Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků
v 1. pololetí roku 2020
→ 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
→ 97,8 % příspěvků splnilo kritéria analýzy a lze je označit za vyvážené (tato hodnota je na horní
hranici intervalu rozpětí míry vyváženosti ve srovnatelných odborných studiích). Naprostá většina
nálezů měla nízkou závažnost, přičemž s vysokou závažností nebyl klasifikován žádný nález
→ V pořadu Události ČT činil podíl příspěvků bez nálezu 98,7 % (4 nálezy 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 11 nálezů v 11 příspěvcích. V 97 %* příspěvků nebyla možná
kolize s vyvážeností identifikována.
9 z 11 nálezů mělo formu nízké závažnosti, 2 střední, nejvyšší stupeň závažnosti nebyl přiřazen
žádnému příspěvku. Souhrn nálezů uvádí tabulka:
Datum

Relace

Název

Pořadí

Závažnost

Typologie
prostor pro hlavní subjekty, transparentnost,
příznakovost, profesionalita

5.1.2020

Události

Změny v žádosti o stavební
povolení

24

Střední**

7.2.2020

Události v
regionech Brno

Kamiony v obcích

10

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

11.2.2020

Zprávy ve 23

Stroj pro aplikaci jedu proti
hrabošům

13

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

12.2.2020

Události

Vandal sám napravil
způsobenou škodu

34

Nízká**

prezentace nezákonného jednání, úplnost
informací, příznakovost

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 37 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

13.3.2020

Události v regionech
Ostrava

Hospodští se bojí o svou existenci

3

Střední**

prezentace nezákonného jednání,
relevance mluvčích/aktérů,
faktická správnost údajů, nesoulad
informací

21.3.2020

Události

Rozvážkové služby mění pravidla

27

Nízká**

nadměrný prostor pro prezentaci,
profesionalita

29.3.2020

Události

Migrace na mexicko-americké
hranici

34

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

6.4.2020

Události v regionech
Brno

Ochranné prostředky pro
pohřební služby

4

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

24.4.2020

Události v regionech
Ostrava

Pomoc podnikatelům

13

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty,
profesionalita

28.4.2020

Zprávy ve 23

Odškodnění pro rodinu Pavla
Wonky

14

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

10.5.2020

Zprávy ve 23

Návrat zákazníků do obchodních
center

3

Nízká**

úplnost informací

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 37 a 38.
**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

4

98,7 %

Události v regionech Praha

regionální zpravodajství

34

Události v regionech Brno

regionální zpravodajství

33

4

96 %

Události v regionech Ostrava regionální zpravodajství

33

Zprávy ve 23

100

3

97 %

500

11

97,8 %

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 2020
9

2
0
nízká
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI
Zkoumaný vzorek: 500 zpravodajských příspěvků vybraných relací ČT vysílaných v 1. pololetí roku 2020:
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 11 753 příspěvků
z celkové báze 13 830 zpravodajských příspěvků (s vyloučením upoutávek) odvysílaných v Událostech, pražských,
brněnských a ostravských Událostech v regionech a ve Zprávách ve 23 v 1. pololetí roku 2020.
b) Finální výběr: Náhodný výběr 500 z báze 11 753 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 2020
nemohlo být naplněno). Výčet příspěvků, které byly výsledkem finálního výběru, nabízejí snímky 26 až 35.
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 2020
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI
1. fáze: kvalitativní evaluace zpravodajství
- analytik v příspěvku zaznamená nález, kterému přiřadí některou z typologií nálezů
kvalitativních evaluací:
aktuálnost příspěvku
aktuálnost záběrů
autor příspěvku
časová návaznost
číselné údaje - nadměrné užití
doprovodná grafika
duplicita informací
etika
faktická správnost údajů
forma prezentace zprávy
forma zobrazení
fotografie
chybné nasazení titulku
chybné vyvození závěrů
identifikační údaje
ilustrační záběry
jazyková rovina
jistota promluvy
korekce promluvy
kvalita signálu
logika promluvy

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

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020

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 1.149 reportážních shlédnutí,
tzn. každou reportáž posuzovalo v průměru 2,3 analytických pracovníků.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020
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NÁLEZ č. 1
Události 5. 1. 2020
Název: Změny v žádosti o stavební povolení
pořadí: 24
závažnost: střední
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty,
transparentnost,
příznakovost,
profesionalita

© 2016 Media Tenor

Autorka reportáže: Dlouhý a zbytečný byrokratický proces podle developerů také zvyšuje cenu nemovitosti, a to až o 10 %.
Komentář: Zatímco první část příspěvku se zabývá energetickou náročností budov vycházející z evropské směrnice,
tak druhá, problematická, část tematizuje připravovanou novelu stavebního zákona. Vystupuje zde generální ředitel
developerské společnosti Ekospol Evžen Korec, který za slabinu trhu s bydlením označil legislativní kocourkov, který
vede k dlouhým povolovacím řízením a potřebě před zahájením stavby získat až 50 razítek. Poté v příspěvku
následuje čtení anonymního e-mailu do ČT, ve kterém je pisatel rozhořčen nad délkou vyřizování žádosti o stavební
povolení. Poté už následuje pouze pasáž, ve kterém autorka přistupuje příznakově k povolovacímu procesu a uvádí,
jak toto dle developerů zvyšuje cenu nemovitostí.
Vzhledem ke skutečnosti, že developeři jsou silnou lobbistickou skupinou s vlastními podnikatelskými zájmy, nelze
příspěvek vystavět pouze na informacích ze strany developera. V příspěvku absentuje vyjádření státní správy, ať už ve
smyslu osvětlení současného stavu, či záměru úprav do budoucna.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 2
Události v regionech Brno
7. 2. 2020
Název: Kamiony v obcích
pořadí: 10
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

© 2016 Media Tenor

Z vyjádření starosty Boskovic Jaroslava Dohnálka v závěru příspěvku: ... To zpoplatnění silnic první třídy považuji za
nedobrý a nesystémový krok.
Komentář: Příspěvek pojednává o zvýšeném zatížení měst a obcí kamionovou dopravou ležících na alternativních
objízdných trasách po zavedení mýta na silnicích první třídy. V příspěvku vystupuje starosta Boskovic Jaroslav
Dohnálek a starosta Kyjova František Lukl, který připomíná, že se jejich obavy, které už v minulosti říkali (Ministerstvu
dopravy) naplnily. Povaha vyjádření obou starostů zavdává opodstatnění pro zařazení vyjádření Ministerstva dopravy.
Vyjádření redakce: V reportáži o vyšší míře zatížení silnic nižších tříd po zpoplatnění silnic prvních tříd redakce vycházela z údajů Svazu měst a
obcí ČR a od některých konkrétních starostů, jejichž vesnice se po zpoplatnění staly tranzitními pro těžkou nákladní dopravu. O kritické situaci
v obci mluvil konkrétní starosty, v navazujícím asynchronu zazněla informace o aktivitě Ministerstva dopravy ČR, které avizuje, že se situací
bude zabývat speciální pracovní skupina. Ve stand-upu redaktora potom zazněly argumenty společnosti CzechToll, která pro ČR zajišťuje výběr
mýta. Zde bylo řečeno, že zhruba za tři roky by měl mýtný systém zahrnovat i poplatky za znečištění ovzduší a hluk. Peníze pak půjdou
vlastníkovi komunikace a ten je může využít i na nápravu následků v okolních městech a obcích.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 3

