta Miloše Zemana do Číny
5.11.2018
4 Konec šéfa německé civilní kontrarozvědky
5.11.2018 13 Životní minimum a další dávky
5.11.2018 21 Nové volby
6.11.2018 14 Zpožděné vlaky v celém Česku
7.11.2018 17 5 let od začátku intervencí ČNB

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

Datum Pořadí
Titulek
8.11.2018
1 Rekordně nízká nezaměstnanost
8.11.2018
5 Střelba v baru v Kalifornii
8.11.2018 28 Skončila rekonstrukce obchodního domu Baťa
8.11.2018 32 Svědkové Putinovi v kinech
10.11.2018 24 Debata ohledně smrti lékaře M. Zemana
11.11.2018 20 Národní potravinová sbírka
12.11.2018 12 Andrej Babiš ve Francii
12.11.2018 20 V kojeneckém ústavu jen z vážných zdravotních důvodů
13.11.2018 16 Schůze senátorských klubů
14.11.2018 24 Problémy s parkovacími automaty v Brně
15.11.2018 3 Další výrok Andreje Babiše mladšího
15.11.2018 22 Vojenská spolupráce v EU nesmí nahrazovat NATO
16.11.2018 5 Policie a případ Čapí hnízdo
16.11.2018 23 Slovák ve službách proruských separatistů
16.11.2018 26 Podzimní počasí začalo komplikovat provoz na silnicích
17.11.2018 12 Kde se pád komunismu neslaví
18.11.2018 7 Komplikace v dopravě kvůli náledí a sněhu
18.11.2018 16 495 lidí zahynulo do půlky listopadu na silnicích
18.11.2018 17 Varování i další postup v SMS
18.11.2018 23 Pohádky na Slovensku
19.11.2018 1 Přípravy před hlasováním o nedůvěře vládě
20.11.2018 14 Výměna členů dozorčích rad pražských podniků
20.11.2018 24 Kdo vydělává nejvíc a kdo nejmíň
20.11.2018 25 Za co lidé víc utrácejí
21.11.2018 10 Nové záznamy z procesu s Rudolfem Slánským
21.11.2018 18 71% řidičů potřebuje korekci zraku
21.11.2018 20 Uzavírka hlavního tahu do Rakouska
21.11.2018 28 Světový den televize
22.11.2018 10 Kontroly česko-polského pohraničí
22.11.2018 17 Chodci jako oběti dopravních nehod
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 10/10
Datum Pořadí
Titulek
23.11.2018 11 Klára Dostálová mluvila s A. Babišem
24.11.2018 12 Tchaj-wan pro sňatky homosexuálů?
25.11.2018 18 Efektivnější léčba rakoviny
25.11.2018 19 Přípravy na advent
26.11.2018 17 Jednání o brexitu
27.11.2018 13 Nejlepší nemocnice roku 2018
27.11.2018 22 Odhazování nepotřebných pneumatik
28.11.2018 18 Potíže kvůli objížďce přes Nové Mlýny
29.11.2018 8 Varování meteorologů před větrem a ledovkou
30.11.2018 32 Český design v Číně
1.12.2018 20 Napětí mezi Ukrajinou a Ruskem
1.12.2018 22 Rok od pádu lávky v Tróji
2.12.2018 12 Záchrana židovských dětí
2.12.2018 22 Nejlepší nemocnice v Česku
2.12.2018 23 Nejlepší nemocnice
2.12.2018 24 Ocenění Fakultní nemocnice v Hradci Králové
3.12.2018 18 Loupežné přepadení benzinové pumpy
3.12.2018 20 Ledovka paralyzovala železniční tratě
4.12.2018 27 Požár skladu oblečení a bot
6.12.2018
2 Výzva měst kvůli dotacím
6.12.2018
5 Kdo bude nástupcem Angely Merkelové
7.12.2018
7 Obavy z nových nepokojů ve Francii
7.12.2018 12 Lajčák zůstane ve funkci
7.12.2018 18 100 let Hradní stráže
9.12.2018
2 Škody po protivládních protestech ve Francii
9.12.2018
3 Povýšení šéfa BIS
10.12.2018 23 Německá stávka a české spoje
11.12.2018 19 Dopad brexitu na vědu a výzkum
12.12.2018 21 Obří kontejnery na vyhořelé palivo
14.12.2018 5 Zprůjezdnění ucpaných dopravních tepen

