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ÚVODEM
Tento dokument vznikl z podnětu vedení České televize, jako reakce na dopis 23 redaktorů ČT, kteří si stěžují na zásahy do zpravodajství.
Stížnost jmenovala 12 konkrétních událostí, při kterých mělo k ovlivňování docházet, viz snímek 4.
Dokument je posouzením daných skutečností pohledem kombinovaných postupů obsahové analýzy mediálních obsahů. Je nezbytné uvést,
že není a nikdy nebude v moci žádného obsahového rozboru zpravodajství nebo publicistiky zodpovídat otázku Jak to bylo doopravdy?, či
rozplétat fakta ohledně redakčních postupů při přípravě obsahu k vysílání.
Veškerá zjištění a závěry předkládaného dokumentu jsou pouze výčtem ověřitelných skutečností, zaznamenávajících vysílání zpravodajských
relací ČT (konkrétně ČT1 a ČT24) v porovnání s relacemi komerčních televizí, ČRo1 a vybraných zpravodajských internetových serverů (vždy
tam, kdy je srovnání možné a relevantní). Analytický výstup zjištěné údaje neinterpretuje a ani zmíněné porovnání s jinými médii nenese
ambici hodnotit. Znamená to tedy, že následující snímky, které popisují absence nebo naopak „přebytky“ konkrétních medializovaných
informací či záběrů, jsou čistým výčtem a nemají explicitní ani implicitní cíl usuzovat, zda je určité zpracování správné, chybné nebo
dokonce více, či méně správné.
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Analýza proto stojí na těchto pilířích:
• Kvalitativní porovnání všech zmiňovaných událostí v hlavních zpravodajských relacích českých televizí – sémantická analýza
• Benchmarking s Českým rozhlasem 1 - Radiožurnálem
• Benchmarking s předními internetovými servery: Novinky.cz, iDnes.cz, aktuálně.cz – sémantický rozbor.
• Agregované porovnání odchylky v kontextu prezentace M. Zemana a SPOZ od souhrnu prezentace politických subjektů v hlavních
zpravodajských relacích a porovnání s konkurenčními relacemi (část B analýzy)
Účelem tohoto dokumentu je vyhodnotit rozdílnosti v medializaci daných událostí a přispět tak do aktuální diskuse o kvalitě
veřejnoprávního zpravodajství.
Poznámka: Relace ČT jsou v následující analýze srovnávány jednak s obsahem komerčního televizního zpravodajství, zpravodajských serverů a
zpravodajských relací Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu (v případě ČRo1 jsme vycházeli z dostupných přepisů poskytnutých zadavatelem: Zprávy
07:00; Ranní interview 07:50; Ranní interview 08:50; Zprávy 09:00; Host radiožurnálu; Zprávy 12:00; Ozvěny dne - publicistika 12:10; Zprávy
17:00; Dvacítka Radiožurnálu; Zprávy 18:00; Ozvěny dne - publicistika 18:10; Stalo se dnes).
V části B analýzy , kde jsou předkládána dlouhodobá data, nebylo možné porovnání s relacemi ČRo1 zajistit: tato data Media Tenor kontinuálně
nezaznamenává (resp. ukončil kontinuální zpracovávání zpravodajství ČRo1 v roce 2008) a pro jejich předložení by bylo zapotřebí realizovat
dodatečný výzkum.
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ZPRACOVATEL
Media Tenor je přední světovou asociací zabývající se obsahovou analýzou mediálních sdělení a v rámci mezinárodní sítě kanceláří v ČR,
USA, Velké Británií, Namibii, Švýcarsku, Vietnamu a JAR jsou detailně analyzována média prakticky z celého světa.

V roce 1996 byl v České republice zahájen unikátní projekt kontinuální obsahové analýzy klíčových médií, v němž Media Tenor analyzuje,
jakými způsoby česká i zahraniční média informují o vybraných tématech, organizacích a osobách. Exkluzivní data Media Tenoru ukazují, které
subjekty jsou přítomny v médiích, v souvislosti s jakými tématy, a jak jsou hodnoceny.
STRUČNÁ HISTORIE MEDIA TENORU:
1985:
1994:
1995:
1996:
1999:
2000:
2003:
2005:
2007:

Nakladatelství InnoVatio založeno ve Švýcarsku. Specializace na inovace v oblasti sociálních věd.
Media Tenor v Bonnu: První mezinárodní výzkumný institut zaměřený na kontinuální obsahovou analýzu médií.
InnoVatio iniciovalo vznik International Media Monitor Association ve Washingtonu.
Otevření kanceláří partnerských institutů v České republice a Velké Británii.
160 analytiků v Bonnu, Doveru, Lipsku a Ostravě.
Otevření partnerských kanceláří v Pretorii a Londýně.
230 analytiků v pěti zemích, nová kancelář v Berlíně.
Nové kanceláře v Luganu a Windhoeku (Namibie). Více než 230 analytiků kontinuálně a detailně sleduje více
než 200 hlavních médií ve 34 jazycích na všech kontinentech.
Vlastníkem Media Tenoru se v Česku stala společnost Media Content Experts. Dále se tak rozšířil analytický záběr.
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AUTORSKÝ KOLEKTIV:
Mgr. Štěpán Sedláček (vedoucí projektu): absolvent žurnalistiky FF UP Olomouc, 5 let praxe v oblasti analýzy TV vysílání, autor několika
publikací na téma analýza médií, externí lektor FF UP Olomouc
Mgr. Markéta Schwarzová: absolventka politologie FF UHK a jazykovědy MU Brno, 5 let praxe v oblasti mediální analýzy
Ing. Tomáš Hradil: absolvent Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, specialista data-miningu, 14 let praxe v oblasti mediální analýzy
Ing. Pavel Herot, Ph.D.: absolvent Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, autor více než 20
publikací na téma analýzy médií, držitel mezinárodního diplomu Amec College: Media Evaluation and Measurement, 14 let praxe v oblasti
analýzy médií
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12 mediálních událostí,
které zmiňuje dopis 23
redaktorů ČT

Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/10/31/viroza-i-lez-o-knizeti-jak-se-v-ct-meni-zpravy/#z-kotva. Rozbory jednotlivých
událostí na následujících snímcích obsahují vždy ve svém úvodu podrobnosti spojené s danou skutečností, a to ze stejného zdroje.
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SUMMARY
 Záběry, z nichž byla patrná prezidentova indispozice, se objevily ve 13 relacích ČT24 z 29. Ve dvou příspěvcích byla explicitní zmínka o viróze v asynchronu
doplněna o archivní záběry. S alkoholem a účastí na recepci na ruské ambasádě ČT a Prima FTV Zemanův zdravotní stav nespojovaly, Zprávy FTV Prima navíc
indisponovaného prezidenta ani nezobrazily. Opačnou strategii volily TV Nova a zpravodajské servery.
 Indispozici prezidenta se pořad 168 hodin věnoval ve třech vydáních Malostranských korekcí. V prvním případě byla pasáž tematizující dřímajícího Karla
Schwarzenberga třikrát delší než pasáž s vrávorajícím Milošem Zemanem.
 Tisková konference Karla Schwarzenberga nebyla vysílána živě (v době konání mezi 11. a 12. hodinou vysílala ČT24 Hyde Park Civilizace), zásadní část
kandidátova prohlášení byla 20. ledna 2013 citována v devíti zpravodajských relacích. Všechny relace ČT24 citovaly opozitní Klausovo vyjádření
z předcházejícího dne, v šesti relacích byla zařazena aktuální reakce Miloše Zemana.
 Na rozdíl od zpravodajských serverů, které o chybném hlasování Karla Schwarzenberga informovaly stručně a inzerátu v deníku Blesk se věnovaly nepoměrně
podrobněji, ČT24 obě události ve zpravodajství zobrazila na téměř stejném prostoru.
 O oslavách čínského nového roku týden před jeho příchodem informovala ze sledovaných médií pouze Česká televize v souvislosti s koncertem čínského
orchestru v Praze a okrajově i server iDnes.cz.
 V den, kdy se hlasovalo o důvěře Rusnokovy vlády, se ČSSD přiklonila k názoru Michala Haška, že bude jednotně hlasovat pro. Obavu z toho, že by se o
místopředsedovi sociálních demokratů informovalo v ČT více, než o předsedovi Bohuslavu Sobotkovi, analýza vyvrací.
 Návrh prezidenta Zemana na řešení situace v Dole Paskov odprodejem bytů RPG nebyl podle stížnosti konfrontován s aktuálním opozitním názorem. ČT ovšem
ve svých relacích využila názorů a komentářů několika zainteresovaných účastníků jednání o řešení problému. Analýza tedy bod stížnosti nepotvrzuje.
 Návštěva Miloše Zemana v Jihomoravském kraji byla prezentována v několika relacích ČT24, v žádné z nich však nebylo zmíněno, že tamní hejtman Michal
Hašek je sympatizantem prezidenta. Dvě relace ČT24 zmínily pískajícího protestujícího, ale na rozdíl od jiných médií, především TV Nova, incident nezobrazily.
Výtku stěžovatelů tak analýza částečně potvrdila.
 V relacích ČT24, v nichž nebylo odvolání manažerů státních dopravních společností ministrem v demisi Z. Žákem prezentováno formou obrazové či čtené
zprávy, byl názor oponentů odvysílán a výtka stěžovatelů tím byla vyvrácena. Pochybení redakční práce ČT se vyskytlo při uvádění stranické příslušnosti Zdeňka
Žáka identifikačními titulky, které nebylo ve zpravodajských blocích jednotné.
 Monitoring k problému nedostatečného informování o instalaci vztyčeného prostředníčku Davida Černého ve vysílání ČT24 ukázal, že zpravodajské servery
iDnes.cz a aktuálně.cz se tématu věnovaly intenzivněji než ČT. Ta ovšem událost prezentovala na širším prostoru než ČRo a komerční televizní relace.
 Pravidlo číslo 9 Pravidel předvolebního a volebního vysílání ČT porušeno nebylo. František Čuba ve čtené zprávě nevystupoval (forma to ani neumožňuje), byl
pouze zmíněn.
 Mezi hlavními zpravodajskými relacemi ČT a těmi komerčními během prvních devíti měsíců roku 2013 nepanovala shoda ve vyznění prezentace SPOZ. Zatímco
v relacích ČT měla prezentace strany povahově blíže k menším neparlamentním uskupením (relativně příznivěji, ale také méně intenzivně byly prezentovány
KDU-ČSL, SZ, Suverenita a ANO), v komerčních relacích se profil strany přibližoval spíše zavedeným subjektům (na TV Nova dokonce i intenzitou prezentace). V
období před volbami a během nich (19.9. – 27.10.) se SPOZ v žebříčku nejčastěji prezentovaných stran v Událostech a Zprávách FTV Prima umístil na 8. místě,
v Televizních novinách na 5. Během prvních devíti měsíců roku 2013 byla situace obdobná, když se ve stejné statistice v Událostech a Zprávách FTV Prima
Zemanovci umístili na 7. pozici a v Televizních novinách o 3 příčky výše.
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Rozbory dílčích mediálních událostí

B

Kontext v prezentaci SPOZ a prezidenta

C

Metodologie
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A

Rozbory dílčích mediálních událostí
1 Prezidentova viróza – ČT24
2 Prezidentova viróza – ČT1 – 168 hodin
3
Prezidentská volba – Benešovy dekrety
4 Lživý inzerát proti Karlu Schwarzenbergovi
5 Čínský orchestr v Praze
6 Boj uvnitř ČSSD
7 Černá stavba zastupitele ČSSD
Miloš Zeman a byty OKD
8
Zemanova spanilá jízda po republice
9
10 Ministr Zdeněk Žák za SPOZ a personální čistky
11 Vztyčený prst Davida Černého na Vltavě
12 Šéf legendárního JZD a kandidát SPOZ
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PREZIDENTOVA VIRÓZA

Poznámka: Zdrojem informačního nástinu zkoumaného bodu
stížnosti je zpravodajský server aktuálně.cz.
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PREZIDENTOVA VIRÓZA: obrazová složka
Metodika: Primárním obrazovým fondem zveřejňovaných záběrů je přímý přenos Vyzvednutí korunovačních klenotů,
vysílaný 9. května 2013 v 18:00 na ČT24 (viz http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-korunovacni-klenoty-

2013/213411034000060/).
Vzhledem k obsahu podané stížnosti je sledovaným parametrem přítomnost/nepřítomnost následujících typů
záběrů:
typ a) záběry naznačující prezidentovu indispozici

typ c) záběry ilustrační a archivní
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typ b) záběry nijak neukazující na prezidentovu indispozici
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PREZIDENTOVA VIRÓZA: obrazová složka
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Datum
9.5.2013
9.5.2013
9.5.2013
9.5.2013
9.5.2013
9.5.2013
9.5.2013
9.5.2013
9.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
10.5.2013
11.5.2013
11.5.2013
11.5.2013
11.5.2013
11.5.2013
11.5.2013
11.5.2013
11.5.2013
11.5.2013
11.5.2013
11.5.2013
11.5.2013
11.5.2013
11.5.2013
11.5.2013

Relace
Zprávy (18:30)
Události
Zprávy FTV Prima
Televizní noviny
Zprávy (20:00)
Zprávy (21:00)
Události, komentáře
Zprávy (23:00)
Novinky.cz
Studio 6
Studio 6
Studio 6 II
Studio ČT24
Zprávy (12:00)
Studio ČT24
Studio ČT24
Studio ČT24
Studio ČT24
Studio ČT24
Události
Zprávy FTV Prima
Televizní noviny
Zprávy (23:00)
Novinky.cz
iDnes.cz
aktuálně.cz
Zprávy (00:00)
Studio 6 Víkend
Studio 6 Víkend
Studio 6 Víkend
Zprávy (15:00)
Zprávy (16:00)
Zprávy (17:00
Události
Televizní noviny
Zprávy (20:00)
Zprávy (21:00)
Zprávy (22:00)
Novinky.cz
iDnes.cz
iDnes.cz

Hlavní téma

typ a)

typ b)

typ c)

výstava korunovačních klenotů
výstava korunovačních klenotů
výstava korunovačních klenotů
výstava korunovačních klenotů
výstava korunovačních klenotů
výstava korunovačních klenotů
výstava korunovačních klenotů
výstava korunovačních klenotů
výstava korunovačních klenotů
výstava korunovačních klenotů
výstava korunovačních klenotů
výstava korunovačních klenotů
výstava korunovačních klenotů
výstava korunovačních klenotů
viróza
výstava korunovačních klenotů
výstava korunovačních klenotů
viróza
výstava korunovačních klenotů
viróza
viróza
viróza
viróza
viróza
viróza
viróza
viróza
viróza
výstava korunovačních klenotů
viróza
viróza
viróza
viróza
viróza
viróza
viróza
viróza
viróza
viróza
viróza
viróza
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x
x
x
x
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x
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x
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Komentář: Záběry, na nichž byla znatelná prezidentova
indispozice, se objevily ve 13 relacích ČT24 (včetně Událostí),
v 16 relacích zařazeny nebyly. Ve dvou příspěvcích byla
explicitní zmínka o viróze v asynchronu doplněna o archivní
záběry. Zatímco v Televizních novinách z 10. a 11. května
byly zobrazovány výhradně záběry zobrazující prezidentovu
indispozici, ve Zprávách FTV Prima se takové záběry
neobjevily vůbec (11. května Zprávy FTV Prima o Zemanově
zdravotním stavu neinformovaly).
Metodika: Tabulky zohledňují pouze ty relace, v nichž byl
zařazen záběr zobrazující Miloše Zemana. Vynechány jsou
tedy zpravodajské relace, v nichž byl zařazen příspěvek o
výstavě korunovačních klenotů, ale prezident v něm zobrazen
nebyl. Podmínkou volby příspěvku zveřejněného ve
zpravodajské rubrice zpravodajského serveru byla přítomnost
videosouboru (stanovenou podmínku splnily následující
příspěvky:
http://www.novinky.cz/kultura/301390-sedm-klicnikuodemklo-pokladnici-s-korunovacnimi-klenoty.html,
http://www.novinky.cz/domaci/301522-zeman-nebyl-u-klenotu-ve-formeviroza-rekl-hrad.html,
http://www.novinky.cz/domaci/301612-zemanuvzdravotni-stav-se-zlepsuje.html, http://zpravy.idnes.cz/nemocny-prezidentzeman-vravoral-dlb-/domaci.aspx?c=A130510_115516_domaci_jw,
http://zpravy.idnes.cz/zemanovi-je-lepe-hlasi-hrad-vyrazi-na-zahajeniprazskeho-jara-pti-/domaci.aspx?c=A130511_143702_domaci_hv,
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-se-spackem-o-zemanovi-u-klenot-f0g/domaci.aspx?c=A130511_174430_domaci_hv,
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=779283).

