
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků 
v roce 2021

→ 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 97,5 % (15 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 22 nálezů v 22 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 61 a 62.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 13.

Datum Relace Název Pořadí Závažnost Typologie

29.01.2021 Události Zpřísnění opatření 2 nízká** prostor pro hlavní subjekty

05.02.2021 Zprávy ve 23
Cena Ferdinanda Peroutky pro 
Daniela Stacha

17 nízká** profesionalita, sebeprezentace

09.02.2021 Zprávy ve 23
Jednání o kompenzačním 
bonusu

3 nízká**
forma prezentace zprávy, prostor pro hlavní 
subjekty

22.02.2021 Události Kontroly letounů Boeing 777 10 nízká** příznakovost

11.03.2021 Události
Možné vedlejší účinky vakcíny 
AstraZeneca

3 nízká**
prostor pro hlavní subjekty, nesoulad 
informací

23.03.2021 Události
Policejní kontroly lidí v 
karanténě

16 nízká** úplnost 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 61 a 62.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 13.

Datum Relace Název Pořadí Závažnost Typologie

20.04.2021 Události Odškodnění obyvatel Vrbětic 24 střední** prostor pro hlavní subjekty

22.04.2021 Události Obyvatelé Strakonic v nejistotě 16 střední**
prostor pro hlavní subjekty, úplnost 
informací, struktura informací

03.05.2021
Události v regionech 
Ostrava

Zákazníci se vrátili do holičství 4 nízká**
prostor pro hlavní subjekty, 
profesionalita

05.05.2021 Události Místní proti kácení často protestují 25 střední**
nesoulad informací, úplnost 
informací, prostor pro hlavní 
subjekty

22.05.2021 Události
Spory o dodávky tepla ve 
Strakonicích

5 nízká**
úplnost informací, negativní 
vyznění pro subjekt, profesionalita

02.06.2021
Události v regionech 
Praha

Slabý signál ve Frýdlantském 
výběžku

9 nízká** úplnost informací

05.06.2021 Události Nevyužité vouchery na dovolenou 18 nízká** úplnost informací, profesionalita

09.06.2021 Události Výzva městům kvůli billboardům 9 nízká** logika promluvy, profesionalita
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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 61 a 62.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 13.

Datum Relace Název Pořadí Závažnost Typologie

03.07.2021 Události Motivace lidí k očkování v Polsku 31 Nízká**
logika promluvy, chybné vyvození 
závěrů

10.07.2021 Události Parkování na Lysé hoře 29 Nízká**
prostor pro hlavní subjekty, 
návaznost informací

22.07.2021 Události Provoz center duševního zdraví 7 Nízká** prostor pro hlavní subjekty

28.07.2021
Události v regionech 
Praha

Opravy silnice 1. třídy na Plzeňsku 6 Nízká** prostor pro hlavní subjekty

27.09.2021 Události Volnější pravidla pro děti 18 Nízká** prostor pro hlavní subjekty

30.09.2021
Události v regionech 
Praha

Dopravní kolaps v Českých 
Budějovicích

6 Nízká**
relevance informací, příznakovost, 
nesoulad informací

27.10.2021 Události Změny ve fungování sociálních sítí 27 Nízká**
relevance informací, zkreslení 
významu, transparentnost

16.12.2021
Události v regionech 
Praha

Plavební stupeň Děčín 7 Střední**
prostor pro hl. subjekty, aktuálnost 
záběrů, relevance původců 
výpovědi, příznakovost, účelovost
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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 15 97,5 %

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 2 99 %

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 2021

1. pol. 2021 2. pol. 2021
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nízká střední vysoká
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI

Zkoumaný vzorek: 1000 zpravodajských příspěvků vybraných relací ČT vysílaných v roce 2021:
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 22 770 příspěvků
z celkové báze 27 096 zpravodajských příspěvků (s vyloučením upoutávek) odvysílaných v Událostech, pražských,
brněnských a ostravských Událostech v regionech a ve Zprávách ve 23 v roce 2021.

b) Finální výběr: Náhodný výběr 1000 z báze 22 770 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 2021 nemohlo být
naplněno). Výčet příspěvků, které byly výsledkem finálního výběru, nabízejí snímky 40 až 59.

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 2.262 reportážních shlédnutí,
tzn. každou reportáž posuzovalo v průměru 2,3 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 29. 1. 2021
Název: Zpřísnění opatření
pořadí: 2
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Námětem dvouatříčtvrtěminutového příspěvku bylo zpřísnění proticovidových opatření, a to jednak při
poskytování ubytovacích služeb (což se v daném období dotýkalo především horských středisek), a na menší části
potom také omezení venkovních trhů. V části věnované ubytování byly postupně řazeny různorodé výpovědi:
1. promluva návštěvníka Krkonoš z Prahy, 2. pravidla pro ubytování na služebních cestách dle usnesení vlády,
3. promluva mluvčího Policejního prezidia ČR, 4. promluva ministra vnitra Hamáčka, 5. promluva zástupce vedoucího
lanové dráhy na Sněžku, 6. promluva Bohuslava Svobody (ODS), místopředsedy výboru pro zdravotnictví PS,
7. promluva ministra zdravotnictví Jana Blatného, který vysvětluje covidovou kritičnost horských středisek.
Přechodovou část tvoří příběh Elišky Kapalínové, která i v tomto období hodlá cestovat za rodinou. Následně dojde
k promluvě Olgy Richterové (Piráti), členky výboru pro zdravotnictví PS, která kritizuje restriktivní politiku vlády. Na tu
je navázaná pasáž o absolutním zákazu venkovních trhů a stánkového prodeje. K tomuto tématu se s důrazně
kritickou poznámkou vyjadřuje Petr – prodejce z Moravy. V závěru příspěvku už došlo jen na tematizaci protestu před
Úřadem vlády proti dalšímu zpřísnění opatření, ale nikoliv k udělení prostoru představitelům vlády k vyjádření se
ve věci zákazu stánkového prodeje. Stanovisko/vysvětlení ze strany vlády tak v tomto zpravodajském útvaru schází.

NÁLEZ č. 1
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Zprávy ve 23 5. 2. 2021
Název: Cena Ferdinanda Peroutky pro 
Daniela Stacha
pořadí: 17
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
profesionalita, sebeprezentace

Komentář: V úvodní moderaci byli zmíněni dva ocenění žurnalisté – vedle Daniela Stacha z ČT také Petr Koubský
z Deníku N. Na moderaci, která už sama o sobě tematizovala kvalitu práce Daniela Stacha, navázaly promluvy
oceněného Daniela Stacha a Terezie Kaslové ze Společnosti Ferdinanda Peroutky, která se vyjadřovala pochvalně
o počínání novináře Stacha. K tomu, aby příspěvek nevyzníval sebeprezentačně, bylo na místě alespoň na částečném
prostoru pokrýt také zásluhy Petra Koubského, pro které byl oceněn.

NÁLEZ č. 2

Úvodní moderace: Ocenění za popularizaci vědy a seriózní vysvětlování dění kolem pandemie covidu. Cenu Ferdinanda
Peroutky získali Daniel Stach z vědecké redakce České televize a Petr Koubský z Deníku N. Společnost Ferdinanda Peroutky
uděluje cenu od roku 2005. Porota ocenila, že Daniel Stach odvádí dlouhodobě kvalitní práci a během pandemie dokázal
informovat o aktuálním vývoji srozumitelně, přehledně a zajímavě.
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Zprávy ve 23 9. 2. 2021
Název: Jednání o kompenzačním bonusu
pořadí: 3
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
forma prezentace zprávy
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Moderace a následná promluva Aleny Schillerové tematizují její záměr bez odkladu projednat a schválit
návrh na zvýšení kompenzačního bonusu podnikatelům. Žádnou další pasáž, stanovisko či parafrázi odvysílaný útvar
neobsahuje, což je problematické vzhledem k tomu, že ministryně financí kritizovala přístup (ostatních, opozičních)
poslaneckých klubů.

NÁLEZ č. 3

Z vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové po jednání sněmovny: ...nevíme proč, vzaly si postupně kluby přestávku,
prvně chtěly přerušit tento bod, žádné důvody neznáme, myslím si, že je to skutečně nemístné a nehorázné zahrávání si
s osudy těchto lidí, kteří počítají každý den a jsou v bezvýchodné situaci...
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Události 22. 2. 2021
Název: Kontroly letounů Boeing 777
pořadí: 3
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
příznakovost

Komentář: V příspěvku, který pojednává o potížích Boeingů 777 s motory Pratt & Whitney je řazeno zbytečně příznakové tvrzení autora,
že cestující k úhoně nepřišli zázrakem. I bez případného řazení výpovědi leteckého experta mohl autor namísto nadbytečného panického
výroku uvést, že letadla jsou navrhována tak, aby v případě výpadku jednoho motoru byla schopna nouzově doletět na zbývající
motorizaci, byť by to měl být jen jeden motor. V tomto duchu se v příspěvku k danému tématu v New York Times vyjádřil Prof. Robert
Kielb z Duke’s University. V Česku je přitom známý případ z 22.8.2019, kdy letoun Boeing 737-800 společnosti SmartWings urazil let z
řeckého vzdušného prostoru až do Prahy pouze na jeden motor (iDnes). Výše uvedený výrok byl nadměrně příznakový a to ve vysoce
citlivé záležitosti, jako je důvěra veřejnosti v bezpečnost leteckého provozu.

Ku zvážení je, zda bylo nezbytné, aby příspěvek takto intenzivně tematizoval Boeing a už ne tak intenzivně výrobce motorů Pratt &
Whitney. Z informací, které ve stejný den přinesly New York Times, vyplývá, že volba motorů (tj. včetně jeho výrobce) pro typ
konkrétního letadla je na zákazníkovi (aeroliniích). Je pak zodpovědností výrobce motorů a nikoliv výrobce letadla zajišťovat servis těchto
pohonných jednotek. Pratt & Whitney tudíž dodává motory i jiným výrobcům letadel, a to včetně Airbusu (viz např. wiki, zdopravy, nebo
Bloomberg). S tematizací Boeingu souvisí pak řazení závěrečné pasáže o problémech letadel 737-Max, což má spojitost v podobě značky
Boeing, ale nikoliv v technické rovině funkcionality letadel.

NÁLEZ č. 4

Z obsahu příspěvku: …Od roku 2018 došlo přitom k nejméně čtyřem
podobným incidentům. I tentokrát jako zázrakem bez úhony
cestujících.

https://www.nytimes.com/2021/02/22/business/boeing-pratt-whitney-engines.html
https://www.idnes.cz/technet/technika/smartwings-boeing-bez-motoru-qs1125.A190827_103635_tec_technika_kuz
https://www.nytimes.com/2021/02/22/business/boeing-pratt-whitney-engines.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pratt_%26_Whitney_PW1000G
https://zdopravy.cz/pratt-whitney-ziskal-dve-zakazky-na-stovky-motoru-pro-nove-airbusy-72755/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-13/pilots-shut-down-pratt-engine-on-airbus-mid-air-even-after-fixes
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Události 11. 3. 2021
Název: Možné vedlejší účinky vakcíny 
AstraZeneca
pořadí: 3
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty
nesoulad informací

Komentář: Příspěvek informuje o pozastavení očkování vakcínou AstraZeneca v Dánsku a Norsku kvůli jednotkám případů krevních
sraženin u očkovaných. Jako převážně technický problém lze uvést, že ve výčtu zemí v příspěvku, které omezily jen očkování vybranými
šaržemi, se následně znovu objevuje Norsko, přičemž i vzhledem k obsahu reportáže zde patrně mělo být jmenováno Rakousko
(Seznamzpravy). Kritická je však v příspěvku absence vyjádření AstraZenecy, byť by to měla být jen odmítavá parafráze (jako přinesl
například iRozhlas na základě ČTK), jelikož oficiální stanovisko firmy v tu chvíli ještě zveřejněno nebylo. V příspěvku sice vystupuje Irena
Storová, ředitelka SÚKL, která ujišťuje, že problémové šarže v ČR nejsou, ministr zdravotnictví Jan Blatný uklidňující před obavami nebo
epidemiolog Roman Chlíbek hovořící o účinnosti vakcíny, nicméně globální hlas (nebo pokus o jeho získání) společnosti AstraZeneca zde
absentuje. Oficiální vyjádření firma zveřejnila 14.3.

NÁLEZ č. 5

Úvodní moderace: Dánsko a Norsko preventivně na dva týdny pozastavují očkování vakcínou AstraZeneca, další země pak u jedné šarže.
Z obsahu příspěvku: ...Konkrétní šarže AstraZenecy už pozastavily také Litva, Norsko nebo Jihoafrická republika...

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rakousko-preventivne-pozastavilo-ockovani-sarzi-astrazeneky-vysetruje-umrti-145987
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/dansko-zakazalo-preventivne-pouzivat-vakcinu-astrazeneca_2103111422_btk
https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2021/update-on-the-safety-of-covid-19-vaccine-astrazeneca.html
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Události 23. 3. 2021
Název: Policejní kontroly lidí v karanténě
pořadí: 16
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
úplnost informací

Komentář: K vyjádření Jana Hamáčka o Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOU), že došlo k vyřešení právních
otázek souvisejících s předávkami osobních dat osob na karanténě pro účely kontrol jejího dodržování, staví autoři
reportáže do protikladu snímek webových stránek ÚOOU. Na těch poukazují na poslední aktualitu k tomuto tématu
datovanou až k 5.2.2021, tj. měsíc a půl před uveřejněním reportáže, čímž rozporují vyjádření ministra vnitra
Hamáčka. Autoři v příspěvku nedoložili, že by se u ÚOOU dotazovali na aktuální stav, čímž je příspěvek informačně
neúplný. Z webových stránek ÚOOU lze vyčíst, že úřad k tomuto tématu vydal aktualitu 26.3., tudíž lze předpokládat,
že v den uvedení reportáže (23.3.) už věc byla před vyřešením a to v tom smyslu , jak informoval ministr vnitra Jan
Hamáček.

