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1. Klíčové výsledky analýzy


Srpnová analýza vyváženosti vysílání ČT byla zejména ve své publicistické části ovlivněna prázdninami
některých pořadů. Po celý měsíc byli vysíláni pouze Reportéři ČT. Po dobu letních olympijských her v Pekingu,
které opanovaly kanál ČT 2, nabízel Události, komentáře pouze program ČT 24, příspěvky z těchto dnů tak
do analýzy nevstoupily.



Nejmedializovanější stranou ve zpravodajských relacích zůstává dlouhodobě ODS, která čerpá zejména
ze svého silného zastoupení v parlamentu, vládě a vedení krajů a velkých měst. V srpnu 2008 si ODS připsala
nejvíce ambivalentních hodnocení ze všech sledovaných politických uskupeních. Tyto nejednoznačné
příspěvky se často zaobíraly jednáním regionálních politiků této strany, z nichž někteří čelí podezření
ze střetu zájmů. Podobná situace nastala v publicistice ČT - nejmedializovanější stranou byla ODS. Ta se jako
jediná stala námětem negativního příspěvku, a to kvůli „rozklíženému“ místnímu sdružení v Klánovicích.
Pořadí parlamentních stran ve zpravodajství nedoznalo opět žádných změn, což se nedalo říci o žebříčku
sestaveném na základě publicistických pořadů, kde s výjimkou první pozice nezůstal kámen na kameni.
Ze subjektů, jež nezasedají v Poslanecké sněmovně, dostala nejvíce prostoru Dělnická strana, o níž se
zmiňovalo celkem pět zpravodajských příspěvků. K politickým stranám ve vysílání ČT viz kap. 2.2.1. a 3.2.1.



Poprvé od prezidentské volby vystoupil Václav Klaus na vrchol žebříčku politiků nejčastěji zastoupených
ve zpravodajství veřejnoprávní televize. K prvenství pomohlo hlavě státu i její zapojení do diskuse ohledně
příčin rusko – gruzínské války na Kavkaze. Negativně byli ve sledovaných zpravodajských pořadech hodnoceni
dva politici, a sice pardubický zastupitel Martin Tichý kvůli řízení v opilosti a Martin Bursík, kterého kritizovala
jeho stranická kolegyně Dana Kuchtová v souvislosti s plánovanou výstavbou přehrady v Nových Heřmínovech.
V publicistice zaznamenal nejvyšší počet výskytů premiér Mirek Topolánek. Negativního hodnocení se dostalo
dvěma politikům – Vítězslavu Jandákovi a Václavu Klausovi. K nepříznivému hodnocení obou politiků přispěly
i vstupy tvůrců pořadů 168 hodin (viz níže). V srpnovém vysílání České televize se neobjevil ani jeden
pozitivně zabarvený příspěvek o některém z tuzemských politiků. Ve většině případů se medializace
sledovaných osob nesla v neutrálním duchu. Viz kap. 2.2.2. a 3.2.2.



Ekonomické zpravodajství ČT ovládly společnosti, jež se z nejrůznějších důvodů dostaly do problémů.
O České dráhy a Dopravní stavby Ostrava se novináři zajímali kvůli železničnímu neštěstí ve Studénce.
Hospodaření Lesů ČR se již do značné míry stalo horkým politickým tématem. Česká pošta se rozhodla zrušit
několik svých poboček, což rozladilo starosty postižených obcí. Viz kap. 2.3. a 3.3.



Ve zpravodajských relacích jsme v průběhu srpna nepozorovali žádný příspěvek, v němž by přímé vystupování
redaktora či moderátora ovlivnilo celkové hodnocení sledovaných subjektů. V publicistice byl vliv redaktora
zaznamenán ve dvou případech. Na negativním hodnocení Vítězslava Jandáka a Václava Klause se podíleli
redaktoři Miroslav Korecký a Martina Lustigová z pořadu 168 hodin, jenž komentuje události na české politické
scéně s jistým nadhledem. Viz kap. 3.3.



Zpravodajství České televize se tentokrát nejvíce věnovalo ekonomickým tématům, do popředí se i kvůli
rusko-gruzínské roztržce na Kavkaze dostal tematický okruh bezpečnost. Dobou vládních a parlamentních
prázdnin lze zdůvodnit menší zájem České televize o politický systém. Naopak svého nejlepšího výsledku
od začátku roku dosáhl tematický okruh doprava. V publicistice se nejvíce příspěvků vztahovalo k tématu
mezinárodní vztahy. Oproti jiným měsícům byla poněkud upozaděna ekonomika, jíž se zpravidla zabývá
pořad POKR, jenž měl v srpnu výluku. K tématům ve vysílání ČT viz kap. 2.1. a 3.1.



