
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků 
v roce 2020

→ Media Tenor podrobil detailní analýze celkem 1000 náhodně vybraných příspěvků – 600
příspěvků Událostí, 200 příspěvků trojice relací Událostí v regionech a 200 příspěvků Zpráv ve 23

→ 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 ani jeden nález nebyl klasifikován s vysokou závažností

→ V pořadu Události ČT činil podíl příspěvků bez nálezu 98,2 % (11 nálezů na vzorku 600 příspěvků)
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ZJIŠTĚNÍ

Media Tenor podrobil detailní analýze celkem 1000 náhodně vybraných příspěvků – 600 příspěvků
Událostí, 200 příspěvků trojice relací Událostí v regionech (68 z UVR Praha, po 66 z UVR Brno
a Ostrava) a 200 příspěvků Zpráv ve 23.

Ve zkoumaném vzorku bylo učiněno 23 nálezů v 23 příspěvcích. V 97,8 %* příspěvků nebyla možná
kolize s vyvážeností identifikována.

18 z 22 nálezů mělo formu nízké závažnosti, 4 střední, nejvyšší stupeň závažnosti nebyl přiřazen
žádnému z příspěvků. Souhrn nálezů uvádí tabulka:

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 60 a 61.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 13.

Datum Relace Název Pořadí Závažnost Typologie

5.1.2020 Události
Změny v žádosti o stavební 
povolení

24 Střední**
prostor pro hlavní subjekty, transparentnost, 
příznakovost, profesionalita

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

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
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ZJIŠTĚNÍ

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 60 a 61.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 13.

Datum Relace Název Pořadí Závažnost Typologie

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

31.7.2020
Události v regionech 
Ostrava

Vinařské cyklostezky 3 Nízká** stereotypizace, úplnost informací

11.8.2020 Události Přemnožení komáři na Třeboňsku 27 Nízká**
prostor pro hlavní subjekty, 
profesionalita
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ZJIŠTĚNÍ

Datum Relace Název Pořadí Závažnost Typologie

2.9.2020 Zprávy ve 23
Oceňování bytů po zkrachovalém H-
Systemu

15 Nízká** prostor pro hlavní subjekty

5.9.2020 Události
Tržby prodejců aut jsou o desetinu 
nižší

19 Nízká**
nadměrný prostor pro prezentaci,
profesionalita

25.9.2020 Události
Německo považuje celé Česko za 
rizikové

14 Střední**
skrytá kamera, 
nestrannost, objektivita

6.10.2020 Zprávy ve 23 Pomoc pro pracovníky v kultuře 11 Střední**
prostor pro hlavní subjekty
profesionalita

27.10.2020 Události Obchodníci reagují na nové zákazy 17 Nízká** úplnost informací

1.11.2020 Zprávy ve 23 Zemětřesení v Turecku a Řecku 11 Nízká** prostor pro hlavní subjekty

14.11.2020 Události Studenti pomáhají zdravotníkům 27 Nízká** faktická správnost údajů

21.11.2020 Události Výroba aut v Česku 33 Nízká**
nadměrný prostor pro prezentaci,
profesionalita,
úplnost informací

14.12.2020 Události Vánoční prázdniny začnou dříve 5 Nízká** prostor pro hlavní subjekty

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 60 a 61.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 13.
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ZJIŠTĚNÍ

Detailní přehled výsledků analýzy vyváženosti při zohlednění žánrových specifik zkoumaných pořadů: 

Pořad
Žánrová specifikace 

pořadu
Počet zkoumaných 

příspěvků

Počet příspěvků s 
nálezem narušení 

vyváženosti

Podíl vyvážených 
příspěvků

Události všeobecné zpravodajství 600 11 98,2 %

Události v regionech Praha regionální zpravodajství 68

5 97,5 %Události v regionech Brno regionální zpravodajství 66

Události v regionech Ostrava regionální zpravodajství 66

Zprávy ve 23 všeobecné zpravodajství 200 6 97 %

celkem 1000 22 97,8 %

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 roce 2020

1. pol. 2020 2. pol. 2020

9 9

2 2

0 0

nízká střední vysoká
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI

Zkoumaný vzorek: 1000 zpravodajských příspěvků vybraných relací ČT vysílaných v roce 2020:
600 zpravodajských příspěvků Událostí, 200 příspěvků Událostí v regionech (rozloženo rovnoměrně mezi tři
regionální mutace) a 200 příspěvků Zpráv ve 23.

Výběrový filtr:

a) Aplikovaný filtr: Příspěvek spadal do delších zpravodajských forem (s vyloučením upoutávek), jejichž
hranice byla stanovena kritériem stopáže příspěvku > 30 sekund. Tímto filtrem bylo vyselektováno 23 169 příspěvků
z celkové báze 27 269 zpravodajských příspěvků (s vyloučením upoutávek) odvysílaných v Událostech, pražských,
brněnských a ostravských Událostech v regionech a ve Zprávách ve 23 v roce 2020.

b) Finální výběr: Náhodný výběr 1000 z báze 23 169 příspěvků určené aplikovaným filtrem využitím
matematické funkce „random“ (podmínka, podle které by byl pro analýzu vyhovující například pouze jediný příspěvek
z každé relace, stanovena nebyla, protože toto kritérium by vzhledem k počtu vysílacích dnů v roce 2020 nemohlo být
naplněno). Výčet příspěvků, které byly výsledkem finálního výběru, nabízejí snímky 39 až 58.

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.

vyváženost / 
objektivita

kvalita, 
konstruktivnost, 

zpravodajská 
priorita

formální nedostatky

Schéma: Úroveň nálezů kvalitativních evaluací

Formální úroveň: nejčastější typologie nálezů ve zpravodajství (titulky, 
překlepy, přeřeknutí apod. výčet jmenuje několik desítek možných 
nálezů). 

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.

Hlavní 
oblast 
zájmu
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1. fáze: kvalitativní evaluace zpravodajství

- analytik v příspěvku zaznamená nález, kterému přiřadí některou z typologií nálezů
kvalitativních evaluací:

aktuálnost příspěvku návaznost informací práce s kamerou stylistická formulace

aktuálnost záběrů negativní vyznění pro subjekt profesionalita synchronizace obrazu a zvuku

autor příspěvku nepřesnost údajů v titulku přeřeknutí synchronizace promluvy a znělky

časová návaznost nesoulad číselných údajů v moderování a živém vstupu příznakovost technika - práce s kamerou

číselné údaje - nadměrné užití nesoulad doprovodného obrazu s tématem příspěvku relevance aktérů technika - výpadek obrazu

doprovodná grafika nesoulad grafiky s místem události relevance informací technika - výpadek zvuku

duplicita informací nesoulad informací relevance místa živého vstupu titulky 

etika nesoulad informací moderátora se skutečností relevance původců výpovědi titulky - faktická správnost údajů

faktická správnost údajů nesoulad informací v moderaci a živém vstupu relevance záběrů titulky - chybné údaje

forma prezentace zprávy nesoulad obrazu s mluveným slovem relevance zařazení příspěvku titulky - jazyková rovina

forma zobrazení nesoulad titulku s informacemi v příspěvku relevance živého vstupu titulky - úplnost informací

fotografie nesoulad titulku s obsahem/tématem příspěvku režie - střih transparentnost

chybné nasazení titulku nesoulad titulku se sdělovanými informacemi režie - zvuk účelovost

chybné vyvození závěrů nestrannost, objektivita rušivé zvuky úplnost informací

identifikační údaje prostor pro hlavní subjekty sebeprezentace upozorňování na činnost extremistické strany

ilustrační záběry persvaze, stereotypizace skrytá kamera uvedení zdroje

jazyková rovina plynulost promluvy skrytá reklama užití výplňových slov

jistota promluvy podjatost spojení s reportérem volba výrazových prostředků

korekce promluvy podpora extremismu, nezákonného jednání srozumitelnost vtip s rasovým podtextem

kvalita signálu porucha čtecího zařízení struktura informací výslovnost

logika promluvy práce s číselnými údaji střih reportáže zkreslení významu

POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI
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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

4. fáze: verifikace nálezů dalším analytikem

-kontrola jednotlivých nálezů a namátková kontrola ostatních reportáží

Na vzorku 1000 příspěvků bylo provedeno celkově 2.489 reportážních shlédnutí,
tzn. každou reportáž posuzovalo v průměru 2,5 analytických pracovníků.

POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI

Metodická poznámka: jako nálezy s nízkou, střední nebo vysokou mírou závažnosti narušení vyváženosti jsou považovány takové, které porušují kritéria požadavků
z kategorie „úroveň objektivity“ popsané na snímcích 11 a 12, anebo pochybeními z úrovně „formálních nálezů“ uvádějí některý ze zobrazovaných subjektů ve
výhodu nebo nevýhodu. Přičemž nálezy s nízkou mírou závažnosti jsou vázány na formu příspěvku (například absence opozitního vyjádření ve čtené zprávě
s asynchronním vyjádřením druhé osoby), či jsou způsobeny formální nebo technickou chybou (ne-reakce moderátorky zaviněná nefunkčností odposlouchávacího
zařízení). Nález se střední mírou závažnosti je přisouzen v případě pochybení na formě příspěvku nezávislou nadměrnou nebo naopak nedostatečnou prezentací
některého z hlavních subjektů. Za vysokou míru závažnosti je považován nález porušující pravidla prezentace subjektů stanovená Kodexem ČT.
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Události 5. 1. 2020
Název: Změny v žádosti o stavební povolení
pořadí: 24
závažnost: střední
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty,
transparentnost,
příznakovost,
profesionalita

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.

NÁLEZ č. 1

Autorka reportáže: Dlouhý a zbytečný byrokratický proces podle developerů také zvyšuje cenu nemovitosti, a to až o 10 %.
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Události v regionech Brno
7. 2. 2020
Název: Kamiony v obcích
pořadí: 10
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty

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.

NÁLEZ č. 2

Z vyjádření starosty Boskovic Jaroslava Dohnálka v závěru příspěvku: ... To zpoplatnění silnic první třídy považuji za
nedobrý a nesystémový krok.

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.
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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.

NÁLEZ č. 3
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Události 12. 2. 2020
Název: Vandal sám napravil způsobenou 
škodu
pořadí: 34
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
prezentace nezákonného jednání, 
úplnost informací, příznakovost

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.

NÁLEZ č. 4

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...
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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

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.

NÁLEZ č. 5

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...

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?

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.

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/637141/ceske-hospody-koronavirus-zatim-netrapi-hotely-se-louci-s-kongresovou-turistikou.html
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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.

NÁLEZ č. 6

https://tn.nova.cz/clanek/dovoz-zbozi-domu-pri-karantene-dorucovatele-si-urcili-prisna-pravidla.html
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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“.

NÁLEZ č. 7

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.
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Události v regionech Brno
6. 4. 2020
Název: Ochranné prostředky pro pohřební 
služby
pořadí: 4
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty

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.

NÁLEZ č. 8

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…

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.
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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

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.

NÁLEZ č. 9

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.

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.



Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016) 24

©
  2

0
1

6
 M

ed
ia

 T
en

o
r

24Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2020 24

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.

NÁLEZ č. 10
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Zprávy ve 23 
10. 5. 2020
Název: Návrat zákazníků do obchodních 
center
pořadí: 3
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
úplnost informací

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.