NÁLEZ č. 6

Jan Hamáček v příspěvku: My jsme takovouto dohodu měli na jaře. Nicméně tam vznikl problém s Úřadem pro ochranu osobních údajů. To
bylo vyřešeno. Takže policie bude pravidelně dostávat seznamy těch, kteří jsou na karanténě od jednotlivých KHS a bude vykonávat velmi
intenzivní kontroly.
V návaznosti na to autor reportáže: Jenže web Úřadu pro ochranu osobních údajů zatím nevypadá, že by věc byla vyřešena. Poslední
zpráva z 5. února.

https://www.uoou.cz/ke-zpracovani-osobnich-udaju-osob-kterym-byla-narizena-karantena-policii-cr/d-48833
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Události 20. 4. 2021
Název: Odškodnění obyvatel Vrbětic
pořadí: 24
závažnost: střední
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Tématu vybuchlých muničních skladů ve Vrběticích byl věnován celý blok příspěvků. Kromě posuzovaného
se k tématu vztahovaly také dva předcházející a jeden následný příspěvek, který navazoval tematizací strastí místních
obyvatel. V celém bloku nedošlo k zařazení vyjádření nikoho, kdo by hovořil za český stát. A to přesto, že
v posuzovaném příspěvku jsou popisovány případy, kdy majitelé pozemků neúspěšně žádají stát o náhradu škod
vyplývajících z nemožnosti hospodařit s pozemky či z poškození pozemků těžkou technikou při likvidaci následků
havárie. Závěr příspěvku je věnován jediné vyplacené kompenzaci: 3.200 Kč za 5 dnů evakuace pro obyvatele
zasažených vesnic. Vzhledem k citaci starosty Vlachovic-Vrbětic a parafrázi obcí vyslovené autorem reportáže je zde
přítomen narativ kompenzace v nedostatečné výši, což opět implikuje nezbytnost vyjádření ze strany státu.

NÁLEZ č. 7
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Události 22. 4. 2021
Název: Obyvatelé Strakonic v nejistotě
pořadí: 16
závažnost: střední
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty
úplnost informací
struktura informací

Komentář: Příspěvek tematizuje spor dvou subjektů podnikajících v oboru teplárenství ve Strakonicích. Ani teplárna, ani společnost
Energo však nezískaly možnost se k problematizujícím skutečnostem vyjádřit. Naopak jejich problematičnost je umocněna zařazením
vyjádření Miroslava Jambora, předsedy SVJ sídliště Šumavská. Pro diváka blíže neobeznámeného se situací ve Strakonicích byl zkoumaný
příspěvek stěží pochopitelný. Z užité formulace „mezi tamní teplárnou a dodavatelem, firmou Energo“ není vůbec zřejmé, zda Energo je
místní distribuční společností, anebo dodavatelem vstupů Teplárně Strakonice, při jejichž výpadku hrozí výpadky dodávek tepla. K tématu
sporu uvedených společností byl učiněn také nález č. 11.

NÁLEZ č. 8

Přepis kompletního příspěvku:
Úvodní moderace: Obyvatelé Strakonic dál zůstávají v nejistotě. Dnešní datum avizovala strakonická teplárna jako den, kdy může znovu hrozit omezení dodávek tepla pro 
sídliště Šumava. Jde o důsledek dlouhodobého sporu mezi tamní teplárnou a dodavatelem, firmou Energo. Do této chvíle ale na výpadky dodávek nedošlo. Neshody firem 
vedly k opakovanému vypínání tepla už v lednu. Přerušení dodávek vyšetřuje policie.
Miroslav Jambor, předseda SVJ, sídliště Šumavská: Nás jako zákazníka to vůbec nezajímá. To je problém teplárny a problém Energa. Oni ať to vyřeší mezi sebou a nám dají 
pokoj. Já nevím, budou si nás brát jako rukojmí, to je proti srsti.

Vyjádření redakce: Krátký zpravodajsky formát navázal na předchozí reportáže a vstupy o obchodním sporu strakonické teplárny a dodavatele
tepla, které byly v nejen v hlavních relacích podrobně popsány. Editorské zadání bylo tentokrát podívat se na problém očima jednoho z
nájemníků a zároveň zástupce nájemníků v jedné osobě. Ukázat, jak na spory obou subjektů v konečném důsledku doplácejí odběratelé tepla
a teplé vody. Vyjádření nájemníka předcházela ze studia informace o okolnostech probíhajícího sporu s tím, že ČT oslovila a byla v kontaktu s
oběma stranami sporu. Stanoviska teplárny a dodavatele tepla byla zmíněna i v předchozích zpravodajských relacích.
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Události v regionech z Ostravy 3. 5. 2021
Název: Zákazníci se vrátili do holičství
pořadí: 4
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty
profesionalita

Komentář: Přestože uvozující moderace dává tušit, že příspěvek bude tematizovat situaci v salonech péče o
zevnějšek, ve skutečnosti se jednalo o příběh z jediné provozovny, která byla zobrazována na celé stopáži (2 min 12 s)
– Doe‘s Barber Shop Olomouc. Není tak zcela zřejmé, zda titulek byl autorkou zamýšlen v množném, anebo
jednotném významu pomnožného podstatného jména. Příspěvek nadměrně prezentuje jedinou provozovnu, což v
tomto případě nepřináší žádnou přidanou hodnotu zpravodajského souhrnu. Ku zvážení je také nekritické řazení
právně kontroverzního tvrzení majitele provozovny o čestném prohlášení učiněném pouhým vstupem.

NÁLEZ č. 9

Úvodní moderace: Do kadeřnictví, holičství nebo kosmetických a masážních salonů se dnes vrátili zákazníci. Prozatím v režimu na 1 zájemce 
o službu 1 pracovník provozovny. Podmínkou je negativní antigenní či PCR test. Služby spjaté s péčí o tělo měly naposledy otevřeno na pár dní 
před Vánoci. …
Richard Laně, majitel Doe‘s Barber Shop Olomouc: Většinou ho mají vyfocený v telefonu (výsledek testu na covid), třeba z práce apod., s tím, že 
vstupem vlastně na pobočku už čestně prohlašuje, že ten test je platný, je negativní. …
Autorka: I proti tomu, že zákazníci nesměli do provozoven, ale mohli být obslouženi doma, se majitel v době březnového lockdownu rozhodl 
projevit nesouhlas a nakrátko otevřít. Podle něj se za podmínky negativního výsledku testu mohlo holičství otevřít už dříve.
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Události 5. 5. 2021
Název: Místní proti kácení často protestují
pořadí: 25
závažnost: střední
typologie nálezu: 
nesoulad informací
úplnost informací
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Příspěvek je vystavěn na třech případech kácení stromů, přičemž se na krátké stopáži mezi nimi křečovitě snaží nacházet propojující linku, což se
nepodařilo. Touto linkou měly být emoce, protesty veřejnosti, petice a referenda, což však naplnil jen druhý případ kácení. Vedle konzistentního vyznění
v prezentaci jednotlivých případů kácení v příspěvku absentuje řada faktických aspektů.

Kácení č. 1 Slavonice – Kácení početné vzrostlé březové aleje. Radní města pro zeleň Miroslav Kašpar odkazuje na bezpečnostní důvody. Tím je tato část ukončena.
Pokud by bylo pravdou, že realizace prošla takto hladce, byla by pasáž akceptovatelná (lze namítat, že redakce by se i přesto měla kriticky doptávat v případě takto
masivního kácení, a to z pozice němého přírodního zájmu). Z Událostí z 28.1.2021 (pořadí 33) však vyplývá, že i s tímto záměrem se místní veřejnost těžce smiřovala,
tudíž měla být věnovaná pozornost i názoru místních obyvatel.

Kácení č. 2 Slavonice – plán na vykácení sakur v centru města a jejich nahrazení hlohy. V této pasáži jsou přítomny emoce a protesty. Místní obyvatelka se hněvá, že
kroky (vedení města) povedou k likvidaci veškeré zeleně. I z obrazového materiálu nejsou vůbec zřejmé důvody, proč má dojít k tomuto nahrazení. V případě sakur
to jistě nebudou bezpečnostní důvody jako v případě kácení č. 1. Oproti tomu je postavena pouhá parafráze zástupců města, že s tím nesouhlasí, což se jeví jako
nedostatečné. Vzhledem k řazení obou pasáží ze Slavonic by bylo na místě, aby byl vysvětlen a kriticky tematizován plán obnovy zeleně ve městě. Zároveň je nutné
upozornit na skutečnost, že redakce měla k tomuto tématu k dispozici i dostatek odborných vyjádření z reportáže Slavonické stromobraní uveřejněné v pořadu ČT
Nedej se z 14.3.2021.

Kácení č. 3 Zašová – tato pasáž se zcela vymyká zamýšlenému tématu příspěvku, jelikož došlo k trestnému činu a bude potřeba přistoupit k nucenému kácení.
Na místě by bylo vysvětlit, jak konkrétně stromy brání výstavbě protipovodňových opatření, že se mohl najít subjekt, který měl na jejich likvidaci zájem.

V souhrnu lze konstatovat, že příspěvek ve své nekonzistentnosti sleduje zbytečně vícero odlišných případů a jeho výsledná kvalita na krátké stopáži je tak nízká.
Příspěvku by významně prospělo expertní vyjádření, kterým by bylo ozřejměno jak a proč se ve městech zeleň obnovuje, případně zjednodušené vysvětlení
rozhodovacího procesu o kácení na místní úrovni.

NÁLEZ č. 10

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/221562248430008-slavonicke-stromobrani/titulky
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Události 22. 5. 2021
Název: Spory o dodávky tepla ve Strakonicích
pořadí: 5
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
úplnost informací
negativní vyznění pro subjekt
profesionalita

Komentář: Na rozdíl od nálezu č. 8 je z tohoto příspěvku zřejmé, jakou roli zastává ten který subjekt. Zároveň obě společnosti získaly
prostor k vyjádření. Příspěvek však selhává ve své nedotaženosti, kdy se autorka spokojuje s technokratickým konceptem 1. uvedení do
problému, 2. vyjádření A, 3. vyjádření B. Už ze vstupní moderace je zřejmé, že spor je veden o peníze (úhrady za dodávky) a o smlouvu.
Zatímco ředitel Teplárny Strakonice se vyjádřil k oběma bodům, u vyjádření jednatele Energa se autorka spokojila pouze s jeho
argumentem ve věci smlouvy. Jednatele nekonfrontovala cílenou otázkou na úhrady, ani s potenciální účelovostí tvrzení o podpisu
smlouvy (z vyjádření lze dovozovat, že došlo jen k jednostrannému podpisu jedním ze subjektů). Otázka na to, zda byla platně uzavřena
nová smlouva, má přitom jednoduchou binární odpověď. Kvůli neúplnosti příspěvku, kdy i laickému divákovi musí být zřejmé, že jeden
z prezentovaných subjektů nehovoří pravdu nebo minimálně sahá po polopravdách, ulpívá negativní dopad popisovaných skutečností i
na druhém z prezentovaných subjektů.

NÁLEZ č. 11

Přepis příspěvku:
Úvodní moderace: Lidem ze strakonického sídliště Šumavská neteče teplá voda a nehřeje topení. Důvodem je spor o peníze a smlouvu mezi místní teplárnou 
a firmou Energo, která dotčených 250 bytů zásobuje.
Pavel Hřídel, generální ředitel, Teplárna Strakonice: Do 21. 5. jsme plynule topili, dodržovali jsme to, co bylo řečeno, ale protože nemáme ani platby, a protože 
nemáme ani podepsanou smlouvu, tak jsme ukončili dodávky tepla pro společnost Energo.
Roman Němeček, jednatel, Energo: Smlouvu jsme včas podepsali a řádně odeslali jak e-mailem, tak datovou schránkou. Toto jednání teplárny je v přímém rozporu 
se zákonem.
Následoval živý vstup redaktorky.
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Události v regionech z Prahy 2. 6. 2021
Název: Slabý signál ve Frýdlantském výběžku
pořadí: 9
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
úplnost informací

Komentář: V příhraniční oblasti Frýdlantského výběžku mají místní obyvatelé problém se silou signálu mobilní sítě.
Příspěvek se však vůbec nezabývá rozdíly, které mohou být v sítích jednotlivých poskytovatelů (T-Mobile, Vodafone,
O2), ani nezmiňuje potenciální možnost, že by v dané lokalitě operátoři sdíleli vysílače. V příspěvku se vyjadřuje
pouze mediální zástupce Vodafonu. Pokud vysílače v lokalitě sdílené nejsou, bylo na místě, aby se autorka na určitém
prostoru věnovala všem operátorům. Naopak pokud vysílače v lokalitě sdílené jsou, mohla volit cestu komunikace s
Asociací provozovatelů mobilních sítí na téma pokrývání řídce osídlených příhraničních oblastí mobilním signálem.
Odvysílaný příspěvek byl bez uvedených informací neúplný.

