ANALÝZA PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE, KONKRÉTNĚ
POŘADŮ UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE, REPORTÉŘI ĆT, 168 HODIN, POLITICKÁ
INVENTURA A HYDE PARK Z OBDOBÍ PŘED PARLAMENTNÍMI VOLBAMI V ČR
2010.
Analýza je součástí monitoringu Odboru analýz televizního vysílání Úřadu RRTV,
který mapuje předvolební vysílání vybraných provozovatelů v období před volbami a
během voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Metodika
monitoringu předvolebního vysílání zpravodajských a politicko-publicistických
televizních pořadů byla Radě předloţena na 15. zasedání ve dnech 8. – 9. září roku
2009 (identifikátor 0758/2009, bod č. 69). Základním smyslem monitoringu
předvolebního vysílání je ověřit korektnost informování v období bezprostředně
předcházejícím volbám, tedy v období, které má přímý vliv na volební rozhodování
diváků/voličů. Analýza jednotlivých pořadů i předvolebního vysílání jako celku by
měla odhalit případná odchýlení provozovatelů od povinností uloţených jim zákonem
o vysílání, zejména pak porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., který ukládá
povinnost provozovatele zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti a zejména nebyla v celku
vysílaného programu jednostranně zvýhodňována ţádná politická strana nebo hnutí,
popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to
s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském ţivotě. A
dále ověřit, zda je ve vysílání dodrţován zákaz politické reklamy. Hlavními kritérii při
vyhodnocování dodrţování zásad objektivního informování byly: vyváţenost (tj.
zejména, zda ve vysílání jednotlivých provozovatelů dostali k prezentaci svých
volebních záměrů přiměřený prostor všichni kandidáti do parlamentu, resp. všechna
politická uskupení); nestrannost informování (tj. zejména nezaujatost komentátorů a
moderátorů politických diskusí); informační úplnost, konkrétnost, přesnost a
korektnost.

Analýza zahrnuje následující pořady České televize: Události, komentáře, Hyde
park, Ekonomická inventura, Reportéři ČT a 168 hodin. je zaměřena na období
od 23. března 2010 (konec podávání kandidátních listin) do konce května 2010
(data voleb), zahrnuje u kaţdého analyzovaného pořadu všechny
zaznamenané díly relevantní z hlediska výskytu politických témat, které měly
premiéru v daném časovém úseku. Jsou zaznamenány premiéry a všechny
reprízy analyzovaných pořadů.

UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
ČT24
23. března – 31. května 2010

Hlavní zpravodajsko-analytický pořad ČT. Je vysílán na programu ČT24, každý
všední den od 22:00 hodin, reprízován je na tomtéž programu vždy následující
den od 01:00 hodin a 02:58 hodin.

Období 1 - od 23. března do 15. května
Zaznamenány byly všechny příspěvky, které přinášejí zpravodajství politického
obsahu týkajícího se voleb a vyjádření jednotlivých kandidátů a zástupců
kandidujících politických stran.
Příspěvky týkající se voleb měli většinou formu rozhovorů s politiky, a to jednak ve
formátu širšího a hlubšího záběru dotýkajícího se nejrůznějších oblastí souvisejících
s volebními programy a s pohledem na řešení problémů v různých oblastech
politického a veřejného ţivota v podání představitelů jednotlivých stran, jednak šlo o
kratší vystoupení týkající se bezprostředních aktuálních událostí, související tedy
s volbami jen de facto okrajově. Sem spadá většina příspěvků zástupců ODS,
kteří byli v daném období medializováni početně nejhojněji, přičemţ tento fakt
přímo souvisí s krizí ve straně, která vedla k odchodu M. Topolánka. Vyjádření
jednotlivých politiků, zejména I. Langera, P. Nečase a M. Topolánka, ale i dalších
(Bém, Tluchoř, Bendl, Mencl atd.) byla většinou součástí příspěvků, majících formu
analytické diskuze za účasti politologů a ţurnalistů, kteří se k situaci v ODS
vyjadřovali v této souvislosti většinou značně kriticky.
Zastoupení ostatních politických stran je z hlediska počtu příspěvků adekvátní
situaci na politické scéně v daném období.

Způsob vedení diskuzí ze strany redaktorů je objektivní a věcné, nebyla
zaznamenána snaha ovlivnit diskuzi směrem ke zvýhodnění kterékoli strany či
konkrétního politika.
Výrazným prvkem v tomto období je pravidelná rubrika „Sliby versus realita“, v níţ
vţdy dva představitelé parlamentní strany zodpovídají dotazy směřující k odhalení
moţných rozporů mezi jejich dřívějšími předvolebními sliby a následnými činy.
Dalším výrazným počinem v rámci tohoto pořadu jsou duely – diskuze vţdy dvou
politiků různých stran, kde dostávají příleţitost zástupci neparlamentních uskupení,
většinou v přímém střetu se zástupcem parlamentní strany. Zástupci
neparlamentních stran (Humanistická strana, OBČANÉ.CZ, Konzervativní strana,
Suverenita, Česká pirátská strana, STOP) zde dostali značný prostor k prezentaci,
v reálu větší, neţ můţe být vyjádřeno jedním účastnickým bodem v rámci
následujícího kvantitativního výčtu:

Tabulka 1.
Vystoupení politiků dle počtu příspěvků s jejich účastí – Události, komentáře 23. března –14. května 2010:
Topolánek (ODS) 9
Nečas (ODS) 9
Svoboda (KDU-ČSL) 5
Liška (SZ) 5
Paroubek (ČSSD) 4
Zaorálek (ČSSD) 4
Langer (ODS) 4
Kalousek (TOP 09) 3
P. Sobotka (ODS) 2
Vondra (ODS) 2
Tvrdík (ČSSD) 2
Filip (KSČM) 2
Bém (ODS) 2
Pospíšil (ODS) 1