© 2016 Media Tenor

Zprávy ve 23
11. 2. 2020
Název: Stroj pro aplikaci jedu proti hrabošům
pořadí: 13
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Přemnožení hrabošů polních bylo bez pochyby jedním z nejvážnějších zemědělsko-environmentálních
témat uplynulého roku, kdy se k plošné aplikaci jedů ve vyhrocené atmosféře vyjadřovali ministerstva zemědělství i
životního prostředí, zástupci zemědělců, ochránci přírody, či vědci. Působí proto až neuvěřitelně, že by meritum
loňského sporu (úhyny jiných živočichů v potravinovém řetězci) jednoduše vyřešil zemědělec pan Antonín Tykal z
Vlčnova dovozem vynálezu ze Švýcarska. Kromě samotného Antonína Tykala není v příspěvku citována žádná další
osoba. Vzhledem k výše popsané loňské široké diskusi na téma přemnožení hrabošů v příspěvku schází objektivizační
vyjádření odborné autority, která by potvrdila vhodnost aplikace tohoto stroje vzhledem k dopadu na jiné živočichy.
Konstatování samotného zemědělce, či parafráze výrobce, není v tomto ohledu dostatečná.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 4
Události 12. 2. 2020
Název: Vandal sám napravil způsobenou
škodu
pořadí: 34
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prezentace nezákonného jednání,
úplnost informací, příznakovost

© 2016 Media Tenor

Moderace: Postoj památkářů ještě není známý.
Z obsahu reportáže: Jak se k rychlému odstranění graffiti ale tentokrát postaví památkáři ale není vůbec jasné. Když
vloni v létě stejným způsobem zmizel nápis z Karlova mostu, památkáři postup napadli jako neodborný...
Komentář: Příspěvek přináší příběh mladého sprejera, který se po dopadení policejní hlídkou rozhodl svůj výtvor z
památkově chráněných pražských novoměstských hradeb odstranit. V příspěvku vystupuje profesionální čistič graffiti
Miloslav Černý, který byl požádán o spolupráci při odstranění výtvoru mladého sprejera. Autorka zde zcela obchází
souvislost, že to byl právě Černý, kdo v létě 2019 odstraňoval graffiti z Karlova mostu (úplnost informací).
Příspěvek rozhodnutí mladíka odstranit graffiti rámuje jednoznačně pozitivně (Autorka: Sprejer s k činu postavil
čelem., následují výpovědi představitelů městských částí), což je vzhledem k památkové ochraně objektu nepřijatelné
(prezentace nezákonného jednání), jakkoliv i loňská událost z Karlova mostu ukazuje spíše na těžkopádnost přístupu
památkářů. Jako okrajový nález lze vidět také nesoulad úvodní moderace (chráněná zeď poškozená před týdnem je
znovu čistá) s obrazovými záběry, ze kterých je patrné, že místo je plné graffiti.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 5
Události v regionech Ostrava 13. 3. 2020
Název: Hospodští se bojí o svou existenci
pořadí: 3
závažnost: střední
typologie nálezu:
prezentace nezákonného jednání, relevance
mluvčích/aktérů, faktická správnost údajů,
nesoulad informací
Moderace: ...úbytek hostů přitom zaznamenali už v posledních dnech, kdy omezení neplatilo.
Autor reportáže: Je čtvrtek 23 hodin. V tomto klubu je aktuálně kolem 30 lidí. Jeho provozovatelé se tak rozhodli uzamknout vchod. Respektují tak nařízení vlády...

© 2016 Media Tenor

Host v baru: Já vůbec nerozumím tomu, proč by se měly hospody zavírat v 8 hodin, protože přes den se vystřídají stovky lidí, desítky lidí se vystřídají přes den v těch
barech. A nemyslím si vůbec, jakože ten koronavirus jakože co? Jakože on večer bude silnější?

Komentář: V příspěvku o zavádění koronavirových omezení pro restaurace a bary dojde vedle neutrálních promluv provozovatele restaurace v
Ludgeřovicích Ivo Myslivce a provozovatele restaurace v Ostravě Jana Jůzla i na explicitně odsuzující citaci nijak netitulovaného provozovatele
restaurace (nenálezová chyba v titulcích) a také na kritickou promluvu laika. Pokud už tyto dvě promluvy byly řazeny (jakkoliv je jejich relevance
diskutabilní), měly být doprovozeny i vyjádřením odborné autority vysvětlující smysl zaváděného opatření.
Autor příspěvku ve svém synchronu uvádí, že se majitelé klubu rozhodli uzamknout vchod, čímž respektují nařízení vlády. Žádné vládní nařízení
vztahující se k uzamykání vchodů do barů a restaurací v 23 hodin však tou dobou nebylo platné (kupř. Blesk.cz, 10.3.2020), čímž zároveň dochází k
nesouladu s informací z uvozující moderace. Během jeho promluvy však jsou zřetelně patrné záběry na návštěvníky podniku holdující kouření.
Vyjádření redakce: Reportáž o preventivních opatřeních u provozovatelů barů a restaurací - jednalo se o soukromý hudební klub pro uzavřenou
společnost, na který se nevztahuje protikuřácký zákon. Záběrům na přítomné hosty se v tomto případě nedalo vyhnout. Reportáž měla být pouze sondou
do jednoho z místních zařízení, navazovala na živé vstupy a další reportáže, kde byla v tomto kontextu nová opatření okomentována a zdůvodněna včetně
odborných autorit. Respondent v synchronu byl provozovatelem jiné restaurace, proto nebyl opatřen titulkem jako bývá v případě anketních dotazů.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 6
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Události 21. 3. 2020
Název: Rozvážkové služby mění pravidla
pořadí: 27
závažnost: nízká
typologie nálezu:
nadměrný prostor pro prezentaci,
profesionalita