NÁLEZ č. 12

Vyjádření redakce: Ve snaze získat úplné informace o pokrytí signálem zmiňované oblasti ČT oslovila všechny tři mobilní
operátory. Do uzávěrky reportáže poskytla jediné stanovisko společnost Vodafone, ostatní společnosti nezareagovaly.
Tato skutečnost měla být v reportáži explicitně zmíněna. Pokud by se redakci podařilo získat stanoviska všech operátorů
do požadovaného termínu, staly by se součástí reportáže včetně případné grafické citace.
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Události 5. 6. 2021
Název: Nevyužité vouchery na dovolenou
pořadí: 18
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
úplnost informací
profesionalita

Komentář: V příspěvku jsou tematizovány příběhy dvou klientů cestovních kanceláří, kteří jsou držiteli voucherů za zrušené dovolené
v rámci proticovidových opatření. Zatímco první klient je držitelem poukazu vydaném CK Fischer dle tzv. zákona „Lex voucher“ a jeho
bezproblémovost potvrzuje ve vyjádření mediální zástupce cestovní kanceláře, druhý klient disponuje poukazem CK Blue Style s názvem
Travel Safe+ s vlastními podmínkami CK, které neodpovídají „Lex voucher“. V závěru příspěvku vystupuje advokát AK Legans Radovan
Hrubý, který pokládá jiné vouchery v jejich odlišnostech od „Lex voucher“ za neplatné. Nabízí se proto otázka, proč CK Blue Style nebyla
konfrontována přímo s možnou neplatností svých podmínek a s dotazem na řešení aktuálních problémů současných držitelů poukazů.
Namísto toho se zástupce CK vyjadřoval k tomu, co hodlá jeho společnost učinit do budoucna. V tomto ohledu příspěvek vyznívá
informačně neúplně.

NÁLEZ č. 13

Z obsahu příspěvku:
Autoři: Peníze naopak patrně nedostane klient jiné cestovní kanceláře. Je to vlastně trochu paradox, Michal Májek pracuje na letišti, ale sám na dovolenou odlétnout 
nemohl. Za zrušený zájezd mu cestovní kancelář namísto tzv. Lex voucheru nabídla voucher vlastní.
Michal Májek, klient CK Blue Style: O lex voucheru ani slovo, Blue Style mi napsal, že chce jít jinou cestou a že pro nás mají výhodné vouchery Travel safe+. Já se musel 
rychle rozhodnout, buď jakýsi voucher, storno, nebo doplatek.
Autoři: Poukaz tedy přijal, jenže cestovní kancelář za něj peníze vracet nechce, v podmínkách stanovila, že poukaz musí využít do konce října, nebo mu peníze propadnou.
Ondřej Rušikvas, obchodní ředitel, CK Blue Style: My vydáme nabídku na další období podstatně dřív, aby ti lidé si mohli vybrat komfortně tu nabídku další a mohli utratit 
ty peníze.
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Události 9. 6. 2021
Název: Výzva městům kvůli billboardům
pořadí: 9
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
logika promluvy
profesionalita

Komentář: V živém vstupu redaktorky z Chrudimi si vzájemně protiřečí informace, že firma Eurobillboard na výzvy
radnice vždy poutače o pár metrů posunula s informací, že jí reklamní nosiče nepatří a je jenom zprostředkujícím
článkem při sjednávání pronájmu těchto ploch. Na místě by byla důslednější investigace skutečného stavu ze strany
reportérky, jinak nelze vyloučit, že příspěvek svým obsahem znevýhodňuje společnost Eurobillboard.

NÁLEZ č. 14

Z obsahu příspěvku:
Reportérka: Chrudimská radnice tvrdí, že tady tyto reklamní plochy stojí bez povolení. A také, že jde o reklamní smog. Tyto
reklamní nosiče mohou být nebezpečné, protože se nacházejí blízko přechodu pro chodce a řidiči přes ně nemusí vidět. Podle
Chrudimi je rozmísťuje firma Eurobillboard. Ty, podle svých slov, opakovaně žádali o nápravu, nicméně radnice tvrdí, že to
vždy skončilo tak, že pouze poutače o několik metrů posunula. Samotná firma ve vyjádření pro ČT uvedla, že se nedomnívá,
že by jednala v rozporu se zákonem. Uvedla, že je pouze reklamní agenturou a tudíž sjednává pronájmy těchto ploch.
A nemá tak zodpovědnost za samotné nosiče, které jí nepatří.
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 Základní zjištění

Metodika posuzování

 Nálezy v 1. pololetí 2021

 Nálezy ve 2. pololetí 2021

 Zkoumané příspěvky

Metodický dodatek
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Události 3. 7. 2021
Název: Motivace lidí k očkování v Polsku
pořadí: 31
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
logika promluvy, chybné vyvození závěrů

Komentář: I přestože dostupné zprávy ukazují na menší zájem o očkování v Polsku, než původně polská vláda
předpokládala (Seznamzpravy.cz 13. 7. 2021), tvrzení v příspěvku naznačující přímou úměru mezi věkem a zájmem o
vakcinaci by si zasloužila doplnění o další kontext. Není nijak dále fakticky doloženo a je postaveno pouze na datech
prezentovaných tabulkou. Data přitom nezohledňují, že jednotlivé skupiny získávaly přístup k očkování postupně.
Skupině 18+ bylo očkování umožněno až od 10. 5. 2021 (Lidovky.cz).

NÁLEZ č. 15

Autor v asynchronu: S klesajícím věkem klesá i zájem o
vakcínu. Zatímco lidí nad 70 let se ji rozhodlo přijmout
bezmála 80 %, šedesátníků už jen dvě třetiny a třeba
čtyřicátníků polovina. Nejmladších dospělých se
naočkovalo nebo registrovalo jen 36 %.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/polsko-rozproda-vakciny-do-zahranici-duvodem-je-nezajem-o-ockovani-169573
https://www.lidovky.cz/svet/polsko-chce-zacit-ockovat-vsechny-dospele-registraci-pro-ne-spusti-10-kvetna.A210419_145048_ln_zahranici_lidr
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Události 10. 7. 2021
Název: Parkování na Lysé hoře
pořadí: 29
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty, 
návaznost informací

Komentář: Příspěvek popisuje znepřístupnění plochy ve vlastnictví Lesů ČR, kterou dlouhá léta využívali k parkování
návštěvníci Lysé hory v Beskydech, kteří si tak krátili cestu. Zobrazeni jsou jak zaskočeni řidiči (turisté), tak turistka,
která opatření schvaluje. Úvodní moderace zmiňuje, že (špatně) zaparkovaná auta bránila lesní technice a že si na
skutečnost dlouhodobě stěžovali místní obyvatelé. Tvrzení z moderace však nemá v příspěvku žádnou návaznost
(nikdo z obyvatel není citován), naopak tvrzení starostky dokládá opačný zájem obce. Zařazení její promluvy, které
problematizuje Lesy ČR, zároveň implikuje vyjádření lesního podniku, ke kterému však v příspěvku nedošlo.

NÁLEZ č. 16

Pavlína Stankayová /KDU-ČSL/ starostka Ostravice:
Tady dříve byly klády a lidi vlastně ty klády odsouvali. My
jsme s nimi (Lesy ČR) dlouhodobě jednali o tom, že
bychom si tu plochu rádi pronajali a zbudovali tady právě
parkoviště, ale Lesy se nakonec rozhodly jinak.

Vyjádření redakce: Autorka reportáže se v sobotu opakovaně pokoušela získat stanovisko Lesů ČR. Mluvčí ale nebyl
k dispozici a relevantní informace redakce získala od místního vedoucího lesní správy, který ale nemohl hovořit na
kameru.
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Události 22. 7. 2021
Název: Provoz center duševního zdraví
pořadí: 7
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Senát vrátil Poslanecké sněmovně novelu zákona o veřejném pojištění, která mj. měnila pravidla pro
fungování center duševního zdraví. Příspěvek zdokumentoval přínos, množství i rozložení těchto center napříč
republikou. Dále rozpracovává problematické body navrhované novely, k čemuž se vyjadřuje Jan Sobotka, člen
představenstva Asociace komunitních služeb a senátoři Miluše Horská a Roman Kraus. Vzhledem k problematizaci
novely navrhované Poslaneckou sněmovnou bylo na místě udělit prostor také předkladatelům či schvalovatelům
sněmovní novely. V závěru příspěvku je řazen krátký vstup ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Vzhledem k tomu,
že se v příspěvku hovoří o poslanecké novele, tak není zřejmé, zda-li jej lze považovat za zástupce předkladatelů
novely. Zároveň z jeho promluvy, ve které užil pouze zájmen, není jasné, zda-li je vyjádřený souhlas platný pro
veškerou senátní argumentaci, anebo pro to, aby se předešlo zdržení dalších věcí, jako hrazení inovativních léků, nebo
očkování proti klíšťové encefalitidě, což je znění asynchronní pasáže, která vyjádření ministra bezprostředně
předchází.

NÁLEZ č. 17

Adam Vojtěch /nestr. za ANO/ ministr zdravotnictví:
Bylo to s námi konzultováno. Takže s tímto souhlasíme.
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Události v regionech Praha 28. 7. 2021
Název: Opravy silnice 1. třídy na Plzeňsku
pořadí: 6
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Kvůli rekonstrukcím na dopravních tazích v plzeňském kraji vede objízdná trasa přes obec Dolní Lukavice,
která se tak stala abnormálně zatížena tranzitní dopravou. Příspěvek dokumentuje, jakým způsobem intenzita
dopravy stěžuje život místním a také nedávnou nehodu při které se v ostré zatáčce převrátil přívěs tahače se dřevem.
Starosta obce vyjmenovává řadu opatření, které za obec neúspěšně žádal pro zajištění dopravní bezpečnosti. V
návaznosti na to hovoří představitel KÚ Plzeňského kraje, který za zodpovědnou označuje Policii ČR. O zamítavém
stanovisku policie k jinému vedení objízdné trasy hovoří i ředitel společnosti, která je zhotovitelem dopravní stavby,
kvůli které je objízdná trasa stanovena. Nepochopitelně tedy v příspěvku není dán prostor Policii ČR – Krajskému
ředitelství policie Plzeňského kraje.

NÁLEZ č. 18
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Události 27. 9. 2021
Název: Volnější pravidla pro děti
pořadí: 18
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Příspěvek tematizuje uvolnění podmínek pro scházení dětí při volnočasových aktivitách. Příspěvek
zobrazuje různé kolektivy a představitele institucí pracující s dětmi, přičemž proti novým pravidlům se nikdo z nich
nevyjadřoval, naopak přijetí vyznívá spíše pozitivně. Rozkolísanost vyváženosti příspěvku nastane v závěru, kdy je
řazena citace Aleše Sedláčka, předsedy České rady dětí a mládeže, který do příběhu vnáší zásadní kritiku mířící na
státní správu. Stát je však v příspěvku zastoupen pouze v parafrázi Ministerstva zdravotnictví o oznámení platnosti
nových pravidel. V příspěvku scházelo vyjádření (Ministerstva zdravotnictví, či školství) k vznesené problematizující
argumentaci.

NÁLEZ č. 19

Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže:
Nám to přijde jako polovičaté řešení, my už od poloviny
srpna voláme po tom, aby se sjednotil systém testování ve
školách i pro volnočasové aktivity.

Vyjádření redakce: Příspěvku předcházela pasáž, ve které vystupoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s argumentací
pro aktuální rozvolnění režimu. S výhradami předsedy České rady dětí a mládeže již nebyl konfrontován.



Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2016) 35

©
  2

0
1

6
 M

ed
ia

 T
en

o
r

35Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2021 35

Události v regionech Praha 30. 9. 2021
Název: Dopravní kolaps v Českých Budějovicích
pořadí: 6
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
relevance informací, příznakovost, nesoulad 
informací

Komentář: Název příspěvku, jakož i úvodní moderace navozují zdání značných dopravních potíží v důsledku stavebních prací.
Příspěvek však žádné osoby s problémem netematizoval, ba naopak. Vystavěn je na příběhu studenta Lukáše Bednáře, který
sám uvedl, že asi pojede o jeden autobus dříve a bude to v pohodě. V den natáčení štáb zdokumentoval, že zpoždění Lukáše
Bednáře na příjezdu autobusem do Českých Budějovic bylo pod 15 minut. Obsah příspěvku tedy nijak nedoložil úvodem
nastolenou problematičnost a nepodstatně se tak může jevit i řazení promluvy zástupce ředitele gymnázia, že budou
studentům tolerovat 10 – 15 minutové opoždění. Obsahově shodný příspěvek bez zařazení promluvy Martina Štoudka,
zástupce ředitele Gymnázia Česká, byl stejného dne řazen také v Událostech.

NÁLEZ č. 20

Úvodní moderace: uzavírka silnice u Včelné na jihu Čech
komplikuje příjezd do Českých Budějovic ve směru od Kaplice a
od Českého Krumlova. Druhý den omezení ukázalo, že lidi z
okolních obcí mají hlavně ráno v dopravní špičce problém se
včas dostat do zaměstnání nebo s dětmi do škol.

