Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků
v roce 2015
→ Media Tenor podrobil detailní analýze 750 náhodně vybraných příspěvků Událostí ČT
→ 97,1 % příspěvků splnilo kritéria analýzy a lze je označit za vyvážené (tato hodnota je na
horní hranici intervalu rozpětí míry vyváženosti ve srovnatelných odborných studiích)

 Základní zjištění
 Metodika posuzování
 Nálezy v 1. pololetí 2015
 Nálezy v 2. pololetí 2015
 Zkoumané příspěvky
 Metodický dodatek
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ZJIŠTĚNÍ
Media Tenor podrobil detailní analýze 750 náhodně vybraných příspěvků Událostí ČT.
Ve zkoumaném vzorku bylo učiněno 27 nálezů ve 22 příspěvcích. V 97,1 %* příspěvků
nebyla možná kolize s vyvážeností identifikována.
22 nálezů mělo formu nízké závažnosti, 5 střední, nejvyšší stupeň závažnosti nebyl
přiřazen žádnému z příspěvků. Souhrn nálezů uvádí tabulka:
Datum

Název

Pořadí

Závažnost

Typologie

9. 1. 2015

Problémy autobusové dopravy na Teplicku

20

Nízká**

úplnost informací

7. 2. 2015

Benzinka prodávala závadnou naftu

12

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

21. 2. 2015

Moskevský protest proti kyjevské vládě

1

Nízká**

relevance aktérů, střih reportáže
transparentnost

5. 3. 2015

Pražské Divadlo Na Fidlovačce končí

26

Nízká**

úplnost informací

30. 3. 2015

S Američany na českém pivu

2

Střední**

práce s kamerou

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 53 a 54.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 12.
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ZJIŠTĚNÍ

Datum

Název

Pořadí

Závažnost

Typologie

14. 4. 2015

Trest za smrt iráckých civilistů

8

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty resp. relevance
aktérů

22. 4. 2015

Jak ztišit vlaky

17

Nízká**

úplnost informací

11. 5. 2015

Různé ceny při výkupu pozemků

23

Nízká**

faktická správnost údajů
transparentnost

25. 5. 2015

Právníci pražského dopravního podniku

8

3 x nízká, 1 x
střední**

chybné vyvození závěrů, úplnost informací
prostor pro hlavní subjekty

29. 5. 2015

Dobrá kondice české ekonomiky

12

1 x nízká, 1 x
střední**

relevance aktérů
chybné vyvození závěrů

30. 5. 2015

Nepohodlné spolky v Rusku

20

Nízká**

duplicita informací

16. 6. 2015

Protikorupční policie zasahovala
na úřadu Jihomoravského kraje v Brně

8

Nízká**

transparentnost
chybné vyvození závěrů

6. 7. 2015

Volání z ciziny: jak ušetřit už letos

20

Nízká**

transparentnost
práce s kamerou

24. 7. 2015

Vybírání vysokých poplatků za přítomnost
otce u porodu

19

Nízká**

prostor pro hlavní subjekty

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 53 a 54.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 12.
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ZJIŠTĚNÍ

Datum

Název

Pořadí

Závažnost

Typologie

28. 7. 2015

Stěhování raků kvůli suchu

30

Střední**

Podpora nezákonného jednání, nestrannost,
objektivita, relevance původců výpovědí

9. 8. 2015

Zdravotní pojištění

2

2 x nízká**

chybné vyvození závěrů
úplnost informací

3. 9. 2015

Uprchlické drama v Maďarsku

1

Nízká**

16. 9. 2015

Schvalování zákona o prokazování majetku

10

Střední**

ilustrační záběry
persvaze, stereotypizace

15. 10. 2015

Čerpání evropských dotací

9

Nízká**

logika vyvozování závěrů

12. 12. 2015

Čínsko-severokorejská roztržka

24

Nízká**

persvaze, stereotypizace

23. 12. 2015

Boom malých bezpilotních letadel

31

Nízká**

nadměrná prezentace subjektu

30. 12. 2015

Bezpečnostní prověrka hradního kancléře

6

Nízká**

profesionalita, režie - zvuk

transparentnost
prostor pro hlavní subjekty

*K porovnání míry zjištěné hodnoty byla provedena rešerše tuzemských a zahraničních studií zabývajících se výzkumem vyváženosti televizního zpravodajství. Její
shrnutí nabízejí snímky 53 a 54.
**Míra závažnosti nálezů je podrobně definována a popsána v metodickém boxu na straně 12.
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ZJIŠTĚNÍ

Rozložení nálezů dle závažnosti ve zkoumaném roce 2015
22

5

nízká
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015

střední

vysoká
6
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI
Zkoumaný vzorek:

750 zpravodajských příspěvků Událostí ČT vysílaných v roce 2015

Výběrový filtr:
a) Aplikovaný filtr: Příspěvek spadal do delších zpravodajských forem (s vyloučením upoutávek),
jejichž hranice byla stanovena kritériem stopáže příspěvku > 30 sekund. Tímto filtrem bylo vyselektováno 7748
příspěvků z celkové báze 9425 zpravodajských příspěvků (s vyloučením upoutávek) odvysílaných v Událostech
v roce 2015.
b) Finální výběr: Náhodný výběr z báze 7748 příspěvků určené aplikovaným filtrem využitím
matematické funkce „random“ (podmínka, podle které by byl pro analýzu vyhovující například pouze jediný
příspěvek z každé relace, stanovena nebyla, protože toto kritérium by vzhledem k počtu vysílacích dnů v roce
2015 nemohlo být naplněno). Výčet příspěvků, které byly výsledkem finálního výběru, nabízejí snímky 38 až
51.
Příspěvek: Pro účely posouzení se příspěvkem rozumí ucelená pasáž zahájená moderací a pokračující
reportáží, rozhovorem anebo živým vstupem.
Forma nálezu: Upozornění na možnou kolizi s ohledem na vyváženost/objektivitu.
Upozornění: Na předkládané nálezy nelze apriorně pohlížet jako na zpravodajské chyby. Media Tenor
reportáže hodnotí jakoby „okem diváka“, tj. bez okamžité dostupnosti detailních informací o popisované
skutečnosti nebo zákulisí, jež však mohou skýtat uspokojivé vysvětlení předkládaného nálezu. I proto, je-li to
účelné, dáváme v dokumentu prostor k vyjádření redakci zpravodajství. Zároveň je nutné si uvědomit, že
urputně vyžadovat od média službu, kdy by 100 % příspěvků bylo bez nálezů, je scestné. Jakákoliv produkce
nebo výroba přirozeně pracuje s určitou mírou počtu výstupů ve snížené kvalitě. Pochopitelně, počet nálezů by
měl být v „únosných“ mezích a především minimum těch závažných.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI

Metodický postup:
Předmětem nálezů byly nevyvážené stavy, kdy příspěvky svým zpracováním mohly
některé ze subjektů uvést v nevýhodu anebo naopak v přílišnou výhodu. A to jak s
ohledem na poskytnutý prostor, formu, nebo zdrojování informací.

Analýza v příspěvcích neposuzuje technické a formální nálezy, které neměly dopad na
zmiňované zvýhodnění, resp. znevýhodnění některého ze subjektů. Tudíž analýzu nelze
interpretovat tak, že mimo učiněné nálezy byly zpravodajské příspěvky absolutně v
pořádku (typicky překlep v titulcích nebyl předmětem zájmu této analýzy).
Příspěvky byly podrobeny kvalitativní analýze s opakovanou verifikací v rámci
analytického týmu Media Tenor.
Na příspěvky bylo v rámci tohoto analytického produktu pohlíženo izolovaně, nikoliv
jako na zpravodajský celek. Výjimkou byly situace, kdy bylo vzhledem k potenciálnímu
nálezu účelné posoudit příspěvek v rámci celého bloku příspěvků ke konkrétnímu
tématu v rámci relace (typicky nález objektivita – prostor pro hlavní subjekty, jinými
slovy nedání prostoru k vyjádření, ke kterému však mohlo dojít v jiné pasáži
tematického bloku).
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI

Při přípravě analýzy postupoval tým analytiků metodou kvalitativní evaluace
zpravodajství. Nálezy při kvalitativním postupu analýzy rozlišujeme do tří typologií
(viz schéma). Jak bylo uvedeno dříve, předmětem tohoto analytického výstupu
bylo identifikovat nevyvážené stavy ve zpravodajských příspěvcích, což jsou nálezy
které spadají nejčastěji do úrovně objektivity – kategorie nejméně častých, ale
nejzávažnějších nálezů. Fáze přiřazování nálezů, viz následující snímek.
Hlavní
oblast
zájmu

vyváženost /
objektivita
kvalita,
konstruktivnost,
zpravodajská
priorita
formální nedostatky

Úroveň objektivity: Porušování základních standardů žurnalistiky,
zneužívání zpravodajství k jiným cílům, možné dezinterpretace, zásadní
informační nesoulady a fatální omyly. Viz také Kodex ČT.
Úroveň inspirace: tipy ke konstruktivnosti zpracování, odlišnostem
napříč médii, indikace zpravodajské priority příspěvků, návrhy ke
struktuře příspěvků a postřehy analytiků.
Formální úroveň: nejčastější typologie nálezů ve zpravodajství (titulky,
překlepy, přeřeknutí apod. výčet jmenuje několik desítek možných
nálezů).

Schéma: Úroveň nálezů kvalitativních evaluací
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI
1. fáze: kvalitativní evaluace zpravodajství
- analytik v příspěvku zaznamená nález, kterému přiřadí některou z typologií
nálezů kvalitativních evaluací:
aktuálnost příspěvku

návaznost informací

práce s kamerou

stylistická formulace

aktuálnost záběrů

negativní vyznění pro subjekt

profesionalita

synchronizace obrazu a zvuku

autor příspěvku

nepřesnost údajů v titulku

přeřeknutí

synchronizace promluvy a znělky

časová návaznost

nesoulad číselných údajů v moderování a živém vstupu

příznakovost

technika - práce s kamerou

číselné údaje - nadměrné užití

nesoulad doprovodného obrazu s tématem příspěvku

relevance aktérů

technika - výpadek obrazu

doprovodná grafika

nesoulad grafiky s místem události

relevance informací

technika - výpadek zvuku

duplicita informací

nesoulad informací

relevance místa živého vstupu

titulky

etika

nesoulad informací moderátora se skutečností

relevance původců výpovědi

titulky - faktická správnost údajů

faktická správnost údajů

nesoulad informací v moderaci a živém vstupu

relevance záběrů

titulky - chybné údaje

forma prezentace zprávy

nesoulad obrazu s mluveným slovem

relevance zařazení příspěvku

titulky - jazyková rovina

forma zobrazení

nesoulad titulku s informacemi v příspěvku

relevance živého vstupu

titulky - úplnost informací

fotografie

nesoulad titulku s obsahem/tématem příspěvku

režie - střih

transparentnost

chybné nasazení titulku

nesoulad titulku se sdělovanými informacemi

režie - zvuk

účelovost

chybné vyvození závěrů

nestrannost, objektivita

rušivé zvuky

úplnost informací

identifikační údaje

prostor pro hlavní subjekty

sebeprezentace

upozorňování na činnost extremistické strany

ilustrační záběry

persvaze, stereotypizace

skrytá kamera

uvedení zdroje

jazyková rovina

plynulost promluvy

skrytá reklama

užití výplňových slov

jistota promluvy

podjatost

spojení s reportérem

volba výrazových prostředků

korekce promluvy

podpora extremismu, nezákonného jednání

srozumitelnost

vtip s rasovým podtextem

kvalita signálu

porucha čtecího zařízení

struktura informací

výslovnost

logika promluvy

práce s číselnými údaji

střih reportáže

zkreslení významu

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
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POSTUP POSUZOVÁNÍ VYVÁŽENOSTI

2. fáze: posouzení relevance nálezu vzhledem k účelu analýzy
- analytik nález posoudí ve smyslu zodpovězení arbitrární otázky, zda-li učiněný
nález mohl pro některé ze subjektů znamenat nevýhodu anebo naopak přílišnou
výhodu. Pokud je odpověď kladná, nález zařadí do pracovního seznamu.
3. fáze: kompletace nálezů analytického týmu
- tým analytiků, jejichž zkoumané vzorky se vzájemně překrývaly, sestaví závěrečný
souhrn nálezů na základě kritické diskuze
Metodická poznámka: jako nálezy s nízkou, střední nebo vysokou mírou závažnosti narušení vyváženosti jsou považovány takové, které porušují kritéria požadavků z
kategorie „úroveň objektivity“ popsané na snímcích 10 a 11, anebo pochybeními z úrovně „formálních nálezů“ uvádějí některý ze zobrazovaných subjektů ve výhodu
nebo nevýhodu. Přičemž nálezy s nízkou mírou závažnosti jsou vázány na formu příspěvku (například absence opozitního vyjádření ve čtené zprávě s asynchronním
vyjádřením druhé osoby), či jsou způsobeny formální nebo technickou chybou (ne-reakce moderátorky zaviněná nefunkčností odposlouchávacího zařízení). Nález se
střední mírou závažnosti je přisouzen v případě pochybení na formě příspěvku nezávislou nadměrnou nebo naopak nedostatečnou prezentací některého z hlavních
subjektů. Za vysokou míru závažnosti je považován nález významně porušující pravidla prezentace subjektů stanovená Kodexem ČT.

