Analýza vysílání programu Televize Barrandov před volbami
do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR v roce 2016
ÚVOD
V termínu 7. a 8. října 2016 proběhly volby do krajských zastupitelstev a první kolo voleb do
(jedné třetiny) Senátu Parlamentu ČR. Předkládaná analýza se v souvislosti s uvedenými
volbami soustředí primárně na uplatňování zásad objektivity a vyváženosti ve vysílání
programu Televize Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio, a.s., tj. na naplňování
ustanovení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb.


§ 31 odst. 2 „Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné
pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od
informací zpravodajského charakteru.“



§ 31 odst. 3 „Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a
zejména aby 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.“

Monitoring zahrnuje relevantní zpravodajské a politicko-publicistické pořady odvysílané
v předvolebním období, tj. ve dnech 9. září – 7. října 2016, s tím, že je možné zohlednit i
pořady dřívějšího data, pokud se k volbám bezprostředně vztahují (např. diskuse
s kandidujícími).
V případě programu Televize Barrandov byly analýze podrobeny zpravodajské relace Naše
zprávy (vysílané každý den od 18:30 hodin a Takhle si tu žijeme (nejedná se sice o
zpravodajskou nebo politicko-publicistickou relaci, nýbrž o pořad spadající do formátu
„zábava“, nicméně vzhledem k jeho zaměření na problematiku veřejných investic je vhodné jej
do analýzy alespoň informativně zahrnout).
Pořad
Naše zprávy
Takhle si tu žijeme

Formát
zpravodajství
zábava

Sledované období
9. 9. – 7. 10. 2016
9. 9. – 7. 10. 2016

Počet monitorovaných
vydání (premiéra)
29
4

Počet
příspěvků
125
18

Samotná analýza kombinuje kvantitativní a kvalitativní prvky. Kvantitativní část nabízí čistě
frekvenční analýzu jednotlivých pořadů, přičemž nebere v úvahu aspekt valence. Kvantitativní
analýza tedy nesleduje počet pozitivních / negativních informací a hodnotově zabarvených
zmínek vztahujících se k určitému tématu či subjektu. Vzhledem k poměrně nízkému počtu
sledovaný příspěvků lze totiž tyto pozitivní a negativní informace či hodnotově zabarvené
promluvy popsat na kvalitativní bázi, což umožňuje přesnější zachycení potenciálně
problematických aspektů.
Pro účely analýzy byly použity interní záznamy Rady.

ANALÝZA
Naše zprávy
Pořad Naše zprávy jsou hlavní zpravodajskou relací programu Televize Barrandov. Vysílán je
premiérově každý den od 18:30 hod (reprízy pak následně v nočních hodinách a 5:35 ráno).
Celkem bylo monitorováno 29 vydání (jejichž délka se většinou pohybovala okolo 25 minut).
Přehled monitorovaných vydání zpravodajské relace Naše zprávy
Datum

Čas

Stopáž

Počet příspěvků

9. 9. 2016

18:30

24:54

12

10. 9. 2016

18:30

26:03

9

11. 9. 2016

18:30

26:12

14

12. 9. 2016

18:30

25:21

13

Obsah vydání
Exkluzivní zpověď uneseného
Neokradli vás?
Přišel o peníze i o sen
Bez sarkasmu s atomovkou
Nesnadné identifikace
Bezmobilní škola
Malý bojovník
Hrdiny už jako děti
Školáci chtěli ukrást auto
Dvě kola upadla nákladnímu autu
Úspěch plný jedu
Kouzla s bateriemi
Ztracen ve vlastním městě
Obavy obyvatel Zlína z výstavby Centra služeb
postiženým
Existenční problémy malých pekáren
Obvinění muže z vydírání a z únosu
Co zbylo z kozáků
Všemi opuštěný patron
Hmyzí hotely
Pomáháme
Zombie Walk Plzeň 2016
Rychlá cesta na ulici
Vyběhnul s podomní prodejkyní
Zábavou proti šmejdům
Martin Konvička pořádal další provokativní demonstraci
Konspirační teorie žijí dál
Nejlepší horoskopy
Neplacení alimentů
Předpověď počasí na následující dny
Nedělní klid
Jak bojovat o přežití
Řádění sprejerů
Exploziv krimi
Pomoc skončila tragédií
Zeman kam se podíváš
Ústečané nezůstali lhostejní
Česko se rozloučilo s Věrou Čáslavskou
Drahé kolony
Vražda v Karviné
Dobrák od kosti
Bez kola ani ránu
Nehoda autobusu MHD v Kladně
Alternativní výuka