Symbol „x“ značí, že daný typ záběru (jejich přehled nabízí
předchozí list) v příspěvku zařazen nebyl, symbol „“ naopak
jeho použití (přítomnost a nepřítomnost zkoumaných
fenoménů je stejnými symboly označována i na následujících
snímcích analýzy).
Oranžovým pozadím jsou zvýrazněny příspěvky, na které
poukazují stěžovatelé, a v nichž byla podle nich „zpráva o
„viróze“ hrána na archivní záběry“ nebo byla „z ilustračních
záběrů v příspěvku o výstavě vystřižena přesně scéna se
zavrávoráním“.
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PREZIDENTOVA VIRÓZA: textová složka 1/3
Datum Relace

Forma příspěvku

Studio
10.5.2013
ČT24

čtená zpráva s asynchronem

moderátor: prezident
má virózu

Studio
ČT24

čtená zpráva s asynchronem

moderátorka: prezident
má virózu

čtená zpráva s asynchronem

moderátorka: prezident
má virózu

Zprávy FTV
moderace; obrazová zpráva
Prima

moderátorka: prezident
má virózu

10.5.2013

10.5.2013 Události

10.5.2013

moderátorka: při
odemykání komory s
klenoty nebyl ve formě
moderátorka: sestřih
symptomů indispozice
reportérka:
prezidentovo váhání
10.5.2013

Televizní
noviny

headline; moderace (3x); obrazová
zpráva; reportáž (2x); živý vstup; reportérka: náročný
interview
předcházející program
reportérka: ohlasy
odborníků z řad lékařů
reportérka: přiznání I.
Kočárníka
Z. Škromach: volební
výsledky
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10.5.2013

Zprávy
(23:00)

čtená zpráva s asynchronem

moderátorka: prezident
má virózu
moderátor: při
odemykání komory s
klenoty nebyl ve formě

ČRo1 Stalo se
10.5.2013
dnes
(21:05)

interview

komentátor: příznaky
virózy
komentátor: vztah W.
Churchila k alkoholu a
jeho osobní kvality

Rozbor příspěvku
moderátor: při
moderátor: do úřadu se
odemykání komory s
moderátor: vyjádření mluvčí Burianové
vrátí po víkendu
klenoty působil unaveně
moderátorka: při
moderátorka: do úřadu
odemykání komory s
moderátorka: vyjádření mluvčí Burianové
se vrátí po víkendu
klenoty působil unaveně
moderátorka: při
moderátorka: do úřadu
odemykání komory s
moderátorka: dotaz ČTK moderátorka: vyjádření mluvčí Burianové
se vrátí po víkendu
klenoty působil unaveně
moderátorka: při
moderátorka: o víkendu moderátorka: vyjádření
reportérka: prezident se reportérka: má rýmu a reportérka: vyjádření
reportérka: do úřadu se
odemykání komory s
se bude léčit
mluvčí Burianové
chtěl události zůčastnit teplotu - lehká viróza
mluvčí Burianové
vrátí po víkendu
klenoty působil unaveně
moderátorka: velkolepá moderátorka: při
moderátorka: vyjádření moderátorka: prezident
moderátorka: vyjádření moderátorka: prezident moderátorka: prezident
párty na ruské
odemykání komory s
mluvčí Burianové
se musí léčit
mluvčí Burianové
se musí léčit
má virózu
ambasádě
klenoty nebyl ve formě
moderátorka:
M. Kalousek: ke
moderátorka: ohlasy z moderátorka: jaké byly moderátorka: statečný
M. Němcová: závěry si reportérka: ohlasy z
prezidentovo váhavé
korunovačním klenotům
Poslanecké sněmovny příčiny?
boj s příznaky virózy
každý udělá sám
Poslanecké sněmovny
chování
málem přibyla šavle
reportérka: prezident reportérka: prezident se
reportérka: zvláštní a
reportérka: horko v
reportérka: prezident si reportérka: prezident se
reportérka: nejistý
odemykal dvakrát déle musel opírat o futra a
pomalá chůze
chrámu svatého Víta
odfrknul a otřel tvář
drbal v nose
postoj prezidenta
než ostatní
stůl
prezidenta
reportérka: oslavy konce
reportérka: nechyběla reportérka: přípitek s reportérka: vyjádření
reportérka: prezident H. Burianová: prezident moderátorka: ohlasy
války na ruské
ruská vodka
velvyslancem vínem
mluvčí Burianové
má virózu
se bude o víkendu léčit odborníků z řad lékařů
ambasádě
reportérka: poskytnutí K. Nešpor: vysvětlení
reportérka: vrávorání a reportérka: důsledky
reportérka: příznaky
K. Nešpor:
K. Nešpor: prezidentova
záběrů prezidenta
prezidentova
indispozice politiků v
popíjení s ruskými
chřipkové virózy
důvěryhodnost Hradu vyjádření o alkoholu
odborníkovi na závislosti vystupování
minulosti
politiky
I. Kočárník: důsledky
reportérka: kladný vztak
reportérka: opilci v
reportérka: přeborník P. P. Kott: nepamtuji si,
reportérka: P. Kott se
Z. Škromach: slavil jsem
popíjení s ruskými
Z. Škromacha k
Poslanecké sněmovně Kott
kolik jsem toho vypil
léčil
na Zlínsku
politiky - nápor na játra
oslavování
reportérka: dopravní
reportérka: za silný alkoholový odér J. Kavana mohla francovka
nehoda J. Kavana
moderátorka: při
moderátorka: do úřadu
odemykání komory s
moderátorka: dotaz ČTK moderátorka: vyjádření mluvčí Burianové
se vrátí po víkendu
klenoty působil unaveně
komentátor: prezident
moderátor: komentáře,
moderátor: prezident moderátor: vyjádření
moderátor: o víkendu se
moderátor: důvody
komentátor: prezident ztrácel rovnováhu,
vtipy a koláže na
má virózu
mluvčí Burianové
bude léčit
prezidentovy únavy
je na záznamu unaven podpíral se o nosítka,
internetu
usínal
komentátor:
komentátor: nevhodné
moderátor: nešťastné komentátor: nešťastné komentátor: Zemanův
komentátor: vyjádření
prezidentova účast na komentátor: prezident
dementy a nezkušenost
vyjádření Hradu jako
vyjádření Hradu jako
otevřený vztah k
mluvčí Burianové
oslavách na ruské
jako služebník vlasti
H. Burianové
podnět vtipů
podnět vtipů
alkoholu
ambasádě
komentátor: Zeman
spíše jako Churchil, než komentátor: vztah B. Jelcina k alkoholu
Jelcin

Metodika: Pro výběr zkoumaných zpravodajských příspěvků byl jako nezbytné kritérium stanoven výskyt klíčového slova „viróza“. Nejsou proto analyzovány příspěvky, v nichž se objevily
záběry prezidenta Miloše Zemana pouze v souvislosti s otevíráním komory s korunovačními klenoty. Základní báze je z tohoto důvodu odlišná od báze zkoumaných příspěvků na
předchozím listu. Sémantický rozbor příspěvků je chronologickým schematickým zobrazením vývoje prezentování informací v konkrétních zpravodajských příspěvcích. Každé z hesel je
zjednodušeným záznamem uceleného bloku tematizovaných skutečností.
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PREZIDENTOVA VIRÓZA: textová složka 2/3
Datum Relace

Forma příspěvku
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titulek: při odemykání
titulek: vyjádření mluvčí
komory s klenoty nebyl
Burianové
http://www.novinky.cz/domaci/3 ve formě
10.5.2013 Novinky.cz 01522-zeman-nebyl-u-klenotu-vetext: prezident má
text: vyjádření mluvčí
forme-viroza-rekl-hrad.html
virózu a náročný
Burianové
program
text: nemocný palec
text: vyjádření P. Koláře
titulek: při odemykání
titulek: vyjádření mluvčí
komory s klenoty nebyl
Burianové
ve formě
http://zpravy.idnes.cz/nemocny- H. Burianová: prezident H. Burianová: zdravotní
problémy nejsou vážné,
prezident-zeman-vravoral-dlb- má virózu a náročný
10.5.2013 iDnes.cz
o víkendu se bude léčit
/domaci.aspx?c=A130510_115516 program
_domaci_jw
text: vyjádření B.
M. Němcová: závěry si
Svobody
každý udělá sám

Rozbor příspěvku
perex: při odemykání
komory s klenoty nebyl
ve formě
H. Burianová: prezident
má virózu a náročný
program

perex: vyjádření mluvčí perex: prezident má
Burianové
virózu

text: otevření Korunní
komory a výstava

H. Burianová: zdravotní
text: pietní akt na
text: oslava Dne vítězství
problémy nejsou vážné,
Vítkově a jmenování
na ruské ambasádě
o víkendu se bude léčit
generálů

text: při odemykání
komory s klenoty nebyl text: nosítka jako opora
ve formě
text: návštěva
Poslanecké sněmovny

mezititulek: nemocný
palec

text: při odemykání
text: vyjádření mluvčí text: prezident má
text: při projevu ve
text: palec je již v
text: vyjádření mluvčí
komory s klenoty nebyl
Burianové
virózu
Sněmovně byl fit
pořádku
Burianové
ve formě
text: Zeman žertoval na
text: Zeman pro
text: při projevu ve
text: oslava Dne vítězství
ČTK: Zeman citoval
text: vyjádření M.
účet pospávajícího
intenzivní obchodování s
Sněmovně byl fit
na ruské ambasádě
ruskou píseň
Němcové
Schwarzenberga
Ruskem
B. Svoboda: nikdo nemá
M. Jurečka: politik se
M. Kalousek: ke
text: byl prezident
P. Nečas: spekulovat o mezititulek: vyjádření
právo hodnotit
nemůže namazat jako korunovačním klenotům
společensky unaven?
důvodech je nevkusné M. Jurečky
prezidenta
ruský mužik
málem přibyla šavle
M. Jurečka: politik se nemůže namazat jako ruský mužik
titulek: při odemykání text: otevírání komory
text: byl prezident
text: oslava Dne vítězství text: vyjádření mluvčí H. Burianová: prezident text: vrávorání
H. Burianová: prezident
http://aktualne.centrum.cz/doma
komory s klenoty nebyl neuniklo kreativcům ze
společensky unaven?
na ruské ambasádě
Burianové
má virózu
prezidenta v ČT
měl bolavý palec
10.5.2013 aktuálně.cz
ci/zivot-vve formě
sociálních sítí
cesku/clanek.phtml?id=779283
text: výstava korunovačních klenotů
moderátorka: při
Zrávy
moderátorka: prezident moderátorka: do úřadu
11.5.2013
čtená zpráva s asynchronem
odemykání komory s
moderátorka: dotaz ČTK moderátorka: vyjádření mluvčí Burianové
(00:00)
má virózu
se vrátí po víkendu
klenoty působil unaveně
Studio 6
11.5.2013
přehled tisku
moderátorka: zmínka LN o viróze
Víkend
Studio 6
11.5.2013
přehled tisku
moderátorka: zmínka LN o viróze
Víkend
moderátorka: prezident
moderátorka: zdravotní
moderátorka: víkend
moderátorka: při
Zprávy
se chce zúčastnit
11.5.2013
čtená zpráva s asynchronem
stav prezidenta se
měl původně věnovat odemykání komory s
moderátorka: vyjádření mluvčí Burianové
(15:00)
zahajovacího koncertu
zlepšuje
léčení
klenoty působil unaveně
Pražského jara
moderátorka: prezident
moderátorka: zdravotní
moderátorka: víkend
moderátorka: při
Zprávy
se chce zúčastnit
11.5.2013
čtená zpráva s asynchronem
stav prezidenta se
měl původně věnovat odemykání komory s
moderátorka: vyjádření mluvčí Burianové
(16:00)
zahajovacího koncertu
zlepšuje
léčení
klenoty působil unaveně
Pražského jara
moderátorka: prezident
moderátorka: zdravotní
moderátorka: víkend
moderátorka: při
Zprávy
se chce zúčastnit
11.5.2013
čtená zpráva s asynchronem
stav prezidenta se
měl původně věnovat odemykání komory s
moderátorka: vyjádření mluvčí Burianové
(17:00
zahajovacího koncertu
zlepšuje
léčení
klenoty působil unaveně
Pražského jara
moderátorka: prezident
moderátorka: zdravotní moderátorka: při
čtená zpráva s asynchronem;
moderátorka: vyjádření se chce zúčastnit
moderátorka: I.
I. Zemanová: obyčejná I. Zemanová: není důvod
11.5.2013 Události
stav prezidenta se
odemykání komory s
interview
mluvčí Burianové
zahajovacího koncertu Zemanová na dostizích chřipka
být nespokojená
zlepšuje
klenoty působil unaveně
Pražského jara
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PREZIDENTOVA VIRÓZA: textová složka 3/3
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Datum Relace