Komentář: Záměrem řazení příspěvku bylo prezentovat opatření kurýrních společností k minimalizaci rizika přenosu
nemoci covid-19. Obsah je však vystavěn výhradně na denním pracovním příběhu kurýrky rozvážkové společnosti
GLS. Navzdory plurálu v titulku se žádná jiná kurýrní společnost v příspěvku nevyjadřuje a neobjevuje. Jakkoliv bylo
možné základní pravidla zobecnit (platit předem kartou, minimalizovat kontakt s kurýrem), praktická realizace se u
různých společností lišila (viz kupř. TN.cz) a příspěvek žádný „průřez“ trhem nepřinesl.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 7
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Události 29. 3. 2020
Název: Migrace na mexicko-americké hranici
pořadí: 34
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Příspěvek z americké strany americko-mexického pohraničí pojednává o výstavbě hraniční zdi na ze
soukromých peněz drobných donátorů. Prostor k vyjádření však dostali pouze Brian Kanof z organizace Stavíme zeď a
Jeff Allen, sympatizant organizace, který donátorům vyrábí děkovné cihličky. V případě tak kontroverzního tématu
jakými je výstavba zdi na americko-mexickém pomezí není na místě opomenout hlas opozitní skupiny, která se k
výstavbě staví kriticky. Vzhledem ke skutečnosti, že autor při prezentaci vystavené zdi parafrázuje „úřady tvrdily, že
pozemek je příliš prudký a stavba nemožná“ je ke zvážení i zařazení vyjádření „úřadů“.
Vyjádření redakce: Reportáž Davida Miřejovského přinesla důležitý aspekt debaty o stavbě zdi na hranicích s Mexikem a představovala jen
jeden díl v dlouhodobém pokrývání této problematiky zpravodajem v USA. I kvůli logistickým důvodům a velkým vzdálenostem není možné
v každém příspěvku zaznamenat všechny úhly pohledu. V dalších reportážích se Miřejovský věnoval např. Andělům hranic, kteří běžencům ze
Střední a Jižní Ameriky naopak pomáhají a snaží se předcházet smrti uprchlíků. Stavba bariéry byla jedním z hlavních předvolebních slibů
Donalda Trumpa. Debata se nedá zúžit jen na její stoupence a odpůrce a výhradně dlouhodobá pozornost, kterou Miřejovský tomuto tématu
přímo na hranicích USA s Mexikem věnuje, dokáže divákům nabídnout celistvý pohled, ojedinělý mezi českými médii.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)

20

20

NÁLEZ č. 8
Události v regionech Brno
6. 4. 2020
Název: Ochranné prostředky pro pohřební
služby
pořadí: 4
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty
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Autor příspěvku: ... Pohřební služby nedostaly od Ministerstva pro místní rozvoj, pod které spadají, žádné konkrétní
instrukce.
Následovala Pavlína Sojčáková Dernická, pohřební ústav Charitas: Tam se nám vysmáli, že nemusíme k zesnulým jezdit.
Prostě nemusíme. Takže to byl asi takový prvotní šok…
Komentář: Vzhledem ke kritickým zmínkám mířícím na Ministerstvo pro místní rozvoj mělo dojít k pokusu o získání
stanoviska ministerstva. V příspěvku, který pojednává o poskytnutí ochranných prostředků pohřebním službám
Moravskoslezským krajem, už dále vystupují jen Beata Vinklárková z Krajského úřadu MSK a Jan Hájek z pohřební
služby Concordia a představitel Asociace pohřebních služeb MS kraje.
Vyjádření redakce: U reportáže týkající se ochranných pomůcek a pohřebních služeb redakce oslovila MMR, bohužel ale reakce nedorazila do
doby vysílání, ani po něm. Explicitně tato skutečnost v reportáži uvedena nebyla. Jednalo se o zpravodajský blok tematicky shodné
problematiky s dalšími zveřejněnými souvislostmi a argumenty.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 9
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Události v regionech Ostrava 24. 4. 2020
Název: Pomoc podnikatelům
pořadí: 13
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty,
profesionalita
Autorka reportáže: … a pomoc zatím nepřišla žádná.
Následuje Jakub Gondek, jednatel Ollies: Včera přišla první (odpověď) z covidu jedničky, zamítává, s takovým obecným
jenom, že jsme nesplnili kritéria. Máme zažádané antivirus, máme strašně moc zaměstnanců, a z toho prostě čekáme už
více jak 14 dnů a stále nic.
Komentář: V příspěvku vystupuje jeden úspěšný žadatel (David Girten, provozovatel restaurace LaPeCo v Ostravě) o
podporu ze státních i městských zdrojů podnikatelům zasaženým koronavirovými opatřeními a na druhé straně jeden
zástupce neúspěšného žadatele (Jakub Gondek, cukrárny Ollies). Autorka příspěvku nijak nesystematizovala
informace ve smyslu jaká kritéria musí podnikatelé splnit, aby na podporu dosáhli, ani hlouběji nepátrala po
příčinách neúspěšnosti žádostí cukráren Ollies. Ke kritériím se nevyjadřovala ani žádná státní autorita. Příspěvek tak
ve své výsledné podobě vytváří dojem, že rozdělování podpory nemuselo být určováno jasnými objektivními kritérii.
Vyjádření redakce: U reportáže mapující zkušenosti podnikatelů v MS kraji v souvislosti s finančními příspěvky od státu redakce využila dva
příběhy – v jednom případě podnikatel dostal podporu státu a také města, ve druhém případě podnikatel žádnou pomoc nezískal. Jeho
výpověď pouze konstatovala nesplnění kritérií bez hlubšího zkoumání důvodů v tomto spotu. Případ konkrétního podnikatele zohlednily i další
relace v daný den v rámci zpravodajského proudu ČT24. Téma podpory pro podnikatele se v době koronaviru probíralo v širším kontextu s
odborníky z různých oblastí.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 10
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Zprávy ve 23
28. 4. 2020
Název: Odškodnění pro rodinu Pavla Wonky
pořadí: 14
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Významná část příspěvku je postavena na telefonické promluvě Lubomíra Müllera, advokáta Jiřího Wonky,
který je bratrem Pavla Wonky, disidenta, který zemřel v komunistické vazbě. Tato promluva trvá minutu a půl,
přičemž advokát Müller upozorňuje na neadekvátnost přiznané částky a několikrát v té souvislosti zmiňuje
ministerstvo či ministryni spravedlnosti. Bylo proto na místě zařadit i promluvu Ministerstva spravedlnosti.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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NÁLEZ č. 11
Zprávy ve 23
10. 5. 2020
Název: Návrat zákazníků do obchodních
center
pořadí: 3
závažnost: nízká
typologie nálezu:
úplnost informací
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Stand-up spoluautorky: V České republice jsou dva hlavní provozovatelé kin. Jeden z nich se otevřít zítra chystá. Druhý z
nich ne. Nastavená bezpečnostní opatření jsou údajně velmi přísná.