13. 9. 2016

18:30

21:32

9

14. 9. 2016

18:30

24:44

13

15. 9. 2016

18:30

25:15

11

16. 9. 2016

18:30

26:00

13

17. 9. 2016

18:30

26:25

11

Postavil si Hobitín
Sedící volejbalisté
Stoupl počet obyvatel ČR
Modelka poleptaná kyselinou
Rada za všechny prachy
Ničeho se nevšímali
Psychika unesených dětí
Tropické září ve Zlíně
Soutěž regulovčíků
Ivan Langer a novinář Radek John se dnes sešli u soudu
TV Barrandov pomáhá
Švec srdcař
V Mošnově přistály bombardéry
Šílené rekordy
Unesené děti
Požár haly s molitanem
Naletěly sňatkovému podvodníkovi
16 dní v troskách
Poslanci schválili „lex Babiš" zákon
Otrávené ryby
Kola pro Afriku
Takhle si tu žijeme dnes ve 21:45 na TV Barrandov
Sezona burčáku je v plném proudu
Brání posvátná území
Varování před suchem a požáry se začíná naplňovat
Odměna za chameleony
Využití slupky od banánu
Jako zvířata v kleci
Ulice bez názvu
Nebezpečný zápal plic
Soud zrušil trest
Ohrožený luskoun
Nevidomému se splnil sen
Láska přes internet
Pokuta za fotku
Putování po Česku
Král jezírek
Kutil Adam - sobota, 10:50
Pátrali na vlastní pěst
Voda nad zlato
Nemají se kam schovat
Zpronevěra v Pardubicích
Vlak RegioJetu se na Slovensku srazil s kamionem
Osud jim přál
Pomoc pro Johanku
Daň za dlouhověkost
Zdravá strava do škol
Polostínové zatmění Měsíce
Móda svatebních holubů
Urban Challenge je tu
Kutil Adam - sobota 10:50
Plicní fibroza zabíjí
Pýcha předchází pád
Diagnóza: opojení mocí
Karlovo království
Zažili peklo na zemi
První dětská eutanazie
Další útok na revizory řeší kriminalisté v Plzni
Dny NATO
TV Barrandov pomáhá

18. 9. 2016

18:30

24:41

14

19. 9. 2016

18:30

25:18

12

20. 9. 2016

18:30

25:16

11

21. 9. 2016

18:30

25:00

11

22. 9. 2016

18:30

30:56

14

Urban Challenge
Kutil Adam
Dobrovolná kastrace
Šokující zpověď unesené dívky
Únosce cílil na mladší oběti
Předpověď počasí
Vysmějte se podzimní depresi
Apokalypsa na Manhattanu
Důchodci si od příštího roku polepší o 300 korun
Krádež sedel
Exploziv krimi
Pomáhají rodinám padlých vojáků
Den bez aut
Terapie hudbou
Zvířata, po kterých netoužíme
Kutil Adam: sobota 10:45
Rybáři v sukních
Rada za všechny prachy
Zoufalá matka
Další výbušné zařízení se našlo v batohu
Smečka psů zabila malého chlapce
Šmejdi řádí všude
Hledají se pěstouni
Trénink na otcovství
Nehoda mu změnila život
Taxikář - násilník
Léčba včelímy žihadly
Střelba na sídlišti
Železničář tělem i duší
Děti na kolejích
Pervitinová chaloupka
Jaguar přivezl smrt
Onanoval před dětmi
Útok psa
Cestou uprchlíka
Konec hvězdného páru
Běží do věží
Čip v těle
Pomáháme!
Podruhé se narodil
Zvířata na poslední cestě
Po stopách Spejbla a Hurvínka
Dvorský hrabáč
Rada za všechny prachy - okrasný meloun
Bránil psa, skončil v nemocnici
Miloš Zeman vystoupí na 71. Valném shromáždění OSN
Trénink na teroristy
Střelba z plynové pistole v baru v Porubě
Takhle si tu žijeme
Házení špíny
Smrt čtyř lidí bez viníka
Poplach v pražských Hodkovičkách
Nejnebezpečnější česká křižovatka
Podzimní deprese se hlásí o slovo
Okradená dobročinnost
Přehlídka autokrasavců
Unikátní mládě
Projev prezidenta Zemana v OSN
A co na projev prezidenta Zemana v OSN říkají tuzemští
politici?

23. 9. 2016

18:30

24:57

14

24. 9. 2016

18:30

25:29

11

25. 9. 2016

18:30

26:27

13

26. 9. 2016

18:30

25:13

12

27. 9. 2016

18:30

25:05

12

Prezidentův návrh očima odborníků
Nejhorší útoky
Prezident Miloš Zeman v OSN
Válka dronů
Projev Miloše Zemana v OSN
Když lednička páchne
Život s pytlíkem
Vražda českého podnikatele v Londýně
Takový slušný mladík
Nehoda - autobus plný dětí
Fotbal, chlast a rány pěstí
Poslední let
Požár skladiště
Rozlitá kyselina
Maléry slečny účetní
Červená legenda
"Nůžky prosím"
Nejdražší cigára
Velká noha přichází
Navzdory osudu
Stavba protipovodňových bariér
Vyšetřování případu vraždy Čecha v Londýně
Pohřeb mezi kapkami deště
Den nosorožců
Geniální paměť
Sebevražd v kolejišti přibývá na podzim
Rychlé pruhy pro chodce
Akce Sport pro všechny
Pomoc útulku pro koně
Válka s varany
Porazit leukemii
Cesta na derby
Důvěřivost za milion
Předpověď počasí
Šla pravda světem
Nestřílejte, nemá zbraň!
Návrat do středověku
Neratov - na velikosti nezáleží
Spěchají na svět
Miminko u doktora
Srdce a zámek
Léčba kočkou
Rada za všechny prachy
Vrah Elišky zůstává v Boleticích
Kmetiněvský vrah
Tři dny volal o pomoc
Nevidomý Petr nezná překážky
Po hádce odjel s novorozencem
Co potřebuje devítidenní dítě?
Z polepšovny na cvičák
Když rodí muž
Krádež kuřecích řízků
Nebezpečné obrázky
Bludiště z tújí
Kutil Adam, sobota 10:45
TV Barrandov pomáhá
Když jde o život
Do lesoparku vylákal holčičku
Život si kupuje po měsících
Kauza Vladimíra Růžičky je u konce