Kováčik (KSČM) 1
Ander (SZ) 1
Němcová (ODS) 1
Vostrá (KSČM) 1
Vodráţka (ODS) 1
Tluchoř (ODS) 1
Fajmon (ODS) 1
Kochan (ODS) 1
Pecina (ČSSD) 1
Mencl (ODS) 1
Bendl (ODS) 1
Koníček (KSČM) 1
Havlíček (ČSSD) 1
Bobošíková (Suverenita) 1
Šojdrová (KDU-ČSL) 1
B. Sobotka (ČSSD) 1
Drápal (Konzervativní strana) 1
Vlček (ČSSD) 1
Gandalovič (ODS) 1
Tamáš (Humanistická strana) 1
Lhotský (STOP) 1
Havlík (OBČANÉ.CZ) 1
Bartoš (Česká pirátská strana) 1

Tabulka 2.
Zastoupení stran dle počtu vystoupení politiků – Události, komentáře - 23.
března –14. května 2010:

Jde o orientační přehled výskytu jednotlivých politiků a politických stran v první,
„ranné fázi“ předvolebního období, který nezohledňuje kvalitativní hlediska, protoţe
se jednalo takřka výhradně o věcné informace, reagující na aktuální dění, a tyto
informace byly ze strany redaktorů pojímány profesionálně a neutrálně, šlo zejména
o zpravodajské a zpravodajsko-analytické informace o změnách ve vedení ODS.
Výrazný nepoměr počtu vystoupení ODS vs. ostatní strany je způsoben právě touto
situací kolem odchodu M. Topolánka z funkce, která spadá do první části
předvolebního období.
Z celkového hlediska je tedy kvantitativní údaj o nejvyšší míře medializace ODS
v pořadu Události, komentáře v daném období v kontextu přínosu pro průběh
předvolební kampaně značně relativní, neboť ODS zde definuje povětšinou
v negativním světle, navíc vystoupení jednotlivých aktérů mají často podobu
krátkého vyjádření ze záznamu, nikoli tedy rozhovoru ve studiu.
Období 2 - od 16. do 29. května
Období dvou posledních týdnů před volbami byla v rámci analýzy věnována
zvýšená pozornost.

V pořadu pokračují duely, v nich argumentují vţdy představitelé dvou stran.
Z hlediska analýzy předvolebního vysílání jsou tyto duely stěţejním prvkem
pořadu, ostatní příspěvky týkající se voleb jsou víceméně praktického charakteru,
informují o organizační stránce voleb. Informace tohoto druhu jsou pak výhradní
náplní pořadu v posledních třech dnech před volbami, tedy v „období hájení“.
Chování redaktorů, moderujících diskuze v předvolebních duelech, je korektní,
vyváţené a objektivní, nesměřuje v ţádném z případů ke zvýhodnění některého
z diskutujících. Prostor poskytnutý níţe uvedeným stranám je srovnatelný.
Z hlediska kvalitativního i kvantitativního je tedy moţno povaţovat vysílání
pořadu Události, komentáře v období těsně před volbami za vyváţené.

V duelech vystupují zástupci těchto stran:
17. května: Ota ŠTROS (Evropský střed) a David VODRÁŢKA (ODS)
Témata: představení volebních programů, ekonomika, politika, vztah
k Evropské unii, sociální otázky,
18. května: Petr MACH (Strana svobodných občanů) a Jaroslav ROVNÝ (ČSNS)
Témata: představení volebních programů, ekonomika, politika, vztah
k evropské unii, daňová politika, vztah malých a velkých stran,
20. května: Radek JOHN (VV) a Miloš ZEMAN (SPOZ)
Témata: představení volebních programů, ekonomika, politika, vztah
k evropské unii, boj proti korupci, problematika prostituce
21. května: Václav SRB (Koruna Česká) a Jiří NOVOTNÝ (Moravané)
Témata: představení volebních programů, ekonomika, politika, státoprávní
uspořádání, vztahy mezi Čechami a Moravou a Slezskem, problematika potratů,
daňové
24. května: Milan HAMERSKÝ (Liberálové.cz) a Monika ŠATAVOVÁ (Klíčové
hnutí)
Témata: představení volebních programů, ekonomika, daňová politika,
idealismus v politice, vzdělání, vztah k Evropské unii

Duely byly vysílány od 3. května a postupně se v nich vystřídali zástupci všech
kandidujících stran:



pondělí 3. května:ČSSD (č. 9) – Konzervativní strana (č. 5)
úterý 4. května: Česká pirátská strana (č. 23) – KSČM (č. 6)













čtvrtek 6. května: Dělnická strana sociální spravedlnosti (č. 24) – Národní
prosperita (č. 10)
pátek 7. května: Občané.cz (č. 1) – Strana zelených (č. 20)
pondělí 10. května: Humanistická strana (č. 22) – STOP (č. 14)
úterý 11. května: Republikánská strana Československa (č. 11) – Česká
strana národně socialistická (č. 19)
čtvrtek 13. května: Suverenita (č. 21) – TOP 09 (č. 15)
pátek 14. května: KDU-ČSL (č. 17) – Volte Pravý Blok (č. 18)
pondělí 17. května: Evropský střed (č. 16) – ODS (č. 26)
úterý 18. května: Česká strana národně sociální (č. 8) – Strana
svobodných občanů (č. 25)
čtvrtek 20. května: Věci veřejné (č. 4) – Strana práv občanů (č. 13)
pátek 21. května: Koruna česká (č. 7) – Moravané (č. 12)
pondělí 24. května: Liberálové.cz (č. 2) - Klíčové hnutí (č.27)

