
Výzkumné zaměření a poslání
CEMES je výzkumné a analytické pracoviště, které 
se věnuje studiu role médií ve společnosti, rozborům 
mediálních obsahů, vývoji etiky profesionálních 
komunikátorů (zvláště novinářů) a strukturálnímu vývoji 
českých médií. Je součástí Institutu komunikačních 
studií a žurnalistiky na FSV UK. 

Významnou část činnosti CEMESu představuje 
expertní a analytická činnost zaměřená na jednotlivé 
aspekty fungování současných českých médií, zvláště 
na analýzy významných společenských a politických 
témat a událostí a jejich mediální pokrytí. CEMES dále 
vyvíjí přednáškovou činnost týkající se vývoje českých 
masových médií a v neposlední řadě také soustavně 
pečuje o rozvoj a zlepšování úrovně mediální kritiky 
v české společnosti.

Co umíme
•	 Máme zkušenosti se všemi typy analýz mediálních 

obsahů, kvantitativního i kvalitativního charakteru.
•	 Zaměřujeme se na expertní analýzy produkce 

a právních aspektů fungování médií veřejné služby.
•	 Dlouhodobě se věnujeme analýzám politické 

komunikace (role zpravodajských médií 
v předvolebních obdobích, analýzy politických kampaní 
a politického zpravodajství).

Co nabízíme
•	 Analýzy mediálního pokrytí vybraných témat 

a událostí. Rozsah a podobu analýzy vždy 
připravujeme na míru dle individuálních požadavků 
zadavatele.

•	 Tvorbu návrhů mediálních strategií a spolupráci 
při jejich realizaci.

•	 Poradenství, školení a konzultantskou činnost 
v oblasti práce s médii a PR.

•	 Mediální trénink a koučování.
•	 Odborná posouzení analytických postupů a metodik 

hodnocení mediálních kampaní.

pro koho je nabídka určena
Vítáme spolupráci s různými partnery z komerčního 
i nekomerčního sektoru. Máme zkušenosti především 
se spoluprací s médii veřejné služby, veřejnými 
a státními institucemi a neziskovým sektorem.

řešené projekty
CEMES v minulosti řešil řadu projektů pro různé 
instituce, například:

•	 2015 | Mediální pokrytí projektu Plzeň – Evropské 
hlavní město kultury 2015 (zadavatel: Plzeň 2015, o.p.s.)
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•	 2015 | Expertní posouzení vybraných analýz České 
televize (zadavatel: Česká televize)

•	 2013 | Analýza předvolebního vysílání Českého 
rozhlasu v období před krajskými a senátními volbami 
konanými v říjnu 2012 (zadavatel: Rada Českého 
rozhlasu)

•	 2011 | Stav mediální gramotnosti v ČR (zadavatel: 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání)

•	 2008 | Koncepce klasifikace audiovizuálních 
produktů podle věkových skupin (zadavatel: 
Ministerstvo kultury ČR)
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