Zatímco ve struktuře zpravodajství z hlediska geografického zacílení příspěvků nastaly jen kosmetické
změny, ve struktuře publicistických pořadů došlo k výrazným posunům. Zejména zájem České televize
o situaci v Gruzii a reakci českých politiků na ni navýšil podíl zahraničních příspěvků i příspěvků týkajících se
domova i ciziny. Viz kap. 2.4. a 3.4.
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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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Grafy znázorňují medializaci jednotlivých tematických okruhů v domácím, resp. v zahraničním zpravodajství.
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Od května se na prvním místě žebříčku tematických okruhů zastoupených ve zpravodajství ČT pravidelně
střídají společnost a ekonomika. Tentokrát se více příspěvků týkalo ekonomických témat, okruh společnost
se propadl až na třetí místo za téma bezpečnost.



V rámci okruhu ekonomika (251 příspěvků) se veřejnoprávní televize soustředila jednak na již tradiční
témata, kterými byly například kurz koruny či cena ropy, dále seznámila diváky s aktuálními událostmi typu
snížení úrokových sazeb ČNB či milionové pokuty od antimonopolního úřadu pro Českou lékařskou komoru.
Prostor ve vysílání dostala i dlouhodobější témata. Na ukázku uveďme vinařskou reformu EU, jež si klade
za cíl omezit celkovou rozlohu evropských vinic a zvýšit kvalitu vína (ČT 1, 19:00 Události 10.8.2008).
Mikroekonomickým tématům se věnovala ČT zejména v Událostech v regionech. Ostravská redakce ČT
informovala například o opravě pece v huti Arcelor Mittal či o chystané výstavbě nákupního centra
v Olomouci. Brněnská redakce představila hydraulickou laboratoř blanenské firmy Litostroj. Události
v regionech – Praha seznámily diváky mimo jiné i s problémy provázejícími budování nákupního střediska
Galerie v Liberci. Zahraniční zpravodajství referovalo o znárodňování soukromého majetku ve Venezuele,
o Moskevském autosalonu, o problémech letecké společnosti Alitalia či o pokračující hypoteční krizi v USA.



Tematický okruh bezpečnost (232 příspěvků) zopakoval své nejlepší umístění, kterým bylo druhé místo
z března tohoto roku. O vysokou medializaci daného tématu se do značné míry zasloužila rusko-gruzínská
válka o Jižní Osetii (celkem 37 příspěvků). Z tuzemského dění se Česká televize zajímala o akce pravicových
extrémistů v Hradci Králové a v Ochozu u Brna, o novinky u tuzemské policie a armády či o okolnosti
provázející okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy před čtyřiceti lety (celkem 18 příspěvků).
Zpravodajství z ciziny se kromě války na Kavkaze zabývalo teroristickými útoky v Alžírsku, Pakistánu a čínské
provincii Sin-ťiang, neklidnou situací v Afghánistánu a súdánském Darfúru a v neposlední řadě i propuštěním
palestinských vězňů z izraelských věznic (ČT 1, 19:00 Události 25.8.2008).



Stejně jako v červnu náleželo společnosti (222 příspěvků) v žebříčku témat třetí místo. V daném tématickém
okruhu opět hrály prim zprávy a reportáže z kultury, mezi něž se řadily například informace o filmových,
hudebních či divadelních festivalech. Česká televize se zaobírala i filmovými premiérami (muzikál Mamma
Mia!, Máj), vystoupením známých hudebníků v tuzemsku (kanadská zpěvačka Alanis Morissette) a novými
hudebními alby (písničkářka Radůza). Do tématu společnost dále patřily reportáže připomínající čtyřicáté
výročí vpádu sovětských vojsk do Československa, příspěvky o úmrtích význačných osob (slovenský herec
Dočolomanský, ruský spisovatel Solženicyn) či informace o opravách památek. Srpnové zpravodajství
pojednávalo i o dvou projektech architekta Jana Kaplického – návrzích nové budovy Národní knihovny
a nového koncertního centra v Českých Budějovicích. Mezi dalšími náměty příspěvků k zmíněnému
tematickému okruhu nechyběl průzkum Českého výboru Dětského fondu UNICEF, podle nějž je většina českých
dětí šťastná (ČT 1, 19:00 Události 26.8.2008).



Kriminalita (165 příspěvků) obhájila v žebříčku témat čtvrté místo z minulého měsíce. Ze známých kauz se ČT
věnovala tzv.kuřimskému případu, propuštění manželů Rosnerových z vazby, kde byly kvůli obvinění z týrání
jim svěřených dětí, propuštění někdejší poradkyně ministra financí Barbory Snopkové z vězení nebo vraždě
pětiletého Jana Rokose, jehož zabila vlastní matka. Reportáže o kriminalitě upozornily mimo jiné na otrávení
27 psů jejich majitelkou, na zasílání výhružných dopisů primátorce Karlových Varů či na zmizení desítek
zdravých stromů z chráněné zóny Slavkovského lesa (ČT 1, 18:00 Události v regionech – Praha 19.8.2008).
Příspěvky z ciziny pojednávaly například o odsouzení řidiče Usámy bin Ládina k pěti a půl letům vězení kvůli
podpoře terorismu (ČT 2, 22:30 Události, komentáře 7.8.2008).