NÁLEZ č. 11

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.
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 Základní zjištění

Metodika posuzování

 Nálezy v 1. pololetí 2020

 Nálezy ve 2. pololetí 2020

 Zkoumané příspěvky

Metodický dodatek
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Události v regionech Ostrava 
31. 7. 2020
Název: Vinařské cyklostezky
pořadí: 3
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
stereotypizace, úplnost informací

Komentář: Turistika (obzvláště pak cykloturistika) a víno jsou dva ústřední motivy celého příspěvku. Na kole putovala i
samotná autorka reportáže krajinou vinohradů, sklípků a jiných zajímavostí. Reportáž se sice vyhýbá jednoznačnému
zobrazení cyklistů s vínem, tyto dvě záliby však prezentuje velice atraktivní formou a od sebe je nijak neodděluje.
V uvedeném lze spatřovat stereotypizaci rekreačních zvyků Čechů. Příspěvek by přitom byl zcela korektní a úplný,
kdyby jednoznačně zazněla informace, že pro cyklisty platí nulová tolerance alkoholu (novinky). Obrazově je víno a
cyklistika propojena pouze v zanedbatelném detailu, kdy lze na skupinku cyklistů usuzovat z cyklistických rukavic na
rukou dívky, či z cyklistických brýlí na stole.

NÁLEZ č. 12

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cykliste-maji-smulu-nulova-tolerance-alkoholu-zustane-rozhodla-snemovna-40315571
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Události 11. 8. 2020
Název: Přemnožení komáři na Třeboňsku
pořadí: 27
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty
profesionalita

Komentář: Útvar je svým narativem velice podobný loňskému příspěvku Událostí v regionech Ostrava z 2.4.2019 Postřikem
proti komáří kalamitě, na jehož zpracování, ve kterém absentuje kritický odstup od postřiků proti komářím larvám, Media
Tenor redakci upozorňoval ve zvláštním analytickém materiálu. Nynější příspěvek je vystaven na nepříjemných zážitcích
cyklistů a turistů s nálety komárů. Opomíjí skutečnost, že nížinné oblasti jsou přirozeným habitatem komárů a že popisované
oblasti (Stříbřecký most, Chlum u Třeboně) náleží do CHKO Třeboňsko. Právě odborné vyjádření CHKO k těmto zásahům a
jejich slučitelnosti s režimem ochrany v lokalitě by bylo v příspěvku žádoucí. Naproti tomu v příspěvku vystupují zástupci
samospráv (u nichž lze předpokládat zájem na zvyšování komfortu návštěvníkům oblasti) a zástupce odboru ŽP MěÚ Třeboň, u
něhož sice nelze vyloučit, že mohl být na základě normy nižší právní síly povolujícím orgánem k provedení opatření, v žádném
případě se tak však nemohlo stát minimálně bez vyjádření CHKO. To je přitom jedinou institucí zodpovědnou za ochranu
přírodní hodnoty chráněné oblasti v celém jejím komplexu (včetně komárů) a zařazením jejího pohledu by bylo vyváženo
jednostranné rámování ve smyslu zvyšování pobytového komfortu v přírodě pro člověka.

NÁLEZ č. 13

Vyjádření redakce: Reportáž referovala o problémech s přemnoženými komáry s tím, že akcentovala hlavně možné postupy ochrany obyvatel
a turistů a primárně se zabývala otázkou dostupnosti repelentů. Nezpochybňuje oblast jako přirozené prostředí pro líheň komárů, zdůrazňuje
vyšší výskyt oproti předchozím letům. Zástupci samospráv ve věci speciálních postřiků postupují v souladu s nařízeními CHKO a problematiku
společně konzultují. Proto se reportáž zaměřila především na zástupce úřadů, kteří jsou v tomto ohledu turistům a obyvatelům nejblíž.
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Zprávy ve 23 - 2. 9. 2020
Název: Oceňování bytů po zkrachovalém 
H-Systemu
pořadí: 15
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty

Úvodní moderace: Oceňování bytů v Horoměřicích, kde bydlí klienti zkrachovalého H-Systemu se zkomplikovalo.
Konkurzní správce tvrdí, že některé výměry poskytnuté družstvem Svatopluk neodpovídají skutečnosti. Znalci se taky
musí vypořádat s argumentem, že v majetku družstva jsou také inženýrské sítě.

Komentář: Informace ze studia, stejně jako promluva konkurzního správce H-Systemu Josefa Monsporta
problematizují družstvo Svatopluk, sdružující lidi bydlící v domech po zkrachovalém H-Systemu. Za SBD Svatopluk se
však v příspěvku nikdo nevyjadřuje.

NÁLEZ č. 14
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Události 5. 9. 2020
Název: Tržby prodejců aut jsou o desetinu nižší
pořadí: 19
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
nadměrný prostor pro prezentaci,
profesionalita

Komentář: Příspěvek o celkové délce 1 min a 28 s zobrazuje prostory plzeňského Autocentra Šmucler, jeho
představitele, či nabízené produkty VW Group na stopáži 1 min a 6 s! Žádné jiné automobily, či prodejci nebyli v
reportáži zastoupeni. Vzhledem k tomu, že posláním příspěvku bylo vylíčit situaci prodejců, není výstavba reportáže
na jediném prodejci, navíc na tak zásadní stopáži a detailních produktových obrazech, přijatelná. Uvedené lze
připodobnit k nálezu č. 6 tohoto reportu s nadměrným prostorem pro rozvážkovou společnost GLS.

NÁLEZ č. 15

Vyjádření redakce: Reportáž uvozoval úvod ve studiu, který seznámil diváky s celkovým vývojem na celém trhu s automobily v ČR a v grafické
podobě ho doprovázely údaje Českého statistického úřadu shromážděné za všechny prodejce všech značek. Zkoumaný příspěvek tedy pouze
ilustroval tato zjištění na konkrétním příkladu jednoho prodejce.
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Události 25. 9. 2020
Název: Německo považuje celé Česko za 
rizikové
pořadí: 14
závažnost: střední
typologie nálezu: 
skrytá kamera, 
nestrannost, objektivita

Závěr rozhovoru na skrytou kameru:
Policista po ověření povolení lámanou češtinou: … (šéf) normálně myslí, že není problém (abyste vjeli do SRN).
Autor reportáže: Je v tom chaos!

Komentář: Použití skryté kamery při rozhovoru s německým pohraničníkem, jehož obsahem je pouze informativní
diskuse o ověřování oprávnění vpustit štáb ČT na území SRN nebylo nezbytné pro zpracování tohoto tématu.
Promluvy mezi policistou a autorem reportáže byly běžným provozním rozhovorem, který neměl být materiálem pro
odvysílání, obzvlášť když reportér do rozhovoru vnáší vlastní hodnotící soud o chaosu. Policista toto tvrzení
nerozporoval (jakkoliv není povinen zabředávat do rozhovorů s cestujícími mimo svoji služební povinnost), příspěvek
však nijak silněji deklarovaný chaos nezdokumentoval: Na hranicích sice došlo ke zdržení štábu, ale po ověření
proběhlo odbavení přesně tak, jak autor předpokládal – tzn. štáb byl vpuštěn, jelikož cestuje do SRN za prací.

NÁLEZ č. 16
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Zprávy ve 23 - 6. 10. 2020
Název: Pomoc pro pracovníky v kultuře
pořadí: 11
závažnost: střední
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty
profesionalita

Komentář: Vstupním motivem příspěvku je iniciativa na podporu technického a produkčního personálu v kultuře. Už
v úvodní moderaci zazní informace, že iniciativa je přesvědčena, že stát na podporu lidí (jejichž četnost iniciativa
sama odhaduje na více než 100 tisíc) v tomto sektoru ekonomiky zapomněl. V celkově šest a půl minuty dlouhém
příspěvku následují promluvy mnoha osob, z nichž většina vyjadřuje nespokojenost či nesouhlas s vládními
opatřeními. V samotném závěru je řazen i satirický skeč. Přesto za vládu nebo za Ministerstvo kultury nikdo v
příspěvku nevystupuje. Nález je umocněn nedotaženou profesionalitou příspěvku – neobvykle dlouhá stopáž a
absence redakčního asynchronu.

NÁLEZ č. 17
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Události 27. 10. 2020
Název: Obchodníci reagují na nové zákazy
pořadí: 17
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
úplnost informací

Komentář: Příspěvek přináší konkrétní informace o otevíracích dobách konkrétních obchodních řetězců. Prvním
problematickým bodem však je, že užitečnost těchto sdělení je dramaticky snížena tím, že informaci, o které
řetězce se jedná, může divák odchytit pouze ze zobrazovaného designu prodejen, či z titulků vystupujících
respondentů (mluvčí řetězců Globus a Tesco), nikoliv z textace reportáže. Druhým problematickým bodem je pak
skutečnost, že když už se příspěvek pustil do takto konkrétních informací o soukromých společnostech ovlivňujících
prodeje, měl být dán prostor i jiným řetězcům, kupř. ve formátu souhrnné tabulky se seskupením (v ČR je 5
potravinových hypermarketových sítí: Albert, Tesco, Kaufland, Globus a Makro – viz Zboží a Prodej, nebo wiki).

NÁLEZ č. 18

Autorka během stand-upu: Třeba v tomto obchodě budou mít zítra, tedy na státní
svátek, úplně zavřeno. Od čtvrtku potom začnou otevírat o hodinu dřív, tedy už v 7
hodin ráno. Na změnu otevírací doby se budou muset připravit i na pobočkách
tohoto supermarketu (následuje hypermarket Tesco).

Úvod příspěvku: Parkoviště
před jedním z hypermarketů
na okraji Prahy dnes v 11
hodin dopoledne.

https://www.zboziaprodej.cz/top30/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_obchodn%C3%ADch_%C5%99et%C4%9Bzc%C5%AF_p%C5%AFsob%C3%ADc%C3%ADch_v_%C4%8Cesku
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Zprávy ve 23 - 1. 11. 2020
Název: Zemětřesení v Turecku a Řecku
pořadí: 11
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty

Autor reportáže: …Stejně často jako ničivé otřesy se opakují i debaty o tom, jak je na ně země připravena. Vládní data odhalují,
že pravidla nesplňuje polovina staveb v zemi. Téměř 700 tisíc budov kontroly označily za rizikové. Kritika se snáší taky na systém
odpustků, prostřednictvím kterých majitelé mohli nevyhovující projekty legalizovat. Podle odborníků chybí celková strategie
prevence.

Komentář: V příspěvku zaznívají informace, které jsou explicitně, či implicitně kritické vůči tureckým úřadům. Kromě
promluvy autora reportáže to je také citace předsedkyně komory stavebních inženýrů v Izmiru, která hovoří mj. o tom, že
budova, u které se nachází, podlehla čtyřikrát slabšímu zemětřesení, než jaké měla vydržet, nebo o tvrdém trestu (lze
dovozovat, že za opomíjení konstrukční kvality) pro centrum Izmiru. Dále následuje promluva odborníka Centra managementu
přírodních katastrof Technické univerzity v Istanbulu, který vypovídá, že vláda si protiřečí a není schopna vidět rizika. Oproti
uvedeným informacím bylo na místě příspěvek opatřit také vyjádřením úřadů, či jiných oficiálních míst turecké republiky.
Parafráze vlády ze samotného závěru reportáže se vztahuje k událostem po zemětřesení v roce 1999 nikoliv k aktuálním
skutečnostem.