Forma příspěvku

Rozbor příspěvku
moderátorka: I.
moderátorka: I.
moderátorka: vyjádření moderátorka: prezident moderátorka: I.
reportérka: I. Zemanová reportérka: oblečení I. reportérka: usměvavá I.
Zemanová na veřejnosti
Zemanová nebývale
mluvčí Burianové
má virózu
Zemanová na dostizích
bez klobouku
Zemanové
Zemanová
sama
sdílná
I. Zemanová: labrador je reportérka: jméno psa
reportérka: o nejistém
reportérka: vyjádření I. I. Zemanová: nejsem
I. Zemanová: není důvod reportérka: labrador je
reportérka: zdravotní
Televizní
na světě, bude se
podle románového
vystupování prezidenta
11.5.2013
moderace; reportáž
Zemanové
herečka
být nespokojená
na světě
stav prezidenta
noviny
jmenovat Darcy
hrdiny
kolují vtipy
reportérka: prezident
I. Zemanová: v takovém reportérka: zdravotní
reportérka: vyjádření
reportérka: vyjádření
se chce zúčastnit
počasí není problém
stav prezidenta se
reportérka: prezidenta čeká přípitek a recepce
mluvčí Burianové
mluvčí Burianové
zahajovacího koncertu
chytit virózu
zlepšuje
Pražského jara
moderátorka: prezident
moderátorka: zdravotní
moderátorka: víkend
moderátorka: při
Zprávy
se chce zúčastnit
11.5.2013
čtená zpráva s asynchronem
stav prezidenta se
měl původně věnovat odemykání komory s
moderátorka: vyjádření mluvčí Burianové
(20:00)
zahajovacího koncertu
zlepšuje
léčení
klenoty působil unaveně
Pražského jara
moderátorka: prezident
moderátorka: zdravotní moderátorka: při
Zprávy
čtená zpráva s asynchronem;
moderátorka: vyjádření se chce zúčastnit
moderátorka: I.
I. Zemanová: obyčejná I. Zemanová: není důvod
11.5.2013
stav prezidenta se
odemykání komory s
(21:00)
interview
mluvčí Burianové
zahajovacího koncertu Zemanová na dostizích chřipka
být nespokojená
zlepšuje
klenoty působil unaveně
Pražského jara
moderátorka: prezident
moderátorka: zdravotní
moderátorka: víkend
moderátorka: při
Zprávy
se chce zúčastnit
11.5.2013
čtená zpráva s asynchronem
stav prezidenta se
měl původně věnovat odemykání komory s
moderátorka: vyjádření mluvčí Burianové
(22:00)
zahajovacího koncertu
zlepšuje
léčení
klenoty působil unaveně
Pražského jara
perex: prezident se chce H. Burianová: zdravotní text: zahajovacího
text: při odemykání
titulek: zdravotní stav perex: vyjádření mluvčí perex: prezident má
perex: zdravotní stav
zúčastnit zahajovacího stav prezidenta se
koncertu Pražského jara komory s klenoty
http://www.novinky.cz/domaci/3
prezidenta se zlepšuje Burianové
virózu
prezidenta se zlepšuje
koncertu Pražského jara zlepšuje
se zúčastní I. Zemanová působil unaveně
11.5.2013 Novinky.cz 01612-zemanuv-zdravotni-stav-sezlepsuje.html
text: vyjádření mluvčí
H. Burianová: prezident má virózu a náročný program
Burianové
titulek: prezident se
text: prezident se chce text: při odemykání
H. Burianová: zdravotní
text: zdravotní stav
text: vyjádření mluvčí
http://zpravy.idnes.cz/zemanovi- titulek: zdravotní stav titulek: vyjádření mluvčí chce zúčastnit
zúčastnit zahajovacího komory s klenoty
stav prezidenta se
zahajovacího koncertu prezidenta se zlepšuje Burianové
je-lepe-hlasi-hrad-vyrazi-na- prezidenta se zlepšuje Burianové
koncertu Pražského jara působil unaveně
zlepšuje
Pražského jara
11.5.2013 iDnes.cz
zahajeni-prazskeho-jara-pti/domaci.aspx?c=A130511_143702 text: zahajovacího
A. Svobodová: prezident text: při odemykání
M. Kalousek: ke
text: vyjádření mluvčí text: Zemanovo orosené
text: dřívější Zemanovy text: kvůli palci vrávoral
_domaci_hv
koncertu Pražského jara zahájí Pražské jaro a
komory s klenoty
korunovačním klenotům
Burianové
čelo a slabost
operace
v ČT
se zúčastní I. Zemanová zúčastní se recepce
působil unaveně
málem přibyla šavle
L. Špaček: prezident se
text: při odemykání
L. Špaček: Zeman působí L. Špaček: otevírání
L. Špaček: klíčníci jsou
L. Špaček: u Zemana se L. Špaček: vztah Zemana text: alkohol může být
nemůže nezúčastnit a
komory s klenoty
opile, Schwarzenberk Korunní komory je
středem pozornosti a
čeká, kdy upadne
k alkoholu
falešou stopou
nikdo ho nemůže
působil unaveně
dřímá
důstojný akt
akt je vyčerpávající
http://zpravy.idnes.cz/rozhovorpodpírat
se-spackem-o-zemanovi-u-klenotL. Špaček: osobní
L. Špaček: normální
11.5.2013 iDnes.cz
f0gL. Špaček: upozornění L. Špaček: upozornění V. text: spekulace o
text: vyjádření mluvčí L. Špaček: není důvod
strážce může dělat
L. Špaček: postoj Hradu smrtelník může dostat
/domaci.aspx?c=A130511_174430
prezidentova týmu
Havla
prezidentově stavu
Burianové
Hradu nevěřit
oporu
chřipku
_domaci_hv
L. Špaček: mám tři
L. Špaček: Zeman se
L. Špaček: u abstinenta text: alkohol a hlavy
L. Špaček: alkohol a
kamarády nemocné
netají vztahem k
L. Špaček: vztah B. Jelcina k alkoholu
Klause by to byla bomba států
hlavy států
chřipkou
alkoholu
text: prezident se chce
H. Burianová: prezident
titulek: zdravotní stav titulek: vyjádření mluvčí text: zdravotní stav
text: vyjádření mluvčí
text: spekulace na
text: prezident má
zúčastnit zahajovacího
má virózu a o víkendu se
prezidenta se zlepšuje
Burianové
sociálních sítích
virózu
http://aktualne.centrum.cz/doma prezidenta se zlepšuje Burianové
koncertu Pražského jara
bude léčit
11.5.2013 aktuálně.cz ci/spolecnost/clanek.phtml?id=77
H. Burianová: zdravotní text: zahajovacího
text: při odemykání
9370
text: orosené čelo a
stav prezidenta se
koncertu Pražského jara komory s klenoty
text: dřívější Zemanovy operace
slabost
zlepšuje
se zúčastní I. Zemanová působil unaveně
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PREZIDENTOVA VIRÓZA: wordcloudy
Metodika: Pro tvorbu wordcloudů zobrazených na následující straně byly použity příspěvky zmiňující prezidenta v souvislosti s otevřením
komory s korunovačními klenoty a následnými informacemi o jeho zdravotním stavu ve dnech 9. – 11. května 2013. Z výběru byly kvůli
tematické nerelevantnosti vyřazeny příspěvky o přítomnosti prezidenta na oslavách konce 2. světové války na ruské ambasádě v Praze.
Pro korektní zobrazení schémat bylo zohledněno skloňování slov a jednotlivé gramatické tvary týchž slov byly sečteny. Vynechána pak byla
nerelevantní slova jako předložky, spojky atd. Výsledné wordcloudy zobrazují nejčastěji zastoupená slova a jejich tvary v analyzovaných
příspěvcích. Minimální počet výskytů pro zahrnutí ve schématu byl 4.
Komentář: Na následujícím snímku je zřejmé, že výše zmíněnou podmínku minimálního počtu výskytů se u slov „viróza“ nebo „zdravotní stav“
podařilo překročit sledovaným zpravodajským serverům a Televizním novinám TV Nova. Události a Zprávy FTV Prima upřednostnily informace
o korunovačních klenotech. Účelem snímku není demonstrace „správného podání události“, ale ukázka rozdílů v agendě jednotlivých médií.
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POUŽITÉ PŘÍSPĚVKY
Události
9.5.2013 Korunovační klenoty vystaveny
10.5.2013 Prezident Miloš Zeman má lehkou virózu
11.5.2013 Zdravotní stav prezidenta Zemana se zlepšuje
Zprávy FTV Prima
9.5.2013 Výstava korunovačních klenotů
10.5.2013 Prezident Miloš Zeman má lehkou virózu
Televizní noviny
9.5.2013 Korunovační klenoty k vidění po 5 letech
10.5.2013 Unavený prezident Zeman, může za to viróza?
11.5.2013 Prezident se léčí, první dáma byla na dostizích
aktuálně.cz
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-vcesku/clanek.phtml?id=779283
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=
779370
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-vcesku/clanek.phtml?id=779250
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Novinky.cz
http://www.novinky.cz/domaci/301423-zeman-v-rustine-vyzval-moskvuke-zvyseni-investic-zminil-i-temelin.html
http://www.novinky.cz/kultura/301390-sedm-klicniku-odemklopokladnici-s-korunovacnimi-klenoty.html
http://www.novinky.cz/domaci/301522-zeman-nebyl-u-klenotu-veforme-viroza-rekl-hrad.html
http://www.novinky.cz/domaci/301612-zemanuv-zdravotni-stav-sezlepsuje.html
iDnes.cz
http://zpravy.idnes.cz/nemocny-prezident-zeman-vravoral-dlb/domaci.aspx?c=A130510_115516_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/zemanovi-je-lepe-hlasi-hrad-vyrazi-na-zahajeniprazskeho-jara-pti-/domaci.aspx?c=A130511_143702_domaci_hv
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-se-spackem-o-zemanovi-u-klenot-f0g/domaci.aspx?c=A130511_174430_domaci_hv
http://zpravy.idnes.cz/vystava-korunovacnich-klenotu-dms/domaci.aspx?c=A130509_201118_domaci_ert
14

PREZIDENTOVA VIRÓZA: wordcloudy
UDÁLOSTI

TELEVIZNÍ NOVINY

© 2013 Media Tenor

ZPRÁVY FTV PRIMA

AKTUÁLNĚ.CZ

NOVINKY.CZ

IDNES.CZ

Poznámka: Oranžovým orámováním jsou označeny výrazy související se zdravotním stavem Miloše Zemana: „viróza“, „zdravotní“ „stav“, „alkohol“, „palec“ a „lékař“.

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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PREZIDENTOVA VIRÓZA – 168 HODIN

Poznámka: Zdrojem informačního nástinu zkoumaného bodu stížnosti je zpravodajský server aktuálně.cz.

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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PREZIDENTOVA VIRÓZA – 168 HODIN
Rozbor tematických celků, které se v pořadu 168 hodin týkaly prezidenta Miloše Zemana
Datum

Titul příspěvku

Hlavní téma pasáže

typ a)

typ b)

typ c)

prezident v PS a
neposuzováno neposuzováno neposuzováno
„spící“ Schwarzenberg
12.5.2013 Malostranské korekce
viróza
x
x

12.5.2013 Malostranské korekce

viróza
x
x

prezident u Nejvyššího
26.5.2013 Malostranské korekce
neposuzováno neposuzováno neposuzováno
soudu
26.5.2013 Malostranské korekce profesura M. C. Putny neposuzováno neposuzováno neposuzováno
26.5.2013 Malostranské korekce
viróza
x
x
x
19.5.2013 Malostranské korekce

Kontent
Kontent
Citace
prezentace M. prezentace K.
Zemana
Zemana
Schwarzenberga

Stopáž
pasáže

Počet
slov

Explicitně o
viróze

1:12

162

neposuzováno

ano

neutrální

negativní

0:22

51

ano

ne

negativní

neposuzováno

0:34

76

ano

ne

negativní

neposuzováno

0:45

111

neposuzováno

ano

pozitivní

neposuzováno

0:27
0:43

62
85

neposuzováno
ano

ne
ano

pozitivní
neutrální

neposuzováno
neposuzováno

© 2013 Media Tenor

Komentář: 12. května byla do Malostranských korekcí zařazena 22 sekund dlouhá pasáž o
viróze Miloše Zemana. Předcházela jí více než minutová pasáž o návštěvě prezidenta v
Poslanecké sněmovně, která zobrazovala spícího Karla Schwarzenberga.
Miloš Zeman byl zobrazen také ve vydáních 168 hodin z 19. a 26. května. Vždy v příspěvku
Malostranské korekce. Prezidentově viróze byla v každém vydání věnována vždy jedna z
pasáží příspěvku.

Metodika: Základní analytickou jednotkou pro zkoumání pořadu 168 hodin je tzv. „pasáž“. Ta je charakterizována jako ucelený tematický
blok, informující o jediné události, doplněné kontextovými údaji. Hodnota ukazatele „Počet slov“ zobrazuje, podobně jako ukazatel
„Stopáž pasáže“, délku jednotlivých tematických bloků Malostranských korekcí. Obrazová složka je posuzována podle týchž kritérií, jako
na předchozích snímcích zkoumané zpravodajské příspěvky (viz stranu 9). Ukazatel „Explicitně o viróze“ zaznamenává, zda byla viróza
přímo slovně pojmenována. Hodnota „ne“ by poukazovala pouze na implicitní informování o prezidentově indispozici. Ukazatel „Citace
Zemana“ zaznamenává, zda bylo ve sledované pasáži zařazeno vyjádření prezidenta. Analytikové neposuzují, zda jsou výroky o viróze
pronášeny ironicky, nebo pouze jako neutrální konstatování.
Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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PREZIDENTSKÁ VOLBA - BENEŠOVY DEKRETY – 20. 1. 2013

Poznámka: Zdrojem informačního nástinu zkoumaného bodu stížnosti je zpravodajský server aktuálně.cz.

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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PREZIDENTSKÁ VOLBA - BENEŠOVY DEKRETY – 20. 1. 2013
Citován výrok
o „mocenské
skupině“
Zeman – Klaus

Tematizován
výrok o
Benešových
dekretech

Citována
reakce V.
Klause

Citována
reakce M.
Zemana

Zprávy (13:00)





x*

x**

Zprávy (14:15)





x*

x**

Zprávy (15:00)





x*

x**

Zprávy (16:00)





x*



Zprávy (17:00)





x*

**

Události





x*

**

Zprávy (21:00)





x*

**

Zprávy (22:00)





x*

**

Zprávy (23:00)





x*

**

Televizní noviny



x

x

x

Relace citující vyjádření Karla
Schwarzenberga z tiskové
konference v Olomouci

*citován Klausův výrok vyslovený o den
dříve pro Novinky.cz; **uvedeno, že ani
jeden z politiků zatím nereagoval
*citován Klausův výrok vyslovený o den
dříve pro Novinky.cz; **uvedeno, že ani
jeden z politiků zatím nereagoval
*citován Klausův výrok vyslovený o den
dříve pro Novinky.cz; **uvedeno, že ani
jeden z politiků zatím nereagoval
*citován Klausův výrok vyslovený o den
dříve pro Novinky.cz
*citován Klausův výrok vyslovený o den
dříve pro Novinky.cz; **citován Zemanův
výrok pro ČRo z roku 2002
*citován Klausův výrok vyslovený o den
dříve pro Novinky.cz; **citován Zemanův
výrok pro ČRo z roku 2002
*citován Klausův výrok vyslovený o den
dříve pro Novinky.cz; **citován Zemanův
výrok pro ČRo z roku 2002
*citován Klausův výrok vyslovený o den
dříve pro Novinky.cz; **citován Zemanův
výrok pro ČRo z roku 2002
*citován Klausův výrok vyslovený o den
dříve pro Novinky.cz; **citován Zemanův
výrok pro ČRo z roku 2002

*za Václava Klause se vyjadřuje Ladislav
Jakl; **za Miloše Zemana se vyjadřuje
Hana Burianová
*zmínka o postoji Václava Klause
pronesena o den dříve; ** zmínka o
ČRo1 Zprávy ve 12:00
x*
x**


postoji M. Zemana, k včerejším událostem
*za Miloše Zemana se vyjadřuje Hana
ČRo1 Hlavní zprávy 18:00
x


*
Burianová
*citován Klausův výrok vyslovený o den
dříve pro Novinky.cz; **za Miloše Zemana
Novinky.cz (12:03)
x*


**
hovoří jeho volební tým
*citován Klausův výrok vyslovený o den
iDnes.cz (12:09)
x*



dříve pro Novinky.cz
*citován Klausův výrok vyslovený o den
iDnes.cz (22:00)
x*
x


dříve pro Novinky.cz
*citován Klausův výrok vyslovený o den
dříve pro Novinky.cz; **citováno
aktuálně.cz (21:20)
x*
x**


Zemanovo dřívější vyjádření pro Prima FTV
Z obsahu zpravodajských serverů Novinky.cz, iDnes.cz a aktuálně.cz zkoumány články http://www.novinky.cz/domaci/290759-zeman-s-klausem-tvori-mocenskou-skupinutvrdi-schwarzenberg.html, http://zpravy.idnes.cz/klaus-a-zeman-mocenska-skupina-des-/domaci.aspx?c=A130120_121002_domaci_skr, http://zpravy.idnes.cz/zemanklaus-a-dekrety-05x-/domaci.aspx?c=A130120_212211_domaci_ert a http://aktualne.centrum.cz/prezidentske-volby/clanek.phtml?id=769099. Zařazením článků do
výzkumu není předkládán vzor „správného podání události“, ale rozšíření povědomí o kontextu zkoumané události.