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

Datum Pořadí
Titulek
14.12.2018 10 Kauza pozastavených dotací pro Agrofert
14.12.2018 21 Plýtvání jídlem v restauracích
14.12.2018 22 Plýtvání potravinami
15.12.2018 20 Předpověď počasí
16.12.2018 3 Jak řešit zadlužení podle exekutorů
17.12.2018 7 Zpožděnou opravu na D1 dokončí jiná firma
17.12.2018 15 Méně peněz z EU pro české zemědělce?
17.12.2018 17 Most u metra Vltavská dostane nové podpěry
18.12.2018 14 7 let od smrti Václava Havla
18.12.2018 16 Senátoři na návštěvě v sídle BIS
18.12.2018 18 Mělnická spalovna
18.12.2018 22 Huawei jako bezpečnostní problém
19.12.2018 8 Hypotéky opět zdražily
19.12.2018 17 Spor o vysedávání mimo lavičky
20.12.2018 20 Sníh do Vánoc roztaje
20.12.2018 22 Posunutá svodidla uvolnila na D1 na Vysočině
20.12.2018 28 Drony paralyzovaly londýnské letiště
21.12.2018 18 Nákup elektřiny a plynu na burze
23.12.2018 15 Historický let Apolla 8
25.12.2018 25 Symboly Vánoc v židovském světě
26.12.2018 9 Život v mexické Tijuaně
27.12.2018 4 Nebezpečná indonéská sopka
27.12.2018 15 Peníze na nová místa v MŠ a ZŠ
27.12.2018 20 Odměny pro zaměstnance
28.12.2018 9 Rozruch kvůli knize Miroslava Grebeníčka
28.12.2018 14 Dotace na vznik nových ordinací praktických lékařů
28.12.2018 16 Sbírka na dětské protézy
28.12.2018 24 Operace výsledku Silver B
30.12.2018 8 Výstava děl Alfonse Muchy v Brně
30.12.2018 19 Vlci v české divočině
44

ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Prahy 1/2
Datum Pořadí
Titulek
2.1.2018
12 Protipovodňová ochrana Č. Budějovic
2.1.2018
15 Parkovací zóny v Českých Budějovicích
23.1.2018
5 Obce zvýší pokuty za špatné parkování
23.1.2018
6 Pokuty za lyžování mimo sjezdovku
23.1.2018 11 Hasičům komplikují zásahy špatně zaparkovaná auta
30.1.2018 11 Kutná Hora má zájemce o cukrovar
1.2.2018
4 Rozhodnutí o Libeňském mostě
2.2.2018
6 Aktivisté mohou zůstat v budově bývalé kliniky …
12.2.2018 11 Energetické úložiště v Mydlovarech
14.2.2018
6 M. Doležálek vyhrál soutěž v angličtině
20.2.2018
9 Oprava železničních mostů v Plzni
1.3.2018
13 Spor o autobusové nádraží v Pardubicích
8.3.2018
16 Vzácná mořská kachna v Českém Švýcarsku
13.3.2018 17 Přibývá úrazů lyžařů u Lipna
15.3.2018
7 Bezpečnější vyzvedávání dětí ze škol
19.3.2018
3 Otevírání neudržovaných cest
23.3.2018 13 Teplické gymnázium opravilo školní kapli

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

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

Pořadí
Titulek
11 Nedostatek včel v Libereckém kraji
10 Zápach z fermentační linky v Blšanech
11 Plzeň se chytá na festival Finále
3 Elektrifikace trati z Bavorska odložena
7 Virtuální model Prahy
6 Odpadky po technoparty
11 Zásoby jablek docházejí
1 Spory v pražské koalici
13 Nová silnice v ČB
7 Předsvatební focení v Praze
2 Zkoumání příčin povodní
11 Podoba sv. Zdislavy
4 Spojnice mezi Libercem a Jabloncem
8 Spor o názvu karlovarské arény
5 Dražší vjezd do centra Českého Krumlova
5 Problémy s stavbou dálnice D35
3 Trest pro Ratha
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Prahy 2/2
Datum Pořadí
Titulek
3.7.2018
8 Pochybení ústeckého magistrátu
10.7.2018
9 Omezení na D1 u Velkého Meziříčí
11.7.2018
2 Protest proti vládě podporované KSČM
16.7.2018 16 Festival Živá ulice v Plzni
26.7.2018
8 Letiště v Českých Budějovicích
31.7.2018
9 Oprava Koněvovy ulice na Žižkově
13.8.2018
1 Požár pneumatik v kladenské Poldi
14.8.2018 14 Sudy s tunami jedů
16.8.2018
3 Jak ochladit město
20.8.2018 11 Přípravy na nový školní rok
21.8.2018
8 Vysvětlující desky u Koněvova pomníku
29.8.2018
1 Dohoda o výstavbě další části D11
3.9.2018
3 Nebezpečné stropy v pardubické škole
6.9.2018
13 Příběh fanouška filmových mayovek
13.9.2018 14 Krádeže sena ve východních Čechách
26.9.2018
9 Kritika silnice mezi Libercem a Jabloncem
27.9.2018
9 Nové růže v Památníku Lidice