NÁLEZ č. 19

Vyjádření redakce: Jádro informace vychází z vládních statistik, odkazuje se na oficiální zdroj. Na druhou část vyjádření - aktuální kritiku
týkající se způsobů legalizace nepovolených staveb - neexistovala v době natáčení relevantní reakce úřadů.
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Události 14. 11. 2020
Název: Studenti pomáhají zdravotníkům
pořadí: 27
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
faktická správnost údajů

Asynchron v závěru příspěvku: Naopak povinně musí pomáhat v koronavirové krizi studenti nejvyšších ročníků
středních škol nebo medici.

Komentář: V případě povinnosti středoškoláků z formulace autorky vypadlo nezbytné slůvko „zdravotnických“, že se
jedná pouze o tento typ středních škol. V případě mediků se povinnost týkala pouze studentů 4. a 5. ročníků, viz
MZCR, či MUNI. Konstatování o povinnosti pro mediky je tedy vzhledem k platnosti tohoto opatření pouze pro
přibližně třetinu studenstva oborů všeobecného lékařství českých lékařských fakult přehnaně zjednodušující.

NÁLEZ č. 20

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/MZ-Doporu%C4%8Den%C3%BD-postup-pracovn%C3%AD-povinnost_%C5%99%C3%ADjen-2020_f.pdf
https://www.med.muni.cz/aktuality/pracovni-povinnost-studentu-behem-druhe-vlny-covid-19
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Události 21. 11. 2020
Název: Výroba aut v Česku
pořadí: 33
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
nadměrný prostor pro prezentaci,
profesionalita,
úplnost informací

Komentář: Cílem příspěvku bylo na základě dynamiky výroby a prodejů automobilů v ČR ilustrovat změnu životní
úrovně Čechů, přičemž do titulku si autoři vsadili název Výroba aut v Česku. Převažující stopáž příspěvku byla
věnována dobovým záběrům automobilů Škoda, současným záběrům historických automobilů Škoda, nebo záběrům
současných novinek automobilky Škoda. I přes skutečnost, že Škoda Auto je v současnosti i v celé porevoluční historii
největším domácím producentem a vzhledem k domácímu původu i českým průmyslovým dědictvím, nelze
opomenout skutečnost, že v současné době se na území ČR masové produkci osobních vozidel věnují také závody
TPCA a Hyundai Motor.

NÁLEZ č. 21
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Události 14. 12. 2020
Název: Vánoční prázdniny začnou dříve
pořadí: 5
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Rozhodnutím ministerstva školství došlo k prodloužení vánočních prázdnin o dva dny (21. a 22.12.).
Nesouhlasné vyznění s tímto krokem je v příspěvku postupně atribuováno 1) promluvou žákyně a žáka první třídy, 2)
asynchronem o převažujícím počtu ředitelů, kteří by upřednostňovali výuku, 3) promluvou ředitele ZŠ, 4)
asynchronem o plánech vyučovat co nejdéle na většině středních škol, 5) promluvou studenta a ředitele SOU. Oproti
tomuto převažujícímu vyznění absentovalo vyjádření MŠMT.

NÁLEZ č. 22

Vyjádření redakce: Vyjádření MŠMT nebylo v době vysílání k dispozici, jednalo se o čerstvé rozhodnutí vlády, jejíž zasedání v době vysílání
právě končilo. Moderátor z toho důvodu výjimečně uváděl tyto informace přímo od budovy Úřadu vlády a také informace uvedl sdělením, že
šlo o složité jednání, které se protahovalo a skončilo doslova před pár minutami. Stanoviska MŠMT následně opakovaně zazněla v dalším
zpravodajství ČT.
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 1/10

Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek

01.01.2020 9 Ohňostroj v Jihlavě 19.01.2020 14 Vztahy s Čínou

01.01.2020 27 Věda v roce 2020 20.01.2020 3 Ohlasy na odvolání ministra dopravy
02.01.2020 1 Rodičovská se zvyšuje na 300 tisíc korun 20.01.2020 17 Snížený zájem rodiček o rychnovskou nemocnici
02.01.2020 21 Růst cen kvůli daňovému balíčku 20.01.2020 26 Další výskyt ptačí chřipky se nepotvrdil

02.01.2020 28 Gripen zůstal kvůli závadě v Litvě 20.01.2020 34 Unikátní záchrana labutě
04.01.2020 17 Vandalové posprejovali mešitu v Brně 21.01.2020 1 Spojení agendy ministerstev dopravy a průmyslu

04.01.2020 22 Cena dřeva kvůli kalamitě klesá 21.01.2020 15 Opatření po požáru domova ve Vejprtech
05.01.2020 4 Irák chce vypovědět zahraniční vojáky 22.01.2020 12 Sněmovna o brexitu
05.01.2020 23 Jak rozpoznat nebezpečný vztah 22.01.2020 13 Průměrná úroková sazba hypoték
05.01.2020 24 Změny v žádosti o stavební povolení 23.01.2020 15 Příběh české malířky na festivalu Sundance
06.01.2020 17 Testovací jízda vlakem po Valašsku 23.01.2020 17 Návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí

06.01.2020 32 Politický chaos ve Venezuele 24.01.2020 2 Aplikace na prodej dálničních známek
07.01.2020 22 Klíčové důkazy v případu Sámera Shehadeha 26.01.2020 28 Provizorní most mezi Drnholcem a Novosedly

07.01.2020 26 Nebezpečné stromy zničené kůrovcem 27.01.2020 30 Obec chce omezit průjezd kamionů
08.01.2020 17 Pokračování soudu se Samerem Shehadehem 27.01.2020 33 Příčiny požáru ve Vejprtech
09.01.2020 25 Stamilionové škody od přemnožených hrabošů 28.01.2020 21 Chřipka v ČR

10.01.2020 2 Šetření příčiny pádu letadla 29.01.2020 6 Pavel Šámal bude ústavním soudcem

10.01.2020 5 Spory v bezpečnostních otázkách 30.01.2020 24 Konzumace alkoholu v Česku
10.01.2020 30 Interní kritika strojů Boeing MAX 31.01.2020 1 Velká Británie o půlnoci opustí Evropskou unii

13.01.2020 32 Nová budova pro Jihočeské divadlo 31.01.2020 2 Poslední hodiny britského členství v unii

14.01.2020 8 Prezident stáhl nominaci Válkové 01.02.2020 22 Proces s prezidentem USA
14.01.2020 30 Nedostatek elektronických náramků pro odsouzené 02.02.2020 10 Demonstrace kvůli zřícení budovy
14.01.2020 31 Slabá sklizeň ovoce 02.02.2020 17 Před 30 lety skončila Státní bezpečnost
15.01.2020 5 Hospodaření systému důchodového pojištění 04.02.2020 8 Šíření wuchanského koronaviru

15.01.2020 26 EP jedná o údajném střetu zájmů Andreje Babiše 05.02.2020 1 Vyšší útraty českých domácností

16.01.2020 1 Lídři V4 jednali v Praze i za účasti Rakouska 05.02.2020 10 Donald Trump o stavu Unie
18.01.2020 21 Zakázky na elektronické dálniční známky 07.02.2020 3 Hodnoty koruny vůči euru
18.01.2020 25 Komplikace kvůli sněhu 07.02.2020 6 Akutní nedostatek ochranných pomůcek

18.01.2020 34 Roboti v japonské ekonomice 07.02.2020 13 Pravidla pro výběr nových soudců
19.01.2020 2 Požár domu pro hendikepované ve Vejprtech 07.02.2020 14 Rozloučení s Lubošem Dobrovským
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 2/10
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07.02.2020 15 Irové jdou zítra k volbám 21.02.2020 4 Vyjednávání o rozpočtu EU

08.02.2020 5 Varování před silným větrem 24.02.2020 6 Policejní zásah na ministerstvu práce
08.02.2020 20 Doprava v horských střediscích kolabovala 24.02.2020 7 Kvůli větru byly bez elektřiny tisíce domácností
09.02.2020 2 Situace v Krušných horách 24.02.2020 25 Koronavirus pod mikroskopem - 3D vizualizace

09.02.2020 15 Kdo povede Úřad práce ČR 25.02.2020 6 Ministryně Maláčová odmítá rezignaci
10.02.2020 15 Soud s bývalým pražským imámem 26.02.2020 36 Zloději šperků v Drážďanech stále unikají policii

10.02.2020 21 Škody po bouři na Vysočině 27.02.2020 18 Vyšetřování kauzy sportovních dotací
10.02.2020 30 Jak v ČR rodiče mluví s dětmi o internetu 28.02.2020 19 Nový sníh v Česku
11.02.2020 3 Výjezdy hasičů 28.02.2020 21 Co dělat po návratu z Itálie?
12.02.2020 6 Odklízení škod po orkánu v Rohozné na Vysočině 28.02.2020 24 Nákupy trvanlivých potravin
12.02.2020 29 Nacistická kniha pro děti v nabídce knihkupců 01.03.2020 11 Rozhovor s vítězem voleb Igorem Matovičem

12.02.2020 34 Vandal sám napravil způsobenou škodu 05.03.2020 13 Spor o výroky premiéra Babiše o europoslancích
13.02.2020 31 Životní a existenční minimum vzrostou až od dubna 06.03.2020 28 Průměrná mzda

14.02.2020 15 Návrh nového rozpočtového určení daní 06.03.2020 31 Střihač hvězdných filmů Jakub Hejna
14.02.2020 22 Byty 09.03.2020 11 Rodiny v karanténě po dovolené v Itálii
15.02.2020 4 Ekonomické ztráty kvůli koronaviru 10.03.2020 10 V Česku je 61 lidí nakažených koronavirem

15.02.2020 6 Bezpečnostní konference v Mnichově 10.03.2020 17 Hokej se dnes hraje bez diváků

15.02.2020 11 Jednání o budoucím uspořádání Sýrie 11.03.2020 20 Dětské kroužky bez rodičů
16.02.2020 1 Růst důchodů 12.03.2020 21 Nemocnicím dochází ochranné pomůcky

16.02.2020 20 Lůžková péče v ČR 13.03.2020 13 Ekonomické dopady koronaviru na cestovní ruch

17.02.2020 21 Nehody pod vlivem alkoholu 13.03.2020 20 Poslední cesty za levným benzínem do Česka
17.02.2020 34 Stavba napodobeniny mariánského sloupu 14.03.2020 21 Opatření v USA
18.02.2020 2 Aktivity Moskvy v Evropě 15.03.2020 18 Komunální volby ve Francii
18.02.2020 18 Růst průměrných cen 16.03.2020 10 Nedostatek roušek a respirátorů

18.02.2020 19 Nezájem o učební obory 17.03.2020 2 Omluva za nedostatek roušek

18.02.2020 32 27 nových vrtů 17.03.2020 9 Pomoc při testování na přítomnost koronaviru
19.02.2020 8 Slib nového ombudsmana 18.03.2020 7 Jednání Senátu
20.02.2020 23 Zdražení elektřiny pro domácnosti 18.03.2020 16 Ochromená letecká doprava

20.02.2020 30 Kurz sebeobrany pro zdravotníky 18.03.2020 33 Život v uzavřeném městě
21.02.2020 1 Přístupnější bydlení a pravidla bank 18.03.2020 40 Koronavirus - shrnutí
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19.03.2020 2 694 případů nákazy koronavirem v ČR 01.04.2020 14 Ve Francii přibývá obětí nákazy