4. fáze: verifikace nálezů dalším analytikem
- kontrola jednotlivých nálezů a namátková kontrola ostatních reportáží
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
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NÁLEZ č. 1

© 2015 Media Tenor

Události ČT 9. 1. 2015
Název: Problémy autobusové dopravy
na Teplicku
pořadí: 20
závažnost: nízká
typologie nálezu:
úplnost informací

Komentář: V reportáži ani jednou nezaznělo jméno problematizované společnosti. Že jde o společnost
Arriva bylo znát pouze z obrazové složky příspěvku. Šlo přitom o nezbytnou informaci, protože takto
prezentovaná fakta vycházejí z nepotvrzeného předpokladu, že Arriva je jediným provozovatelem
autobusové dopravy (městské, příměstské i dálkové; více zde) na Teplicku a patrně i že se divák sám
orientuje v místních reáliích. Nevidíme však důvod, proč by v tomto případě neměl být název
společnosti sdělen a absenci této informace pokládáme za informační neúplnost. S tím logicky souvisí
i absence oficiálního postoje společnosti Arriva (což však není předmětem nálezu, jelikož autor
reportáže zmiňoval neochotu zúčastněných stran k vyjádření), protože možnost ke komentování
situace měli pouze firmou neoznačení řadoví zaměstnanci-řidiči a školitel společnosti, jejichž výpovědi
mají nižší relevanci než oficiální vyjádření managementu nebo tiskového mluvčího.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2015)
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NÁLEZ č. 2

© 2015 Media Tenor

Události ČT 7. 2. 2015
Název: Benzinka prodávala závadnou naftu
pořadí: 12
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Podobně jako v předchozím příspěvku bylo nezbytné uvést jméno benzinové
stanice, u níž ČOI odhalila nekvalitní pohonné hmoty. Značka Agip ovšem jmenována
nebyla, i když vizuálně bylo její logo zřejmé. Absentovalo ovšem především oficiální
vyjádření společnosti Eni (provozovatele sítě čerpacích stanic Agip), případně alespoň
citace představitele konkrétní stanice. Komentář doplnil pouze tiskový mluvčí ČOI Jiří
Fröhlich, který spekuloval o možné technické závadě benzinové pumpy.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2015)
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NÁLEZ č. 3

© 2015 Media Tenor

Události ČT 21. 2. 2015
Název: Moskevský protest proti kyjevské vládě
pořadí: 1
závažnost: nízká
typologie nálezu:
relevance aktérů
střih reportáže
transparentnost

Komentář: Tvrzení redaktorky „Rusko zabralo Krym a podle Kyjeva i Západu vojensky podporuje povstalce,
kteří štěpí východ země. Moskva to odmítá“ odkazovalo na tři různé zdroje (Moskva, Kyjev, Západ). Ani jeden
z nichž vyřčenou informaci nepotvrdil, což není na závadu, jelikož se jedná o obecně známá fakta. V případě
poslední části výroku (o odmítání Moskvy) došlo k domnělému potvrzení netransparentního výroku, jelikož v
okamžitém sledu byla řazena citace Alexandra Někrasova, který ale jednak hovořil o jiných skutečnostech
(„Západ neodhadl ruskou reakci na události v Kyjevě a na pád tamní vlády“), jednak není oficiálním
zástupcem ruské strany, protože jde o „bývalého poradce Kremlu“. Někrasov byl tedy v této věci aktérem
nerelevantním (myšleno v souvislosti s jeho vztahem k potvrzení oficiálního postoje Ruska), byl spíše
neoficiálním komentátorem. Ve zvolené formě střihu však i přes titulek „bývalý poradce Kremlu“ mohl být
pokládán za reprezentanta oficiální ruské linie.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2015)
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NÁLEZ č. 4

© 2015 Media Tenor

Události ČT 5. 3. 2015
Název: Pražské Divadlo Na Fidlovačce končí
pořadí: 26
závažnost: nízká
typologie nálezu:
úplnost informací

Komentář: Představitel grantové komise Rady hl. m. Prahy Štěpán Kubišta se vyjadřoval ke
zcela konkrétním faktům týkajícím se grantové žádosti Divadla Na Fidlovačce. Naproti
tomu ředitelka divadla Eliška Balzerová popisovala pouze obecný stav, že (jakákoliv)
divadla se bez dotací neobejdou. Ředitelka divadla tedy nekomentovala úroveň podané
grantové žádosti, která je stěžejním problémem. Informační neúplností příspěvků proto
nebyla vyloučena potenciální možnost, že Divadlo Na Fidlovačce podalo „standardní“
žádost jako každý rok, ale ve skutečnosti se změnil přístup grantové komise k posuzování
žádostí.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2015)
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NÁLEZ č. 5
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Události ČT 30. 3. 2015
Název: S Američany na českém pivu
pořadí: 2
závažnost: střední
typologie nálezu:
práce s kamerou

Komentář: Logo pardubického pivovaru Pernštejn bylo v tolerovatelné míře zobrazováno v
průběhu celé reportáže, přiblížení kamery s konkrétním detailním záběrem ovšem již bylo
nadbytečné. Na obrazovou složku a zařazení uvedeného velkého detailu je nutno pohlížet v
kontextu bodu 21.5 Kodexu České televize.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
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NÁLEZ č. 6
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Události ČT 14. 4. 2015
Název: Trest za smrt iráckých civilistů
pořadí: 8
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty
resp. relevance aktérů

Komentář: V příspěvku informujícím o rozsudku nad čtveřicí zaměstnanců společnosti Blackwater
(dnes Academi) zaznělo na adresu společnosti množství negativně laděných informací, což je zcela
korektní vzhledem k tomu, že muži byli pravomocně odsouzeni. Situaci ovšem problematizovalo
vyjádření Mohameda Kinani. Volba značně emotivního vyjádření byla cíleně selektivní a útočila jak na
společnost Blackwater, tak na administrativu Spojených států amerických. Tato promluva buďto
neměla být zařazena (jednodušší řešení), anebo mělo být zároveň zařazeno i oficiální stanovisko či
omluva alespoň jednoho z hlavních subjektů, tj. společnosti Blackwater či administrativy USA.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
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NÁLEZ č. 7
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Události ČT 22. 4. 2015
Název: Jak ztišit vlaky
pořadí: 17
závažnost: nízká
typologie nálezu:
úplnost informací

Komentář: Na adresu SŽDC a stavbu protihlukových stěn v reportáži zazněly kritické názory
Petra Moose z Fakulty dopravní ČVUT v Praze, Michala Jaroše, redaktora ŽelPage.cz a
obyvatelky Úval Ivany Brzákové. Za SŽDC se vyjadřoval Mojmír Nejezchleb, který však
komentoval pouze partikulární otázku testování nových protihlukových prvků („Ten útlum
se projevuje pozitivně, ale není to jenom o tom, že by samotný absorbér byl schopen ty, ty
hladiny hlukové snížit“). Následně ještě parafráze v závěrečné pasáži reportáže odkazuje
na přísné protihlukové normy. V příspěvku však absentovala snaha o získání informace,
proč SŽDC řeší výstavbu protihlukových stěn tak plošně, a to i tam, kde o to lidé nestojí,
případně proč nevyužívají ochranné funkce zeleně.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
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NÁLEZ č. 8
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Události ČT 11. 5. 2015
Název: Různé ceny při výkupu pozemků
pořadí: 23
závažnost: nízká
typologie nálezu:
faktická správnost údajů
transparentnost

