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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá obsahy zpráv týkajících se úniků informací na webových 

stránkách PhoneArena.com a Mobilmania.cz zaměřujících se na zpravodajství ohledně 

mobilních telefonů a témat s nimi spjatými. Úniky informací se v dnešní době v oblasti 

elektroniky často objevují právě na podobných zájmových webových stránkách a je tak 

vhodné se na tento jev zaměřit právě i z hlediska mediální analýzy. Práce zkoumá pomocí 

kvantitativní obsahové analýzy nejenom frekvence výskytu takových zpráv mezi lety 2006 

až 2016, ale také další součásti, jako jsou zdroje takových zpráv, umístění upozornění na 

téma zprávy, či případnou pochybnost autora nad pravdivostí obsahu takové informace. 

Dále je věnována pozornost porovnání rozdílů ve výsledcích mezi českou a zahraniční 

stránkou. V teoretické rovině se pak zabývá tématy jako jsou online žurnalistika, zdroje 

online žurnalistiky, informační embargo, etické aspekty úniků informací a pozornost je i 

věnována častým původcům takových zpráv, označovaných jako „únikáři“. Práce se snaží 

docílit objasnění proměny, kterou si oba zkoumané weby prošly během daných let ve 

vztahu ke zprávám zabývajícími se právě úniky informací.  

 

 

Annotation 

The topic of this thesis is the content of news articles regarding information leaks 

published on websites PhoneArena.com and MobilMania.cz, which focus on mobile phone 

news and related topics. Information leaks nowadays often appear in the electronics area 

on related websites, therefore it is proper to focus on this phenomenon from the viewpoint 

of media analysis. The work explores (through quantitative content analysis) not only the 

frequency of such reports between years from 2006 to 2016, but also other features, such 

as sources of such reports, the location of the notice regarding the information leak, or the 

potential doubt of the author over the truth of the content of such information. Further 

attention is paid to the comparison of differences between the Czech and international 

pages. On the theoretical level, this thesis focuses on the topics of online journalism, 

sources of online journalism, information embargo, ethical aspects of information leaks, 

with attention to originators of such reports called „leakers”. This thesis seeks to clarify the 

transformation of the two mentioned sites over the said years in regard to the news articles 

focused on information leaks. 
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1. Úvod 

 Píše se konec roku 2006 a celý technologický svět očekává zásadní a převratnou 

novinku. Po internetu totiž kolují informace, že Apple brzy představí chytrý mobilní telefon. 

Údajně se bude nejspíše jmenovat iPhone. Jak vypadá článek na českém serveru 

MobilMania.cz z konce listopadu 2006, tedy zhruba měsíc před plánovanou oficiální 

tiskovou konferencí Applu? V textu stojí: „Samotná firma Apple zrovna neplýtvá přesnými 

informacemi, a že to myslí opravdu vážně se můžeme domnívat jen z několika nepřímých 

indicií.“1 Údajně to má být jakýsi specializovaný hudební telefon s připojením k internetu. 

To bylo vše, pokud vyloučíme spekulace a různé amatérské návrhy a vize. Finální produkt 

byl skutečným překvapením, záhadou, o které se na internetu vedly dlouhé debaty, ovšem 

podepřené jen minimem faktů. Na samotné tiskové konferenci tak Steve Jobs, tehdejší ředitel 

Applu, představoval něco, o čem skutečně většina lidí neměla žádné konkrétní informace a 

prakticky vše bylo jedno velké překvapení. Opravdové informace čtenářům technicky 

zaměřených webů tak novináři přinesli až poté, co byly oficiálně prezentovány na oné 

tiskové konferenci. 

 O víc jak deset let později píše MobilMania.cz článek o poslední generaci tohoto 

telefonu v zhruba týdenním předstihu před oficiální tiskovou konferencí, tedy stále ve chvíli, 

kdy oficiální informace mít nikdo nemá. V článku2 o nadcházejících několika mobilních 

novinkách se ví prakticky vše – rozměry těla telefonů, úhlopříčky displeje, kompletní design 

včetně maket, realistických grafických vyobrazení a fotografií z továrny, funkce, hardware 

i software. Drobné nejasnosti pak většinou panují jen u pojmenování telefonů a různých 

součástek a také u části funkcí. Jinak má čtenář ale dostupné prakticky vše, co o novém 

produktu od Applu potřebuje vědět. Nic už není ponecháno náhodě, nic není překvapením. 