19.03.2020 13 Kolony na dálnici D2 01.04.2020 31 Přijímací zkoušky na střední školy
19.03.2020 38 Speciální vysílání: Země v nouzi 03.04.2020 15 Experimentální léčba remdesivirem
20.03.2020 31 Nový ředitel Národního úřadu pro kyb. bezpečnost 03.04.2020 31 Poděkování zdravotníkům

21.03.2020 1 Koronavirus v ČR 03.04.2020 42 Jednání Velké Británie a EU po brexitu
21.03.2020 18 Život uprostřed uzavřených lokalit 05.04.2020 11 Pandemie koronaviru a EU

21.03.2020 20 Náhradní termíny svateb 05.04.2020 21 Kritika účastníků schůzky s prezidentem
21.03.2020 27 Rozvážkové služby mění pravidla 06.04.2020 7 Růst HDP v r. 2020
22.03.2020 4 První víkend s omezením pohybu 06.04.2020 23 Pravomoci policie
22.03.2020 9 Léky proti koronaviru 06.04.2020 32 Trest za vraždu novináře Kuciaka
22.03.2020 20 Uničov týden v izolaci 07.04.2020 13 Pomoc umělcům bez práce

22.03.2020 21 Potlesk z uzavřených lokalit 08.04.2020 24 Plány na uvolnění opatření
22.03.2020 25 ČT3 08.04.2020 30 Jarní pyly nesvědčí alergikům

22.03.2020 28 Bilance šíření koronaviru 08.04.2020 31 Nezaměstnanost v březnu zůstala na stejných
22.03.2020 30 Domácí vzdělávání jako výzva pro rodiče 08.04.2020 35 75 let od akce na pomoc odboji
23.03.2020 5 Co má vliv na zvládnutí nákazy 09.04.2020 22 Kabinet obnovil činnost NERV

24.03.2020 4 Přístroje pro pacienty ve vážném stavu 11.04.2020 19 Žádosti o odklad splátek

24.03.2020 28 Británie přitvrdila v opatřeních 11.04.2020 32 Bílá sobota
25.03.2020 14 Nejisté plány na letní dovolenou 12.04.2020 11 Dopady na hotely v Karlových Varech

26.03.2020 4 ČNB stabilizuje korunu 12.04.2020 23 Poděkování zdravotníků

26.03.2020 6 Koronavirus v ČR 13.04.2020 9 Bilance šíření koronaviru
27.03.2020 30 ČEZ pokračuje v přípravách na těžbu lithia u Cínovce 13.04.2020 14 Velikonoce bez pomlázky a koledníků
28.03.2020 11 Jak dlouho potrvá nouzový stav 14.04.2020 20 Nákaza ve věznicích
29.03.2020 7 Změny v používání rychlotestů 14.04.2020 22 Plošný test v domovech pro seniory

29.03.2020 12 Patnáct tisíc Čechů zůstává v zahraničí 15.04.2020 1 Pravidla pro prezenční výuku školáků

29.03.2020 28 Skauti pomáhají seniorům 15.04.2020 3 Otevírání MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ
29.03.2020 34 Migrace na mexicko-americké hranici 15.04.2020 7 Pozvolný návrat k běžnému životu
30.03.2020 9 Stát chce zvýšit počet testů 17.04.2020 5 Menší provoz, rychlejší opravy silnic

30.03.2020 20 Hypotéky v Česku 17.04.2020 8 Bilance šíření koronaviru
31.03.2020 30 Zpřísnění podmínek v Polsku 17.04.2020 12 První vlna uvolňování opatření
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17.04.2020 22 Nominace do svět. dědictví Unesco jsou ohrožené 04.05.2020 8 Nákaza koronavirem v USA a v Rusku

18.04.2020 6 Koronavirus v ČR 04.05.2020 30 Lanová dráha bude propojovat části Prahy
18.04.2020 12 Rezervování letních pobytů 05.05.2020 28 Česko-ruské vztahy
19.04.2020 10 Pohyb přes hranice 05.05.2020 31 Omluva státu J. Fajtovi

20.04.2020 2 Běžný provoz na úřadech 05.05.2020 32 Vyšetřování výbuch v Lenoře
20.04.2020 12 Další vládní opatření 08.05.2020 21 Ceny vody

20.04.2020 24 Chytrá karanténa v dalších krajích 08.05.2020 27 Lepší ovzduší
21.04.2020 36 Experimentální lék na svalovou atrofii 08.05.2020 30 Podpora cyklistyky v evropských městech
23.04.2020 3 Uvolňování opatření 10.05.2020 7 Vliv rozvolňování na šíření koronaviru
23.04.2020 8 Vláda o rozhodnutí soudu 10.05.2020 18 Vzrostla spotřeba jednorázových plastů
24.04.2020 4 Volnější opatření v Česku 10.05.2020 20 Prudký pokles teplot

24.04.2020 12 Karanténa a riziko domácího násilí 10.05.2020 21 Hospody a restaurace ztratily přes 20 miliard
24.04.2020 18 Problémy v domově pro seniory v Břevnici 11.05.2020 19 Déšť, vítr a místě sněžení

24.04.2020 35 Sucho v lesích 13.05.2020 10 Trvalé následky po covidu-19
25.04.2020 5 Přípravy na nápor domácích turistů 13.05.2020 24 Výpadek zahraniční klientely u Lipna
25.04.2020 28 Zákaz trestu mrskání 14.05.2020 25 K dalšímu plošnému uzavření škol by už dojít nemělo

28.04.2020 4 Otevření hranic v rámci EU 14.05.2020 30 Podpora podnikatelům

28.04.2020 6 Uvolňování opatření v zahraničí 16.05.2020 14 Demonstrace polských podnikatelů
29.04.2020 30 Případ Romana Janouška 17.05.2020 18 Nošení roušek – do kdy

30.04.2020 38 Oslavy filipojakubské noci a pálení čarodějnic 18.05.2020 8 Uvolňování zákazů v Evropě

01.05.2020 2 Další omezení mají zmizet 11. května 19.05.2020 37 Hudební festival Dvořákova Praha
01.05.2020 6 Otevírání kadeřnictví 20.05.2020 3 Propady zakázek
01.05.2020 7 Návrat do škol 20.05.2020 12 Plány nového předsedy Nejvyššího soudu
01.05.2020 18 Otevírání sportovišť 20.05.2020 28 113 nakažených v Dole Darkov

02.05.2020 1 Potraviny zdražují 21.05.2020 15 Následky kyberútoku na nemocnici v Brně

02.05.2020 31 Návrat vědecké expedice z Antarktidy 21.05.2020 26 Odklad cesty na záchranu nosorožců
03.05.2020 14 Šance na letní dovolenou u moře 22.05.2020 12 Požár historicky cenných chat
03.05.2020 23 Netradiční oslavy konce války v Plzni 23.05.2020 8 Vláda bez personálních změn

03.05.2020 28 Turecká humanitární pomoc 23.05.2020 10 Silný vítr a bouřky v Česku
03.05.2020 31 Karolína svůj boj s nemocí nevzdává 25.05.2020 11 Odstávka těžby v Dole Darkov
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26.05.2020 3 Otevření hranic se Slovenskem 15.06.2020 5 Příjezd zahraničních turistů do Česka

26.05.2020 22 EET se vrátí příští rok 15.06.2020 19 Státní pomoc pro Smartwings?
26.05.2020 27 Dražba komiksu s postavou Asterixe 15.06.2020 38 Prohlídky bytů v Horoměřicích
26.05.2020 33 Koncert Pražské filharmonie v Obecním domě 16.06.2020 6 Déšť vyplavil ropu se skladu státních rezerv

27.05.2020 22 Očkování proti klíšťové encefalitidě 17.06.2020 11 EK chce na krátkou dobu uvolnit pravidla
27.05.2020 24 Pokračují nepokoje v Hongkongu 18.06.2020 3 Uvolnění opatření od 22. června

30.05.2020 3 Obcím klesají příjmy, odkládají investice 18.06.2020 4 Další cesty do zahraničí volné
30.05.2020 9 Epicentrum nákazy v Jižní Americe 19.06.2020 23 Silné deště a kvalita vody
31.05.2020 6 Násilnosti a nepokoje ve městech USA 19.06.2020 32 Izraelský Ejlat bez turistů
31.05.2020 21 Cena přepravy jednoho pasažéra 19.06.2020 33 Návrat kultury do českokrumlovských ulic
01.06.2020 10 Festival ukazuje sochy v ulicích 19.06.2020 34 Rekonstrukce Slovenské strely

02.06.2020 4 Opozice k údajnému střetu zájmů premiéra 20.06.2020 18 Velká voda na Frýdlantsku
02.06.2020 7 Testování v Dole Darkov 21.06.2020 24 Inventura soch v Británii

02.06.2020 22 Koronavirus v Izraeli 22.06.2020 15 Vyšetřování útoku nožem v Británii
03.06.2020 11 Obnova zahrady u Pernštejna 22.06.2020 25 Výsledky státních maturit
05.06.2020 25 Peníze na záchranný balíček pro EU 24.06.2020 32 Připomínka vypálení obce Ležáky Nacisty

06.06.2020 15 Zákaz propagace nacismu 24.06.2020 35 Koncert České filharmonie

06.06.2020 18 Dopravní přestupky v Praze 25.06.2020 17 Strojírenský veletrh v Brně letos nebude
06.06.2020 21 Dopady na cestovní ruch 25.06.2020 18 Pátrání po obětech povodní

08.06.2020 27 Koronavirus v domově pro seniory v Litovli 26.06.2020 6 Koronavirus v USA

08.06.2020 38 Otevřené zahrady v brněnském biskupstí 26.06.2020 11 ČSA propouští
10.06.2020 8 Peter Pellegrini končí ve Směru 26.06.2020 23 70 let od vraždy Milady Horákové
10.06.2020 23 Zdražování potravin doma a v zahraničí 27.06.2020 5 Druhá vlna koronaviru v Izraeli
11.06.2020 4 Otevírání německých hranic 27.06.2020 30 Likvidace Vlčího bobu na Šumavě

11.06.2020 8 Vládní daňový balíček v Senátu 29.06.2020 1 Přísnější opatření v ohniscích nákazy

11.06.2020 31 Kampaň TOP 09 29.06.2020 13 Návrh paušální daně
12.06.2020 18 Čeští podnikatelé v Chorvatsku 29.06.2020 27 Požár bytu v Brně
13.06.2020 27 Chybí kontejnery na tříděný odpad 30.06.2020 8 Situace na Karvinsku

14.06.2020 22 Malý zájem o dovolenou v hlavním městě 30.06.2020 21 Stavba přehrad v ČR
14.06.2020 30 Sbírka historických lodí 30.06.2020 26 Odklad anexe Západního břehu Jordánu
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01.07.2020 21 Kontaminovaná půda po úniku nafty 21.07.2020 15 Zájemci o pozemky

01.07.2020 22 Teplárny chtějí méně spoléhat na uhlí 21.07.2020 22 Nepokoje v amerických městech

01.07.2020 24 Jednání o anexi Západního břehu Jordánu 22.07.2020 17 Lokální ohniska koronaviru v ČR

01.07.2020 32 Kavárna Perla v Českých Budějovicích 25.07.2020 3 V pátek přibylo 281 nových případů

02.07.2020 11 Spory o předvolební debaty v Polsku 25.07.2020 6 Přísnější opatření v Česku

02.07.2020 12 Výstava Alfonse Muchy a Pasty Onera 25.07.2020 17 Pohraniční opevnění jako cíl turistů