Zásadní argument druhé části reportáže, který má jednoznačně dokazovat střet zájmů Andreje Babiše, zneužívajícího svého politického
postavení k prosazování osobních a podnikatelských aktivit (skrze společnost IMOBA, a.s.), je postaven na prohlášení: „Andrej Babiš o ní
ve sněmovně sice nehlasoval, předtím na jednání vlády ale podle zápisu zvedlo ruku pro patnáct z patnácti přítomných ministrů. A
podle mluvčího vlády Andrej Babiš v této věci střet zájmů nenahlásil,“. Tato dedukce se jeví jako logicky bezchybná, nebere ovšem v
úvahu velmi klíčový fakt, že vláda Bohuslava Sobotky má sice 15 ministrů, ale celkem 17 členů (viz http://www.vlada.cz/cz/vlada/).
Autor reportáže, který převzal argumentaci Davida Havlíka (Reportéři ČT) ze svých počtů vynechal premiéra Bohuslava Sobotku a
místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka. Tito sice nejsou ministry ale jednání a hlasování vlády se
samozřejmě zúčastňují. Ve výsledku to znamená, že reportér svým pravděpodobně neúmyslným, nicméně závažným opomenutím
narušil logiku svého argumentu a porušil tak posuzovaný aspekt faktické správnosti prezentovaných údajů. S odkazem na citovaný
dokument, podle nějž hlasovalo 15 členů kabinetu, existuje možnost, že Andrej Babiš byl jedním z dvojice členů, kteří se hlasování
nezúčastnili. Přímo v citovaném záznamu z jednání schůze Vlády České republiky konané 23. dubna 2014 stojí tato formulace: „Z 15
přítomných členů vlády hlasovalo pro 15“, přičemž klíčové je sousloví „členů vlády“. Jinými slovy, není možné z dostupného zdroje
ověřit, zda Andrej Babiš pro diskutovaný návrh hlasoval, existuje ovšem teoretická možnost, že se toto konkrétní hlasování odehrávalo
bez jeho přítomnosti. Zároveň lze připustit, že případnou neúčast u tohoto konkrétního hlasování by Andrej Babiš pravděpodobně ve
své argumentaci zmínil.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
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NÁLEZ č. 9
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Události ČT 25. 5. 2015
Název: Právníci pražského dopravního podniku
pořadí: 8
závažnost: 4 nálezy – 3 nálezy nízké závažnosti, 1 nález
střední závažnosti
typologie nálezu: chybné vyvození závěrů, úplnost
Autor: „Závazek nového vedení pražského dopravního podniku: Vyřešit
informací, prostor pro hlavní subjekty
dědictví neprůhledných zakázek a předražených právních služeb.“
Komentář: Reportáž Jiřího Hynka vznikla ve spolupráci s redaktory Českého rozhlasu a částečně vychází z jejich zjištění. Reportáž propojuje tři klíčová témata: 1)
Obecně spolupráci DP Prahy s externími poskytovateli právních služeb, 2) Spolupráci DP Prahy s advokátní kanceláří Brož, Sedlatý, která si najímá bývalého advokáta
kanceláře Šachta and partners Víta Plichtu a 3) Záznam skryté kamery ČRo Radiožurnálu, dle kterého v AK Brož, Sedlatý osobně jednali ředitel DP Prahy Jaroslav Ďuriš a
bývalý radní pro dopravu Karel Březina. V celkovém souhrnu prezentovaných informací vyvstává podezření na kolizi s bodem 5.14 Kodexu ČT, jelikož názor autora je
výstavbou reportáže patrný. Níže rozvádíme komentář pro jednotlivé tematické oblasti příspěvku:
Ad 1) Na výrok autora (viz výběr výše) navazoval asynchron vyjádření DP Prahy, který sice uvádí, že bude položen důraz na zajištění právních služeb vlastními silami, ale
netvrdí, že k jejich využívání nedojde. Načež autor navazuje pasáží, že DP i nadále spolupracuje s externími právníky, například s AK Brož, Sedlatý. Vzhledem k faktu, že se
dopravní podnik nezavázal, že se do budoucna zcela vyhne využívání externích právních služeb a ani v reportáži nezazní informace dokládající možnou předraženost
aktuálně využívaných právních služeb dopravním podnikem, je tato pasáž nadbytečně skandalizující.
Ad 2) Autor nevyloučil možnost, že advokát Vít Plichta na právních zakázkách pro DPP pracuje právě díky svým dřívějším zkušenostem s těmito případy (byť u
zprofanované AK Šachta and partners) a pro toto know-how (v pozitivním významu slova) si jej AK Brož, Sedlatý najímá. Pokud je tomu jinak (což je pravděpodobné), tak
autor mohl doložit účast tohoto advokáta u dřívějších problematických zakázek AK Šachta and partners, případně dotazovat zodpovědné osoby „Proč město/DPP
spolupracuje s advokátní kanceláří, se kterou na případech kooperuje advokát s minulostí u Šachta and partners?“. V příspěvku pouze Karel Březina obecně vysvětloval,
proč si město/DPP najímá externí právní služby, což zdůvodňoval složitostí případů.
Ad 3) Autor se odkazuje na záznam skryté kamery, který má k dispozici ČRo Radiožurnál, který dokládá, že schůzky v AK Brož, Sedlatý se účastnili ředitel Ďuriš a tehdejší
radní Březina. Ten se obhajoval, že s advokátem Brožem jsou kolegové ze sportu. Jiří Hynek oproti tomu postavil citaci Radiožurnálu, že jen o sportu řeč nebyla, na což
navázal asynchron ve znění: všechny finance a lidi, kteří půjdou do nějakých funkcí, má pod sebou. Je nutné zdůraznit, že citovaná pasáž záznamu nejen že divákovi nedává
žádný význam, kdo je popisovanou osobou, ale ani není jednoznačným popřením toho, že nebyla řeč pouze o sportu. K zamyšlení je také skutečnost, která není
ozřejmena, proč by měla být návštěva ředitele DPP a radního pro dopravu u spolupracující advokátní kanceláře nutně závadným jednáním. Zde dochází k informační
neúplnosti, jelikož v tom případě měly zaznít informace o vazbách na Škodu Transportation nebo Romana Janouška.
Vzhledem k hlavní informační náplni příspěvku vedlejším, ale nikoliv marginálním problémem je absentující vyjádření představitelů DP Prahy k úrovni administrace
zakázky na výměnu světel, kterou měla na starosti AK Brož, Sedlatý, a na jejíž špatnou administraci a cenu upozornil Petr Soukenka z Nadačního fondu proti korupci. Je
nutné podotknout, že každý ze tří nálezů k hlavní dějové linii by byl separátně hodnocen stupněm nízké závažnosti. Nález ve vedlejší dějové linii získal klasifikaci střední
závažnosti.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
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NÁLEZ č. 10
Události ČT 29. 5. 2015
Název: Dobrá kondice české ekonomiky
pořadí: 12
závažnost: 2 nálezy – 1 nález nízké závažnosti,
1 nález střední závažnosti
typologie nálezu:
relevance aktérů
chybné vyvození závěrů
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Autorka: „Důvod k oslavě. Česku se podle ekonomů daří líp, než se čekalo. A tak roste i chuť lidí utrácet. Spotřeba domácností je dokonce
nejvyšší od roku 2008.“
Mluvčí Plzeňského Prazdroje: „Díky novým pivům se podařilo zvýšit zájem o čepované pivo v hospodách a restauracích. V posledních
týdnech k tomu přispělo i mistrovství světa v hokeji.“
Komentář: Hlavním sdělením příspěvku je příznivý mezikvartální i meziroční přírůstek HDP. Ilustrace projevů tohoto
makroekonomického ukazatele v praxi na příkladu pivního trhu je však defektní vzhledem k faktu, že celková spotřeba piva v ČR nijak
neroste (viz E15) a je proto hodnocen jako nález s nízkou závažností. Z uvedeného zdroje, který datumově předchází posuzované
reportáži, dále vyplývá, že se dokonce nemění ani poměr ve spotřebě točeného a lahvového piva. Příběh jedné restaurace mikroekonomické jednotky - je tedy nezobecnitelný nejen pro ilustraci růstu HDP a ochoty Čechů utrácet ale ani pro nárůst spotřeby
točeného piva. Druhým značně problematickým bodem reportáže hodnoceným středně závažným nálezem je promluva mluvčí
Plzeňského Prazdroje Kateřiny Krásové (viz výběr výše). Zařazení její citace působí vzhledem k tématu reportáže nekonzistentně (hodila
by se spíše k příspěvku o proměně českého trhu s pivem) a vzhledem k tématu příspěvku je nerelevantní. Pivovar získal bezdůvodnou
příležitost upozornit na „nová piva“ a podobně jako v případě popisované restaurace platí, že i Plzeňský Prazdroj je jen jednou (byť
významnou) mikroekonomickou jednotkou jejíž hospodaření nelze zobecňovat. Příspěvkem popisovaný trend na trhu s pivem není
potvrzen žádnou oficiální statistikou a v reportáži nevystupuje představitel žádného jiného pivovaru.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
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NÁLEZ č. 11

Události ČT 30. 5. 2015
Název: Nepohodlné spolky v Rusku
pořadí: 20
závažnost: nízká
typologie nálezu:
duplicita informací

Sergej Nikitin: „Může se stát, že hrozba ukončení činnosti se bude týkat i podnikatelů, nežádoucími se mohou stát i sdělovací prostředky,
které se nelíbí Kremlu.“

© 2015 Media Tenor

Autor: „Ochránci lidských práv se obávají, že zákon o nežádoucích organizacích nepostihne jen opozici, ale může z Ruska vyhnat státu
nepohodlná zahraniční média, stejně jako mezinárodní obchodní řetězce.“

Komentář: Příspěvek kritizoval netolerantní nálady a legislativní zásahy proti občanským iniciativám a
nežádoucím subjektům v Rusku. Jako nadbytečná a neutralitu postavení autora příspěvku narušující je
hodnocena závěrečná duplikace již vyřčených informací. Na promluvu Sergeje Nikitina navázal
Miroslav Karas replikou, která Nikitinova slova téměř doslova opakovala a zvýraznila tak celkové
vyznění příspěvku.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
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NÁLEZ č. 12
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Události ČT 16. 6. 2015
Název: Protikorupční policie zasahovala
na úřadu Jihomoravského kraje v Brně
pořadí: 8
závažnost: nízká
typologie nálezu:
transparentnost
chybné vyvození závěrů

Komentář: Informace vyřčené v živém vstupu Veronikou Kynčlovou vycházejí z netransparentních zdrojů, které částečně potvrzují
parafráze mluvčího protikorupční policie Jaroslava Ibeheje a hejtmana Michala Haška, ani jeden z nich ovšem neposkytl konkrétní
detaily a odkaz „Mně se alespoň podařilo zjistit od opozičního zastupitele Jana Vituly z TOP 09, že kriminalisté byli na odboru dopravy“
předznamenal řadu zcela nepodložených dohadů a nekorektně vyvozovaných závěrů v pasáži „Mohlo by se tak jednat například o
smlouvy mezi krajem a dopravci. Kraj totiž každoročně vypisuje hned několik tendrů a uzavírá nové smlouvy s různými autobusovými
dopravci pro různé oblasti, to znamená, že opravdu se jedná o mnoho tendrů, kde jsou statisíce korun. Smlouvy má ale kraj také s
Českými drahami, tedy jestli se jedná o autobusové dopravce nebo železniční a jaké přesně dokumenty si kriminalisté odnesli, zatím
nevíme“ (netransparentnost redaktorky lze snad částečně tolerovat zněním bodu 5.9 Kodexu ČT, prezentace informací se ovšem
pohybovala na neprofesionální rovině, protože smlouvy s dopravci uzavírají všechny kraje a důvod policejní akce mohl být zcela
odlišný; později se však tyto informace potvrdily – viz Deník.cz). Netransparentnosti se ovšem redaktorka i moderátorka dopustily při
informování o odnesených dokumentech. Aneta Savarová prohlásila, že „Kriminalisté zůstali uvnitř několik hodin a odvezli si řadu
dokumentů“. Tuto informaci nepotvrzoval žádný zdroj.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
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 Základní zjištění
 Metodika posuzování
 Nálezy v 1. pololetí 2015
 Nálezy v 2. pololetí 2015
 Zkoumané příspěvky
 Metodický dodatek
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NÁLEZ č. 13

© 2015 Media Tenor

Události ČT 6. 7. 2015
Název: Volání z ciziny: jak ušetřit už letos
pořadí: 20
závažnost: nízká
typologie nálezu:
transparentnost
práce s kamerou

Komentář: Úvodní tvrzení redaktorky „Zhruba dvě hodiny. Tolik provolá průměrný Čech ze zahraničí domů.“ není
podpořeno průkazným zdrojováním a není ani zřejmé, kdo je míněn průměrným Čechem či jaké je referenční
období tohoto tvrzení. Na základě veřejně dostupných zdrojů přitom nelze považovat toto tvrzení za korektní. O
průměrné délce volání ze zahraničí píše například web Sazka Svět, který ovšem hovoří o průměrné délce hovoru
uváděné v řádově nižších hodnotách (uvedena je 1 minuta a 20 sekund), nikoliv o souhrnné hodnotě, která ve
spojení s tvrzením „průměrný Čech“ zní krajně nepravděpodobně.
Za formální, nicméně neméně závažný nález, považujeme zařazení velkého detailu loga kadeřnického podniku,
jehož expozice nebyla vzhledem k obsahu reportáže nutná. Na obrazovou složku a zařazení uvedeného velkého
detailu je přitom nutno pohlížet v kontextu bodu 21.5 Kodexu České televize.
Stanovisko redakce: Redaktorka čerpala ze statistiky mobilních telefonních operátorů, redaktorka se dopustila formální nepřesnosti. Z
hlediska prezentace loga došlo k technickému nedopatření.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
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NÁLEZ č. 14
Události ČT 24. 7. 2015
Název: Vybírání vysokých poplatků za přítomnost otce u porodu
pořadí: 19
závažnost: nízká
typologie nálezu:
prostor pro hlavní subjekty, titulky
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Moderátorka: „Vybírání vysokých poplatků za přítomnost otce, nebo jiné
blízké osoby u porodu je protiprávní. / Říká verdikt Okresního soudu v
Mělníku. Neratovické nemocnici nařídil, aby peníze za tuto službu vrátila,
protože se obohatila bezdůvodně. “

Komentář: Příspěvek popisuje běžnou praxi porodnic, které si účtují poplatky za přítomnost blízkých osob u porodu. K
neratovické nemocnici, která si dle autorky účtuje 1.200 Kč, se vyjadřuje rodička, která soudně vymáhala poplatek zpět,
jakož i autorka reportáže, která zmiňuje závěry soudu, který došel k oprávněné výši nákladů na přítomnost otce u porodu
ve výši 200 Kč. Vyjádření neratovické nemocnice, která by měla vysvětlit skladbu svého poplatku, zde zcela absentuje.
Zároveň není zřejmé, zda verdikt soudu již nabyl právní moci a tudíž zda se proti tomu nemocnice Neratovice nebude
dále soudně bránit.
Namísto toho je v reportáži dále popisována situace ve Fakultní nemocnici Brno, která si účtuje za přítomnost otce u
porodu 500 Kč, k čemuž zaznívá souhlasný i nesouhlasný názor rodiček, jakož i vyjádření představitelky nemocnice. Ta na
rozdíl od rodiček není označena žádným titulkem. Její vyjádření lze velmi částečně vnímat i jako obhajobu poplatku v
Neratovicích (argumentace by pravděpodobně byla podobná) nicméně vzhledem k výrazně vyššímu poplatku v
Neratovicích a dalším skutečnostem souvisejícím se soudním sporem bylo vyjádření neratovické nemocnice nezbytné.
Stanovisko redakce: Stanovisko neratovické nemocnice nebylo v době vysílání k dispozici. Z hlediska titulků došlo k technické závadě.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2015)

28

28

NÁLEZ č. 15
Události ČT 28. 7. 2015
Název: Stěhování raků kvůli suchu
pořadí: 30
závažnost: střední
typologie nálezu:
podpora nezákonného jednání
nestrannost, objektivita
relevance původců výpovědí

