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1. Klíčové výsledky analýzy



Červencová analýza vyváženosti vysílání ČT byla ovlivněna dvěma významnými skutečnostmi. Za prvé:
Události v regionech, které byly dříve jednou ze součástí hlavní zpravodajské relace, se osamostatnily a jsou
vysílány na ČT 1 od 18:00. Tato změna se však ve struktuře zpravodajství ČT podle geografického zaměření
příspěvků výrazněji neprojevila (viz graf 2.4.). Za druhé: Během července nebyly vysílány publicistické pořady
168 hodin a Máte slovo. V průběhu měsíce se k letní pauze připojily i Otázky Václava Moravce a POKR.
Vysílání nepřerušili pouze Reportéři ČT. Medializace sledovaných ekonomických a politických subjektů
v publicistických pořadech se tak zákonitě snížila.



Zatímco v minulém měsíci se zpravodajské příspěvky nejčastěji zaobíraly ekonomikou, tentokrát se Česká
televize nejvíce zajímala o společenská témata. Druhý měsíc za sebou byl pozorován pokles politického
systému v žebříčku témat podle počtu příspěvků. Z květnového druhého místa se tento tematický okruh
postupně propadl až na aktuální šestou pozici. Projevil se zde hlavně začátek prázdnin, který se nevyhnul ani
politické scéně, díky čemuž se do popředí dostávala jiná témata. V publicistických pořadech nenastala
na prvních třech místech žebříčku témat žádná změna, nejfrekventovanějším námětem příspěvků tak opět
byla ekonomika. K tématům ve zpravodajství a publicistice viz kap. 2.1. a 3.1.



Pořadí politických stran podle počtu výskytů ve zpravodajských relacích ČT zůstává od začátku roku stabilní.
Na prvních dvou místech se nacházejí dvě nejsilnější parlamentní strany ODS a ČSSD, za nimiž následují dvě
menší vládní strany KDU-ČSL a Strana zelených. Pořadí uskupení zasedajících ve Sněmovně uzavírá KSČM.
Z ostatních stran bývá díky svému silnému zastoupení v regionech nejčastěji medializována SNK-ED.
V žebříčku stran podle počtu příspěvků v publicistických pořadech dochází ke změnám celkem pravidelně.
Tentokrát ztratila první příčku ČSSD ve prospěch ODS, na sociální demokraty se navíc v počtu příspěvků
dotáhla Strana zelených. K medializaci stran ve zpravodajství a publicistice viz grafy 2.2.1. a 3.2.1.



Prvenství mezi politiky nejčastěji zmiňovanými či citovanými ve zpravodajských pořadech obhájil premiér
Mirek Topolánek. Svého nejlepšího umístění od začátku roku dosáhl Martin Bursík, který skončil druhý.
V porovnání s červnem významně vzrostl zájem České televize o Karla Schwarzenberga a Danu Kuchtovou.
Negativního hodnocení se ve zpravodajských relacích dostalo poslancům Petru Wolfovi a Miroslavu
Grebeníčkovi a regionálním politikům ODS Zdeňkovi Fojtíkovi, Jiřímu Šulcovi a Milanu Jančíkovi. Nejvíce
ambivalentních příspěvků se vztahovalo k Jiřímu Čunkovi, a to zejména v souvislosti s auditem jeho rodinných
financí. Žebříček politiků v publicistických pořadech ovládl předseda zelených Martin Bursík, kterému
k prvenství dopomohlo i jeho vystoupení v Otázkách Václava Moravce ze dne 13.7.2008. Žádný ze sledovaných
politiků nebyl hodnocen pozitivně či negativně, pět politiků si připsalo alespoň jeden ambivalentní příspěvek,
přičemž nejvíce nejednoznačných hodnocení posbíral – podobně jako ve zpravodajství – vicepremiér Jiří
Čunek. K publicitě politiků ve zpravodajských a publicistických pořadech viz kap. 2.2.2. a 3.2.2.



Podruhé během posledních třech měsíců se Lesy ČR staly nejmedializovanější firmou ve zpravodajství
veřejnoprávní televize. Ve třech případech byl tento státní podnik hodnocen ambivalentně. Svou roli zde
sehrálo údajně rizikové ukládání části vydělaných peněz do soukromých fondů. Stejný počet ambivalentních
příspěvků pojednával i o společnosti Kofola, jež dostala pokutu od ÚOHS. Alespoň jeden pozitivně zabarvený
příspěvek odvysílala Česká televize o společnostech OKD a Škoda Auto. V rámci publicistických pořadů se
věnovala ČT třem společnostem, z nichž se ČEZ a Agrofert staly námětem jednoho ambivalentního příspěvku.
Jediná zmínka o společnosti E.ON se nesla v neutrálním duchu.Viz kap. 2.3. a 3.3.