28. 9. 2016

18:30

25:19

13

29. 9. 2016

18:30

25:11

13

30. 9. 2016

18:30

24:49

12

1. 10. 2016

18:30

26:28

11

2. 10. 2016

18:30

26:06

12

Vyčerpání Jiřího Suchého
Přestřelka prezidentských kandidátů
Přísná tchyně hodnotí Donalda
Z Europy tryská voda
Návštěva kosmu
Dobývání kosmu
Evakuace domu
Zřítil se jim dům
TV Barrandov proti šmejdům: Osamělost je vede ke
šmejdům
Hurá na výlet
Dnešní noc ČR
Den české státnosti
Očkují psy lidem bez domova
Zemřel bývalý izraelský prezident Šimon Peres
Muže kousl dvakrát pavouk
Takhle si tu žijeme
Žijí ze dne na den
Umňoukaná krabice
Na svatební den se nezapomíná
Můžu dál?
Nebezpečné pasti v lese
Za ubodání přítelkyně dostal dvanáct let
Překonávají sami sebe
Chce zemřít
V drama se změnila ranní špička na nádraží v New Jersey
Kurz vaření příkrmů
Malířku inspiruje dcera
Kluk zastřelil tátu a pálil ve škole
Bez koloběžky ani ránu
Prasata s kamionem skončila ve srázu
Kdo střílel na koně?
Cvičení v Brdech
Psí oddanost nezná mezí
Svědectví přepadené stařenky
Česko má nejhlubší zatopenou jeskyni
Česká nej
Kutil Adam -TV Barrandov, sobota v 10:45
Zastávka v anglickém stylu
Šílenec na motorce
Hazardéři na silnicích
Zeman otevřel konzulát na Rhodu
Izrael se rozloučil s bývalým prezidentem Šimonem
Peresem
Svatba lidí bez domova
Hřbitov neznámých
Městské státní zastupitelství v Praze podalo obžalobu
Jediná státní cukrárna v Česku
Cimrman slaví 50. let
TV Barrandov pomáhá
Genius loci Úštěka
Zloděj-nešika
Čtyřnozí surfaři
Kutil Adam
Ze školy už po svých neodešel
Byznys s doučováním
Pracovník snů byl podvod
Nervózní Obama
Muž lákal děti do auta
Ponižování snášela 15 let

3. 10. 2016

18:30

24:28

13

4. 10. 2016

18:30

25:12

12

5. 10. 2016

18:30

25:28

14

6. 10. 2016

18.30

25:30

14

Syrské peklo
25 let od startu kuponové privatizace
Nepodceňujte vady řečí u dětí
Poslední jízda
Odmala pečovatelkou
Vše pro vzdělání
Vycpi si svého mazlíčka
Planetární stezka
Paintball je adrenalin
Rada za všechny prachy
Vysoká pod koly záchranky
Na silnicích se občas jako zvířata chovají i řidiči
Dokázali byste pomoci?
Chtěl se zbavit psa, málem ho zabil
Policie obvinila dva muže kvůli smrti dítěte po útoku
smečky psů
Z bazénu do kožichu
Opilý Krampolův řidič
Ekologie vs. pracovní místa
Ochrana, nebo šikana?
Na Náchodsku vypukla epidemie meningitidy
Vánoce v Havířově
Vaření bez spouště
Uspokojoval se opakovaně na ulici
Láska přerostla v chorobu
Opisoval ministr vnitra?
Norský úřad péče o dítě Barnevern opět šokuje
Nezoufejte, radujte se
Stovky milionů dětí v ohrožení
Prodej aut
Vojáci - srdcaři
Velmi špatné dětské hry
Přes čtvrt milionů klientů nedobrovolně změní banku
Založili si rodinný byznys
Víc než pečovatelka
Pochoutka ze cvrčků
Starší dámy v ohrožení
Šmírák v uniformě
Minimální mzda bude vyšší
Smrt čtyřletého kluka
První sníh
Několik set migrantů míří z Bělehradu pěšky k maďarské
hranici
Opilá za volantem autobusu
Vyplázněte jazyk, prosím
80 let Václava Havla
Jeden pár - dva jazyky
Takhle si tu žijeme - dnes ve 21:45
Deset kilo marihuany si měli dát bokem
Kdo zabil páva?
Jak na wi-fi
Rozsudek padl, ale ...
Jak volit
Dětský tým si dal na turnaji jméno Cyklon B
Výbuch plynu zabíjel
Ubodal syna otec?
Protesty mají smysl
Za nehodu může kocour
Když počasí zabíjí
Na odhozené jehly nesahejte!

