Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků
v 1. pololetí roku 2019
→ Media Tenor podrobil detailní analýze celkem 500 náhodně vybraných příspěvků – 300
příspěvků Událostí, 100 příspěvků trojice relací Událostí v regionech a 100 příspěvků Zpráv ve 23
→ 97,6 % příspěvků splnilo kritéria analýzy a lze je označit za vyvážené (tato hodnota je na horní
hranici intervalu rozpětí míry vyváženosti ve srovnatelných odborných studiích). Naprostá většina
nálezů měla nízkou závažnost, přičemž ani jeden nález nebyl klasifikován s vysokou závažností
→ V pořadu Události ČT činil podíl příspěvků bez nálezu 97,7 % (7 nálezů na vzorku 300 příspěvků)
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ZJIŠTĚNÍ
Media Tenor podrobil detailní analýze celkem 500 náhodně vybraných příspěvků – 300 příspěvků
Událostí, 100 příspěvků trojice relací Událostí v regionech (34 z UVR Praha, po 33 z UVR Brno
a Ostrava) a 100 příspěvků Zpráv ve 23.
Ve zkoumaném vzorku bylo učiněno 12 nálezů v 12 příspěvcích. V 97,6 %* příspěvků nebyla možná
kolize s vyvážeností identifikována.
10 z 12 nálezů mělo formu nízké závažnosti, 2 střední, nejvyšší stupeň závažnosti nebyl přiřazen
žádnému z příspěvků. Souhrn nálezů uvádí tabulka:
Datum

Relace

Název

Pořadí

Závažnost

Typologie

2.1.2019

Zprávy ve 23

Petříček necítí v ČSSD tlak na
změnu

5

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty, střih
reportáže, profesionalita

4.1.2019

Události v
regionech z Brna

Žaloby knížecích rodů

1

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

7.1.2019

Události

Ministři o kauze Huawei a ZTE

3

Střední**

prostor pro hlavní subjekty,
relevance informací

24.1.2019

Zprávy ve 23

Příjmy státu z EET

5

Nízká**

příznakovost, objektivita, relevance
informací

30.1.2019

Události

Stát majitelem historicky
významných děl

10

Nízká**

nesoulad informací, prostor pro hlavní
subjekty

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 38 a 39.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 12.
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ZJIŠTĚNÍ

Datum

Relace

Název

Pořadí

Závažnost

Typologie

12.2.2019

Události

Dohoda o dostavbě D11

6

Nízká**

úplnost informací, prostor pro
hlavní subjekty

18.2.2019

Události

11 let od vlakového neštěstí ve
Studénce

18

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

6.3.2019

Události

Lidé si více půjčují

18

Nízká**

nesoulad informací, chybné
vyvození závěrů, profesionalita
prostor pro hlavní subjekty,
nesoulad informací, úplnost
informací

24.3.2019

Události

První volby v Thajsku po převratu

25

Střední**

11.4.2019

Události v regionech z
Prahy

Kritika hospodaření Středočeského
kraje

4

Nízká**

profesionalita, negativní vyznění
pro subjekt

Události

Oprava problematického úseku D1

18

Nízká**

úplnost informací, časová
návaznost

Události v regionech z
Ostravy

Obce mají méně příjmů, výdaje
rostou

1

Nízká**

profesionalita, chybné vyvození
závěrů

9.5.2019
21.6.2019

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 38 a 39.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 12.
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ZJIŠTĚNÍ
Detailní přehled výsledků analýzy vyváženosti při zohlednění žánrových specifik zkoumaných pořadů:
Žánrová specifikace
pořadu

Počet zkoumaných
příspěvků

Počet příspěvků s
nálezem narušení
vyváženosti

Podíl vyvážených
příspěvků

Události

všeobecné zpravodajství

300

7

97,7 %

Události v regionech Praha

regionální zpravodajství

34

Události v regionech Brno

regionální zpravodajství

33

3

97 %

Události v regionech Ostrava regionální zpravodajství

33

Zprávy ve 23

100

2

98 %

500

12

97,6 %

Pořad

všeobecné zpravodajství
celkem

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

Rozložení nálezů dle závažnosti ve zkoumaném 1. pololetí roku 2019

10

2
0

nízká
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střední

vysoká

6
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI
Zkoumaný vzorek: 500 zpravodajských příspěvků vybraných relací ČT vysílaných v 1. pololetí roku 2019:
300 zpravodajských příspěvků Událostí, 100 zpravodajských příspěvků pražské (34), brněnské (33) a ostravské (33)
mutace Událostí v regionech a 100 příspěvků Zpráv ve 23.

Výběrový filtr:
a) Aplikovaný filtr: Příspěvek spadal do delších zpravodajských forem (s vyloučením upoutávek), jejichž
hranice byla stanovena kritériem stopáže příspěvku > 30 sekund. Tímto filtrem bylo vyselektováno 9 327 příspěvků
z celkové báze 11 152 zpravodajských příspěvků (s vyloučením upoutávek) odvysílaných v Událostech, pražských,
brněnských a ostravských Událostech v regionech a ve Zprávách ve 23 v 1. pololetí roku 2019.
b) Finální výběr: Náhodný výběr 500 z báze 9 327 příspěvků určené aplikovaným filtrem využitím
matematické funkce „random“ (podmínka, podle které by byl pro analýzu vyhovující například pouze jediný příspěvek
z každé relace, stanovena nebyla, protože toto kritérium by vzhledem k počtu vysílacích dnů v 1. pololetí roku 2019
nemohlo být naplněno). Výčet příspěvků, které byly výsledkem finálního výběru, nabízejí snímky 25 až 34.
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 1. pololetí roku 2019

10

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

stylistická formulace
synchronizace obrazu a zvuku
synchronizace promluvy a znělky
technika - práce s kamerou
technika - výpadek obrazu
technika - výpadek zvuku
titulky
titulky - faktická správnost údajů
titulky - chybné údaje
titulky - jazyková rovina
titulky - úplnost informací
transparentnost
účelovost
úplnost informací
upozorňování na činnost extremistické strany
uvedení zdroje
užití výplňových slov
volba výrazových prostředků
vtip s rasovým podtextem
výslovnost
zkreslení významu
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI
2. fáze: posouzení relevance nálezu vzhledem k účelu analýzy
- analytik nález posoudí ve smyslu zodpovězení arbitrární otázky, zda-li učiněný
nález mohl pro některé ze subjektů znamenat nevýhodu anebo naopak přílišnou
výhodu. Pokud je odpověď kladná, nález zařadí do pracovního seznamu.
3. fáze: kompletace nálezů analytického týmu
- tým analytiků, jejichž zkoumané vzorky se vzájemně překrývaly, sestaví závěrečný
souhrn nálezů na základě kritické diskuze
Metodická poznámka: jako nálezy s nízkou, střední nebo vysokou mírou závažnosti narušení vyváženosti jsou považovány takové, které porušují kritéria požadavků
z kategorie „úroveň objektivity“ popsané na snímcích 10 a 11, anebo pochybeními z úrovně „formálních nálezů“ uvádějí některý ze zobrazovaných subjektů ve
výhodu nebo nevýhodu. Přičemž nálezy s nízkou mírou závažnosti jsou vázány na formu příspěvku (například absence opozitního vyjádření ve čtené zprávě
s asynchronním vyjádřením druhé osoby), či jsou způsobeny formální nebo technickou chybou (ne-reakce moderátorky zaviněná nefunkčností odposlouchávacího
zařízení). Nález se střední mírou závažnosti je přisouzen v případě pochybení na formě příspěvku nezávislou nadměrnou nebo naopak nedostatečnou prezentací
některého z hlavních subjektů. Za vysokou míru závažnosti je považován nález porušující pravidla prezentace subjektů stanovená Kodexem ČT.