02.07.2020 21 Čeští vojáci na misi v Afghánistánu 25.07.2020 19 V Česku přibývá lidí, kteří propadají hazardu

02.07.2020 27 Rozvoj telemedicíny v Česku 25.07.2020 26 Azurové pobřeží bez bohatých turistů

02.07.2020 30 Osud Jiřího Potůčka z výsadku Silver A 25.07.2020 30 Demonstrace za svobodu médií v Budapešti

03.07.2020 2 Nová pravidla pro cesty do Slovinska 27.07.2020 1 Koronavirus v Česku

03.07.2020 12 Dny lidí dobré vůle na Velehradu 28.07.2020 4 Nový školní rok

03.07.2020 24 Spory o dostavbu odpočívky na D35 28.07.2020 17 Typické české léto

05.07.2020 22 Zadržování vody v krajině 28.07.2020 28 Ostraňování vraků z ulic

06.07.2020 26 Prohlídka skanzenů a domů 29.07.2020 32 Německá policie stále pátrá po zmizelé dívce

08.07.2020 11 Situace na Karvinsku a Frýdeckomístecku 29.07.2020 33 Přípravy na Tour de France pokračují

08.07.2020 31 Priority setkání prezidentů USA a Mexika 29.07.2020 36 Začala tradiční pouť do Mekky

08.07.2020 33 Ocenění malého hrdiny 30.07.2020 21 Končí žádost o příspěvek na nájem

09.07.2020 9 Lékařská fakulta bez akreditace 30.07.2020 32 Nová nemocnice v Náchodě

09.07.2020 30 Nedostatek potravin na Kubě 31.07.2020 18 Návštěvnost Moravského krasu

09.07.2020 35 Freska v Broumově 31.07.2020 32 Spuštění nového tankeru na Labe

10.07.2020 4 Kompenzace pro část pracujících 01.08.2020 3 Obce dostanou data o nakažených

11.07.2020 22 Turisté nezákonně kempují 01.08.2020 6 Návštěvy v nemocnicích

11.07.2020 31 Odklad plánů na anexi osad 01.08.2020 33 Odstraňování žvýkaček

13.07.2020 8 Pravidla pro cesty ze zahraničí 03.08.2020 17 Koronavirový semafor v ČR

14.07.2020 12 Situace na Karvinsku 03.08.2020 19 Mimořádná opatření ve Vlčnově

14.07.2020 29 Protesty zahraničních studentů v USA 03.08.2020 29 Dům kultury města Ostravy projde opravou

17.07.2020 4 Nákaza koronavirem v Česku 03.08.2020 30 Prázdniny pro děti s hemofilií

19.07.2020 9 Vydatné deště v Česku 05.08.2020 2 Vyšetřování příčin masivní exploze

19.07.2020 28 Stádlecký most ničí dřevomorka 05.08.2020 4 Bejrút po explozi

19.07.2020 30 Berlínský ekologický experiment 05.08.2020 15 Odměny pro zdravotníky
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05.08.2020 20 Češi pomůžou při záchranných pracích 28.08.2020 27 Festival filmové hudby v Poděbradech

06.08.2020 12 Sporné Trumpovy výroky o koronaviru 29.08.2020 1 Opatření proti koronaviru v Česku

06.08.2020 14 Rusalka v podání mladých umělců 29.08.2020 20 Letošní úroda ovoce

07.08.2020 12 Národní rozpočtová rada kritizuje kroky vlády 29.08.2020 25 Stav Libeňského mostu v Praze

07.08.2020 34 4 nové zvony pro pražské kostely 29.08.2020 27 Nezaměstnanost v Itálii

08.08.2020 30 Dohled nad závody motocyklů 29.08.2020 29 Uctění památky na Šanově

09.08.2020 22 Rychlejší daňové odpisy majetku 30.08.2020 11 Rekonstrukce bitvy

10.08.2020 17 Vítané roušky na hradech a zámcích 31.08.2020 9 Aktuální stav čerpání evropských dotací

10.08.2020 22 Odkupování bytů H-Systém 31.08.2020 31 Výročí polských srpnových dohod

11.08.2020 27 Přemnožení komáři na Třeboňsku 31.08.2020 34 Dokument ČT o koronaviru

12.08.2020 11 Končí Letní filmová škola 01.09.2020 11 Hospodaření státu

12.08.2020 23 Migranti na cestě do Británie 01.09.2020 31 ŘSD vybralo projektanty na dostavbu jihočeské dálnice

13.08.2020 3 Propad příjmů v době pandemie 02.09.2020 17 Jednání o Bělorusku

13.08.2020 11 Historická dohoda na Blízkém východě 02.09.2020 20 Ztráty tuzemských pivovarů

13.08.2020 30 Kontroly na letních dětských táborech 02.09.2020 21 Měsíc do podzimních voleb

15.08.2020 15 Odlet židovských sirotků do Prahy 02.09.2020 31 Spory o projekt dálnice D3

16.08.2020 11 Spojené Arabské Emiráty navázaly vztahy s Izraelem 02.09.2020 32 Znečištěné prostředí a zdraví lidí

17.08.2020 17 Oprava bohumínského domu po požáru 03.09.2020 20 Vyšetřování vraždy Jána Kuciaka

18.08.2020 20 Nová bezpečnostní opatření na železnici 04.09.2020 5 Seznam zemí podle míry rizika nákazy

20.08.2020 3 Kritika ministra zdravotnictví 04.09.2020 7 Konec české mise na Tchaj-wanu

20.08.2020 25 E-neschopenky fungují už půl roku 05.09.2020 19 Tržby prodejců aut jsou o desetinu nižší

21.08.2020 16 Protivládní protesty v Bělorusku 05.09.2020 22 Poslední splutí Vltavy v hlavní sezóně

22.08.2020 8 Dochované vzkazy ze srpna 1968 06.09.2020 12 Preference před podzimními volbami

22.08.2020 14 Historická akce Cihelna 2020 bez diváků 06.09.2020 20 Finty falešných advokátů

23.08.2020 7 Počet provedených testů 07.09.2020 4 Roušky pro volby a důchodce

23.08.2020 20 Návštěvnost Pražského hradu 07.09.2020 6 Uzavírání škol a opatření proti covidu-19

26.08.2020 7 Hospitalizace prezidenta 07.09.2020 11 Zatýkání odpůrců běloruského režimu

26.08.2020 23 Izolace fotbalové reprezentace 07.09.2020 23 Omluva za výrok prezidenta

27.08.2020 6 Tzv. cestovatelský semafor 07.09.2020 29 Neštěstí ve Studénce u soudu

27.08.2020 35 Odstraňování naplavenin z brněnské přehrady 08.09.2020 20 Plán očkování proti koronaviru
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11.09.2020 1 Mapa okresů podle míry rizika nákazy koronavirem 01.10.2020 35 Zaplavený rybník

11.09.2020 24 Jak poznat kvalitní roušku 02.10.2020 28 Vojtěch Dyk v roli skladatele

12.09.2020 10 Sporu o zrušení zaručené mzdy 03.10.2020 4 Výsledky krajských voleb

12.09.2020 27 Tržnice v Holešovicích slaví 125 let 03.10.2020 19 Duely 2. kola senátních voleb

12.09.2020 28 Československý nábytek opět v módě 04.10.2020 1 Prezidentská gratulace

13.09.2020 5 Nákaza v sanatoriu v Holicích 04.10.2020 10 Koalice na jihu Moravy

14.09.2020 39 Bratři Rašilovovi v jednom představení 05.10.2020 3 Přibývá nakažených zdravotníků

17.09.2020 3 Nárůst počtu nakažených 05.10.2020 7 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů

18.09.2020 3 Nárůst počtu nakažených 06.10.2020 1 Jednání o pomocí restauratérům

18.09.2020 29 Předvolební debaty ČT 06.10.2020 7 Konflikt v Náhorním Karabachu

18.09.2020 31 Redakce na palubě lodi 06.10.2020 14 Nárůst počtu nakažených

21.09.2020 21 Koronavirus ve školách 06.10.2020 25 Respirátory pro učitele

22.09.2020 2 Prymula nevyloučil zpřísnění opatření 08.10.2020 6 Jednání vlády s opozicí

22.09.2020 4 Vývoj nákazy v ČR 10.10.2020 27 Podpora pro chlapce šijícího roušky

23.09.2020 22 Výdaje na obranu 11.10.2020 9 STAN začínají jednat o předsedovi horní komory

24.09.2020 11 Dopravní nehody na D1 12.10.2020 9 Kompenzace za kulturní a sportovní akce

24.09.2020 13 Výstava Rembrandtových děl v Národní galerii 12.10.2020 16 Sankce proti Rusku

25.09.2020 14 Německo považuje celé Česko za rizikové 12.10.2020 18 Sníh na horách a vydatné deště

25.09.2020 23 Protesty proti zavírání dolů v Polsku 12.10.2020 22 Obchodní centra bez davů

25.09.2020 27 Soud 73 letému muži, který způsobil požár ubytovny 13.10.2020 6 Podpora pro odvětví zasažená opatřeními

26.09.2020 7 Den smutku na Ukrajině 13.10.2020 20 Zeman podpořil rozpočet

26.09.2020 12 Vyšetřování kontaminace řeky Bečvy 14.10.2020 6 Dodržování opatření v Česku

27.09.2020 10 Doplnění obsazení Nejvyššího soudu USA 14.10.2020 23 Ministryně spravedlnosti nesouhlasí se zprávou

28.09.2020 6 Nárůst počtu nakažených 15.10.2020 31 Soud kvůli výtržnictví na Prague Pride

28.09.2020 24 Svatováclavských poutí ubylo 16.10.2020 11 Summit EU v Bruselu

29.09.2020 2 Část středních škol má zavřít na dva týdny 18.10.2020 1 Vývoj epidemie v Česku

29.09.2020 28 Výpověď úředníků v kauze sportovních dotací 18.10.2020 3 Dotace pro potravináře

30.09.2020 19 Volby z auta 18.10.2020 20 Přesuny lidí na venkov

30.09.2020 20 Začaly volby 19.10.2020 18 Vyšetřování výtržností po nedělní demonstraci

30.09.2020 33 Studentské formule 20.10.2020 5 Debaty o uzavření ekonomiky
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20.10.2020 26 Situace v okolních zemích 08.11.2020 19 Velvyslanci H. Kmoníčkovi bude prodloužen mandát

20.10.2020 31 Vyšetřování vraždy učitele ve Francii 08.11.2020 20 Jednání o snížení daní

22.10.2020 17 Práce zdravotníků v první linii 09.11.2020 9 Ztráty cestovního ruchu

22.10.2020 21 Veřejná zakázka na projektanta nové nemocnice 09.11.2020 16 Žaloby na volby

23.10.2020 16 Koronavirus v Česku 09.11.2020 24 Testování seniorů

23.10.2020 18 Volné kapacity v nemocnicích 09.11.2020 25 Druhy testů

24.10.2020 6 Do ČR dorazily plicní ventilátory z EU 09.11.2020 26 Nakažení senioři a personál

24.10.2020 20 Cesty do Rakouska stále bez omezení 10.11.2020 2 Testování v pečovatelských domech

25.10.2020 3 Varování před kolapsem zdravotnictví 11.11.2020 12 Komplikované předávání moci v USA