© 2015 Media Tenor

Autor v samotném závěru: „Ochránci si uvědomují, že
porušují předpisy, přenášejí totiž chráněné živočichy z
jedné řeky do druhé a to se nesmí. Jenže rakům
(odmlka) jde přece o život.“
Komentář: Příspěvek z období letního sucha popisuje aktivitu dobrovolníků, kteří z vyschlého koryta Janovského potoka přenášejí
nalezené raky do jiných říček vlévajících se do Metuje. Reportáž přitom na problematiku ochrany přírody pohlíží jednostranně, tj. v duchu
aktivity jejích aktérů, čímž je ve výsledku příspěvek nevyvážený. Aktéři reportáže jsou považováni za a priori pozitivní (autor příspěvku
nepochybuje o tom, že přeci chrání přírodu), aniž je zřejmé, zda: a) přemístění rakům pomůže (mohou zahynout v důsledku stresu z
přemístění), b) cílem ochrany přírody není naopak co nejvíce umožnit působení přírodních procesů, mezi něž cyklické proměny početnosti
populací v důsledku měnících se přírodních podmínek patří. A zda např. vymření části populace neponechá geneticky odolnější jedince pro
budoucí dlouhodobou klimatickou změnu, c) zda přemístění raků nevyvolá decimaci jiných populací v nových útočištích.
Příspěvek glorifikuje porušování zákona ve prospěch „dobré“ věci. To s sebou nese obrovskou zodpovědnost, která musí být podpořena
vyjádřením odborníka v oblasti ochrany přírody, případně zástupce orgánu státní správy, který má dodržování zákona na starosti. Titulování
aktérů reportáže jako „ochránců přírody“ (v titulcích, v asynchronu, jakož i v úvodní moderaci) dokresluje absolutní přesvědčení autora
příspěvku o správnosti popisované aktivity. Jejich kvalifikace pro prezentaci názorů v oblasti ochrany přírody přitom není nijak doložena.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2015)
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NÁLEZ č. 16
Události ČT 9. 8. 2015
Název: Zdravotní pojištění
pořadí: 2
závažnost: 2 nálezy nízké závažnosti
typologie nálezu:
chybné vyvození závěrů; úplnost informací
Moderátorka: „...a hospodaření pojišťoven ještě z jednoho
úhlu pohledu. Tady už jsou zůstatky na jejich účtech ke konci
loňského roku... “

© 2015 Media Tenor

Komentář: Prezentace údajů o zůstatcích na účtech zdravotních pojišťoven byla problematická hned ze dvou pohledů. Nález
1: Předně, z průvodního slova ani ze samotného zpracování tabulky nebylo zřejmé, že se jedná pouze o výběr ze seznamu
zdravotních pojišťoven, nikoliv o kompletní výčet zdravotních pojišťoven v ČR. K úplnosti přitom ve výčtu schází pouze dvě
pojišťovny: Vojenská zdravotní pojišťovna ČR a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Není tedy zřejmé, proč tyto dvě pojišťovny
ve výčtu absentují.
Nález 2: Druhým problematickým bodem je samotná vypovídací schopnost tohoto prezentovaného údaje, který není nijak
relativizován. Údaj samotný totiž nevypovídá nic o finanční potřebě dané pojišťovny, aby byla schopna hradit péči o své
klienty, ani nesděluje o kolikadenní zásobu peněžních prostředků se v případě jednotlivých pojišťoven jedná. Vzhledem k
popsaným skutečnostem takto pojatá prezentace znevýhodňuje pojišťovny, které se umístily na spodních příčkách
zveřejněného žebříčku, respektive zvýhodňuje pojišťovny v jeho čele.
Stanovisko redakce: Zpravodajství pracuje na principu zkratky, zpravodajství tedy prezentovalo pouze výběr pojišťoven, kde klíčem byla výše
obratu. Byl uveden zdroj, odkud zpravodajství čerpalo, divák si mohl všechny potřebné informace dohledat. Televizní grafika neumožnuje
prezentovat veškerý výčet pojišťoven. Náplní příspěvků nebyla činnost pojišťoven, jednalo se o dílčí téma v širším kontextu.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2015)
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NÁLEZ č. 17

© 2015 Media Tenor

Události ČT 3. 9. 2015
Název: Uprchlické drama v Maďarsku
pořadí: 1
závažnost: nízká
typologie nálezu:
transparentnost
prostor pro hlavní subjekty

Komentář: Obecné uvedení zdroje záběrů běžence syrského původu s maďarským pasem vyváděného maďarskými
policisty z nádraží („Na policisty a jejich chování si stěžuje mnoho běženců. Dostali jsme od nich záběry, na kterých
se muž s arabským původem, ale maďarským pasem snaží nasednout do vlaku do Vídně“) je nejednoznačné
(záběry dostali od uprchlíků, nebo od policie?) a tudíž netransparentní. K počínání policie se v příspěvku za
maďarskou stranu nikdo nevyjadřuje, což podtrhuje jednostranné ladění celého příspěvku. Komentář k postupům
policie není podstatný jen z hlediska tohoto konkrétního incidentu, či obecných stížností uprchlíků, ale i vzhledem k
v té době aktuálním událostem. Vlak, který byl na nádraží Budapešť - Keleti směrován do Šoproně, nakonec zamířil
do uprchlického tábora v Bicske. Citace a parafráze maďarského premiéra Viktora Orbána nelze považovat v tomto
bodě za dostačující, neboť politik komentoval zcela odlišné skutečnosti.
Stanovisko redakce: Reportáž vycházela z očitého svědectví zpravodaje v daný moment a přímo na místě. Stanovisko maďarské policie
nebylo v tuto chvíli k dispozici. Situace byla velmi vypjatá, dramatická, zpravodajství se snažilo získat stanovisko, ale v době natáčení nebylo
k dispozici. Bylo nahrazeno maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2015)
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NÁLEZ č. 18
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Události ČT 16. 9. 2015
Název: Schvalování zákona o prokazování
majetku
pořadí: 10
závažnost: střední
typologie nálezu:
ilustrační záběry
persvaze, stereotypizace
Komentář: Volba obrazového materiálu pro ilustraci neprokazatelně nabytého majetku přispívala k šíření
obecně platného stereotypu, o němž se zmiňuje bod 13.1 Kodexu ČT. Rovnítko, položené mezi vlastnění
zobrazovaných luxusních vozů, jacht a drahých kamenů a majetky získané nelegální cestou, není vždy
platné, a proto nejsou použité záběry ideálně volenou ilustrací pro obrazové ztvárnění fenoménu. Jako
spornou hodnotíme i lokalitu vybranou pro stand up, který Petr Vašek realizoval před pražskou vilou
Romana Janouška. O tomto domě je přitom z masových médií známo, že patří zmiňovanému lobbistovi, o
čemž vedle informací serveru iDNES.cz svědčí i opakovaně zobrazované informace v České televizi (viz
Události nebo Reportéři ČT), či v Televizních novinách TV Nova z 11. 6. 2015.
Stanovisko redakce: Zpravodajství odvysílalo záběr na dvě vily, z toho není zřejmé, která vila patří panu Janouškovi. Reportér chtěl doložit,
jakého majetku se bude zákon týkat. Jednalo se o nevhodně zvolené pozadí pro standup. Reportér informoval, že v zákonu jde o majetek
přes deset milionů korun, což je hodnota, kterou vily v pozadí ilustrují. Zpravodajství se ohrazuje proti vyjádření, že se jednalo o vily, které
jsou notoricky známé.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2015)
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NÁLEZ č. 19

Události ČT 15. 10. 2015
Název: Čerpání evropských dotací
pořadí: 9
závažnost: nízká
typologie nálezu:
logika vyvozování závěrů

© 2015 Media Tenor

Autorka: „Obec řešení má, novou školu za dvě stě čtyřicet milionů korun. Zatím ale jen na papíře. Budova, která by měla vyrůst na těchto
pozemcích, má být postavena z národních peněz. Na vybavení si Psáry chtějí požádat o evropské dotace. Starostovi tak vadí, že se stále
nepodařilo plně rozjet operační programy. Třeba ministerstvo průmyslu, které výzvy vyhlásilo jako vůbec první v červnu, přijímání prvních
žádostí odložilo na prosinec. Podle resortu za to mohou technické problémy monitorovacího systému, přes který se žádosti spravují.“

Komentář: Logika, kterou redaktorka použila při upozorňování na zpožďování operačních programů byla
defektní a volba příkladu špatná. Je totiž zřejmé, že s vybavením psárské školy nemá Ministerstvo průmyslu
vůbec nic společného a psárský problém je spíše zaviněn dlouhodobou neschopností vedení obce získat
dotační peníze na stavbu či rekonstrukci školy, samozřejmě z programů Ministerstva školství. Nevyhovující
stav objektu školy ze 17. století s největší pravděpodobností nebude jevem zcela novým, jehož neřešení je
dáno aktuálním zpožděním operačních programů.
Problémové jednání MPO je díky slovům ministryně Karly Šlechtové nesporné, nicméně uvedený příklad
nebyl volen korektně.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2015)
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NÁLEZ č. 20

© 2015 Media Tenor

Události ČT 12. 12. 2015
Název: Čínsko-severokorejská roztržka
pořadí: 24
závažnost: nízká
typologie nálezu:
persvaze, stereotypizace

=
≠

Komentář: Jazykové i obrazové ztvárňování života v KLDR, respektive kapely Moranbong, bylo stereotypyzující a
hodnotící, čímž byly narušeny požadavky stanovené v bodech 5.7 a 13.1 Kodexu ČT. Repliky „Jeho největší hvězdu,
talentovanou houslistku, už 6 měsíců nikdo neviděl. Možná si dává pauzu“ nebo „I taneční styl je spíš retro než
moderna“ (s doprovodným obrazovým přirovnáním a kontrastem) působí jako zesměšňování, což není ve
zpravodajské relaci televize veřejné služby přípustný postup). Je přitom na místě podotknout, že vzhledem k
vyváženosti ne zcela korektní postup volila Barbora Šámalová také v příspěvcích Disciplína a oddanost vůdci od
mládí (27. 10. 2015) a Historické volby v Barmě (8. 11. 2015).
Stanovisko redakce: Reportáž vznikla v zemi, kde je specifická situace a je těžké získat jakékoliv zpravodajské obrazové materiály, informace
reportér nezískává standardní cestou. Dochází ke kontrole zpravodajského obsahu, příspěvků, příspěvek nevzniká svobodnou cestou,
reportér je vlastně v této zemi voděn tam, kde je mu dovoleno natáčet. Zpravodajství se touto reportáží snažilo přinášet z dané země
původní zpravodajství českýma očima.
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2015)
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NÁLEZ č. 21
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Události ČT 23. 12. 2015
Název: Boom malých bezpilotních letadel
pořadí: 31
závažnost: nízká
typologie nálezu:
nadměrná prezentace subjektu

Komentář: Úvod reportáže je zahájen odvysíláním reklamního spotu společnosti
Amazon, včetně autentické zvukové stopy. Tato pasáž trvala 24 vteřin, což tvořilo přesně
pětinu stopáže reportáže. Z tohoto důvodu považujeme využití reklamního materiálu v
takové délce za nadměrnou prezentaci společnosti Amazon.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2015)
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NÁLEZ č. 22
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Události ČT 30. 12. 2015
Název: Bezpečnostní prověrka hradního
kancléře
pořadí: 28
závažnost: nízká
typologie nálezu:
profesionalita, režie - zvuk

Komentář: V samotném úvodu jinak korektní reportáže o zamítnutí udělení
bezpečnostní prověrky Vratislavu Mynářovi došlo k formální chybě, která narušila rovinu
vyváženosti a objektivity a byl tak porušen bod 5.7 Kodexu ČT. Zvuk reportáže byl totiž
překryt posměšným komentářem moderátorky Marcely Augustové, která s aktivním
mikrofonem prohlásila „Nooo, bojí se!“, čímž jasně vyjádřila svůj názor na kancléře
prezidenta.
Stanovisko redakce: Zpravodajství uvádí, že se jednalo o technický problém, omylem se dostala do studia komunikace mimo studio, která
nesouvisela s příspěvkem.