4. fáze: verifikace nálezů dalším analytikem
-kontrola jednotlivých nálezů a namátková kontrola ostatních reportáží
Na vzorku 500 příspěvků bylo provedeno celkově 1.540 reportážních shlédnutí,
tzn. každou reportáž posuzovalo v průměru 3,1 analytických pracovníků.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019
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NÁLEZ č. 1

© 2016 Media Tenor

Zprávy ve 23
2. 1. 2019
Název: Petříček necítí v ČSSD tlak na změnu
pořadí: 5
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty, střih reportáže,
profesionalita

Úvodní moderace: Ministr zahraničí Tomáš Petříček prý necítí žádný tlak uvnitř ČSSD na to, aby měnil
své působení v čele resortu, řekl to v Událostech, komentářích. Jeho vládní angažmá dlouhodobě
kritizují komunisté, podle nich není názorově konzistentní. Šéf KSČM Vojtěch Filip jednal s premiérem o
rekonstrukci vlády, tu Andrej Babiš nevyloučil a v souvislosti s tím se hovoří i o ministru dopravy Danu
Ťokovi.
Komentář: Výsledný útvar je nekonzistentní kombinací na jedné straně úvodní moderace a samotného
závěru reportáže s promluvou ministra Petříčka a zbytkem reportáže na straně druhé. Ta má v citacích i
obrazové složce vztah především k ministru Ťokovi. Nálezem je proto absence citace ministra dopravy
Dana Ťoka v kombinaci s (ne)logickou výstavbou/skladbou reportáží prezentovaných informací.
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Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 2

© 2016 Media Tenor

Události v regionech Brno
4. 1. 2019
Název: Žaloby knížecích rodů
pořadí: 1
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Příspěvek pojednává o žalobách knížecího rodu Lichtenštejnů na český stát o navrácení majetku, a to
včetně zámků Lednice a Valtice. Je přitom představena textace žaloby na stát podané zástupcem Nadace knížete z
Lichtenštejna, v příspěvku se vyjadřují kasteláni ze zámků Lednice i Valtice a historik. Absentuje však vyjádření
žalované strany, tj. státu, a to buď v podobě Národního památkového ústavu nebo jiné relevantní instituce. Kastelány,
kteří jsou správci zámků (nikoliv jejich držiteli), nelze v tomto ohledu vnímat jako relevantní zástupce státu.
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Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 3

© 2016 Media Tenor

Události 7. 1. 2019
Název: Ministři o kauze Huawei a ZTE
pořadí: 3
závažnost: střední
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty,
relevance informací

Komentář: Příspěvek rozvíjí mediální událost ze závěru roku 2018 o bezpečnosti užívání čínských mobilních
technologií. Důvodem pro zařazení příspěvku bylo jednání vlády o zprávě Národního úřadu pro kybernetickou
bezpečnost (NÚKIB) se zástupci úřadu toho dne. Zaznívají proto promluvy ministra vnitra Jana Hamáčka, reprodukce
vyjádření Dušana Navrátila, ředitele NÚKIB z 18.12.2018 a tiskové mluvčí O2 Czech Republic Lucie Jungmannové k
používaným technologiím. Absentuje však vyjádření společností Huawei nebo ZTE, které tou dobou také byly k
dispozici už od konce minulého roku, viz Český úřad pro kybernetickou bezpečnost varuje před produkty čínských
firem Huawei a ZTE, ceskatelevize.cz, 17.12.2018. Vedle toho se jako irelevantní jeví tematizovat na polovině stopáže
celého příspěvku mobilní zařízení Huawei, včetně zařazení citace mluvčí Datartu, když opět dlouho před odvysíláním
tohoto příspěvku bylo obecně zřejmé, že mobilní telefony Huawei nejsou rizikové a varování se týká síťových
systémů, viz Varování se netýkalo běžných uživatelů mobilů Huawei, ale správců informačních systémů, upřesnil
kybernetický úřad, ceskatelevize.cz, 21.12.2018.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 4
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Zprávy ve 23
24. 1. 2019
Název: Příjmy státu z EET
pořadí: 5
závažnost: nízká
typologie nálezu:
příznakovost, objektivita, relevance informací