Politický systém (150 příspěvků) si v porovnání s červencem o jedno místo polepšil, přesto pro něj znamenala
pátá příčka druhé nejhorší umístění v letošním roce. Podprůměrnou medializaci tématu lze do jisté míry
vysvětlit vládní dovolenou a parlamentními prázdninami. V domácím zpravodajství se ČT zaměřila na tzv.
výměnu starostů, během níž si své funkce prohodili pražský primátor Pavel Bém a starosta obce Suchá Loz
Petr Gazdík. V souvislosti s pražským primátorem referovala televize i o jeho rozhodnutí nekandidovat
na podzimním kongresu ODS na funkci předsedy strany (ČT 2, 22:30 Události, komentáře 4.8.2008). Dalším
často skloňovaným jménem ve zpravodajství ČT se stal Miloš Zeman. Veřejnoprávní stanice odvysílala
příspěvky o jeho údajném vlivu na odchod některých jedinců z poslaneckého klubu ČSSD, o snaze této strany
potrestat jeho bývalého poradce Miroslava Šloufa a o vzniku Sdružení přátel Miloše Zemana, jež usiluje
o expremiérův návrat do politiky. Do daného tématu náležely i reportáže o sporech politiků ohledně
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hospodaření Lesů ČR a o inspekci premiéra Topolánka na jednotlivých ministerstvech. Zahraničnímu
politickému zpravodajství dominovaly americké prezidentské volby, zejména pak sjezd demokratů, jenž
potvrdil nominaci Baracka Obamy na post prezidenta USA. Redaktor Tomáš Etzler pravidelně referoval o dění
v Číně ve spojitosti se srpnovými olympijskými hrami v Pekingu.


Svého doposud nejlepšího umístění dosáhlo téma doprava, které se 123 příspěvky obsadilo šesté místo.
V rámci tohoto tématu nabídla Česká televize divákům reportáže o dopravní situaci na tuzemských
komunikacích, o opravě poškozeného Lanového mostu na pražské Jižní spojce, o komplikacích provázejících
výstavbu dálnice D3 či o plánovaném zrušení Masarykova nádraží v Praze. V dalších příspěvcích se
veřejnoprávní stanice vrátila například k dva roky starému rozhodnutí Ústeckého kraje vypovědět zdejšímu
dopravnímu podniku smlouvu a nahradit ho jiným autobusovým dopravcem. Poškozená strana nyní hrozí kraji
mezinárodní arbitráží (ČT 1, 18:00 Události v regionech – Praha a 19:00 Události – shodně 26.8.2008).
Příspěvky o tragédii na železnici u Studénky byly řazeny do tematického okruhu neštěstí, nehody.
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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 na prvních pěti místech žebříčku politických stran podle počtu příspěvků nedoznalo od začátku roku
žádných změn. Ze subjektů stojících mimo Poslaneckou sněmovnu se tentokráte dostalo největší pozornosti
Dělnické straně, která se organizačně podílela na srazu pravicových extrémistů v Hradci Králové. Ze zástupců
SNK-ED vystoupili ve vysílání veřejnoprávní televize starosta Chabařovic Jiří Záhořík a Jan Votoček z místní
organizace strany na Praze 1, jenž podporuje kandidaturu Martina Mejstříka do Senátu, kterého nominovala
US-DEU (ČT 1, 19:00 Události 7.8.2008).



