Přílohy
Příloha 1 : Hlavní metodologické otázky Freedom House z výzkumu Freedom of the Press
(překlad textu od autorky práce)

Hlavní metodologické otázky v kategorii Právní prostředí jsou:
a) Obsahuje Ústava či další zákony ustanovení zaměřená na ochranu nezávislosti
tisku a svobody projevu?
b) Existují v právním systému restriktivní opatření, která by trestala novináře nebo
blogery?
c) Existují tresty za pomluvu veřejných úředníků či pomluvu státu?
d) Je soudnictví nezávislé a posuzují soudci případy týkající se médií nestranně?
e) Je zajištěna patřičná funkce svobody informací a mohou ji novináři využívat?
f) Mohou jednotlivci nebo podnikatelská uskupení legálně zakládat a spravovat
soukromá média bez vměšování třetích stran?
g) Působí vedoucí orgány médií svobodně a nezávisle?
h) Není jedinci bráněno ve volbě stát se novinářem a provozovat žurnalistiku?

Kategorie Politické prostředí je tvořena sedmi hlavními otázkami:
a) Do jaké míry je obsah vydávaný médii určován vládou nebo stranickými zájmy?
b) Je přístup k oficiálním i neoficiálním zdrojům obvykle kontrolován?
c) Existuje oficiální či neoficiální cenzura?
d) Provozují novináři autocenzuru?
e) Mají lidé přístup k rozsáhlému a rozmanitému zdroji informací v médiích?
f) Mohou místní i zahraniční novináři svobodně a bezpečně pokrývat
zpravodajství?
g) Jsou novináři, blogeři či média kvůli svému zpravodajství vystavováni
zastrašování nebo fyzickému násilí ze strany státu?

Osm hlavních otázek z kategorie Ekonomické prostředí:
a) Do jaké míry jsou média vlastněna či kontrolována státem, a ovlivňuje to tak
jejich různorodost pohledů?
b) Je vlastnictví médií transparentní, a má tak zákazník možnost posoudit
nestrannost vydávaných zpráv?
c) Je vlastnictví médií vysoce koncentrované, a ovlivňuje to tak různorodost
obsahu?
d) Je omezována produkce a distribuce zpráv?
e) Vyžaduje založení a následná správa médií vysoké náklady?
f) Snaží se stát či jiní aktéři o kontrolu médií prostřednictvím reklamy či finančních
příspěvků?
g) Jsou novináři, blogeři nebo média placena veřejnými či soukromými zdroji,
jejichž cílem je ovlivňování jejich novinářské práce?
h) Má celková ekonomická situace negativní dopad na finanční udržitelnost médií?