7. 10. 2016

18:30

25:02

11

Park hrůzy
Stoletý problém
Poslanec dostal pěstí od kolegy
Boxem proti stárnutí
Zvířecí marodi
Tragédie na Zlínsku má dohru
Volby v obýváku
Hurikán Matthew na Haiti zabil stovky lidí, u Floridy
zeslábl
Oni pomáhají, je vykrádají
Zachraňují životy po telefonu
Pomáhají seniorům
Vladimir Putin slaví
Nevidomí malíři
Řidič musí vidět
Do školy jen na otisk prstu
Pád stropu zabil chlapce

Tematická kategorizace zpravodajských příspěvků
Z hlediska tematického rozložení příspěvků lze konstatovat, že politické otázky netvoří
rozhodně stěžejní téma náplně pořadu. Příspěvky, jejichž primárním tématem byla celostátní
politika či regionální (myšleno zejména politické) dění, tvořily dohromady pouze 6 %
odvysílaných příspěvků. Pokud vezmeme v úvahu časový rozsah těchto příspěvků, bude podíl
ještě nižší, jelikož v několika případech se jednalo pouze o krátké čtené informace (např.
příspěvky Schválení „Lex Babiš, Minimální mzda bude vyšší či Důchodci si od příštího roku
přilepší o 300 korun).
Téma
Kriminalita, patologické jevy, soudní řízení
Zajímavosti
Hluboké lidské příběhy
Nehody, katastrofy, tragédie
Kultura, společnost, volný čas
Zdraví a nemoc
Praktické rady a spotřebitelská žurnalistika
Zahraniční politické a společenské dění
Školství, vzdělávání, výchova
Celostátní politika
Dění v regionech
Vystoupení Miloše Zemana v OSN
Počasí
Celebrity
Cvičení záchranných a bezpečnostních složek
Ekonomika
Krajské a senátní volby
Ostatní
Celkem

1

Počet příspěvků
75
53
41
34
18
17
17
16
12
9
9
7
7
5
4
3
2
26
355

Podíl
21 %
15 %
12 %
10 %
5%
5%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
7%
102 %1

Součet vyšší nežli 100 % je dán zaokrouhlováním procentního zastoupení velkého množství témat.

Tematické rozložení příspěvků v pořadu Naše zprávy

13%
21%
1%
2%
2%
2%
3%
4%
15%
5%
5%
5%

12%
10%

Kriminalita, patologické jevy, soudní řízení

Zajímavosti

Hluboké lidské příběhy

Nehody, katastrofy, tragédie

Kultura, společnost, volný čas

Zdraví a nemoc

Praktické rady a spotřebitelská žurnalistika

Zahraniční politické a společenské dění

Školství, vzdělávání, výchova

Celostátní politika

Dění v regionech

Vystoupení Miloše Zemana v OSN

Krajské a senátní volby

Ostatní

* Z důvodu přehlednosti grafu byly nerelevantní nízko zastoupené položky přesunuty do kategorie „Ostatní“

Z hlediska politicky relevantního obsahu se zpravodajská relace do značné míry vyhýbá
konfliktním tématům. Jak bylo naznačeno výše, celostátní politická témata jsou často
předmětem pouze krátkých čtených zpráv (již zmiňované příspěvky Poslanci schválili „lex
Babiš, Minimální mzda bude vyšší a Důchodci si od příštího roku přilepší o 300 korun). Pokud
je politickým tématům věnován prostor v reportáži, musejí mít do značné míry jistý „skandální“
potenciál (téma opsané pasáže v bakalářské práci ministra vnitra Milana Chovance či
demonstrace Martina Konvičky). Politická povaha se též v některých případech řeší až v závěru
reportáží, jež se primárně jeví jako tematizující společenskou problematiku (neplacení
alimentů, zjednodušení kastrací na vlastní žádost). Až jako dovětek se totiž objevuje informace,
že se daná věc projednává i na legislativní bázi (reportáž Dobrovolná kastrace) či že se v dané
věci angažuje nějaký politik (reportáž Neplacení alimentů).
Velká část reportáží týkajících se dění v regionech tematizuje vysloveně lokální problematiku
(nebezpečná křižovatka v obci Přestanov, kontraverzní přejmenování ulic v Čerčanech,
kuriózní tramvajová zastávka v Žabovřeskách, starosta Prahy 11 si nechal vytesat své jméno na
kříž financovaný městskou částí). Tyto reportáže, ač často řeší problematiku, která staví
představitele obcí do negativního světla, nesouvisí s agendou spojovanou s krajskými či
senátními volbami. Z hlediska politického souboje je možné považovat za do jisté míry
významnou pouze reportáž týkající se přesunu nádraží v Brně, odvysílanou 6. října (nazvanou
Stoletý problém). Nejedná se sice o krajskou (nýbrž komunální problematiku), nicméně
souběžně s krajskými a senátními volbami proběhlo v Brně referendum týkající se souhlasu
s přesunem hlavního nádraží.
Samostatnou kategorii pak tvoří sedm příspěvků týkajících se vystoupení Miloše Zemana na
půdě OSN. Ačkoliv je lze považovat z politického hlediska za relevantní, jejich význam
pro předvolební kampaň je minimální.
Příspěvky týkající se explicitně voleb (v monitorovaném období byly odvysílány pouze dva:
Jak volit a Volby v obýváku) měly informativní charakter – informovaly o organizační stránce
voleb. Z hlediska monitoringu předvolebního vysílání je lze považovat za irelevantní.
Příspěvky relevantní z politického hlediska lze tedy konkrétněji rozdělit mezi krátké čtené
zprávy týkající se legislativy, reportáže, jejichž primárním tématem je společenská
problematika, druhotným pak legislativní proces či politická iniciativa, „skandály“, reportáže
tematizující lokální kauzy a příspěvky týkající se vystoupení Miloše Zemana na půdě OSN.