Ostatní příspěvky týkající se voleb v pořadu Události, komentáře v období od
16. do 29. května:

17. května
V rubrice Průvodce Poslaneckou sněmovnou informace, jak jsou u nás
financovány politické strany.
24. května
V rubrice Průvodce Poslaneckou sněmovnou praktické informace, kdy budou
otevřeny volební místnosti.
25. května
Pár dní před volbami na sebe zaútočily ODS a TOP 09, navíc se objevily zprávy o
propojení části praţské ODS se stranou Věci veřejné. V Událostech, komentářích se
k tomuto tématu vyjádřili politici těchto tří zmíněných stran. K moţnostem povolební
spolupráce se vyjádřili i další politici. Respondenty reportáţe byli: Miroslav
KALOUSEK, první místopředseda strany /TOP 09/, Karel SCHWARZENBERG,
předseda strany /TOP 09/, Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/, Ivan LANGER,
místopředseda strany /ODS/, Vít BÁRTA, volební manaţer strany, volební kandidát
do PS PČR /VV/, František LAUDÁT, poslanec, volební kandidát do PS PČR /TOP
09/, Martin PECINA, ministr vnitra, praţský volební lídr /ČSSD/ a Jiří DOLEJŠ,
poslanec, praţský volební lídr /KSČM/.
Zhodnocení předvolební kampaně z pohledu komentátorů. Hosty ve studiu byli
Zbyněk FIALA, šéfredaktor Literárních novin - Bohumil Pečinka, komentátor Reflexu,
a Erik TABERY, šéfredaktor Respektu.
Praktické informace pro občany, kteří hodlají volit do Poslanecké sněmovny mimo

své bydliště, a o volebních přípravách například vnemocnicích, věznicích atd.
27. května
Informace o tom, ţe v zahraničí se otevřely první volební místnosti. Jakmile se v
sobotu uzavřou volební místnosti, Česká televize vám nabídne první odhad výsledků.
Bude to moţné na základě takzvaných exit polls, tedy dotazování lidí, kteří právě
odvolili.
28. května
Volby 2010: místnosti se otevřely. Několik vyjádření, které při příleţitosti příchodu
k volebním urnám poskytli ČT Václav KLAUS, prezident České republiky, Livia
KLAUSOVÁ, manţelka prezidenta, Jan FISCHER, premiér, Jiří PAROUBEK,
předseda strany /ČSSD/, Petr NEČAS, místopředseda, volební lídr strany /ODS/,
Karel SCHWARZENBERG, předseda strany TOP 09, Cyril SVOBODA, předseda
strany /KDU-ČSL/, Ondřej LIŠKA, předseda strany /SZ/ a Václav HAVEL, bývalý
prezident.
Celé sledované období pořadu Události, komentáře přineslo výsledné
konstatování, ţe v přístupu k jednotlivým politickým stranám a politikům, jak
z hlediska kvantitativního, tak kvalitativního, respektoval provozovatel principy
vyváţenosti a objektivity. Na tomto místě je nutno konstatovat, ţe stíţnost jany
Bobošíkové, vznesená po volbách, na údajnou diskriminaci ze strany České
televize, se z hlediska analýzy pěti pořadů obsaţených v tomto materiálu jeví
jako bezpředmětná, strana Suverenita byla součástí předvolebního vysílání a
její mediální prezentace byla provedena způsobem, který nijak nevybočoval ze
způsobu prezentace srovnatelných politických stran.

HYDE PARK
ČT24
19. dubna – 31. května 2010
Pořad vysílaný na programu ČT24 je komplexně interaktivní. Diváci mají moţnosti
hostům klást otázky prostřednictvím ţivých telefonátů, SMS zpráv, nebo přes Facebook a Twitter, či videodotazy přes portál YouTube. Autoři reportáţe připravují
dotazy také přednatáčením názorů a otázek veřejnosti v terénu. Pořad se tedy snaţí
maximálně reflektovat aktuální zájmy a názory nejširší divácké veřejnosti.
Podoba pořadu je tomu odpovídající, aktéři reagují na otázky týkající se
nejrůznějších témat, nezřídka souvisejících s volbami, ba i politikou samou, jen
poměrně okrajově.

Moderátoři Daniel Takáč a Pavlína Kvapilová se soustřeďují na zprostředkování
diváckých dotazů a snaţí se udrţet rozhovor v kolejích logických návazností,
ne vţdy je to moţné. V ţádném případě moderátoři neprojevují nevyváţený
přístup k hostům, bez ohledu na to, za kterou stranu dotyčný politik vystupuje,
snaţí se o transparentní nestrannost.
Pořad je vysílán kaţdý všední den po osmé večer na ČT24. Běţně se zde vyskytují
hosté z nejrůznějších oblastí ţivota, sportovci, vědci, umělci. Série hostů – politiků,
zaměřená na aktuální předvolební otázky, startuje počínaje 19. dubnem, prvním
hostem v tomto bloku je předseda strany Občané.cz, posledním 24. května Táňa
Fišerová ze strany Klíčové hnutí. Vţdy je pozván zástupce jedné politické strany,
vystřídá se jich tedy celkem 26, tj. všechny kandidující strany – tím je pořad
výjimečný. Ţádná strana není zastoupena dvakrát. Přístup moderátorů
k hostům je nestranný bez ohledu na stranickou příslušnost hostů. Politici
nemají vzhledem k charakteru pořadu příliš prostoru na komplexnější prezentaci
svých názorů a politického programu, snaţí se pouze působit sympaticky, vstřícně a
veskrze pozitivně při reakci na dotazy nejrůznějšího druhu. Výpovědní hodnota
pořadu není tak příliš velká, v řadě případů, zejména zástupců menších stran, jde de
facto hlavně o jejich představení širší voličské veřejnosti.
Klíčem k pořadí, v jakém byly strany prezentovány, byla jejich vylosovaná
volební čísla.
Tabulka 3.
Seznam jednotlivých vydání pořadu Hyde park s přehledem hostů:
19.4. Petr Havlík, předseda strany, Občané. cz
20.4. Milan Hamerský, volební lídr strany, Liberálové. cz
21.4. Vojtěch Filip, předseda strany, KSČM
22.4 Jan Mikulecký, předseda, Konzervativní strana
23.4. Radek John, předseda, Věci veřejné
26.4. Václav Srb, předseda strany, Koruna česká
27.4. Jaroslav Rovný, předseda strany, Česká strana národně sociální
28.4. Milan Urban, místopředseda strany, ČSSD
29.4. Zbyněk Štěpán, volební lídr strany, Národní prosperita
30.4. Miroslav Sládek, předseda strany, SPR-RSČ
3.5. Jiří Novotný, předseda strany, Moravané
4.5. Miloš Zeman, předseda strany, Strana práv občanů – Zemanovci