Vliv vystupování redaktora na celkovém vyznění příspěvku vůči danému subjektu byl pozorován ve dvou
případech. Výroky redaktorů ovlivnily negativním směrem hodnocení starosty Prahy 5 Milana Jančíka (viz graf
2.2.2.1.) a chomutovského radního Zdeňka Fojtíka (viz graf 3.2.3.).
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2. Analýza vyváženosti ve zpravodajství
2.1. Tematická struktura zpravodajských příspěvků
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Grafy představují medializaci sledovaných tematických okruhů ve vybraných zpravodajských pořadech České
televize. Levý graf zohledňuje počet příspěvků; pravý graf ukazuje, kolik prostoru bylo tematickýmu okruhům
v jednotlivých příspěvcích věnováno. Tematické okruhy se člení do jednotlivých podtémat (viz příloha analýzy).
K jednomu příspěvku mohlo být přiřazeno více témat.
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2.1.1.
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Grafy znázorňují medializaci jednotlivých tematických okruhů v domácím, resp. v zahraničním zpravodajství.
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Po měsíční přestávce se vrátila Společnost (355 příspěvků) na pozici nejmedializovanějšího tematického
okruhu. Značná část příspěvků k danému tématu se týkala kultury. Česká televize se v nich věnovala
filmovému festivalu v Karlových Varech, hudebnímu festivalu Colours of Ostrava, Letní filmové škole
v Uherském Hradišti nebo výstavě dobových fotografií nazvané Šumavou Karla Klostermanna. Častým
námětem reportáží k tématu společnost byla i oprava památek, ať už se jednalo třeba o záchranu kostela
svatého Kryštofa v Liberci, o novou střechu pro hrad Kašperk či o vilu Tugendhat, jejíž rekonstrukce se
odkládá. Česká televize dále připomněla narozeniny významných osobností – osmdesátiny spisovatele Pavla
Kohouta a devadesátiny exprezidenta JAR Nelsona Mandely. Veřejnoprávní stanice též informovala
o církevních záležitostech, mezi něž patřila i slavnostní mše ve Křtinách, kterou sloužil kardinál Giovanni
Coppa, či záměr brněnských muslimů postavit si ve městě druhou mešitu (ČT 1, 18:00 Události v regionech –
Brno 2.7.2008). Z námětů zpráv ze zahraničí – zařazených do okruhu společnost – zmiňme návrat lodí na
Štrbské pleso nebo varování Drážďanům ze strany UNESCO, že budou kvůli stavbě nového mostu přes Labe
vyškrtnuty z prestižního seznamu památek (ČT 1, 19:00 Události 4.7.2008).



K ekonomickým tématům se vztahovalo celkem 318 příspěvků. Značná část z nich se točila kolem energetické
budoucnosti ČR, a to zejména v souvislosti s uveřejněním prvních výstupů z činnosti tzv. Pačesovy komise. ČT
si dále v rámci ekonomického zpravodajství všímala rostoucího zadlužování českých domácností nebo
posilování a oslabování kurzu koruny. Stranou její pozornosti nezůstalo ani omezení dodávky ruské ropy do ČR,
plánované uzavření závodu společnosti Siemens v pražském Zličíně, krize automobilového a hypotečního trhu
v USA či rozhodnutí Evropské komise pozastavit Bulharsku přístup k finančním prostředkům z unijních fondů
(ČT 2, 22:30 Události, komentáře 23.7.2008). Do tématu ekonomika náležely mimo jiné i reportáže
o stavebním boomu v Ostravě a fúzi pivovarnických gigantů InBev a Anheuser Busch.



V žebříčku tematických okruhů si bezpečnost (239 příspěvků) polepšila z páté na třetí pozici. Přispělo k tomu
i podepsání smlouvy mezi českou a americkou stranou o umístění radarové základny v Brdech. Česká televize
se v červenci dále zajímala o projednávání policejní reformy v Senátu a o kauzu ředitele Vězeňské služby
Ladislava Kuly, jenž byl stíhán kvůli kontroverzní zakázce na rušičky mobilních telefonů ve věznicích (např. ČT
1, 19:00 Události 21.7.2008). V rámci zpravodajství z ciziny se Česká televize věnovala například osvobození
někdejší kolumbijské prezidentské kandidátky Ingrid Betancourtové z rukou povstalců z hnutí FARC. Ve
veřejnoprávním zpravodajství nechyběly ani informace o přestřelce v Istanbulu a dalších nepokojích v Turecku
či o názoru žalobce Mezinárodního trestního tribunálu, že súdanský prezident Umar Bašír nese zodpovědnost
za genocidu v Dárfúru (ČT 1, 19:00 Události 14.7.2008).



V porovnání s minulým měsícem zaznamenal okruh kriminalita (237 příspěvků) zlepšení postavení v žebříčku
témat, když postoupil ze šesté příčky na čtvrtou. Kromě kriminálních deliktů v tuzemsku i v zahraničí se ČT
zaměřila i na zatčení bývalého předáka bosenských Srbů Radovana Karadžiče. Z případů týkajících se známých
osobností referovala ČT o dopravní nehodě hokejisty Ladislava Lubiny, jenž z místa havárie ujel, či
o osvobození manželky Radovana Krejčíře, která u soudu čelila obvinění z podílnictví (ČT 1, 19:00 Události
16.7.2008). Ve zpravodajství ze zahraničí se například objevily příspěvky o napadení budapešťského pochodu
homosexuálů nacionalisty, o zničení figuríny Adolfa Hitlera jedním z návštěvníků muzea voskových figurín
v Berlíně či o úspěchu brazilské policie, jež vypátrala ukradený obraz Pabla Picassa Malíř a modelka (ČT 1,
19:00 Události 20.7.2008).



Po červnové „stříbrné“ příčce se okruh legislativa, justice (216 příspěvků) musel spokojit s pátým místem
v žebříčku témat. I do tohoto tématu byly zahrnuty příspěvky pojednávající o zatčení Radovana Karadžiče
a jeho vydání haagskému tribunálu. Mezi náměty dalších zpráv ze zahraničí patřily okolnosti provázející
zákazy kouření v Německu a Nizozemsku nebo rozhodnutí španělského Nejvyššího soudu, jenž propustil na
svobodu čtyři lidi uvězněné za podíl na teroristických útocích v Madridu v březnu 2004 (ČT 1, 19:00 Události
17.7.2008). Reportáže z domova se týkaly například prodražení stavby Justičního paláce v Brně, výše zmíněné
policejní reformy, schválení transformačního zákona českou vládou nebo dohody státu a společnosti Arcelor
Mittal Ostrava o ukončení arbitráží a všech dalších soudních sporů (např. ČT 1, 18:00 Události v regionech –
Ostrava 10.7.2008).