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015
Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2015)
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 Základní zjištění
 Metodika posuzování
 Nálezy v 1. pololetí 2015
 Nálezy v 2. pololetí 2015
 Zkoumané příspěvky
 Metodický dodatek
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ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY 1/14
Datum Pořadí
Titulek
1.1.2015
25 Nový rok s vážnou hudbou
V evropských zemích zmítaných ekonomickou krizí
3.1.2015
8
roste popularita krajně levicových stran
3.1.2015
15 Pomoc hladovým školákům
3.1.2015
23 Úspěch českých klavírů v Rusku
4.1.2015
19 Hypotéky v ČR
4.1.2015
26 Hrdina povstání ve varšavském ghettu
5.1.2015
8 Slabší euro s sebou táhne i korunu
6.1.2015
3 Sporná témata koaličního vládnutí
6.1.2015
9 Kurdové vytlačují Islámský stát z Kobani
6.1.2015
16 Česko-španělský spor o dítě
6.1.2015
19 Bilionová podpora obnovitelných zdrojů?
7.1.2015
5 Střídání náčelníků
8.1.2015
16 Cena za oběti dopravních nehod
8.1.2015

22

Blízkovýchodní sněhová bouře

9.1.2015

20

Problémy autobusové dopravy na Teplicku

10.1.2015
10.1.2015
11.1.2015
11.1.2015
14.1.2015
14.1.2015
15.1.2015
15.1.2015
15.1.2015
16.1.2015
16.1.2015

8
15
10
22
8
22
7
14
16
12
16

Tváře české umělecké špičky
Jizerská padesátka
Počasí v Česku se vrací k normálu
Bio v ČR
Radniční koalice ve Frýdku-Místku se rozpadla
Korupce v nižších fotbalových soutěžích
Osm návrhů na změnu penzijního systému
Práce na tunelu Blanka
Origami, která pomáhají
Norsko: další případ odebrání dítěte
Investice na jistotu

16.1.2015

17

Ochrana firem před slabou korunou

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015

Datum Pořadí
Titulek
16.1.2015 25 Boston se připravuje na dopad klimatických změn
Armádní rozpočet tíží servisní smlouvy na opravy
17.1.2015 12
techniky
18.1.2015
7 Drogy na letišti
18.1.2015 20 Zlevňování pohonných hmot
18.1.2015 21 Auta s alternativním pohonem
19.1.2015 18 Nárůst vážných nehod kamionů
20.1.2015
5 Blesková výměna v čele Nejvyššího soudu
21.1.2015
9 Boj francouzské vlády proti terorismu
21.1.2015 25 Spor o ceny vakcín pro chudé
22.1.2015 12 Kvůli těžbě uhlí by se znovu mohly bourat domy
22.1.2015 19 Zbytečné úniky tepla
23.1.2015 17 Kauza odebraných dětí
24.1.2015
5 Islámský stát zřejmě zavraždil japonského zajatce
Rada bezpečnosti OSN neodsoudila sobotní útok na
25.1.2015
5
ukrajinský přístav Mariupol
Lubomír Zaorálek předá norské velvyslankyni druhou
25.1.2015 13
diplomatickou nótu v kauze bratrů Michalákových
25.1.2015 24 Knihy jako zbraně studené války
26.1.2015
3 Smutné příběhy přeživších
26.1.2015 16 Vývoj dolaru
27.1.2015 16 Odvoz munice ze skladů
27.1.2015 21 Prolomení těžebních limitů a zaměstnanost
28.1.2015 10 O ČSA se zajímá policie
28.1.2015 18 V ohrožení kvůli špatnému léku
28.1.2015 19 Alkohol v rukou nezletilých
28.1.2015 27 Spory na Jihočeské univerzitě
29.1.2015
5 Aktuální výstraha meteorologů
29.1.2015
8 Priority MPSV pro následující roky
Jednu z rukojmích v kavárně zabily kulky z policejní
29.1.2015
9
zbraně
38

ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY 2/14
Datum Pořadí
Titulek
29.1.2015 11 Slavný hlas v Praze
31.1.2015
9 Soužití s islámem tématem demonstrací
31.1.2015 13 Bezbariérové zimní středisko
31.1.2015 25 Ochranná zeď proti Islámskému státu
2.2.2015
2 Těžební limity
2.2.2015
18 Čeští lékaři zachraňují dětské životy
3.2.2015
21 Krachující obec hledá pomoc
3.2.2015
22 Rizikové obce
3.2.2015
25 Skandinávští studenti míří do Prahy
4.2.2015
23 Miliardové úspory na lécích
5.2.2015
13 Nová zbraň proti silničním pirátům
5.2.2015
17 Záchrana při pádu laviny v Krkonoších
6.2.2015
13 Chřipková epidemie zasáhla všechny kraje
7.2.2015
12 Benzinka prodávala závadnou naftu
8.2.2015
16 Závislosti dětí na drogách a alkoholu
9.2.2015
9 Grammy ovládl Sam Smith
9.2.2015
16 Nezaměstnanost v číslech
10.2.2015 12 Český film na Berlinale
11.2.2015
2 Změny v obsazování dozorčích rad
11.2.2015
7 Dohoda o dorovnání platů
11.2.2015 19 Dětská onkologie
12.2.2015 11 Ocenění Český patriot pro Irenu Hešovou
12.2.2015 18 Poslední vstupenky na hokejové MS
12.2.2015 22 Pokuty za neočkované děti
13.2.2015 10 Změny ve školském zákoně
13.2.2015 15 Změny v pokutách pro řidiče
14.2.2015 12 Kauza pražských jízdenek

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015

Datum Pořadí
Titulek
16.2.2015 17 Obvinění kvůli známkám
17.2.2015 11 Obavy z krachu Řecka
18.2.2015 16 Slabší alkohol, vyšší zisk
18.2.2015 19 Češi lépe splácí své dluhy
18.2.2015 20 Výše splátek
18.2.2015 22 Gymnázium, střední škola, nebo učiliště?
19.2.2015
4 90 % soudců ustoupí
19.2.2015
9 Velké české zakázky v Indii
19.2.2015 20 Bezpečnostní opatření na školách
19.2.2015 29 Jednání o novém národním parku Křivoklátsko
20.2.2015 15 Problémy se skladováním nalezených věcí
21.2.2015
1 Moskevský protest proti kyjevské vládě
21.2.2015 17 Udílení cen Oscar
22.2.2015
1 Útok na mírový pochod v Charkově
22.2.2015
4 Podezřelé obchody
22.2.2015
9 65 let od smrti Josefa Toufara
22.2.2015 19 Závislost na alkoholu
23.2.2015
3 Zákony ve vládě
23.2.2015 19 Povinnost očkovat děti platí
24.2.2015 23 Peking se uchází o zimní olympiádu v roce 2022
24.2.2015 24 Výročí komunistického převratu v Československu
25.2.2015
5 Spor starosty s ministrem a policií
25.2.2015
7 Zdravotní stav postřelené ženy
25.2.2015 13 Nová pravidla exekucí
25.2.2015 19 Premiér Sobotka v Jižní Koreji
25.2.2015 21 Výročí pochodu proti vládě komunistů
26.2.2015
6 Ruské obchody bez západních potravin
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Datum Pořadí
Titulek
26.2.2015
9 Dění v hnutí Úsvit
26.2.2015 10 Odhalení vraha
26.2.2015 19 Jak se chovat při ozbrojených útocích
26.2.2015 21 Trest za znásilnění pro kněze
27.2.2015
2 Česká ekonomika
27.2.2015 10 Celostátní sněm hnutí ANO
27.2.2015 18 Nezfalšovatelný podpis?
27.2.2015 23 Památky před otevřením
28.2.2015
4 Rekonstrukce politického procesu
28.2.2015 11 Bezhotovostní platby v Česku
1.3.2015
1 Sněm hnutí ANO
3.3.2015
16 Další odklad spuštění tunelu Blanka
4.3.2015
4 Důlní neštěstí na Ukrajině
4.3.2015
13 Změny kvůli útoku v Uherském Brodě
5.3.2015
3 Vzpomínka na oběti z Uherského Brodu
5.3.2015
11 Ukrajinský boj proti korupci
5.3.2015
14 Změny při volbách
5.3.2015
17 Pohled do tunelů Dolu ČSA
5.3.2015
18 Úsporné pouliční osvětlení
5.3.2015
26 Pražské Divadlo Na Fidlovačce končí
7.3.2015
6 Plačící satyr v Divadle na Vinohradech
7.3.2015
12 Návštěvníci hor
K účasti na vraždě Němcova se přiznal zadržený
8.3.2015
3
Čečenec Dadajev
8.3.2015
19 Krádeže aut v Česku
8.3.2015
21 Noví majitelé ukradených aut
9.3.2015
4 Únos Čecha v Libyi
9.3.2015
23 Peníze na sanaci muničního areálu

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015

Datum Pořadí
Titulek
9.3.2015
28 Trest za špatnou diagnozu
10.3.2015
1 Kritika za diskriminaci
10.3.2015
3 Sami na výchovu dětí
10.3.2015 16 Záchrana Čecha pohřešovaného v Libyi
11.3.2015
4 Nová oběť islamistů
11.3.2015 10 Převoz munice z Vrbětic do Květné
11.3.2015 25 Úklid cest po zimě
11.3.2015 27 Děti zachránily unesené batole
12.3.2015 12 Zemřel spisovatel Terry Pratchett
12.3.2015 15 Jedna žena - 5 258 hovorů na linku 158
12.3.2015 19 Rekordní počet českých dlužníků
12.3.2015 22 Rozpad koalice kvůli sporům s policií?
12.3.2015 27 Linka pro rodiče handicapovaných dětí
14.3.2015 24 České stopy v otevřených sovětských archivech
15.3.2015
5 Reakce prezidenta na sjezd ČSSD
15.3.2015 13 Bydlení s dlužníky
16.3.2015
5 Zelená pro evropské dotace
16.3.2015 11 S kontrolory ve sběrnách kovů
16.3.2015 16 Větší pravomoci pro obchodní inspekci
16.3.2015 24 Dostavba chybějících obchvatů
17.3.2015 10 Silnice mezi Haluzicemi a Lipovou je průjezdná
17.3.2015 22 Středeční stávka pilotů německé Lufthansy
17.3.2015

25

Nebezpečné polské silnice

18.3.2015
18.3.2015
18.3.2015
18.3.2015

4
11
15
25

Mzda pro členy rád státních firem?
Schůzka držitelů klíčů od korunní komory
Neobvyklé hledání práce
Prevence rakoviny tlustého střeva
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Datum Pořadí
Titulek
19.3.2015
7 Zpoždění modernizace D1
19.3.2015 15 Jak pozorovat zatmění Slunce
19.3.2015 19 Prodej majetku stíhaných lidí
20.3.2015 28 Hamburk chce letní olympiádu
21.3.2015
4 Asijské velmoci u jednoho stolu
21.3.2015 12 Den jedna báseň
21.3.2015 15 Prohlídky vodních staveb
22.3.2015
7 Podezřelá transakce ve Skansce
22.3.2015 20 Ústav pro malé zločince
23.3.2015 21 Obyvatelé ČR
24.3.2015 18 Demolice 450 tun železobetonového mostu
27.3.2015
3 Nová regulace hazardu
27.3.2015 11 Patnáctá noc s Andersenem
27.3.2015 13 Německé dálnice už nebudou zadarmo
27.3.2015 24 Největší vězeňská vzpoura v Československu
29.3.2015
2 Nedostatek vojáků v české armádě
29.3.2015
6 Poslední okamžiky před pádem
29.3.2015 10 Nová zelená úsporám
29.3.2015 15 Zemřel Miroslav Ondříček
30.3.2015
2 S Američany na českém pivu
30.3.2015
7 Stavbu průmyslové zóny blízko Kvasin na Rychnovsku
30.3.2015 11 Zákon o státním zastupitelství
30.3.2015 26 Vliv hluku na předčasně narozené děti
30.3.2015 28 Čeští mistři barokní hudby
31.3.2015 25 Turecko bez elektřiny
1.4.2015
14 Předpověď počasí
1.4.2015
21 Útočnice ze Žďáru půjde do léčebny