Zprávy FTV Prima

© 2013 Media Tenor

Poznámky



Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí



*

**

Metodika: Výběr zpravodajských příspěvků byl omezen
pouze na takové, které reagovaly na tiskovou konferenci
Karla Schwarzenberga v Olomouci, na níž kandidát vyslovil
výrok o „mocenské skupině Klaus – Zeman“.
Nezohledněny tak zůstaly příspěvky, které se zabývaly
pouze sporem Schwarzenberga, Klause a Zemana o výrok
o platnosti Benešových dekretů (pronesený K.
Schwarzenbergem v televizní debatě ČT), tiskové
konferenci ale předcházely a netematizovaly tak výrok o
„mocenské skupině“.
Komentář: Pouze Zprávy FTV Prima zařadily
zprostředkovanou reakci Václava Klause na výroky Karla
Schwarzenberga vyslovené při tiskové konferenci v
Olomouci. Prezident Václav Klaus byl v reportáži
zastoupen svým tajemníkem Ladislavem Jaklem, který řekl
„Předseda TOP 09 tvoří mocenskou skupinu s těmi svými
soukmenovci, kteří by z nás rádi udělali svou kolonii. Proto
se na jejich pokyn snaží odstřelit každého, komu se takový
plán nelíbí. Každého.“. V téže reportáži byla také zařazena
reakce Václava Klause z 19. ledna, která byla citována ve
všech zpravodajských relacích ČT24, v příspěvcích
Novinek.cz, iDnes.cz a aktuálně.cz. V Televizních novinách
zazněla v souvislosti s tiskovou konferencí jediná replika
reportérky („Schwarzenberg dnes nejspíš vrací úder.“) a
krátká citace kandidáta („Václav Klaus a Miloš Zeman tvoří
jednu mocenskou skupinu.“).
Sledované výroky K. Schwarzenberga, V. Klause a M.
Zemana:
K. Schwarzenberg: „V těchto dnech se projevil velký
podvod na českých voličích. Dlouhá léta nám Václav Klaus
a Miloš Zeman tvrdili, jak spolu svádí nepřekonatelný boj
pravice s levicí. Teď se jasně projevuje, že o to vůbec nejde.
Neboť Václav Klaus a Miloš Zeman tvoří jednu mocenskou
skupinu, která spolu drží léta pohromadě.“
V. Klaus (19.1.2013): „Že si něco takového pan
Schwarzenberg dlouhodobě myslí, vím už dávno. Že si s
tímto svým názorem dovolí vystoupit ve volební kampani
na českého prezidenta, jsem nečekal. Asi byl zvyklý, že mu
vždy všechno prošlo, ale já mu tento výrok prominout
nikdy nemohu.“
M. Zeman (2002): „Každý dokument, a Benešovy dekrety
jsou takovým dokumentem, musíte posuzovat v daném
historickém kontextu. Já jsem byl první politik, který jasně
řekl, že Benešovy dekrety jsou vyhaslé a byl jsem za to
mnohokrát kritizován. A přesto jsem měl odvahu to říci
prostě proto, protože si myslím, že je to pravda.“
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LŽIVÝ INZERÁT PROTI SCHWARZENBERGOVI – 25. 1. 2013

Poznámka: Zdrojem informačního
nástinu zkoumaného bodu stížnosti
je zpravodajský server aktuálně.cz.

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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LŽIVÝ INZERÁT PROTI SCHWARZENBERGOVI – 25. 1. 2013
0%

10%

20%

ČT (včetně brífinku)

30%

40%

50%

70%

473

ČT (jen zpravodajství)

423

123

316

Prima FTV

92

ČRo 1 Radiožurnál

54

Novinky.cz

132

iDnes.cz

80%

685
473

TV Nova

aktálně.cz

60%

1062
513

69

2197
1796

počet slov o chybném hlasování K. Schwarzenberga

počet slov o inzerátu v Blesku

90%

100%

Sledované relace ČT24
Studio ČT24
Zprávy (14:30)
Zprávy (15:00)
Zprávy (15:30)
Zprávy v 16
Zprávy (16:30)
Zprávy (17:00)
Zprávy (17:30)
Zprávy (18:30)
Události
Zprávy (20:00)
Zprávy (21:00)
Události, komentáře
Zprávy ve 23
Pro relace ČRo1 viz snímek 2

© 2013 Media Tenor

Metodika: Výběr zpravodajských příspěvků byl omezen pouze na takové, které se 25. ledna 2013 a) věnovaly inzerátu proti Karlu Schwarzenbergovi publikovanému v
deníku Blesk a reakcím na publikovaný inzerát, nebo b) informovaly o chybném hlasování Karla Schwarzenberga a neplatnosti jeho hlasu. Započítány tak nejsou příspěvky,
které se sice hlasování Karla Schwarzenberga věnují, jeho pochybení ovšem nezmiňují. Započítány ze stejného důvodu nebyly ani pasáže příspěvků, které informují o
hlasování Miloše Zemana nebo Václava Klause, i když v témže příspěvku informace o Schwarzenbergově pochybení uvedeny byly a byly proto započítány v celkovém
součtu.
Komentář: Zpravodajské servery se podrobně věnovaly tématu zveřejnění lživého inzerátu proti Karlu Schwarzenbergovi v deníku Blesk. Pouze stručně přitom informovaly
o chybném hlasování prezidentského kandidáta. Podobný postup zvolila i Televize Nova v Televizních novinách. Český rozhlas a Prima FTV o inzerátu neinformovaly ve
sledovaných relacích vůbec. ČT24 živě vysílala brífink, který Karel Schwarzenberg věnoval právě inzerátu v Blesku. Ve zpravodajských relacích (odečteme-li počet slov o
inzerátu vyslovených právě v živém přenosu mítinku), převažovaly informace o chybném hlasování K. Schwarzenberga v procentním poměru 53:47.
Z obsahu zpravodajských serverů Novinky.cz, iDnes.cz a aktuálně.cz zkoumány články http://www.novinky.cz/domaci/291320-on-line-reportaz-o-finale-volby-byl-prvni-den-velky-zajem.html, http://www.novinky.cz/domaci/291369-inzerat-protischwarzenbergovi-zadal-prazsky-advokat-byvaly-dustojnik-stb.html, http://www.novinky.cz/domaci/291319-negativni-kampan-proti-schwarzenbergovi-porusuje-zakon.html, http://www.novinky.cz/domaci/291338-schwarzenberg-hodil-dourny-listek-bez-obalky-jeho-hlas-neplati.html, http://zpravy.idnes.cz/adokat-zavadil-o-trestnim-oznameni-schwarzenberga-fwh-/domaci.aspx?c=A130125_181017_domaci_hv, http://zpravy.idnes.cz/anonymni-predvolebni-kampane-porusujizakon-fn6-/domaci.aspx?c=A130125_145842_domaci_hv, http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-advokatem-zavadilem-d3o-/domaci.aspx?c=A130125_184238_domaci_hv, http://zpravy.idnes.cz/druhe-kolo-volby-prezidenta-stratuje-listky-budouve-volebni-mistnosti-1oy-/domaci.aspx?c=A130124_123153_domaci_jpl, http://praha.idnes.cz/schwarzenberguv-omyl-volice-neovlivni-fc0-/praha-zpravy.aspx?c=A130125_153016_domaci_jav,
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=769575, http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=769615, http://aktualne.centrum.cz/prezidentske-volby/clanek.phtml?id=769641, http://aktualne.centrum.cz/prezidentskevolby/clanek.phtml?id=769635 a http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=769616. Zařazením článků do výzkumu není předkládán vzor „správného podání události“, ale rozšíření kontextu zkoumané události.

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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ZAHRANIČNÍ OHLASY NA PŘÍMOU VOLBU – 14. 1. 2013
Sledovaná média

© 2013 Media Tenor

Česká televize*
Prima FTV (Zprávy FTV
Prima)
TV Nova (Televizní
noviny)
ČRo1 Radiožurnál
(Hlavní zprávy, Stalo se
dnes)

Zařazení příspěvku s
ohlasy zahraničních médií

Citovaná zahraniční média

x

x

x

x

x

x



Novinky.cz



iDnes.cz



aktuálně.cz

x

SME (SK), netransparentní citace „francouzský tisk“
Plus jeden deň (SK), Pravda (SK), Hospodárske noviny (SK), Nový
čas (SK), Les Echos (FR), Le Nouvel Observateur (FR),
Direct.Matin.fr (FR), Le Figaro (FR), Le Soir a La Libre Belgique
(BEL), Der Tagesspiegel (D), TAZ (D), Südwest Presse (D), Berliner
Zeitung (D), Moskovskij komsomolec (RUS), Kommersant (RUS)
SME (SK), Kommersant (RUS), Moskovskij komsomolec (RUS),
Berliner Zeitung (D), TAZ (D), Südwest Presse (D), Hospodárske
noviny (SK), Pravda (SK)
x

Sledované relace ČT24
Studio 6
Zprávy v 9
Studio ČT24
Zprávy ve 12
Zprávy (12:30)
Zprávy (13:00)
Zprávy (13:30)
Zprávy (14:00)
Zprávy (14:30)
Zprávy (15:00)
Zprávy (15:30)
Zprávy v 16
Zprávy (16:30)
Zprávy (17:00)
Zprávy (17:30)
Zprávy (18:30)
Události
Zprávy (20:00)
Zprávy (21:00)
Události, komentáře
Zprávy ve 23
Pro relace ČRo1 viz
snímek 2

Metodika: Zpravodajské příspěvky byly pro analýzu voleny podle přítomnosti citací zahraničních médií vztahujících se k přímé volbě prezidenta České republiky během
14. ledna 2013. Tento den byl zvolen proto, že se stížností zmiňovaná absence zahraničních ohlasů ve vysílání České televize vztahuje právě k pondělí 14. ledna 2013.
Komentář: Ve zkoumaném dni se v televizním vysílání reakce zahraničních médií na první kolo přímé volby prezidenta ČR neobjevily. Prostor jim naopak věnovaly
Novinky.cz a iDnes.cz, které se shodovaly v prezentaci komentářů ruských, slovenských a německých deníků.
Zdeněk Šámal ve své tiskové zprávě reagující na stížnost uvedl: „Pokud autoři zaslaného podnětu zmiňují, že Česká televize nezařadila do vysílání zahraniční ohlasy na
první kolo prezidentské volby, tak tento argument není pravdivý. Reportáž na toto téma byla zařazena už v neděli 13. 1. 2013.“
Z obsahu zpravodajských serverů Novinky.cz, iDnes.cz a aktuálně.cz zkoumány články http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/290143-fico-nepodporil-zemana-a-cesi-si-nemohli-prat-vetsi-drama-pise-se-na-slovensku.html,
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/290168-euroskepse-na-prazskem-hrade-konci-vsimaji-si-evropske-noviny.html, http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/290134-schwarzenberg-tezi-z-nostalgie-po-mocnarstvi-pise-ruskytisk.html, http://zpravy.idnes.cz/meciar-zeman-sme-volby-06s-/domaci.aspx?c=A130114_132145_zahranicni_pul a http://zpravy.idnes.cz/ruske-noviny-hodnoti-ceske-volby-dq3-/zahranicni.aspx?c=A130114_082246_zahranicni_js.
Zařazením článků do výzkumu není předkládán vzor „správného podání události“, ale rozšíření kontextu zkoumané události.

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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ČÍNSKÝ ORCHESTR V PRAZE – 2. 2. 2013

Poznámka: Zdrojem informačního nástinu zkoumaného bodu stížnosti je zpravodajský server aktuálně.cz.

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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ČÍNSKÝ ORCHESTR V PRAZE – 2. 2. 2013
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Médium

2. – 4. 2. 2013

Česká televize



Nova

x

Prima

x

Český rozhlas

x

novinky.cz

x

idnes.cz



aktuálně.cz

x

Sledované relace ČT24
Studio 6
Zprávy v 9
Studio ČT24
Zprávy ve 12
Zprávy (12:30)
Zprávy (13:00)
Zprávy (13:30)
Zprávy (14:00)
Zprávy (14:30)
Zprávy (15:00)
Zprávy (15:30)
Zprávy v 16
Zprávy (16:30)
Zprávy (17:00)
Zprávy (17:30)
Zprávy (18:30)
Události
Zprávy (20:00)
Zprávy (21:00)
Události, komentáře
Zprávy ve 23

Pro relace ČRo1 viz snímek 2

Metodika a komentář: Tabulka vychází ze stížnosti na natáčení reportáže ze dne 2. února 2013 o čínském novém roce, který se konal až o
osm dní později. Součástí reportáže byla zkouška čínského orchestru, který ten den pořádala Smíšená česko-čínská komora vzájemné
spolupráce, což je dobrovolné sdružením fyzických a právnických osob, které mají zájem podnikat na území České republiky a na území
Čínské lidové republiky (viz http://www.czechchina.com/poslani.aspx). Jejím prezidentem byl Jan Kohout, který byl hostem ranního
víkendového vysílání Studia 6. Stěžovateli bylo vzneseno podezření z klientelismu. PPF nebyla v souvislosti se Smíšenou česko-čínskou
komorou vzájemné spolupráce zmiňována. Tabulka ilustruje, zdali se jednotlivá média již s předstihem zabývala tématem příchodu nového
roku v Číně a jihovýchodní Asii, či zmiňovala koncert orchestru Šan-si. Bylo zvoleno období 2. – 4. února 2013, tak aby byl monitorován
alespoň jeden všední den (2. a 3. února 2013 byly dny víkendu, kdy zpravodajské servery dlouhodobě produkují nižší počet příspěvků).
Kromě Událostí ČT se o oslavách příchodu roku Hada zmiňuje server iDnes.cz (viz http://zpravy.idnes.cz/peking-chce-kvuli-smogu-meneohnostroju-f0h-/zahranicni.aspx?c=A130202_071003_zahranicni_cen) v souvislosti s omezováním ohňostrojů kvůli zhoršené smogové
situaci v Pekingu.
Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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BOJ UVNITŘ VEDENÍ ČSSD – 6. 8. 2013

Poznámka: Zdrojem informačního nástinu zkoumaného bodu stížnosti je zpravodajský server aktuálně.cz.