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

Datum
Pořadí
Titulek
4.10.2018
12 65 let vojenského újezdu Hradiště
16.10.2018
12 Koalice v Plzni
16.10.2018
15 Protipožární systém dřevěného kostela
24.10.2018
7 Exekuce v ČR
19.10.2018
4 Práce na programovém prohlášení v Praze
25.10.2018
1 Zátah v areálu bývalé firmy Legios
1.11.2018
9 Památky v zimě
5.11.2018
1 Koalice ve městech
7.11.2018
4 Viktoria Plzeň se utká s Realem Madrid
15.11.2018
2 Ustavující jednání pražských zastupitelů
27.11.2018
9 Nové obchodní centrum v Pardubicích
7.12.2018
14 Asociaci krajů dál vede Vildumetzová
10.12.2018
1 Zastupitelé Jihlavy i zimním stadionu
14.12.2018
14 Oprava kostela v Ječovicích
17.12.2018
3 Přepadení klenotnictví v Teplicích
18.12.2018
6 Stát pomůže Bublavě s dluhy
28.12.2018
5 Obyvatelé Nové Vsi proti stavbě mostu
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Brna 1/2
Datum Pořadí
Titulek
4.1.2018
4 Neobvyklý spor dnes řešil Okresní soud…
18.1.2018 13 Horečka sobotní noci
25.1.2018
6 Příprava na volbu
29.1.2018
8 Hasiči zachraňují pomocí AED
31.1.2018
3 Dva lehce zranění zůstali po ranní nehodě v Rosicích
31.1.2018 16 Skladby pro republiku
1.2.2018
2 Péče o seniory
5.2.2018
15 Vzpomínka na Jiřího Rašku
6.2.2018
12 Budoucnost brněnské LDN
14.2.2018
8 Oprava Národního divadla
20.2.2018 11 Přesun nádraží
6.3.2018
8 Protesty proti Ondráčkovi
14.3.2018
3 Vznik komunitního centra
19.3.2018 13 Operety na JAMU
21.3.2018
3 Přesun okresů
21.3.2018
8 Práce pro hendikepované
29.3.2018
3 Začíná turistická sezony

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

Datum Pořadí
Titulek
3.4.2018
1 Opravy silnic
12.4.2018
12 V UH se otevřela věznice školám
13.4.2018
3 Požáry lesa u Oslavan
18.4.2018
12 Fanoušci Ocelářů
20.4.2018
3 Látky chránící před UV záření
2.5.2018
10 Výroba ekologického paliva
17.5.2018
1 Nové zdroje vody
17.5.2018
3 Cena benzínu na jižní Moravě
28.5.2018
14 Zájem o festival Re:publika
29.5.2018
6 Zájem o mlékomaty opadá
30.5.2018
4 Spory rodičů o svěření dětí do péče
1.6.2018
1 Měření rychlosti
12.6.2018
5 Jednání autobusových dopravců
27.6.2018
7 Levandule rozkvetly
27.6.2018
13 Plavec v Baťově kanále
28.6.2018
8 Likvidace munice

47

ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Brna 2/2
Datum Pořadí
Titulek
3.7.2018
7 Vraždy v Jihomoravském kraji
16.7.2018
5 Ocenění ochrany přírody
23.7.2018
6 Rozsudek tureckého soudu
23.7.2018
8 Rekonstrukce hotelu Avion
25.7.2018 10 Svět dnešní noci
30.7.2018
6 Havárie vody v Brně
8.8.2018
3 Nehody motorkářů
8.8.2018
7 Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji
10.8.2018 11 Úhyn ryb v rybníku Nesyt
15.8.2018
1 Nedostatek vody
22.8.2018
7 Demolice domů v Kroměříži
23.8.2018
3 Joukl i Míka jsou nevinní
3.9.2018
11 Socha Josefa II. v Brně nebude
3.9.2018
12 Ověření legendy o brněnském kole
6.9.2018
4 Požehnání nových učeben
10.9.2018
9 Nové psí cvičiště
21.9.2018
9 Rizikový fotbalový zápas ve Zlíně