Vyjádření redakce: Referování o uzavření klíčové cesty a kolapsu v jižní části krajského města bylo několikadenní záležitostí. O den
dříve, než se příspěvek vysílal, nedorazili studenti na první hodinu vyučování do části středních škol. Zařazený příspěvek měl
navazovat na události dne předchozího a zmapovat skutečný stav věci. Závažnost situace dokládá i další, tedy třetí den natáčení,
kdy ČT zařadila rozhovor se zástupcem DPMČB, který potvrdil, že na některých linkách musejí upravovat jízdní řády.
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Události 27. 10. 2021
Název: Změny ve fungování sociálních sítí
pořadí: 27
závažnost: nízká
typologie nálezu: 
relevance informací, zkreslení významu, 
transparentnost

Komentář: Příspěvek se věnuje zákonodárné iniciativě ve Spojených státech amerických zaměřených na posílení
regulace sociálních sítí. Závěr příspěvku však k tématu částečně postrádá relevanci, a to když dojde na informaci, že
zakladatele Facebooku Zuckerberga označují za nedůvěryhodného zástupci demokratů i republikánů, což bylo
následně doloženo pouze promluvou bývalého prezidenta Trumpa. Vzhledem k tomu, že jeho názor na Zuckerberga
je určován prohranými volbami, je relevance tohoto prohlášení diskutabilní.

NÁLEZ č. 21

Autor v závěrečné pasáži příspěvku:
Samotného zakladatele Facebooku označují za
nedůvěryhodného shodně zástupci demokratů i
republikánů. Bývalý prezident Donald Trump o něm
rovnou mluví jako o zločinci.
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Události v regionech Praha 16. 12. 2021
Název: Plavební stupeň Děčín
pořadí: 7
závažnost: střední
typologie nálezu: prostor pro hl. subjekty, 
aktuálnost záběrů, relevance původců výpovědi, 
příznakovost, účelovost

Komentář: Úvodní moderace informuje o emocích, vyvolaných výrokem nastupujícího ministra dopravy Kupky. Žádná aktuální
diskuse v této věci, natož emoce, však příspěvkem nebyly nijak dokumentovány. Nesouhlas NP Českosaské Švýcarsko je
parafrázován v úvodní moderaci, jakož i v obsahu příspěvku. Vychází však pouze z dřívějších stanovisek, ne z aktuálního (natož
emocemi ovlivněného) pohledu. Výstavba příspěvku argumentačně nahrává spíše zájmům lodní dopravy, když na 40 s stopáže
tematizuje budoucí osudy studentů Střední školy lodní dopravy (odejdou do zahraničí na Rýn), osamělou plavbu udržovací lodi
(pro ostatní dopravu je málo vody) a citaci Jana Skalického, člena správní rady Českých loděnic. Teprve na toto je z hlediska
časového vývoje nelogicky řazena promluva nastupujícího ministra dopravy (stará deset dnů). Teprve poté autorka v asynchronu
parafrázuje důvody, proč Národní park v minulosti se záměrem nesouhlasil. Během těchto informací však není zobrazována
přírodní hodnota chráněného území, nýbrž technické vizualizace projektu plavebního stupně. Následuje letmá prezentace záměru
Řízení vodních cest o hledání nových řešení, promluva Miroslavy Florianové ze sdružení Arnika (že stát to bude za peníze
daňových poplatníků pořád zkoušet) a druhá citace Jana Skalického (viz výše). – pokračování na další straně -

NÁLEZ č. 22, část 1/2

Úvodní moderace: Emoce okolo obřího jezu na Labi. Spustil je budoucí ministr
dopravy Martin Kupka, když prohlásil, že plavební stupeň Děčín je klíčový. Stavbu
zhruba za 5 miliard korun ale před časem zastavil posudek národního parku, podle
kterého by poničila unikátní labský kaňon.

Martin Kupka /ODS/, budoucí ministr dopravy, 6. 12. 2021: Klíčová bude právě dostavba té infrastruktury v tom dolním toku Labe. Stupeň Děčín.

Jan Skalický, člen správní rady, České loděnice: Je tady vlastně jeden zákon o ochraně přírody a druhý zákon o plavbě, nejsou sladěné, jsou v kolizi.
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Události v regionech Praha 16. 12. 2021
Název: Plavební stupeň Děčín
pořadí: 7
závažnost: střední
typologie nálezu: prostor pro hl. subjekty, 
aktuálnost záběrů, relevance původců výpovědi, 
příznakovost, účelovost

Pokračování: V souhrnu je nelogické, aby příspěvek, který má tematizovat vyvolané emoce výrokem veřejného činitele byl stavěn
na příbězích těch, kterým daný výrok konvenuje. V tomto konkrétním případě by dávalo smysl zahájení výstavby reportáže
pohledem odpůrců stavby. Vzhledem k tomu, že autorka nezajistila žádná aktuální vyjádření autority ochrany přírody či
nezdokumentovala vyvolané emoce u části veřejnosti nesouhlasící se stavbou plavebního stupně, vyznívá zpracování příspěvku
účelově. Pokud by skutečně vznikla aktuální emočně nabitá diskuse, nabízelo se taktéž konfrontovat nastupujícího ministra s
touto skutečností a získat jeho aktuálnější vyjádření.

Samostatným problémem je druhá citace Jana Skalického, která se významně dotýká právních otázek. Vzhledem ke skutečnosti,
že v této věci je osobou s jasným zájmem, tak jeho vyhraněný názor vyžaduje verifikaci u státních nebo odborných autorit.

Poznámka: v případě obou parafrází příspěvek pojednává pouze o národním parku a nikoliv o NP Českosaské Švýcarsko, což činí
zvýšené místopisné nároky na diváka.

NÁLEZ č. 22, část 2/2

Vyjádření redakce: Citace budoucího ministra Kupky byla stará deset dnů, protože se k tématu znovu odmítl vyjádřit navzdory
opakovaným žádostem. Neměnné zůstalo i stanovisko NP České Švýcarsko, jehož zástupci se rovněž nechtěli vyjádřit na kameru s
odkazem na svá předchozí stanoviska a toto bylo reportérkou zmíněno. Zástupci ekologického sdružení prostor dostali, byť v
důsledku covidu po Skypu, s horší technickou kvalitou. Záběry přímo z lodi byly přidanou hodnotou reportáže čistě z hlediska
atraktivity nabídnutých záběrů. Tématu se redakce věnuje dlouhodobě, vždy ve snaze popisu aktuálního vývoje.
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 1/10

Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek

01.01.2021 7 Novoroční projevy ústavních činitelů 19.01.2021 13 Protiepidemická opatření v Německu

01.01.2021 12 Poklidné silvestrovské oslavy 19.01.2021 31 Odkaz Jana Palacha v zahraničí

02.01.2021 1 Testování a očkování na covid 20.01.2021 14 Czech Grand Design

02.01.2021 7 Do sněmovních voleb zbývá 10 měsíčů 20.01.2021 32 Nebezpečné rampouchy a sníh

03.01.2021 9 Vedení Kutné Hory řeší co s lidmi z vyhořelé ubytovny 20.01.2021 35 Dálniční e-známky

04.01.2021 9 Očkování v regionech 22.01.2021 31 Oprava historické památky

04.01.2021 22 Vracení dárků 24.01.2021 1 Rozvolňovat se nebude

05.01.2021 27 Cesty do Velké Británie 24.01.2021 8 Reakce na zatýkání demonstrantů v Rusku

07.01.2021 7 Vysoký nárůst nakažených 24.01.2021 11 Policejní kontroly

08.01.2021 7 Objednávka vakcín 24.01.2021 17 Silné sněžení

10.01.2021 7 Inaugurace Bidena, návrh na odvolání Trumpa 24.01.2021 21 Onkologická léčba na míru

12.01.2021 11 Obavy z nepokojů před inaugurací Bidena 25.01.2021 10 Národní koordinátor očkování Z. Blahuta rezignoval na

12.01.2021 26 Cla USA proti EU 27.01.2021 26 Nákaza v pardubické věznici

12.01.2021 29 Spory o kácení aleje na Blanensku 27.01.2021 30 Záchrana horníků v Číně

13.01.2021 2 Očkování vakcínou do firmy Moderna 28.01.2021 1 Zpřísňování opatření

13.01.2021 11 Jednání o návrhu ústavní žaloby na Trumpa 28.01.2021 24 Průběh očkování v ČR

13.01.2021 16 Očkovací strategie státu 28.01.2021 33 Kácení stromů ve Slavonicích

13.01.2021 25 Růst cen v r. 2020. Tržby v maloobchodě 29.01.2021 2 Zpřísnění opatření

14.01.2021 11 Mise WHO hledá původ covidu-19 v Číně 30.01.2021 21 Personální změny v polské justici

14.01.2021 13 Poslední rozloučení s Františkem Filipem 31.01.2021 28 Covid-19 a realitní trh

14.01.2021 15 Vývoj indexu rizika 03.02.2021 14 Respirátory bez DPH

14.01.2021 23 Dopady brexitu na obchodníky 03.02.2021 16 Ptačí chřipka v Pardubickém kraji

14.01.2021 28 Teroristický útok v Německu z roku 2000 05.02.2021 22 Nová pravidla cestování do Česka

15.01.2021 17 Uvolnění opatření? 05.02.2021 28 Zadržená letadla ČSA

16.01.2021 2 Očkování objednaných seniorů 05.02.2021 29 Výjimečný trest za vraždy

16.01.2021 5 Méně vakcín od firmy Pfizer 06.02.2021 8 Nepokoje v Myanmaru

16.01.2021 23 Tresty za vraždy 06.02.2021 30 Průvod v Milevsku

17.01.2021 13 Ujgurové v Číně 07.02.2021 21 Třicet let soukromého obchodu

18.01.2021 29 Krize na radnici v Hradci Králové 07.02.2021 24 Národní sportovní agentura

19.01.2021 8 Přípravy na inauguraci Joea Bidena 07.02.2021 31 Návštěvnost Šumavy
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 2/10

Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek

08.02.2021 11 Nově nakažení - potvrzené případy 27.02.2021 7 Prokazování důvodů k pohybu mimo bydliště

08.02.2021 27 Čína obvinila novinářku ze špionáže 27.02.2021 8 Nejčastější otázky a odpovědi Ministerstva vnitra

09.02.2021 7 Nově nakažení - potvrzené případy 27.02.2021 9 Nákupy před pondělní uzávěrou

09.02.2021 10 Od března se budou moct senioři očkovat i u svých 27.02.2021 11 Uzavření škol

09.02.2021 26 Nový koncertní sál 27.02.2021 12 Debaty o uzavření průmyslové výroby

10.02.2021 35 Sportovní momenty na obrazovkách 27.02.2021 13 Nově nakažení - potvrzené případy

12.02.2021 13 Uzávěra omezila možnost turistů v Krkonoších 27.02.2021 14 Převozy pacientů z přetížených nemocnic

12.02.2021 22 Případy možného rozvolnění 27.02.2021 16 Očekávaný efekt opatření

13.02.2021 23 Výuka informatiky na základních školách 27.02.2021 29 Rozloučení se sirem Thomasem Moorem

13.02.2021 32 Divadelní hra napsaná umělou inteligencí 28.02.2021 6 Plán vlády na další týdny

14.02.2021 2 Spory o ústavnost postupu vlády 01.03.2021 12 Registrace k očkování i pro sedmdesátileté

14.02.2021 19 Kritická situace v některých nemocnicích 02.03.2021 2 Pohyb mezi okresy kontrolují i vojáci

16.02.2021 3 Podmínky hejtmanů 02.03.2021 11 Lokální uzávěry ve Francii

17.02.2021 2 Vývoj počtu nakažených 03.03.2021 7 Bonus k nemocenské v karanténě

17.02.2021 14 EU umožnila vývoz očkovacích látek do zemí mimo EU 03.03.2021 23 Policejní kontroly

17.02.2021 15 Očkování u praktických lékařů 04.03.2021 8 Příspěvek za pobyt v karanténě

18.02.2021 21 Průměrný výskyt tzv. britské varianty viru 04.03.2021 12 Německý plán na rozvolňování

19.02.2021 2 Respirátory a testování na školách 05.03.2021 1 Kapacita nemocnic a přeshraniční pomoc

19.02.2021 4 Dopady na ekonomiku 05.03.2021 10 Policejní kontroly pohybu mezi okresy

19.02.2021 23 Vytížené nemocnice 05.03.2021 15 Širší vedení KSČM potřetí odložilo volební sjezd

19.02.2021 30 Modernizace D1 05.03.2021 34 Omezení na dálnici D1

20.02.2021 35 Zkracování vlakových souprav 06.03.2021 24 Opatření na povolených akcích

22.02.2021 10 Kontroly letounů Boeing 777 06.03.2021 25 Starostové žalují stát

22.02.2021 29 Prodloužení programu Antivirus 08.03.2021 19 Celkové počty nakažených seniorů

23.02.2021 19 Respirátory budou povinné od čtvrtka 10.03.2021 15 Aplikace Záchranka funguje už 5 let

23.02.2021 34 Příprava nových expozic v Národním muzeu 10.03.2021 16 Povinné testování úředníků

26.02.2021 23 Nebezpečné předjíždění 10.03.2021 17 Povinné testování ve firmách

26.02.2021 30 Rozhodnutí soudu 11.03.2021 2 EMA doporučila vakcínu Johnson and Johnson

26.02.2021 32 Následky mrazů v Texasu 11.03.2021 3 Možné vedlejší účinky vakcíny AstraZeneca

27.02.2021 3 Výrazné omezení volného pohybu od pondělí 11.03.2021 22 Policie zatkla šéfa slovenské tajné služby
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 3/10

Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek

13.03.2021 4 Nově nakažení - potvrzené případy 01.04.2021 31 Dva roky vězení pro jednoho z aktérů dokumentu V síti

13.03.2021 5 Nové odběrové místo v Kolíně 01.04.2021 35 Likvidace velkochovu kvůli ptačí chřipce

14.03.2021 16 Výsadky parašutistů na území protektorátu 02.04.2021 13 Čtyřicet let Kongresové centra Praha