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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BOJ UVNITŘ VEDENÍ ČSSD – 6. 8. 2013

10%

18%

23%
Hašek

Hašek

Sobotka

Sobotka

77%

50%

50%

Hašek

Hašek

Sobotka

Sobotka

82%

Báze: 1481 slov týkajících se Michala Haška či Bohuslava
Sobotky, Média: ČT a ČT24 , Relace: Zprávy (6:00, 6:30, 7:00,
7:30, 8:00, 12:00), Interview ČT24, Události, Události,
komentáře, Datum: 6.8.2013

90%

Báze: 534 slov týkajících se Michala Haška či Bohuslava
Sobotky, Média: Nova, Relace: Ranní Televizní noviny (6:30,
7:30, 8:30), Odpolední Televizní noviny, Televizní noviny,
Datum: 6.8.2013

Báze: 14 slov týkajících se Michala Haška či Bohuslava Sobotky,
Média: Prima, Relace: Zprávy FTV Prima, Datum: 6.8.2013

Poznámka: Analyzovány byly veškeré dostupné zpravodajské relace jednotlivých médií daného dne. V bázi pod jednotlivými výsečovými grafy jsou
jmenovány pouze relace, ve kterých byly zaznamenány relevantní zmínky. V ostatních pořadech se pro účely tohoto porovnání relevantní obsah nevyskytl.

6%

17%
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35%
65%

Hašek

Hašek

Hašek

Sobotka

Sobotka

Sobotka

83%
Báze: 600 slov týkajících se Michala Haška či Bohuslava
Sobotky, Média: novinky.cz, Články: 11:59, 12:11, 14:33, 17:15,
17:38, 18:42, Datum: 6.8.2013

Báze: 562 slov týkajících se Michala Haška či Bohuslava
Sobotky, Média: idnes.cz, Články: 01:01, 09:07, 14:36, Datum:
6.8.2013

94%
Báze: 389 slov týkajících se Michala Haška či Bohuslava
Sobotky, Média: aktualne.cz, Články: 13:30, 17:27, 21:30, 21:45,
Datum: 6.8.2013

Zdroj: Z obsahu zpravodajských serverů Novinky.cz, iDnes.cz a aktuálně.cz zkoumány články http://www.novinky.cz/domaci/309810-vitezem-sporu-v-cssd-jsou-regiony-a-michalhasek-soudi-politologove.html, http://www.novinky.cz/domaci/309821-je-to-zrada-levice-i-spinava-prace-castovala-se-v-hadce-cssd.html,
http://www.novinky.cz/domaci/309782-socialni-demokrate-komuniste-i-vv-rusnokovu-vladu-podpori.html, http://www.novinky.cz/domaci/309809-pecina-ve-druhem-kole-zarusnoka-a-fischer-ven-blbost-zni-z-vlady-i-cssd.html, http://www.novinky.cz/domaci/309814-rusnok-se-socialnim-demokratum-omluvil-za-vyroky-o-hvezdne-pechote.html,
http://www.novinky.cz/domaci/309746-zeman-prijde-do-jamy-lvove-ve-snemovne-osobne-podpori-vladu.html, http://www.novinky.cz/domaci/309738-kdyz-rusnok-neuspejepredstavi-byvala-koalice-vlastni-kabinet.html a http://www.novinky.cz/domaci/309823-rusnok-si-jde-do-snemovny-pro-porazku.html. Zařazením článků do výzkumu není
předkládán vzor „správného podání události“, ale rozšíření povědomí o kontextu zkoumané události.

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí

Báze: 2518 slov týkajících se Michala Haška či Bohuslava
Sobotky, Média: ČRo Radiožurnál, Relace: Zprávy (9:00,
12:00, 18:00), Ozvěny dne (12:10 a 18:10), Stalo se dnes,
Datum: 6. 8. 2013

Metodika a komentář: Na základě
stížnosti o vysílání České televize ze
dne 6. srpna 2013, ve kterém se
údajně měl objevovat Michal Hašek,
více než Bohuslav Sobotka, byl
proveden součet slov, která byla
pronesena/napsána,
jak
o
místopředsedovi, tak o předsedovi
ČSSD, či byla pronesena jimi
samotnými. Z tohoto šetření
vyplývá, že vysílání ČT a ČT24
neznevýhodnilo Bohuslava Sobotku,
jak uvádí stížnost. Pro ilustraci bylo
provedeno srovnání s jinými
televizními stanicemi, rozhlasem a
třemi nejnavštěvovanějšími servery.
26
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ČERNÁ STAVBA ZASTUPITELE ČSSD – ČERVEN 2012

Upozornění: Zpravodajský příspěvek, na který stěžovatelé upozorňují, nebyl realizován a ani jiná média ho netematizovala. Z tohoto důvodu
není možné přinést k bodu stížnosti „Černá stavba zastupitele ČSSD“ jakékoliv relevantní informace a analytické závěry.

Poznámka: Zdrojem informačního nástinu zkoumaného bodu stížnosti je zpravodajský server aktuálně.cz.

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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MILOŠ ZEMAN A BYTY OKD – 24. 9. 2013

Poznámka: Zdrojem informačního nástinu zkoumaného bodu stížnosti je zpravodajský server aktuálně.cz.

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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MILOŠ ZEMAN A BYTY OKD – 24. 9. 2013
Relace přímo zmiňující prezidentův návrh s
byty RPG

Názory,
komentáře,
vyjádření

Studio ČT24 (živě TK)



Zprávy (16:00)

x

Zprávy (17:00)



Studio ČT24 (17:35)



Události v regionech (Ostrava)



Interview ČT24



Události



Ekonomika ČT24
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Události, komentáře



Zprávy ve 23



Odpolední Televizní noviny



Televizní noviny
Noční Televizní noviny
Zprávy FTV Prima
ČRo1 Zprávy 17:00
ČRo1 Zprávy 18:00





x

ČRo1 Ozvěny dne



ČRo1 Stalo se dnes
Novinky.cz (14:43)




iDnes.cz (15:34)



aktuálně.cz (15:52)*

x

Citace
-

Vladimír Keblúšek (ČT)

-

zástupci OKD pozváni, ale nechtěli se vyjádřit
Ján Fabián (GŘ OKD)
Jan Sábel (Odbor. svaz pracovníků hornictví)
Ján Fabián (GŘ OKD)
Jan Sábel (Odbor. svaz pracovníků hornictví)
Tomáš Pavlík (mluvčí Zdeňka Bakaly)
Petr Handl (mluvčí Byty RPG)
Petr Hannig (Suverenita)
Tomáš Pavlík (mluvčí Zdeňka Bakaly)
Petr Handl (mluvčí Byty RPG)
Jiří Rusnok (premiér v demisi)
těžaři připomínají, že byty a doly jsou jiné subjekty
Tomáš Pavlík (mluvčí Zdeňka Bakaly)
Petr Handl (mluvčí Byty RPG)
Zástupci OKD si neudělali čas
Tomáš Pavlík (mluvčí Zdeňka Bakaly)
Petr Handl (mluvčí Byty RPG)
Jiří Rusnok (premiér v demisi)
Josef Babka (KSČM)
Jan Sábel (Odbor. svaz pracovníků hornictví)
Pavel Juříček (Svaz průmyslu a dopravy)
těžaři připomínají, že byty a doly jsou jiné subjekty
Jiří Rusnok (premiér v demisi)
Josef Babka (KSČM)
Tomáš Pavlík (mluvčí Zdeňka Bakaly)
Petr Handl (mluvčí Byty RPG)
horníci souhlasí
Jan Sábel (Odbor. svaz pracovníků hornictví)
Marek Síbrt (mluvčí OKD)

-

Marek Síbrt (mluvčí OKD)

-

Jan Sábel (Odbor. svaz pracovníků hornictví)

-

Josef Babka (KSČM)

-

Petr Jonák (ředitel vnějších vztahů OKD)
Vratislav Mynář (Kancléř prezidenta, SPOZ)
Petr Nováček (komentátor ČRo)
Martin Zvěřina (komentátor LN)

-

Marek Síbrt (mluvčí OKD)
Tomáš Pavlík (mluvčí Zdeňka Bakaly)
Marek Síbrt (mluvčí OKD)

Komentář:
Tabulka
reflektuje
stížnost na řešení situace v Dole
Paskov převedením bytů RPG na
kraj, z jehož výnosů by se pak
financoval útlum dolu, tak jak ji
navrhl prezident Miloš Zeman.
Ve stížnosti stojí, že Česká televize
nekonfrontovala jeho myšlenku se
známými fakty, přičemž byl dán do
souvislosti článek z aktuálně.cz,
který ji, jako jediné médium
považuje za nerealizovatelnou. Sám
internetový server však neuvádí
žádnou citaci k danému tématu.
Česká televize ve svých relacích
využila názorů a komentářů několika
zainteresovaných účastníků jednání
o řešení problému. Z porovnání je
patrné, že citovala mnohem častěji
než jiná sledovaná média.
Zdroj: Z obsahu zpravodajských serverů Novinky.cz, iDnes.cz a
aktuálně.cz zkoumány články

http://www.novinky.cz/domaci/314209-zeman-tvrdezatlacil-na-bakalu-vmetl-mu-viktora-kozeneho.html,
http://ekonomika.idnes.cz/zeman-prodejte-byty-okd0s3/ekonomika.aspx?c=A130924_153441_ekonomika_fih a
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-vcesku/clanek.phtml?id=791085. Zařazením článků do
výzkumu není předkládán vzor „správného podání události“, ale
rozšíření povědomí o kontextu zkoumané události. Relace, které
nejsou jmenovitě uvedeny, byly také analyzovány. Uvedeny
nejsou kvůli absenci tematicky relevantní zmínky k danému
tématu.

*aktuálně.cz jako jediné médium informuje o nemožnosti prezidentova řešení s odstoupením bytů RPG z důvodu privatizační smlouvy, avšak neověřuje citacemi daná fakta
Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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ZEMANOVA SPANILÁ JÍZDA PO REPUBLICE – 25. 9. 2013

Poznámka: Zdrojem informačního nástinu zkoumaného bodu stížnosti je zpravodajský server aktuálně.cz.

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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ZEMANOVA SPANILÁ JÍZDA PO REPUBLICE – 25. 9. 2013
Relace
zmiňuje
vnitrostranic
ký souboj v
ČSSD

Relace
zmiňuje
pískající
protest

Relace
zobrazuje
pískající
protest

Zprávy (6:00, 6:30, 7:00,
7:30,8:00)

x

N/A

N/A

obrazová zpráva

Zprávy (9:30)

x

N/A

N/A

obrazová zpráva

Zprávy (11:00)

x

N/A

N/A

obrazová zpráva

Zprávy ve 12

x

N/A

N/A

živý vstup o návštěvě
inovačního centra

Zprávy (13:00, 15:00)

x

N/A

N/A

obrazová zpráva

Zprávy v 16

x

N/A

N/A

Události v regionech (Brno)

x



x

Události

x



x

Polední Televizní noviny

x

N/A

N/A

Odpolední Televizní noviny



x

x

Televizní noviny







Zprávy FTV Prima

x





ČRo1 Zprávy 12:00

x

N/A

N/A

Novinky.cz (12:51)

x

N/A

N/A

Novinky.cz (16:31)

x

N/A

N/A

Novinky.cz (18:21)

x





iDnes.cz (17:19)





x

aktuálně.cz (14:28)

x

N/A

N/A
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Relace zmiňující návštěvu
prezidenta Zemana v
Jihomoravském kraji

Poznámky

živý vstup z Nám. Svobody před
vystoupením prezidenta
v živém vstupu popis incidentu,
v reportáži pak zvukový záznam
pískotu
pískot lze krátce slyšet
živý vstup o programu návštěvy

zmíněno, že hejtman
představuje „zemanovské
křídlo“
téměř celá reportáž se věnuje
incidentu s píšťalkou, v živém
vstupu pak zmíněn
„prozemanovský“ hejtman
ukázka zásahu Městské policie
proti muži s píšťalkou
návštěvě JMK se věnuje jen
okrajově
článek obsahuje
nekomentované video se
záběry návštěvy
článek o debatě na
Podnikatelské fakultě
celý článek, včetně videa, se
věnuje pískajícímu cyklistovi
v článku zmíněna blízkost
prezidenta k Michalu Haškovi,
incident zmíněn krátce
pouze fotogalerie s programem
návštěvy

Metodika a komentář: Tabulka reflektuje
dva aspekty stížnosti na prezentované
reportáže o návštěvě Jihomoravského
kraje prezidentem Milošem Zemanem.
První část stížnosti se týkala absence
zmínky o vnitrostranickém boji v ČSSD, kde
právě hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek představuje „zemanovské
křídlo“. Tabulka, zkoumající relace, ve
kterých byla cesta na jižní Moravu
zmíněna, tento fakt potvrzuje.
Druhá část stížnosti zmiňuje nezveřejněné
záběry pískajícího cyklisty při projevu
prezidenta na Náměstí Svobody, kterého
odvedla Městská policie. Čtvrtý sloupec
tabulky ilustruje tento fakt.
Značnou stopáž tomuto incidentu věnovaly
hlavní zpravodajské relace na komerčních
televizních stanicích, Televize Nova se
události věnovala i v Poledních Televizních
novinách (Zemanův mítink byl avizován v
živém vstupu, proto byla relace vysílaná
před incidentem zařazena do analýzy) a
Odpoledních Televizních novinách.

N/A – incident se odehrál až po 16. hodině

Zdroj: Z obsahu zpravodajských serverů Novinky.cz, iDnes.cz a aktuálně.cz zkoumány články http://www.novinky.cz/domaci/314293-zeman-v-brne-slibil-dostavbu-rychlostni-silnice-do-vidne.html, http://www.novinky.cz/domaci/314320-jsemdiktator-a-rusky-agent-predstavil-se-studentum-zeman.html, http://www.novinky.cz/domaci/314329-piskajiciho-zemanova-odpurce-odvlekla-policie.html, http://aktualne.centrum.cz/fotogalerie/2013/09/25/zeman-v-brne-chvalil-haska-aslibil-dostavbu-dalni/ a http://zpravy.idnes.cz/prezident-zeman-na-jizni-morave-dn4-/domaci.aspx?c=A130925_114815_domaci_kop. Zařazením článků do výzkumu není předkládán vzor „správného podání události“, ale rozšíření povědomí o
kontextu zkoumané události. Relace, které nejsou jmenovitě uvedeny, byly také analyzovány. Uvedeny nejsou kvůli absenci tematicky relevantní zmínky (např. Události, komentáře a Zprávy ve 23, jimž předcházela Předvolební debata).

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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MINISTR ZA SPOZ A PERSONÁLNÍ ČISTKY – 1. 10. 2013

Poznámka: Zdrojem informačního nástinu zkoumaného bodu stížnosti je zpravodajský server aktuálně.cz.