Drtivá většina zpráv a reportáží se k politickým stranám stavěla neutrálně. V srpnu 2008 nebyl odvysílán žádný
pozitivní ani negativní příspěvek. Z hodnotově zabarvených příspěvků se objevovaly jen ty ambivalentního
ladění, přičemž nejvíce (17) si jich připsala ODS. Většina nejednoznačných příspěvků se vázala k působení
některých občanských demokratů na místní úrovni. Nejčastějším námětem byl střet zájmů, který se podle ČT
týkal i ústeckého radního Petra Ryšavého, jenž při jednání majetkového výboru hlasoval pro prodej městského
domu své firmě (např. ČT 1, 19:00 Události 28.8.2008). Ze střetu zájmů byl obviněn i poslanec Miloš Patera,
který ve sněmovně hlasoval pro udělení dotace společnosti České lázně, kde zastává funkci předsedy dozorčí
rady. Starosta Žatce Erich Knoblauch a pardubický zastupitel Milan Tichý pro změnu čelili podezření, že řídili
pod vlivem alkoholu. Ve třech případech se dostalo ODS ambivalentního hodnocení kvůli resortu zemědělství,
který spravuje občanský demokrat Petr Gandalovič. Ten ve dvou reportážích odmítl kritiku ze strany ČSSD
a předsedy KDU-ČSL Čunka kvůli hospodaření Lesů ČR. Třetí příspěvek pojednával o rozhodnutí ministerstva
zemědělství propagovat konzumaci tuzemských sladkovodních ryb. Česká televize s odkazem na server
Týden.cz uvedla, že reklamní kampaně se zhostí agentura Dorland, jež „má blízko k vládní ODS“ (ČT 1, 19:00
Události 31.8.2008). Jeden ambivalentní příspěvek souvisel s úmyslem vlády odvolat se proti rozhodnutí
arbitrů v kauze Diag Human, jíž má stát vyplatit devět miliard za zmařené obchody s krevní plazmou. Zdeněk
Škromach z ČSSD k tomu poznamenal: „Pokud existuje prostor, tak je třeba bojovat. Nakonec je to
bumerang, který se vrací ODS“ (ČT 1, 19:00 Události 14.8.2008).
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Dva ze čtyř ambivalentních příspěvků o ČSSD odkazovaly na rozhodování této strany, zdali by měl její řady
opustit Miroslav Šlouf, jenž v rozporu se stranických usnesením podporoval v prezidentské volbě Václava
Klause (ČT 1, 19:00 Události a 22:30 Události, komentáře – shodně 1.8.2008). Nejednoznačně vyzněl pro ČSSD
též rozhovor moderátora Martina Veselovského s předsedou strany Jiřím Paroubkem a posléze i komentátorem
MF DNES Martinem Komárkem a politologem Jiřím Pehem. Námětem rozhovorů byla údajná existence dalších
přeběhlíků v poslaneckém klubu ČSSD, vznik Sdružení přátel Miloše Zemana a blížící se přímá volba předsedy
ČSSD (ČT 2, 22:30 Události, komentáře 5.8.2008). Zbývající ambivalentní příspěvek informoval o opileckém
extempore zastupitele Prahy 5 za ČSSD Věnka Fořta v noční tramvaji. Podle ČT se od Fořta distancovali i jeho
straničtí kolegové (ČT 1, 18:00 Události v regionech – Praha 26.8.2008).



Ambivalentní zabarvení měla i krátká zpráva týkající se údajné korupční aféry předsedy KDU-ČSL Jiřího
Čunka. Před krajským soudem stanuli podnikatelé Vaškůj a Šmiřák, kteří se podle obžaloby pokusili podplatit
Marcelu Urbanovou, korunní svědkyni v Čunkově případu (ČT 1, 18:00 Události v regionech – Ostrava
25.8.2008).



Nejvíce tzv. celých příspěvků (věnujících se sledovanému subjektu v celém svém rozsahu) se v srpnu 2008
vztahovalo k ČSSD. Všech sedm bez výjimky referovalo o rozhodování Ústřední kontrolní komise ČSSD ve věci
Miroslava Šloufa, který během prezidentské volby postupoval v rozporu se stranickou linií.

Období: 1.8.2008 – 31.8.2008
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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.


Poprvé od období prezidentské volby (leden, únor) se stal Václav Klaus politikem s největším počtem výskytů
ve zpravodajství České televize. V průběhu roku 2008 se na prvním místě žebříčku vystřídali tři politici –
premiér Mirek Topolánek (4x), lidovecký předseda Jiří Čunek (1x) a právě Václav Klaus (3x). Český prezident
byl ve většině případů zmiňován, jen v osmi z celkových 36 příspěvků dostal prostor k vyjádření. Celkem devět
příspěvků o Klausovi rozebíralo jeho postoj k rusko-gruzínskému konfliktu. S ním souviselo i jediné
ambivalentní hodnocení hlavy státu, na jejíž vyjádření reagoval mimo jiné ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg: „Pan prezident opovrhl odpovědnost ruské strany (…) na tomto konfliktu (…) se podílejí dvě
strany“ (ČT 1, 19:00 Události 18.8.2008).



O žádném z českých politiků nebyl odvysílán pozitivní příspěvek, dvěma z nich se dostalo po jednom
negativním hodnocení. Pardubický zastupitel a starosta sedmého městského obvodu Milan Tichý (není
v grafu) tajil, že před časem řídil v opilosti. Politolog Vladimír Škaloud k tomu ve vysílání ČT poznamenal:
„Tutlání je v každém případě nesprávné a těžko omluvitelné (…) Musí si uvědomit, čím je, zastupuje lidi
a že jim svým způsobem dává také příklad“ (ČT 1, 18:00 Události v regionech – Praha 25.8.2008). Negativně
hodnotila postup Martina Bursíka při schvalování výstavby přehrady v Nových Heřmínovech jeho stranická
odpůrkyně Dana Kuchtová: „Ta snaha komunikovat tady nebyla, snaha o najití kompromisu tady nebyla“
(ČT 1, 19:00 Události 30.8.2008).