Okruh politický systém (163 příspěvků) pokračoval v propadu v žebříčku témat. V aktuálním měsíci obsadil
šestou příčku, což pro něj znamenalo nejhorší umístění od začátku roku. Nezanedbatelná část příspěvků
odkazovala na výsledky auditu rodinného majetku vicepremiéra Jiřího Čunka, jejž si nechal u detektivní

Období: 1.7.2008 – 31.7.2008
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kanceláře Kroll vypracovat ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Z dění na české politické scéně, které se
odráželo v námětech zpravodajství ČT, stojí za zmínku spory ve Straně zelených, kteří si na zářijovém sjezdu
vyberou nového předsedu z dvojice Bursík – Kuchtová, nebo kritika vlády ze strany poslance Vlastimila
Tlustého, že nerealizovala ekonomické reformy obsažené ve volebním programu ODS (ČT 2, 22:30 Události,
komentáře 25.7.2008). Zahraniční zpravodajství se mimo jiné zabývalo hlasováním tureckého Ústavního soudu
o možném zákazu vládní strany AKP, rezignací izraelského premiéra Ehuda Olmerta plánovanou na září nebo
jednáním zimbabwského prezidenta Roberta Mugabeho s vůdcem opozice Morganem Tsvangiraiem.

Období: 1.7.2008 – 31.7.2008
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2.2. Politické zpravodajství
2.2.1.

Zastoupení politických stran – podle počtu a rozsahu příspěvků
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Grafy znázorňují publicitu jednotlivých politických stran ve zpravodajských pořadech České televize. Zatímco
levý graf přihlíží k hodnotovému zabarvení příspěvků, pravý graf zohledňuje prostor věnovaný stranám v rámci
příspěvků.


Pořadí politických stran podle počtu příspěvků zůstává od začátku roku neměnné. V červenci 2008 se publicita
politických subjektů ve zpravodajství ČT nesla převáženě v neutrálním duchu. Námětem negativního
příspěvku se staly pouze ODS a KSČM. Pro druhou jmenovanou stranu vyzněla kriticky krátká zpráva
o rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, že bývalý šéf komunistů Miroslav Grebeníček se musí omluvit
aktivistovi Janu Šináglovi, jehož před třemi lety označil za primitiva (ČT 1, 19:00 Události 5.7.2008). Oba
negativní příspěvky týkající se ODS se vztahovaly ke kontroverznímu pronájmu rekreačního areálu
u Kamencového jezera, který na padesát let získala firma spjatá s chomutovským radním za ODS Zdeňkem
Fojtíkem (ČT 1, 18:00 Události v regionech – Praha a 19:00 Události – shodně 10.7.2008).



Již dva měsíce se ve sledovaných zpravodajských relacích neobjevil pozitivně zabarvený příspěvek o politické
straně. Z hodnotově zabarvených příspěvků tradičně převládají ty ambivalentní, a nejinak tomu bylo
i v červenci. Po 11 nejednoznačných příspěvcích si připsaly ODS a ČSSD. Ve třech reportážích se dostalo
ambivalentního hodnocení oběma zmíněným stranám. Stalo se tak u příležitosti odchodu Petra Wolfa z ČSSD,
na kterém se podle sociálních demokratů podílela ODS, jež dotyčného poslance údajně vydírala (např. ČT 1,
19:00 Události 1.7.2008).



Kromě údajného vlivu na Wolfovo vystoupení z ČSSD se ambivalentní příspěvky o ODS též zabývaly kritikou
ze strany poslance Vlastimila Tlustého, podle něhož neplní strana svůj volební program, či přítomností jmen
tří poslanců za ODS v registračních protokolech komunistické vojenské kontrarozvědky. Všichni tři politici
odmítli, že by se za minulého režimu s tajnou službou zapletli (ČT 1, 19:00 Události a ČT 2, 22:30 Události,
komentáře - shodně 28.7.2008). Tři nejednoznačné příspěvky souvisely s konáním představitelů ODS
působících na místní úrovni. Česká televize například informovala o střídání dvou občanských demokratů
v čele radnice Brno – střed, přičemž poznamenala, že odcházející starostka Dagmar Hrubá byla obviněna
ze zneužití svých pravomocí (ČT 1, 18:00 Události v regionech – Brno 2.7.2008).

Období: 1.7.2008 – 31.7.2008
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Necelá polovina ambivalentních příspěvků o ČSSD (5 z 11) pojednávala o odchodu poslance Petra Wolfa z této
strany. Wolf obvinil svého bývalého stranického předsedu z vydírání při prezidentské volbě, na což reagoval
Jiří Paroubek následovně: „Pokud poslanec Wolf nedementuje svá nepravdivá tvrzení, budu a samozřejmě
také sociální demokracie, se domáhat svých práv soudní cestou“ (ČT 1, 19:00 Události 3.7.2008). Námětem
dvou nejednoznačných příspěvků se stala někdejší spolupráce poslance ČSSD Pavla Ploce s vojenskou
kontrarozvědkou. Jeden ambivalentní příspěvek odkazoval na kritiku sociální politiky sociálních demokratů
ze strany ministra Petra Nečase, na niž reagoval ekonomický expert ČSSD Jiří Havel (ČT 1, 19:00 Události
17.7.2008). Nejednoznačně vyzněla i reportáž, která se zaobírala požadavkem ČSSD, aby se jí vicepremiér
Alexandr Vondra omluvil za své prohlášení, že se někdy zdá, jakoby ČSSD - „nebo alespoň část z ní“ - byla
„řízena ruskou vojenskou rozvědkou“ (ČT 1, 19:00 Události 9.7.2008). Ambivalentní ladění měly i dva
příspěvky o dvou politicích ČSSD pracujících v regionech: Primátor Karviné Tomáš Hanzel odmítl kritiku
některých karvinských obyvatel kvůli prodeji městských bytů (ČT 1, 18:00 Události v regionech – Ostrava
1.7.2008). Starosta obvodu Ostrava – Vítkovice Petr Dlabal se vyjádřil k případu rodiny, jež žije v domě
určeném k demolici (ČT 1, 18:00 Události v regionech – Ostrava 3.7.2008).