Komentář: V daném příspěvku je problematickou pasáž, kdy se spoluautorka pouští do znovuotevření kin, viz její
promluvu výše. Názvy dvou hlavních sítí kin v České republice však v příspěvku nejsou zmíněny v mluvené ani v
obrazové složce příspěvku (v záběru se objevuje pouze nápis CINEMA). Informační hodnota této pasáže je tak
významně snížena a zároveň jsou oba subjekty (CineStar a Cinema City) postaveny na jednu úroveň, byť jejich přístup
k otevření byl odlišný.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016)
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 1/5
Datum
Pořadí
Titulek
01.01.2020
9 Ohňostroj v Jihlavě
01.01.2020 27 Věda v roce 2020
02.01.2020
1 Rodičovská se zvyšuje na 300 tisíc korun
02.01.2020 21 Růst cen kvůli daňovému balíčku
02.01.2020 28 Gripen zůstal kvůli závadě v Litvě
04.01.2020 17 Vandalové posprejovali mešitu v Brně
04.01.2020 22 Cena dřeva kvůli kalamitě klesá
05.01.2020
4 Irák chce vypovědět zahraniční vojáky
05.01.2020 23 Jak rozpoznat nebezpečný vztah
05.01.2020 24 Změny v žádosti o stavební povolení
06.01.2020 17 Testovací jízda vlakem po Valašsku
06.01.2020 32 Politický chaos ve Venezuele
07.01.2020 22 Klíčové důkazy v případu Sámera Shehadeha
07.01.2020 26 Nebezpečné stromy zničené kůrovcem
08.01.2020 17 Pokračování soudu se Samerem Shehadehem
09.01.2020 25 Stamilionové škody od přemnožených hrabošů
10.01.2020
2 Šetření příčiny pádu letadla
10.01.2020
5 Spory v bezpečnostních otázkách
10.01.2020 30 Interní kritika strojů Boeing MAX
13.01.2020 32 Nová budova pro Jihočeské divadlo
14.01.2020
8 Prezident stáhl nominaci Válkové
14.01.2020 30 Nedostatek elektronických náramků pro odsouzené
14.01.2020 31 Slabá sklizeň ovoce
15.01.2020
5 Hospodaření systému důchodového pojištění
15.01.2020 26 EP jedná o údajném střetu zájmů Andreje Babiše
16.01.2020
1 Lídři V4 jednali v Praze i za účasti Rakouska
18.01.2020 21 Zakázky na elektronické dálniční známky
18.01.2020 25 Komplikace kvůli sněhu
18.01.2020 34 Roboti v japonské ekonomice
19.01.2020
2 Požár domu pro hendikepované ve Vejprtech

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020

Datum Pořadí
Titulek
19.01.2020 14 Vztahy s Čínou
20.01.2020
3 Ohlasy na odvolání ministra dopravy
20.01.2020 17 Snížený zájem rodiček o rychnovskou nemocnici
20.01.2020 26 Další výskyt ptačí chřipky se nepotvrdil
20.01.2020 34 Unikátní záchrana labutě
21.01.2020
1 Spojení agendy ministerstev dopravy a průmyslu
21.01.2020 15 Opatření po požáru domova ve Vejprtech
22.01.2020 12 Sněmovna o brexitu
22.01.2020 13 Průměrná úroková sazba hypoték
23.01.2020 15 Příběh české malířky na festivalu Sundance
23.01.2020 17 Návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí
24.01.2020
2 Aplikace na prodej dálničních známek
26.01.2020 28 Provizorní most mezi Drnholcem a Novosedly
27.01.2020 30 Obec chce omezit průjezd kamionů
27.01.2020 33 Příčiny požáru ve Vejprtech
28.01.2020 21 Chřipka v ČR
29.01.2020
6 Pavel Šámal bude ústavním soudcem
30.01.2020 24 Konzumace alkoholu v Česku
31.01.2020
1 Velká Británie o půlnoci opustí Evropskou unii
31.01.2020
2 Poslední hodiny britského členství v unii
01.02.2020 22 Proces s prezidentem USA
02.02.2020 10 Demonstrace kvůli zřícení budovy
02.02.2020 17 Před 30 lety skončila Státní bezpečnost
04.02.2020
8 Šíření wuchanského koronaviru
05.02.2020
1 Vyšší útraty českých domácností
05.02.2020 10 Donald Trump o stavu Unie
07.02.2020
3 Hodnoty koruny vůči euru
07.02.2020
6 Akutní nedostatek ochranných pomůcek
07.02.2020 13 Pravidla pro výběr nových soudců
07.02.2020 14 Rozloučení s Lubošem Dobrovským
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 2/5
Datum
Pořadí
Titulek
07.02.2020 15 Irové jdou zítra k volbám
08.02.2020
5 Varování před silným větrem
08.02.2020 20 Doprava v horských střediscích kolabovala
09.02.2020
2 Situace v Krušných horách
09.02.2020 15 Kdo povede Úřad práce ČR
10.02.2020 15 Soud s bývalým pražským imámem
10.02.2020 21 Škody po bouři na Vysočině
10.02.2020 30 Jak v ČR rodiče mluví s dětmi o internetu
11.02.2020
3 Výjezdy hasičů
12.02.2020
6 Odklízení škod po orkánu v Rohozné na Vysočině
12.02.2020 29 Nacistická kniha pro děti v nabídce knihkupců
12.02.2020 34 Vandal sám napravil způsobenou škodu
13.02.2020 31 Životní a existenční minimum vzrostou až od dubna
14.02.2020 15 Návrh nového rozpočtového určení daní
14.02.2020 22 Byty
15.02.2020
4 Ekonomické ztráty kvůli koronaviru
15.02.2020
6 Bezpečnostní konference v Mnichově
15.02.2020 11 Jednání o budoucím uspořádání Sýrie
16.02.2020
1 Růst důchodů
16.02.2020 20 Lůžková péče v ČR
17.02.2020 21 Nehody pod vlivem alkoholu
17.02.2020 34 Stavba napodobeniny mariánského sloupu
18.02.2020
2 Aktivity Moskvy v Evropě
18.02.2020 18 Růst průměrných cen
18.02.2020 19 Nezájem o učební obory
18.02.2020 32 27 nových vrtů
19.02.2020
8 Slib nového ombudsmana
20.02.2020 23 Zdražení elektřiny pro domácnosti
20.02.2020 30 Kurz sebeobrany pro zdravotníky
21.02.2020
1 Přístupnější bydlení a pravidla bank