Dva politici si připsali po čtyřech ambivalentních příspěvcích. Ministr zemědělství Petr Gandalovič byl
ve třech reportážích podroben kritice ze strany opozice i vládní KDU-ČSL kvůli hospodaření státních lesů.
Ministr se hájil například takto: „Já už jsem několikrát řekl, že co se týká Lesů České republiky, postupujeme
přesně v souladu se zákonem a že v mém resortu jsem schopen toto garantovat“ (ČT 1, 19:00 Události
3.8.2008). Čtvrtý nejednoznačný příspěvek o Petru Gandalovičovi poukazoval na možnou kolizi se zákonem
o střetu zájmu. Ministr zemědělství totiž ve svém majetkovém přiznání bez dalších podrobností uvedl,
že dostal milion od své matky (ČT 1, 19:00 Události 29.8.2008). Do střetu zájmů se podle informací ČT dostal
i ústecký radní Petr Ryšavý (není v grafu), který na jednání majetkového výboru hlasoval pro prodej
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městského domu své firmě. Ryšavý odmítl rezignovat na svou funkci s tím, že se ničeho špatného nedopustil,
přičemž hlasování na majetkovém výboru označil za chybu. Česká televize se věnovala tomuto případu
ve dvou reportážích (25.8.2008 a 28.8.2008), které byly vždy odvysílány jak v Událostech v regionech - Praha,
tak v Událostech.


O třech politicích se ve zpravodajství ČT vyskytly dva ambivalentní příspěvky. Starosta Žatce Erik Knoblauch
(není v grafu) upadl do podezření, že svůj vůz řídil pod vlivem alkoholu (ČT 1, 18:00 Události v regionech a
19:00 Události – shodně 5.8.2008). Člen zastupitelstva Hradce Králové Pavel Rambousek byl spojován
s návrhem změny územního plánu, která vyhovuje společnosti Ekoglobal, v níž dotyčný zastupitel působí coby
jednatel. Zmíněná firma navíc patří Rambouskovu tchánovi. Rambousek na svoji obhajobu uvedl, že se kvůli
možnému střetu zájmů zdržel hlasování, a odmítl, že by kvůli revizi územního plánu činil na někoho nátlak
(ČT 1, 18:00 Události v regionech – Praha a 19:00 Události – shodně 26.8.2008). Dva příspěvky se stavěly
ambivalentně rovněž k vicepremiérovi Jiřímu Čunkovi. První reportáž upozornila na obnovení policejního
vyšetřování Jiřího Čunka kvůli prodeji bytů ve Vsetíně. Vicepremiér jakékoli své pochybení odmítl: „My jsme
říkali, že nakoupíme ty byty a prodáme je občanům za co nejmenší cenu. A teď by nás za to někdo chtěl
vinit. Takže je to úsměvné“ (ČT 1, 19:00 Události 16.8.2008). Druhý nejednoznačný příspěvek o Čunkovi
pojednával o soudním procesu s podnikateli Vaškůjem a Šmiřákem (viz 4.odstavec kap. 2.2.1.).

2.2.2.1.

Vliv redaktora

V srpnu 2008 nebyl zaznamenán vliv redaktora na celkové hodnotové zabarvení příspěvku vůči sledovaným
osobám.
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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.


Pořadí sledovaných ekonomických subjektů ve zpravodajství ČT bylo do značné míry ovlivněno železničním
neštěstím ve Studénce. Tohos se týkala necelá polovina srpnových příspěvků o Českých drahách (9 z 22), jež
se po měsíční pauze vrátily do čela žebříčku firem. Dopravní stavby Ostrava, které tragédii pravděpodobně
zavinily, díky této skutečnosti postoupily na druhé místo.



Tři ambivalentní příspěvky o Českých drahách zkoumaly, kdo nese za železniční neštěstí odpovědnost.
Nejdůležitější otázka zněla, proč v místě stavby nedošlo ke snížení rychlosti či výluce. Dopravní stavby
Ostrava byly kritizovány kvůli několika pochybením. Podle některých informací odmítaly případnou výluku
zaplatit, navíc svěřily subdodavatelům více práce, než povolovala smlouva.



Nejhorší mediální obraz měly v srpnu Lesy České republiky, o nichž Česká televize publikovala dva negativní
a pět ambivalentních příspěvků. V jednom ze dvou negativních příspěvků ČT uvedla: „Hospodaření Lesů České
republiky je podle všeho mnohem zamlženější, než se původně jevilo a než připouští ministr zemědělství Petr
Gandalovič“ (ČT 1, 19:00 Události 23.8.2008). Ve druhé nepříznivé reportáži ČT upozornila, že předmětem
kritiky jsou stamilionové částky ukládané do soukromých fondů, milionové odstupné pro bývalého šéfa
státních lesů Jiřího Holického nebo podvodně uzavřené objednávky za více než sto milionů korun
(ČT 1, 19:00 Události 19.8.2008). V ambivalentních příspěvcích většinou buď vystupovali zástupci
kritizovaného podniku, nebo bylo jejich stanovisko zprostředkováno redaktorem.
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V ambivalentním duchu se nesla publicita České pošty. Dva z celkových sedmi příspěvků se zaobíraly
plánovaným propuštěním dvou a půl tisíce zaměstnanců, zbytek se týkal chystaného rušení několika desítek
poboček, s čímž ovšem starostové postižených obcí nesouhlasí.