5.5. Luděk Lhotský, předseda strany, STOP
6.5. Karel Schwarzenberg , předseda strany, TOP 09
7.5. Ota Štros, volební lídr, Evropský střed
10.5. Cyril Svoboda, předseda strany KDU-ČSL
11.5. Ondřej Liška, předseda strany, SZ
12.5. Karel Janko, předseda strany, Česká strana národně socialistická
13.5. Petr Cibulka, předseda strany, Volte Pravý Blok
14.5. Jana Bobošíková, lídryně, Suverenita - blok Jany Bobošíkové
17.5. Jan Tamáš, předseda strany, Humanistická strana
18.5. Ivan Bartoš, předseda strany, Česká pirátská strana
19. 5. Tomáš Vandas, volební lídr strany, DSSS
20.5. Petr Mach, předseda strany, Strana svobodných občanů
21.5. Petr Nečas, volební lídr strany, ODS
24.5. Táňa Fischerová, předsedkyně strany, Klíčové hnutí

168 HODIN
ČT1
28. března – 31. května 2010

Komentovaný přehled událostí, souhrn dění v týdnu, premiérově vysíláno vţdy
v neděli večer na programu ČT1. Autoři se snaţí dění nejen na domácí politické
scéně reflektovat s nadhledem, humorně a ironicky.
Součástí předvolební analýzy je tento pořad z období od 23. března aţ do volební
neděle, s cílem zjistit způsob informování o předvolebním dění a o jednotlivých
stranách z hlediska vyváţenosti a objektivity.

Přehled příspěvků v jednotlivých dílech pořadu 168 hodin v daném období,
které se dotýkají politických stran, politiků nebo předvolební tematiky obecně:

28. března 21:25 hodin ČT1, reprízy 28. března 22:30 hodin a 5:15 hodin ČT24,
30. března 10:55 hodin ČT2
Témata: Kausa Topolánek, Strana zelených totiţ stáhla svou podporu Fischerovu
kabinetu a vyzvala svého ministra Michaela Kocába, aby opustil vládní křeslo, Jiří
Paroubek parkoval v Olomouci na stání pro invalidy a Ivan Langer jezdil po Praze v
limuzíně po tramvajových kolejích.
11. dubna 21:25 hodin ČT1, reprízy 11. dubna 22:30 hodin a 5:15 hodin ČT24,
13.dubna 10:55 hodin ČT2
Témata: Do české vlády přichází další, v pořadí uţ čtvrtá ţena. ODS na ministryni
ţivotního prostředí prosadila dosavadní náměstkyni Rut Bízkovou. Stratégům TOP
09 dělá starosti jejich předseda. Karel Schwarzenberg se totiţ v návalu upřímnosti
přiznal, ţe začátkem 90. let přišel zpět k majetku své rodiny jen díky tomu, ţe
podplatil klíčového restitučního úředníka. Ve Středočeském magazínu, který vydává
úřad hejtmana a poslance Davida Ratha, totiţ na 32 stránkách spatřili portrét svého
krajského vládce hned dvanáctkrát. Místopředseda ODS Ivan Langer nechal
nahlédnout do stranické kuchyně. Politici ODS se prý dělí na získávače a ujišťovače.
Předvolební kampaň jede na plné obrátky a republiku zaplevelily billboardy všeho
druhu. Vedle těch, co slibují tradiční hory doly, ale letos vůbec poprvé masově
dominují ty, které se soupeři posmívají.
18. dubna 21:25 hodin ČT1, reprízy 18. dubna 22:30 hodin a 5:15 hodin ČT24,
20. dubna 10:55 hodin ČT2
Témata: Dlouholetý předseda ODS Mirek Topolánek v pondělí definitivně skončil ve
vysoké politice. Nelehko se s funkcí loučí i bývalý člen vlády a dnes uţ opět pouze
rocker Michael Kocáb. Kondolenční dopis k tragédii polského letadla totiţ napsal na
hlavičkovém papíře úřadu vlády a tituloval se na něm jako bývalý ministr pro lidská
práva. Na politické obloze se občas sejde taková konstelace hvězd, ţe mohou nastat
situace a padat výroky zcela nepředvídatelné. Třeba, ţe komunista pochválí
kapitalismus, ódéesák Evropskou unii, lidovec interrupce a Jiří Paroubek Ivana
Langera. Historicky první televizní duel Nečas – Paroubek přirovnaný k duelu
Večerníček - Kašpárek.
25. dubna 21:25 hodin ČT1, reprízy 25. dubna 22:30 hodin a 5:15 hodin ČT24,
27. dubna 10:55 hodin ČT2
Témata: Lidová tvořivost v české předvolební kampani. Premiér Jan Fischer se stane
viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj.Situace kolem exministra
Michaela Kocába se stala velmi nepřehlednou, takţe snad neuškodí malá

rekapitulace. Senátor ODS Jaroslav Kubera se přímo při schůzi horní komory
parlamentu pochlubil pěkným ţivotním jubileem. Předvolební personální čistky
dopadly na předsedu Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka.