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020

Datum Pořadí
Titulek
21.02.2020
4 Vyjednávání o rozpočtu EU
24.02.2020
6 Policejní zásah na ministerstvu práce
24.02.2020
7 Kvůli větru byly bez elektřiny tisíce domácností
24.02.2020 25 Koronavirus pod mikroskopem - 3D vizualizace
25.02.2020
6 Ministryně Maláčová odmítá rezignaci
26.02.2020 36 Zloději šperků v Drážďanech stále unikají policii
27.02.2020 18 Vyšetřování kauzy sportovních dotací
28.02.2020 19 Nový sníh v Česku
28.02.2020 21 Co dělat po návratu z Itálie?
28.02.2020 24 Nákupy trvanlivých potravin
01.03.2020 11 Rozhovor s vítězem voleb Igorem Matovičem
05.03.2020 13 Spor o výroky premiéra Babiše o europoslancích
06.03.2020 28 Průměrná mzda
06.03.2020 31 Střihač hvězdných filmů Jakub Hejna
09.03.2020 11 Rodiny v karanténě po dovolené v Itálii
10.03.2020 10 V Česku je 61 lidí nakažených koronavirem
10.03.2020 17 Hokej se dnes hraje bez diváků
11.03.2020 20 Dětské kroužky bez rodičů
12.03.2020 21 Nemocnicím dochází ochranné pomůcky
13.03.2020 13 Ekonomické dopady koronaviru na cestovní ruch
13.03.2020 20 Poslední cesty za levným benzínem do Česka
14.03.2020 21 Opatření v USA
15.03.2020 18 Komunální volby ve Francii
16.03.2020 10 Nedostatek roušek a respirátorů
17.03.2020
2 Omluva za nedostatek roušek
17.03.2020
9 Pomoc při testování na přítomnost koronaviru
18.03.2020
7 Jednání Senátu
18.03.2020 16 Ochromená letecká doprava
18.03.2020 33 Život v uzavřeném městě
18.03.2020 40 Koronavirus - shrnutí
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Datum
Pořadí
Titulek
19.03.2020
2 694 případů nákazy koronavirem v ČR
19.03.2020 13 Kolony na dálnici D2
19.03.2020 38 Speciální vysílání: Země v nouzi
20.03.2020 31 Nový ředitel Národního úřadu pro kyb. bezpečnost
21.03.2020
1 Koronavirus v ČR
21.03.2020 18 Život uprostřed uzavřených lokalit
21.03.2020 20 Náhradní termíny svateb
21.03.2020 27 Rozvážkové služby mění pravidla
22.03.2020
4 První víkend s omezením pohybu
22.03.2020
9 Léky proti koronaviru
22.03.2020 20 Uničov týden v izolaci
22.03.2020 21 Potlesk z uzavřených lokalit
22.03.2020 25 ČT3
22.03.2020 28 Bilance šíření koronaviru
22.03.2020 30 Domácí vzdělávání jako výzva pro rodiče
23.03.2020
5 Co má vliv na zvládnutí nákazy
24.03.2020
4 Přístroje pro pacienty ve vážném stavu
24.03.2020 28 Británie přitvrdila v opatřeních
25.03.2020 14 Nejisté plány na letní dovolenou
26.03.2020
4 ČNB stabilizuje korunu
26.03.2020
6 Koronavirus v ČR
27.03.2020 30 ČEZ pokračuje v přípravách na těžbu lithia u Cínovce
28.03.2020 11 Jak dlouho potrvá nouzový stav
29.03.2020
7 Změny v používání rychlotestů
29.03.2020 12 Patnáct tisíc Čechů zůstává v zahraničí
29.03.2020 28 Skauti pomáhají seniorům
29.03.2020 34 Migrace na mexicko-americké hranici
30.03.2020
9 Stát chce zvýšit počet testů
30.03.2020 20 Hypotéky v Česku
31.03.2020 30 Zpřísnění podmínek v Polsku

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020

Datum Pořadí
Titulek
01.04.2020 14 Ve Francii přibývá obětí nákazy
01.04.2020 31 Přijímací zkoušky na střední školy
03.04.2020 15 Experimentální léčba remdesivirem
03.04.2020 31 Poděkování zdravotníkům
03.04.2020 42 Jednání Velké Británie a EU po brexitu
05.04.2020 11 Pandemie koronaviru a EU
05.04.2020 21 Kritika účastníků schůzky s prezidentem
06.04.2020
7 Růst HDP v r. 2020
06.04.2020 23 Pravomoci policie
06.04.2020 32 Trest za vraždu novináře Kuciaka
07.04.2020 13 Pomoc umělcům bez práce
08.04.2020 24 Plány na uvolnění opatření
08.04.2020 30 Jarní pyly nesvědčí alergikům
08.04.2020 31 Nezaměstnanost v březnu zůstala na stejných
08.04.2020 35 75 let od akce na pomoc odboji
09.04.2020 22 Kabinet obnovil činnost NERV
11.04.2020 19 Žádosti o odklad splátek
11.04.2020 32 Bílá sobota
12.04.2020 11 Dopady na hotely v Karlových Varech
12.04.2020 23 Poděkování zdravotníků
13.04.2020
9 Bilance šíření koronaviru
13.04.2020 14 Velikonoce bez pomlázky a koledníků
14.04.2020 20 Nákaza ve věznicích
14.04.2020 22 Plošný test v domovech pro seniory
15.04.2020
1 Pravidla pro prezenční výuku školáků
15.04.2020
3 Otevírání MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ
15.04.2020
7 Pozvolný návrat k běžnému životu
17.04.2020
5 Menší provoz, rychlejší opravy silnic
17.04.2020
8 Bilance šíření koronaviru
17.04.2020 12 První vlna uvolňování opatření

28
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Datum
Pořadí
Titulek
17.04.2020 22 Nominace do svět. dědictví Unesco jsou ohrožené
18.04.2020
6 Koronavirus v ČR
18.04.2020 12 Rezervování letních pobytů
19.04.2020 10 Pohyb přes hranice
20.04.2020
2 Běžný provoz na úřadech
20.04.2020 12 Další vládní opatření
20.04.2020 24 Chytrá karanténa v dalších krajích
21.04.2020 36 Experimentální lék na svalovou atrofii
23.04.2020
3 Uvolňování opatření
23.04.2020
8 Vláda o rozhodnutí soudu
24.04.2020
4 Volnější opatření v Česku
24.04.2020 12 Karanténa a riziko domácího násilí
24.04.2020 18 Problémy v domově pro seniory v Břevnici
24.04.2020 35 Sucho v lesích
25.04.2020
5 Přípravy na nápor domácích turistů
25.04.2020 28 Zákaz trestu mrskání
28.04.2020
4 Otevření hranic v rámci EU
28.04.2020
6 Uvolňování opatření v zahraničí
29.04.2020 30 Případ Romana Janouška
30.04.2020 38 Oslavy filipojakubské noci a pálení čarodějnic
01.05.2020
2 Další omezení mají zmizet 11. května
01.05.2020
6 Otevírání kadeřnictví
01.05.2020
7 Návrat do škol
01.05.2020 18 Otevírání sportovišť
02.05.2020
1 Potraviny zdražují
02.05.2020 31 Návrat vědecké expedice z Antarktidy
03.05.2020 14 Šance na letní dovolenou u moře
03.05.2020 23 Netradiční oslavy konce války v Plzni
03.05.2020 28 Turecká humanitární pomoc
03.05.2020 31 Karolína svůj boj s nemocí nevzdává

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020

Datum Pořadí
Titulek
04.05.2020
8 Nákaza koronavirem v USA a v Rusku
04.05.2020 30 Lanová dráha bude propojovat části Prahy
05.05.2020 28 Česko-ruské vztahy
05.05.2020 31 Omluva státu J. Fajtovi
05.05.2020 32 Vyšetřování výbuch v Lenoře
08.05.2020 21 Ceny vody
08.05.2020 27 Lepší ovzduší
08.05.2020 30 Podpora cyklistyky v evropských městech
10.05.2020
7 Vliv rozvolňování na šíření koronaviru
10.05.2020 18 Vzrostla spotřeba jednorázových plastů
10.05.2020 20 Prudký pokles teplot
10.05.2020 21 Hospody a restaurace ztratily přes 20 miliard
11.05.2020 19 Déšť, vítr a místě sněžení
13.05.2020 10 Trvalé následky po covidu-19
13.05.2020 24 Výpadek zahraniční klientely u Lipna
14.05.2020 25 K dalšímu plošnému uzavření škol by už dojít nemělo
14.05.2020 30 Podpora podnikatelům
16.05.2020 14 Demonstrace polských podnikatelů
17.05.2020 18 Nošení roušek – do kdy
18.05.2020
8 Uvolňování zákazů v Evropě
19.05.2020 37 Hudební festival Dvořákova Praha
20.05.2020
3 Propady zakázek
20.05.2020 12 Plány nového předsedy Nejvyššího soudu
20.05.2020 28 113 nakažených v Dole Darkov
21.05.2020 15 Následky kyberútoku na nemocnici v Brně
21.05.2020 26 Odklad cesty na záchranu nosorožců
22.05.2020 12 Požár historicky cenných chat
23.05.2020
8 Vláda bez personálních změn
23.05.2020 10 Silný vítr a bouřky v Česku
25.05.2020 11 Odstávka těžby v Dole Darkov