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015

Datum Pořadí
Titulek
2.4.2015
15 Nejstarší lidé v Česku
2.4.2015
16 Nejstarší lidé
2.4.2015
21 Jednání o íránském jaderném programu
2.4.2015
24 Extrémní sucho v Kalifornii
2.4.2015
25 Tajemná Šumava
3.4.2015
1 Návrat do obchodů
3.4.2015
11 Kauza zakázek Nemocnice Na Homolce
3.4.2015
14 Odhalení miliardové zásilky kokainu
4.4.2015
5 Odškodnění pro členy PTP
6.4.2015
5 Velikonoční víkend na silnicích
6.4.2015
13 Soud v kauze Rath jde do finále
7.4.2015
12 Daňové úniky za desítky milionů korun
7.4.2015
18 Prodej nemovitostí České pošty
7.4.2015
23 Modernizace dálnice D1
7.4.2015
29 Sněmovna o vrbětickém muničním skladu
8.4.2015
11 Změny pravidel v letectví
8.4.2015
16 Spor o dotace na biopaliva
9.4.2015
6 Spory o areál v brněnských Pisárkách
9.4.2015
8 Úklid bývalého vojenského prostoru Ralsko
9.4.2015
14 Plat odvolaného šéfa Vězeňské služby
10.4.2015
2 Energetický zákon
10.4.2015 28 Sto padesát let od konce občanské války
12.4.2015
1 Nová pravidla diplomacie
13.4.2015 12 Zemřel Günter Grass
13.4.2015 19 Cena za reklamu
13.4.2015 21 Osmnáctiletý trest pro lékaře Jaroslava Bartáka neplatí
14.4.2015
8 Trest za smrt iráckých civilistů
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Datum Pořadí
Titulek
14.4.2015 10 Zasedání vládní protikorupční rady
15.4.2015
5 Smrt uprchlíků na moři
15.4.2015 13 Americké investice v Česku
15.4.2015 20 Provoz motorových člunů
18.4.2015 11 Novodobí váleční veteráni
18.4.2015 22 Dobrovolníci uklízeli Česko
20.4.2015
2 Česko a euro
20.4.2015 18 Dosluhující hasičské zbrojnice
20.4.2015 30 Těžba uranu na Slovensku
21.4.2015
2 Franšízové pobočky pošty
21.4.2015 16 Zadlužený Fond ohrožených dětí
21.4.2015 18 Obecní policie
21.4.2015 22 Výcvik ukrajinských vojáků
22.4.2015 17 Jak ztišit vlaky
23.4.2015
5 Detaily tragédie v Uherském Brodě
23.4.2015 12 Opencard: prověřování policie i žalobkyně
23.4.2015 14 Čtení v akci
23.4.2015

26

Řeka Dyje jako nový cíl vodáků

23.4.2015
24.4.2015
25.4.2015
25.4.2015
26.4.2015
27.4.2015
27.4.2015
28.4.2015
28.4.2015

31
5
4
21
25
18
30
3
5

Pátrání po sýčkovi obecném
Policie posiluje hlídky dlouhými zbraněmi
Útraty státu
Jídlo jako dar
Zrestaurované Staré pověsti české
Odpadky v KRNAPu
Ambice polských filmařů
Odlet záchranářů do Nepálu
Nárůst exekucí

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015

Datum Pořadí
Titulek
28.4.2015
8 Státní podpora biopaliv
28.4.2015 13 Padesát let MFF Karlovy Vary
28.4.2015 31 Modernizace břeclavského uzlu
29.4.2015
1 Vyšší deficit
29.4.2015 15 Hokejový šampionát začíná za necelé dva dny
29.4.2015 22 Prezident ve Středočeském kraji
30.4.2015
6 Likvidace muničního skladu ve Slatině
1.5.2015
1 Platy ve zdravotnictví
1.5.2015
4 Neplatiči výživného
2.5.2015
12 Noční vlci na cestě
2.5.2015
16 Plzeňské oslavy konce války
2.5.2015
23 Karlovarský Národní dům v novém
3.5.2015
1 Registr zdravotníků
3.5.2015
5 Chybné zamítání nároku na mateřskou
3.5.2015
8 Identifikace dalších obětí Pražského povstání
3.5.2015
16 Praha centrem běžců
4.5.2015
22 Kauza plzeňských práv
Koncert u příležitosti sedmdesátého výročí konce druhé
4.5.2015
26
světové války
4.5.2015
27 Největší plavidlo na Labi
5.5.2015
1 Pražské povstání před sedmdesáti lety
5.5.2015
19 Porod s vlastní asistentkou
5.5.2015
21 Řádění jednotek SS na konci války
5.5.2015
29 Prezident Zeman odmítl jmenování tři profesorů
5.5.2015
30 Do Česka se přiblížily bouřky
7.5.2015
1 Oslavy konce války
7.5.2015
10 Nová koalice v Karlových Varech
7.5.2015
12 Výstava děl Mistra Leonarda
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Datum Pořadí
Titulek
7.5.2015
22 Nesrovnalosti ve financování stran
8.5.2015
13 Vzpomínky na konec války ve Spojených státech
8.5.2015
15 Lidé mohli navštívit řadu běžně nepřístupných míst
9.5.2015
17 Nábory do policejních řad
9.5.2015
21 Kuriózní nehoda létajícího auta
10.5.2015
8 Konec samozvaného Liberlandu
Firma Synot vlastněná senátorem Ivo Valentou
10.5.2015 11
zažaluje český stát
10.5.2015 16 Start lázeňské sezony
11.5.2015 23 Různé ceny při výkupu pozemků
13.5.2015
3 Do Česka za novým životem
13.5.2015 17 Rady Evropské komise pro Česko
14.5.2015 11 Knižní přehlídka v Praze
15.5.2015 14 Nová miliarda na zateplení
15.5.2015 19 Podmínky předčasného propuštění
16.5.2015
6 Novela insolvenčního zákona
16.5.2015 13 Střet zájmů u podnikajících politiků
17.5.2015
2 Vyšší platy
17.5.2015 18 Sir Winton slaví 106. narozeniny
17.5.2015 23 Bezpečnost klinických studií
17.5.2015 28 Výstava parních strojů
17.5.2015 29 Čmeláci místo včel
18.5.2015 12 Galerie Emila Filly opět plná obrazů
19.5.2015
2 Jednání o elektronické evidenci tržeb
Prezident Zeman nezmění svůj názor na jmenování
19.5.2015 14
profesorů
20.5.2015
6 Optimistický výhled české ekonomiky
20.5.2015
9 Komorowski vs. Duda
20.5.2015 32 Emoce kolem lovu vzácného nosorožce

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015

Datum Pořadí
Titulek
21.5.2015 23 Posun v kauze unesené dívky
22.5.2015
5 Jak porostou platy učitelů
22.5.2015 21 Zítřejší volební sjezd KDU-ČSL
23.5.2015 17 Letní dovolená s očkováním
24.5.2015
9 Letní sezona na českých horách
25.5.2015
8 Právníci pražského dopravního podniku
25.5.2015

21

Úrazů na stavbách přibývá

26.5.2015
27.5.2015
27.5.2015
27.5.2015
28.5.2015
28.5.2015
28.5.2015
28.5.2015
29.5.2015
29.5.2015
29.5.2015
30.5.2015
30.5.2015
31.5.2015
1.6.2015
2.6.2015

19
2
22
25
5
11
13
26
6
12
15
9
15
20
26
1

Modernizace trati do Českých Budějovic
Migranti v Evropě
Selhání zbraně Jozefa Gabčíka
Bezpečnostní spolupráce ČR a Keni
Skandály FIFA
Podobenství o české společnosti
Návrh na odvolání ministra školsví Chládka
Legendární letoun J. A. Bati
Volba nového šéfa FIFA
Dobrá kondice české ekonomiky
Ruská verze srpna 1968
Nepohodlné spolky v Rusku
Oslavy v automobilce Škoda
Neplánované výdaje za dovolenou
Polsko v čele s Dudou
Hledání ministra školství

2.6.2015

25

Prezident o vyloučených lokalitách

3.6.2015
3.6.2015
4.6.2015

6
8
7

Problémy polského letadla
Podezřelé transakce
Obce proti příspěvkům na bydlení
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Datum Pořadí
Titulek
5.6.2015
15 Na Pražském hradě zavlály dva husitské prapory
6.6.2015
4 Papež František v Sarajevu
6.6.2015
9 Úmrtí spisovatele Ludvíka Vaculíka
6.6.2015
15 Úkoly Petra Pavla v NATO
6.6.2015
17 Zemřel Pierre Brice, filmový Vinnetou
8.6.2015
6 Koaliční spory
9.6.2015
10 Dvě velké nehody na dálnici D1
9.6.2015
13 Změny u výživného
10.6.2015
2 Prezident a jmenování profesorů
10.6.2015
6 Vyjednávání o pomoci Řecku
10.6.2015 23 Policisté prý nejsou dostatečně vycvičeni
10.6.2015 24 OstravaPhoto 2015
11.6.2015
3 Dohoda Řecka s věřiteli v ohrožení
11.6.2015 12 Otáčivé hlediště v Českém Krumlově začíná sezonu
12.6.2015

2

Služební zákon

12.6.2015
12.6.2015
12.6.2015
13.6.2015
13.6.2015
14.6.2015
15.6.2015
15.6.2015

6
8
11
3
17
11
13
30

16.6.2015

8

16.6.2015
16.6.2015

12
22

Výsledky valné hromady ČEZ
Kuplířská kauza Strasse-Kahna
Dopady novely zákona o ochraně veřejného zdraví
Ostrý start kampaně Hillary Clintonové
Studie kmenových buněk
Silné bouřky v Česku
Kilometry zdarma
Udělování Cen Ď
Protikorupční policie zasahovala na úřadu
Jihomoravského kraje v Brně
Vzpomínka na tragédii v Lidicích a Ležákách
Doprava ve statistikách

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015

Datum Pořadí
Titulek
16.6.2015 25 Začíná lov dravých ryb
16.6.2015 30 Stezka kolem nejvyššího vodopádu
17.6.2015 27 Stejný název, dvě různé ulice
19.6.2015 27 Policista dobrovolně seká vysokou trávu
20.6.2015
7 Kontroly mezinárodních rychlíků
20.6.2015 26 Exotické rostliny na jižní Moravě
21.6.2015
7 Propuštění exsenátora Nováka
21.6.2015 16 Senioři bez kontaktu s vnoučaty
22.6.2015 27 Rychlodráha na pražské letiště
23.6.2015 23 Nová obvinění ve sporu Babiš-Šincl
24.6.2015
7 Čekání na převod auta
25.6.2015
7 Generál Pavel se ujímá úřadu v NATO
26.6.2015 11 Demonstrace proti imigračním kvótám
26.6.2015 13 Zemřel Kája Saudek
Návštěva prezidenta Zemana na Vysočině skončila
26.6.2015 17
potyčkou
27.6.2015
1 Tunisko po teroristickém útoku
27.6.2015
2 Reakce turistů na útok
27.6.2015
4 Řecké dluhové drama vrcholí
27.6.2015 18 Americký spor o jižanskou vlajku
27.6.2015 19 Vyvrcholení strážnického festivalu
27.6.2015 20 Místa, kde začala vznikat ČSR
28.6.2015 12 Turisté opouští Tunisko
29.6.2015 18 Řekové z Česka o dění ve vlasti
30.6.2015

20

Krize na trhu s mlékem

30.6.2015

27

Protest Bloku proti islámu
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Datum Pořadí
Titulek
3.7.2015
14 Stěhování z ubytoven do městských bytů
3.7.2015
23 Jak se daří vývozcům
4.7.2015
15 Zánik Českého Aeroholdingu?
4.7.2015
19 Karlovy Vary pod kontrolou
4.7.2015
22 Policejní tým proti internetovým podvodníkům
5.7.2015
8 Rozhodnutí o prolomení těžebních limitů
5.7.2015
16 Dopravní značky, které nejsou vidět
6.7.2015
20 Volání z ciziny: jak ušetřit už letos
6.7.2015
23 Revoluce v analýze DNA
7.7.2015
4 Aktuální situace v Řecku
7.7.2015
18 Turisté a velká vedra
7.7.2015
19 Kontroly bioodpadu
7.7.2015
23 Schůze Poslanecké sněmovny
7.7.2015
24 Jednání o íránském jaderném programu
7.7.2015
27 Chybějící místa v domovech pro seniory
8.7.2015
25 Očima fotografky
8.7.2015
26 Příběh československého pilota RAF
9.7.2015
13 Ochrana před nebezpečnými balvany
9.7.2015
20 Jednání o regulaci obchodních řetězců
9.7.2015
24 Seznam národních kulturních památek bude bohatší
10.7.2015 18 Varování pro turisty v Tunisku
Až 80 tisíc korun za přestup 14letého dítěte mezi
11.7.2015 20
sportovními oddíly
12.7.2015 13 Na Lipně začal jezdit první česko-rakouský cyklobus
13.7.2015 29 Útěk z nejpřísněji střeženého vězení
14.7.2015
2 Peníze pro kraje
16.7.2015 27 Pašování jako tradiční způsob obživy
16.7.2015 30 Hlasitá hudba ničí sluch
17.7.2015
3 Přijde stát o miliardy?

