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Příloha k tiskové zprávě: Hodinové Události jsou 

rok po změně druhou nejvyhledávanější 

zpravodajskou relací v zemi 

Co je „za Událostmi“? Rok Událostí z hlediska 

obsahu  

Analýza zpravodajství českých televizí: základní zjištění pro ČT od společnosti 

Media Tenor je k dispozici také na webu České televize.  

    

Tematická pestrost 

Podle statistik je zpravodajství České televize na českém televizním trhu nejvíce variabilní. 

V praxi to znamená, že zpravodajství divákovi nabízí větší pole témat než komerční televize. 

Variabilitu měří Česká televize počtem různých hlavních témat relace.  

V loňském roce uvedly Události celkem 513 různých hlavních témat z domácího prostředí a 

299 ze zahraničí, což bylo o čtvrtinu (27 %) více různých hlavních témat příspěvků z domácího 

dění a o třetinu (32 %) více ze zahraničního dění v porovnání s první relací komerční stanice 

následující v žebříčku.  

Dalším kritériem variability je podíl desíti nejčastějších hlavních témat na celkovém počtu 

příspěvků se vztahem k ČR s tím, že čím nižší hodnota, tím příznivější výsledek. V Událostech 

byl v loňském roce 17 %, což bylo výrazně nejméně ve srovnání s relacemi komerčních stanic. 

O variabilitě pořadu vypovídá také jeho tematická skladba. Největší počet příspěvků zaměřily 

Události, stejně jako relace komerčních stanic na oblast bezpečnosti. K tématům kriminálních 

činů, korupčních skandálů, násilí apod. se Události věnovaly v celkovém počtu 1539 příspěvků, což 

odpovídalo podílu 14 % na všech příspěvcích. Tento podíl byl výrazně nižší než u relací komerčních 

stanic. Odlišná byla také intenzita a způsob podání těchto příspěvků – méně než ostatní televize 

řadí Události téma na pozici hlavní reportáže. 

Ve srovnání s relacemi komerčních stanic věnovaly Události menší prostor také kategoriím 

společnost, zábava a nehody. Naopak vyšší počet příspěvků v porovnání s komerčními televizemi 

věnovaly Události umění a kultury, státní správy, hospodářské politiky, mezinárodních 

událostí. 

Dalšími nejvíce zastoupenými tematickými kategoriemi byly: společnost s podílem na všech 

příspěvcích 9 %, státní správa, umění, kultura s 8 %, hospodářský život s 6 %, 

hospodářská politika, zdravotnictví a nehody s 5 %, mezinárodní události, doprava a 

justice se 4 %. 

Na prvních 10 místech v námětech úvodních reportáží se objevily v tomto pořadí: vláda, korupce 

ve státní správě, volba prezidenta, Poslanecká sněmovna, státní rozpočet, církevní 

restituce, metyl – vyšetřování, daňová politika, státní zastupitelství a sociální dávky. 

http://img.ceskatelevize.cz/press/2460.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/press/2460.pdf
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Tabulka: Struktura tematických kategorií příspěvků Událostí v roce 2012: 

 

Domácí a zahraničí 

Z této nabídky se událostem z domova věnovalo 73 procent příspěvků. Sedm procent příspěvků 

se týkalo zahraničí ve vztahu k ČR a 21 procent příspěvků informovala o dění v zahraničí. 

Zahraniční události více rozpracovává pořad Události, komentáře – jeho bilancí je 68 % příspěvků 

z domova, 7 % ze zahraničí se vztahem k ČR a 26 % ze zahraniční bez vztahu k ČR. 

Počet různých zemí zmíněných ve zpravodajství bez vztahu k ČR byl mezi relacemi nejvyšší, a to 

131. Podíl pěti nejčastěji zmiňovaných zemí na celkovém počtu příspěvků bez vztahu k ČR naopak 

nejnižší 39 %. Poměrně více referovaly Události o ozbrojených konfliktech, méně o celebritách, 

(dopravních) nehodách a kriminálních činech. Mezi pěti nejčastěji zmiňovanými zeměmi byly: USA, 

Sýrie, Velká Británie, Rusko a Německo, následované Slovenskem, Polskem, zeměmi EU, Francií a 

Řeckem. K pěti nejčastěji zmiňovanými zahraničními aktérům patřili Barack Obama, Vladimir Putin, 

Mitt Romney, Bašar Asad a Angela Merkelová.  
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Rekordní politika 

Volební rok a prodloužená stopáž umožnily, že Události nabídly rekordní počet příspěvků 

s politickou tematikou. Počet příspěvků o politice i počet oslovených politiků se loni vyšplhal na 

desetileté maximum. 