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

Datum Pořadí
Titulek
1.10.2018
12 Nože z Čech pomáhají vojákům
8.10.2018
8 Účast byla vyšší
11.10.2018 13 V. Menšík má novou bustu
16.10.2018
2 Příčiny dopravních nehod
16.10.2018 18 Poeziomat
31.10.2018 17 Muzikál Rent v Městském divadle Brno
6.11.2018
4 Zpoždění vlaků
13.11.2018
4 Falešné pokuty řidičům
19.11.2018
1 Zavedení mýta na silnicích I. tříd
19.11.2018 11 Vánoční trhy ve Vídni
23.11.2018
8 Reportáž na přání: Výstavba mrakodrapů v Brně
3.12.2018
12 Školáci zachránili seniorku
4.12.2018
9 Nedostatek zdravotních sester
5.12.2018
12 Unikátní betlém v Kovozoo
18.12.2018 12 Doprava vánočních dárků
20.12.2018
7 Dělníci ukončili práce na rozšiřování dálnice D1
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Ostravy 1/2
Datum Pořadí
Titulek
4.1.2018
8 Řezbáři chystají ledové sochy
10.1.2018
7 Pevnost připravuje nové expozice
12.1.2018
6 Kraj odmítl skládku uhlí
12.1.2018 11 Jeseníky hlásí dobré lyžařské podmínky
15.1.2018 11 Divadelní galerie slaví 5 let
29.1.2018
4 Nejhorší ovzduší bylo vloni v Radvanicích
8.2.2018
8 Co bude s Bedřiškou?
19.2.2018
4 Jednání o pozemcích pod můstky
20.2.2018
3 Zátorský před soudem
22.2.2018 11 Masopust na fotografiích
27.2.2018
5 Výroba v jesenickém Hardu stále neobnovena
5.3.2018
1 Denní centra nemají oblečení
9.3.2018
4 4 mosty v Ostravě v havarijním stavu
9.3.2018
8 Slaví, jsou spolu 75 let spolu
13.3.2018
1 Vítkovické strojírny na sebe podají insolvenční návrh
20.3.2018
1 22 nebezpečných provozů v kraji
29.3.2018
1 Fronta na výpovědi ve Vítkovických strojírnách

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

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

Pořadí
Titulek
9 Odpadky zaplavily Odru
9 Aktivní zálohy cvičí v Mošnově
2 Děti Země nevzdávají spor o D1
5 Ostrava je nej město pro byznys
10 ČEZ varuje před falešnými prodejci
1 Sucho na vodních tocích
7 Majáles v Ostravě
3 Komunální volby
5 Pobočka ČHMÚ v Ostravě má 50 let
6 Lihový boss svědčil
7 Koupaliště se chystají na sezonu
7 Školní statek v Opavě
1 Karviná nechce doplatky na bydlení
11 Opavané uctili památku Heliodora Píky
10 Dopravu čeká zatěžkávací zkouška
12 Na Ježníku vzniknou dílny a internát
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Ostravy 2/2
Datum Pořadí
Titulek
3.7.2018
1 Co bude s poštou ve Veřovicích
10.7.2018
4 Dopravní podnik ve FM funguje už jen na papíře
16.7.2018
4 Mimořádné zastupitelstvo o nemocnici
18.7.2018
1 Festival Colours of Ostrava začal
23.7.2018
5 Baník vstupuje do nové sezóny první ligy
30.7.2018 11 Náměstí dodělá jiná firma
2.8.2018
1 Mše za vypálený kostel
6.8.2018
2 Končí lety z Ostravy do Dubaje
16.8.2018
5 V Ostravě vznikne technické lyceum
24.8.2018
6 Sucho obnažilo měřící čidla
27.8.2018 15 Gilgameš v bývalém hobbymarketu
30.8.2018 11 Závod vojenských průzkumníků na Libavé
7.9.2018
4 Hasiči cvičili ve FN
18.9.2018
4 Další obviněný za syntetickou marihuanu
18.9.2018
5 Soud s vojáky začne znovu
21.9.2018
7 Prodej dřeva po kůrovci
24.9.2018 12 Filharmonici během propagovali Janáčkův maraton

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

Datum
1.10.2018
2.10.2018
11.10.2018
25.10.2018
25.10.2018
25.10.2018
6.11.2018
19.11.2018
26.11.2018
29.11.2018
30.11.2018
5.12.2018
11.12.2018
13.12.2018
19.12.2018
21.12.2018