Žádný z těchto příspěvků, individuálně posouzených, neobsahuje prvky, které by bylo možné
považovat za porušení zákona.
Zmínky o politicích
Jméno2
Martin
Konvička
Milan
Chovanec
Markéta
Adamová

Funkce
neuvedena (kandidát ve
volbách do Senátu PČR
2016)
Ministr vnitra
místopředsedkyně TOP
09

Politický subjekt

Počet
příspěvků

neuveden (Alternativa
pro Českou republiku
[Apači 17])

1

Celostátní politika

neuveden (ČSSD)

2

Celostátní politika (2x)

TOP 09

1

Celostátní politika

neuveden (ODS)

1

Kriminalita, patologické
jevy, soudní řízení

Témata

Ivan Langer

bývalý ministr vnitra

Radek John

novinář (bývalý ministr
vnitra)

neuveden (v
současnosti
pravděpodobně bez
politické příslušnosti)

1

Kriminalita, patologické
jevy, soudní řízení

Andrej Babiš

ministr financí, majitel
vydavatelství MAFRA,
televizní stanice Óčko a
rádia Impuls

ANO 2011

2

Celostátní politika (2x)

Jiří Štyler

starosta Prahy 11

neuveden (Hnutí pro
Prahu 11)

1

Dění v regionech

Miloš Zeman

prezident ČR

neuveden (bez
politické příslušnosti)

Václav Klaus

bývalý prezident ČR

František
Bublan

senátor (nekandidující),
někdejší ministr vnitra
hejtman Pardubického
kraje, kandidát do
zastupitelstva

Martin
Netolický
Martin
Stropnický
Bohuslav
Sobotka

ministr obrany
premiér a předseda
strany

neuveden (bez
politické příslušnosti)
neuveden
(ČSSD)

8

1

Vystoupení Miloše
Zemana v OSN (7x) a
Kultura, společnost,
volný čas
Kultura, společnost,
volný čas

1

Zajímavosti

ČSSD

1

Dění v regionech

neuveden
(ANO 2011)

1

Cvičení záchranných a
bezpečnostních složek

ČSSD

1

Celostátní politika

Krátké čtené zprávy týkající se legislativy zmiňují jednak vládu, resp. ministra financí Babiše
a premiéra Sobotku v neutrálním či ambivalentním kontextu (návrh valorizace penzí a zvýšení
minimální mzdy). V jednom případě pak v negativním kontextu (schválení „Lex Babiš“).
Vzhledem k čistě informativní povaze zmínek i jejich množství je možné hovořit o minimální
významnosti.

2

Tučně vyznačení kandidáti v krajských či senátních volbách.

V případě reportáží, jejichž primárním tématem je společenská problematika, druhotným pak
legislativní proces, jsou politici, konkrétně ministr vnitra Milan Chovanec a místopředsedkyně
TOP 09 Markéta Adamová, zmiňováni v reportáži týkající se problematiky neplacení
výživného. Markéta Adamová je zde zmiňována jako politička, která se snaží problém řešit,
Milan Chovanec pak jako ministr, do jehož rezortu problematika spadá. Lze tedy konstatovat,
že Markéta Adamová je zmiňována v pozitivním kontextu, zatímco ministr Chovanec v mírně
negativním. Markéta Adamová je navíc identifikována i svou stranickou příslušností. Tato
skutečnost jistě může do jisté míry ovlivnit pozitivně postoje diváků k TOP 09. V souvislosti
se zpravodajstvím, v rámci jehož obsahu zaujímá politické zpravodajství zásadnější roli, by
obdobné zmiňování politiků nebylo ničím výjimečným, ovšem ve zpravodajství Televize
Barrandov se jedná o natolik ojedinělý případ, že vzbuzuje pozornost, ačkoliv ve skutečnosti
nejde o jakkoliv problematický příklad.
V poměrně silně negativním kontextu je zmiňován starosta Prahy 11 Jiří Štyler (reportáž je
věnována skutečnosti, že si nechal vytesat své jméno na kříž financovaný městskou částí).
Politická příslušnost Jiřího Štylera (Hnutí pro Prahu 11) nicméně není uvedena. Hnutí pro Prahu
11 navíc v krajských volbách vůbec nekandidovalo. Je však nutné dodat, že v senátních volbách
ve volebním okrsku, kam spadá i Praha 11, kandidoval jiný člen hnutí Ladislav Kos. Vzhledem
k neuvedení stranické příslušnosti Jiřího Štylera, nejeví se jako pravděpodobné, že by byla
reportáž ze strany provozovatele odvysílána se záměrem poškodit kandidáta do Senátu. Nelze
však vyloučit nezáměrné poškození kandidáta (podrobně viz níže v souvislosti s mluvčími).
V ambivalentním kontextu jsou pak jmenováni kandidát do Senátu Martin Konvička a lídr
pardubické kandidátky ČSSD v krajských volbách Martin Netolický. Martin Konvička je
jmenován v souvislosti s demonstrací před velvyslanectvím Saudské Arábie v Praze. Jeho
kandidatura, natož subjekt, za který kandiduje, nebyly zmíněny. Dotyčná (pseudo)událost byla
tedy s největší pravděpodobností do zpravodajství Televize Barrandov zařazena z důvodu, že
vyhověla logice komerčního zpravodajství, nikoliv proto, že je jejím aktérem kandidát do
Senátu. Lze se tedy domnívat, že s tímto cílem byla konstruována. Martin Netolický je pak
jmenován v reportáži, která se primárně věnuje protestu Greenpeace proti plánovanému
prodloužení provozu elektrárny Chvaletice (11 aktivistů obsadilo chladící věž elektrárny).
Reportáž tedy byla odvysílána na základě stejné mediální logiky jako v předchozím případě.
Navíc, jak uvádí reportér, začátek protestu aktivisté naplánovali na předvolební mítink sociální
demokracie a doufali ve videohovor s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým.
Reportér uvádí, že hejtman videorozhovor i jasné vyjádření svého postoje k věci odmítl.