29

ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 5/5
Datum
Pořadí
Titulek
26.05.2020
3 Otevření hranic se Slovenskem
26.05.2020 22 EET se vrátí příští rok
26.05.2020 27 Dražba komiksu s postavou Asterixe
26.05.2020 33 Koncert Pražské filharmonie v Obecním domě
27.05.2020 22 Očkování proti klíšťové encefalitidě
27.05.2020 24 Pokračují nepokoje v Hongkongu
30.05.2020
3 Obcím klesají příjmy, odkládají investice
30.05.2020
9 Epicentrum nákazy v Jižní Americe
31.05.2020
6 Násilnosti a nepokoje ve městech USA
31.05.2020 21 Cena přepravy jednoho pasažéra
01.06.2020 10 Festival ukazuje sochy v ulicích
02.06.2020
4 Opozice k údajnému střetu zájmů premiéra
02.06.2020
7 Testování v Dole Darkov
02.06.2020 22 Koronavirus v Izraeli
03.06.2020 11 Obnova zahrady u Pernštejna
05.06.2020 25 Peníze na záchranný balíček pro EU
06.06.2020 15 Zákaz propagace nacismu
06.06.2020 18 Dopravní přestupky v Praze
06.06.2020 21 Dopady na cestovní ruch
08.06.2020 27 Koronavirus v domově pro seniory v Litovli
08.06.2020 38 Otevřené zahrady v brněnském biskupstí
10.06.2020
8 Peter Pellegrini končí ve Směru
10.06.2020 23 Zdražování potravin doma a v zahraničí
11.06.2020
4 Otevírání německých hranic
11.06.2020
8 Vládní daňový balíček v Senátu
11.06.2020 31 Kampaň TOP 09
12.06.2020 18 Čeští podnikatelé v Chorvatsku
13.06.2020 27 Chybí kontejnery na tříděný odpad
14.06.2020 22 Malý zájem o dovolenou v hlavním městě
14.06.2020 30 Sbírka historických lodí
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Datum Pořadí
Titulek
15.06.2020
5 Příjezd zahraničních turistů do Česka
15.06.2020 19 Státní pomoc pro Smartwings?
15.06.2020 38 Prohlídky bytů v Horoměřicích
16.06.2020
6 Déšť vyplavil ropu se skladu státních rezerv
17.06.2020 11 EK chce na krátkou dobu uvolnit pravidla
18.06.2020
3 Uvolnění opatření od 22. června
18.06.2020
4 Další cesty do zahraničí volné
19.06.2020 23 Silné deště a kvalita vody
19.06.2020 32 Izraelský Ejlat bez turistů
19.06.2020 33 Návrat kultury do českokrumlovských ulic
19.06.2020 34 Rekonstrukce Slovenské strely
20.06.2020 18 Velká voda na Frýdlantsku
21.06.2020 24 Inventura soch v Británii
22.06.2020 15 Vyšetřování útoku nožem v Británii
22.06.2020 25 Výsledky státních maturit
24.06.2020 32 Připomínka vypálení obce Ležáky Nacisty
24.06.2020 35 Koncert České filharmonie
25.06.2020 17 Strojírenský veletrh v Brně letos nebude
25.06.2020 18 Pátrání po obětech povodní
26.06.2020
6 Koronavirus v USA
26.06.2020 11 ČSA propouští
26.06.2020 23 70 let od vraždy Milady Horákové
27.06.2020
5 Druhá vlna koronaviru v Izraeli
27.06.2020 30 Likvidace Vlčího bobu na Šumavě
29.06.2020
1 Přísnější opatření v ohniscích nákazy
29.06.2020 13 Návrh paušální daně
29.06.2020 27 Požár bytu v Brně
30.06.2020
8 Situace na Karvinsku
30.06.2020 21 Stavba přehrad v ČR
30.06.2020 26 Odklad anexe Západního břehu Jordánu
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Prahy
Datum Pořadí
Titulek
02.01.2020 11 Nová matrika v Litoměřicích
14.01.2020 16 Městské lesy jsou kvůli kůrovci ztrátové
17.01.2020
2 Vlaky Arrivy v Libereckém kraji
17.01.2020
6 Únik kyseliny v mlékárně nikoho nezranil
21.01.2020
5 Domov pro seniory Metuj končí
23.01.2020
9 Aplikace Záchranka funguje i v Maďarsku
04.02.2020
8 Dřevěná studna - nejstarší dřevěná stavba na světě
05.02.2020
7 Městský soud v Praze začal projednávat kauzu
12.02.2020
4 Škody po silném větru
25.02.2020
6 Praskání domů kvůli důlní vodě
25.02.2020
7 Začala pylová sezóna - letos dříve
10.03.2020
7 Hokejové zápasy dnes bez diváků
13.03.2020
6 Kontroly na hranicích
13.03.2020
8 Výroba ústenek v Červeném Kostelci
18.03.2020
3 Opatření proti šíření koronaviru: situace v krajích
24.03.2020
7 Sportovcům chybí prostory k tréninkům
26.03.2020
7 Nákaza ve stacionáři v Č. Krumlově

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020

Datum
Pořadí
Titulek
02.04.2020
2 Vymezení lůžek pro nakažené seniory
06.04.2020
5 Praktičtí lékaři v době koronaviru
08.04.2020
7 Některé restaurace už zřejmě neotevřou
09.04.2020
6 Přecházení uzavřených hranic
17.04.2020
10 Ve Středočeském kraji začal provoz chytré karantény
13.05.2020
14 Káňata havrany z Tábora nevyhnala
20.05.2020
7 Kvůli suchu nelze napouštět bazény
21.05.2020
1 Požár lesa nad MalouSkálou
22.05.2020
16 Ulice po I. Jirousovi pojmenovaná nebude
25.05.2020
12 Otevření venkovních koupališť
29.05.2020
3 Hrozí sesuv skalního masivu v Ústí n. Labem
02.06.2020
13 Stavba nové retenční nádrže v Plzni
04.06.2020
4 Rakousko zrušilo kontroly na hranicích
15.06.2020
8 Nevidomá žena pomáhá popáleným
15.06.2020
13 Výstava o českých patronech v Kutné Hoře
18.06.2020
2 Voda ve Volarech je po dešti nekvalitní
25.06.2020
6 Nákaza koronavirem v závodu
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Brna
Datum Pořadí
Titulek
10.01.2020 8 Zimní sčítání ptactva
14.01.2020 7 Mustang propadne státu
15.01.2020 10 Kandidáti na ombudsmana
17.01.2020 4 Hokejová DRFG aréna bude mít nové chlazení
20.01.2020 1 Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera
21.01.2020 4 Lihový boss vypovídal jako svědek v kauze své matky
07.02.2020 10 Kamiony v obcích
10.02.2020 3 Následky větru
18.02.2020 5 "Lex Babiš" beze změn
20.02.2020 3 Nový ombudsman
26.02.2020 7 Opravy vnitrobloků
06.03.2020 1 Opatření kvůli koronaviru
09.03.2020 3 Koronavirus v České republice
11.03.2020 6 Omezený počet osob na mších
11.03.2020 8 Vybírání daňového přiznání v obcích
12.03.2020 7 Nákaza v Moravskoslezském kraji
31.03.2020 14 Finanční dar pro podnikatele