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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MINISTR ZA SPOZ A PERSONÁLNÍ ČISTKY – 1. 10. 2013
Relace zmiňuje
stranickou
příslušnost
Zdeňka Žáka

Relace dává
prostor pro
vyjádření
oponentům

Zprávy (13:30)

x

x

Studio ČT24 (13:35)



x

Zprávy (14:00)

x

x

Zprávy (14.30)

x



Zprávy (15:00)

x

x

obrazová zpráva

Zprávy (15:30)

x

x

obrazová zpráva

Zprávy v 16





telefonické vyjádření Jana Skalického
(Ředitelství vodních cest), Pavla
Kodyma (Drážní úřad)

Zprávy (16:30)

x

x

obrazová zpráva

Studio ČT24 (16:35)



x

Zprávy (17:00)

x

x

Zprávy (17:30)

x

x
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Relace zmiňující odvolání
generálních ředitelů dopravních
podniků Zdeňkem Žákem

Studio ČT24 (17:35)





Události v regionech (Praha)

x

x

Zprávy (18:30)





Události (v čase 0:40)

x



Události, komentáře





Zprávy ve 23

x



Relace zmiňuje
stranickou
příslušnost
Zdeňka Žáka

Relace dává
prostor pro
vyjádření
oponentům

Televizní noviny

x

x

obrazová zpráva

Noční Televizní noviny

x

x

obrazová zpráva

Zprávy FTV Prima

x



ČRo Volební speciál



x

ČRo Zprávy 18:00

x



brífink ministra Žáka

ČRo Ozvěny dne 18:10





obrazová zpráva

ČRo Stalo se dnes



x

novinky.cz (13:16)

x



vyjádření Pavla Kodyma (Drážní úřad)

idnes.cz (13:29)

x



vyjádření Davida Čermáka (ŘSD), Pavla
Kodyma (Drážní úřad)

aktuálně.cz (13:40)

x

x

krátká zpráva

aktuálně.cz (22:50)

x



vyjádření Davida Čermáka (ŘSD), Jana
Skalického (Ředitelství vodních cest)

Poznámky
obrazová zpráva
živý telefonický vstup Zdeňka Žáka –
zde uvedeno, že je kandidátem za SPOZ
obrazová zpráva doplněná záznamem
telefonátu se Zdeňkem Žákem
telefonické vyjádření Jana Skalického
(Ředitelství vodních cest)

záznam z brífinku, tentokrát bez
uvedení stranické příslušnosti
záznam z brífinku, tentokrát s uvedení
stranické příslušnosti
telefonické vyjádření Jana Skalického
(Ředitelství vodních cest), Pavla
Kodyma (Drážní úřad)
obrazová zpráva

telefonické vyjádření Jana Skalického
(Ředitelství vodních cest), Pavla
Kodyma (Drážní úřad)
vyjádření Davida Čermáka (ŘSD),
telefonické vyjádření Jana Skalického
(Ředitelství vodních cest), Pavla
Kodyma (Drážní úřad), po reportáži
pokračuje živý vstup se Zdeňkem
Žákem
v titulku neuvedeno, že je Zdeněk Žák
kandidátem SPOZ, ale moderátor tento
fakt zmiňuje, hosty jsou také Jan
Skalický (Ředitelství vodních cest),
Pavel Kodym (Drážní úřad), vyjádření
Davida Čermáka (ŘSD) v reportáži
vyjádření Davida Čermáka (ŘSD), Jana
Skalického (Ředitelství vodních cest),
Pavla Kodyma (Drážní úřad)

Relace zmiňující odvolání
generálních ředitelů dopravních
podniků Zdeňkem Žákem

Poznámky

vyjádření Davida Čermáka (ŘSD), Jana
Skalického (Ředitelství vodních cest),
Pavla Kodyma (Drážní úřad)
nevyjadřují se samotní ředitelé,
vyjadřují se hosté Volebního speciálu –
Stanislav Polčák (TOP 09), Radek
Augustin (SPOZ), Martin Stropnický
(ANO), Vladimír Koníček (KSČM)
vyjádření Davida Čermáka (ŘSD), Pavla
Kodyma (Drážní úřad), Petra Svobody
(Sdružení pro výstavbu silnic)
hostem je mimo Zdeňka Žáka i Jan
Skalický (Ředitelství vodních cest)
situaci komentuje redaktor Radko
Kubičko

Komentář: Tabulka reflektuje stížnost na vysílání Událostí České
televize ze dne 1. října 2013, ve kterém se objevil v živém vstupu
Zdeněk Žák a hovořil k odvolání tří ředitelů dopravních podniků,
přičemž podle stížnosti nebyl dán prostor k vyjádření zmíněným
manažerům, bylo tak ale učiněno v reportáži, která krátkému
živému vstupu předcházela. Zdeněk Žák byl nadále konfrontován
s odvolanými řediteli ve vysílání Událostí, komentářů. Z
porovnání relací České televize vyplývá, že pokud se nejednalo o
krátkou obrazovou zprávu, vyjádření oponentů bylo odvysíláno.
Další snímek ilustruje zmínky o stranické příslušnosti Zdeňka
Žáka, které v průběhu celodenního vysílání kolísaly.

Zdroj: Z obsahu zpravodajských serverů Novinky.cz, iDnes.cz a aktuálně.cz zkoumány články http://www.novinky.cz/ekonomika/314837-dalsi-velka-cistka-na-doprave-padly-hlavy-sefu-silnic-vodnich-cest-i-drazniho-uradu.html,
http://ekonomika.idnes.cz/zak-odvolal-sefa-rsd-vodnich-cest-a-drazniho-uradu-fvn-/eko-doprava.aspx?c=A131001_132935_eko-doprava_fih, http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=791676 a
http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=791608. Zařazením článků do výzkumu není předkládán vzor „správného podání události“, ale rozšíření povědomí o kontextu zkoumané události. Relace, které nejsou jmenovitě uvedeny, byly také
analyzovány. Uvedeny nejsou kvůli absenci tematicky relevantní zmínky k danému tématu.
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MINISTR ZA SPOZ A PERSONÁLNÍ ČISTKY – 1. 10. 2013
Studio ČT24 13:35 – SPOZ uvedeno

Zprávy 14:00 – SPOZ neuvedeno

Zprávy v 16 – SPOZ uvedeno

Studio ČT24 16:35 – SPOZ uvedeno

Zprávy 17:30 – SPOZ neuvedeno

Studio ČT24 17:35 – SPOZ uvedeno

Zprávy 18:30 – SPOZ uvedeno

Události – SPOZ neuvedeno

Zprávy ve 23 – SPOZ neuvedeno

© 2013 Media Tenor

Události, komentáře – SPOZ neuvedeno

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí

Komentář: Na základě Pravidel předvolebního a volebního vysílání
ČT, podepsaných a schválených generálním ředitelem dne 17. září
2013 byla zjištěna nesrovnalost, konkrétně u pravidla č. 9: „Ve všech
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech, v nichž vystupují
představitelé politického života a veřejné správy, bude uvedena
stranická příslušnost takových osob bez ohledu na to, zda kandidují
ve volbách či nikoliv.“ Ze snímků vyplývá, že toto pravidlo nebylo u
všech relací vysílaných dne 1. října 2013 v souvislosti se Zdeňkem
Žákem dodrženo.

34
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VZTYČENÝ PRST VÝTVARNÍKA DAVIDA ČERNÉHO NA
VLTAVĚ – 21. 10. 2013

Poznámka: Zdrojem informačního nástinu zkoumaného bodu stížnosti je zpravodajský server aktuálně.cz.

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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VZTYČENÝ PRST VÝTVARNÍKA DAVIDA ČERNÉHO NA
VLTAVĚ – 21. 10. 2013
Medializace uměleckého díla výtvarníka Davida Černého – počty slov
578

422

359

336

227

141
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0

Sledované relace ČT24
Zprávy v 9
Studio ČT24
Zprávy ve 12
Zprávy (12:30)
Zprávy (13:00)
Zprávy (13:30)
Zprávy (14:00)
Zprávy (14:30)
Zprávy (15:00)
Zprávy (15:30)
Zprávy v 16
Zprávy (16:30)
Zprávy (17:00)
Zprávy (17:30)
Zprávy (18:30)
Události
Zprávy (20:00)
Zprávy (21:00)
Události, komentáře
Zprávy ve 23
Pro relace ČRo1 viz snímek 2

Metodika a komentář: Stížnost na vysílání České televize ze dne 21. října 2013 kritizuje nedostatečné informování o instalaci vztyčeného
prostředníčku výtvarníka Davida Černého na Vltavě, který směruje k Pražskému hradu. Pro tvorbu představovaného grafu byla sečtena slova,
která byla daný den pronesena/napsána ve sledovaných médiích k tomuto dílu výtvarníka. Absolutní hodnota počtu slov ukázala, že
nejintenzivněji informoval o prostředníčku server iDnes.cz. Je však třeba upozornit, že šlo o pražské vydání. Televize Nova ve svém vysílání ve
zkoumaný den dílo nezmínila (reportáž s titulem Iniciativa nebezpečí komunismu byla v Televizních novinách zařazena 22. října 2013 a do
analýzy zařazena nebyla).
Zdroj: Z obsahu zpravodajských serverů Novinky.cz, iDnes.cz a aktuálně.cz zkoumány články http://www.novinky.cz/domaci/316765-na-prazsky-hrad-smeruje-z-vltavy-vztyceny-prostrednicek.html, http://praha.idnes.cz/rozhovor-s-davidemcernym-o-prostrednicku-na-vltave-f9m-/praha-zpravy.aspx?c=A131021_172410_praha-zpravy_zt, http://praha.idnes.cz/vytvarnik-cerny-namiril-na-prazsky-hrad-obri-vztyceny-prostrednicek-1kn-/praha-zpravy.aspx?c=A131021_082435_prahazpravy_jan, http://kultura.idnes.cz/psh-lucie-koncert-proti-komunistum-d6b-/hudba.aspx?c=A131021_174505_hudba_vha, http://praha.idnes.cz/vytvarnik-cerny-namiril-na-prazsky-hrad-obri-vztyceny-prostrednicek-1kn-/prahazpravy.aspx?c=A131021_082435_praha-zpravy_jan, http://aktualne.centrum.cz/kultura/fotogalerie/2013/10/21/david-cerny-zase-provokuje/, http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=793265 a
http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2013/10/21/vztyceny-prostrednicek-ukazuje-na-zemana/foto/578090/. Zařazením článků do výzkumu není předkládán vzor „správného podání události“, ale rozšíření povědomí o kontextu
zkoumané události. Relace, které nejsou jmenovitě uvedeny, byly také analyzovány. Uvedeny nejsou kvůli absenci tematicky relevantní zmínky k danému tématu.

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí

36

ŠÉF LEGENDÁRNÍHO JZD A KANDIDÁT SPOZ VE ZLÍNSKÉM
KRAJI – 22. 10. 2013
Zmínka o
ocenění
Františka Čuby

Zmínka o stranické
příslušnosti Františka
Čuby

Česká televize
(Události)



x

TV Nova

x

x

Prima FTV

x

x

Český rozhlas (Zprávy
18:00 a Ozvěny dne)



x

Novinky.cz (13:32)





iDnes.cz (13:16)



x

aktuálně.cz (13:30)



x

Sledovaná média

Poznámka: Autorem předkládaného grafického nástinu zkoumaného bodu stížnosti je zpravodajský server aktuálně.cz.

Sledované relace ČT24
Studio 6
Zprávy v 9
Studio ČT24
Zprávy ve 12
Zprávy (12:30)
Zprávy (13:00)
Zprávy (13:30)
Zprávy (14:00)
Zprávy (14:30)
Zprávy (15:00)
Zprávy (15:30)
Zprávy v 16
Zprávy (16:30)
Zprávy (17:00)
Zprávy (17:30)
Zprávy (18:30)
Události
Zprávy (20:00)
Zprávy (21:00)
Události, komentáře
Zprávy ve 23
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Pro relace ČRo1 viz snímek 2

Komentář: Stížnost ze dne 22. října 2013 se týkala neuvedení stranické příslušnosti Františka Čuby ve zpravodajské relaci Události, přičemž
citovala pravidlo číslo 9 z Pravidel předvolebního a volebního vysílání ČT: "Ve všech zpravodajských a politicko-publicistických pořadech, v
nichž vystupují představitelé politického života a veřejné správy, bude uvedena stranická příslušnost takových osob bez ohledu na to, zda
kandidují ve volbách či nikoliv.“ Jednalo se však o krátkou čtenou zprávu s asynchronem, kde se František Čuba objevuje pouze ve výčtu
laureátů státních vyznamenání a ve zprávě nijak nevystupoval a vzhledem k formě příspěvku, v níž nebyl Čuba citován, nebylo relevantní
identifikační titulek zařazovat. Stranická příslušnost Františka Čuby nebyla zmíněna ani v mluveném textu, který pronášela moderátorka
relace Daniela Písařovicová. Server Novinky.cz jako jediný ze sledovaných médií uvedl, že František Čuba je členem SPOZ.
Z obsahu zpravodajských serverů Novinky.cz, iDnes.cz a aktuálně.cz zkoumány články http://www.novinky.cz/domaci/316942-zeman-vyznamena-cubu.html, http://zpravy.idnes.cz/medaily-od-zemana-muze-dostatgregr-a-srp-ffs-/domaci.aspx?c=A131021_202456_domaci_zt, http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=793428. Zařazením článků do výzkumu není předkládán vzor „správného podání události“,
ale rozšíření kontextu zkoumané události.
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A

Rozbory dílčích mediálních událostí

B

Kontext v prezentaci SPOZ a prezidenta

C

Metodologie
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Jako vhodné se pro následující kapitolu jeví srovnání relací ČT s relacemi Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Media Tenor ovšem těmito daty
nedisponuje a nebylo ani možné je v čase vyhrazeném pro tvorbu analýzy získat a požadavku ČT tak plně vyhovět. Pro celistvost kontextu
prezentace SPOZ a prezidenta se jeví jako žádoucí, v dohledné době analýzu kvantitativními daty obsahu zpravodajských relací ČRo rozšířit
(Media Tenor ukončil kontinuální zpracovávání zpravodajství ČRo1 v roce 2008).
Metodika kódování stranické příslušnosti politiků v kontextu prezentace představitelů SPOZ: představitele a kandidáty Strany práv občanů – Zemanovci lze vzhledem ke
specifické aktuální politické situaci rozdělit do tří skupin:
a) oficiální členové strany, jejichž stranická příslušnost je uváděna identifikačními titulky (základní jednotka analýzy, kterou je tzv. výpověď, je zaznamenávána vždy, když
se novináři, jiní politici nebo občané vyjadřují o členech strany, nebo pokud jsou tito politici citováni);
b) úředníci státní správy (především kancléř prezidenta Vratislav Mynář) – v období od 27.4. do 1.9. byl Vratislav Mynář kódován buď jako představitel SPOZ (viz
předchozí odstavec) nebo jako úředník státní správy (v takovém případě není zaznamenána výpověď o SPOZ). Rozhodujícím kritériem byl identifikační titulek a
tematizace výpovědi. Od oznámení kandidatury ve volbách byl politik zaznamenáván jen jako člen SPOZ.
c) členové vlády Jiřího Rusnoka – vzhledem ke skutečnosti, že všichni ministři jsou oficiálně nestraníci (například M. Benešová i J. Kohout pozastavili členství v ČSSD, T.
Podivínský v KDU-ČSL), jsou jako takoví kódováni a výpověď o SPOZ zaznamenávány nejsou. O SPOZ se v souvislosti s ministry hovoří například tehdy, když je uvedeno, že
budou kandidovat ve volbách v barvách Zemanovců. Tehdy jsou jednak zaznamenány výpovědi o ministrech nestranících, jednak o SPOZ v tematizaci „kandidatura ve
volbách“.
Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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KONTEXT V PREZENTACI SPOZ A PREZIDENTA
Kontext v prezentaci veškerých politických subjektů; počty výpovědí 1- 9/2013
0%
Televizní noviny
Události

20%

40%

17%

17%

Zprávy FTV Prima

16%

80%

81%

12%

Události, komentáře

60%

100%
3%

87%

2%

80%

2%

82%
2%
negativní
neutrální
pozitivní
Báze: 28298 zaznamenaných výpovědí: TN 4356, Ud 11583, UdK 7342, Zprávy 5017