Tim Cook (současný ředitel Applu) už pak na samotné tiskové konferenci jen opakuje to, co 

svět příznivců technologií dávno zná z nespočtu článků s uniklými informacemi. 

 Takových článků o nejmodernějším iPhonu bylo na internetu spousty. Novináři se 

najednou předhánějí, kdo najde nějakou novou informaci, ať už od dělníka továrny, který i 

přes slib utajení dokáže poslat snímky šasi nového modelu přímo na výrobní lince, nebo od 

                                                         
1 Apple iPhone: nejočekávanější novinka v historii mobilních telefonů (online). MobilMania.cz [cit. 

25.4.2018]. Dostupné na: https://www.mobilmania.cz/clanky/apple-iphone-nejocekavanejsi-novinka-v-

historii-mobilnich-telefonu/sc-3-a-1113999/default.aspx 
2 iPhone 8 nepřekvapí, ale iPhonem X nám chce Apple vyrazit dech. Už dnes! (online). MobilMania.cz [cit. 

25.4.2018]. Dostupné na:  

https://www.mobilmania.cz/clanky/iphone-8-neprekvapi-ale-iphonem-edition-nam-chce-apple-vyrazit-

dech/sc-3-a-1339534/default.aspx#part=1 
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zkušeného programátora, který ze softwarového kódu poslední verze operačního systému 

vyčte schované informace, napovídající o nedokončených, připravovaných funkcích. Honba 

za tím vědět v předstihu co nejvíc je obrovská. Skoro to vypadá, že k lidem, ať už 

potenciálním zákazníkům, nebo zkrátka jen technologickým nadšencům, se první informace 

dostávají díky médiím daleko dříve, než je vůbec označí jako pravdivé (rsp. potvrdí) sám 

oficiální zdroj. Nálepka „tajné“ už nevzbuzuje respekt, ale snahu ji nějak obejít, vědět toho 

co nejvíc a co nejdřív. 

 Samotný čtenář, který nemá příliš ponětí o tom, jak takové zákulisní procesy vlastně 

fungují, tak pozvolna sleduje proces, kdy se z „posvátných“ oficiálních informací stává jen 

poměrně nudný výčet toho, co už dávno všichni vědí. Naplňuje se tak myšlenka Weberova 

„odkouzlení“3, tedy sociálního fenoménu, kdy člověk přechází do nové situace, která vzniká 

obecným a dlouhodobým tlakem právě ze strany médií. Forma „posvátného“, v tomto 

případě tajných informací o novém produktu, sama o sobě nemizí, ovšem mění se v něco, 

co je daleko racionálnější, a zdaleka ne tak neotřesitelné. Dle Weberova původního chápání 

představuje konflikt vědy (v tomto případě mediálních postupů, které se stávají 

mainstreamovými) a náboženství (absolutnost tajných informací) právě onu změnu, jak jako 

čtenáři chápeme každý další článek s uniklými informacemi o novém produktu. Zkrátka 

jsme si zvykli na to, že pravidla se dají obcházet a prakticky žádná informace už není tak 

tajná, aby neunikla pozornosti některého z hledačů nových informací. 

Na otázku, jak konkrétně se tento typ článků v médiích, pojednávající o únicích 

informací, proměnil za posledních 10 let, by autor chtěl odpovědět v této práci. Vybral si 

servery zabývající se chytrými telefony proto, že jde o jedno z nejvíce sledovaných odvětví 

nových technologií, které se navíc rapidně rok do roku (často i v menších intervalech) mění 

a čtenářský „hlad“ po nových informacích je zde přítomen v daleko větší míře. Volba online 

médií je v tomto případě navíc vhodná proto, že zde se informace tohoto typu mohou objevit 

co nejdříve a ve velkém množství. Profilace na jeden konkrétní druh elektroniky navíc dává 

v tomto výzkumu možnost, jak se vyhnout zprávám o únicích informací typu odcizení 

uživatelských dat na internetu nebo souvislostem s politickými tématy, které se objevují ve 

větší míře i na obecných vědecko-technických serverech. Servery MobilMania.cz a 

PhoneArena.com představují pak nejčtenější internetové stránky zabývající se mobilními 

telefony u nás i ve světě. Specifikům těchto stránek se autor bude věnovat níže.   