2. května 21:25 hodin ČT1, reprízy 2. května 22:30 hodin a 5:15 hodin ČT24, 4.
května 10:55 hodin ČT2
Témata: Z různých parlamentů světa přicházely tento týden zajímavé zprávy - v
německém parlamentu kdosi spáchal sebevraţdu, v ukrajinském je zase poslanci
fackovali, škrtili a házeli po sobě vejce a dýmovnice. Jediné, oč se v tom českém
tento týden bojovalo, bylo následnictví po končícím předsedovi Miloslavu Vlčkovi.
Ještě, ţe má jinak nudná česká politika ve svých řadách tak výjimečné zjevy, jako je
třeba starosta Prahy 5 Milan Jančík. Na serveru iDNES dokonce zazpíval i odpověď
na otázku, co s ním tedy bude dál. Záznam útoku vosy na M. Kalouska.
9. května 21:25 hodin ČT1, reprízy 9. května 22:30 hodin a 5:15 hodin ČT24, 11.
května 10:55 hodin ČT2
Témata: Marťané jako potenciální koaliční partner J. Paroubka. David Rath se ohradil
proti posledním Malostranským korekcím, v nichţ padla informace o jeho nápadu
postavit v domovské Hostivici originální kašnu. Fontána, která by měla podle hudby
měnit barvu i rytmus stříkání vody, by se podle Ratha neměla platit z krajských
peněz, nýbrţ ze sbírky, které se účastní i sám hejtman. Sociální demokracie po sérii
incidentů oznámila, ţe ruší masové mítinky, protoţe má strach o bezpečnost
návštěvníků.
16. května 21:25 hodin ČT1, reprízy 16. května 22:30 hodin a 5:15 hodin ČT24,
18. května 10:55 hodin ČT2
Témata Opilý muţ, který na mítinku v Brně napadl Bohuslava Sobotku, byl bratr
tamního sociálnědemokratického zastupitele. Jiný problém teď řeší ODS. Nečekanou
ránu jí zasadil Jaromír Jágr, v posledních letech její největší sponzor. Hokejová
legenda, která byla v několikerých volbách maskotem ODS, nečekaně vyhlásila:
"ODS má teď problémy a já mám stejně nejradši Miloše Zemana." Zeman je častou
hvězdou recepcí na ruské ambasádě a jeho pravá ruka Miroslav Šlouf lobbistou
ruského ropného gigantu Lukoil. Ukázky z předvolebních debat, v nichţ politici
nelichotivě hovoří o svých protivnících. Konfrontace slibů politiků s potřebami
běţných občanů městečka Zliv.
23. května 21:25 hodin ČT1, reprízy 23. května 22:30 hodin a 5:15 hodin ČT24,
25. května 10:55 hodin ČT2

Uţ skoro měsíc obráţí předvolební mítinky filmový štáb občanského sdruţení
Inventura. S kandidáty do Poslanecké sněmovny tak diskutují lidé, které by mnohý
čekal spíš za mříţemi ústavu pro mentálně postiţené. Některé z jejich dotazů přitom
dokázaly politiky solidně rozhodit. Hodně lidí se také těšilo na definitivní konec
kontroverzního starosty na Praze 5 Milana Jančíka, ale Jančík v noci na čtvrtek
SMSkou celé jednání zrušil. Výjev ze křtu knihy J. Paroubka.
V následující tabulce jsou graficky zobrazeny počty zmínek o jednotlivých
stranách v pořadu 168 hodin ve sledovaném období. Zmínkou je míněna
prezentace tématu v rámci jednoho příspěvku prostřednictvím citace politika,
přímého výroku politika, či výrokem reportéra o politikovi nebo politické straně.
Jestliţe jde o šířeji pojatou reportáţ, během níţ se dotyčný politik vyskytuje v totoţné
souvislosti opakovaně, je tento prvek ohodnocen jedním bodem, pokud v tématu
figuruje více politiků téţe strany, je ohodnocen více body příslušně k počtu politiků.
Početně dominují jednoznačně ODS a ČSSD jakoţto největší strany. V tabulce
charakteru příspěvků není uvedena poloţka „pozitivní“, neboť ţádná pozitivní
zmínka o politické straně nebo politikovi nebyla v daném období zaznamenána.
Autoři nepřinášejí ţádné nové informace ani analytické vhledy do
problematiky, pouze reflektují události uplynulých dnů se snahou o humornou,
satirickou nadsázku. Proto je největší počet příspěvků zařazen v poloţce
„ironizující“, neboť se v tomto směru nedá hovořit ani o klasické podobě negativní
medializace, jde totiţ skutečně o čistě výsměšnou rétoriku.