14.03.2021 19 Znalecké posudky v trestních kauzách 02.04.2021 29 Opouštění církve v Polsku

15.03.2021 20 Protest proti kácení stromů 03.04.2021 30 Zájem o práci v sociálních službách

15.03.2021 30 Vojáci v nemocnicích 04.04.2021 17 Ohlédnutí za civilní službou

15.03.2021 35 Nizozemské volby v době covidové krize 04.04.2021 21 Zlatý průvod faraonů

16.03.2021 36 Očkování těch nejstarších 04.04.2021 25 Potraviny pro zchudlé Francouze

18.03.2021 9 Zpřísňování opatření v Polsku 05.04.2021 11 Kontroly během Velikonoc

18.03.2021 24 Proměny tuzemského potravinářství 05.04.2021 25 Policejní kontroly během Velikonoc

18.03.2021 27 Živelní pohromy v USA 06.04.2021 1 Možné odvolání dvou ministrů

18.03.2021 37 Velký knižní čtvrtek 06.04.2021 5 Distribuce testů pro školy

19.03.2021 4 Léky proti vážnému průběhu covidu-19 06.04.2021 10 Ukrajina jednala s NATO

21.03.2021 18 Dědická řízení 06.04.2021 15 Nová kniha Aleny Mornštajnové

22.03.2021 6 Sankce EU za porušování lidských práv 06.04.2021 25 Otázky kolem poznámek z Faltýnkova diáře

22.03.2021 9 Slovenská vládní krize 06.04.2021 27 Kontroly dodržování opatření ve Francii

22.03.2021 10 5 let od teroristického útoku v Bruselu 08.04.2021 4 Spory o použití Sputnik V

23.03.2021 16 Policejní kontroly lidí v karanténě 08.04.2021 22 Úprava běžeckých stop na Šumavě

25.03.2021 4 Návrat dětí do škol 11.04.2021 4 Kontroly cest mezi okresy

25.03.2021 10 Po Praze rozvážejí očkovací vakcínu hasiči 11.04.2021 11 Napatí mezi Ruskem a Ukrajinou

27.03.2021 18 Začala akce Ukliďme Česko 13.04.2021 8 Setkávání jenom ve dvou

28.03.2021 3 Nově nakažení 13.04.2021 22 Inflace a cena potravin

28.03.2021 32 Květná neděle 13.04.2021 23 Agentura pro vývoz českých zbraní

29.03.2021 6 Rekonstrukce slovenské vlády 13.04.2021 31 Rostoucí zájem o pěstování květin

29.03.2021 10 Reakce politiků na smrt Petra Kellnera 14.04.2021 4 Výhrady opozice

29.03.2021 32 V Hradci Králové se rozpadla koalice 14.04.2021 10 Počet nakažených

30.03.2021 28 Změny v úhradách léků proti srážení krve 14.04.2021 16 Soud o testování ve firmách

31.03.2021 24 Školy jsou připraveny na návrat žáků 15.04.2021 1 Nový ministr zahraničí bude jmenován ve středu

31.03.2021 28 Sportování jen při splnění podmínek 15.04.2021 10 Hranice s Německem bez stálých kontrol

31.03.2021 36 PCR testy z odpadních vod 17.04.2021 1 Zrušená cesta do Moskvy
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 4/10

Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek

17.04.2021 21 Odeslané formuláře na 100 bytů 05.05.2021 25 Místní proti kácení často protestují

19.04.2021 2 Diplomatická roztržka mezi ČR a Ruskem 05.05.2021 30 Poutní plavba na Vltavě

19.04.2021 22 Nově nakažení - potvrzené případy 06.05.2021 8 Za Česko se postavil J. Stoltenberg

20.04.2021 24 Odškodnění obyvatel Vrbětic 06.05.2021 9 Růst HDP

21.04.2021 16 Policisté se zaměřili na rychlou jízdu 06.05.2021 11 Boje během osvobozování Prahy

22.04.2021 3 Slovensko vyhostí tři ruské diplomaty 06.05.2021 18 Předpověď počasí na další dny

22.04.2021 8 Zastupitelské úřady Ruska v ČR 06.05.2021 23 Prodloužení kompenzačního bonusu

22.04.2021 12 Nejvyšší správní soud zrušil mimořádné opatření 06.05.2021 30 Snahy o zjednodušení výroby vakcín

22.04.2021 16 Obyvatelé Strakonic v nejistotě 06.05.2021 31 Tresty v kauze úplatných lékařů

22.04.2021 18 Obžaloba zdravotníků z Pardubic 06.05.2021 33 Nová výstava Národní galerie

24.04.2021 17 Vládní opatření znovu u soudu 07.05.2021 3 Summit lídrů EU v Portugalsku

25.04.2021 15 Valorizace důchodů v příštím roce 07.05.2021 4 Uvolňování opatření v kultuře

25.04.2021 25 Potravinová sbírka pro lidi v nouzi 08.05.2021 23 Více posílaných balíků

25.04.2021 29 Oprava mostu na dálnici D1 10.05.2021 4 Otevření zahrádek restaurací

28.04.2021 36 37. ročník přehlídky studentských filmů 10.05.2021 20 Přípravy na podzimní volby

29.04.2021 8 Výzva europarlamentu kvůli kauze Vrbětice 10.05.2021 31 Německo před volbami

29.04.2021 12 Stod ní Joea Bidena v úřadu 10.05.2021 37 Pietní akce na hradě

29.04.2021 21 Průzkum Medianu 12.05.2021 21 Obcím chybí odsouzení pracovníci

30.04.2021 6 Zákaz vstupu do Ruska pro některé evropské politiky 13.05.2021 13 Společná pravidla pro cestování

30.04.2021 30 76 let od osvobození Ostravy 14.05.2021 29 Podmínky pro provoz zahrádek

01.05.2021 1 Pochybnosti o schválení digitální daně 16.05.2021 4 Ruský seznam nepřátelských zemí

01.05.2021 5 Ruský seznam nežádoucích osob 16.05.2021 19 Volnočasové aktivity opět otevřené

03.05.2021 2 Velký zájem o znovuotevřené služby 16.05.2021 30 Trabanti v ČR

03.05.2021 7 Výsledky hospodaření státu 17.05.2021 20 Napadení policistů v Uherském Hradišti

03.05.2021 31 Polská podpora Ukrajině ve sporu s Moskvou 18.05.2021 3 Počet nově potvrzených případů a očkovaných

03.05.2021 33 Protestní mítink odborů v huti Liberty 19.05.2021 25 Prezident jmenoval přes 50 nových soudců

03.05.2021 36 Akce k 200. výročí úmrtí Napoleona 21.05.2021 7 Dohoda na podobě evropského covidového pasu

04.05.2021 10 Výstava o Komenském na Pražském hradě 21.05.2021 34 Nový dokument Zákon lásky

05.05.2021 5 Uzavřené jednání sněmovny 22.05.2021 5 Spory o dodávky tepla ve Strakonicích

05.05.2021 10 Politická krize v Izraeli 22.05.2021 18 Organizace pomáhající pozůstalým
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22.05.2021 19 Letní dětské tábory 13.06.2021 2 Odbory proti zmrazení platů

22.05.2021 23 Budoucnost kompenzačních programů 13.06.2021 4 Spolupráce s Čínou navzdory kritice

23.05.2021 6 Konvoj americké armády 14.06.2021 9 Nová vláda v Izraeli

23.05.2021 25 Spory představitelů české justice 14.06.2021 30 Úspěch polské opozice ve volbách v Řešově

23.05.2021 30 Zásahy hasičů-lezců 14.06.2021 32 Nedostatek darované krve

26.05.2021 4 První kroky Adama Vojtěcha ve funkci 17.06.2021 6 Výslechy v kauze MUS

27.05.2021 18 Voda na Šumavě 17.06.2021 12 Střetnutní se squattery

28.05.2021 26 Volba prezidenta v Sýrii 17.06.2021 27 Vykázaná očkování

29.05.2021 6 Demonstrance na podporu Běloruska 17.06.2021 37 Demontáž poslední telefonní budky

30.05.2021 36 Festival Pražské jaro vrcholí 18.06.2021 1 Financování nemocnic

01.06.2021 25 Oběti covidu-19 v Peru 19.06.2021 1 Šíření mutací koronaviru

04.06.2021 30 Pozůstalost generála Silvestra Bláhy 19.06.2021 16 Přípravy na české předsednictví EU

05.06.2021 18 Nevyužité vouchery na dovolenou 20.06.2021 19 Podmínky cest do oblíbených destinací

05.06.2021 19 40 let od popisu nemoci AIDS 20.06.2021 27 Protest proti vládě

06.06.2021 7 Volby v Německu 20.06.2021 29 V MHD pouze roušky?

06.06.2021 8 Situace na řeckých hranicích 21.06.2021 16 Smrt po policejním zákroku

06.06.2021 29 Pomoc propuštěným horníkům 21.06.2021 25 Odškodnění za výbuch ve Vrběticích

06.06.2021 32 Materiál na stavbu jaderného úložiště 23.06.2021 33 Zemřel letec RAF Tomáš Lom

07.06.2021 24 Dluhy Českých aerolinií 24.06.2021 22 Zastavené spoje na železnici

07.06.2021 30 Ekologická katastrofa v Turecku 24.06.2021 29 Slovensko řeší, co s medvědy

08.06.2021 15 Debaty o tzv. covid pasech 25.06.2021 25 Druhý den summitu EU

08.06.2021 17 Opakování procesu v kauze tzv. Berdychova gangu 26.06.2021 6 Vyjádření prezidenta

09.06.2021 9 Výzva městům kvůli billboardům 26.06.2021 7 Větrná smršť ve Stebně

09.06.2021 26 Odvolací soud v kauze Bečvářova statku 26.06.2021 17 Pomoc pro postižené oblasti

10.06.2021 3 EU a možný střet zájmů Andreje Babiše 28.06.2021 1 Škody po tornádu nejméně za 15 mld.

10.06.2021 28 Pravidla pro letní tábory 28.06.2021 13 Škody za výbuch ve Vrběticích

11.06.2021 10 Cestovatelská mapa 28.06.2021 23 Obvinění za otravu Bečvy

11.06.2021 36 České centrum v New Yorku ožívá 28.06.2021 25 Odklízení škod v Mikulčicích

12.06.2021 10 Návrh na zvýšení důchodů 28.06.2021 37 Výstava o Ferdinandu d'Este

12.06.2021 31 Nedostatek vody v Číně 30.06.2021 23 Německo
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01.07.2021 6 Očkování pro děti od 12 do 15 let 19.07.2021 10 Sledování novinářů

01.07.2021 34 Začíná Smetanova Litomyšl 20.07.2021 4 Hodnocení stavu právního státu

02.07.2021 34 Sedmdesát let od střelby v Babicích 21.07.2021 9 Týden po povodních v Německu

03.07.2021 2 Demolice domů a pomoc hasičů 21.07.2021 13 Roman Janoušek stále na svobodě

03.07.2021 3 Koncert naděje ve Valticích 22.07.2021 7 Provoz center duševního zdraví

03.07.2021 31 Motivace lidí k očkování v Polsku 23.07.2021 3 Olympijské hry v Tokiu

03.07.2021 32 UNICEF pomáhá dětem už 75 let 23.07.2021 21 Olympijský festival v Praze

04.07.2021 20 Aplikace Tečka 23.07.2021 30 Polský úděl a obnova Saského paláce

04.07.2021 34 Doučování od nového školního roku 25.07.2021 4 Koronavirus v ČR

05.07.2021 10 Uzavírky na dálnici D1 25.07.2021 21 Šířka vozidel

05.07.2021 15 OSN vyzývá k propuštění 500 bělorus. pol. vězňů 25.07.2021 25 Dálnice D11 je dále neprůjezdná

05.07.2021 21 Státní pomoc samoživitelům 25.07.2021 28 Tuleni kuželozubí v Baltském moři

06.07.2021 7 Testování na covid-19 o svátcích 26.07.2021 19 První medaile pro ČR z olympijských her

06.07.2021 10 606 let od upálení Jana Husa 26.07.2021 31 Používání vyčištěné odpadní vody

06.07.2021 28 Pozůstatky pivovaru 28.07.2021 1 Sněmovna o dětských skupinách

07.07.2021 17 Extrémní horka 28.07.2021 3 Otcovská dovolená

08.07.2021 1 Na testování i s první dávkou 30.07.2021 7 Výzva k očkování v USA

08.07.2021 16 Výjimečný stav po vraždě prezidenta 30.07.2021 17 Před 55 lety začala stavba vysílače na Ještědu

08.07.2021 21 Proměna obcí zasažených tornádem 31.07.2021 4 Jaké budou platy učitelů

09.07.2021 6 Nové podmínky pro vstup na Slovensko 31.07.2021 10 Zákazy koupání

09.07.2021 9 Strhávání z dávek neuhrazené pokuty 01.08.2021 5 Mírnější omezení pro hromadné akce

10.07.2021 23 Nákazy po vakcinaci 01.08.2021 15 Připomínka obětí holocaustu v Letech u Písku

10.07.2021 29 Parkování na Lysé hoře 01.08.2021 18 Nehody motocyklistů

12.07.2021 2 Práva a pravomoci nejvyššího státního zástupce 01.08.2021 19 Instruktáž bezpečné jízdy pro motocyklisty

12.07.2021 10 Zpřísnění pravidel pro hromadné akce 03.08.2021 17 Kde se utkají lídři kandidátních listin

13.07.2021 2 Hledání většiny pro stavební zákon 03.08.2021 32 Opravy mostů na Vysočině