25.10.2020 14 Zrušení superhrubé mzdy a snížení daně 11.11.2020 35 Husa z okénka

25.10.2020 29 Dohoda polského Krakova s Airbnb 11.11.2020 36 Česká lůžka do Francie

27.10.2020 17 Obchodníci reagují na nové zákazy 12.11.2020 3 Převoz pacientů z Benešova do Prahy

27.10.2020 19 Restaurace zachraňuje prodej s sebou 12.11.2020 32 Různé přístupy k práci z domova

28.10.2020 18 Kostel na Petříně zničily plameny 12.11.2020 37 U Berlína vysychají jezera

28.10.2020 27 Státní vlajky 13.11.2020 24 Česká armáda se loučí se zemřelou vojákyní

29.10.2020 4 Hematolog s mezinárodními zkušenostmi 14.11.2020 27 Studenti pomáhají zdravotníkům

29.10.2020 32 Když chybí zákazníci 15.11.2020 13 Biologický průzkum Bečvy

30.10.2020 3 Sněmovní debata o nouzovém stavu 15.11.2020 27 Ceny Thálie je poprvé jen on-line

31.10.2020 20 Víkend před Památkou zesnulých 15.11.2020 30 Krajská hygienická stanice zakázala provoz autokina

31.10.2020 21 Úzkost u dětí kolem koronaviru 16.11.2020 4 Vládní plán na zvládání epidemie

02.11.2020 8 Finále předvolební kampaně v USA 16.11.2020 9 Semafor ministerstva zahraničí ČR

02.11.2020 27 Nový hejtman Královéhradeckého kraje 17.11.2020 5 Oslavy ovlivnila platná omezení

04.11.2020 1 Prezidentské volby v USA 18.11.2020 31 Sanace svahu pod náchodským zámkem

04.11.2020 8 Hrozba soudních pří o výsledky voleb 20.11.2020 2 Státní rozpočet přijde o víc než 100 miliard

05.11.2020 24 Polský dopravce bude létat mezi Prahou a Ostravou 20.11.2020 17 Dopady daňových změn na výdělky

05.11.2020 26 Jiří Švachula dnes opustil brněnskou vazební věznici 20.11.2020 30 Dokument o Charlesi Aznavourovi

06.11.2020 8 Nárůst počtu nakažených 21.11.2020 33 Výroba aut v Česku

06.11.2020 13 Rakousko po teroristickém útoku zavře dvě mešity 22.11.2020 21 Uvolňování opatření v Polsku

08.11.2020 2 Získané hlasy volitelů 22.11.2020 23 Vysvěcení kostela na sídlišti Barrandov

08.11.2020 17 Přání herců k nadcházejícím Vánocům 22.11.2020 26 Prodej výrobků ze Západního břehu Jordánu
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23.11.2020 23 Blokáda dopravy v Polsku 12.12.2020 1 Jak omezit setkávání lidí

23.11.2020 25 Hongkong zadržel prodemokratického aktivistu 13.12.2020 5 Rezervace termínů na rychlotesty

24.11.2020 12 Nákaza na letišti v Šanghaji 13.12.2020 21 Vánoční bohoslužby on-line

24.11.2020 31 Dohánění učiva 13.12.2020 26 Náhrady za zrušené školy v přírodě

27.11.2020 3 Nejasné datum uvolnění opatření 14.12.2020 5 Vánoční prázdniny začnou dříve

28.11.2020 25 Plazma jako lék proti koronaviru 16.12.2020 26 Senát jednal o alimentech i očkování

29.11.2020 13 Aukční rekordy českých výtvarníků 17.12.2020 4 Vyjednávání o podpoře pro státní rozpočet

29.11.2020 18 Zázemí v přírodních parcích 17.12.2020 5 Deset let od revoluce v arabském světě

29.11.2020 22 Výstava betlému 17.12.2020 8 Skiareály se připravují na otevření

30.11.2020 8 Týdenní počty úmrtí 17.12.2020 18 Nákupy dárků on-line

01.12.2020 7 V německém Trevíru vjelo auto do lidí 19.12.2020 14 Plán očkování obyvatel v Izraeli

01.12.2020 23 Jednání o dohodě mezi EU a Británií 20.12.2020 9 Jednání o dohodě mezi EU a Británií

02.12.2020 1 Daňový balíček v Senátu 20.12.2020 21 Netradiční bohoslužby během Vánoc

03.12.2020 21 Sníh komplikoval dopravu 21.12.2020 7 Nové zákazy by platily od pátku

04.12.2020 7 Nezaměstnanost stoupla 21.12.2020 33 Světlo jako terapie

04.12.2020 19 Úpravy běžeckých stop na Šumavě 22.12.2020 6 Pátý stupeň bez výjimek

05.12.2020 2 Lidí přibylo v centrech měst i MHD 22.12.2020 14 Očkování ve Spojených státech

06.12.2020 20 Senioři se setkávají on-line 22.12.2020 19 Přeprava zboží

06.12.2020 29 Živý betlém na břehu Vltavy 23.12.2020 1 Přísnější opatření

07.12.2020 2 Nová omezení 25.12.2020 1 Dohoda o vztazích pro brexitu

07.12.2020 5 Debaty o zpřísnění zákazů 25.12.2020 2 Reakce na dohodu EU s Velkou Británií

07.12.2020 33 Zemřel Vadim Petrov 25.12.2020 20 Ruská policie vtrhla do bytu blízké spolupracovnice

07.12.2020 36 Lockdown v Kalifornii 26.12.2020 22 Duchovní pomoc v nemocnicích

08.12.2020 5 Opozice kritizuje vládní opatření 27.12.2020 1 Vakcína v Česku

08.12.2020 24 Odebrání dítěte kvůli odmítání očkování 28.12.2020 4 Kampaň k očkování

08.12.2020 33 Natáčení filmu o J. Myslivečkovi 28.12.2020 29 Výročí výsadků Anthropoid, Silver A a Silver B

08.12.2020 34 Historie Lennonovy zdi v Praze 29.12.2020 18 Končí papírové dálniční kupony

09.12.2020 1 Sněmovna o prodloužení nouzového stavu 29.12.2020 20 Převoz prchajících Rohingů na ostrov

09.12.2020 17 Polský kompromis pro rozpočet EU 30.12.2020 18 Popularita otužování rychle roste

10.12.2020 16 Růst cen v ČR 30.12.2020 25 Růst mezd zřejmě zpomalí
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02.01.2020 11 Nová matrika v Litoměřicích 02.04.2020 2 Vymezení lůžek pro nakažené seniory

14.01.2020 16 Městské lesy jsou kvůli kůrovci ztrátové 06.04.2020 5 Praktičtí lékaři v době koronaviru
17.01.2020 2 Vlaky Arrivy v Libereckém kraji 08.04.2020 7 Některé restaurace už zřejmě neotevřou
17.01.2020 6 Únik kyseliny v mlékárně nikoho nezranil 09.04.2020 6 Přecházení uzavřených hranic

21.01.2020 5 Domov pro seniory Metuj končí 17.04.2020 10 Ve Středočeském kraji začal provoz chytré karantény
23.01.2020 9 Aplikace Záchranka funguje i v Maďarsku 13.05.2020 14 Káňata havrany z Tábora nevyhnala
04.02.2020 8 Dřevěná studna - nejstarší dřevěná stavba na světě 20.05.2020 7 Kvůli suchu nelze napouštět bazény
05.02.2020 7 Městský soud v Praze začal projednávat kauzu 21.05.2020 1 Požár lesa nad MalouSkálou

12.02.2020 4 Škody po silném větru 22.05.2020 16 Ulice po I. Jirousovi pojmenovaná nebude
25.02.2020 6 Praskání domů kvůli důlní vodě 25.05.2020 12 Otevření venkovních koupališť

25.02.2020 7 Začala pylová sezóna - letos dříve 29.05.2020 3 Hrozí sesuv skalního masivu v Ústí n. Labem
10.03.2020 7 Hokejové zápasy dnes bez diváků 02.06.2020 13 Stavba nové retenční nádrže v Plzni
13.03.2020 6 Kontroly na hranicích 04.06.2020 4 Rakousko zrušilo kontroly na hranicích

13.03.2020 8 Výroba ústenek v Červeném Kostelci 15.06.2020 8 Nevidomá žena pomáhá popáleným

18.03.2020 3 Opatření proti šíření koronaviru: situace v krajích 15.06.2020 13 Výstava o českých patronech v Kutné Hoře

24.03.2020 7 Sportovcům chybí prostory k tréninkům 18.06.2020 2 Voda ve Volarech je po dešti nekvalitní
26.03.2020 7 Nákaza ve stacionáři v Č. Krumlově 25.06.2020 6 Nákaza koronavirem v závodu



50Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2020

ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Prahy 2/2
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01.07.2020 14 Nedostatek dělníků z Ukrajiny 05.10.2020 6 Povolební jednání na Vysočině

01.07.2020 8 Uvolnění opatření 14.10.2020 1 Řeky se vylily z břehu

09.07.2020 13 Peníze pro nemocnice 15.10.2020 1 Nárůst počtu nakažených

13.07.2020 4 Výročí tragické srážky tramvají 19.10.2020 18 Auto v bahnité strouze

20.07.2020 5 Zbrojařské firmy krizi zatím nepociťují 22.10.2020 18 Stavba Plzeňského východního okruhu

27.07.2020 10 Měření kvality vody 23.10.2020 13 Na kopci Holedná se staví rozhledna

03.08.2020 9 Prague Pride: místo průvodu plavba lodí 03.11.2020 6 Přetížená zdravotnická záchranná služba

03.08.2020 3 Turisté odříkají cesty do Prachatic 05.11.2020 5 Kostel sv. Mikuláše v Hradci Králové

06.08.2020 4 Testování v prachtické firmě Intica 05.11.2020 16 Zahrádky musí zrušit

10.08.2020 5 Vyšetřování požáru a diskuse o zásahu 18.11.2020 2 Malotřídky otevřely i pro starší děti

13.08.2020 1 Cestování do Řecka 30.11.2020 2 Přijímací zkoušky a maturity

28.08.2020 9 Nedostatek policistů a hasičů 08.12.2020 1 Zkrácení otvírací doby restaurací

04.09.2020 6 Stavba horkovodu z Temelína 10.12.2020 8 Darovaná pianina pro ZUŠ

04.09.2020 10 V Cítolibech někdo navrtal vrby v aleji 10.12.2020 16 Speciální péče pro lidi s obezitou

10.09.2020 16 Invaze komárů po lokálních záplavách 16.12.2020 12 Problémy nematuritních ročníků

22.09.2020 11 Spor o kostelní zvonění 16.12.2020 15 Vietnamské bohoslužby v Kolíně

29.09.2020 13 Zájem o poukazy do lázní neutichá 22.12.2020 4 Předvánoční termíny testování jsou plné
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10.01.2020 8 Zimní sčítání ptactva 06.04.2020 4 Ochranné prostředky pro pohřební služby

14.01.2020 7 Mustang propadne státu 16.04.2020 9 Rekonstrukce zavřených provozů
15.01.2020 10 Kandidáti na ombudsmana 17.04.2020 4 Uvolňování opatření
17.01.2020 4 Hokejová DRFG aréna bude mít nové chlazení 27.04.2020 1 Rozvolňování opatření