Dva za čtyř ambivalentních příspěvků vztahujících se ke společnosti ČEZ poukázaly na nesouhlas některých
nevládních organizací s rychlým postupem v přípravách na dostavbu Temelína. V dalším nejednoznačném
příspěvku reagovala mluvčí této společnosti Eva Nováková na obvinění vznesená zástupci Spolku proti
nemravným cenám elektřiny (ČT 1, 18:00 Události v regionech – Brno 26.8.2008). Poslední ambivalentní
příspěvek seznámil diváky s názory obou stran sporu ohledně prodeje domů, jež obývají zaměstnanci ČEZ. Ti
si na svého zaměstnavatele stěžují, že nechce prodat byty přímo jim, nýbrž tomu, kdo dá nejvyšší nabídku
(ČT 1, 18:00 Události v regionech – Praha 27.8.2008). Pozitivně zabarvená reportáž pojednávala o rekordních
hospodářských výsledcích podniku za první pololetí (ČT 1, 19:00 Události 14.8.2008). Hospodářské výsledky
v prvním pololetí dopadly kladně i pro farmaceutickou společnost Zentiva, která podle ČT zaznamenala
meziroční nárůst zhruba o 19 % (ČT 2, 22:30 Události, komentáře 4.8.2008).

2.3.2.

Vliv redaktora

V srpnu 2008 nebyl zaznamenán vliv redaktora na celkové hodnotové zabarvení příspěvku vůči sledovaným
firmám.
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2.4. Struktura zpravodajství podle geografického zaměření
domácí i zahraniční
domácí zpravodajství
18%

7%

zahraniční zpravodajství

75%
počet příspěvků

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


Ve struktuře zpravodajství podle geografického zaměření příspěvků nenastaly žádné výrazné posuny. O jeden
procentní bod (ze 74 % na 75 %) se navýšil už tak dominantní podíl příspěvků z domova. Rovněž o jeden
procentní bod si polepšilo zahraniční zpravodajství, a to ze 17 % na 18 %. Ve srovnání s červencem si tak
pohoršily pouze příspěvky týkající se zároveň dění doma i v cizině – z 9 % na 7 %.
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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.

Období: 1.8.2008 – 31.8.2008
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3.1.1.

Domácí témata v publicistických pořadech
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Zahraniční témata v publicistických pořadech
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Grafy znázorňují medializaci jednotlivých tematických okruhů v publicistických pořadech ČT s ohledem
na geografické zaměření příspěvků.

Období: 1.8.2008 – 31.8.2008
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Publicistická část vysílání byla ovlivněna prázdninovým provozem. Pravidelně se vysílal pouze pořad
Reportéři ČT, naopak POKR pauzíroval po celý srpen. Otázky Václava Moravce se vrátily do nabídky České
televize v druhé polovině srpna, pořad 168 hodin až v poslední den měsíce.



Tím, že se v srpnu vůbec nevysílal pořad POKR, ztratila své výsadní postavení ekonomika, na jejíž úkor se
nejmedializovanějším tématem publicistiky ČT staly mezinárodní vztahy (11 příspěvků). Osm příspěvků se
točilo kolem rusko-gruzínské války o Jižní Osetii. Pořad Reportéři ČT se ve dvou reportážích vrátil k okupaci
Československa pěti vojsky Varšavské smlouvy před čtyřiceti lety. V Otázkách (31.8.2008) diskutoval Václava
Moravec s exprezidentem Václavem Havlem a předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským o ratifikaci
Lisabonské smlouvy. S výjimkou této diskuse byly všechny příspěvky k tématu mezinárodní vztahy zároveň
zařazeny i do tématu bezpečnost.



Tři z osmi příspěvků publikovaných v rámci tematického okruhu politický systém si všímaly rozdílných názorů
prezidenta Václava Klause a české vlády na rusko – gruzínský konflikt na Kavkaze. Politiky se týkaly i rubrika
Malostranské korekce, shrnutí letních událostí a reportáž o inspekci premiéra Topolánka na ministerstvech
v pořadu 168 hodin. Otázky Václava Moravce (24.8.2008) zprostředkovaly divákům diskusi ministra Petra
Gandaloviče a jeho stínového protějšku z ČSSD Michala Haška o situaci v podniku Lesy ČR. Reportéři ČT
(4.8.2008) se věnovali sporu ohledně zvažované výstavby golfového hřiště v Klánovickém lese. V reportáži
dostali prostor k vyjádření politici z Klánovic i z pražského magistrátu.