Všech šest nejednoznačných příspěvků o KDU-ČSL se soustředilo na audit rodinných financí předsedy strany
Jiřího Čunka, který si na svého vládního kolegu nechal vypracovat šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg.
Svůj pohled na tuto záležitost objasňoval Jiří Čunek v rozhovoru poskytnutém České televizi (ČT 2, 22:30
Události, komentáře 22.7.2008). Dva ze tří ambivalentních příspěvků o Straně zelených referovaly
o rostoucím napětí uvnitř této strany, jež vyústilo v zářijový předčasný sjezd, na kterém se o předsednickou
funkci utkají Martin Bursík s Danou Kuchtovou. Zbývající ambivalentní příspěvek poukázal na názor ministra
průmyslu a obchodu Martina Římana, podle něhož zelení porušují koaliční smlouvu, když zpochybňují závěry
energetické komise akademika Václava Pačese. Stanovisko zelených hájila v této reportáži místopředsedkyně
strany Dana Kuchtová (ČT 1, 19:00 Události 6.7.2008). Jediný ambivalentní příspěvek o KSČM upozornil na
komiks umístěný na internetu, který zobrazuje poslance Josefa Vondrušku, jak souloží s vězni. Autoři komiksu
tak naráželi na poslancovu předlistopadovou minulost, kdy měl coby bachař týrat politické vězně
v Minkovicích (ČT 1, 19:00 Události 21.7.2008).



Již třetí měsíc v řadě si nejvíce tzv. celých příspěvků – tedy příspěvků věnujících se danému subjektu
v plném rozsahu – připsala Strana zelených. Zde je důležité poznamenat, že ve všech šesti červencových
případech se Česká televize zaobírala spory uvnitř strany, ve které proti sobě stojí dvě křídla zosobněná
Martinem Bursíkem a Danou Kuchtovou.



Ze stran, jež nezasedají v Poslanecké sněmovně, mělo největší zastoupení SNK-ED, jehož regionální
představitelé vystupovali ve 13 reportážích. Po jedné zmínce zaznamenaly Národní strana, SNK a US-DEU.

Období: 1.7.2008 – 31.7.2008
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2.2.2.

Medializace politiků – podle hodnocení
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Grafy představují nejčastěji medializované politiky ve zpravodajství České televize. Zatímco levý graf přihlíží
k hodnotovému zabarvení příspěvků, pravý graf rozlišuje, zdali byl politik v příspěvku zmíněn či přímo citován.

2.2.2.1.

Vliv redaktora
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Prvenství v pořadí politiků podle počtu příspěvků obhájil Mirek Topolánek, jenž s výjimkou května kraluje
tomuto žebříčku od března letošního roku. Druhé místo znamenalo pro Martina Bursíka jeho nejlepší umístění
v tomto roce. Šéf Strany zelených byl navíc jediným politikem z první pětice, který byl častěji citován než jen
zmiňován. Martin Bursík komentoval v České televizi zejména blížící se stranický sjezd, zveřejnění auditu
Čunkových financí a s ním spojenou otázku, zdali zůstane Karel Schwarzenberg ve vládě. Ostatně ministr
zahraničí se i díky této kauze vyhoupl na páté místo žebříčku, zatímco v červnu se mezi nejmedializovanějšími
politiky vůbec neobjevil. Podobná situace nastala i v případě Dany Kuchtové, o jejíž červencovou publicitu se
zasloužilo zejména její rozhodnutí kandidovat na funkci předsedy Strany zelených.

Období: 1.7.2008 – 31.7.2008
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Pouze dvěma politikům se v červenci 2008 dostalo pozitivního hodnocení, shodou okolností se v obou
případech jednalo o ministry Topolánkovy vlády. V pražských Událostech v regionech uveřejnila ČT krátkou
zprávu tohoto znění: „Za řešení platových podmínek ve školství a taky za zrušení bezplatného posledního
ročníku v mateřských školách vyzdvihl premiér Topolánek na své cestě po jednotlivých resortech ministra
školství Ondřeje Lišku. Topolánek se zastavil i na ministerstev dopravy a sociálních věcí. Šéfa dopravního
resortu Aleše Řebíčka chválil zase za fungování mýtného systému“ (ČT 1 14.7.2008).



Celkem tři politici si ve zpravodajství ČT připsali po dvou negativních hodnocení. Jedním z nich byl bývalý
sociální demokrat Petr Wolf, u něhož se veřejnoprávní televize zaměřila na nesrovnalosti s dotací pro jeho
firmu (ČT 1, 19:00 Události a ČT 2, 22:30 Události, komentáře – shodně 1.7.2008). Negativního hodnocení se
dostalo chomutovskému radnímu Zdeňku Fojtíkovi, jenž zároveň stojí v čele společnosti CV Relax, která si
za nestandardních okolností pronajala od chomutovské radnice areál u Kamencového jezera (viz 1. odstavec
kap. 2.2.1.). Kvůli stejné záležitosti se stal terčem kritiky i ústecký hejtman Jiří Šulc, jenž dal ze svého fondu
firmě CV Relax pět milionů Kč na stavbu sociálního zařízení v areálu jezera a stejnou částku přidělil i
sdružení, jemuž šéfuje Zdeněk Fojtík.



Po jednom negativním příspěvku odvysílala Česká televize o Miroslavu Grebeníčkovi (viz 1. odstavec kap.
2.2.1.) a starostovi Prahy 5 Milanu Jančíkovi. V jeho případě přispěl k negativnímu zabarvení reportáže i
redaktor Luděk Jíra, jenž poznamenal: „Arogance moci, tak někteří zastupitelé i občanská sdružení hodnotí
chování radních v páté městské části v čele s Milanem Jančíkem. Praha 5 dala magistrátu své podněty
na změny územního plánu, aniž by se ptala na názor veřejnosti. Návrhy navíc nechala vypracovat
architektonickými kancelářemi bez jakýchkoliv mantinelů” (ČT 1, 18:00 události v regionech – Praha
4.7.2008).