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020

Datum Pořadí
Titulek
06.04.2020
4 Ochranné prostředky pro pohřební služby
16.04.2020
9 Rekonstrukce zavřených provozů
17.04.2020
4 Uvolňování opatření
27.04.2020
1 Rozvolňování opatření
28.04.2020 11 Počet nakažených
05.05.2020 16 Zásady rozvoje JM kraje jsou platné
15.05.2020 15 Tapiserie ze zámku Ždánice
18.05.2020 13 Finanční ztráta kraje
26.05.2020
9 Ruské kolo
27.05.2020 13 Rozpočet Brna po koronaviru
28.05.2020 13 Začal samosběr jahod
02.06.2020
5 Kolony kamionů v Mikulově
05.06.2020 13 Sportoviště na brněnském výstavišti
12.06.2020 15 Zájem o aktivní dovolené roste
18.06.2020 16 Omezení v kultuře
24.06.2020
5 Prodloužení tramvaje na Kamechy
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Ostravy
Datum Pořadí
Titulek
09.01.2020 13 Houslista Jiří Vodička v rodné Ostravě
14.01.2020
7 Chřipka útočí
14.01.2020
9 Zámek Hnojník přivítá studenty
20.01.2020 11 Účetní CK zpronevěřila statisíce
21.01.2020
3 Ostrava nezaplatí Hošťálkovicím příjezdovou cestu
28.01.2020
1 Tři podezření na koronavirus na Opavsku
06.02.2020
9 Pokuta Arrivě za dopravní potíže
19.02.2020 11 Stát znovu povolil jed proti hrabošům
19.02.2020 13 Vedoucí lékárny před soudem
20.02.2020
2 První případ spalniček v roce 2020
26.02.2020
8 Privátní mobilní síť 5G
11.03.2020
2 Podvodník chtěl hospitalizaci
12.03.2020
9 Nasazení pracovníků laboratoří
13.03.2020
2 Uzavřené oddělení nemocnice F-M
13.03.2020
3 Hospodští se bojí o svou existenci
13.03.2020
8 Knihovny řeší, jak fungovat
17.03.2020 12 Koronavirus na Uherskohradišťsku

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020

Datum
14.04.2020
16.04.2020
24.04.2020
24.04.2020
27.04.2020
04.05.2020
12.05.2020
15.05.2020
20.05.2020
26.05.2020
27.05.2020
12.06.2020
24.06.2020
26.06.2020
29.06.2020
30.06.2020