Kontext v prezentaci Miloše Zemana; počty výpovědí 1- 9/2013
0%
Televizní noviny
Události

20%

40%

14%

60%

80%

81%

8%

100%
5%

85%

7%

Události, komentáře

13%

81%

6%

Zprávy FTV Prima

11%

85%
neutrální

4%

negativní

Dlouhodobě platí, že Události ČT zařazují do svého obsahu relativně
nejméně negativních výpovědí o politických subjektech v porovnání
s ostatními relacemi. Není proto objevné, že Události prezentovaly
Miloše Zemana a SPOZ příznivěji než ostatní srovnávané relace.

pozitivní

Dramaturgicky odlišné Události, komentáře jsou v míře negativity
vůči politickým subjektům s komerčními relacemi srovnatelné.
Avšak v případě prezentace SPOZ je patrné, že výsledný kontext měl
blíže k hlavní zpravodajské relaci ČT, tzn. že profil SPOZ v
Událostech, komentářích byl méně nepříznivý než v komerčních
relacích.
Podstatným kritériem je porovnání s politickým souhrnem v rámci
jedné relace, viz tabulku níže. Zde je patrné, že jak Události, tak
Události, komentáře, prezentovaly SPOZ relativně méně nepříznivě
než veškeré politické subjekty. Uvedené kontrastuje s nálezem u TN
TV Nova, Zprávy FTV Prima držely kontext prezentace SPOZ přibližně
ve středních hodnotách. Dále k tomuto na následujících snímcích.
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Báze: 5073 zaznamenaných výpovědí: TN 1008, Ud 1950, UdK 1093, Zprávy 1022

Kontext v prezentaci SPOZ; počty výpovědí 1- 9/2013
0%

20%

Televizní noviny
Události
Události, komentáře
Zprávy FTV Prima

22%
9%
11%

40%

60%

80%

75%
88%
87%

16%

84%
negativní
neutrální
pozitivní
Báze: 871 zaznamenaných výpovědí: TN 220, Ud 302, UdK 255, Zprávy 94
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100%
3%
3%
2%
0%

Rozdíl kontextu v prezentaci SPOZ od souhrnu za všechny strany v
procentních bodech; počty výpovědí

Relace
Televizní noviny
Události
Události, komentáře
Zprávy FTV Prima

1.1. – 30.9.2013 1.3.-30.9.2013
-5%
-6%
4%
5%
7%
10%
-2%
1%
39

KONTEXT V PREZENTACI SPOZ A PREZIDENTA
Kontext v prezentaci 12 nejčastěji zmiňovaných stran v Událostech; počty výpovědí 1- 9/2013
10,0%
ODS

tonalita kontextu

5,0%
0,0%

ČSSD

TOP 09

KSČM

LIDEM

Věci veřejné

SPOZ

Strana
zelených

KDU-ČSL

Suverenita

ANO

Mezi hlavními zpravodajskými relacemi ČT a těmi komerčními během prvních devíti
měsíců roku 2013 nepanovala shoda ve vyznění prezentace SPOZ.

NS-LEV 21

77
103

79

220
-5,0%

2468

302
2235

Souhrnná linie rozdílu v podílu pozitivních a negativních
výpovědí o politických subjektech v dané relaci.

538

-10,0%

467

758
4000

-15,0%
-20,0%

64

Báze: 10241 zaznamenaných výpovědí

Kontext v prezentaci 12 nejčastěji zmiňovaných stran v Událostech, komentářích; počty výpovědí 1- 9/2013
15,0%

ODS

ČSSD

TOP 09

KSČM

LIDEM

Věci veřejné

SPOZ

KDU-ČSL

Strana
zelených

ANO

10,0%

tonalita kontextu
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5,0%

Úsvit

Suverenita

22

33

17

0,0%
-5,0%

-25,0%

2474

52
Souhrnná linie rozdílu v podílu pozitivních a negativních
výpovědí o politických subjektech v dané relaci.

381

-15,0%
-20,0%

255

1818

-10,0%

1538
367

295

33

Báze: 6068 zaznamenaných výpovědí
Vysvětlivka: Velikost datového bodu je určena počtem výpovědí o dané politické straně. Vertikální pozice datového bodu je dána rozdílem v podílu pozitivních a negativních výpovědí o subjektu v dané
relaci v procentních bodech. Vertikální pozice pod hodnotou nula znamená, že strana byla prezentována s převahou negativních výpovědí (většina stran). Pozice pod souhrnnou linií znamená, že strana
byla prezentována relativně negativněji, než souhrn v prezentaci všech politických subjektů.
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KONTEXT V PREZENTACI SPOZ A PREZIDENTA
Kontext v prezentaci 12 nejčastěji zmiňovaných stran v Televizních novinách TV Nova; počty výpovědí 1- 9/2013
15,0%

ODS

TOP 09

ČSSD

SPOZ

LIDEM

KSČM

Věci veřejné

NS-LEV 21

tonalita kontextu

10,0%

5,0%
0,0%

ANO

KDU-ČSL

Suverenita

Strana
zelených

45
Zatímco v relacích České televize měla prezentace strany povahově blíže k menším
uskupením, v komerčních relacích se profil strany přibližoval spíše zavedeným subjektům
(na TV Nova dokonce i intenzitou prezentace).

20

10

40
-5,0%
786
-10,0%

972
55

-15,0%
1592

-20,0%
-25,0%

220

217

Souhrnná linie rozdílu v podílu pozitivních a negativních
výpovědí o politických subjektech v dané relaci.

180

185

Báze: 3634 zaznamenaných výpovědí

Kontext v prezentaci 12 nejčastěji zmiňovaných stran ve Zprávách FTV Prima; počty výpovědí 1- 9/2013
0,0%

ODS

TOP 09

ČSSD

KSČM

Věci veřejné

LIDEM

SPOZ

KDU-ČSL

Suverenita

tonalita kontextu
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NS-LEV 21

Hnutí občané
pro Budějovice

21

-5,0%
980

58

-10,0%
1047

-15,0%
-20,0%

ANO

1838

20

269
292

15
262

94

Souhrnná linie rozdílu v podílu pozitivních a negativních
výpovědí o politických subjektech v dané relaci.

-25,0%
43
-30,0%

Báze: 4206 zaznamenaných výpovědí

-35,0%

Vysvětlivka: Velikost datového je určena počtem výpovědí o dané politické straně. Vertikální pozice datového bodu je dána rozdílem v podílu pozitivních a negativních výpovědí o subjektu v dané relaci
v procentních bodech. Vertikální pozice pod hodnotou nula znamená, že strana byla prezentována s převahou negativních výpovědí (většina stran). Pozice pod souhrnnou linií znamená, že strana byla
prezentována relativně negativněji, než souhrn v prezentaci všech politických subjektů.
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KONTEXT V PREZENTACI SPOZ A PREZIDENTA
Kontext v TOP 6 tematizacích SPOZ v Událostech ČT; počty výpovědí 1- 9/2013
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

účast ve volbách (kandidatura, kampaň, výsledky…)

8%

91%

2%

politické funkce: jmenování/pozice/odvolání

9%

89%

2%

vnitrostranické záležitosti, vztahy

9%

81%

vztahy mezi stranami a politiky různých stran

9%

26%

74%

výpovědi o jiné straně, stranících a nestranících

100%

výpovědi o vlastní straně a spolustranících

100%

negativní

neutrální
Báze: 302 zaznamenaných výpovědí

pozitivní

Kontext v TOP 6 tematizacích SPOZ v Televizních novinách TV Nova; počty výpovědí 1- 9/2013
0%

10%

vnitrostranické záležitosti, vztahy

20%

30%

40%

60%

40%

vztahy mezi stranami a politiky různých stran

70%

22%

88%

politické funkce: jmenování/pozice/odvolání
negativní

14%

86%

neutrální
Báze: 220 zaznamenaných výpovědí

pozitivní

Kontext v TOP 6 tematizacích SPOZ ve Zprávách FTV Prima; počty výpovědí 1- 9/2013
0%

10%

20%

10%

vztahy mezi stranami a politiky různých stran

30%

40%

50%

60%

70%

90%
37%

63%

22%

78%

vnitrostranické záležitosti, vztahy

100%

justice, soudnictví

100%

100%
neutrální
Báze: 94 zaznamenaných výpovědí
Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí

Pro Události, Události, komentáře a
Zprávy FTV Prima byla SPOZ až sedmou
nejčastěji
prezentovanou
stranou.
Pouze Televizní noviny TV Nova řadily
SPOZ jako čtvrtou nejčastější, přičemž
výrazně
negativně
akcentovaly
vnitrostranické záležitosti uskupení, viz
graf nalevo.

11%

100%
13%

výpovědi o jiné straně, stranících a nestranících
negativní

2%

67%

osobní témata (rodina, majetek, vzdělání…)

účast ve volbách (kandidatura, kampaň, výsledky…)

90% 100%

83%

výpovědi o jiné straně, stranících a nestranících

politické funkce: jmenování/pozice/odvolání

80%

57%

17%

účast ve volbách (kandidatura, kampaň, výsledky…)
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50%

U všech relací sledovaných snímky 40 a
41 je zjevné, že souhrnná linie
negativity/pozitivity
v
prezentaci
politických subjektů byla u všech relací
tažena dolů především stranou ODS.

pozitivní

80%

90% 100%

Pro Události i Události, komentáře
patřila SPOZ až do druhé šestice
nejčastěji zmiňovaných stran, přičemž
tyto subjekty byly vždy (až na jedinou
výjimku) prezentovány méně nepříznivě
než celkový politický souhrn (grafy na
snímku 40). U komerčního zpravodajství
byly politické strany druhého sledu také
prezentovány spíše příznivěji (vždy 4 ze
6, viz snímek 41).
Jak již odhalila tabulka na snímku 39,
mezi relacemi ČT a těmi komerčními
nepanovala shoda ohledně kontextu v
prezentaci SPOZ.
42

KONTEXT V PREZENTACI SPOZ A PREZIDENTA
Kontext v TOP 10 tematizacích Miloše Zemana v Událostech ČT, Televizních novinách TV
Nova a Zprávách FTV Prima; počty výpovědí 1- 9/2013
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0%

20%

40%

60%

80%

účast ve volbách (kandidatura, kampaň, výsledky…) 10%
53%
37%
práce vlády, parlamentu, legislativa obecně 10%
89%
politické funkce: jmenování/pozice/odvolání 9%
88%
osobní témata (rodina, majetek, vzdělání…) 1%
94%
vztahy mezi stranami a politiky různých stran 12%
88%
zahraniční politika 11%
87%
vystupování a chování na veřejnosti, v médiích
23%
71%
justice, soudnictví
95%
obsazování postů ve státní správě 5%
94%
výpovědi o jiné straně, stranících a nestranících
100%
Báze: 1950 zaznamenaných výpovědí
osobní témata (rodina, majetek, vzdělání…) 5%
91%
práce vlády, parlamentu, legislativa obecně
13%
87%
účast ve volbách (kandidatura, kampaň, výsledky…)
17%
60%
23%
vztahy mezi stranami a politiky různých stran
14%
85%
vystupování a chování na veřejnosti, v médiích
36%
60%
politické funkce: jmenování/pozice/odvolání
13%
82%
zahraniční politika
15%
84%
obsazování postů ve státní správě
18%
82%
školská politika
40%
60%
výpovědi o jiné straně, stranících a nestranících
100%
Báze: 1008 zaznamenaných výpovědí
práce vlády, parlamentu, legislativa obecně 10%
90%
politické funkce: jmenování/pozice/odvolání
15%
84%
účast ve volbách (kandidatura, kampaň, výsledky…) 11%
58%
30%
vystupování a chování na veřejnosti, v médiích
22%
76%
vztahy mezi stranami a politiky různých stran
21%
77%
osobní témata (rodina, majetek, vzdělání…) 5%
95%
obsazování postů ve státní správě 12%
88%
výpovědi o jiné straně, stranících a nestranících
100%
zahraniční politika
16%
84%
justice, soudnictví
100%
negativní
neutrální
pozitivní

100%
1%
3%
4%

4%

1%
5%
5%
2%

1%
1%
2%
2%

Směrodatná odchylka v kontextu prezentace
politických stran v Událostech, Událostech,
komentářích, Televizních novinách a Zprávách
Strana
Suverenita
SPOZ
ANO
LIDEM
Věci veřejné
TOP 09
KSČM
KDU-ČSL
ODS
ČSSD

Směrodatná odchylka
0,131542
0,054885
0,048433
0,04005
0,036473
0,033913
0,027379
0,023586
0,017984
0,011781

Ze stran, které byly přítomny v TOP12
všech sledovaných relací, je patrné, že
nejvyšší míra neshody (směrodatná
odchylka) mediální prezentace mezi
jednotlivými stranami nastala u uskupení
Suverenita, následováno SPOZ.
Zatímco ve veřejnoprávních relacích a TV
Nova byla Suverenita prezentována
relativně příznivě, ve Zprávách FTV Prima
tomu bylo zcela opačně.
Negativní zmínky o Miloši Zemanovi jsou
nejčastěji soustředěny do tematického
aspektu vystupování a chování na
veřejnosti.

Báze: 1022 zaznamenaných výpovědí
Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí
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MEDIALIZACE SPOZ (1.1.2013 – 30.9.2013)
100

předvolební období a volby

Vývoj intenzity medializace SPOZ v roce 2013:
91

90

78

8. března – inaugurace
M. Zemana a nástup
do úřadu

80

70

61

59

60
55

53

50
Televizní noviny
40

36

Události

Zprávy FTV Prima

34

33

30
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20

17

15

10

27

14 13

13
7

7
4

27

25

24

4

8

8

2

3

duben 13

květen 13

8

8
3

0
leden 13

únor 13

březen 13

červen 13

červenec 13

srpen 13

září 13

říjen 13

Báze: 737 zaznamenaných výpovědí

Kvalitativní analýza k prezentaci vybraných událostí

44

MEDIALIZACE SPOZ (1.1.2013 – 30.9.2013)
Televizní noviny
politici SPOZ

26

33%

67%

politici SPOZ

SPOZ obecně

121

23

43

SPOZ obecně

Výsečové grafy na tomto snímku
zobrazují, jaký podíl na celkové
medializaci SPOZ v hlavních
zpravodajských relacích měly
výpovědi o konkrétních politicích této
strany.

7 73

negativní

Báze: 220 zaznamenaných výpovědí

147

neutrální

pozitivní

Události
politici SPOZ

16

155

4 175

42%
58%

politici SPOZ

SPOZ obecně

10

112

SPOZ obecně

negativní

5 127

neutrální

pozitivní
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Báze: 302 zaznamenaných výpovědí

Zprávy FTV Prima
24%

76%

politici SPOZ

politici SPOZ

10

SPOZ obecně

5

SPOZ obecně

61

18

Sloupcové grafy vedle nich tento údaj
doplňují o detailnější data: kontext
hodnocení a absolutní počty
výpovědí.

71

Události o SPOZ referovaly
intenzivněji než konkurenční pořady.
Rozlišíme-li data na informace o
straně obecně a na informace o jejích
konkrétních politicích, je zřejmý
výrazně větší nepoměr v případě
výpovědí o celé SPOZ .