Prvenství v počtu ambivalentních příspěvků náleželo Jiřímu Čunkovi. Celkem 13 z 15 ambivalentních
příspěvků se vázalo k vicepremiérovu auditu rodinných financí, který na zakázku ministra Schwarzenberga
vypracovala detektivní kancelář Kroll. Česká televize poskytla prostor různým interpretacím výsledkům
auditu. Zatímco podle některých politiků je Čunek na základě tohoto šetření očištěn, jiní se domnívají, že nad
celým případem zůstává celá řada otazníků. Údajné korupční kauzy Jiřího Čunka se dotkly i dva ambivalentní
příspěvky, jejichž námětem byl soudní proces s vsetínským místostarostou Jaromírem Kudlíkem
(ČT 1, 18:00 Události v regionech – Ostrava 9.7.2008), respektive role Nejvyšší státní zástupkyně Renaty
Vesecké v Čunkově případu (ČT 1, 19:00 Události 9.7.2008).

Období: 1.7.2008 – 31.7.2008
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2.3. Ekonomické zpravodajství
2.3.1.

Nejčastěji medializované společnosti – podle hodnocení
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V grafu jsou zachyceny společnosti, jež byly nejčastěji medializovány ve zpravodajských pořadech ČT.


Podruhé za poslední tři měsíce byly Lesy ČR nejčastěji zmiňovaným podnikem ve zpravodajství ČT. Všechny
tři nejednoznačné příspěvky vycházely z informací České televize, že zmíněný státní podnik ukládá
stamiliony korun do soukromých fondů, což je prý podle odborníků rizikové. Mělo se tak navíc dít bez vědomí
dozorčí rady a ministerstva zemědělství, které po odvysílání první reportáže (ČT 1, 19:00 Události 24.7.2008)
zveřejnilo prohlášení, podle nějž ministr Petr Gandalovič před několika týdny posílil kontrolu účetnictví Lesů
ČR (ČT 1, 18:00 Události v regionech – Praha a 19:00 Události – shodně 25.7.2008).



Tři ambivalentní příspěvky pojednávaly i o společnosti Kofola, která dostala od antimonopolního úřadu
pokutu za to, že v rozporu se zákonem určovala ceny svých nápojů pro další prodej. ČT upozornila na slib
Kofoly, že se proti pokutě neodvolá. Všechny tři příspěvky byly odvysílány během jednoho dne (ČT 1, 18:00
Události v regionech – Ostrava, 19:00 Události a ČT 2, 22:30 Události, komentáře – shodně 30.7.2008).



Ambivalentní hodnocení měla dvakrát odvysílaná reportáž o záměru Mostecké uhelné přesvědčit obyvatele
Horního Jiřetína a Černic, aby jí prodali své domy a umožnili tak vytěžit zásoby uhlí pod těmito městy (ČT 1,
18:00 Události v regionech – Praha a 19:00 Události – shodně 1.7.2008). O sedmi sledovaných společnostech
publikovala veřejnoprávní stanice po jednom ambivalentním příspěvku (ČEZ, ČD, Student Agency, E.ON, PRE,
Strabag a Agrofert, který není v grafu). Příspěvek o ČEZ pojednával o stížnosti adresované antimonopolnímu
úřadu, kterou na elektrárenskou společnost podal Spolek proti nemravným cenám elektřiny (ČT 1,
19:00 Události 6.7.2008).

Období: 1.7.2008 – 31.7.2008
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Pozitivně vyzněla dvakrát publikovaná reportáž o nových bezpečnostních opatřeních, pomocí nichž hodlá
společnost OKD zlepšit bezpečnost v dolech (ČT 1, 18:00 události v regionech – Ostrava a 19:00 Události –
shodně 24.7.2008). Dva pozitivní příspěvky se vázaly i ke Škodě Auto. V prvním případě informovala ČT
o meziročním nárůstu prodejů automobilky o 18 % (ČT 2, 22:30 Události, komentáře 15.7.2008). Hodnocení
druhého příspěvku zohledňovalo dominantní podíl mladoboleslavské Škodovky na výrobě osobních vozů v ČR
(ČT 1, 19:00 Události 23.7.2008).



V období od 1.7. do 31.7.2008 nebyla ve zpravodajství ČT žádná ze sledovaných společností hodnocena
negativně.

2.3.2.

Vliv redaktora

V červenci 2008 nebyl zaznamenán vliv redaktora na celkové hodnotové zabarvení příspěvku vůči sledovaným
společnostem.

Období: 1.7.2008 – 31.7.2008
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2.4. Struktura zpravodajství podle geografického zaměření
domácí i zahraniční
domácí zpravodajství
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zahraniční zpravodajství

74%
počet příspěvků

Graf ukazuje poměr příspěvků z domova a ze zahraničí ve sledovaných zpravodajských pořadech České televize.


V porovnání s předcházejícím měsícem mírně vzrostl podíl příspěvků z domova ve zpravodajství ČT (ze 72 %
na 74 %). O jeden procentní bod (z 8 % na 9 %) si polepšily příspěvky na pomezí domácího a zahraničního
zpravodajství. O tři procentní body pak klesl podíl reportáží a krátkých zpráv z ciziny – z 20 % na 17 %.



Vzhledem k výše uvedenému můžeme konstatovat, že osamostatnění Událostí v regionu (dříve součástí hlavní
zpravodajské relace) se výrazněji nepodepsalo na struktuře zpravodajství ČT podle geografického zaměření.

Období: 1.7.2008 – 31.7.2008
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3. Analýza vyváženosti publicistických pořadů ČT
3.1. Tematická struktura publicistických pořadů
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Grafy představují medializaci sledovaných tematických okruhů v publicistických pořadech České televize. Levý
graf zohledňuje počet příspěvků; pravý graf ukazuje, kolik prostoru bylo tematickému okruhu v jednotlivých
příspěvcích věnováno. Tematické okruhy se člení do jednotlivých podtémat (viz příloha analýzy). K jednomu
příspěvku mohlo být přiřazeno více témat.
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3.1.1.