Tabulka 4.
Zmínky o politicích a politických stranách s charakteristikou vyznění – 168
hodin - 23. března – 14. května 2010:

EKONOMICKÁ INVENTURA
ČT24
12. dubna – 24. května 2010

Pořad byl v rámci předvolební analýzy monitorován v období od 12. dubna do
volebního víkendu s cílem zjistit, zda a jak se zde odvysílané příspěvky dotýkají
politického ţivota, zda tematicky souvisejí s volbami a zda tyto příspěvky
nevykazují prvky neobjektivity či nevyváţenosti.
Jde o předvolební ekonomický speciál, vysílaný v rámci pořadu Ekonomika ČT na
programu ČT24 v období před volbami jako týdeník vţdy v pondělí a zaměřený na
zjištění, jak se jednotlivé strany ve svých programech a názorech vypořádávají
s ekonomickou problematikou. Bylo odvysíláno celkem sedm dílů. Některé díly
jsou s účastí politiků, některé jsou pouze s účastí expertů, kteří hodnotí
programy politických stran z hlediska dané tematiky.

Přehled dílů:
12.4. 21:00 hodin, repríza 13.4. 02:00 hodin
Tématem je otázka zavedení eura - ano či ne, případně kdy.
Hosty jsou: Eduard Janota - ministr financí, Martin Jahn - viceprezident Svazu
průmyslu a dopravy, Petr Vyhnálek - šéf řetězce Globus, Jaroslav Šulc - ekonomický
expert odborů, Petr Robejšek – politolog, Jan Macháček - komentátor
Hospodářských novin a týdeníku Respekt, Igor Barát - muţ číslo 1 při vyjednávání
euru na Slovensku.

19.4. 21:00 hodin, repríza 20.4 02:00 hodin
Téma - zadluţení státu, schodek rozpočtu, splátky úroků, dluhová past. Bude nutné
osekávat rozpočet? Jaké jsou recepty politických stran?
Hosty jsou: Jan Mládek, ekonomický expert ČSSD, Martin Kocourek - předseda
dozorčí rady ČEZ a poradce ODS v ekonomických otázkách, Jiří Dolejš - bývalý
prognostik a místopředseda KSČM, Miroslav Kalousek - místopředseda TOP 09,
Miroslav Kříţek - podnikatel, Ondřej Jonáš - finanční poradce.

26.4. 21:00 hodin, repríza 27.4 02:00 hodin
Téma – zdravotnictví- kolik lidé odvádějí na zdravotním pojištění z platu a jakou péči
za to dostanou? Co budou hradit pojišťovny, a co ne?
Hosté: Jaroslav Krákora (ČSSD) - člen chomutovského zastupitelstva, předseda
poslaneckého výboru pro zdravotnictví, Marek Šnajdr (ODS) - náměstek ministra
zdravotnictví, Soňa Marková - poslankyně za KSČM, Rudolf Zajac - bývalý
slovenský ministr zdravotnictví, Tomáš Zima - děkan 1. Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy, Vladimír Kothera - ředitel zdravotní pojišťovny Metal-Aliance a viceprezident
Svazu zdravotních pojišťoven, Tomáš Szalay - někdejší redaktor a moderátor
televize Markíza.
3.5. 21:00 hodin, repríza 4.5. 02:00 hodin
Téma - důchodový systém.
Hosté: Vladimír Špidla (ČSSD), Pavel Drobil (ODS), Miroslav Opálka (KSČM),
Ludmila Müllerová (TOP 09), Aleš Michl - z analytického týmu Raiffeisenbank, Petr

Soukup – sociolog, Vladimír Bezděk - předseda komise pro přípravu důchodové
reformy.
10.5. 21:00 hodin, repríza 11.5. 02:00 hodin
Téma – doprava.
Hosté: Václav Šípek – místostarosta Branova, Miroslav Dvořák – generální ředitel
ČSA, Petr Ţaluda - ředitel Českých drah, Tomáš Jílek – Ředitelství silnic a dálnic,
Miroslav Uchytil – starosta Chlumce nad Cidlinou, Gustav Slamečka - ministr
dopravy, Vladislav Bína - docent na Dopravní fakultě ČVUT.
17.5. 21:00 hodin, repríza 18.5. 02:00 hodin
Téma – nezaměstnanost a její moţná řešení.
Hosté: Zdeňka Rulíšková (ODS) - starostka Štětí, Kateřina Konečná (KSČM), Milan
Štěch (ČSSD), Jaromír Drábek (TOP 09), Petr Gandalovič (ODS).

24.5. 21:00 hodin, repríza 25.5 02:00 hodin
Téma : Daně - přímé vs. nepřímé. Kolik stát od lidí a firem vybere a co jim za to
nabízí?
Hosté: Jan Mládek - ekonomický expert ČSSD, Miroslav Kalousek - místopředseda
TOP 09, Miloslava Vostrá - poslankyně za KSČM, členka rozpočtového výboru,
Michal Doktor – poslanec za ODS, člen rozpočtového výboru, Jan Linhart – daňový
poradce, David Borkovec - ředitel daňového a právního oddělení
PricewaterhouseCoopers.
Výběr politiků vychází z aktuálních výzkumů volebních preferencí, zváni byli vţdy
zástupci prvních čtyř stran.
Debaty jsou vedeny věcně, politici se snaţí představit svůj pohled na daná témata,
přístup moderátorů je nestranný a nevykazuje ţádné známky snahy zvýhodňovat
kteréhokoli z účastníků debaty nebo některý názorový směr. Výčet pozvaných
hostů dokládá, ţe autoři byli vedeni snahou představit problematiku vţdy jednak
z hlediska čistě odborného, jednak z hlediska politického, a v tomto směru dbali na
vyváţenost v zajištění účasti politiků z obou stran pravolevého spektra. Také
hodnocení expertů, kteří se vyslovovali k názorům a plánům jednotlivých
politických stran, lze povaţovat za věcná a v rámci moţností apoliticky
odborná. Pořad lze označit za objektivně a vyváţeně připravený a zpracovaný.