Pořadí
Titulek
5 4 roky koalice v Šumperku
1 Mimořádné kontroly masa nebudou
13 Hasiči cvičili záchranu lidí ze sutin
1 Ostravu povede Ano, Piráti a KDU-ČSL
3 Evžen Machytka vedl nemocnici od února
6 Soud zrušil tresty za pád dítěte z vlaku
10 "Spravedliví mezi národy" ukrývali židovské chlapce
12 Participativní rozpočty
1 Začnou demolice dolu Paskov
6 Podvodník řádil v Bystrovanech
9 Petice proti skládce uhlí
3 Na namrzlých silnicích v Olomouci bouralo 12 aut
7 Rožnov spojí skanzeny
6 Státní zástupce žádá 10 let
3 Letecké spojení mezi Prahou a Ostravou skončí
3 Tragédie na dole ČSM
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Zprávy ve 23 1/4
Datum Pořadí
Titulek
1.1.2018
6 Novoroční oslavy
2.1.2018
15 První letošní dítě v babyboxu
3.1.2018
9 Kvůli mrazům v USA už zemřelo 16 lidí
4.1.2018
12 Bezpečnostní slabina v počítačích
5.1.2018
9 Kritici v ČSSD založili platformu
5.1.2018
10 Korupční kauza s léky na předpis
7.1.2018
7 Závěr celostátního fóra Pirátů
15.1.2018 15 Vyšetřování vraždy na Ústecku
17.1.2018
7 Dopravu stále komplikuje sníh a náledí
18.1.2018
3 Prezident přijme demisi vlády v pátek
22.1.2018
4 Tragický požár v pražském hotelu
23.1.2018
9 Kauza Čapí hnízdo na půdě europarlamentu
26.1.2018
4 Volba prezidenta a názory v rodině
26.1.2018 11 Podmínka pro exhejtmana Ústeckého kraje
28.1.2018
2 Skládání nové vlády
31.1.2018 11 Jednání senátních výborů
31.1.2018 12 Bezpečnostní agentura proti divočákům
2.2.2018
1 Nová jaderná strategie Spojených států
4.2.2018
10 V Gugatemale objevili desítky zaniklých měst
6.2.2018
10 Britský zatykač na Assange platí
7.2.2018
2 Koaliční dohoda v Německu
7.2.2018
5 Vláda schválila novelu zákona o zbraních
11.2.2018
4 Politici o právech homosexuálů
13.2.2018
4 Martin Schulz skončil v čele německé SPD
13.2.2018
8 Návrh na zmírnění zákazu kouření