20.01.2020 1 Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera 28.04.2020 11 Počet nakažených
21.01.2020 4 Lihový boss vypovídal jako svědek v kauze své matky 05.05.2020 16 Zásady rozvoje JM kraje jsou platné
07.02.2020 10 Kamiony v obcích 15.05.2020 15 Tapiserie ze zámku Ždánice
10.02.2020 3 Následky větru 18.05.2020 13 Finanční ztráta kraje

18.02.2020 5 "Lex Babiš" beze změn 26.05.2020 9 Ruské kolo
20.02.2020 3 Nový ombudsman 27.05.2020 13 Rozpočet Brna po koronaviru

26.02.2020 7 Opravy vnitrobloků 28.05.2020 13 Začal samosběr jahod
06.03.2020 1 Opatření kvůli koronaviru 02.06.2020 5 Kolony kamionů v Mikulově
09.03.2020 3 Koronavirus v České republice 05.06.2020 13 Sportoviště na brněnském výstavišti

11.03.2020 6 Omezený počet osob na mších 12.06.2020 15 Zájem o aktivní dovolené roste

11.03.2020 8 Vybírání daňového přiznání v obcích 18.06.2020 16 Omezení v kultuře

12.03.2020 7 Nákaza v Moravskoslezském kraji 24.06.2020 5 Prodloužení tramvaje na Kamechy
31.03.2020 14 Finanční dar pro podnikatele
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02.07.2020 9 Nový předseda jihomoravského ANO 16.10.2020 11 Rekonstrukce Lužánek

03.07.2020 1 Seriál ČT na podporu turismu v Česku 20.10.2020 3 Pomoc proti koronaviru

09.07.2020 2 Nejdeštivější dny v červnu 21.10.2020 2 Zavírají vybrané obchody

13.07.2020 9 Výročí nálezu Věstonické venuše 21.10.2020 9 Proud přes Pálavu

23.07.2020 2 Opatření proti koronaviru 27.10.2020 6 Plošné testování v domech pro seniory

14.08.2020 2 Církevní turistika 11.11.2020 2 Volba hejtmana

19.08.2020 2 Výjimky z nošení roušek 11.11.2020 4 Volba hejtmana

19.08.2020 5 Ve Zlínském kraji nosí lidé roušky v ambulancích 12.11.2020 14 Těžební průzkum na Břeclavsku

20.08.2020 9 Zlín Film Festival 23.11.2020 9 Aktivity pro obyvatele Rosic

24.08.2020 2 Zásahy u nevybuchlé munice z 2. světové války 23.11.2020 11 Potravinová sbírka

31.08.2020 13 Změny v dopravě 10.12.2020 13 Pianina do základních škol

11.09.2020 17 Skončil Zlín Film Festival 11.12.2020 2 Situace v nemocnicích

15.09.2020 2 Problémy s trasováním 11.12.2020 12 Opatření pro horské hotely

22.09.2020 3 Vysoké školy řeší situaci kolem výuky různě 21.12.2020 18 Vína pro zdravotníky

29.09.2020 16 Konec záchranných prací ve Vrběticích 28.12.2020 17 Situace umělců

30.09.2020 13 Otrava na Bečvě 29.12.2020 12 Provoz v pálenicích

08.10.2020 2 Opatření proti covidu-19
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09.01.2020 13 Houslista Jiří Vodička v rodné Ostravě 14.04.2020 14 Muzeum sbírá ručně šité roušky
14.01.2020 7 Chřipka útočí 16.04.2020 5 Potravinové balíčky pro bezdomovce

14.01.2020 9 Zámek Hnojník přivítá studenty 24.04.2020 7 Lázně budou moct otevřít v pondělí
20.01.2020 11 Účetní CK zpronevěřila statisíce 24.04.2020 13 Pomoc podnikatelům
21.01.2020 3 Ostrava nezaplatí Hošťálkovicím příjezdovou cestu 27.04.2020 16 Plánované operace

28.01.2020 1 Tři podezření na koronavirus na Opavsku 04.05.2020 6 Výročí masakru v Javoříčku
06.02.2020 9 Pokuta Arrivě za dopravní potíže 12.05.2020 12 Končí žádosti o dar v Ostravě

19.02.2020 11 Stát znovu povolil jed proti hrabošům 15.05.2020 6 Novinky v uvolňování opatření
19.02.2020 13 Vedoucí lékárny před soudem 20.05.2020 8 Ostrava prodá Ekova Electric
20.02.2020 2 První případ spalniček v roce 2020 26.05.2020 3 Koronavirus mezi policisty

26.02.2020 8 Privátní mobilní síť 5G 27.05.2020 5 CK Alexandria ruší letecké zájezdy
11.03.2020 2 Podvodník chtěl hospitalizaci 12.06.2020 1 Hygienici uvolnili opatření na Karvinsku
12.03.2020 9 Nasazení pracovníků laboratoří 24.06.2020 5 Bahno zničilo studny v Šumvaldu
13.03.2020 2 Uzavřené oddělení nemocnice F-M 26.06.2020 11 Preventivní kontroly na silnicích

13.03.2020 3 Hospodští se bojí o svou existenci 29.06.2020 5 Obce řeší potíže s vodou
13.03.2020 8 Knihovny řeší, jak fungovat 30.06.2020 1 Přísnější režim na Karvinsku
17.03.2020 12 Koronavirus na Uherskohradišťsku
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01.07.2020 7 Velitelství pozemních sil v Olomouci 01.10.2020 2 Jak se bude volit

03.07.2020 13 Beats for love v menší verzi 08.10.2020 3 Od pondělí zrušené kulturní akce

08.07.2020 4 Nákaza koronavirem v MS kraji 09.10.2020 1 Začalo druhé kolo senátních voleb

14.07.2020 12 Nová beachvolejbalová hřiště 12.10.2020 4 Covid-19 ve dvou domovech pro seniory

15.07.2020 10 Nabízejí práci bezdomovcům 19.10.2020 5 Veřejná doprava v nouzovém režimu

31.07.2020 3 Vinařské cyklostezky 23.10.2020 11 Divadla a soubory v nejistotě

12.08.2020 16 Dobrovolníci zdobí oddělení 02.11.2020 7 Poradenská střediska na šachtách

12.08.2020 3 Obnova domu se komplikuje 05.11.2020 10 Zabezpečení dřevěných staveb

20.08.2020 2 Zrušené akce v krajích 09.11.2020 11 Nová pravidla pro cestování do zahraničí

21.08.2020 9 Koronavirus na Opavsku a v Sigmě Olomouc 16.11.2020 13 350. výročí úmrtí J. A. Komenského

25.08.2020 7 Začalo moštování ovoce 23.11.2020 4 Knihovny spustily výdejová okénka

31.08.2020 1 V MS kraji otevřou všechny školy 01.12.2020 12 Evropský den testování HIV

04.09.2020 2 Vývoj počtu nakažených 07.12.2020 11 Záchrana zchátralých nádraží

14.09.2020 15 Volby v Pardubickém kraji 08.12.2020 6 Sport bez roušky jen s platným testem

16.09.2020 7 Zápach v Ostravě 28.12.2020 11 Obchody v nových podmínkách

18.09.2020 1 Volby 2020: Olomoucký kraj 29.12.2020 2 Plošné testování pokračuje

25.09.2020 3 Hospody zavřely ve 22:00
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Zprávy ve 23 1/4

Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek
02.01.2020 14 Růst cen kvůli daňovému balíčku 17.02.2020 3 Dopady koronaviru na turistický ruch

04.01.2020 7 Lidé utekli před požáry na pobřeží 17.02.2020 16 Nebezpečí chytrých telefonů pro děti
05.01.2020 12 Státní opera se opět slavnostně otevřela 19.02.2020 4 Vojtěch Filip měl srdeční příhodu
07.01.2020 11 Pět let od útoku na Charlie Hebdo 20.02.2020 1 Jednání o dlouhodobém finančním rámci EU

11.01.2020 3 Babiš souhlasí s tím, že by H. Válková měla odmítnout 20.02.2020 13 Zemřel programátor Larry Tesler
11.01.2020 10 Málo sněhu na horách v Česku 22.02.2020 2 Itálie: druhá oběť koronaviru

12.01.2020 3 Protesty v Teheránu 27.02.2020 10 Stanovisko k dopisu čínské ambasády
12.01.2020 4 Zítra začne soud v případu Kuciak 27.02.2020 11 Vláda asi odloží zavedení digitální daně

16.01.2020 2 Summit V4 a Rakouska v Praze 03.03.2020 12 Zeman pojede na summit v Číně
17.01.2020 14 Kandidáti na ombudsmana 04.03.2020 12 Nahrávka projevu T.G. Masaryka

18.01.2020 4 Ptačí chřipka se vrátila do Česka 11.03.2020 27 Počet nakažených v Česku stoupl na 94
18.01.2020 7 Vzpomínka na Jana Palacha 11.03.2020 29 Světová pandemie koronaviru
22.01.2020 7 Protesty na řeckých ostrovech 18.03.2020 14 Návrat českých turistů ze světa

26.01.2020 1 Opatření proti koronaviru v Česku 20.03.2020 4 Babiš očekává až 200 miliardový schodek
28.01.2020 8 Polsko povolilo rozšíření hnědouhelného dolu u hranic 22.03.2020 7 Riziko nákazy koronavirem u pendlerů

31.01.2020 6 Británie už není v EU 24.03.2020 3 V ČR podlehli nemoci covid-19 tři lidé
31.01.2020 7 Češi v Británii a cestování do Británie 26.03.2020 3 ČNB snížila úrokovou sazbu
01.02.2020 10 Teplé počasí 27.03.2020 21 D. Trump pogratuloval B. Netanjahuovi k posunu

03.02.2020 9 Soud rozdělil kauzu Kuciak 27.03.2020 22 Zlatý Ámos

05.02.2020 6 Čína: počet nakažených přesáhl 24 000 28.03.2020 12 Testování látek proti covidu-19
05.02.2020 13 Novinářská cena Ferdinanda Peroutky 28.03.2020 16 Požár skládky v Litvínově
06.02.2020 3 Překlad závěrečné auditní zprávy EK 29.03.2020 18 Česko posílá pomoc Itálii a Španělsku
11.02.2020 5 Cena systému k dálničním známkám 30.03.2020 7 Tisková konference pro jednání vlády

11.02.2020 13 Stroj pro aplikaci jedu proti hrabošům 31.03.2020 12 Koronavirus ve světě

14.02.2020 5 Slovensko se chystá na parlamentní volby 31.03.2020 16 Nárůst počtu případů koronaviru v USA
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Zprávy ve 23 2/4

Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek
01.04.2020 3 ČNB zmírnila podmínky pro hypotéky 23.05.2020 9 Doporučené očkování proti chřipce

03.04.2020 13 Návštěvnost veřejných míst 25.05.2020 6 Konec otevírací doby pro seniory
04.04.2020 1 4362 nakažených v ČR 25.05.2020 11 NKÚ o armádních nákupech
05.04.2020 3 Dva termíny přijímacích zkoušek nebudou 25.05.2020 14 Odškodné za manipulace s emisemi

05.04.2020 8 Královna Alžběta II. o koronaviru 27.05.2020 5 Petr Nečas podle soudu křivě svědčil
05.04.2020 23 Vliv epidemie na vztah Číny a Tchajwanu 30.05.2020 3 Nákaza koronavirem v orlovském gymnáziu

11.04.2020 2 Kdy se otevřou školy 31.05.2020 7 Přísnější tresty za týrání zvířat

12.04.2020 6 V Pardubicích děkovali zdravotníkům 31.05.2020 1 Protesty v USA pokračují