Domácí témata v publicistických pořadech
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Grafy znázorňují medializaci jednotlivých tematických okruhů v publicistických pořadech ČT s ohledem
na geografické zaměření příspěvků.
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Vzhledem k podobě prázdninového vysílání České televize vstoupily do analýzy publicistických pořadů pouze
Otázky Václava Moravce z 6.7.2008, 13.7.2008 a 20.7.2008, Reportéři ČT (7.7., 14.7., 21.7. a 28.7.2008)
a jedno vydání pořadu POKR (3.7.2008). U většiny témat tak byl pozorován značný pokles příspěvků. Například
nejmedializovanější tématický okruh ekonomika si oproti červnu pohoršil z 36 na deset příspěvků, legislativa,
justice z 28 na sedm atd.



Šest z deseti příspěvků o ekonomice odvysílala ČT v rámci pořadu POKR, jenž nabízí servis pro podnikatele.
Tři příspěvky, jež se točily kolem energetiky, uveřejnily Otázky Václava Moravce (2x 6.7.2008 a 13.7.2008).
Jednou reportáží, která se věnovala případům obcházení stavebního řízení, přispěl i pořad Reportéři ČT
(ČT 1 21.7.2008). Tento příspěvek byl též zařazen do tématu legislativa, justice, které se společně
s politickým systémem dělilo o druhé místo žebříčku témat (shodně 7 příspěvků). Otázky Václava Moravce se
mimo jiné věnovaly novému trestnímu a občanskému zákoníku, návrhu ministra spravedlnosti Pospíšila na
změnu při jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce či schůzkám šéfa antimonopolního úřadu Martina
Peciny s majitelem firmy Agrofert Andrejem Babišem (viz kap. 3.3.1.). Pořad Reportéři ČT se zabýval
legislativou v příspěvcích o obcházení stavebního řízení (viz výše), o případech, kdy se zdravý člověk dostane
na psychiatrii, a o příběhu matky, jež byla bez vysvětlení vystěhována z bytu v Golčově Jeníkově. POKR nabídl
divákům „praktické letní daňové rady“ (ČT 1 3.7.2008).



O sedm příspěvků zahrnutých do tématu politický systém se podělily Otázky Václava Moravce (5) a pořad
Reportéři ČT (2). Otázky se ve třech případech zaměřily na kauzu vicepremiéra Jiřího Čunka, v dalších
příspěvcích diskutovali hosté Václava Moravce o Lisabonské smlouvě (Přemysl Sobotka) a o napětí ve Straně
zelených (Martin Bursík). Dvě reportáže pocházející z pořadu Reportéři ČT se dotkly politiky na komunální
úrovni. Jednalo se údajný podvod ze strany radních v obci Úholičky (7.7.2008) a o postup některých
severočeských politiků při pronájmu areálu u Kamencového jezera soukromé firmě CV Relax (28.7.2008).



Do tématu mezinárodní vztahy patřilo šest příspěvků, přičemž polovina z nich se vyskytla v Otázkách Václava
Moravce. Jejich námětem byly česko-americká dohoda o umístění radaru v Brdech (6.7.2008) a Lisabonská
smlouva (13.7.2008 a 20.7.2008). Reportéři ČT se zabývali působením české polní nemocnice v afghánském
Kábulu (28.7.2008). POKR referoval o dotacích Evropské unie určených pro zlepšování životního prostředí
(3.7.2008).
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3.2. Politické subjekty v publicistických pořadech ČT
3.2.1.

Politické strany – podle počtu a rozsahu příspěvků
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Grafy znázorňují publicitu jednotlivých politických stran v publicistických pořadech České televize. Zatímco levý
graf přihlíží k hodnotovému zabarvení příspěvků, pravý graf zohledňuje prostor věnovaný stranám v rámci
příspěvků.


V žebříčku politických stran podle počtu výskytů v publicistických pořadech nastalo v porovnání s předchozím
měsícem malé zemětřesení. Na první místo se probojovala ODS (14 příspěvků). Strana zelených se v počtu
příspěvků (10) dotáhla na v červnu vítěznou ČSSD. Svá minulá pořadí si prohodily KDU-ČSL a KSČM.



Nízký počet hodnotově zabarvených příspěvků zapříčinila hlavně skutečnost, že v červenci nebyl vysílán pořad
168 hodin, který se na českou politiku dívá s jistým nadhledem. Po dvou ambivalentních příspěvcích
odvysílala ČT o ODS a KDU-ČSL. Pro lidovce vyzněly nejednoznačně dva příspěvky o nekončící kauze jejich
předsedy Jiřího Čunka (2x Otázky VM 20.7.2008). ODS byla nejednoznačně hodnocena v souvislosti s postupem
některých svých regionálních politiků. Česká televize upozornila na protest obyvatel pražské Hostivaři proti
výstavbě autobazaru na místě, kde bývala zeleň. Jak uvedla ČT, autobazar zde začal bez stavebního povolení
budovat syn starosty Prahy 15 Jiřího Petříše. Ten v reportáži hájil svůj i synův postup následovně: „To je
úplně běžný, že rozděláte třeba stavbu a požádáte o změnu stavebního povolení během stavby, ne, to taky,
ne. Tak proč by to nemohl on?“ (ČT 1, 21:40 Reportéři ČT 21.7.2008). Ambivalentně vyzněl pro ODS
i příspěvek o pronájmu chomutovského Kamencového jezera soukromé společnosti spjaté z jedním z politiků
této strany. Stejného hodnocení se v této kauze dostalo i ČSSD, jejíž chomutovští zastupitelé podpořili tzv.
Integrovaný plán rozvoje města, z nějž byl areál Kamencového jezera vyjmut (ČT 1, 21:40 Reportéři ČT
28.7.2008).



Ambivalentní hodnocení příspěvku o Straně zelených zohledňovalo spory uvnitř tohoto uskupení. Moderátor
Václav Moravec konfrontoval předsedu zelených Martina Bursíka s názory jeho stranických oponentů (ČT 1,
12:00 Otázky VM 13.7.2008).



Z politických stran nezastoupených v Poslanecké sněmovně se ve vysílání ČT objevila US-DEU, jejíž člen
Tomáš Divina působí ve funkci starosty obce Úholičky, kde mělo údajně dojít k podvodu při čerpání dotace na
stavbu bytového domu (ČT 1, 21:40 Reportéři ČT 7.7.2008).
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3.2.2.