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015

Datum Pořadí
Titulek
17.7.2015
9 Vražda příslušníků námořní pěchoty
17.7.2015 11 Svátek hudby v Českém Krumlově
17.7.2015 16 Úřad nestíhá vyřizovat odvolání
17.7.2015 18 Ochrana před horkem
19.7.2015 10 Archivy Jana Zajíce
19.7.2015 20 Režim v nemocnicích bez sester
20.7.2015
5 Spor o rozdělování uprchlíků
20.7.2015
6 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
20.7.2015 22 Milník americko-kubánských vztahů
20.7.2015 25 Rozsáhlý požár lesa
20.7.2015 26 Zabezpečování skal kolem Ohře
20.7.2015 27 Skromnější podoba pardubického letiště
21.7.2015
3 Růst platů
21.7.2015 10 Situace na východě Ukrajiny
23.7.2015 17 Kritické sucho na Moravě
23.7.2015 23 Zajímavosti kauzy Rath
23.7.2015 24 Závislých na hazardu přibývá
24.7.2015
1 Vazba pro řidiče
24.7.2015 19 Vybírání vysokých poplatků za přítomnost otce u porodu
25.7.2015 19 S hasiči uprostřed plamenů
26.7.2015
7 Epidemie salmonelózy na Plzeňsku
27.7.2015

20

Běženci v Česku

28.7.2015
28.7.2015
28.7.2015
29.7.2015
30.7.2015
31.7.2015

9
24
30
1
10
8

Českem znovu projedou americké transportéry
Těžební limity u Horního Jiřetína
Stěhování raků kvůli suchu
Omezení pro politiky
Trosky ztraceného boeingu?
Cesta ministra zahraničí Zaorálka do Libanonu
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Datum Pořadí
Titulek
31.7.2015 11 Žhářský útok na Palestince
2.8.2015
3 Uprchlická krize v Calais
2.8.2015
18 Účinnější léčba rakoviny
2.8.2015
19 Výroba speciálních léků proti rakovině
3.8.2015
17 Hrozí požáry
4.8.2015
5 Střety v uprchlických táborech
4.8.2015
20 Výběrové řízení na elektronické náramky
5.8.2015
2 Zařízení pro imigranty
5.8.2015
27 Politik posmrtně obviněn za zneužívání
6.8.2015
7 Změny po nehodě ve Studénce
6.8.2015
9 Sedmdesát let od jaderného útoku na Hirošimu
6.8.2015
11 Nový majitel bývalých bytů OKD
7.8.2015
13 Požár lesa u obce Dobřív
7.8.2015
17 Velká investice v Brně v ohrožení
8.8.2015
13 Kam za nižšími teplotami
9.8.2015
2 Zdravotní pojištění
9.8.2015
17 Nástrahy teplého počasí
9.8.2015
24 90 let tlumačovského hřebčince
10.8.2015 15 České loutky v Jeruzalémě
10.8.2015 21 Obce bojují s nedostatkem vody
10.8.2015 23 Tržby maloobchodů
11.8.2015
2 Evropské fondy 2007-2013
11.8.2015
3 Podpora pro tzv. sociální zemědělství
11.8.2015
9 Spor o stavební předpisy v Praze
11.8.2015 12 Nanebepění Johna Lennona
11.8.2015 15 Problémy s uprchlíky na ostrově Kos
11.8.2015 21 Vysoké teploty v neizolovaných domech
12.8.2015 11 Napětí na ukrajinské frontové linii

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015

Datum Pořadí
Titulek
13.8.2015 11 Požár v chemickém podniku očima hasičů
16.8.2015
3 Uprchlíci na řeckém Kosu
16.8.2015
8 Letecká nehoda v Indonésii
16.8.2015 14 Oživení českých lázní
17.8.2015
3 Střety na východě Ukrajiny
17.8.2015
8 Uprchlíci na řeckých ostrovech
17.8.2015 20 Život s Alzheimerovou chorobou
17.8.2015 30 Americko-čínský spor
17.8.2015 31 Problémy pražského metra D
18.8.2015
3 Nápor uprchlíků v Makedonii
18.8.2015
8 Evropské peníze pro české podnikatele
18.8.2015 17 Bezpečnostní náramky kvůli agresivním pacientům
18.8.2015 27 Rozpad Alternativy pro Německo
19.8.2015 23 Korupční kauza kolem České pošty
19.8.2015 26 Opravy a uzavírky v Praze
20.8.2015 13 Napětí v pražské koalici
21.8.2015
4 Maďaři staví na hranicích plot
21.8.2015 21 Vpád vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa
22.8.2015
5 Překažený útok ve Francii
23.8.2015
6 Pátrání po zdroji nákazy
25.8.2015
6 Spor o podporu průmyslové zóny
26.8.2015
7 Ivana Janů v čele ÚOOÚ
26.8.2015 21 Vliv ovzduší na nádorová onemocnění
26.8.2015 24 Koh-i-noor končí v Číně
27.8.2015
5 Zadlužení Čechů
27.8.2015 15 Řešení mléčné krize
27.8.2015 23 Přesuny vojáků i techniky
27.8.2015 26 Nezájem o ruský vojenský veletrh

46

ZKOUMANÉ PŘÍSPĚVKY 10/14
Datum Pořadí
Titulek
28.8.2015
2 Problémy s pašováním uprchlíků
28.8.2015
9 Novinky a změny ve školství
28.8.2015 27 Extrémní léto zvyšuje tržby za nápoje
29.8.2015 27 Obří loutky v Plzni
31.8.2015
7 Střety před ukrajinským parlamentem
31.8.2015 21 Případ Kevina Dahlgrena
1.9.2015

1

Pohyb migrantů v Evropě zesílil

1.9.2015
1.9.2015
1.9.2015
2.9.2015
2.9.2015
2.9.2015
3.9.2015
3.9.2015
4.9.2015
4.9.2015
4.9.2015
4.9.2015
5.9.2015
5.9.2015
6.9.2015

2
12
19
1
7
20
1
21
6
8
11
14
23
24
3

6.9.2015

13

7.9.2015
8.9.2015
8.9.2015
8.9.2015
9.9.2015

11
2
9
21
5

Převoz uprchlíků do Brna
První školní den
Ochrana před podvodnými prodeji
Česko umožní Syřanům dostat se do Německa
Rozhovor s ministrem vnitra Milanem Chovancem
Radmila Kleslová bere sto tisíc korun od ČEZu
Uprchlické drama v Maďarsku
Čínské zbraně
Aktuální situace v Maďarsku
Pomoc uprchlíkům
Průměrná mzda: 26 287
Fotbalová Slavia změnila majitele
Oprava Bezručovy chaty
Ovce a kozy zachraňují louky
Plán na kontrolu hranic
Výši investic, které přijdou z Číny do ČR, odhaduje
prezident Zeman na 10 miliard korun
Českému průmyslu se v červenci dařilo
Požadavky ministerstev
Černá stavba holandského investora
Nezaměstnanost v ČR
Bída v jordánském táboře pro běžence

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015

Datum Pořadí
Titulek
10.9.2015
2 Rodinná politika
10.9.2015
8 Obvinění v případu výbušného zařízení v autobusu
10.9.2015 22 Kauza okolo Oleo Chemical u soudu
11.9.2015 11 Chemické zbraně v Sýrii
11.9.2015 13 Dostavba dálnice D1
11.9.2015 24 Cizinci jako podnikatelé
Demonstrace odpůrců migrace i zastánců solidarity s
12.9.2015
7
uprchlíky
12.9.2015 23 Naše téma: Sčítání škod po dlouhém suchu
12.9.2015 24 Sčítání automobilů
13.9.2015 11 Krkonoše před zimní sezonou
13.9.2015 21 Dunajská jízda amerického konvoje
13.9.2015 23 Cvičení NATO
14.9.2015
1 Hraniční kontroly v Evropě
14.9.2015 21 Budoucnost spolupráce člověka s roboty
15.9.2015
9 Jednání Poslanecké sněmovny
15.9.2015 17 Vítěz tendru státního podniku Lesy ČR
15.9.2015 23 Policejní kroky kvůli uprchlíkům
16.9.2015 10 Schvalování zákona o prokazování majetku
16.9.2015 16 Šance pro české podnikatele v Ázerbájdžánu
16.9.2015 28 Spor o poplatky v nemocnici
17.9.2015
5 Situace na srbských hranicích
17.9.2015
8 Evropské hranice pohledem řidičů
17.9.2015

14

Důchody vzrostou o dost méně

17.9.2015
19.9.2015
20.9.2015
21.9.2015
21.9.2015

19
16
2
3
7

Film Domácí péče bude bojovat o Oscara
Krásná vesnicí roku 2015
Tisíce dalších migrantů v Rakousku
Uprchlíci v Evropě
Výbuch ve výrobně munice
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Datum Pořadí
Titulek
21.9.2015
8 Výbuch střelného prachu
22.9.2015
2 První kroky běženců v Evropě
22.9.2015 23 Skandál ve Volkswagenu
25.9.2015
1 Nevybrané miliardy
25.9.2015
2 Daňové úniky
25.9.2015 20 Kontroly dopravních policistů
25.9.2015 23 Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Systém datových schránek ani po 6 letech nenaplnil
26.9.2015
1
očekávání
26.9.2015
7 Opakované volby do obecních zastupitelstev
26.9.2015
8 Miliardový spor senátora Valenty se státem
26.9.2015 17 Život po dětské obrně
27.9.2015 23 Exhumace ostatků carské rodiny
28.9.2015
3 Ekonomické problémy lékáren
29.9.2015
2 Summit o boji s Islámským státem
29.9.2015 10 Víc peněz pro ambulantní specialisty
29.9.2015 11 Vítkovice Steel končí
29.9.2015 26 Mezinárodní debaty nad osudem Sýrie
30.9.2015
9 Témata jednání vlády
30.9.2015 12 Výstava v ústeckém muzeu
30.9.2015 31 Začíná festival Zlatá Praha
1.10.2015
3 Uprchlická krize v Evropě
2.10.2015 17 Dopady suchého září
2.10.2015 18 Sucho v Česku
3.10.2015 15 Složitá cesta k německé jednotě
3.10.2015 16 Náklady na sjednocení Německa
3.10.2015 21 Rekonstrukce Národního muzea
4.10.2015
6 Velká investice v Ostravě ohrožena
4.10.2015 25 Ocenění unikátního výzkumu

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015

Datum Pořadí
Titulek
5.10.2015 24 Německý řád podal žalobu na navrácení majetku
5.10.2015 32 Nobelova cena pro parazitology
6.10.2015
5 Sílící protiuprchlické nálady
7.10.2015
4 Unijní operace proti pašerákům lidí
7.10.2015 20 Argumenty kancléře Mynáře
7.10.2015 23 Zásah proti pašerákům jaderného materiálu
7.10.2015 25 Nové vrtulníky pro armádu
8.10.2015

28

Korupční skandál ve vedení FIFA

8.10.2015
9.10.2015
9.10.2015
11.10.2015
12.10.2015
12.10.2015
12.10.2015
12.10.2015
12.10.2015
12.10.2015
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015
14.10.2015
14.10.2015
14.10.2015
14.10.2015
15.10.2015
15.10.2015