17.04.2020 5 Pokuty za přestupky 02.06.2020 14 Nehody silničářů
18.04.2020 15 Špatná úroda brambor kvůli suchu 03.06.2020 11 Uvolňování opatření v Itálii
19.04.2020 12 Výzva papeže Františka 04.06.2020 5 Lidé mohou jet na Slovensko bez omezení

22.04.2020 16 Nakládaní policie s DNA získanými při vyšetřování 05.06.2020 12 Policie nebude lidem bránit ve shromažďování
25.04.2020 21 Cestování v době pandemie 06.06.2020 7 Kampaň před krajskými volbami

28.04.2020 4 Armádní pomoc v Mariánských Lázních 07.06.2020 6 Spory kolem cesty na Tchaj-wan
28.04.2020 14 Odškodnění pro rodinu Pavla Wonky 09.06.2020 15 Dotace pro pěstitele brambor
30.04.2020 13 Rozporuplné zprávy o Kim Čong-unovi 12.06.2020 17 Intenzivní srážky zmírnily sucho

02.05.2020 17 Koronavirus v zemích třetího světa 14.06.2020 9 Projev francouzského prezidenta

05.05.2020 19 Stavba nového mariánského sloupu 14.06.2020 13 Obnova cestování po Evropě
07.05.2020 3 Dezinfekce chebské nemocnice 15.06.2020 8 Plošné testování na Strakonicku
10.05.2020 3 Návrat zákazníků do obchodních center 15.06.2020 13 Náhradní výživné
10.05.2020 15 Uvolňování vládních opatření 24.06.2020 7 Polský prezident v Bílém domě

13.05.2020 11 Ztráty nemocnic 24.06.2020 12 78 let od vyhlazení osady Ležáky

17.05.2020 10 Itálie: nejméně obětí od 9. března 24.06.2020 17 Ministři obrany V4 jednali v Praze

21.05.2020 15 Místo pro Muzeum paměti 20. století 29.06.2020 10 Z letiště odstartoval Boing 737 Max

22.05.2020 8 Vyšší přírůstek obětí v Rusku a Brazílii 30.06.2020 8 Propouštění v Airbusu
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Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek

03.07.2020 13 Dny lidí dobré vůle 17.08.2020 3 Karanténa se zkrátí na 10 dnů

07.07.2020 15 Potíže záchranných stanic pro zvířata 17.08.2020 19 Brífink po jednání vlády

10.07.2020 13 Dnešek byl nejteplejším dnem v roce 18.08.2020 5 Lukašenko posílá na hranice armádu

11.07.2020 7 Protest proti jadernému úložišti 19.08.2020 4 Poslanci odsoudili násilí v Bělorusku

18.07.2020 16 Příběh obnovy Palachova náhrobku 23.08.2020 2 Rozsáhlé protesty v Bělorusku pokračují

19.07.2020 3 Rekordní počet nakažených v Česku 25.08.2020 15 NS zrušil rozsudek po 37 letech

19.07.2020 6 Varování meteorologů před bouřkami 26.08.2020 8 Kejval svědčil u soudu s Peltou

20.07.2020 5 Konec mimořádných opatření ve Větrném Jeníkově 28.08.2020 4 Bouřky prochází Českem

21.07.2020 2 Za co Česko utratí euromiliardy 29.08.2020 1 Počet nakažených opět vzrostl

23.07.2020 7 Kapitán letadla se dopustil 21 chyb 02.09.2020 6 Příspěvek 5000 k penzím

24.07.2020 12 Česko-ruské vztahy 02.09.2020 15 Oceňování bytů po zkrachovalém H-Systemu

24.07.2020 19 Češi odsouzení v Turecku propuštění 04.09.2020 20 Praha: rozšíření povinnosti nosit roušku

25.07.2020 13 Otrava jídlem na dětském táboře 05.09.2020 11 Nákupy Čechů během prázdnin

28.07.2020 2 Riziko nákazy v ohrožených skupinách 05.09.2020 14 Naučná stezka kolem mokřadu

29.07.2020 12 Sonda k Marsu 08.09.2020 1 Počty nakažených v ČR rostou

30.07.2020 6 Belgie zavádí přísnější opatření 14.09.2020 11 Putin jednal s Lukašenkem

30.07.2020 17 Premiér Babiš exkluzivně pro ČT 15.09.2020 5 Vliv stavu ekonomiky na rozpočet

02.08.2020 7 Zakázka na stavbu akvaparku ve Vrchlabí 15.09.2020 11 Výuka na dálku v novém školním roce

02.08.2020 9 Připomínka romského holocaustu 15.09.2020 15 Závažné kožní nádory

09.08.2020 6 Vyšetřování tragického požáru v Bohumíně 17.09.2020 1 Nárůst počtu nakažených koronavirem

10.08.2020 11 Byty v Horoměřicích si mohou nájemníci odkoupit 17.09.2020 10 Německá laboratoř objevila stopy po látce Novičok

11.08.2020 8 Protivládní protesty v Bejrútu 17.09.2020 11 Tresty za schvalování útoku

11.08.2020 11 Podezřelý z Bohumína jde do vazby 21.09.2020 7 Spor o distribuci roušek Českou poštou

12.08.2020 13 Mike Pompeo pro Českou televizi 24.09.2020 7 Spor o návrh nové migrační politiky EU

17.08.2020 1 Roušky budou od září opět povinné 24.09.2020 12 Ryby v Bečvě otrávily kyanidy
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Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek

01.10.2020 9 Arménie i Ázerbájdžán odmítly příměří 21.11.2020 1 Daňový balíček v Senátu zřejmě narazí

06.10.2020 2 Jednání o koalici ve Zlínském kraji 21.11.2020 2 Dopad daňových změn na obce

06.10.2020 3 Restaurace žádají o pomoc 24.11.2020 11 Joe Biden představuje administrativu

06.10.2020 9 Nobelova cena za fyziku 24.11.2020 16 Dezinfekce veřejných prostorů ve Vsetíně

06.10.2020 11 Pomoc pro pracovníky v kultuře 25.11.2020 17 Zemřel Diego Maradona

08.10.2020 21 Památný den sokolstva 26.11.2020 15 Prověřování majetku Romana Berbra

13.10.2020 14 Prezident podpořil státní rozpočet 29.11.2020 9 Aukční rekordy českých výtvarníků

14.10.2020 19 Pomoc hasičů v českokrumlovské nemocnici 30.11.2020 2 Pomoc proti přetížené nemocnice

15.10.2020 14 Debaty o podobě rozpočtu 01.12.2020 4 Ekonomický tým Joea Bidena

17.10.2020 7 Demonstrace v Bratislavě 03.12.2020 13 Komise řešila úkolování BIS prezientem

19.10.2020 10 Peníze pro SFDI v příštím roce 04.12.2020 3 Lidé zaplnili centrum Prahy

24.10.2020 6 Opatření na Slovensku ovlivňují i Čechy 05.12.2020 4 Policie obvinila soudce a advokáta

26.10.2020 3 Vláda zakázala noční vycházení 05.12.2020 7 Polsko se připravuje na očkování

27.10.2020 9 ODS, TOP 09 a KDU-ČSL budou kandidovat příští rok 08.12.2020 9 Odebrání dítěte kvůli odmítnutí očkování

28.10.2020 11 Rozsáhlý požár haly na Semilsku 09.12.2020 2 Restaurace musejí být uzavřené

29.10.2020 7 Chytrá karanténa 09.12.2020 3 Zpřísnění trestů v nouzovém stavu

30.10.2020 12 Blatný potvrdil podpis petice 12.12.2020 9 Dobrovolníci v domovech pro seniory

01.11.2020 11 Zemětřesení v Turecku a Řecku 17.12.2020 4 Jak se chovat při vánočních návštěvách

02.11.2020 7 Přísnější opatření proti koronaviru 21.12.2020 11 Vztah A. Babiše k holdingu Agrofert

04.11.2020 8 Volební účast by mohla dosáhnout 67 % 23.12.2020 5 Strategie očkování v Česku

04.11.2020 13 Vyšetřování útoku ve Vídni 23.12.2020 13 Nákupy na poslední chvíli

11.11.2020 13 Spory o výsledky voleb v USA 26.12.2020 8 Varování meteorologů před silným větrem

15.11.2020 10 Dva návrhy na zrušení superhrubé mzdy 26.12.2020 9 Migrace přes Lamanšský průliv

15.11.2020 14 350 let od úmrtí učitele národů 28.12.2020 3 Očkování proti covidu-19

18.11.2020 8 Izrael uvolňuje jen opatrně 28.12.2020 15 Nábor nových příslušníků armády
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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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• Belobrad, Michal (ed.). Kvalitatívna a kvantitatívna analýza spravodajských relácií slovenských mienkotvorných televízií: zborník
z odborných seminárov Katedry žurnalistiky FF KU: k riešeniu projektovej úlohy VEGA 1/3692/06/. Ružomberok: Katolícka univerzita
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• Donsbach, Wolfgang; Klett, Bettina. Subjective objectivity. How journalists in four countries define a key term of their profession.
International Communication Gazette 1993 51: 53.

• Farnsworth, Stephen J.; Lichter, S. Robert; Schatz, Roland. The Global President: International Media and the US Government. Rowman
& Littlefiel, 2013.

• Hopmann, David Nicolas; Van Aelst, Peter; Legnante, Guido. Political balance in the news: A review of concepts, operationalizations and
key findings. Sage Publications, 2011.

• Jirák, Jan; Nečas, Vlastimil; Rábová, Tereza; Trampota, Tomáš; Wolák, Radim. Analýza předvolebního vysílání Českého rozhlasu v období
před krajskými a senátními volbami konanými v říjnu 2012. CEMES, 2013.

• Kejlová, Tamara. Analýza zpravodajství českých periodik během prezidentských voleb v roce 2013 v ČR. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta
sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2016.

• Morris, Jonathan S. Slanted Objectivity? Perceived Media. Bias, Cable News Exposure, and Political Attitudes. SOCIAL SCIENCE
QUARTERLY, Volume 88, Number 3, September 2007.

• Nečas, Vlastimil. Research of Bias in Selected Journals: A Meta-Analysis. Bodhi: An Interdisciplinary Journal, Vol.2(1) 2008 p. 117-135.

• Schudson, Michael. The objectivity norm in American journalism. Journalism 2001 2: 149.

• Stavitsky, Alan G.; Dvorkin, Jeffrey A. Best Practices in Assessing Objectivity and Balance. CPB, 2005.



62Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2020

NÁZOR K VYVÁŽENOSTI MÉDIÍ

18. 5. 2016, Marketing & Media, strana: 22



63Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2020

V lednu 2021 zpracoval Media Tenor, spol. s r. o.

Vedoucí výzkumu: Ing. Pavel Herot, Ph.D.

Analytici: Mgr. Věra Bartalosová, Mgr. Barbora Lindovská, Mgr. Štěpán Sedláček, Ing. Bohumila Mališová

pavel.herot@mediatenor.cz

http://www.mediatenor.cz

tel. +420 608 756 861

Stodolní 1428/9

702 00  Ostrava 

Česká republika

Tento dokument obsahuje všechna podstatná zjištění výzkumu. 

Pokud však některou informaci postrádáte, připravíme Vám ji na požádání. 

Budeme rádi za jakékoliv další náměty.

mailto:pavel.herot@mediatenor.cz
http://www.mediatenor.cz/