Medializace politiků v publicistických pořadech
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Grafy přestavují nejčastěji medializované politiky v publicistice České televize.Zatímco levý graf přihlíží
k hodnotovému zabarvení příspěvků, pravý graf rozlišuje, zdali byl politik v příspěvku zmíněn či přímo citován.


Poprvé v letošním roce zaznamenal nejvíce výskytů v publicistických pořadech Martin Bursík, k čemuž mu
velkým dílem dopomohla účast v jednom vydání Otázek Václava Moravce (13.7.2008). V dalších dílech tohoto
diskusního pořadu byl šéf zelených buď citován nebo zmiňován. Ambivalentně pro něj vyzněl rozhovor
s moderátorem Moravcem na téma sporů uvnitř Strany zelených a s nimi souvisejícího stranického sjezdu.
Martin Bursík reagoval na vyjádření svých stranických odpůrců, mezi něž patřil i tento výrok Dany Kuchtové:
„Náš předseda má tendenci v podstatě kritiky umlčet, zbavit se opozice“ (13.7.2008).



Rovněž v případě ostatních politiků se jejich medializace v publicistických pořadech sestávala převážně
z vystoupení a zmínek v Otázkách Václava Moravce. Platilo to i pro Jiřího Čunka, o němž uveřejnila ČT
v rámci daného pořadu pět ambivalentních příspěvků, které se týkaly jeho údajné korupce a auditu jeho
rodinných financí, který si u agentury Kroll objednal Karel Schwarzenberg. Pro ministra zahraničí vyzněla
ambivalentně diskuse s Lubomírem Zaorálkem, který Schwarzenbergovi vyčetl, že si zadal audit u zahraniční
kanceláře: „Já jenom říkám, že pokud pan ministr takto prostě rezignoval na činnost policie a státních
zastupitelství, že si takhle zprivatizoval tu kauzu pro firmu Kroll, tak měl odstoupit už v té chvíli z funkce
ministra zahraničí“ (ČT 1, 12:00 Otázky Václava Moravce 20.7.2008).



Po jednom ambivalentním příspěvku publikovala ČT o třech regionálních politicích z řad ODS. O starostovi
Prahy 15 Jiřím Petříšovi byla řeč v předcházející kapitole (viz 2. odstavec kap. 3.2.1.). Reportáž o pronájmu
Kamencového jezera firmě CV Relax se stavěla ambivalentně ke dvěma chomutovských představitelům,
primátorce Ivaně Řápkové a zastupiteli Zdeňku Fojtíkovi. Oba politici dostali v reportáži dostatečný prostor
reagovat na kritiku své osoby, proto bylo celkové vyznění příspěvku vůči nim nejednoznačné. Zatímco
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hodnocení Ivany Řápkové vyplynulo ze záznamu její diskuse s chomutovskými zastupiteli, ve Fojtíkově případě
ovlivňovaly jeho celkové hodnocení negativním směrem výroky reportérů. Jedním z nich byl tento: „Firma
Zdeňka Fojtíká, která obchoduje s městem, je zajímavá ještě něčím. Není vůbec jisté, jestli skutečně patří
Zdeňku Fojtíkovi. Její akcie jsou totiž anonymní“ (ČT 1, 21:40 Reportéři ČT 28.7.2008). Kauze kontroverzního
pronájmu areálu Kamencového jezera se veřejnoprávní televize věnovala již v květnu.

3.2.3.

Vliv redaktora
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Graf ukazuje, do jaké míry a jakým směrem ovlivnila aktivita redaktorů ČT hodnotové zabarvení příspěvků
o jednotlivých politicích.
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3.3. Medializace ekonomických subjektů v publicistických pořadech
3.3.1.
Nejčastěji medializované společnosti v publicistických pořadech – podle
hodnocení
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Graf zachycuje publicitu významných tuzemských firem v publicistických pořadech České televize.


V červencových Otázkách Václava Moravce byly zmíněny tři sledované firmy. Ke společnosti ČEZ se vázaly dva
příspěvky, z nichž jeden měl ambivalentní ladění. Hodnocení tohoto příspěvku odráželo různé názory hostů
Otázek na podíl firmy ČEZ na vysokých cenách elektřiny (ČT 1 6.7.2008). Neutrální příspěvek se soustředil na
úvahy o dostavbě Temelína (ČT 1 13.7.2008).



O E.ON mluvil v Otázkách ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, podle něhož „v ČEZu nejsou takové
platy, jako jsou v E.ON nebo RWE nebo v EDF“ (ČT 1 6.7.2008).



Nejednoznačného hodnocení se dostalo Agrofertu kvůli schůzkám jeho majitele Andreje Babiše s šéfem
antimonopolního úřadu Martinem Pecinou. Svízel je podle moderátora Moravce v tom, že Pecinův úřad
v současnosti projednává Babišovu žádost o další zvětšení jeho firmy (ČT 1 6.7.2008).

3.3.2.

Vliv redaktora

V červenci 2008 nebyl zaznamenán vliv redaktora na celkové hodnotové zabarvení příspěvku vůči sledovaným
společnostem.
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3.4. Struktura publicistických pořadů podle geografického zaměření
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Graf znázorňuje poměr příspěvků z domova a ze zahraničí ve sledovaných publicistických pořadech České
televize.