Zmiňování Martina Netolického v reportáži je tedy dáno průběhem události, respektive jejím
zinscenováním ze strany Greenpeace. Ani v jednom případě nelze hovořit o možné
problematičnosti z hlediska zákona.
Pro úplnost je pak vhodné uvést, že ministr obrany Martin Stropnický a senátor František
Bublan byli zmiňováni v souvislosti s tématy, která spadají do jejich současné či minulé
pracovní agendy (konkrétně dobrovolné vojenské cvičení a existence cukrárny provozované
Zařízením služeb ministerstva vnitra).
Politici jako mluvčí
Předně je nutné uvést, že reportáže poměrně nekonzistentně uvádějí politickou příslušnost
mluvčích (i zmiňovaných politiků, nicméně v tomto ohledu se to nejeví až tak nápadné).
V případě titulků u mluvčích již vyvstává otázka, podle jakého klíče k uvádění politické
příslušnosti dochází. Nepodařilo se vysledovat jakoukoliv pravidelnost, zejména pak na základě
příslušnosti ke konkrétním politickým subjektům.
Kandidáti v krajských a senátních volbách dostali ve zpravodajství slovo poměrně zřídka.
Konkrétně se jednalo o již zmiňované Martina Konvičku a Martina Netolického, a to ve výše
popsaných případech (dostali prostor vyjádřit se k v reportáži popisovaným událostem).
Jak bylo uvedeno výše, jako problematická se však v ohledu vysílání v období předvolební
kampaně jeví reportáž nazvaná Pýcha předchází pád, jejímž primárním tématem je skutečnost,
že starosta Prahy 11 Jiří Štyler nechal vytesat své jméno na kříž financovaný městskou částí.
Jiří Štyler dostal v reportáži prostor se ke kauze vyjádřit. Mluvčím v dané reportáži, který se
k jeho počínání vyjadřuje kriticky (a jistě nelze vyloučit, že podal podnět k natočení dané
reportáže), je kandidát na senátora Petr Sýkora kandidující za politický subjekt Jižní město náš
domov (kandidatura ani politická příslušnost nejsou jakkoliv uvedeny). Z hlediska místního
diváka zasvěceného do volebního klání v daném volebním obvodu tímto způsobem mohlo dojít
k jistému znevýhodnění kandidáta Ladislava Kose, který je s osobou stranického kolegy Jiřího
Štylera poměrně úzce spojován. I pokud by se v takto pojaté reportáži skrýval úmysl Ladislava
Kose poškodit, bylo by jej však velmi obtížné dokázat. Problematický aspekt reportáže se tak
z hlediska zákona o vysílání jeví jako těžko uchopitelný.
V reportáži týkající se referenda ve věci přesunu hlavního brněnského nádraží dostaly prostor
obě strany sporu, konkrétně starosta Brna Petr Vokřál a zástupce přípravného výboru pro

referendum Jakub Patočka. Stranická příslušnost ani jednoho z nich (ANO 2011 a ČSSD)
přitom nebyla uvedena. Reportáž lze v každém případě z hlediska prezentace odlišných
stanovisek považovat za vyváženou.
Ostatní aktivní politici v roli mluvčích obvykle komentovali problematiku, která nějakým
způsobem spadá do jejich agendy či oblasti zájmu, případně se jich nějak osobně dotýká. Po
kvantitativní stránce lze konstatovat, že prostor dostali zástupci různých stran, přičemž
nedocházelo k jakékoliv koncentraci přítomnosti příslušníků některé strany či hnutí ve vysílání.
Též lze konstatovat, že, tam kde to bylo potřeba, dostaly v zájmu vyváženosti prostor
k vyjádření všichni zainteresovaní aktéři či jejich zástupci. Reportáž týkající se možného
plagiátorství Milana Chovance pak výslovně uvedla „vyjádření na kameru jsme nedostali“ a
ocitovala alespoň ministrův výrok na jeho Twitterovém účtu, kterým se proti dle něj
„nepodloženému předvolebnímu útoku“ ohradil.