23

negativní

neutrální

pozitivní

Báze: 94 zaznamenaných výpovědí
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MEDIALIZACE SPOZ (1.1.2013 – 30.9.2013)
Intenzita a kontext medializace nejčastěji prezentovaných politiků SPOZ, počet výpovědí
90

Srovnání medializace konkrétních politiků SPOZ odhaluje, že hlavní zpravodajské relace věnovaly výraznější
prostor pouze dvěma mužům – Vratislavu Mynářovi a Miroslavu Šloufovi.

1

80

70

Vratislav Mynář byl ve srovnávaných pořadech prezentován takřka výhradně neutrálně, v Událostech však na
výrazně větším prostoru.

60

Miroslav Šlouf byl ve všech třech pořadech prezentován s výrazným podílem negativních výpovědí.

50

Poznámka: Vratislav Mynář, je zastoupen pouze jako politik SPOZ – od 27.4. do 1.9. byl kódován zvlášť jako
vedoucí kanceláře prezidenta. Jako úředník se vyskytl ve sledovaném období v následujícím počtu příspěvků:
Události 26, TN 14, Prima 9.

79

40

46
36

20

1
19

14
19
13

Mynář
Vratislav

Šlouf
Miroslav

Augustin
Radek

Nejedlý
Martin

Kruliš
Vladimír

negativní

neutrální

pozitivní

Grégr
Miroslav

Regec Josef

Baxa Josef

Zprávy FTV Prima

2
Události

Zprávy FTV Prima

Masopust
Jaroslav

Televizní noviny

3

1
Události

1
Televizní noviny

1

Zprávy FTV Prima

Televizní noviny

Zprávy FTV Prima

Zprávy FTV Prima

Dryml
Vladimír

Události

Události

Štengl
Zdeněk

Televizní noviny

Televizní noviny

Schling
Jaromír

3

1
Zprávy FTV Prima

2

Události

4

Televizní noviny

4
Zprávy FTV Prima

Události

Televizní noviny

8

4
1

Události

14

2
5

3
1
Zprávy FTV Prima

3

Události

7

Televizní noviny

2

6

9
Zprávy FTV Prima

4

7
Televizní noviny

2

Zprávy FTV Prima

Události

3
Televizní noviny

Zprávy FTV Prima

Události

5
Televizní noviny

5
Zprávy FTV Prima

2
Události

5
Televizní noviny
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0

7

Události

9

11 11

Události

7

Televizní noviny

10

Zprávy FTV Prima

30

jiní politici
SPOZ

Báze: 393 zaznamenaných výpovědí
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POLITICKÉ STRANY V PŘEDVOLEBNÍM ZPRAVODAJSTVÍ
Intenzita a kontext medializace nejčastěji prezentovaných politických stran (19. září – 27. října 2013), počet výpovědí
ČSSD
ODS
ANO
KSČM
TOP 09
KDU-ČSL
Úsvit
SPOZ
Strana zelených
ČPS
Občané 2011
Koruna Česká
NS-LEV 21
SSO
DSSS

286
219
167
156
149
111
96
82
80
27
18
17
17
17
16

negativní

neutrální

pozitivní
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Báze: 1594 zaznamenaných výpovědí

ČSSD
ODS
TOP 09
ANO
KDU-ČSL
KSČM
Úsvit
SPOZ
Hlavu vzhůru
Strana zelených
Věci veřejné
Suverenita
ČPS
SSO
LIDEM

ČSSD
ODS
ANO
TOP 09
SPOZ
KSČM
Úsvit
KDU-ČSL
Hlavu vzhůru
NS-LEV 21
Suverenita
Věci veřejné
ANeO
Strana zelených
ČPS

126
119
93
79
48
35
15
15
8
4
4
3
2
2
1

negativní

neutrální

pozitivní

Báze: 558 zaznamenaných výpovědí
182
165

98
88

55
48
41
27
22
13
12
10
4
4
3
negativní

Grafy na tomto snímku zobrazují intenzitu prezentace
politických stran v období od 19. září do 27. října 2013
v hlavních zpravodajských relacích ČT, TV Nova a
Prima FTV (období od prvního vysílání speciálního
předvolebního Interview Daniely Drtinové do neděle
po volbách).
V tomto období byla SPOZ v Událostech a ve Zprávách
FTV Prima na 8. místě žebříčků, v Televizních novinách
o 3 příčky výše.
neutrální

pozitivní

Báze: 776 zaznamenaných výpovědí
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POLITICI V PŘEDVOLEBNÍM ZPRAVODAJSTVÍ
Nejčastěji prezentovaní politici v hlavních zpravodajských relacích a kontext jejich prezentace (19. září – 27. října 2013), počet výpovědí
Zeman Miloš
Rusnok Jiří
Sobotka Bohuslav
Babiš Andrej
Schwarzenberg Karel
Okamura Tomio
Němcová Miroslava
Filip Vojtěch
Bělobrádek Pavel
Klaus Václav
Žák Zdeněk
Kuba Martin
Hašek Michal
Kalousek Miroslav
Pecina Martin
Rath David
Holcát Martin
Liška Ondřej
Fischer Jan
Hudeček Tomáš

6

142

1

70
8

56
52

© 2013 Media Tenor

28
26
25
25
24
24
22
22
1
20
21
1
19
20
5 12 1 18
15 2 17
1 16
17
4 12
16
9 7
16
14
14
14
14
2 10
12
11
11
Báze: 975 zaznamenaných výpovědí
1

2

23

6

64
58

4

24

37
Sobotka Bohuslav 6
43
34
Zeman Miloš 5
39
26
5 34
Babiš Andrej 3
17
6
Němcová Miroslava
23
Klaus Václav 2 18 1 21
Kuba Martin 8 13 21
Bobošíková Jana 3 12 15
15
Kalousek Miroslav
15
15
Rusnok Jiří
15
13 1 14
Bělobrádek Pavel
Nečas Petr 2 11 1 14
Zaorálek Lubomír 1 11 12
Okamura Tomio 2 8 10
Rath David 5 5 10
Schwarzenberg Karel 1 8 1 10
Úlehla Tomáš 1 9 10
Hašek Michal 1 5 2 8
Hudeček Tomáš 1 7 8
Stropnický Martin 8 8
Žák Zdeněk 8 8
Báze: 516 zaznamenaných výpovědí
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71

3

151

Zeman Miloš
Babiš Andrej
Němcová Miroslava
Sobotka Bohuslav
Schwarzenberg Karel
Hašek Michal
Kalousek Miroslav
Mynář Vratislav
Rusnok Jiří
Klaus Václav
Rath David
Nečas Petr
Škromach Zdeněk
Benda Marek
Okamura Tomio
Šlouf Miroslav
Žák Zdeněk
Kuba Martin
Lukl František
Pecina Martin

18

78

4

48

2

34
7

29
33

1

17

1

17

1

5

101

3

4

2

14
9

39
36
33

54

1

14
13

22
19
15
15
14
14
13

2

5

4 8 1

7
6
6
6
24 6
6
6
131 5
5 5
23 5
Báze: 521 zaznamenaných výpovědí
16
6

Pro Události dlouhodobě platí, že prezident a premiér
se umisťují na prvních dvou místech žebříčku
nejčastěji prezentovaných politiků. Platilo to i v době,
kdy premiérem byl Petr Nečas.

48

Rozbory dílčích mediálních událostí

B

Kontext v prezentaci SPOZ a prezidenta

C

Metodologie
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CO JE OBSAHOVÁ ANALÝZA MÉDIÍ?
V této části uvádíme obvyklý metodologický souhrn, který blíže osvětluje postupy a metriky aplikované v části B) Kontext v
prezentaci SPOZ a prezidenta této analýzy. V části A) Rozbory dílčích mediálních událostí byly použity různorodé kvalitativní
postupy, které jsou v dané části analýzy vždy ozřejmeny.

Mohou, či nemohou mít média výraznější vliv na to, co si lidé myslí o značce, firmě, organizaci nebo společenském tématu? A
pokud ano, je možné z pozice zainteresované organizace aktivně vstoupit do tohoto procesu?
Úsilí o nepředpojaté zkoumání hromadně šířených obsahů sahá už do raného novověku. Výraznému boomu se analýzy masmédií
těší ale až od nástupu hromadných sdělovacích prostředků, zejména rozhlasu. V současné době vedle sebe stojí jak průzkumy
veřejného mínění, které dávají odpověď na otázku, jak vypadá myšlení lidí v okamžiku zodpovězení otázky, tak analýzy mediálních
obsahů, které napomáhají odhalit, jakým směrem se může utvářet myšlení lidí v budoucnu.
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Srovnáme-li trendy výzkumů veřejného mínění a výzkumů mínění zveřejněného v médiích, v řadě případů zjistíme, že křivky se
nápadně podobají. Můžeme říci, že mezi míněním zveřejněným a veřejným se v některých obdobích objevuje provázanost: obsah
médií se s určitým zpožděním promítá do myšlení veřejnosti. Vezměme za příklad pohyb volebních preferencí politických stran:
intenzivní negativní mediální prezentace strany se s určitým zpožděním promítá do poklesu jejích preferencí. Tím neříkáme, že
média určují, co přesně si budou lidé myslet, ale přinejmenším ovlivňují, o čem budou přemýšlet, a jaké úhly pohledu k tomu
budou zaujímat.
Mediální analýza nabízí možnost nepředpojatého poznání obsahu tím, že jednotlivé obsahy zpracovává podle předem definované
metodiky, tzv. kódovací knihy. Detailní popis metodiky v kódovací knize zajišťuje, že se data získávají jednotným způsobem, ať už je
analyzuje kdokoliv. Metodika slouží nejen ke klasifikaci informací, ale rovněž k jejich rozklíčování a interpretaci. Převedeno do praxe,
seznámí-li se zadavatel podrobně s metodickými principy, rozumí datům stejně jako analytik, který je zpracoval. To eliminuje
prostor pro zkreslení.
Podstata metodiky analýzy médií společnosti Media Tenor vychází z teorie a praxe obsahové analýzy mediálních sdělení. Zabývá se
výzkumem vybraných aspektů obsahu sdělovacích prostředků, jejichž souhrn analyzovanou oblast stručně a výstižně charakterizuje.
Parametry zkoumání volí podle typu zákazníka (médium, podnik, politický subjekt, státní instituce…) a jeho specifických požadavků.
Zpracováno na základě publikace iniciované Media Tenorem: HAVLÍČEK, Petr. Obsahová analýza nabízí nezaujatost a přehled. In:
TREND Marketing. no. 1, s. 38-40, 2005. ISSN 1214-9594.
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KLÍČOVÉ POJMY
Báze - představuje počet výpovědí/příspěvků, které byly zahrnuty
do analýzy. Číslo v bázi se nemusí vždy shodovat se součtem hodnot
uvedených v grafu, prezentuje-li například pouze nejvýznamnější
výsledky – prvních 10 nejčetnějších tematických aspektů,
nejčastější komentátory vyjadřující se k určitému subjektu atd.
Příspěvek - článek, ucelený televizní nebo rozhlasový příspěvek.
Kvantitativní analýza klasifikuje nový příspěvek pokaždé, změní-li se
jeho autor. Standardizovaná kvalitativní analýza klasifikuje čtenou
zprávu a následnou reportáž jako jediný příspěvek.
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Hlavní téma - obsahový aspekt, kterého se převážná část příspěvku
týkala. V rámci každého příspěvku se tak stanovuje právě jedno
hlavní téma, může však v něm být zmiňováno více různých
tematických aspektů, tzv. výpovědí. Témata, která jsou příspěvkům
a výpovědím přiřazována, vybírá analytik z předem definovaného
seznamu, jenž obsahuje cca 700 různých položek.
Původce výpovědi - rozpoznatelný nositel hodnocení sledovaného
subjektu. Může jím být subjekt sám (vyjadřuje-li se například politik
k vlastní osobě), zástupce hospodářské sféry hodnotící podnik,
pracovníci PR oddělení, novinář hodnotící daný subjekt ve
vlastním názorovém článku atd.
Subjekt - předmět, k němuž se sledovaná informace vztahuje. Může
jím být podnik, politická strana, osoba, město, organizace atd.
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Kontext - určuje, zda je subjekt představen v pozitivním či
negativním světle v závislosti na širších souvislostech (neurčuje
tedy pouze, jak je subjekt explicitně hodnocen, ale také jakou
povahu mají skutečnosti, s nimiž je spojován). V případě
absence explicitních hodnocení hovoříme o hodnocení skrytém,
protože kontext má významný vliv na formování příznivého, či
nepříznivého obrazu sledovaného subjektu (konkrétní příklady
negativního, neutrálního a pozitivního kontextu nabízí
následující snímek).
Tematizace - jeden ze základních aspektů výpovědi. Klasifikuje
obsah (postoj, činnost), s nímž je subjekt ve výpovědi spojován.
V rámci jednoho příspěvku tak může být kódováno - v závislosti
na tematické různorodosti jednotlivých výpovědí - více
tematizací. V případě analyzování zpravodajství o politických
stranách jsou detailní tematické aspekty výpovědí seskupovány
do specifických obecnějších kategorií v následujících oblastech:
mezistranická agenda (vztahy s koaličními partnery a politickými
oponenty), vnitrostranická agenda (stranické spory, obsazování
vrcholných orgánů, personální politika, nominace volebních lídrů
atd.) a politické postoje (program, faktické programové kroky,
věcná témata).
Výpověď - segment informace, v němž je citován nebo
popisován sledovaný subjekt. Výpověď je tak definována určitým
subjektem, tendencí a kontextem jeho hodnocení, tematizací a
původcem výpovědi. Změna kteréhokoli z těchto aspektů
signalizuje zápis nové výpovědi. V jedné větě tedy může být
obsaženo více výpovědí, stejně jako se více vět může skládat z
výpovědi jediné.
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KLÍČOVÉ POJMY: kontext výpovědí
Kontext – příklady výpovědí v jednotlivých typologiích kontextu
Pozitivní kontext:
Miloš Zeman v TN: „Já jsem již v březnu tohoto roku, tedy v době, kdy ještě nebylo ani tušení o vládní krizi nebo o předčasných
volbách, jasně řekl, že sám budu volit Stranu práv občanů, a to platí.“
Reportérka v TN: „Shodli se ve 4 odpovědích a to není úplně nejhorší a úplně nejhůř nemají Zemanovci podle průzkumů
dopadnout ani ve volbách.“

Neutrální kontext:
reportér v Událostech: „To jednání předsednictva strany končí právě v těchto chvílích. Podle těch oficiálních informací, byly
všechny kandidátky schváleny, jenže některé se změnami. No, a které ty změny byly, jestli se týkaly té pražské kandidátky, tak to
chtějí Zemanovci oznámit až zítra v pravé poledne.“
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Negativní kontext:
moderátor v TN: „Na hlavu prezidentova kancléře Vratislava Mynáře se stále snáší vlna kritiky za to, že chce se ucházet o
hlasy voličů jako lídr Strany práv občanů Zemanovci ve Zlínském kraji.“
Reportér v TN: „Zdeněk Kučera a Jiří Vodička, dva muži, kteří poženou Zemanovce před soud a chtějí jim překazit přípravu
kandidátek do voleb. Ještě nedávno straně ve středních Čechách šéfovali, ale jen do chvíle, než se vzepřeli muži, který se
oháněl jménem Miloše Zemana.“
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Česká republika
Tento dokument obsahuje všechna podstatná zjištění výzkumu.
Pokud však některou informaci postrádáte, připravíme Vám ji na požádání.
Budeme rádi za jakékoliv další náměty.
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