                                                         
3 HAVELKA. Miloš. Sekularizace, odkouzlení světa a „pluralizace náboženskosti“. In: Sociologický časopis / 
Czech Sociological Review (2013), 49 (2). ISSN 00380288 
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Ve formuláři tezí této práce je uvedeno mírně odlišné téma: „Práce s úniky informací 

v technologicky zaměřených online médiích TechCrunch a Zive.cz“. Záměna zkoumaných 

webů byla provedena v souladu se zjištěním, že na těchto serverech by bylo nutné během 

výzkumu filtrovat nepřeberné množství výše zmíněných zpráv o únicích uživatelských dat, 

internetové bezpečnosti či politických tématech, které nesouvisí se záměrem této práce. 

Orientací na internetové magazíny čistě zaměřené na jeden druh elektroniky odpadá problém 

selektování úniků informací o produktech a ostatních, které se na takových magazínech 

vyskytují jen v zanedbatelném množství. „Práce s úniky informací“ byla pak zaměněna za 

„Proměnu obsahu článků s úniky informací“ z důvodu lepší srozumitelnosti toho, čeho se 

práce týká. Jde čistě o záměnu formulace, úmysl výzkumu se od původní koncepce neliší. 
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2. Teoretická část 

2.1 Online žurnalistika 

Online periodika jsou z hlediska zkoumaného tématu významná proto, že tištěné 

magazíny s obdobnou tématikou, tedy mobilními telefony, zejména na tuzemském trhu 

prakticky zmizely. Obsahy se přesunuly na web, což dobře ilustruje právě původní časopis, 

který byl přidružený pod web MobilMania – Mobility. Jeho poslední číslo vyšlo v prosinci 

roku 20114. Ještě dříve také skončil magazín Svět mobilů (spadající pod web Mobil.cz, dnes 

magazín na serveru iDnes.cz), poslední číslo je z listopadu 2008.5 Při zkoumání let 2012 a 

dále je tak nutné se obrátit na internetové magazíny. V zahraničí vydržely magazíny déle, 

ale i ty nyní postupně končí. Například populární britský magazín Phone Choice skončil 

v roce 2017, když jej koupilo vydavatelství Future6. Původní webové stránky 

„mobilechoiceuk.com“ nyní odkazují na přidružený online portál TechRadar. 

Ve všeobecné rovině je důležité ukázat, jak se online žurnalistika dělí od té tradiční. 

Dennis McQuail7 definuje čtyři hlavní rozdíly, kterými se online média liší od těch 

tradičních. Decentralizací, tedy že dodání obsahu a jeho výběr nejsou převážně v rukou toho, 

kdo tento komunikovaný obsah dodává. Vysokou kapacitou, překonáním dřívějších omezení 

dopravy informace – vzdálenosti, objemu, nákladů. Interaktivitou příjemce, který si vybírá 

obsahy, odpovídá na ně, vyměňuje je a spojuje se s dalšími příjemci. A nakonec flexibilitou 

formy, obsahu a užití.  

Slovník žurnalistiky8 mluví o zániku tradiční podoby, protože „informace se 

k recipientům dostávají prostřednictvím internetu tak rychle, že zpravodajská funkce 

žurnalistiky postupně zanikne.“ Nové technologie mají také vliv na možnost, jak využít 

široké spektrum způsobů k vyprávění příběhu: skrze video, fotografie, blogy, stručnými 

příspěvky na Twitteru a nástroje jako je redakční systém Wordpress, Google Analytics či 

SEO. 

                                                         
4 Mobility 12/11 (online). Zive.cz [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.zive.cz/archivcasopisu/mobility.asp?MID=1075 
5 Prosincový Svět mobilů: Poradíme, co k Vánocům (online). Mobil.idnes.cz [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://mobil.idnes.cz/prosincovy-svet-mobilu-poradime-co-k-vanocum-fnv-/mob_tech  
6 Half Year Market Update: Future confirm positive start to year (online). Futureplc.com [cit. 25.4.2018]. 

Dostupné na: http://www.futureplc.com/2016/04/08/half-year-mark-start-to-

year/.aspx?c=A081130_114106_svet-mobilu_onp 
7 MCQUAIL, Dennis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál. 2002. ISBN 80-7178-714-0 str. 41 
8 HALADA, Jan. OSVALDOVÁ, Barbora. Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru. Karolinum. 