13.07.2021 7 Šíření nákazy v ČR 04.08.2021 33 Firmy se učí šetřit vodou

13.07.2021 29 Sesuv svahu u tratě v Kraslicích 05.08.2021 3 Vyšetřování tragické nehody

15.07.2021 3 Další očkovací místa bez nutností registrace 06.08.2021 4 Jednání o šéfovi BIS

15.07.2021 29 Pochybení letecké společnosti Ryanair 06.08.2021 6 Kauza běžkyně Krysciny Cimanouské
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07.08.2021 9 Dohled na fotbalovém zápase 27.08.2021 13 Johnny Depp v Karlových Varech

07.08.2021 21 Výroba elektřiny v ČR 28.08.2021 10 Končí 55. ročník filmového festivalu v K. Varech

08.08.2021 19 Úspěchy českých sportovců na OH 2020 28.08.2021 25 Oslavy dožínek během sklizně

09.08.2021 4 Koudelka pracuje u BIS už tři desítky let 29.08.2021 25 Výrobci nápojů se vrací ke skleněným lahvím

09.08.2021 20 Pomáhají tuzemští turisté 30.08.2021 2 Třetí dávka očkování

09.08.2021 22 Proočkovanost v okresech 30.08.2021 27 Omezování provozu železnice

10.08.2021 11 Přípravy karlovarského filmového festivalu 30.08.2021 30 Jednání M. Vystrčila v Polsku

10.08.2021 17 Sbírání dat o lidech se vzácnými chorobami 30.08.2021 36 Bezpečnost horolezeckého vybavení

13.08.2021 1 Taliban dobyl druhé největší město Afghánistánu 31.08.2021 12 180 let od narození A. Dvořáka

13.08.2021 4 Rychlý postup Talibanu a reakce USA 31.08.2021 14 Tzv. bezdoplatkové zóny končí

13.08.2021 6 Ministryně spravedlnosti plánuje úspory 01.09.2021 6 Scénáře při šíření nákazy

14.08.2021 14 Výnos spotřební daně z tabáku klesl 01.09.2021 19 Požáry v Kalifornii

14.08.2021 25 Očkování ve vyloučených lokalitách na Slovensku 02.09.2021 24 Úroda napadená plísní

16.08.2021 1 Chaos v Afghánistánu 02.09.2021 37 Déčko slaví osmé narozeniny

16.08.2021 20 Vliv inflace na úspory 02.09.2021 39 Setkání pilotů horkovzdušných balónů

16.08.2021 28 Následky ničivých záplav v Německu 03.09.2021 32 Dražší výrobky z Číny

17.08.2021 7 Počet afghánských žadatelů o mez. ochranu v ČR 04.09.2021 13 Průzkumy favorizují Olafa Scholze

17.08.2021 24 Návštěvníků památek ubylo 05.09.2021 10 Volby do sněmovny

17.08.2021 32 Hasiči, kteří pomáhali v Řecku, se vrátili 05.09.2021 13 Počty nakažených v Polsku rostou

17.08.2021 33 Terapie na ostrůvcích 06.09.2021 2 Nezaměstnanost podle krajů

20.08.2021 11 Vývoj počtu nakažených 06.09.2021 8 Výsledky testování žáků

20.08.2021 21 55. ročník karlovarského festivalu 06.09.2021 11 Plán vysokorychlostní tratě Praha-Brno

21.08.2021 12 Německá CDU startuje kampaň 06.09.2021 33 Jednání V4

22.08.2021 20 Výdaje rodičů za školáka 07.09.2021 2 Prognózy podzimního vývoje epidemie

22.08.2021 22 Podpora rodin žáků s nízkými příjmy 07.09.2021 5 Tálibán oznámil sestavení přechodné vlády

23.08.2021 24 Mistrovské zkoušky 08.09.2021 21 Proces se strůjci teroristických útoků v Paříži

24.08.2021 9 Premiéry na festivalu v Karlových Varech 08.09.2021 22 Útok teroristů v Paříži nepřežilo 130 lidí

24.08.2021 28 PCR testy místo antigenních 08.09.2021 23 Vymáhání dotace po kancléři prezidenta

25.08.2021 20 Rouška nebo respirátor? 10.09.2021 24 Záchrana škeblí z rybníku v Nasavrkách

27.08.2021 1 Jednání o rozpočtu 11.09.2021 6 Mzdy mírně rostou, firmám chybí lidé



47Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2021

ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události 8/10

Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek

11.09.2021 20 Příběh přeživšího z trosek zřícené věže 02.10.2021 13 Festival Den architektury

12.09.2021 1 Na zvyšování důchodů si stát půjčí 36 mld. 03.10.2021 4 Vývoj reprodukčního čísla

12.09.2021 3 Volební preference 03.10.2021 6 Demonstrace za právo na volbu

12.09.2021 8 Nová pravidla pro preventivní prohlídky 03.10.2021 8 Růst úrokových sazeb

12.09.2021 10 Rekonstrukce v budovách sněmovny 03.10.2021 9 Česká koruna zpevňuje

12.09.2021 27 Průběh očkování v Turecku 04.10.2021 17 Únik ropy u pobřeží Kalifornie

13.09.2021 5 Uznávat protilátky zatím MZ nebude 04.10.2021 27 Nový generální ředitel Vězeňské služby

13.09.2021 22 Předvolební debata o Karlovarském kraji 04.10.2021 31 Prezident varoval, že USA narazí na dluhový strop

13.09.2021 31 Kůrovec v Českém lese 05.10.2021 6 Rostoucí ceny energií v Evropě

15.09.2021 26 Smír arabských států s Izraelem 06.10.2021 22 Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana

16.09.2021 21 Ceny průmyslových výrobců 06.10.2021 31 Veletrh obranné a bezpečnostní techniky

17.09.2021 34 Padesát let Greenpeace 07.10.2021 15 Teploty budou dál klesat

18.09.2021 10 Volby nových zastupitelstev 08.10.2021 23 Nastavení minimální podnikové daně

22.09.2021 14 Silné zemětřesení v Austrálii 09.10.2021 20 Tisková konference ANO

22.09.2021 21 Kontrola střetu zájmů při rozdělování dotací 10.10.2021 12 Marek Benda zůstává poslancem

24.09.2021 7 ČTÚ chystá regulaci trhu mobilních dat 10.10.2021 26 Nová továrna Tesly

24.09.2021 19 Tři měsíce od tornáda na Jižní Moravě 11.10.2021 10 Nižší zdanění elektřiny

24.09.2021 20 Výpadky v dodávkách zboží 11.10.2021 17 Podpora pro autoprůmysl

24.09.2021 29 Začal filmový festival Finále Plzeň 12.10.2021 15 Nové případy onemocnění covidem-19

24.09.2021 33 Noc vědců ve 47 městech Česka 12.10.2021 29 Epilepsie a sport

26.09.2021 1 Sčítání hlasův německých volbách 15.10.2021 24 Česká ostraha schengenských hranic

26.09.2021 4 Zřejmě zdlouhavé sestavování koalice 17.10.2021 1 Povolební vyjednávání

27.09.2021 13 Další jednání o dolu Turów 17.10.2021 9 Koronavirus v Rusku

27.09.2021 18 Volnější pravidla pro děti 17.10.2021 21 Autovraky ve městech

28.09.2021 13 Umění za zdmi ghetta 17.10.2021 23 Zájem o prodloužené víkendy

28.09.2021 21 90. let ZOO Praha 17.10.2021 24 Podzimní dovolené

29.09.2021 22 Končí lhůta pro změnu zdravotní pojišťovny 17.10.2021 30 Lipenským přívozům končí sezona

29.09.2021 32 Nejistota skiareálů před zimní sezonou 18.10.2021 8 Dopady zdražování energií na obyvatele

30.09.2021 6 Vývoj počtu nakažených 18.10.2021 31 Uzavření Hradlového mostu u Modravy

30.09.2021 29 Dopravní kolaps u Českých Budějovic 20.10.2021 5 Přibývá hospitalizovaných covidem-19
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20.10.2021 14 Padaly teplotní rekordy 09.11.2021 21 Plné hory, prázdná města

21.10.2021 6 Šíření koranaviru na Slovensku 09.11.2021 30 Spor o výstavbu v Pardubicích

21.10.2021 14 Silný vítr se prohnal Českem 10.11.2021 2 Dlouhé jednání o vedení sněmovny

21.10.2021 20 Jednání o programu nové německé vlády 10.11.2021 12 Vývoj počtu nakažených

22.10.2021 9 Spor dědičů advokáta Altnera s ČSSD 10.11.2021 38 Zimní programy pro lidi bez domova

23.10.2021 21 Nedostatek studentů stavebních oborů 12.11.2021 4 Epidemická situace v Evropě

23.10.2021 24 Letošní vánoce se prodraží 13.11.2021 3 Opatření proti koronaviru

25.10.2021 34 Trest pro kapitána Ameriku z Hongkongu 13.11.2021 22 Pravomocné exekuce

26.10.2021 8 Vývoj počtu nakažených 13.11.2021 32 Návrat ovocných odrůd do Bílých Karpat

26.10.2021 13 Jednání o dolu Turow 14.11.2021 26 Dohody o vině a trestu

26.10.2021 23 Nutri-score 15.11.2021 21 Stav prezidenta se zlepšil, navštívil ho Babiš

26.10.2021 33 Nový most na D1 16.11.2021 3 Možní členové nastupující vlády

27.10.2021 27 Změny ve fungování sociálních sítí 16.11.2021 4 Vládní angažná Pirátů

27.10.2021 32 Kameny padají na silnici 17.11.2021 12 Pietní akce před Hlávkovou kolejí

28.10.2021 5 Vzpomínková akce v Brně 17.11.2021 17 Oslavy svátku 17. listopadu v regionech

28.10.2021 12 Nákaza v Moravskoslezském kraji 18.11.2021 7 Trest vězení pro útočníka na Kapitol

29.10.2021 15 Zuzana Stivínová jako Vassa Železnovová 18.11.2021 24 Levnější nákupy v Polsku

29.10.2021 22 Kdo uklízí listí z obecních stromů 19.11.2021 21 Británie označila hnutí Hamas za teroristické

30.10.2021 3 Summit skupiny G20 v Římě 19.11.2021 29 Putin vyznamenal válečnou veteránku

31.10.2021 2 Reakce na sílící epidemii 20.11.2021 5 Nově nakažení - potvrzené případy

02.11.2021 2 Jednání o programu nové vlády 20.11.2021 11 Krize na polsko-běloruské hranici

02.11.2021 30 Základna letecké společnosti Eurowings v Praze 21.11.2021 31 Město Náchod koupí bývalé lázně v Bělovsi

03.11.2021 1 Programové priority vznikající vlády 22.11.2021 1 Vláda jedná o vyhlášení nouzového stavu

04.11.2021 6 ÚVN: zdravotní stav prezident se zlepšil 22.11.2021 33 Povinné očkování státních zaměstnanců USA

04.11.2021 27 Otevření obchvatu Otrokovic 23.11.2021 13 V4 o migrační krizi

04.11.2021 32 Obvinění čínského funkcionáře ze sexuálního útoku 24.11.2021 14 Jak ochránit Zemi před srážkou s asteroidem

05.11.2021 32 Napjaté vztahy Libanonu se státy v regionu 24.11.2021 29 Internet v pražském metru

06.11.2021 18 Rostoucí ceny energií ohrožují sportovní kluby 25.11.2021 5 Kritické dny pro Česko

07.11.2021 15 Prodej a odpalování pyrotechniky v pohraničí 25.11.2021 13 Mimořádná schůze ministrů pro migraci

09.11.2021 19 Zdražování v cestovním ruchu 26.11.2021 14 Tresty v kauze sportovních dotací
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27.11.2021 16 Stát už obdržel všechny tři bezpečnostní dotazníky 14.12.2021 8 Spory s dodavatelem tepla v Blansku

27.11.2021 22 Vánoční lívance pro celou vesnici 15.12.2021 4 Plán na snížení spotřeby plynu v EU

28.11.2021 1 Jmenování premiéra 15.12.2021 9 Pandemický zákon ustál před Ústavními soudci

28.11.2021 7 Návrhy členů vlády 15.12.2021 19 Koronavirus u těhotných žen

28.11.2021 10 Další kroky ke jmenování nové vlády 15.12.2021 21 Dostavba dálnice D35

28.11.2021 18 Energošmejdi v akci 16.12.2021 26 Pomoc obcím zasaženým tornádem

29.11.2021 22 Týdenní incidence a počet hospitalizovaných 17.12.2021 7 Priority vlády Petra Fialy

30.11.2021 4 Kapacity nemocnic a očkovacích míst 17.12.2021 26 Dokončení filmu Betlémské světlo

30.11.2021 24 Dlouhodobé následky koronaviru 17.12.2021 27 Nový ministr průmyslu a obchodu se ujal funkce

30.11.2021 31 Oběti vichru v Istanbulu 18.12.2021 15 Budoucnost seřaďovacích nádraží

02.12.2021 9 Výstava Buddha zblízka 19.12.2021 5 Šíření varianty omikron v Německu

02.12.2021 18 Merkelová se loučí s armádou 19.12.2021 9 Napětí v britské vládě

04.12.2021 22 Rozpočty krajů na příští rok 19.12.2021 18 Vánoční obleva

05.12.2021 10 Změny v důchodech 20.12.2021 9 Omezení při cestách do Rakouska

05.12.2021 21 USA a další státy proti jednání Talibanu 21.12.2021 2 Počet státních zaměstnanců