Komentář: Reportáž je zahájená pasáží z kadeřnictví, což je typ provozu, kterých se má týkat zavádění třetí a čtvrté vlny EET. Autoři
nekriticky přijímají tvrzení kadeřnice, že by zadávání údajů do terminálů EET velmi zdržovalo zákaznice, když by třeba nastala
situace, kdy všechny tři kadeřnice provozovny potřebují vystavit účtenku. Už v asynchronu zaznívá, že za den se v provozovně
vystřídá asi 50 zákaznic. Při obecně známých zkušenostech z pohostinství, kde je v řadě provozovnách terminál využíván v daleko
vyšší frekvenci, působí informace z kadeřnictví jako zpravodajsky irelevantní. V příspěvku dále vystupuje ministryně financí Alena
Schillerová, premiér Andrej Babiš, Mikuláš Ferjenčík za Piráty a Jan Skopeček za ODS. Z příspěvku však střihem vypadla citace Aleny
Schillerové ve smyslu, že 12,3 miliardy, ať říkají si kritikové co chtějí, není malá částka, která byla ten den řazena v Událostech, čímž
absentuje protiváha k vyjádření Mikuláše Ferjenčíka o tom, že si vláda čísla k úspěšnosti EET vymýšlí. Nevhodně příznakový je
posléze stand-up autora reportáže ze sněmovny, při kterém informuje: Ministryně má připravenu i variantu, pokud by tady ve
sněmovně pokračovaly obstrukce. Pokud by se během příštího týdne nepodařilo posunout schvalování elektronické evidence tržeb
dál, svolala by mimořádnou schůzi. V ostatním obsahu příspěvku neexistuje opora pro to, aby přímo autor mohl hovořit o
obstrukcích, což je užitím příznakového výraziva.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 5
Události 30. 1. 2019
Název: Stát majitelem historicky
významných děl
pořadí: 10
závažnost: nízká
typologie nálezu:
nesoulad informací, prostor pro hlavní
subjekty
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Úvodní moderace: Ministerstvo kultury vrátilo Národní galerii žádost o 65 milionů na výkup středověké malby. K ceně
si vyžádalo posudky. Obraz pochází z dílny Mistra vyšebrodského oltáře. Vloni dotoval resort nákupy historicky
cenných a mimořádně významných děl téměř dvaceti a půl milionem korun.
Komentář: V úvodní moderaci zaznívá informace o velmi vysoké požadované částce Národní galerií k výkupu
konkrétního uměleckého díla. Navazující příspěvek však tuto žádost, částku a ani uměleckou a historickou hodnotu
díla Mistra vyšebrodského oltáře nijak dále nerozvíjí. Reportáž tematizuje jiné cenné předměty a dává prostor
ministru kultury a představitelům jiných muzeí a galerií nežli Národní galerii. Uvádění vysokých finančních částek s
sebou v obecné rovině přináší „skandalizující potenciál“, který by byl pravděpodobně rozptýlen, pokud by reportáž
navázala na informace z moderace.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 6
Události 12. 2. 2019
Název: Dohoda o dostavbě D11
pořadí: 6
závažnost: nízká
typologie nálezu:
úplnost informací, prostor pro hlavní
subjekty
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Úvodní moderace: ...bude zprovozněna dřív. Alespoň to slibuje Ministerstvo dopravy. Se stavebními firmami se dohodlo, že jim přidá 148
milionů korun. Navýšení peněz žádaly (firmy) mimo jiné kvůli opožděnému povolení na trasu z Hradce Králové do Smiřic. Zveřejněná
částka ještě nemusí být konečná. Stát počítá s tím, že další peníze dá firmám ještě za úpravu terénu po archeolozích.
Z obsahu příspěvku: …Smír s původními firmami stát volil i proto, že ceny stavebních prací rostou…Koncem ledna byla situace jiná. Firmy
od zakázky podmínečně odstoupily kvůli řádně nepředanému staveništi po archeologickém výzkumu… Stát teď uznal, že námitky
ekologických aktivistů zahájení stavby oddálily a firmy mají nárok na kompenzaci… Další faktury ale můžou přijít ještě za úpravy terénu po
archeolozích, které firmy teprve provedou.
Komentář: V průběhu celého zpravodajského útvaru o dosažení dohody mezi státem a stavebními společnostmi nejsou tyto ani jednou
hlasovou složkou příspěvku jmenovitě uvedeny, a to i přesto, že dosažení dohody předcházel vyhrocený průběh. Namísto toho se celkem
šestkrát hovoří o (stavebních) firmách. Ze dvou zařazených citací představitelů Eurovia CS, lze dovozovat, že jednou z těchto firem je
právě Eurovia CS, ale již nelze nijak dovodit, že dalšími subjekty jsou Metrostav a Swietelsky, jak uvádí kupř. denik.cz nebo idnes.cz. Pro
úplnost a vyváženost prezentovaných informací přitom bylo sdělení názvů trojice firem relevantní, byť Eurovia CS byla vedoucím
subjektem konsorcia stavebních společností. Jako podružný nález lze vidět zařazení informace o uznání státu, že oddálení stavby nastalo v
důsledku námitek ekologických aktivistů. Tato informace je s ostatním obsahem kontrastně nesourodá, když po minutě a třičtvrtě teprve
rozvíjí zmínku z úvodní moderace.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 7
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Události 18. 2. 2019
Název: 11 let od vlakového neštěstí ve
Studénce
pořadí: 18
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Z obsahu příspěvku: Souboj stavebních firem se po více než roce a čtvrt znovu rozhořel. Eurovie, tedy bývalé Ostravské
dopravní stavby, ani firma Bögl a Krýsl dodnes žádnou vinu za neštěstí nepřijaly. Celých osm let, co soud případ
rozplétal, se společnosti vymlouvaly jedna na druhou.
Komentář: V příspěvku by bylo žádoucí také stanovisko společnosti Eurovia CS, vzhledem ke skutečnosti, že v případu
vlakového neštěstí ve Studénce nejen že nejednají ve shodě s firmou Bögl a Krýsl, ale jsou (dle příspěvku) přímo ve
sporu. Zmocněnec druhé jmenované společnosti prostor obdržel.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 8
Události 6. 3. 2019
Název: Lidé si více půjčují
pořadí: 18
závažnost: nízká
typologie nálezu:
nesoulad informací, chybné vyvození
závěrů, profesionalita
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Úvodní moderace: ...zkušenost s nákupem zboží nebo služeb na úvěr má podle České bankovní asociace až 60 % lidí. Až 65 % z
nich ještě pořád nějaký úvěr splácí.
Komentář: Na uvozující moderaci jsou zásadní dvě skutečnosti. Jednak moderátorka přináší informaci o momentálním stavu
trhu, nikoliv o tržní dynamice, na rozdíl od názvu příspěvku. Za druhé je z obsahu patrné, že příspěvek bude pojednávat o
krátkodobých dluzích (úvěrování movitých věcí a služeb, nikoliv nemovitostí). V následném obsahu příspěvku však nelogicky
dochází k tematizaci životních příběhů, ve kterých se kromě jiného v jednom případě hovoří o úvěru na rekonstrukci domu, ve
druhém o hypotéce na dům, na což autorka navazuje informací, že úvěry na bydlení tvoří podstatnou část zadlužení českých
domácností. Podobný nález týkající se nesrovnalostí v informacích o zadlužení populace byl učiněn již v roce 2018 (č. 14). Ještě
podstatnější je nesoulad, mezi informací názvu příspěvku (sdělující, že zadlužení roste) a zařazenou statistikou inkasní
společnosti KRUK, která svědčí o opaku. Pokles zadlužení vyplývá i z citace ředitele Poradny při finanční tísni Davida Šmejkala.
Sdělení titulku nachází oporu pouze v citaci Patricie Šedivé, mluvčí Alza.cz, která hovoří o meziročním nárůstu úvěrových
služeb (patrně u jí reprezentované firmy o 44 %). Trendy jedné firmy (která sama meziročně rostla o 19,3 %) s masivním a
cíleným marketingem na podporu různých produktů a nástrojů nelze brát jako určující pro název a výchozí narativ příspěvku.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 9
Události 24. 3. 2019
Název: První volby v Thajsku po převratu
pořadí: 25
závažnost: střední
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty,
nesoulad informací, úplnost informací

Úvodní moderace: …Podle prvních předběžných výsledků vítězí právě strana vládnoucí vojenské junty.

© 2016 Media Tenor

Z obsahu příspěvku: …Právě mladí lidé jsou klíčem k vítězství….
Komentář: V příspěvku postupně zazní synchrony těchto osob: 1) protivládně naladěný mladý volič, 2) populární
politický aktivista zastávající protivládní postoje, 3) mladá volička, která chce dát šanci straně mladého progresivního
politika, 4) politolog komentující stávající politický proces jako návrat k polodiktátorskému systému. Nezaznívá však
názor nikoho z podporovatelů vlády vojenské junty (prostor pro hlavní subjekty). Vedle toho dochází k informačnímu
nesouladu mezi faktickým výsledkem voleb a tvrzením, že mladí lidé (ilustrováno asynchronem a citovanými
osobami) jsou klíčem k vítězství (nesoulad informací). V pasáži, která prezentuje stranu mladého politika, jinak
úspěšného a majetného hudebníka a sportovce, přitom nezazní jeho jméno ani název strany (úplnost informací).

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 10
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Události v regionech Praha
11. 4. 2019
Název: Kritika hospodaření Středočeského kraje
pořadí: 4
závažnost: nízká
typologie nálezu:
profesionalita, negativní vyznění pro subjekt

Komentář: Příspěvek přináší informace o dvou podaných trestních oznámeních týkajících se hospodaření
Středočeského kraje. Jedno podal opoziční zastupitel Michal Pánek v souvislosti s hospodařením Krajské správy a
údržby silnic, druhé na neznámého pachatel podal Miroslav Kalousek v souvislosti se zadáváním velkého množství
pracovních zakázek externistům. Těchto dvou případů se měla autorka reportáže držet a informačně je rozpracovat.
Namísto toho doprostřed příspěvku přidává výčet kauz, které se v uplynulých letech týkaly Středočeského kraje: 1)
účast Zbyňka Chotěborského ve vedení Asociace středočeských nemocnic, 2) poskytnutí finanční podpory na sraz
Harley – Davidson nebo 3) užívání služebního auta manželem hejtmanky. Tyto záležitosti už byly uzavřeny a jsou spíše
otázkou politické etiky nežli samotného hospodaření kraje. V důsledku jejich zařazení do příspěvku se zásadně snižuje
přehlednost hlavních sdělení a dochází k nadbytečné negativní medializaci vedení kraje.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 11
Události 9. 5. 2019
Název: Oprava problematického úseku D1
u Humpolce
pořadí: 18
závažnost: nízká
typologie nálezu:
úplnost informací, časová návaznost

Absence zmínky o Eurovia CS: …a až v lednu
a únoru vrátila jiná firma staveniště alespoň
do původního stavu.

Úvodní moderace: Problematický úsek dálnice D1 u Humpolce dokončí firma Skanska.
Další postup v úseku, který v zimě opustila stavební společnost, oznámili silničáři….
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Z úvodní pasáže: ...V prosinci odtud odešla stavební firma, která už ale tou dobou měla
mít hotovo.