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018

Datum Pořadí
Titulek
14.2.2018
7 Neshody ohledně obecného referenda
15.2.2018
7 Mírová mise Nato v Iráku
19.2.2018
2 Napětí mezi Polskem a Izraelem
26.2.2018
8 Bělobrádek zřejmě nebude obhajovat post
27.2.2018
5 Omezení naftových motorů v Německu
27.2.2018
6 Babiš vyzval šéfa GIBS k rezignaci
27.2.2018 11 Boeing vyrobí dva speciály pro Trumpa
28.2.2018 10 Ceny asociace českých kameramanů
1.3.2018
6 Kauza zadrženého kurdského politika
2.3.2018
8 Mimořádná schůze k odvolání T. Okamury
2.3.2018
9 Britské ostrovy zasáhla bouře Emma
8.3.2018
1 Miloš Zeman složil prezidentský slib
8.3.2018
5 Americká cla na dovoz oceli a hliníku
9.3.2018
5 Jednání o šéfovi GIBS ve sněmovně
13.3.2018 16 Střelba v autobuse na Smíchově
14.3.2018 11 Merkelová je počtvrté kancléřkou Německa
15.3.2018 12 Sedm let války v Sýrii
16.3.2018 10 Nikulin nemá nárok na azyl v Česku
17.3.2018
5 Vydání Radovana Krejčíře
19.3.2018
1 Sestavování nové slovenské vlády
19.3.2018
4 Reakce na Putinovo znovuzvolení
21.3.2018
9 Kauza otravy bývalého ruského špiona
21.3.2018 14 Nebezpečné parkování kamionů u dálnic
23.3.2018
5 Trump podepsal zákon o rozpočtu
26.3.2018 12 Chladné jaro
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Datum Pořadí
Titulek
1.4.2018
4 Ruští diplomaté vyhoštěni z USA
3.4.2018
6 Policie zasahuje v sídle Youtube
3.4.2018
9 Vyjednávání o postech ve vládě
3.4.2018
10 Další fáze rozhovorů o nové vládě
5.4.2018
5 Kauza methanol u Krajského soudu ve Zlíně
6.4.2018
4 Skripal se zotavuje po otravě
12.4.2018
5 EU chce kontrolovat Facebook ohledně ochrany …
17.4.2018 12 Stížnosti na systém parkování v Praze
20.4.2018 16 Spalničky uzavřely část nemocnice
24.4.2018
3 Jména pro novou vládu
25.4.2018
6 Opata jmenován náčelníkem gen.štábu
25.4.2018 11 Poprvé zasedla komise pro kontrolu GIBS
27.4.2018
5 Šéfem ČMKOS bude i dál Josef Středula
28.4.2018
7 Útok na rebely v Jemenu
29.4.2018
6 Protesty v Arménii
29.4.2018
9 České lékařské týmy pomáhají v zahraničí
1.5.2018
7 Výjimka z amerických cel pro EU
2.5.2018
18 Mláďata orla jestřábího v liberecké zoo
3.5.2018
6 Srážka vlaků u Křemže na Českokrumlovsku
3.5.2018
7 Provoz na trati u Křemže obnoven
3.5.2018
9 ČHMÚ varuje před extrémními bouřkami
7.5.2018
8 Air France hrozí zánik
8.5.2018
5 USA odstupují od dohody Íránem
3.5.2018
5 Schůzka lídrů ANO a ČSSD
4.5.2018
9 Opera La traviata v Ostravě
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Datum Pořadí
Titulek
17.5.2018
9 Šéf rozvědky postaven mimo službu
19.5.2018
6 GIBS obvinila exdetektiva z podvodu
19.5.2018 12 V Brně je večer otevřeno více než 50 muzeí a …
29.5.2018
4 Novinář Babčenko byl v Kyjevě zavražděn
24.5.2018 13 Kraje zohlední potřeby lidí postižením
28.5.2018
6 Chyba v maturitním testu z češtiny
26.5.2018
6 Premiéři ČR a SR zahájili festival
31.5.2018
5 Na Chebsku narazil vlak do stromu
3.6.2018
3 Volby ve Slovinsku
3.6.2018
7 Přívalové deště na severu Moravy
3.6.2018
13 Příběh hrdiny československých legií
5.6.2018
6 Lhůta na vrácení dotace na Čapí hnízdo
9.6.2018
6 Demonstrace v německé Mohuči
11.6.2018
1 Blíží se schůzka Trumpa s Kim Čong-unem
15.6.2018
9 Zvýšení výdajů na obranu
6.6.2018
6 Požár hotelu v centru Londýna
14.6.2018 17 Rozloučení s Františkem Suchým
19.6.2018 12 Diskuze o JE Dukovany
20.6.2018
1 Trump zrušil rozdělování rodin migrantů
20.6.2018
3 Maďarský boj proti migraci
20.6.2018
4 Maďarsko: tresty za podporu migrace
20.6.2018
6 Pomoc s kůrovcovou kalamitou
21.6.2018 11 Jan Kočka čelí obvinění z daňového úniku
28.6.2018 13 Pamětní deska arm.gen. Josefa Bílého
30.6.2018
4 Protest proti těžbě uhlí na Mostecku
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Datum Pořadí
Titulek
3.7.2018
12 Vodácká sezona na Vltavě
8.7.2018
1 Thajsko: 4 chlapci evakuováni
12.7.2018
1 Napjatá atmosféra na summitu NATO
12.7.2018
4 Policie k protestům před sněmovnou
13.7.2018