Tabulka 5.
Účastníci debat v rámci sedmi vydání předvolebního speciálu Ekonomická
inventura:

REPORTÉŘI ČT
ČT1
29. března – 31. května 2010

V rámci analyzovaného období bylo odvysíláno osm dílů pořadu, které obsahovaly
reportáţe nějakým způsobem související s volbami, respektive politikou vůbec. Větší
část reportáţí s politickým děním nesouvisí (o muţi, který pohladil Obamu,
o ekologických problémech, o problematice plastických operací apod.)
V rámci politicky zabarvených příspěvků se početně nejčastěji vyskytují politici
ODS. Vzhledem k tomu, ţe z podstaty dramaturgického zaměření pořadu plyne,
ţe reportáţe jsou v drtivé většině kritické, neplyne z tohoto prvenství ţádná
výhoda, znamená to pouze, ţe byla ODS nejčastěji kritizována.
Většinou se ovšem jedná o okrajovou kritiku (v případě ODS i dalších stran),
stěţejním tématem reportáţí nebyla kritika strany či konkrétního politika, ale šlo o
různé kauzy, které se nějakým způsobem dotkly konkrétního člověka spojeného

s určitou stranou. Typický příklad – v reportáţi o okolnostech mezinárodní arbitráţe
Diag Human je zmiňována kyperská firma podnikající v Chomutově podezřelým
způsobem, při této příleţitosti je dotazován náměstek chomutovské primátorky
z ODS, který nepříliš přesvědčivě popírá své povědomí o aktivitách této firmy,
vyznění jeho výstupu je tedy negativní, ale on sám ani jeho strana nejsou přímo
předmětem reportáţe. T
Tento způsob prezentace je typický pro všechny zaznamenané případy v níţe
popsaných reportáţích, a to pouze s dvěma výjimkami: První je reportáţ o
hospodaření starosty Prahy 5 M. Jančíka (ODS), která je kritikou právě této
konkrétní osoby, a dále v posledním předvolebním vydání reportáţ o nových
stranách, která kriticky reflektuje představitele TOP 09, SPO a VV
a pochybovačně se vyjadřuje o věrohodnosti jejich předvolebních slibů.
Politici z ČSSD se vyskytují minimálně, zmínky o nich jsou zato vyhodnotitelné jako
neutrální nebo dokonce pozitivní, jedná se ovšem pouze o zcela okrajové prvky
reportáţí.
Jedinou výjimku směrem k výrazněji pozitivní referenci o politicky angaţovaném
člověku tvoří reportáţ o Jaromíru Štětinovi (BEZPP), která ovšem pojednává o jeho
osobní humanitární pomoci čečenskému uprchlíkovi.
Souhrnem lze tedy konstatovat, ţe z celkového vyznění pořadu za sledované
období lze vyvodit vysokou míru kritičnosti, ale nelze dovodit ţádné úmyslné
zvýhodňování některé politické strany, osoby nebo názorové části politického
spektra.

Přehled všech reportáží v jednotlivých dílech pořadu Reportéři ČT v
monitorovaném období:
29.3. 21:30 hodin ČT1, reprízy 31.3. 12:40 hodin ČT2, 3.4. 01:17 hodin a 05:07
hodin ČT24, 10.4. 01:16 hodin a 05:06 hodin ČT24
- Reportáţ o okolnostech největšího obchodního sporu v historii země - mezinárodní
arbitráţe Diag Human. Začátkem roku se do ní přihlásily dvě firmy - jedna švýcarská
a jedna z karibského ostrova Svatý Vincent a Grenadiny. Jejich majitelé jsou
neznámí a dohromady usilují o víc neţ tři miliardy korun od českého státu. Zahraniční
právník, který do arbitráţe přihlásil karibskou firmu, je klientem advokátní kanceláře
jednoho z rozhodců - Milana Kindla. V rozhovoru o podnikání firmy v této souvislosti
podezřelé vystupuje (tři věty) náměstek primátorky Chomutova Jan Řehák z ODS,
který popírá, ţe by věděl cokoli o aktivitách firmy v jeho městě, jeho vystoupení
vyznívá nevěrohodně.
- Kausa starosty Prahy 5 Milana Jančíka. Ten bez souhlasu zastupitelstva podepsal
smlouvu s firmou, která má pro radnici vybírat dluţné nájmy za desítky milionů korun.
Kdyţ se ukázalo, ţe firma neplatí, jak má, před zastupiteli zatajil varovné zprávy
auditora. Odpovědi se autoři nedočkali ani na radnici, ani v inkriminované firmě. Mlčí i