Pořadí
Titulek
14 Muzeum sbírá ručně šité roušky
5 Potravinové balíčky pro bezdomovce
7 Lázně budou moct otevřít v pondělí
13 Pomoc podnikatelům
16 Plánované operace
6 Výročí masakru v Javoříčku
12 Končí žádosti o dar v Ostravě
6 Novinky v uvolňování opatření
8 Ostrava prodá Ekova Electric
3 Koronavirus mezi policisty
5 CK Alexandria ruší letecké zájezdy
1 Hygienici uvolnili opatření na Karvinsku
5 Bahno zničilo studny v Šumvaldu
11 Preventivní kontroly na silnicích
5 Obce řeší potíže s vodou
1 Přísnější režim na Karvinsku
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Zprávy ve 23 1/2
Datum Pořadí
Titulek
02.01.2020 14 Růst cen kvůli daňovému balíčku
04.01.2020
7 Lidé utekli před požáry na pobřeží
05.01.2020 12 Státní opera se opět slavnostně otevřela
07.01.2020 11 Pět let od útoku na Charlie Hebdo
11.01.2020
3 Babiš souhlasí s tím, že by H. Válková měla odmítnout
11.01.2020 10 Málo sněhu na horách v Česku
12.01.2020
3 Protesty v Teheránu
12.01.2020
4 Zítra začne soud v případu Kuciak
16.01.2020
2 Summit V4 a Rakouska v Praze
17.01.2020 14 Kandidáti na ombudsmana
18.01.2020
4 Ptačí chřipka se vrátila do Česka
18.01.2020
7 Vzpomínka na Jana Palacha
22.01.2020
7 Protesty na řeckých ostrovech
26.01.2020
1 Opatření proti koronaviru v Česku
28.01.2020
8 Polsko povolilo rozšíření hnědouhelného dolu u hranic
31.01.2020
6 Británie už není v EU
31.01.2020
7 Češi v Británii a cestování do Británie
01.02.2020 10 Teplé počasí
03.02.2020
9 Soud rozdělil kauzu Kuciak
05.02.2020
6 Čína: počet nakažených přesáhl 24 000
05.02.2020 13 Novinářská cena Ferdinanda Peroutky
06.02.2020
3 Překlad závěrečné auditní zprávy EK
11.02.2020
5 Cena systému k dálničním známkám
11.02.2020 13 Stroj pro aplikaci jedu proti hrabošům
14.02.2020
5 Slovensko se chystá na parlamentní volby
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Datum Pořadí
Titulek
17.02.2020
3 Dopady koronaviru na turistický ruch
17.02.2020 16 Nebezpečí chytrých telefonů pro děti
19.02.2020
4 Vojtěch Filip měl srdeční příhodu
20.02.2020
1 Jednání o dlouhodobém finančním rámci EU
20.02.2020 13 Zemřel programátor Larry Tesler
22.02.2020
2 Itálie: druhá oběť koronaviru
27.02.2020 10 Stanovisko k dopisu čínské ambasády
27.02.2020 11 Vláda asi odloží zavedení digitální daně
03.03.2020 12 Zeman pojede na summit v Číně
04.03.2020 12 Nahrávka projevu T.G. Masaryka
11.03.2020 27 Počet nakažených v Česku stoupl na 94
11.03.2020 29 Světová pandemie koronaviru
18.03.2020 14 Návrat českých turistů ze světa
20.03.2020
4 Babiš očekává až 200 miliardový schodek
22.03.2020
7 Riziko nákazy koronavirem u pendlerů
24.03.2020
3 V ČR podlehli nemoci covid-19 tři lidé
26.03.2020
3 ČNB snížila úrokovou sazbu
27.03.2020 21 D. Trump pogratuloval B. Netanjahuovi k posunu
27.03.2020 22 Zlatý Ámos
28.03.2020 12 Testování látek proti covidu-19
28.03.2020 16 Požár skládky v Litvínově
29.03.2020 18 Česko posílá pomoc Itálii a Španělsku
30.03.2020
7 Tisková konference pro jednání vlády
31.03.2020 12 Koronavirus ve světě
31.03.2020 16 Nárůst počtu případů koronaviru v USA
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Zprávy ve 23 2/2
Datum Pořadí
Titulek
01.04.2020
3 ČNB zmírnila podmínky pro hypotéky
03.04.2020 13 Návštěvnost veřejných míst
04.04.2020
1 4362 nakažených v ČR
05.04.2020
3 Dva termíny přijímacích zkoušek nebudou
05.04.2020
8 Královna Alžběta II. o koronaviru
05.04.2020 23 Vliv epidemie na vztah Číny a Tchajwanu
11.04.2020
2 Kdy se otevřou školy
12.04.2020
6 V Pardubicích děkovali zdravotníkům
17.04.2020
5 Pokuty za přestupky
18.04.2020 15 Špatná úroda brambor kvůli suchu
19.04.2020 12 Výzva papeže Františka
22.04.2020 16 Nakládaní policie s DNA získanými při vyšetřování
25.04.2020 21 Cestování v době pandemie
28.04.2020
4 Armádní pomoc v Mariánských Lázních
28.04.2020 14 Odškodnění pro rodinu Pavla Wonky
30.04.2020 13 Rozporuplné zprávy o Kim Čong-unovi
02.05.2020 17 Koronavirus v zemích třetího světa
05.05.2020 19 Stavba nového mariánského sloupu
07.05.2020
3 Dezinfekce chebské nemocnice
10.05.2020
3 Návrat zákazníků do obchodních center
10.05.2020 15 Uvolňování vládních opatření
13.05.2020 11 Ztráty nemocnic
17.05.2020 10 Itálie: nejméně obětí od 9. března
21.05.2020 15 Místo pro Muzeum paměti 20. století
22.05.2020
8 Vyšší přírůstek obětí v Rusku a Brazílii
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Datum Pořadí
Titulek
23.05.2020
9 Doporučené očkování proti chřipce
25.05.2020
6 Konec otevírací doby pro seniory
25.05.2020 11 NKÚ o armádních nákupech
25.05.2020 14 Odškodné za manipulace s emisemi
27.05.2020
5 Petr Nečas podle soudu křivě svědčil
30.05.2020
3 Nákaza koronavirem v orlovském gymnáziu
31.05.2020
7 Přísnější tresty za týrání zvířat
31.05.2020
1 Protesty v USA pokračují
02.06.2020 14 Nehody silničářů
03.06.2020 11 Uvolňování opatření v Itálii
04.06.2020
5 Lidé mohou jet na Slovensko bez omezení
05.06.2020 12 Policie nebude lidem bránit ve shromažďování
06.06.2020
7 Kampaň před krajskými volbami
07.06.2020
6 Spory kolem cesty na Tchaj-wan
09.06.2020 15 Dotace pro pěstitele brambor
12.06.2020 17 Intenzivní srážky zmírnily sucho
14.06.2020
9 Projev francouzského prezidenta
14.06.2020 13 Obnova cestování po Evropě
15.06.2020
8 Plošné testování na Strakonicku
15.06.2020 13 Náhradní výživné
24.06.2020
7 Polský prezident v Bílém domě
24.06.2020 12 78 let od vyhlazení osady Ležáky
24.06.2020 17 Ministři obrany V4 jednali v Praze
29.06.2020 10 Z letiště odstartoval Boing 737 Max
30.06.2020
8 Propouštění v Airbusu
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METODICKÝ DODATEK: rešerše odborných studií 1/2
Zkoumání objektivity a vyváženosti – rešerše odborných studií (1. část):
Objektivita je teoretický abstraktní koncept, jehož naplňování není normativní, tedy není dáno zákonem
ani etickými kodexy, protože obtížná uchopitelnost tohoto konceptu způsobuje obtíže i při jeho
operacionalizaci. Proto teoretikové i analytikové častěji pracují s koncepty „stranickost obsahů“ (anglicky
„partisanship“), „předpojatost“ (anglicky „bias“), „nestrannost“ (anglicky „impartiality“), „vyváženost“
(anglicky „balance“), „transparentnost“ a dalšími. Z praktické nemožnosti operacionalizovat pojem
objektivita vychází i nemožnost kvantifikace tohoto konceptu. Vždy lze hovořit pouze o kvantifikaci výše
jmenovaných kategorií, či lépe řečeno kritérií. Vzhledem k tomu, že přitom ovšem jde o kvalitativní
kritéria, odborné texty se buď o kvantifikaci nesnaží vůbec (toto je logicky častější situace), nebo pomocí
kvantitativní obsahové analýzy určují například to, jaký prostor byl ve sledovaném obsahu poskytnut
politickým stranám a jejich představitelům, a na vyváženost usuzují právě na základě takto získaných
kvantitativních dat. Přesně touto metodou také postupuje i Media Tenor, který ve svých pravidelných
kvantitativních analytických výstupech v kapitole Politika nabízí právě popsané.
Nicméně, předkládaný kvalitativní rozbor vyváženosti (tedy, jak bylo popsáno výše, jednoho z možných
konceptů normativního rázu) vybraných příspěvků Událostí prvního čtvrtletí sledoval, zda tyto svým
zpracováním mohly některé ze subjektů uvést v nevýhodu anebo naopak v přílišnou výhodu. Dosažený
výsledek, který říká, že v 97,8 procentech příspěvků nebyla možná kolize s vyvážeností identifikována,
je kvantifikací specifického výzkumu a specificky aplikovaného analytického postupu, a jeho hodnotu lze
srovnávat s dalšími v tuzemsku i v zahraničí provedenými výzkumy jen složitě a vždy s rezervou. Jak totiž
bylo již popsáno, kvalitativní metody (nesvázané kritériem reliability) na rozdíl od těch kvantitativních,
nejsou definovány přesně „krok za krokem“ stanovenými pravidly, a tudíž je vždy třeba mít na paměti, že
kvantifikace kvalitativních závěrů jsou pouze orientační a pokaždé vzájemně neporovnatelné.
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METODICKÝ DODATEK: rešerše odborných studií 2/2
Zkoumání objektivity a vyváženosti – rešerše odborných studií (2. část):
Rešerše analytických studií ukázala, že v obdobných tuzemských i zahraničních textech (nebo přesněji řečeno, alespoň
v jejich menšinovém výseku, kdy se autoři pokoušejí kvalitativní zjištění nějakým způsobem kvantifikovat) se zmiňované
hodnoty vyváženosti, či kritérií objektivity (koncepty jsou pojmenovávány v závislosti na jednotlivých rešeršovaných
studiích) pohybují od 65 do 98 procent. S dosaženým výsledkem 97,8 % procent příspěvků bez narušení kritéria
vyváženosti se tak zkoumané relace České televize umístily na horní hranici tohoto intervalu.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
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