Všechny tři příspěvky o tématu společnost pocházely z pořadu Reportéři ČT. První reportáž se soustředila
na kontroverzní osobnost Alžběty Bathoryové, která je považována za jednu z největších vražedkyní všech
dob. Námětem druhého příspěvku byl vznik speciální přepadové jednotky československé armády v 60.letech
(zařazeno též do tématu bezpečnost).



Rovněž do tematického okruhu legislativa, justice náležely tři příspěvky, z nichž jeden se týkal projednávání
Lisabonské smlouvy českých Ústavním soudem (ČT 1, 12:00 Otázky Václava Moravce 31.8.2008). Druhá
reportáž informovala o okolnostech provázejících na Vysočině výkup pozemků, přes něž vedou silnice (ČT 1,
21:40 Reportéři ČT 11.8.2008). Ve zbývajícím příspěvku připomněli Reportéři ČT přelomové rozhodnutí soudu,
který konstatoval, že dospělá Monika Nesvadbová není dcerou otce, který ji vychovával. Doposud bylo možné
zpochybnit otcovství jen půl roku po narození dítěte (ČT 1, 21:40 Reportéři ČT 25.8.2008).

Období: 1.8.2008 – 31.8.2008
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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 příspěvků v publicistických pořadech bylo zaznamenáno několik
změn. Své minulá pořadí si vyměnily ČSSD a Strana zelených, respektive KDU-ČSL a KSČM. Poprvé od začátku
roku se ve sledovaných pořadech neobjevila žádná ze stran, jež nezasedají v Poslanecké sněmovně.



Podruhé za sebou se stala ODS nejčastěji zastoupenou stranou v publicistice veřejnoprávní televize. Jediný
negativní příspěvek upozorňoval na rozkol v klánovické ODS v souvislosti se záměrem jedné společnosti
vybudovat golfové hřiště ve zdejším lese (viz 3.odstavec kap. 3.1.). Inkriminovaná firma – Forest Golf Resort
Praha – ovládla podle informací ČT místní ODS, načež někteří členové – včetně bývalého starosty Klánovic
Jaroslava Loserta – stranu opustili (ČT 1, 21:40 Reportéři ČT 4.8.2008). Námětem jednoho ze tří
ambivalentních příspěvků o dané straně se staly problémy v hospodaření podniku Lesy ČR. Podle sociálního
demokrata Michala Haška a dalších opozičních představitelů souvisí současné dění kolem státních lesů
s vnitrostranickým bojem v ODS. Ministr zemědělství za tuto stranu Petr Gandalovič toto podezření odmítl
a dodal: „Nechte naše vnitrostranické záležitosti, prosím, nám“ (ČT 1, 12:00 Otázky Václava Moravce
24.8.2008). Druhý nejednoznačný příspěvek se týkal měření rychlosti v Mělníku, kde pomocí radaru sledují
dodržování třicetikilometrové rychlosti na železničním přejezdu. Jelikož se jedná o málo frekventovanou
vlečku do sousední továrny, autoři reportáže naznačovali, že místní radnice spíše usiluje o výběr peněz
od nepozorných řidičů než o zvýšení bezpečnosti. Postup města hájil v reportáži místostarosta z řad ODS
Jaromír Kovařík (ČT 1, 21:40 Reportéři ČT 11.8.2008). Do třetice ambivalentně vyzněl pro ODS příspěvek
z rubriky Malostranské korekce pořadu 168 hodin, který poukázal na vystoupení ministra Martina Římana, jenž
se „nepáral s oficialitami“ (ČT 1, 21:45 168 hodin 31.8.2008).



Oba ambivalentní příspěvky o ČSSD byly uveřejněny v pořadu 168 hodin. V rubrice Malostranské korekce
glosoval redaktor Týdne Miroslav Korecký výroky sociálních demokratů Jiřího Paroubka a Vítězslava Jandáka
(31.8.2008). Ve druhém příspěvku Nora Fridrichová při přehledu letních událostí prohlásila: „V Praze
podepsali Karel Schwarzenberg a Condoleezza Riceová dohodu o stavbě americké radarové základny v Brdech.
ČSSD kontrovala poněkud ve stylu retro. Vytasila se s ruským generálem“ (31.8.2008).

Období: 1.8.2008 – 31.8.2008
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Pro Stranu zelených vyzněla nejednoznačně výše zmíněná reportáž o plánované výstavbě golfového hřiště
v Klánovickém lese. Zelení – z jejichž řad vzešel i starosta Klánovic Ladislav Hrabal – s tímto záměrem
nesouhlasí. Investor podle ČT upozorňuje „na střet zájmů zelených úředníků, kteří by měli zůstat nestranní“
(ČT 1, 21:40 Reportéři ČT 4.8.2008).