06.12.2021 14 Mimořádná schůze poslanců kvůli energetice 22.12.2021 2 Vláda zpřísnila protiepidemická opatření

06.12.2021 20 Předvánoční nákupní horečka 22.12.2021 23 Půjčky na Vánoce

07.12.2021 2 Jan Lipavský u prezidenta Zemana 23.12.2021 18 Počasí během svátků

07.12.2021 6 Senátní výbor proti akcím Ruska 23.12.2021 28 Nový pohled do hlubin vesmíru

07.12.2021 18 Nesjízdné silnice v Krušných horách 25.12.2021 26 Půlnoční mše bez větších omezení

07.12.2021 19 Proměna Lednicko-valtického areálu 25.12.2021 28 Rozpad SSSR před 30 lety

07.12.2021 35 Lavička Václava Havla v Japonsku 26.12.2021 7 Vývoj počtu nakažených

08.12.2021 9 WHO o variantě omikron 26.12.2021 21 Vracení dárků

08.12.2021 15 Česko vyšle vojáky do Polska 28.12.2021 4 Jednání koaliční rady

08.12.2021 32 Předvánoční omezení v Británii 28.12.2021 10 Nově nakažení v Česku

10.12.2021 14 Scholz v Paříži 28.12.2021 28 Dozorci z věznice ve Světlé n. S. měli mučit vězenkyni

11.12.2021 18 Nová celní pravidla pro malé zásilky 28.12.2021 37 Zemřel Pavel Chrastina

12.12.2021 7 Zdražování v Česku zrychluje 29.12.2021 6 Rekordní nárůsty počtu nakažených v zahraničí

12.12.2021 10 Divadelní hra o Malé straně 29.12.2021 7 Šíření varianty omikron v ČR

13.12.2021 23 Další kolo testování žáků 29.12.2021 29 Kontrola na tržnici v Hatích
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06.01.2021 4 Včera se v Česku potvrdilo 17 278 případů nákazy 01.04.2021 13 Dvě samice rozšíří stádo zubrů

15.01.2021 7 V Německu začali platit přísnější podmínky pro lidi 15.04.2021 2 Testování žáků ze slin

15.01.2021 8 Češi jezdí nakupovat do Polska 16.04.2021 10 Vězni se dočkají návštěv

22.01.2021 5 Velká očkovací centra 19.04.2021 11 Velký zájem o plánované operace

25.01.2021 18 60 let meteostanice Churáňov 29.04.2021 10 Spor o lokomotivu

29.01.2021 14 Kácení stromů ve Slavonicích 06.05.2021 2 Výjimka pro Alšovu jihočeskou galerii

02.02.2021 4 Zrušení DPH na respirátory třídy FFP2 a vyšší 07.05.2021 9 Omezování cyklistů v přírodě

10.02.2021 8 Britská mutace v Nemocnici Mostiště 13.05.2021 12 Jídlo a pití podraží v průměru o 10 %

12.02.2021 6 Zástupci hejtmanů dojednali s vládou 18.05.2021 3 Postup očkování

16.02.2021 16 Ledová horolezecká stěna v Liberci 20.05.2021 15 Příprava letních scén

18.02.2021 8 Na hranicích chybí vybavení i personál 26.05.2021 2 Komplikace na cestě z Hradce Králové

04.03.2021 7 Ujížděl nebezpečně před policií 02.06.2021 9 Slabý signál ve Frýdlantském výběžku

11.03.2021 3 Armáda pomáhá testovat 04.06.2021 14 Dostavěná památka v Mariánské Týnici

16.03.2021 9 Nákaza v plzeňské ubytovně 07.06.2021 4 Některé restaurace zdražují

17.03.2021 7 Kauza Alexandra Nováka 17.06.2021 5 Trest pro Vladimíra Dbalého

18.03.2021 4 Rychlé očkování jihočeských učitelů 21.06.2021 4 Poslední hospitalizovaný opustil nemocnici

18.03.2021 17 Pytlomaty v Plzni 22.06.2021 8 Bouřlivá debata kvůli obchodnímu centru
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01.07.2021 7 Krkonoše pod náporem turistů 01.10.2021 1 Končí modernizace D1

13.07.2021 7 Demolice armádních budov na Čerchově 04.10.2021 7 Spor kolem provozu dolu Turów

21.07.2021 13 Koupaliště na seznamu kulturních památek 04.10.2021 13 Uzavírky na Šumavě se prodlužují

28.07.2021 6 Opravy silnice 1. třídy na Plzeňsku 19.10.2021 6 Střelba po potyčce v Plzni

29.07.2021 15 Hluk ze skateparku 26.10.2021 1 Propadný mostní pilíř na budované D35

30.07.2021 5 Umožnění stipendijních pobytů 27.10.2021 6 Zanesený vodovodní řad v Chlístově

02.08.2021 1 Částečné rozvolnění opatření 02.11.2021 12 Situace v nemocnicích se zhoršuje

04.08.2021 3 Zásah IZS u nehody 03.11.2021 13 Proces se koná v unikátní soudní síni

10.08.2021 10 Problémy zemědělců na Karlovarsku 10.11.2021 7 Posun mostu v Pardubice

17.08.2021 14 Propad zájmu o jihočeské památky 25.11.2021 12 Růst cen energií

18.08.2021 8 Prodej státního majetku se zvyšuje 26.11.2021 15 Nové kameny zmizelých v Bernarticích

23.08.2021 16 Valtířovská loděnice se mění na kemp 01.12.2021 11 Přípravy na první lyžování

01.09.2021 1 Začal nový školní rok 08.12.2021 7 Plně obsazená lůžka ve Stodské nemocnici

03.09.2021 12 79 let od první deportace obyvatel Plzně 09.12.2021 1 Česko zasypal sníh

07.09.2021 7 Opuštěný zámek v Protivíně má majitele 16.12.2021 1 Nehoda autobusu na Semilsku

21.09.2021 13 Z nákladového nádraží nová čtvrť 16.12.2021 7 Plavební stupeň Děčín

30.09.2021 6 Dopravní kolaps v Českých Budějovicích 17.12.2021 10 Úsek D11 k Jaroměři je otevřený
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07.01.2021 5 Vinice Šobes 08.04.2021 7 Magistrát napadli hackeři

08.01.2021 1 Nápor ve zdravotnictví 19.04.2021 13 Zápůjčka slovanské epopeje

11.01.2021 9 Daňová přiznání 21.04.2021 5 Vodohospodáři se připravují na tání sněhu

13.01.2021 1 Babiš a Blatný navštívili očkovací centrum v Brně 22.04.2021 7 Expedice Afrikou a Amerikou

20.01.2021 17 Divadla zkoušejí nové formáty 29.04.2021 10 Psychologická pomoc

26.01.2021 4 Stejné podmínky pro všechny památky 13.05.2021 3 Porušování vládních nařízení

01.02.2021 4 Informace k očkování 18.05.2021 9 Mezinárodní den muzeí

02.02.2021 15 Obnova zámeckého rybníka 19.05.2021 11 Nové objevy Moravského krasu

03.02.2021 10 Prodej bývalé radnice 20.05.2021 8 Lesům se daří

12.02.2021 2 Schůzka hejtmanů ohledně nouzového stavu 21.05.2021 6 Nová pravidla o bezinfekčnosti

25.02.2021 2 Povinné nošení respirátorů 28.05.2021 2 Návrhy na zrušení opatření

05.03.2021 5 Vinařství a covid 11.06.2021 7 Americký konvoj

10.03.2021 11 Nakažení zdravotníci 11.06.2021 13 Otevření Avionu

16.03.2021 2 Počty krádeží za nouzového stavu 15.06.2021 8 Otevření zámku v Telči

24.03.2021 2 Registrace k očkování 22.06.2021 4 Likvidace škod

25.03.2021 7 Soud osvobodil bývalého starostu 28.06.2021 8 Zasahující složky v zasažených oblastech

31.03.2021 1 Opravy silnic a mostů



53Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2021

ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Události v regionech z Brna 2/2

Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek

01.07.2021 3 Pošty domů určených k demolici 01.10.2021 13 Pocta Bohuslavu Ečerovi

09.07.2021 11 Domácnosti bez plynu a elektřiny 12.10.2021 7 Soud s exstarostkou

20.07.2021 2 Opravy poničených památek 15.10.2021 3 Obnova po tornádu

21.07.2021 4 Českého česneku bude zřejmě dost 18.10.2021 11 Problémy Škody Auto

22.07.2021 9 Brnem provede audiomapa 19.10.2021 1 Rezidentní parkování

26.07.2021 13 Výzkum pomocí UV záření 27.10.2021 4 Rekonstrukce nádraží ve Vsetíně

02.08.2021 11 Začala stavba D55 16.11.2021 3 Vykázaná očkování

04.08.2021 3 Architektonické projekty 18.11.2021 12 Vrchní soud zprostil obžaloby M. Březinovou

04.08.2021 16 Akademie Václava Hudečka 18.11.2021 20 Stromky pro obce zasažené tornádem

27.08.2021 8 Spor Kiwi.com a Ryanairu 24.11.2021 2 Opatření podle tzv. Pandemického zákona

30.08.2021 3 Nejasné vlastnictví nemovitostí 30.11.2021 1 Zájem o očkování

31.08.2021 12 Přípravy na nový školní rok 01.12.2021 9 Opravy po tornádu

07.09.2021 4 Část bývalých kasáren koupí policie 03.12.2021 12 Investice do vědy

10.09.2021 5 Přednášky bez prokázání bezinfekčnosti 09.12.2021 8 Simulovaná mise na Mars

10.09.2021 7 Pálavské vinobraní 22.12.2021 8 Tvoříme Zlín

24.09.2021 4 Čtvrt roku po tornádu na jihu Moravy 30.12.2021 10 Opatření proti šíření ptačí chřipky

29.09.2021 12 Vlakové nádraží v Brně
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05.01.2021 1 Kompenzační balíček pro podnikatele 13.04.2021 14 Opavští divadelníci hrají ve výkladech

12.01.2021 6 Pomoc podnikatelům v Ostravě 14.04.2021 3 Kriminalita v Ostravě klesla

13.01.2021 7 Vývoj počtu nakažených 14.04.2021 6 Nemocnice se pomalu vracejí k operacím

19.01.2021 10 Školy pořádají talentové zkoušky 19.04.2021 5 Ochrana Vrbětic

19.01.2021 11 Seniory očkují v Přerově a Prostějově 23.04.2021 7 Odhalení varen pervitinu

27.01.2021 4 Spor o očkovací centrum 03.05.2021 1 Vláda jednala o situaci v Liberty

05.02.2021 6 Nezaměstnanost v krajích vzrostla 03.05.2021 4 Zákazníci se vrátili do holičství

10.02.2021 3 Komplikace pro biomedicínské centrum 13.05.2021 1 Návrat Slovenské strely

18.02.2021 2 Kapacity nemocnic v MS kraji 13.05.2021 5 VŠ plánují promoce

18.02.2021 11 Kroužků on-line přibývá 20.05.2021 18 Matěj Číp studuje cimbál v USA

22.02.2021 13 Zahradnictví čekají nápor zákazníků 25.05.2021 12 Zvířata končí v záchranné stanici

01.03.2021 10 Likvidace dolů OKD 01.06.2021 12 Spor o pokácené stromy v Prostějově

04.03.2021 1 Hejtmani chtějí povolat lékaře specialisty 03.06.2021 1 Policie šetří černou stavbu přehrady

11.03.2021 7 100 let husitské církve v Ostravě - Heřmanicích 14.06.2021 5 Ombudsman o Bečvě

15.03.2021 6 Testování bez objednání v Karviné 23.06.2021 11 Nárůst počtu úrazů u dětí

26.03.2021 5 Vandalové poškodili areál 23.06.2021 13 Čapí hnízda on-line

31.03.2021 8 8,5 let vězení pro exekutorku
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02.07.2021 13 Pomoc pro Hodonínsko a Břeclavsko 06.10.2021 10 Rekonstrukce mostu přes Moravu

16.07.2021 6 Podmíněné a peněžité tresty v kauze Vidkun 07.10.2021 15 Zahajovací koncert JFO

19.07.2021 16 Nové trailové stezky v Mostkovicích 11.10.2021 4 12 poslanců z OL kraje

22.07.2021 1 Nejasnosti při pořádání festivalů 11.10.2021 5 Výsledky voleb v krajích

30.07.2021 2 Dostavba D1 14.10.2021 11 Stavba koncertní haly

30.07.2021 13 Pocta Jindřichu Wankelovi 25.10.2021 15 Zpoždění vlaků na trati Praha - Ostrava

02.08.2021 4 Technoparty u Rýmařova 11.11.2021 2 Omezení plánované péče

05.08.2021 11 Divadlo Mír točí celovečerní film 16.11.2021 5 Aktuální vývoj epidemie

09.08.2021 7 Vyšetřování kauzy Bečva 16.11.2021 8 Nové CT pro FN Olomouc

11.08.2021 4 Nový DPS v Ostravě-Porubě 24.11.2021 15 Únik hutního plynu v Třinci

17.08.2021 5 Hasiči se vrátili z Řecka 30.11.2021 9 Zimní jarmark místo trhů

19.08.2021 6 Začala letní Flora 06.12.2021 6 Nový sníh v Beskydech

13.09.2021 1 Pokles počtu obyvatel 07.12.2021 9 Klimkovice sází zeleň u D1

13.09.2021 8 Jednání o zlínské nemocnici 09.12.2021 15 Interaktivní výuka historie