zakladatel agentury Luboš Bárta. Vyjadřovat se nechce ani někdejší člen její dozorčí
rady, bývalý zastupitel na Praze 5 a dnes prorektor policejní akademie Bedřich
Šesták.
- Příběh muţe, který pohladil Obamu a pak se vydal do světa.
12.4. 21:25 hodin ČT1, reprízy 14.4. 12:40 hodin ČT2, 17.4. 01:17 hodin a 05:07
hodin ČT24
- Místnímu podnikateli dával vyškovský stavební úřad za uţívání nezkolaudovaného
domu desetitisícové pokuty. Ale ţe stejný dům uţívalo i město, to vidět nechtěl.
- Otázka kompetence v dohledu nad praţským výstavištěm. Praha platí za nájemce,
firmu Incheba, opravy areálu. Podle smlouvy je má přitom platit Incheba. Město uţ
tak přišlo o bezmála sto milionů a teď se pokouší vypovědět smlouvu
- Paní Poborská chtěla mít hezké břicho do plavek. Šla proto na plastickou operaci,
jakých se dělá stovky ročně. Skončila na vozíku, s poškozeným mozkem, slepá, s
omezenou schopností promluvit.
19.4. 21:25 hodin ČT1, reprízy 21.4. 12:40 hodin ČT2
- Elektrárna na biomasu získala dotaci za podezřelých okolností, objevují se otázky,
proč vedle biomasy spaluje i mazut.
- Policie zavřela před čtvrt rokem do vazby libanonského podnikatele Tareka
Becharu. Jde o klíčového svědka, který vypovídal o zločinech jednoho z kmotrů
podsvětí, uprchlého Radovana Krejčíře.
26.4. 21:20 hodin ČT1, reprízy 28.4. 12:40 hodin ČT2, 1.5. 01:17 hodin a 05:07
hodin ČT24
- Senátor Štětina ukrývá před úřady čečenského uprchlíka. Co vede zákonodárce k
tomu, aby se postavil na obranu člověka, který podle ministerstva vnitra porušil české
zákony?
- Na praţském sídlišti Bohnice má stát nová elektrárna. Ani lidé z Bohnic o tom
většinou neví. Hned v první fázi povolovacího procesu se ze strany Praţské
energetiky vyskytly nesrovnalosti, které lze povaţovat za balamucení úřadů.
- Říkali mu český nebo moravský Edison. Z chudého chlapce se vypracoval na šéfa
továrny, která zaměstnávala 350 lidí. Josef Sousedík byl autorem řady převratných
patentů.
3.5. 21:20 hodin ČT1, reprízy 5.5. 12:40 hodin ČT2, 8.5. 01:17 hodin a 05:07
hodin ČT24
- Dva čeští novináři, kteří postoupili riziko pátrání po jaderných zařízeních v Íránu,
měli nakonec štěstí: po pěti hodinách vyšetřování je policie pustila na svobodu..

- Česko má nejšpinavější místo v celé Evropě. Ostravské čtvrti Radvanice a
Bartovice jsou na tom podle vědců stejně jako znečištěná místa v Číně.
- Jaroslav Suchý, muţ, který pohladil Obamu, neuspěl se svou další ţádostí o azyl,
tentokrát ve Velké Británii, a vrátil se do vlasti.
10.5. 21:20 hodin ČT1, reprízy 12.5. 12:40 hodin ČT2, 15.5. 01:17 hodin a 05:07
hodin ČT24
- Ukazuje se, ţe v naší přírodě ubývá rysů. Vysvětlení přinesl průzkum vědců
Akademie věd. Chráněnou šelmu loví samotní myslivci.
- Peníze, které k nám proudí z Evropské unie, se často však stávají snadnou kořistí
byznysmenů v politice, jako v příběhu z východočeského Ţamberka, kde podnikatel v
roli místostarosty přihrál evropské miliony svému společníkovi.
- Klecová lůţka se v tichosti z léčeben ztratila. Zůstala však jejich měkčí varianta,
takzvané síťové lůţko.
17.5. 21:25 hodin ČT1, reprízy 17. 5. 12:40 hodin ČT2, 19.5. 01:17 hodin a 05:07
hodin ČT24
- Spor o Francisovu vodní turbínu, součást bývalého mlýna, který ukořistili komunisti
rodině Tájkových. Majitel mlýna Josef Tájek skončil v jáchymovských dolech.
- Rozruch kolem České filharmonie. Ředitel Darjanin odchází a hudebníci České
filharmonie na protest zrušili koncert.
- Panenské Břeţany, vesnice u Prahy, hospodaří s rozpočtem asi tři a půl milionu
korun. A právě taková částka padla na opravu místní hospody. Jeden celý rozpočet.
24.5. 21:25 hodin ČT1, reprízy 26.5. 12:40 hodin ČT2, 29.5. 01:17 hodin a 05:07
hodin ČT24
- Akty krvavé pomsty na německém civilním obyvatelstvu při Praţském povstání.
Často je s pomocí Rudé armády páchali Češi, kteří za války kolaborovali.
- Do parlamentu se můţou dostat hned tři nové strany. Voliči jejich slibům uvěřili, a to
přesto, ţe mají v čele či v jeho bezprostředním okolí lidi s problematickou minulostí.
Na otázky redaktorů ohledně své minulosti a stylu vedení kampaně reagují
Karel SCHWARZENBERG - předseda TOP 09, Miloš ZEMAN - předseda SPO, a
Radek JOHN - předseda Věcí veřejných, k působení těchto stran se vyjadřují také
politolog Tomáš LEBEDA z Univerzity Palackého Olomouc a David SEIBERT, autor
kampaně Vyměňte politiky.
Tabulka 6.
Výskyt členů politických stran ve sledovaném období vysílání pořadu Reportéři
ČT s charakteristikou vyznění příspěvku (jeden čtvereček = jeden příspěvek):

Závěr:

Závěrem analýzy předvolebního vysílání České televize, respektive pořadů
Události komentáře, Hyde park, Reportéři ČT, 168 hodin a Ekonomická
inventura z období před parlamentními volbami 2010 je konstatování, ţe
v ţádném vydání těchto pořadů v období od 23. března do 31. května 2010
nebylo shledáno porušení zákona o vysílání, ţe k prezentaci jednotlivých stran
provozovatel úspěšně přistupoval s úsilím o vyváţenost a objektivitu, a ţe ve
vysílání zmíněných pořadů nezvýhodňoval ţádný politický subjekt, ţádného
politika, ani ţádný politický směr na úkor jiných.
Stíţnost Jany Bobošíkové, vznesená po volbách, na údajnou diskriminaci ze
strany České televize, se z hlediska analýzy pěti pořadů obsaţených v tomto
materiálu jeví jako bezpředmětná, strana Suverenita byla součástí
předvolebního vysílání a její mediální prezentace byla provedena způsobem,
který nijak nevybočoval ze způsobu prezentace srovnatelných politických
stran.