Jméno

Funkce

Martin Konvička

neuvedena
(kandidát ve
volbách do
Senátu PČR 2016)

Markéta
Adamová

místopředsedkyně
TOP 09

Politický
subjekt
neuveden
(Alternativa
pro Českou
republiku
[Apači 17])

Počet
příspěvků

Počet výroků
celkem

1

2

Celostátní politika

TOP 09

1

2

Celostátní politika

1

1

Kriminalita,
patologické jevy,
soudní řízení

Témata

Radek John

novinář (bývalý
ministr vnitra)

neuveden (v
současnosti
pravděpodo
bně bez
politické
příslušnosti)

Ivan Langer

bývalý ministr
vnitra

neuveden
(ODS)

1

1

Kriminalita,
patologické jevy,
soudní řízení

1

2

Dění v regionech

1

1

Kriminalita,
patologické jevy,
soudní řízení

1

3

Dění v regionech

1

2

Dění v regionech

Martin Richter

starosta Čerčan

neuveden
(HN.NEZ.ZA
HARM.ROZ.
OBCÍ A
MĚST)

Martin Charvát

primátor města
Pardubice

neuveden
(ANO 2011)

Jiří Štyler

starosta Prahy 11

Petr Sýkora

opoziční
zastupitel Prahy
11, kandidát ve

neuveden
(Hnutí pro
Prahu 11)
neuveden
(Jižní město
náš domov)

volbách do
Senátu PČR
Marie
Smejkalová

starostka
Křižanova

neuveden
(KDU-ČSL)

1

2

Kriminalita,
patologické
soudní řízení

jevy,

Radomíra
Schmídová

místostarostka
Křižanova

neuveden
(NK)

1

2

Kriminalita,
patologické
soudní řízení

jevy,

5

7

Vystoupení Miloše
Zemana v OSN (4x),
Ostatní

1

1

Dění v regionech

Miloš Zeman

prezident ČR

Miroslava
Bechyňová

starostka
Přestanova

neuveden
(bez
politické
příslušnosti)
neuveden
(Svobodní)

Vystoupení Miloše
Zemana v OSN,
Cvičení záchranných
a bezpečnostních
složek
Vystoupení Miloše
Zemana v OSN
Vystoupení Miloše
Zemana v OSN
Cvičení záchranných
a bezpečnostních
složek a Hluboký
lidský příběh

Martin
Stropnický

ministr obrany

ANO 2011,
v jednom
případě
neuveden

Tomio Okamura

předseda SPD

SPD

1

1

Pavel Bělobrádek

předseda KDU-ČSL

KDU-ČSL

1

1

2

3

1

2

Dění v regionech

neuveden
(ČSSD)

1

1

Zajímavosti

ČSSD

1

2

Dění v regionech

Piráti

1

1

Celostátní politika

neuveden
(ANO 2011)

1

2

Cvičení záchranných
a bezpečnostních
složek

1

2

Dění v regionech

1

2

Dění v regionech

Jan Čižinský

Pavel Tyralík

František Bublan

Martin Netolický

Jakub Michálek

starosta Prahy 7
starosta
Žabovřesk
senátor
(nekandidující),
někdejší ministr
vnitra
hejtman
Pardubického
kraje, kandidát do
zastupitelstva
místopředseda
strany

Martin
Stropnický

ministr obrany

Petr Vokřál

Starosta Brna

Jakub Patočka

Přípravný výbor
pro referendum

neuveden
(PRAHA 7
SOBĚ, resp.
KDU-ČSL)
neuveden
(ČSSD)

neuveden
(ANO 2011)
neuveden
(ČSSD)

2

3

Takhle si tu žijeme
Pořad

provozovatel

charakterizuje

následovně:

„S

nadsázkou

a

humorem

vám

představíme nesmysly, na které jste přispěli ze svých daní.“ Jedná se o cyklický pořad, který
má poměrně specifický formát: několik protagonistů se snaží vtipně glosovat informace, které
předtím zazní ve standardní zpravodajské či publicistické reportáži. Témata reportáží se přitom
až na výjimky omezují na dění v regionech. Pořad tedy nelze v rámci monitoringu pominout
s tím, že se jedná o pouhou „zábavu“. Je ovšem otázkou, do jaké míry by případné porušení
zásad objektivity a vyváženosti v komentovaných reportážích bylo možné vzhledem k povaze
pořadu jako celku postihnout v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
Úvodní reportáže jsou minimálně z části přebírány ze zpravodajského pořadu Naše zprávy
(např. reportáž týkající se cukrárny provozované Ministerstvem vnitra však byla poměrně
značně rozšířena). Z toho důvodu byla řada z nich monitorována již v souvislosti s tímto
pořadem (viz výše).
Přehled monitorovaných vydání pořadu Takhle si tu žijeme
Datum

Čas

Stopáž

14. 9. 2017

21:45

01:08:03

21. 9. 2017

21:45

01:06:58

28. 9. 2017

21:50

01:07:28

5. 10. 2017

21:45

01:09:03

Obsah vydání
Hyperloop v Brně
Vesmírná loď u Prahy
Šlapky nešlapejte
Dotace na Hampejz
Robot ve sklepě
Chybička se vloudila
Rezavá rekonstrukce
Kruhové objezdy – kutilů ráj
Autobus, který vozí vzduch
Nejkratší česká dálnice
Jedno inkasní místo
Zastávka v anglickém stylu
Ministerská cukrárna
Silničních pirátu král
Český divoký západ
Boží starosta
Bioplyn z CHKO
Diktátor urvaný ze řetězu

Zmínky o politicích
Opět lze v případě jak zmínek, tak mluvčích hovořit o „nepravidelnosti“ v uvádění stranické
příslušnosti.