15.09.2021 1 Přibývá seniorů v bytové nouzi 28.12.2021 3 Pomoc lidem bez domova

20.09.2021 8 Referendum o těžbě v Tovačově 29.12.2021 1 Nová protikoronavirová opatření

24.09.2021 1 Přípravy na zimní sezónu na horách
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Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek

01.01.2021 5 Daňové změny v roce 2021 15.02.2021 1 Vláda schválila zvýšení deficitu na 500 mld. Kč

01.01.2021 11 Oslavy příchodu nového roku ve světě 15.02.2021 5 Návrat závěrečných ročníků do škol

05.01.2021 3 Změny v protiepidemickém systému PES 16.02.2021 3 Plán na návrat žáků do škol

05.01.2021 7 Nejvyšší schodek českého rozpočtu 16.02.2021 14 Pád laviny v Obřím dole

10.01.2021 1 Přetížené nemocnice a pomoc ze zahraničí 17.02.2021 1 Epidemická situace v ČR se zhoršuje

10.01.2021 2 Očkování proti covidu-19 17.02.2021 2 Zaplněná lůžka v nemocnicích. Volná kapacita na odd. JIP

11.01.2021 8 WHO vyzvala k rychlejšímu očkování 22.02.2021 15 Nové sankce EU proti Rusku

16.01.2021 12 Senátoři uctili památku Jana Palacha 26.02.2021 5 Česko od pondělí zpřísní opatření

18.01.2021 4 Potíže rezervačního systému 01.03.2021 15 Daňová přiznání on-line

22.01.2021 14 Wu-chan rok od uzávěry 02.03.2021 1 Stav hromadného postižení osob na Pardubicku

25.01.2021 7 Národní koordinátor pro očkování Zdeněk Blahuta 03.03.2021 1 Vláda nařídila pomoc přetíženým nemocnicím

25.01.2021 9 EU kritizuje firmu AstraZeneca 05.03.2021 9 Útoky na počítačové sítě státu

25.01.2021 20 Ptačí chřipka na jihu Čech 06.03.2021 2 Nedostatek lůžek v nemocnicích

26.01.2021 1 Rusko a USA prodlouží smlouvu Nový start 09.03.2021 16 Kontroverze kolem britské královské rodiny

26.01.2021 6 Sníh komplikoval dopravu na Karlovarsku 14.03.2021 13 Rok od uzavření obchodů

29.01.2021 7 Evropská unie schválila vakcínu AstraZeneca 14.03.2021 15 Úprava Taxisova příkopu

30.01.2021 11 Meteorologové varují před náledím 17.03.2021 1 Jednání o protiepidemických opatřeních

01.02.2021 7 Dodávky vakcíny od firmy Moderna 17.03.2021 4 Evropská komise navrhla covidové pasy

04.02.2021 2 Opatření šíření koronaviru nezastavila 19.03.2021 8 Kdy dostat druhou dávku vakcíny

05.02.2021 17 Cena Ferdinanda Peroutky pro Daniela Stacha 24.03.2021 1 Spor o dostatek vakcín

06.02.2021 10 Ruská loď Fortuna začala pokládat potrubí pro plynovod 25.03.2021 5 Tendr na dostavbu JE Dukovany

07.02.2021 3 Na jihovýchodě ČR se tvoří ledovka 26.03.2021 1 Prodloužení nouzového stavu do 11.4.

08.02.2021 2 Vláda zpřísnění opatření neřešila 26.03.2021 17 Vyšetřování incidentu letounu L-159

09.02.2021 3 Jednání o kompenzačním bonusu 29.03.2021 9 Výměna ve slovenské vládě

14.02.2021 12 Protesty v Rusku 31.03.2021 12 Alexej Navalnyj zahájil hladovku
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Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek

02.04.2021 4 Do bariér před Kapitolem najelo auto 19.05.2021 15 Kampaň na podporu očkování

05.04.2021 1 Návrh na změny v důchodovém systému 20.05.2021 11 Soud s bývalými příslušníky StB

05.04.2021 13 Jednání o nové izraelské koalici 21.05.2021 14 Zdroje pitné vody pro Brno

07.04.2021 11 Podnikatel roku 2020 23.05.2021 9 Zvyšování důchodů v příštím roce

08.04.2021 8 Ministři jednali a vakcíně AstraZeneca 24.05.2021 2 Nucené přistání letadla v Bělorusku

09.04.2021 4 Epidemiologové varují před rozvolňováním 25.05.2021 6 Poslanec Feri čelí obviněním z obtěžování

12.04.2021 8 Registrace k očkování pro další pacienty 31.05.2021 4 Nová pravidla pro hrazení testů na covid

13.04.2021 3 Reakce na nominaci Jakuba Kulhánka 31.05.2021 6 Zaměstnanci ruské ambasády opustili ČR

15.04.2021 7 Slovenský premiér v Praze 06.06.2021 6 Sestavování nové izraelské vlády

18.04.2021 2 Moskva vyhostí 20 pracovníků české ambasády 07.06.2021 3 Více lidí na hromadných akcích

18.04.2021 6 Zrušená cesta Hamáčka do Moskvy 08.06.2021 14 Bezpečnostní prověrka Petra Arenbergera

19.04.2021 13 Sankce proti představitelům junty v Myanmaru 10.06.2021 16 Květnový růst spotřebitelských cen

23.04.2021 5 Šíření nákazy zpomaluje 12.06.2021 12 Český lázeňský trojúhelník se chystá do UNESCO

25.04.2021 2 Reakce na projev prezidenta k Vrběticím 13.06.2021 5 Uvolnění pravidel v dalších školách

30.04.2021 5 Sputnik na Slovensku 13.06.2021 8 Babiš se musí omluvit

30.04.2021 11 Rozvolňování ve Francii 15.06.2021 3 EU a USA ukončily spor o výrobu letadel

01.05.2021 6 Reakce na ruský seznam nežádoucích osob 17.06.2021 5 Česko-polské jednání o dolu Turów

03.05.2021 10 Nová očkovací centra 17.06.2021 15 Start čínské rakety s lidskou posádkou

04.05.2021 9 Itálie se připravuje na příliv turistů 21.06.2021 12 Smrt po policejním zákroku

07.05.2021 5 Sněmovna schválila pravidla tzv. kurzarbeitu 23.06.2021 7 Změny v očkování proti koronaviru

08.05.2021 5 Česko bude vymáhat odškodné za Vrbětice 27.06.2021 1 Šestá oběť čtvrtečního tornáda

09.05.2021 8 Slavnosti svobody 28.06.2021 8 Interval mezi první a druhou dávkou se zkrátí

11.05.2021 11 Lidé z okolí Vrbětic žádají odškodnění 29.06.2021 3 Silné bouřky zasáhly jižní Čechy

14.05.2021 8 Násilí na Západním břehu 30.06.2021 4 Podmínky pro cestování budou komplikovanější

16.05.2021 11 Útěky do bezpečných krytů 30.06.2021 11 Konec školního roku



58Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2021

ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Zprávy ve 23 3/4

Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek

03.07.2021 5 Koncert naděje ve Valticích 13.08.2021 7 Mapa cestovatele

05.07.2021 2 Rozdělování finanční pomoci ze sbírek 15.08.2021 3 Evakuace české ambasády a spolupracovníků

06.07.2021 14 Obvinění z tunelování firem Tomáše Horáčka 15.08.2021 4 Evakuace českých spolupracovníků z Kábulu

07.07.2021 5 Dotace na obnovu bydlení po tornádu 15.08.2021 10 Stovky obětí zemětřesení na Haiti

08.07.2021 2 Silné bouřky procházejí Českem 18.08.2021 2 Zavedení příspěvku 500 Kč za vychované dítě

08.07.2021 6 Počty nových případů covidu-19 rostou 18.08.2021 20 Bezpečnější Velký Taxisův příkop

13.07.2021 9 Nejvyšší stání zástupce se ujal funkce 19.08.2021 2 Situace v Afghánistánu

15.07.2021 20 Robot pomáhá s ochranou proti kůrovci 19.08.2021 14 Další otřesy na Haiti

16.07.2021 17 Bouřky poškodily krkonošské lesy 23.08.2021 7 Testy na covid-19 budou dál zdarma

22.07.2021 11 Merkelová vybídla občany k očkování 01.09.2021 1 Začátek nového školního roku

25.07.2021 3 Bouřky na jihu Čech a Moravy 01.09.2021 8 Požáry v Kalifornii

26.07.2021 4 Další rozhodnutí o nezákonnosti opatření 03.09.2021 6 Financování sportu

27.07.2021 9 Soud kvůli zpronevěře ve Vatikánu 03.09.2021 7 Sto let Československé obce legionářské

28.07.2021 9 Vládní dluh Česka v 1. čtvrtletí prudce vzrostl 03.09.2021 8 Ničivé povodně v USA

29.07.2021 5 Prezident USA Biden o neočkovaných 04.09.2021 4 Zveřejnění dokumentu o útoku 11. září 2001

29.07.2021 8 Pomoc spolupracovníkům ČR v Afghánistánu 04.09.2021 6 Nárůst počtu nakažených v Izraeli

30.07.2021 6 Debaty kolem protilátek po covidu 04.09.2021 13 P. Domingo otevřel festival Český Krumlov

02.08.2021 5 V Česku převažuje varianta koronaviru delta 10.09.2021 1 Inflace v srpnu dosáhla 4,1 %

02.08.2021 13 Účastníci počítačové hry v roli památkářů 11.09.2021 3 Na oběti útoků vzpomínali lidé i v Česku

03.08.2021 9 Požáry v Řecku a Turecku 12.09.2021 6 Pronájem reklamních ploch v metru

04.08.2021 7 Nejisté jednání sněmovního výboru o šéfovi BIS 13.09.2021 6 Případ Rusa zadrženého na letišti v Praze

07.08.2021 2 Ničivé požáry v Řecku 24.09.2021 4 Tisíce lidí demonstrovaly za ochranu klimatu

09.08.2021 13 Bečvu nemusely otrávit kyanidy 27.09.2021 4 Česko-polský spor kvůli těžbě v dole Turów

13.08.2021 2 Obavy o bezpečnost spolupracovníků spojenců 28.09.2021 13 EK poslala ČR prvních 23 mld. Kč z fondu obnovy

13.08.2021 4 Humanitární krize v Afghánistánu 30.09.2021 3 Brífink po jednání o dolu Turów
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY: Zprávy ve 23 4/4

Datum Pořadí Titulek Datum Pořadí Titulek

01.10.2021 1 Rekordní schodek státního rozpočtu 23.11.2021 2 Návrh na povinné očkování seniorů nad 60 let

04.10.2021 8 Dohoda ohledně růstu platů ve zdravotnictví 23.11.2021 14 Přezbrojení české armády

08.10.2021 17 Památný den sokolstva 24.11.2021 8 Prezident Zeman by měl opustit nemocnici

12.10.2021 2 Strany ve sněmovně ustavují své kluby 26.11.2021 6 Nová varianta koronaviru

13.10.2021 10 Očkování jako priorita 29.11.2021 2 Povinné očkování

14.10.2021 3 Nejasnosti kolem zdraví prezidenta 29.11.2021 7 Napětí v Pobaltí

21.10.2021 4 Kalamitní stav kvůli následkům silného větru 29.11.2021 10 Trest pro bývalého policistu ÚOOZ

21.10.2021 12 Pohonné hmoty dál zdražují 30.11.2021 1 Urychlení očkování třetí dávkou vakcíny

22.10.2021 11 Napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem 02.12.2021 16 Pohonné hmoty přestaly zdražovat

22.10.2021 13 Spor dědičů advokáta Altnera s ČSSD 03.12.2021 16 Více peněz na vědu a výzkum

24.10.2021 4 Ceny ministerstva kultury 05.12.2021 4 Papež navštívil uprchlíky na ostrově Lesbos

25.10.2021 1 Opatření proti koronaviru v ČR 06.12.2021 1 Povinné očkování lidí 60+ a profesních skupin

26.10.2021 13 Prodej českého piva 06.12.2021 15 Erupce indonéské sopky

27.10.2021 3 Proticovidová opatření 08.12.2021 10 Senioři a samota před Vánocemi

28.10.2021 4 Oslavy vzniku Československa 11.12.2021 11 Začal lyžařská sezona

29.10.2021 3 Neshoda nad klouzavým mandátem 13.12.2021 17 Podmínky pro lyžařské kurzy

29.10.2021 18 Nová éra Facebooku 14.12.2021 9 Epidemická situace v Česku

02.11.2021 1 Dohoda koalic o programu nové vlády 17.12.2021 5 Priority nového ministra průmyslu a obchodu

05.11.2021 7 WHO: Evropa je znovu centrem pandemie 17.12.2021 12 Na některých školách už začaly prázdniny

09.11.2021 7 Senát o pravomocech prezidenta 18.12.2021 11 Vzpomínkové akce na V. Havla

08.11.2021 4 Kandidáti do vedení sněmovny 23.12.2021 5 Daň z příjmu v roce 2022

10.11.2021 1 Předsedkyní sněmovny je M. Pekarová Adamová 28.12.2021 10 Varování před ledovkou

12.11.2021 1 Zpřísňování protiepidemických opatření 29.12.2021 6 Souběh delty a omikronu

12.11.2021 14 Zóna pro testování autonomních aut 30.12.2021 8 Telefonické jednání prezidentů Bidena a Putina

16.11.2021 2 Kdo usedne ve vládě? 30.12.2021 17 Jednání ministrů zahraničí ČR a Rakouska
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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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