Komentář: Příspěvek vykazuje značnou nekonzistenci v explicitním uvádění názvů
stavebních společností a výsledný útvar tak působí zmatečně a nelogicky, a to i proto, že
dochází k průběžnému přeskakování mezi aktuální a již dříve natočenou obrazovou
složkou příspěvku. Název Skanska zazní v průběhu mnohokrát, o to nelogičtěji působí,
když v samotném závěru reportáže při záběru na pracovníka v reflexní bundě s viditelným
nápisem Skanska autor hovoří o aktuálně uzavřeném kontraktu Skansky (explicitně),
načež se dopustí nadbytečné spekulace, kdy tohoto člověka označí za zaměstnance
jednoho z možných uchazečů (o rekonstrukci mostu přes D1). V příspěvku z
nepochopitelných důvodů ani jednou explicitně nezazní názvy firem Eurovia CS a
především pak Geosan Group, které byla jako vůdčímu subjektu sdružení stavebních
společností vypovězena původní smlouva.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)

...Původní nabídka, podle které se začalo
stavět, byla asi o 15 % nižší než kolik
odhadovali.

Naopak teď si Skanska řekla o 15 % nad
původní odhad. Na další dva balíky prací už
chce stát vypsat normální soutěž včetně
dostavby tohoto mostu. Když u něj
natáčíme, objeví se tady náhodou i
zaměstnanec jednoho z možných uchazečů,
zřejmě na obhlídku.
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NÁLEZ č. 12
Události v regionech Ostrava
21. 6. 2019
Název: Obce mají méně příjmů, výdaje rostou
pořadí: 1
závažnost: nízká
typologie nálezu:
profesionalita, chybné vyvození závěrů
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Komentář: Dvě zařazené citace mluvčího Ministerstva financí jsou v rámci celého útvaru problematizující. Je nesporné, že
Ministerstvo financí se vyjádřit mělo, ovšem ke klíčovým sdělením, které příspěvek přinesl. Otázky, které měla autorka na
Ministerstvo financí směřovat, měly být především tyto:
1.

Proč stát neposlal městům a obcím peníze na dofinancování navýšení platů zaměstnancům v sociální sféře? O této
skutečnosti v asynchronu hovoří autorka reportáže, což potvrzují i citace náměstka primátora města Ostravy Martina
Štěpánka a starosty Bolatic Herberta Pavery.

2.

Zda se může vyjádřit k údajné účelovosti neposlání finančních prostředků, o kterém hovoří starosta Pavera?

Namísto toho jsou řazeny promluvy mluvčího Žurovce, které do příběhu nezapadají a neodpovídají na klíčová sdělení: 1)
Hospodaření měst je samozřejmě ve výlučné kompetenci těchto samospráv. To, zda si město půjčí, bude investovat, nebo se
rozhodne s finančními prostředky naložit jinak, je čistě na rozhodnutí tohoto města.; 2) Například právě město Ostrava jen za
posledních pět let získalo z rozpočtového určení daní, to znamená díky lepšímu výběru daní, více než 1,5 miliardy korun více. Čili
rozpočet města Ostravy z daní se zvýšil o 25 %, tedy o čtvrtinu.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 1/5
Datum
Pořadí
Titulek
01.01.2019
6 Rušná noc pro záchranáře
02.01.2019 16 Zavřený stavební úřad
03.01.2019
1 Hospodaření Česka v uplynulém roce
03.01.2019 11 Potíže při cestách autobusem na Ústecku
03.01.2019 22 Soukromé cesty na Měsíc
06.01.2019 27 Další využití nepotřebných věcí
07.01.2019
2 Modernizace D1
07.01.2019
3 Ministři o kauze Huawei a ZTE
07.01.2019
8 Změny dodavatelů elektřiny
08.01.2019
2 Menšinová vláda ANO a ČSSD
08.01.2019 11 Kontrola Evropské komise v Česku
09.01.2019 18 Růst cen nemovitostí
11.01.2019 14 Kancléřovy schůzky se soudci
Firma Huawei propustila zaměstnance, kterého
12.01.2019 10 polské úřady obvinily ze špionáže
12.01.2019 16 V Norsku objeven záznam koncertu Karla Kryla
12.01.2019 25 Vyklízení centra Klinika
13.01.2019
5 Sněžení v Alpách
13.01.2019 26 Spory o ceny elektřiny v Polsku
15.01.2019
3 Situace v Londýně i Bruselu
15.01.2019
4 Irská pojistka
15.01.2019
5 Česko a brexit
16.01.2019
9 Uctění Palachovy památky před Filozofickou fakultou
16.01.2019 20 Pokračování soudu s Davidem Rathem
16.01.2019 21 Mezinárodní arbitráže
16.01.2019 24 Vývoj kurzu eura vůči libře
17.01.2019 12 Česko a Rakousko jednají o jaderné energetice
17.01.2019 18 Jedna z největších lavin se utrhla v Jeseníkách
21.01.2019 16 Kdo může za krach Key Investments
21.01.2019 21 Česko v sevření tuhých mrazů
22.01.2019 26 Přetrvávající spor o Kurilské ostrovy
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019

Datum Pořadí
Titulek
23.01.2019
4 Zdanění církevních náhrad
23.01.2019 23 Zásah celníků a odhalení nelegálního zabíjení tygrů
23.01.2019 38 Budoucnost přepravy a skladování vakcín
24.01.2019
3 Vývoj ekonomiky
24.01.2019 13 Razie kvůli nelegální zbraním v Německu
24.01.2019 22 Provoz na silnicích
25.01.2019
2 Dění kolem kancléře
27.01.2019
9 Napětí ve Venezuele
28.01.2019
1 Kvalita ovzduší se nelepší
28.01.2019 27 Lake Malawi bude na Eurovizi reprezentovat Česko
29.01.2019
1 Jednání Senátu a Sněmovny v novém složení
29.01.2019
3 Hlasování o dalším postupu kolem brexitu
29.01.2019
8 Kriminalita v roce 2018

29.01.2019
30.01.2019
30.01.2019
31.01.2019
31.01.2019
31.01.2019
31.01.2019
02.02.2019
02.02.2019
02.02.2019
03.02.2019
03.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
05.02.2019
06.02.2019

31
10
14
4
5
6
32
4
16
19
5
11
23
27
34
28
29

Ocenění pro slovenského prezidenta
Stát majitelem historicky významných děl
Zákon o registru smluv platí dál
Kandidáti na slovenského prezidenta
Jan Musil rezignoval na funkci ústavního soudce
Vyšší příspěvky na péči
Pracovní trh pohledem statistiků
Důsledky rusko-amerického sporu pro Evropu
Výstraha ČHMÚ - povodňová bdělost
Zajímavé hotely v Česku
Zahraniční tlak na režim ve Venezuele stoupá
Ceny české filmové kritiky uděleny
Mimořádná opatření kvůli masu z polských jatek
Dočasné obavy z možných povodní
Mezinárodní den boje proti rakovině
Pomoc pro syrské sirotky
Rychleji dostupné léky na nebezpečné nemoci
27
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Datum
Pořadí
Titulek
07.02.2019 10 Na střeše od Jiřího Mádla
16 Exploze lahví na šlehačku
07.02.2019
07.02.2019 21 Málo lidí ve zdravotnictví
09.02.2019
2 Podíl paliv na výrobě tepla
09.02.2019 17 60 let legendy mezi samopaly
09.02.2019 19 Zpoždění kvůli pracím na D1
10.02.2019
2 Změny v odvodech na zdravotním pojištění
10.02.2019 12 Demonstrace v Rusku
11.02.2019 33 Tresty za krádeže samopalů
12.02.2019
3 Změny v exekučním řádu
12.02.2019
6 Dohoda o dostavbě D11
12.02.2019
8 ČSSD je proti propouštění státních zaměstnanců
12.02.2019 16 Zvonička v Sobíně
12.02.2019 23 Kauza Lukáše Nečesaného začala v roce 2013
14.02.2019
5 Nová hasičská stanice v průmyslové zóně u Žatce
14.02.2019 21 Udílení cen Hanzelky a Zikmunda
16.02.2019
1 Nová digitální daň
16.02.2019
3 Zvýšení daní v roce 2020
16.02.2019 17 Začalo období masopustu
16.02.2019 19 Jak se testují autobusy
16.02.2019 22 Plastické operace v Česku
17.02.2019 15 Pokuty ve Francii a v Německu
18.02.2019
1 Spor v koalici o důchody a jízdné
18.02.2019 18 11 let od vlakového neštěstí ve Studénce
18.02.2019 30 Pomoc při záchraně afrických goril
19.02.2019 28 Česko jako genetická křižovatka Evropy
20.02.2019
2 Další závadné maso z Polska
20.02.2019
3 Závadné maso z Polska v Česku
20.02.2019 15 Zrušení regionálního klubu SPD v MS kraji
21.02.2019
2 Schůzka Vojtěcha Filipa s premiérem Babišem