7 Výsledky auditu ve FN Ostrava
15.7.2018
3 Babiš: ČR nepřijme zachráněné migranty
16.7.2018
6 Zákon o brexitu v britském parlamentu
18.7.2018 10 Nové expozice Národního muzea
23.7.2018 15 Kauza Macronova poradce
26.7.2018 10 Nová pravidla pro chov šelem
27.7.2018
4 Premiér Babiš v Rakousku
27.7.2018
6 USA: slučování rodin zadržených migrantů
28.7.2018
8 Útok v Afghánistánu
30.7.2018
1 Prezident jmenoval Maláčovou šéfkou MPSV
31.7.2018
2 Babiš o odškodnění v kauze H-System
31.7.2018
9 Obsazení postu ministra zahraničí
31.7.2018 12 Zadlužení českých domácností roste
2.8.2018
11 Nová protidrogová koordinátorka
3.8.2018
4 Demolice lávky v Nymburku
3.8.2018
7 Okolnosti smrti dětí v jezeře Lhota
3.8.2018
11 Evakuace cestujících z letadla ČSA
5.8.2018
2 Atentátník mohl mít komplice
6.8.2018
7 Kiska ztratil důvěru v ministryni vnitra
7.8.2018
8 Sankce USA vůči Íránu
9.8.2018
7 Kněžínek se sešel s členy sdružení Maják
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Datum Pořadí
Titulek
10.8.2018
5 Střelba v kanadském Frederictonu
10.8.2018 11 V rybníce Nesyt uhynuly desítky tun ryb
13.8.2018 13 Násilí během voleb v Zimbabwe
13.8.2018 14 Zájem o nový cvičný letoun L-39 NG
15.8.2018
8 Státní půjčky na bydlení
24.8.2018
3 Přerozdělení migrantů z lodi Diciotti
25.8.2018
5 Papež se setkal s oběťmi zneužívání
28.8.2018
9 Obžaloby kvůli správě hmotných rezerv
30.8.2018
9 Mimořádná kontrola starších mostů
2.9.2018
11 Pátrání po padlých z bitvy u Stalingradu
6.9.2018
2 ČR vyhodnocuje informace v kauze Skripal
7.9.2018
1 Teheránská schůzka o Sýrii
7.9.2018
5 Jednání Merkelové s Macronem
10.9.2018
6 Nálety v syrské provincii Idlib
11.9.2018
8 Hurikán Florence míří k pobřeží USA
13.9.2018
3 Podezřelí z otravy Sergeje Skripala
13.9.2018
7 Schůzka ústavních činitelů
13.9.2018 11 Zrušení rozsudku v kauze Opencard
15.9.2018
9 Akce Ukliďme Česko
15.9.2018 10 Dny Nato navštívilo 95 tisíc lidí
17.9.2018
8 Účinnost sankcí vůči Severní Koreji
22.9.2018 11 Testování protipovodňových opatření
24.9.2018
4 D. Trump se sejde s R. Rosensteinem
26.9.2018
6 Plánované změny investičních pobídek
27.9.2018
6 Novela cizineckého zákona
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Datum Pořadí
Titulek
1.10.2018
10 Stav státního rozpočtu
2.10.2018
13 Začala stavba dalšího úseku D11
3.10.2018
4 Hospodaření státu v letošním roce
3.10.2018
11 Rakouský kancléř v Petrohradě
7.10.2018
5 Vyjednávání v Ostravě
7.10.2018
9 Další volební výsledky
8.10.2018
20 Nové oběžné kolo vodní elektrárny
18.10.2018
4 Summit EU o migraci a ochraně hranic
19.10.2018
2 Vyjednávání o koalicích
19.10.2018 10 Spor okolo institutu informatiky
22.10.2018
9 Základy československého práva
25.10.2018 11 Ženou regionu je Marcela Dvořáčková
26.10.2018
3 Přehlídka techniky na pražské Letné
27.10.2018 10 Istanbulský summit o Sýrii
30.10.2018 11 Prezident uctil oběti masové vraždy
31.10.2018 12 Karavana migrantů ze Střední Ameriky
31.10.2018 16 Kácení kvůli kůrovcové kalamitě
7.11.2018
4 Česko se nepřipojí k paktu OSN o migraci
8.11.2018
7 Úřad dohlížející na hospodaření stran
9.11.2018
12 Oslavy stého výročí konce 1. sv. války
14.11.2018
2 Novým předsedou Senátu je Kubera z ODS
15.11.2018
5 Nový pražský primátor
15.11.2018
9 Dopisy Olze v pražském Divadle v Dlouhé
16.11.2018
1 Babiš: z funkce nikdy neodstoupím
17.11.2018
8 Vzpomínka na 17. listopad 1989
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Datum Pořadí
Titulek
18.11.2018
6 Dopady přesunu výroby passatů
20.11.2018 11 České dráhy příští rok podraží
20.11.2018 14 Silničáři vyjeli do terénu
21.11.2018
1 ČSSD chce zůstat součástí vlády
24.11.2018
8 Praha: obnovené dodávky tepla
26.11.2018
9 Na Marsu přistála americká sond inSight
28.11.2018
5 Přesuny peněz v návrhu rozpočtu
29.11.2018
5 Trump zrušil schůzku s Putinem
2.12.2018
5 Ovlivňování voleb do Kongresu?
2.12.2018
10 Maďarské nařízení zaměřené na bezdomovce
5.12.2018
6 Změny v pravidlech ochrany údajů