Ve struktuře publicistických pořadů podle geografického zaměření příspěvků zůstal zachován dominantní vliv
domácích témat (84 %, v červnu 86 %). Podíl příspěvků týkajících se dění doma i v zahraničí vzrostl
z červnových čtyř na aktuálních 16 %. Ve sledovaném období nebyl odvysílán žádný příspěvek z ciziny, což
bylo hlavně způsobeno letní pauzou pořadu 168 hodin.
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4. Metodika
4.1. Úvodem
Cílem analýzy je poskytnout České televizi nezávislé, spolehlivé a věrohodné podklady, které napomůžou
při posuzování vyváženosti zpravodajských a publicistických pořadů. Pod pojmem vyváženost se podle zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, rozumí zejména to, aby „nebyla v celku
vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo
názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém
a společenském životě“. Z dikce zákona vyplývá, že vyváženost je možné a nutné posuzovat pouze v celku
vysílaného programu. Tato analýza se soustředí na nejdůležitější zpravodajské a publicistické pořady České
televize (viz kap. 5.).
Odborníci na média se většinou shodují, že při posuzování vyváženosti vysílání je nutné rozlišovat zpravodajské
a publicistické pořady. Zatímco zpravodajství by mělo nabízet věcné, objektivní informace nutné pro svobodné
vytváření názorů bez hodnotícího komentáře (viz Rada pro rozhlasové a televizní vysílání;
http://www.rrtv.cz/cz/static/faq/objektivita.htm), v publicistických pořadech se u komentátora či redaktora
nějaká forma hodnocení očekává (to ovšem neplatí pro moderátora diskusních pořadů). Tato analýza uvedené
základní odlišení zohledňuje, když posuzuje zpravodajské a publicistické pořady České televize odděleně. Ze
zpravodajských relací jsou sledovány Události, Události v regionech a Události, komentáře, z publicistických
pořadů pak Otázky Václava Moravce, POKR, Reportéři ČT a 168 hodin.
Základní analyzovanou jednotkou je pořad, zpravodajské a publicistické pořady jsou dále členěny na jednotlivé
příspěvky. Jako příspěvek je v analýze označen úsek informující o jedné události – zpravidla buď ve formě
informace přečtené moderátorem ve studiu nebo ve formě reportáže natočené mimo studio, kterou moderátor
uvede.

4.2. Kritéria pro posuzování vyváženosti
Pro potřeby posuzování vyváženosti ve zpravodajství a publicistice analýza sleduje následující kritéria:

4.2.1.

Tematická struktura zpravodajských a publicistických pořadů

Vyváženost ve zpravodajství se kromě poskytování věcných informací projevuje i tematickou pestrostí (např. viz
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2000). Analýza se zaměřuje na sledování
nejdůležitějších tematických okruhů vyskytujících se ve zpravodajských a publicistických pořadech České televize.
U jednotlivých tematických okruhů se sleduje počet příspěvků, jejich geografické zaměření (viz níže) a rozsah
informace o daném tématu v jednotlivých příspěvcích. Tematické okruhy se člení do jednotlivých podtémat
(viz příloha analýzy, tzv. Tematický strom).
K jednomu příspěvku mohlo být přiřazeno i více tematických okruhů.
Sledované tematické okruhy: Bezpečnost, Doprava, Ekologie, Ekonomika, Komunikace a networking, Kriminalita,
Legilstiva a justice, Mezinárodní vztahy, Neštěstí a nehody, Politický systém, Servisní informace, Sociální
problematika, Společnost, Sport, Věda a výzkum, Vzdělání, Zaměstnání, Zdravotnictví.
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4.2.2.

Rozsah informace v příspěvku

Dalším sledovaným kritériem je rozsah informace v příspěvku, tj. kolik prostoru bylo sledovanému tématu či
politickým stranám věnováno v rámci jednotlivých příspěvků. Ty se pak členily do následujících skupin:


celý příspěvek: sledované téma se stalo námětem celého příspěvku



převážná část: téma bylo obsaženo v převážné části příspěvku (cca ¾)



část příspěvku: tématem se zaobírala zhruba polovina příspěvku



menší část: tématu byla věnována menší část příspěvku (cca ¼)



zmínka: téma bylo pouze okrajově zmíněno.

4.2.3.

Zastoupení politických subjektů ve zpravodajství a publicistice

K poměřování takzvané politické vyváženosti je v analýze monitorováno zastoupení politických stran
a jednotlivých politiků v pořadech zpravodajského a publicistického charakteru. Ze stran jsou sledovány ty
zastoupené v Poslanecké sněmovně, zbývající strany jsou zahrnuty mezi ostatní. U každé strany se bere zřetel
na hodnotové vyznění příspěvku (viz níže) a na rozsah informace v příspěvku (viz výše). U politiků je sledováno
hodnocení, dále pak skutečnost, zdali byl politik v příspěvku zmíněn či citován. Analýza se dále zaměřuje na to,
zdali mělo vystupování redaktora vliv na celkové hodnotové zabarvení vůči jednotlivým politikům (viz níže).

4.2.4.

Zastoupení ekonomických subjektů ve zpravodajství a publicistice

Pro lepší posouzení vyváženosti vysílání ČT se analýza soustředí i na medializaci významných tuzemských podniků
ve zpravodajství a publicistice. U jednotlivých podniků bylo sledováno hodnotové vyznění příspěvků a případný
vliv redaktora na hodnocení společnosti.

4.2.5.
Struktura zpravodajství a publicistiky podle geografického zaměření
příspěvků
U jednotlivých tématických okruhů je rozlišováno, zdali se týkají domácího dění či zahraničních událostí. Odlišeny
jsou příspěvky, jež se zároveň týkají dění doma i ve světě. Patří sem například reportáže o setkání českých
představitelů s jejich zahraničními protějšky, o působení tuzemských podniků v cizině či o ČR coby součásti
Evropské unie.

4.2.6.

Hodnotové zabarvení příspěvků

V analýze jsou použity tyto hodnotící parametry: pozitivní, neutrální, ambivalentní a negativní.

4.2.7.

Vliv redaktora

U politiků a ekonomických subjektů analýza sleduje, zdali explicitní výroky redaktora či moderátora měly vliv na
celkové vyznění příspěvku vůči sledovanému subjektu či nikoliv.
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5. Seznam sledovaných pořadů České televize
ČT 1
Otázky Václava Moravce; Události; Události v regionech - Praha; Události v regionech - Brno;
Události v regionech - Ostrava; Reportéři ČT; 168 hodin; POKR; Máte slovo
ČT 2
Události, komentáře

Období: 1.7.2008 – 31.7.2008
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