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019

Datum Pořadí
Titulek
21.02.2019
3 Podmínky KSČM
21.02.2019
9 Patnáct opatření proti chudobě
21.02.2019 10 Stavba obchvatu Českých Budějovic
24.02.2019
4 Násilné střety na hranicích Venezuely
24.02.2019
5 Papež o sexuálním zneužívání
24.02.2019 11 Ceny americké filmové akademie
24.02.2019 15 Proměny pražského veřejného prostoru
24.02.2019 25 Měsíc do podání daňového přiznání
25.02.2019 16 Požár v pražské Michli
28.02.2019 30 Světový den vzácných onemocnění
02.03.2019
1 ČSSD představila program a obměnila vedení
05.03.2019 31 Miliardy eur na rozvoj a využití umělé inteligence
05.03.2019
7 Razie kvůli podezření z krácení daně
05.03.2019 26 Sté výročí vzniku Masarykovy uni. a Mendelovy uni.
05.03.2019 14 Vychází román Ljudmily Ulické
06.03.2019 18 Lidé si více půjčují
06.03.2019
2 Počet mimořádných událostí na železnici
08.03.2019 10 Vývoz z ČR do USA
09.03.2019
1 Jaroslav Faltýnek a kauza kolem firmy Kapsch
09.03.2019 20 Zátah proti cizojazyčným klanům v Německu
09.03.2019 14 Zneužití tísňové linky záchranářů
10.03.2019
8 Je správné, že ČR před 20 lety vstoupila do NATO?
10.03.2019 21 Rizika nadměrného solení
10.03.2019 15 Slevy na daních pro malé podnikatele
11.03.2019 26 Dopravní komplikace v Přerově
11.03.2019 27 Návrh rozpočtu amerického úřadu pro letectví
12.03.2019 15 Premiér jednal s J. Faltýnkem o podezřeních
13.03.2019 10 Nové opravy na hlavní ostravské třídě
14.03.2019 16 Černé skříňky zříceného letadla jsou již ve Francii
15.03.2019 18 Dětské rvačky organizované přes internet
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Datum
Pořadí
Titulek
15.03.2019 14 Poslanci Volný a Bojko končí v SPD
16.03.2019 12 Den po atentátu ve městě Christchurch
17.03.2019 15 Problémy se spalničkami v Česku
17.03.2019 11 Salmonela ve zlínské nemocnici
17.03.2019
1 Slovenské prezidentské volby
17.03.2019
2 Slovenské prezidentské volby
17.03.2019 20 Zrušení bezdoplatkové zóny v Kladně
18.03.2019 10 Pět let od ruské anexe na Krymu
18.03.2019 21 Škodliviny kvůli autům bez filtru pevných částic
19.03.2019 32 Český národní symfonický orchestr právě vystupuje
19.03.2019 27 Úklid lesů po vichřici
19.03.2019
6 Vyšetřování sportovní kauzy skončilo
20.03.2019 20 Odškodnění pro pozůstalé horníků
20.03.2019 30 Zdržení na trase Praha–Tábor
20.03.2019
3 Změna stavebních pravidel
21.03.2019 19 Češi ohrožení chudobou
22.03.2019 16 Světový den vody
23.03.2019 10 Trojrozměrný model kostnice u Kutné Hory
23.03.2019
4 Závěry vyšetřování ruského vlivu na volby v USA
24.03.2019 30 První volby v Thajsku po převratu
25.03.2019
3 Jednání tripartity o karenční době
26.03.2019 16 Přísnější tresty za opakovanou hazardní jízdu
28.03.2019
7 Český Krumlov odkoupí čističku
28.03.2019 25 Hospodaření politických stran
29.03.2019
5 Komplikace v dopravě kvůli uzavírkám na D1
29.03.2019 25 Noc s Andersenem
29.03.2019 24 Rakouské úřady snižují dávky na české děti
30.03.2019 13 Některé lyžařské areály jsou stále v provozu
31.03.2019 16 Začíná zahrádkářská sezóna
31.03.2019 11 Zvýšení příspěvků na péči

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019

Datum Pořadí
Titulek
01.04.2019 22 Co s nepoctivými směnárnami
02.04.2019
3 Britští poslanci opět řeší brexit
02.04.2019 16 Obchody bez českých brambor
04.04.2019 20 Dopravci hledají zaměstnance
05.04.2019
7 Uzavření D1 kvůli důsledkům vichru
06.04.2019
6 Situace s byty v Berlíně
06.04.2019 22 Kolik Čechů pravidelně obědvá
06.04.2019 23 Dva roky od konce intervencí vůči koruně
06.04.2019 24 Zahájení motorkářské sezóny
08.04.2019
9 Memorandum o spolupráci s francouzským muzeem
08.04.2019 10 Koncert k Mezinárodnímu dni Romů
09.04.2019 32 Záhadné sebevraždy tureckých žen
10.04.2019
3 2. vláda Andreje Babiše
10.04.2019 21 Plánované dopravní stavby na Brněnsku
10.04.2019 28 Černá díra - teorie potvrzená teleskopem
11.04.2019
4 Julian Assange byl zatčen v Londýně
11.04.2019 20 Autentické záběry ze zásahů pohledem hasičů
12.04.2019
7 V Hranicích na Moravě hrozí pád věže kostela
12.04.2019 27 Zkoumání způsobu práce Leonarda da Vinciho
14.04.2019 12 Vesnice prvních zemědělců z doby kamenné
15.04.2019 12 Šarlatán: nový film Agnieszky Hollandové
15.04.2019 19 Plány na lepší zabezpečení dokladů
15.04.2019 22 Policejní kontroly na silnicích
15.04.2019 31 Kampaň proti vývoji nepřátelských robotů
15.04.2019 35 50. let od prvního letu L-410
17.04.2019
5 Restaurování chrámů a katedrál
18.04.2019 13 Poporodní testy na budoucí choroby
18.04.2019 21 Poslanci se sejdou ve čtvrtek
20.04.2019 23 Vyšší ceny energií
22.04.2019
4 Plán na růst platů ve zdravotnictví
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Datum
Pořadí
Titulek
22.04.2019 11 Zeman odlétá do Číny
23.04.2019 21 Jak se monitorují požáry
24.04.2019
4 Další oběti i zatýkání kvůli masakru
24.04.2019 28 Priority TOP 09 a STAN ve volbách do EP
25.04.2019 10 Příslib čínských investic v Česku
25.04.2019 15 Nekvalitní ropa z Ruska
25.04.2019 22 Pacient s nejmenším defibrilátorem na světě
25.04.2019 24 Pomůcky pro neslyšící
25.04.2019 25 Nanotechnologie budoucnosti lékařství
26.04.2019
3 Havlíček a Schillerová vícepremiéry
26.04.2019 10 Spor o emise rtuti z uhelných elektráren
26.04.2019 11 Umělci požadují odvolání ministra Staňka
26.04.2019 18 Vyschlé studny na Tišnovsku
27.04.2019 12 Doprava po jihozápadní části okruhu
28.04.2019 13 Olomoucká věznice otevřela oddělení pro ženy
29.04.2019
2 Protesty za nezávislost justice
29.04.2019
7 Výsledky předčasných voleb ve Španělsku
30.04.2019 18 Plejtvák myšok v Národním muzeu
30.04.2019 19 Změny na ministerstvech
30.04.2019 24 Syn střídá otce na japonském trůnu
01.05.2019
3 Oslavy v Trojmezí v Hrádku nad Nisou
01.05.2019 23 Peníze na domácí péči
02.05.2019 21 Nové zprávy kvůli Muellerově zprávě
04.05.2019
2 Daňové změny
05.05.2019 21 Jak bojovat proti suchu
07.05.2019 17 Nový letecký simulátor na krizové situace
08.05.2019
6 Írán přestal dodržovat dva body jaderné dohody
08.05.2019 15 Den otevřených dveří v ČT
09.05.2019
1 Růst průmyslové výroby se téměř zastavil
09.05.2019
2 Summit EU v Sibiu řešil budoucnost společenství