Události vloni zmínily 419 politiků (o 23 % více než další následující relace komerční stanice). 

Absolutně nejčastěji zmiňovaným politikem byl v loňských Událostech Petr Nečas (1614), Miroslav 

Kalousek (937) a Václav Klaus (851). Se 6891 zmínkami je Václav Klaus vůbec nejzmiňovanějším 

politikem Událostí posledních 11 let. 

Oslovení politici se vyjadřovali celkem ke 189 různým tématům. V obou hlediscích to bylo 

výrazně více, než nabízely relace komerčních stanic. Dalším sledovaným kritériem byl podíl pěti 

nejčastěji zmiňovaných politiků na všech výpovědích o politických představitelích s tím, 

že čím nižší hodnota, tím příznivější výsledek. Tento podíl byl v Událostech 31 % a nejnižší 

v porovnání s komerčními stanicemi. 

Počet všech českých politických stran a uskupení zmíněných ve zpravodajství byl vloni 61. U 

nich sledují statistiky tři kategorie: politické postoje (program, faktické programové kroky, věcná 

témata), vnitrostranická agenda (stranické spory, obsazování vrcholných orgánů, personální 

politika, nominace volebních lídrů atd.) a mezistranická agenda (vztahy s koaličními partnery a 

politickými oponenty). V porovnání s relacemi komerčních stanic se Události věnovaly 

výrazně více politickým postojům stan (46 %) než jejich vnitrostranické (38 %) a 

mezistranické agendě (17 %). 

Nejčastěji prezentovaným tématem Událostí roku 2012 se stala první přímá volba 

prezidenta republiky. Intenzita prezentace se výrazně zvýšila v říjnu, kdy se v relaci začaly 

objevovat podrobné medailonky kandidátů na pozici hlavy státu. V posledním čtvrtletí pak nebyla 

vysílána relace, která by se přímou volbou nezabývala. 

Volbě prezidenta konkurovala z hlediska počtu příspěvků pouze kauza s otráveným alkoholem, 

která se rozptýlila mezi celou řadu témat shrnujících policejní pátrání po původcích pančovaného 

alkoholu, zdravotní stav otrávených nebo vládní opatření proti dalšímu šíření metanolu. Mezi 

výrazná politická témata se v Událostech prosadily také politické korupční kauzy Davida Ratha, 

Vlasty Parkanové a Víta Bárty. 

Domácí a zahraničí 4:1 

Z této nabídky se událostem z domova věnovalo 73 procent příspěvků. Sedm procent příspěvků 

se týkalo zahraničí ve vztahu k ČR a 21 procent příspěvků informovala o dění v zahraničí. 

Zahraniční události více rozpracovává pořad Události, komentáře – jeho bilancí je 68 % příspěvků 

z domova, 7 % ze zahraničí se vztahem k ČR a 26 % ze zahraniční bez vztahu k ČR. 

Počet různých zemí zmíněných ve zpravodajství bez vztahu k ČR byl mezi relacemi 

nejvyšší, a to 131. Podíl pěti nejčastěji zmiňovaných zemí na celkovém počtu příspěvků 

bez vztahu k ČR naopak nejnižší 39 %. Poměrně více referovaly Události o ozbrojených 

konfliktech, méně o celebritách, (dopravních) nehodách a kriminálních činech. Mezi pěti nejčastěji 

zmiňovanými zeměmi byly: USA, Sýrie, Velká Británie, Rusko a Německo, následované 

Slovenskem, Polskem, zeměmi EU, Francií a Řeckem. K pěti nejčastěji zmiňovanými zahraničními 

aktérům patřili Barack Obama, Vladimir Putin, Mitt Romney, Bašar Asad a Angela Merkelová.  
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Dvojnásobná ekonomika 

Prodloužená stopáž Událostí umožnila redaktorům zaměřit se v roce 2012 výrazně více 

na podnikové zpravodajství. Ekonomickým tématům se Události věnovaly téměř 

s dvojnásobnou intenzitou oproti komerčním televizím. 