5.12.2018
8 Důvody razie u ministryně Dostálové
9.12.2018
3 Kauza CzechTourism
11.12.2018
1 Střelba v centru Štrasburku
12.12.2018
9 Ceny Firma a Živnostník roku
15.12.2018
2 Uplatňování klimatické dohody
17.12.2018
3 Varování před výrobky firem Huawei a ZTE
20.12.2018
1 Výbuch v dole ČSM v Karviné
22.12.2018
2 Záchranné práce na dole
23.12.2018
9 Poslední nákupy před Vánocemi
24.12.2018
2 Požáry v Praze během Štědrého večera
25.12.2018
1 Indonésie se obává dalších ničivých vln
25.12.2018
6 Arabové proti přesunu ambasády v Izraeli
29.12.2018
3 Sjezdy politických stran a hnutí
29.12.2018 12 Lyřařská střediska se plní turisty
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 Nálezy v 1. pololetí 2018
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METODICKÝ DODATEK: rešerše odborných studií 1/2
Zkoumání objektivity a vyváženosti – rešerše odborných studií (1. část):
Objektivita je teoretický abstraktní koncept, jehož naplňování není normativní, tedy není dáno zákonem
ani etickými kodexy, protože obtížná uchopitelnost tohoto konceptu způsobuje obtíže i při jeho
operacionalizaci. Proto teoretikové i analytikové častěji pracují s koncepty „stranickost obsahů“ (anglicky
„partisanship“), „předpojatost“ (anglicky „bias“), „nestrannost“ (anglicky „impartiality“), „vyváženost“
(anglicky „balance“), „transparentnost“ a dalšími. Z praktické nemožnosti operacionalizovat pojem
objektivita vychází i nemožnost kvantifikace tohoto konceptu. Vždy lze hovořit pouze o kvantifikaci výše
jmenovaných kategorií, či lépe řečeno kritérií. Vzhledem k tomu, že přitom ovšem jde o kvalitativní
kritéria, odborné texty se buď o kvantifikaci nesnaží vůbec (toto je logicky častější situace), nebo pomocí
kvantitativní obsahové analýzy určují například to, jaký prostor byl ve sledovaném obsahu poskytnut
politickým stranám a jejich představitelům, a na vyváženost usuzují právě na základě takto získaných
kvantitativních dat. Přesně touto metodou také postupuje i Media Tenor, který ve svých pravidelných
kvantitativních analytických výstupech v kapitole Politika nabízí právě popsané.
Nicméně, předkládaný kvalitativní rozbor vyváženosti (tedy, jak bylo popsáno výše, jednoho z možných
konceptů normativního rázu) vybraných příspěvků Událostí prvního čtvrtletí sledoval, zda tyto svým
zpracováním mohly některé ze subjektů uvést v nevýhodu anebo naopak v přílišnou výhodu. Dosažený
výsledek, který říká, že v 98 procentech příspěvků nebyla možná kolize s vyvážeností identifikována, je
kvantifikací specifického výzkumu a specificky aplikovaného analytického postupu, a jeho hodnotu lze
srovnávat s dalšími v tuzemsku i v zahraničí provedenými výzkumy jen složitě a vždy s rezervou. Jak totiž
bylo již popsáno, kvalitativní metody (nesvázané kritériem reliability) na rozdíl od těch kvantitativních,
nejsou definovány přesně „krok za krokem“ stanovenými pravidly, a tudíž je vždy třeba mít na paměti, že
kvantifikace kvalitativních závěrů jsou pouze orientační a pokaždé vzájemně neporovnatelné.
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METODICKÝ DODATEK: rešerše odborných studií 2/2
Zkoumání objektivity a vyváženosti – rešerše odborných studií (2. část):
Rešerše analytických studií ukázala, že v obdobných tuzemských i zahraničních textech (nebo přesněji řečeno, alespoň
v jejich menšinovém výseku, kdy se autoři pokoušejí kvalitativní zjištění nějakým způsobem kvantifikovat) se zmiňované
hodnoty vyváženosti, či kritérií objektivity (koncepty jsou pojmenovávány v závislosti na jednotlivých rešeršovaných
studiích) pohybují od 65 do 98 procent. S dosaženým výsledkem 98 % procent příspěvků bez narušení kritéria
vyváženosti se tak zkoumané relace České televize umístily na horní hranici tohoto intervalu.
Rešeršované studie:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Budeme rádi za jakékoliv další náměty.
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