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019

Datum Pořadí
Titulek
09.05.2019
4 Tresty za pád střechy haly v České Třebové
09.05.2019 18 Oprava problematického úseku D1 u Humpolce
10.05.2019
8 Náhradní ropa pro litvínovskou rafinerii
11.05.2019
5 USA rozšiřují cla na další čínské zboží
11.05.2019 24 Nezaplacené pokuty dětských pasažérů
12.05.2019
1 Peníze na vyšší rodičovskou
12.05.2019 17 Jak správně udělat uličku pro záchranáře
13.05.2019
5 Návrhy na zvýšení rodičovské
13.05.2019 17 Demonstrace proti ministryni spravedlnosti Benešová
13.05.2019 32 Technické závady na rybnících
14.05.2019
2 Ústavní stížnosti
14.05.2019
3 Napětí kvůli Íránu
14.05.2019 10 Nový povrch na dálnici D1
14.05.2019 27 Archeologové objevili pozůstatky několika sídlišť
16.05.2019 10 Ohlasy na Ondráčkovu návštěvu Donbasu
16.05.2019 26 Debaty před volbami do Evropského parlamentu
17.05.2019
3 Krach rozhovorů mezi vládou a opozicí o brexitu
17.05.2019
7 Potíže kvůli kontaminované ropě z Ruska
17.05.2019 14 Společné cvičení vojáků V4 a Chorvatska
17.05.2019 23 Volby do Evropského parlamentu mimo svůj obvod
18.05.2019 15 Změny v lovu daňků kvůli kůrovci
19.05.2019 30 Osvětlení památek
20.05.2019
2 Rodičovský příspěvek
20.05.2019 20 Metro v zahraničí. Pražské metro v mezinárodním
22.05.2019
7 Pronájem dopravních letadel pro armádu
22.05.2019 18 Obavy z velké vody v Německu
23.05.2019
2 Noční povodeň v Dolním Sklenově
23.05.2019 25 Chybějící peníze na sociální služby
23.05.2019 27 Připomínka bojů československých legií v Rusku
24.05.2019 17 Úklid po extrémních deštích
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Datum
Pořadí
Titulek
25.05.2019
8 Témata volební kampaně v Německu
26.05.2019 21 Nové technologie pro pacienty s popáleninami
26.05.2019 25 Hlavní cena festivalu
27.05.2019
8 Výsledky voleb do Evropského parlamentu
27.05.2019 29 Cena Olgy Havlové pro Terezu Nagyovou
29.05.2019 18 Nález letecké pumy
30.05.2019
1 Lodní neštěstí v Budapešti
30.05.2019 21 Podniky omezují jednorázové plasty
31.05.2019
5 Kauza optikou Evropské komise
31.05.2019 18 Provoz na modernizované D1
01.06.2019 11 Jourová dál eurokomisařkou?
02.06.2019
6 Zadlužení domácností a osobní bankroty
02.06.2019 18 Tolerance alkoholu u cyklistů a vodáků?
02.06.2019 21 Předseda ÚS P. Rychetský nesouhlasí s rozhodnutím
03.06.2019
8 Národní galerie pod novým vedenímm
03.06.2019 27 Simulátor krizových situací
04.06.2019
7 Nové obchody mezi USA a Británií
04.06.2019 12 Rekonstrukce polského kabinetu
06.06.2019 16 Včely zabil postřik řepky
08.06.2019 11 Hra a klamy v Chomutově
08.06.2019 28 Veterán seskočil padákem
08.06.2019 34 Vzácné kovy v mobilních telefonech
09.06.2019
3 Masové demonstrace v Hongkongu
10.06.2019
8 Brňané hlasují v anketě o cirkusech
10.06.2019 10 Solidarita se zadrženým ruským novinářem
11.06.2019
2 Hospodaření státu
11.06.2019 16 Varování před silnými bouřkami stále platí
11.06.2019 22 Nebezpečné vyhrožování na sociálních sítích
12.06.2019
6 Nepokoje v Hongkongu
12.06.2019 15 Poslanci jednali o novele lesního zákona

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019

Datum Pořadí
Titulek
13.06.2019
4 Země V4 nemají ambici nominovat svého zástupce
14.06.2019
1 Kdo zaútočil v Ománském zálivu
14.06.2019
8 Poslední den prezidenta Kisky v úřadu
15.06.2019
2 Česko a Slovensko
15.06.2019 19 Počty nově hlášených nádorů
16.06.2019
2 Hlasování o vládě Andreje Babiše
16.06.2019
9 Vzpomínky na oběti Lidic
17.06.2019 15 Ceny za svoz odpadu v Praze
18.06.2019 31 Chytré silnice, chytrá vozidla
19.06.2019 17 Nebezpečí požáru kvůli vadným hromosvodům
19.06.2019 19 Kolik dat spotřebují činnosti na internetu
19.06.2019 28 Vyšetřování smrti novináře Chášakdžího
19.06.2019 29 Lidé se zdravotním postižením
20.06.2019 17 Otevřený Archiv bezpečnostních složek
20.06.2019 20 Zdroje zápachu na Krušnohorsku
20.06.2019 26 Pře kvůli zneužití jména
20.06.2019 28 Kauza znásilnění dívky na Litoměřicku
21.06.2019 19 Blesk ročně zasáhne 100 tisíc lidí
21.06.2019 22 Vztahy na ose Rusko-Gruzie
23.06.2019 18 Omezení provozu části finančních úřadů
25.06.2019 12 Letní shakespearovské slavnosti na Pražském hradě
25.06.2019 25 Andrej Babiš v Sasku
25.06.2019 31 Příliš velká populace slonů v Botswaně
26.06.2019
1 Jednání poslanců o vyslovení nedůvěry vládě
26.06.2019
8 Nástup Davida Ratha do vězení
26.06.2019 18 Nejteplejší den roku
27.06.2019
2 Hlasování o nedůvěře vládě
29.06.2019
5 Policejní kontroly na silnicích
29.06.2019 26 Kontroly dětských táborů
30.06.2019
5 Obnovení jaderných rozhovorů
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Datum Pořadí
Titulek
10.01.2019
6 Premiér jednal s pražským primátorem
14.01.2019
4 Výpadky proudu a mobilního signálu
16.01.2019
2 Vzpomínka na Jana Palacha ve Všetatech
23.01.2019 12 Kdo zajistí spoje v Liberci a Jablonci?
28.01.2019
1 Kalamitní situace na silnicích
31.01.2019 14 Spor o dopravní značení na křižovatce
01.02.2019
8 Chřipková epidemie
28.02.2019
9 Lyžování v Krkonoších
19.02.2019
7 Rekonstrukce letiště
19.02.2019
8 Pardubice přijdou o autobusové nádraží
21.02.2019
3 Kontroly hovězího masa z Polska
06.03.2019 16 Začíná dokumentární cyklus ČT hasiči
08.03.2019 12 Geoparku Český ráj chybí peníze
14.03.2019 10 Zabezpečení svahu v Jindřichově Hradci
18.03.2019
6 Vládní úřední čtvrť
21.03.2019
1 Oprava zámku ve Vimperku
22.03.2019
4 Tarifní mzdy ve Škodě