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.


Po měsíční přestávce se vrátil premiér Mirek Topolánek na první příčku žebříčku, která mu náležela
od března do června. Martin Bursík, jenž byl v červenci nejmedializovanějším politikem v publicistických
pořadech, si tentokrát připsal pouze jeden příspěvek.



Dva politici se stali námětem jednoho negativního příspěvku, přičemž hodnocení obou politiků bylo ovlivněno
i vystupováním redaktora. V souvislosti s názory prezidenta Václava Klause na situaci v Gruzii redaktorka
Martina Lustigová mimo jiné poznamenala: „Klaus, ještě co by premiér, se přitom dokázal dohodnout
v podstatě s každým a na čemkoliv. Třeba na rozdělení federace s Vladimírem Mečiarem nebo na opoziční
smlouvě s Milošem Zemanem. Klaus jako prezident už ale vystupuje zcela jinak, jako sólista s názory spíše
ojedinělými (…) Klaus moc dobře ví, jaká rétorika umí vzbudit mediální humbuk. Ohledně Gruzie připomíná
spíš stanoviska politiků ruských“ (ČT 1, 21:45 168 hodin 31.8.2008). V případě Miroslava Jandáka (není
v grafu) uvedl Miroslav Korecký jeden z jeho výstupů následovně: „Jiní politici byli sice i během léta pro svou
věc nesmírně zapáleni, výsledek se ale často nelišil od těch, kteří se jen váleli na pláži“ (ČT 1, 21:45 168
hodin 31.8.2008).

Období: 1.8.2008 – 31.8.2008
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Pěti politikům se dostalo po jednom ambivalentním hodnocení. Mělnický místostarosta Jaromír Kovářík (není
v grafu) vysvětloval Reportérům ČT, co vedlo město k umístění radaru měřícího rychlost k málo využívané
železniční vlečce (viz 2.odstavec kap. 3.2.1.). Zbývající nejednoznačné příspěvky se vyskytly v pořadu 168
hodin (31.8.2008). Ministr Martin Říman (není v grafu) se podle Miroslava Koreckého „nepáral s oficialitami“,
když prohlásil: „Dobrý den, pane premiére, dámy a pánové, vidím šampaňské, tak budu velmi stručný“
(31.8.2008). Před záběrem Jiřího Paroubka za volantem volebního kamionu ČSSD redaktor Korecký
poznamenal, že někteří politici zjišťovali, že na ně letní dietní kúra moc nezabrala, což jim může vadit
při kampani před podzimními volbami. Na adresu lidoveckého šéfa moderátorka Nora Fridrichová
poznamenala: „Letošní léto vypralo dočista do čista Jiřího Čunka. Podle detektivů Krollu se nepotvrdilo,
že by jeho rodina nemohla uspořit milion korun a je to.“ Miroslav Korecký komentoval záběr na předsedu
sněmovny Miloslava Vlčka (není v grafu) s elektrickým šroubovákem v ruce: „A to bylo obav, že se bývalý
traktorista v tak vysoké ústavní funkci nenajde.“

3.2.3.
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Graf ukazuje, do jaké míry a jakým směrem ovlivnila aktivita redaktorů ČT hodnotové zabarvení příspěvků
o jednotlivých politicích.

Období: 1.8.2008 – 31.8.2008
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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.


Ze sledovaných společností se do publicistické části vysílání ČT „probojovaly“ pouze Lesy České republiky.
Neutrální příspěvek obsahoval vyjádření mluvčího tohoto podniku Radka Drahného k úmyslu společnosti Forest
Golf postavit v Klánovicích golfové hřiště (ČT 1, 21:40 Reportéři ČT 4.8.2008). Ambivalentní zabarvení měla
diskuse politiků Michala Haška a Petra Gandaloviče v Otázkách Václava Moravce. Zatímco prvně jmenovaný
požadoval, aby státní lesy podstoupily forenzní audit, Petr Gandalovič mluvil o „nějaké mediální hře nějakých
lidí, kterým skutečně záleží na tom, aby celou tu situaci destabilizovali“ (24.8.2008).

3.3.2.

Vliv redaktora

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

Období: 1.8.2008 – 31.8.2008
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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.


Malý počet příspěvků a válka v Gruzii se notně podepsaly na struktuře publicistických pořadů podle
geografického zaměření. I díky konfliktu na Kavkaze výrazně vzrostl podíl zahraničních témat (z 0 % na 18 %)
a příspěvků týkajících se jak domova, tak zahraničí (z 16 % na 27 %). Naopak podíl domácích příspěvků se
v porovnání s červencem propadl téměř o 30 procentních bodů (z 84 % na 55 %).

Období: 1.8.2008 – 31.8.2008
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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: 1.8.2008 – 31.8.2008
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