30
17
20
2
6
10
14
17
19
23
3
15
19
20
1
4
7
21
5
8

Úspěch českého sokolnictví
Policejní mapa rizikových míst
Smrtelné nehody na českých silnicích
Hospodaření nemocnic
Jednání ministrů zahraničí EU o Sýrii
Život na ukrajinské frontové linii
Nejlepší české novinářské fotografie
Ekologické autobusy v Ostravě
Nedostatky v kanalizaci
Vlna uprchlíků nepolevuje
Kauza Vidkun
Čeští vojáci vyjeli do Maďarska
Hlavní závěry vyšetřovací zprávy
Detaily ze zprávy o letu MH17
Zásah ÚOOZ
Reakce na policejní zásah
Nové zázemí na bývalých hraničních přechodech
Rok od útoku na střední škole ve Žďáru nad Sázavou
Jednání evropských špiček o migrační krizi
Američtí vojáci v Afghánistánu
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Datum Pořadí
Titulek
15.10.2015 9 Čerpání evropských dotací
15.10.2015 27 Výstava o historii Akademie věd
16.10.2015 7 Prezident Zeman končí návštěvu Zlínského kraje
16.10.2015 16 Žloutenka na severozápadě Čech
16.10.2015 23 Historický den na Pražském hradě
18.10.2015 5 Tisíce migrantů ve Slovinsku
18.10.2015 7 Rozhodnutí o těžebních limitech
19.10.2015 20 Málo uhlí ve skladech
19.10.2015 27 Špatné značení komplikuje práci záchranářům
19.10.2015 32 Generální oprava katedrály Božského Spasitele
20.10.2015 13 Mnichovská dohoda v české režii
21.10.2015 14 Socha Jošta Moravského v Brně
22.10.2015 3 Napjatá situace na srbsko-chorvatské hranici
22.10.2015 27 Ceny za nejlepší projekty aplikovaného výzkumu
23.10.2015 20 Plány zahraničních misí
24.10.2015 2 Zemědělská půda
24.10.2015 19 Léčba obezity
25.10.2015 17 Laserové oko nad železničním přejezdem
25.10.2015 21 Problémy při komunálních volbách na Ukrajině
26.10.2015 7 Deportace migrantů z Německa
27.10.2015 18 Disciplína a oddanost vůdci od mládí
29.10.2015 20 Klesající ceny paliv
29.10.2015 28 České hvězdy technologického byznysu
29.10.2015 29 Přísnější kontroly v Explosii
Ocenění účastníkům speciálního vojenského kurzu
31.10.2015 10
Komando
31.10.2015 20 Asistenční služby pro seniory
31.10.2015 25 Schody Exorcistovy ve Washingtonu
1.11.2015
3 Vyšetřování pádu ruského letadla

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015

Datum Pořadí
Titulek
1.11.2015 18 Útoky psů na lidi
1.11.2015 19 Útoky psů
2.11.2015
2 Převaděči v ČR
2.11.2015
8 Ivan Bílek končí v čele GIBS
2.11.2015 21 Sucho v Česku
2.11.2015 26 Znojemská charita pomáhá na Ukrajině
3.11.2015
3 Hledání práce po rodičovské dovolené
3.11.2015
4 Zaměstnanost v ČR
4.11.2015
3 Státní rozpočet na příští rok
4.11.2015 16 Zadržena skupina padělatelů bankovek
4.11.2015 22 Novela zákona o ochraně ovzduší
5.11.2015 12 Rizikový přejezd ve Studénce
5.11.2015 19 Nálož na palubě ruského airbusu?
7.11.2015
1 Nový režim poslanců
8.11.2015
5 Demonstrace proti islámu
8.11.2015
7 Historické volby v Barmě
8.11.2015 20 Rámcové školní osnovy
9.11.2015 26 Policejní ochranka pro ministra financí
10.11.2015 21 Česko-čínské investiční fórum
10.11.2015 24 Spor o pozemky u Hradce Králové
11.11.2015 4 Protest uprchlíků v Drahonicích
12.11.2015 3 Uprchlíci v ČR
12.11.2015 9 Zvyšování armádního rozpočtu
12.11.2015 23 Sporný plán na neziskové nemocnice
13.11.2015

17

Odškodnění pro Dagmar Havlovou

13.11.2015
14.11.2015
14.11.2015

24
1
4

Konec plynových atmosférických kotlů
Teror v Paříži
Příběhy obětí
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Datum Pořadí
Titulek
15.11.2015 2 Pátrání po totožnosti atentátníků
Martin Tlapa se v Damašku setkal se šéfem tamní
15.11.2015 20
diplomacie Valídem Mualím
16.11.2015 4 Policejní razie v Bruselu
16.11.2015 20 Kritika zakázek Ministerstva obrany
17.11.2015 4 Demonstrace u Úřadu vlády
18.11.2015 10 Soud v kauze Oleo Chemical
18.11.2015 12 Kritický nedostatek zdravotníků
19.11.2015 22 Opuštěné budovy bývalých supermarketů
19.11.2015 32 Sbírka jídla pro potřebné
20.11.2015 5 Vláda o pomoci v boji proti terorismu
20.11.2015 10 Bohoslužba na zámku v Lánech
20.11.2015 13 Pohádka o hledání štěstí
20.11.2015 15 Žaloba na prezidenta Zemana
20.11.2015 20 Parkovací automaty v ČR
21.11.2015 1 Belgie v pohotovosti kvůli terorismu
21.11.2015 4 Budoucí úkoly německé armády
22.11.2015 20 Stahování vojáků z Vrbětic
23.11.2015 6 Ukrajinská blokáda Krymu
23.11.2015 28 Netradiční pohled do divadelního zákulisí
24.11.2015 2 Sestřelení ruského letadla
24.11.2015 21 Státní dohled nad exekutory
24.11.2015 27 Pomoc bezdomovcům
25.11.2015 2 Situace na turecko-syrské hranici
25.11.2015 3 Ruská opatření v Sýrii
25.11.2015 13 Situace na radnicích v Praze a Ostravě
25.11.2015 20 Podpora elektromobilů
26.11.2015 12 Rekonstrukce Velehradu
28.11.2015 20 Spor o posudky v trestním řízení

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015

Datum Pořadí
29.11.2015 1 Napětí na Východě

Titulek

30.11.2015

1

Klimatický summit OSN

30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
1.12.2015
1.12.2015
2.12.2015
3.12.2015
3.12.2015
4.12.2015
4.12.2015
5.12.2015
5.12.2015
5.12.2015
6.12.2015
6.12.2015
7.12.2015
8.12.2015
8.12.2015
8.12.2015
10.12.2015
11.12.2015
12.12.2015
12.12.2015
12.12.2015
13.12.2015

2
3
6
17
1
13
10
7
11
15
25
2
12
14
2
15
24
30
31
32
7
22
14
22
24
2

Klimatický summit v Paříži
Znečišťování ovzduší
Vydání části pozemků v Březiněvsi
Léčba rakoviny plic
Nižší deficit rozpočtu
Rozpačitý start tzv. hotspotů
Soud o nehodě v Lopeníku
Nové projednání případu podnikatele Vaškůje
Nezájem o řemesla
Znovu přeplněné věznice
Srážka auta s motorovým vlakem
Dluhy a exekuce
Zkáza krásou
Novinky v sociální péči
Zákaz kouření v restauracích
Ztráty vody z děravého potrubí
Mladiství a návykové látky
V Brně schválili rozpočet na příští rok
Svatý rok ve znamení milosrdenství
Jaro v České televizi
Protiútok podnikatelů v hazardu
Aktuální situace na přejezdu
Ptačí chřipka u českých hranic
Betlémské světlo v Česku
Čínsko-severokorejská roztržka
Čerpání evropských dotací
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Datum Pořadí
Titulek
13.12.2015 6 Reakce na klimatickou dohodu
13.12.2015 9 Volby 2016
13.12.2015 12 Ceny Evropské filmové akademie
13.12.2015 17 Horská služba na digitální síti
13.12.2015 21 Peníze na asistenty pro školáky
13.12.2015 23 Děti, které potřebují pomoc
15.12.2015

4

Čeští policisté na evropských hranicích

15.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
17.12.2015
18.12.2015
18.12.2015
19.12.2015
19.12.2015
19.12.2015
19.12.2015
20.12.2015
20.12.2015
22.12.2015

6
9
11
9
19
24
4
14
23
25
11
21
28

Spor o zákaz kouření v restauracích
Koalice proti Islámskému státu
Ústavní soud o adopcích
Jednání pražského zastupitelstva
Práce silničářů v zimě bez sněhu
Kapsáři a falešní měniči peněz
Předvánoční fronty a kolony
Nejvyšší stupeň ohrožení kvůli smogu
Poslední rozloučení s Jiřím Paďourem
Malé vědkyně zkoumají vesmír
Tři mušketýři v Klicperově divadle
Podvody s půjčkami
Provoz elektronických receptů

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015

Datum Pořadí
Titulek
23.12.2015 10 Konec jedné z odstávek v Dukovanech
23.12.2015 12 Bojeschopnost afghánské armády
23.12.2015 31 Boom malých bezpilotních letadel
25.12.2015 6 Smog v čínských velkoměstech
25.12.2015 18 Málo osvětlené malé obce
25.12.2015 22 Do práce i o vánočních svátcích
Téměř pětina obyvatel ČR není napojena na účinnou
26.12.2015 5
kanalizaci
26.12.2015 6 Ojedinělý předdůchodový program
26.12.2015 7 Vzpomínka na oběti tsunami z prosince 2004
26.12.2015 13 Církevní stavby v soukromých rukou
27.12.2015 5 Kauza Lidové domky míří k soudu
28.12.2015 12 Záplavy na severu Anglie
28.12.2015 22 Fronty na registrech vozidel
28.12.2015 28 Hory bez sněhu, skiareály bez výdělků
29.12.2015 6 Zastavené stíhání Pavla Tykače
29.12.2015 13 Mistrovské umění falzifikace
29.12.2015 28 Symboly uprchlické krize
30.12.2015 6 Bezpečnostní prověrka hradního kancléře
30.12.2015 28 Francouzské dráhy a odškodnění za holocaust
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 Základní zjištění
 Metodika posuzování
 Nálezy v 1. pololetí 2015
 Nálezy v 2. pololetí 2015
 Zkoumané příspěvky
 Metodický dodatek
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METODICKÝ DODATEK: rešerše odborných studií 1/2
Zkoumání objektivity a vyváženosti – rešerše odborných studií (1. část):
Objektivita je teoretický abstraktní koncept, jehož naplňování není normativní, tedy není dáno zákonem
ani etickými kodexy, protože obtížná uchopitelnost tohoto konceptu způsobuje obtíže i při jeho
operacionalizaci. Proto teoretikové i analytikové častěji pracují s koncepty „stranickost obsahů“ (anglicky
„partisanship“), „předpojatost“ (anglicky „bias“), „nestrannost“ (anglicky „impartiality“), „vyváženost“
(anglicky „balance“), „transparentnost“ a dalšími. Z praktické nemožnosti operacionalizovat pojem
objektivita vychází i nemožnost kvantifikace tohoto konceptu. Vždy lze hovořit pouze o kvantifikaci výše
jmenovaných kategorií, či lépe řečeno kritérií. Vzhledem k tomu, že přitom ovšem jde o kvalitativní
kritéria, odborné texty se buď o kvantifikaci nesnaží vůbec (toto je logicky častější situace), nebo pomocí
kvantitativní obsahové analýzy určují například to, jaký prostor byl ve sledovaném obsahu poskytnut
politickým stranám a jejich představitelům, a na vyváženost usuzují právě na základě takto získaných
kvantitativních dat. Přesně touto metodou také postupuje i Media Tenor, který ve svých pravidelných
kvantitativních analytických výstupech v kapitole Politika nabízí právě popsané.
Nicméně, předkládaný kvalitativní rozbor vyváženosti (tedy, jak bylo popsáno výše, jednoho z možných
konceptů normativního rázu) vybraných příspěvků Událostí prvního čtvrtletí sledoval, zda tyto svým
zpracováním mohly některé ze subjektů uvést v nevýhodu anebo naopak v přílišnou výhodu. Dosažený
výsledek, který říká, že v 97,1 procentech příspěvků nebyla možná kolize s vyvážeností identifikována,
je kvantifikací specifického výzkumu a specificky aplikovaného analytického postupu, a jeho hodnotu lze
srovnávat s dalšími v tuzemsku i v zahraničí provedenými výzkumy jen složitě a vždy s rezervou. Jak totiž
bylo již popsáno, kvalitativní metody (nesvázané kritériem reliability) na rozdíl od těch kvantitativních,
nejsou definovány přesně „krok za krokem“ stanovenými pravidly, a tudíž je vždy třeba mít na paměti, že
kvantifikace kvalitativních závěrů jsou pouze orientační a pokaždé vzájemně neporovnatelné.
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METODICKÝ DODATEK: rešerše odborných studií 2/2
Zkoumání objektivity a vyváženosti – rešerše odborných studií (2. část):
Rešerše analytických studií ukázala, že v obdobných tuzemských i zahraničních textech (nebo přesněji řečeno, alespoň
v jejich menšinovém výseku, kdy se autoři pokoušejí kvalitativní zjištění nějakým způsobem kvantifikovat) se zmiňované
hodnoty vyváženosti, či kritérií objektivity (koncepty jsou pojmenovávány v závislosti na jednotlivých rešeršovaných
studiích) pohybují od 65 do 98 procent. S dosaženým výsledkem 97,1 procent příspěvků bez narušení kritéria
vyváženosti se tak Události umístily na horní hranici tohoto intervalu.
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