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019

Datum
Pořadí
Titulek
03.04.2019
6 Spor inspektora ČOI s prodejcem
11.04.2019
4 Kritika hospodaření Středočeského kraje
12.04.2019
2 Smartwings ruší některé linky
12.04.2019
8 V některých areálech se stále lyžuje
18.04.2019
3 Posílené hlídky na silnicích
10.05.2019
7 Stížnost handicapovaných v Praze
14.05.2019
12 Nový archiv v Hradci Králové
17.05.2019
3 Dolní tok Labe je téměř nesplavný
24.05.2019
11 Z Liberce do Drážďan dál vlaky Trilex
28.05.2019
6 Demonstrace za nezávislost justice
31.05.2019
13 Rekonstrukce divadla F. X. Šaldy
03.06.2019
13 Chybějící parkoviště pro kamiony
06.06.2019
3 Pravidla prodeje zbraní
10.06.2019
14 Stavba Alzheimer centra v Turnově
12.06.2019
15 Český úspěch na hasičském šampionátu
25.06.2019
14 Výstava o příbězích rakovnických Židů
28.06.2019
8 Začíná 54. ročník MFF Karlovy Vary
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Datum Pořadí
Titulek
04.01.2019 1 Žaloby knížecích rodů
07.01.2019 6 Likvidace vánoční výzdoby
10.01.2019 13 Případ lihové mafie
11.01.2019 6 Bilance vánočních trhů
16.01.2019 2 Zetor - propouštění
29.01.2019 15 Pocta Emě Destinové
04.02.2019 14 Napadení Petry Kvitové
19.02.2019 1 Zákaz bilboardů podél silnic
19.02.2019 3 Nehody na D1
22.02.2019 6 Prodej majetku města
26.02.2019 3 E. Boček oslavil 96. narozeniny
01.03.2019 6 Do práce na kole
06.03.2019 13 Popeleční středa
26.03.2019 12 Výcvik policistů
26.03.2019 13 100 let kardiologie
28.03.2019 5 Nelegální výroba cigaret
28.03.2019 6 Stavba D43

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019

Datum Pořadí
Titulek
01.04.2019 16 90. narozeniny Milana Kundery
15.04.2019
6 Virtuální prohlídky hradů a zámků
18.04.2019
6 Sklárna ve Světlé bude propouštět
29.04.2019 15 Protest na podporu nezávislé justice
30.04.2019 10 Pálení čarodějnic
14.05.2019
5 Nedostatek krmiva pro dobytek
15.05.2019
6 Den linky 155
21.05.2019 11 Nemocnice pro plyšáky
24.05.2019
7 Aktuální dopravní situace v Brně
31.05.2019
5 Rozhledna Slunečná
31.05.2019
7 Konvoj americké armády opustil ČR
04.06.2019 12 Teplé počasí
11.06.2019
1 Piráti na silnicích
19.06.2019
4 Petr Liškutin propuštěn z vazby
26.06.2019
6 Spor Spešova a Blanska
28.06.2019 10 Lávka u Vranovské přehrady
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Datum Pořadí
Titulek
10.01.2019
3 3 miliardy na kotlíkové dotace
11.01.2019
9 Divadlo loutek přerušilo sezónu
11.01.2019 11 Stezka v oblacích na Pustevnách
17.01.2019
2 Zemřel bývalý primátor Přerova
29.01.2019 13 Král umírá na scéně Dvanáct
30.01.2019
8 Děti jezdí za lepším ovzduším
08.02.2019
1 Firmám chybí profese
08.02.2019 12 OU líčí na studenty
13.02.2019
8 První rok ordinace pro lidi bez domova
19.02.2019 10 Bezručův domek prochází opravou
26.02.2019
5 Životice chtějí být samostatné
07.03.2019
1 Očkování zdravotníků proti spalničkám
12.03.2019 13 Zemřel bojovník proti fašismu Petr Beck
13.03.2019
6 Policisté varují matky na rodičovské
20.03.2019 12 Začala oprava katedrály v Opavě
22.03.2019 11 Poetické popelnice v Ostravě
28.03.2019
8 Sklizeň v obřím skleníku
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Datum
02.04.2019
15.04.2019
16.04.2019
17.04.2019
23.04.2019
13.05.2019
15.05.2019
17.05.2019
21.05.2019
24.05.2019
28.05.2019
07.06.2019
18.06.2019
21.06.2019
21.06.2019
26.06.2019