V monitorovaných reportážích nebyli jmenováni žádní kandidáti do krajského zastupitelstva či
senátu. Jmenovaní politici, jak vyplývá ze samotného dramaturgického rámce pořadu, byli
zmiňováni většinou v negativním kontextu. Výjimku přitom tvoří Milan Chovanec a František
Bublan, kteří jsou v souvislosti s cukrárnou Ministerstva vnitra zmíněni v neutrálním či
dokonce pozitivním kontextu (zhubnutí Milana Chovance, vztah Františka Bublana ke
sladkému). Není přitom bez zajímavosti, že pokud pomineme již výše popsanou reportáž
týkající se Jiřího Štylera, týkají se reportáže dominantně politiků ODS. Vzhledem k nízkému
absolutnímu počtu těchto reportáží (jedná se pouze o tři případy), však lze těžko vyvozovat
nevyváženost v celku vysílání pořadu či dokonce programu.
Jméno3
Jiří Šulc
Ahmad Raad
Vít Branda
Miroslav
Kalousek
Tomáš Julínek
Petr Nečas
František
Bublan

Funkce
bývalý hejtman
Ústeckého kraje
podnikatel
bývalý člen zastupitelstva
Kadaně
bývalý ministr financí
bývalý ministr
zdravotnictví
bývalý ministr práce a
sociálních věcí
senátor (nekandidující),
někdejší ministr vnitra

Milan
Chovanec

Ministr vnitra

Jiří Štyler

starosta Prahy 11

Politický subjekt

Počet
příspěvků

neuveden (ODS)

1

Dění v regionech

ODS

1

Dění v regionech

ODS

1

Dění v regionech

neuveden (TOP 09,
v době, které se
reportáž týká KDU-ČSL)

1

Celostátní politika

neuveden (ODS)

1

Celostátní politika

neuveden (ODS)

1

Celostátní politika

neuveden
(ČSSD)

1

Zajímavosti

neuveden (ČSSD)

2

Kriminalita, patologické
jevy, soudní řízení,
Zajímavosti

neuveden (Hnutí pro
Prahu 11)

1

Dění v regionech

Témata

Politici jako mluvčí
Stranická příslušnost mluvčích je podstatně pestřejší, přičemž v tomto ohledu nelze hovořit o
žádném z(ne)výhodnění určitého politického subjektu. Politici v roli mluvčích obvykle
komentovali problematiku, která nějakým způsobem spadá do jejich agendy či oblasti zájmu,
případně se jich nějak osobně dotýká. Dostali tak prostor vyjádřit se k problematickým
projektům, na které reportáže poukazovaly. Na úrovni témat tedy nedošlo k žádnému případu,
kdy by nedostali prostor vyjádřit se zainteresovaní aktéři. Jako problematičtější se však jeví
rovina zmiňování konkrétních osob. Ty se k popisovaným kauzám spojených s jejich osobou
3

Tučně vyznačení kandidáti v krajských či senátních volbách.

až na dvě výjimky vyjádřily. První výjimkou je bývalý člen zastupitelstva Kadaně za ODS Vít
Branda (který tragicky zahynul), druhou pak bývalý hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Ten je
jmenován v souvislosti s nákupem operačního robotu pro ústeckou nemocnici z Fondu
hejtmana. Samotný nákup přístroje zde není zásadním způsobem problematizován. Jeden
z mluvčích se však kriticky vyjadřuje o Fondu jako takovém: „to byl takový specifický zdroj,
kde se tedy bez jakékoliv veřejné kontroly udělovaly dotace, sám hejtman si de facto určoval,
kam ty peníze pošle“. Reportáž tedy evokuje něco nekalého, nicméně to dále nerozvádí a
nepředkládá žádné důkazy. Ve skutečnosti se jednalo o „oficiální“ fond zřízený z rozhodnutí
zastupitelstva Ústeckého kraje. Zde je tedy možné vysledovat jistou „vychýlenost“, nicméně
nejedná se o tvrzení, které by vyžadovalo přímo vyjádření bývalého hejtmana Šulce.
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ZÁVĚR
Monitoring neshledal ve sledovaném období žádné porušení zákona č. 231/2001 Sb. Z hlediska
zásad objektivity a vyváženosti lze vysílání programu Televize Barrandov v předvolebním
období považovat za naplňující požadavky zákona.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu
Televize Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio, a.s. před volbami do
zastupitelstev krajů a Senátu PČR v roce 2016, v období od 12. září do 7. října 2016.

Zpracoval: David Chudoba, 7. června 2017