Pořadí
Titulek
5 Postřikem proti komáří kalamitě
4 Druhý bikesharing v Ostravě
5 Demontáž věžičky z kostela v Hranicích
2 Libert House může koupit ArcelorMittal
5 Vzpomínka na zmizelé sousedy
6 V Karlově Studánce požehnali premenům
5 Začala oprava Rubikovy křižovatky
11 Vsetín regeneruje sídliště
5 Hrozí vydatné deště
10 Prezident Zeman na Sněmu měst
4 Zprošťující rozsudek za verbování drogových kurýrů
4 Kdo bude novým náměstkem primátora?
1 Města chtějí lépe třídit odpad
1 Obce mají méně příjmů, výdaje rostou
10 Trest za sexuální nátlak
2 Nový ředitel nemocnice v Havířově
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Zprávy ve 23 1/2
Datum Pořadí
Titulek
02.01.2019
5 Petříček necítí v ČSSD tlak na změnu
02.01.2019 12 Zdražuje plyn, elektřina i voda
04.01.2019
8 Snahy Theresy Mayové o další záruky
08.01.2019
9 Erdogan o Kurdech v Sýrii
09.01.2019 10 Sněžení v Rakousku a Německu
11.01.2019
2 V Polsku zadrželi dva lidi za špionáž
13.01.2019
1 Obavy českých firem kvůli kauze Huawei
17.01.2019
4 Jednání o brexitu ve Velké Británii
19.01.2019
5 Francie: další protesty žlutých vest
21.01.2019 11 SZÚ: nastupuje chřipková epidemie
23.01.2019
8 Černošice o údajném střetu zájmů Babiše
24.01.2019
1 Ovlivňování soudců prezidentem
24.01.2019
5 Příjmy státu z EET
25.01.2019
7 Mezinárodní den památky obětí holocaustu
25.01.2019
8 Jak čelit antisemitismu
31.01.2019
9 Spor o danění církevních restitucí
31.01.2019 10 Dřívější dokončení dálnice D11?
01.02.2019 11 Do Právnické síně slávy vstoupil Petr Pithart
03.02.2019
5 Změna v odvodech pro živnostníky
05.02.2019
2 Problematické hovězí z Polska
05.02.2019
3 ČR chce postavit dům pro sirotky v Sýrii
06.02.2019
4 Růst českého průmyslu
06.02.2019
8 Polské maso v pražské restauraci
08.02.2019
9 Jednání primátora Prahy a starostů MČ
11.02.2019
8 Slevy na jízdném lákají cestující
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Datum Pořadí
Titulek
13.02.2019 10 Příprava na odchod VB z EU
13.02.2019 16 Před 90 lety objevil Fleming penicilin
15.02.2019 10 Metody léčby následků mrtvice
17.02.2019 10 Křest žirafy v pražské zoo
20.02.2019 13 Obvinění za nebezpečnou jízdu
26.02.2019 11 ČR pošle na obnovu Jemenu 1,5 mil. USD
28.02.2019
9 Setkání tzv. bukurešťské devítky
28.02.2019 13 Teplotní rekordy
02.03.2019
8 Část lyžařských areálů zůstane v provozu
04.03.2019
4 Výstraha před silným větrem
05.03.2019
7 Nové výpovědi v kauze tzv. trafik
08.03.2019
1 Premiér Babiš končí návštěvu USA
08.03.2019 11 Průměrná mzda vzrostla na 33 840 Kč
12.03.2019
9 Omezení pro boeingy typu 737 MAX 8
14.03.2019
1 Kauza kolem J. Faltýnka a tendru na mýto
14.03.2019
7 Z palestinského pásma Gazy byly vypáleny rakety
17.03.2019
5 Reakce na změny klimatu
18.03.2019
4 Británie požádá o odklad před summitem
18.03.2019 10 Elektromobily na českých silnicích
18.03.2019 11 Obžaloba kvůli napadení číšníka v Praze
18.03.2019 12 Šíření kůrovce z pokácených kmenů
22.03.2019
3 Mayová poslala dopis poslancům
22.03.2019
4 Americké sankce vůči KLDR
23.03.2019
6 Týden do slovenských voleb
26.03.2019
3 Stav nouze na jihu USA platí dál
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Zprávy ve 23 2/2
Datum Pořadí
Titulek
03.04.2019 11 Budoucnost Středoevropského fora
06.04.2019 12 Propagace ČR v zahraničních průvodcích
06.04.2019 13 Dobrovolníci uklízejí Česko
09.04.2019
5 Výroba pancéřovaných aut v Přelouči
11.04.2019
6 Přiznání obviněného v kauze Kuciak
12.04.2019
2 Zkušební omezení provozu v centru Prahy
17.04.2019 10 Reparace za okupaci během 2. sv. války
19.04.2019
5 Spory kolem Muellerovy zprávy
23.04.2019 10 Referendum o změně egyptské ústavy
23.04.2019 11 ÚS se zastal majitelů tzv. growshopů
23.04.2019 14 Těžba českých granátů v Dolní Olešnici
26.04.2019
6 Zeman v Číně mluvil s podnikateli
27.04.2019
9 Pieta za zavražděné v Javoříčku
29.04.2019
2 Protesty proti změně v čele justice
29.04.2019
6 15 let ČR v EU
30.04.2019
8 Japonský císař Akihito opustil trůn
03.05.2019
4 Dorovnání nízkých důchodů ženám
03.05.2019
5 Senát o dani z nabytí nemovitosti
03.05.2019
8 Výsledky místních voleb v Británii
04.05.2019
6 Nové pravomoci České obchodní inspekce
05.05.2019
5 Napětí v Pásmu Gazy
05.05.2019
7 Mayová o celní unii s EU
06.05.2019
5 Pavol Kováčik převzal vedení ŘSD
09.05.2019 10 Stávka řidičů Uberu a Lyftu
13.05.2019
2 Protesty proti ministryni spravedlnosti
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Datum Pořadí
Titulek
13.05.2019
3 Trump v Bílém domě přijal Orbána
17.05.2019
3 Soud osvobodil obžalované v kauze DPP
17.05.2019
6 Aféra rakouského vicekancléře Stracheho
19.05.2019
2 Rakousko míří k předčasným volbám
20.05.2019 10 K Egejskému moři na pravěkém člunu
21.05.2019
9 Zátah v tržnici Hatě na Znojemsku
27.05.2019 11 Soud o napadení cizince v tramvaji
31.05.2019
9 Cena Policistka roku pro R. Mikovou
04.06.2019
2 Protesty proti premiérovi a ministryni
04.06.2019
8 Tresty za nelegální zabíjení tygrů
05.06.2019
2 75. výročí vylodění Spojenců v Normandii
05.06.2019 12 Soutěž o nejlepší nápad roku
07.06.2019 14 Nová zonace NP Šumava
08.06.2019 11 Kalamita v českých lesích
09.06.2019
2 Masové protesty v Hongkongu
10.06.2019
1 Havárie helikoptéry na Manhattanu
16.06.2019
9 77 let od vypálení Lidic
17.06.2019
3 Miliarda na sociální služby schválena
22.06.2019
7 Demonstrace v Gruzii
22.06.2019 12 Festival kmínu ve Velkém Meziříčí
23.06.2019
1 Demonstrace proti premiérovi
23.06.2019
9 Sjezd České obce sokolské
25.06.2019
5 Prezident se setkal s M. Šmardou
25.06.2019
6 Rekonstrukce státu jednala s Benešovou
25.06.2019
7 Policie zasahovala na úřadu Středočeského kraje
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METODICKÝ DODATEK: rešerše odborných studií 1/2
Zkoumání objektivity a vyváženosti – rešerše odborných studií (1. část):
Objektivita je teoretický abstraktní koncept, jehož naplňování není normativní, tedy není dáno zákonem
ani etickými kodexy, protože obtížná uchopitelnost tohoto konceptu způsobuje obtíže i při jeho
operacionalizaci. Proto teoretikové i analytikové častěji pracují s koncepty „stranickost obsahů“ (anglicky
„partisanship“), „předpojatost“ (anglicky „bias“), „nestrannost“ (anglicky „impartiality“), „vyváženost“
(anglicky „balance“), „transparentnost“ a dalšími. Z praktické nemožnosti operacionalizovat pojem
objektivita vychází i nemožnost kvantifikace tohoto konceptu. Vždy lze hovořit pouze o kvantifikaci výše
jmenovaných kategorií, či lépe řečeno kritérií. Vzhledem k tomu, že přitom ovšem jde o kvalitativní
kritéria, odborné texty se buď o kvantifikaci nesnaží vůbec (toto je logicky častější situace), nebo pomocí
kvantitativní obsahové analýzy určují například to, jaký prostor byl ve sledovaném obsahu poskytnut
politickým stranám a jejich představitelům, a na vyváženost usuzují právě na základě takto získaných
kvantitativních dat. Přesně touto metodou také postupuje i Media Tenor, který ve svých pravidelných
kvantitativních analytických výstupech v kapitole Politika nabízí právě popsané.
Nicméně, předkládaný kvalitativní rozbor vyváženosti (tedy, jak bylo popsáno výše, jednoho z možných
konceptů normativního rázu) vybraných příspěvků Událostí prvního čtvrtletí sledoval, zda tyto svým
zpracováním mohly některé ze subjektů uvést v nevýhodu anebo naopak v přílišnou výhodu. Dosažený
výsledek, který říká, že v 97,6 procentech příspěvků nebyla možná kolize s vyvážeností identifikována,
je kvantifikací specifického výzkumu a specificky aplikovaného analytického postupu, a jeho hodnotu lze
srovnávat s dalšími v tuzemsku i v zahraničí provedenými výzkumy jen složitě a vždy s rezervou. Jak totiž
bylo již popsáno, kvalitativní metody (nesvázané kritériem reliability) na rozdíl od těch kvantitativních,
nejsou definovány přesně „krok za krokem“ stanovenými pravidly, a tudíž je vždy třeba mít na paměti, že
kvantifikace kvalitativních závěrů jsou pouze orientační a pokaždé vzájemně neporovnatelné.
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METODICKÝ DODATEK: rešerše odborných studií 2/2
Zkoumání objektivity a vyváženosti – rešerše odborných studií (2. část):
Rešerše analytických studií ukázala, že v obdobných tuzemských i zahraničních textech (nebo přesněji řečeno, alespoň
v jejich menšinovém výseku, kdy se autoři pokoušejí kvalitativní zjištění nějakým způsobem kvantifikovat) se zmiňované
hodnoty vyváženosti, či kritérií objektivity (koncepty jsou pojmenovávány v závislosti na jednotlivých rešeršovaných
studiích) pohybují od 65 do 98 procent. S dosaženým výsledkem 97,6 % procent příspěvků bez narušení kritéria
vyváženosti se tak zkoumané relace České televize umístily na horní hranici tohoto intervalu.
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•
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•
•
•
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