2017. ISBN 978-80-246-3752-5 str. 280 
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Foust9 definuje výhody online médií hned v osmi kritériích. Online média oproti 

tradičním dávají čtenářům větší možnosti volby obsahu, který budou číst. Navíc mají 

prakticky neomezené možnosti v tom, kdy a kde budou tento obsah číst. Třetí výhodou je 

nelinearita obsahu, tedy že je možné vydávat články i bez předem definovaného lineárního 

pořadí jejich vydání. Obsahy online médií jsou dále jednoduše uchovatelné a lze je bez 

problémů zpětně dohledávat, za předpokladu že tomu administrátor nijak nezamezil. Online 

obsah umožňuje také publikovat zprávy prakticky okamžitě – tento bod lze ilustrovat 

například živým zpravodajstvím z představení nového produktu, kdy novinář píše a ihned 

uvolňuje k přečtení to, co se právě děje na tiskové konferenci. Nepochybnou výhodou je také 

zapojení dalších multimédií – obrázků, videí, grafů či audio obsahu. Nakonec je také důležité 

i zapojení publika, například v podobě zpětné vazby. 

Online média podle Carlsona10 mají oproti tradičním médiím výhodu v tom, že jde o 

nový a lepší produkt, který dokáže původci nabídnout zdarma a stále ušetřit spoustu nákladů. 

Princip úspěchu online žurnalistiky závisí na její užitečnosti, tedy možnosti mít mimo 

běžného zpravodajství i funkce navíc, jako třeba vyhledavač, aukční portál a podobně. Právě 

PhoneArena mimo zpravodajství nabízí také samostatnou sekci recenzí, videí a také 

podrobný katalog smartphonů a tabletů. To samé se vztahuje i na web MobilMania, který 

má rovněž vedle zpravodajství i katalog. 

Doložit na příkladu webu PhoneArena lze i další rysy úspěšnosti, například 

interaktivitu. Mimo klasických komentářů (včetně správy vlastního profilu na této stránce) 

pod článkem mají čtenáři možnost texty rychle sdílet na celou řadu sociálních sítí, třídit je 

podle klíčových slov a také zasílat soukromé zpětné vazby administrátorům. 

Carlsonovo kritérium, že úspěšná internetová média mají být zdarma, pokud nejsou 

vysoce úzce specializovaná, splňuje jak PhoneArena, tak MobilMania. Ačkoli z jistého 

pohledu jde o specializovaná média, ani jedno z nich se pro placený přístup nerozhodlo.  

Zaměstnanec online média musí splňovat jak základní nároky na tradičního 

žurnalistu, tak mít zkušenosti v dalších oblastech týkajících se multimédií. Quinn a Filak11 

popisují online novináře jako jedince schopného ovládat několik funkcí naráz („multi-

                                                         
9 FOUST, Jim. Online Journalism: Principles and Practices on the Web. Routledge. 2017. ISBN 

9781351816021 
10 CARLSON, David. The History of Online Journalism. In: KAWAMOTO, Kevin. Digital Journalism: 

Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism. Rowman & Littlefield, 2003. ISBN 

9780742526815 str. 54 - 55 
11 QUINN, Stephen. FILAK, Vincent. Convergent Journalism: An Introduction. Taylor & Francis. 2005. 

ISBN 9780240807249 str. 155 
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skilled“), který dokáže odhadnout silné a slabé stránky více metod sdělování obsahu. Je 

schopný jak v uskutečňování rozhovorů, tak v zaznamenávání fotografií, videa a audia. Umí 

je dále upravovat a články, které píše, umí uzpůsobit potřebám daného média, ve kterém 

mají vyjít. Při mimořádném aktuálním dění je schopný načerpat co nejvíce informací v co 

možná největším množství různých typů materiálů (text, audio, video) a tyto informace pak 

zpracovat a publikovat co nejdříve. 

Ze zkušeností autora této práce z praxe online redaktora je tento popis přesný. 

V redakci online média je nutné ovládat vedle běžné úpravy textu i fotografování akcí a 

produktů, natáčení videí, editací vizuálního a audio materiálu, práci s internetovými systémy 

(Wordpress, Google Analytics, interní systémy), mluvené slovo i provádění rozhovorů. 

Běžná je i práce v terénu, kde je opět potřeba všechny tyto schopnosti využít. 

Z této kapitoly jsou tedy patrné následující skutečnosti. Online žurnalistika je 

založena na hlavních principech jako je interaktivita, univerzální dostupnost, vysoká 

rychlost sdílení informací a propojení obsahových forem textu společně s audiem a 

vizuálními prvky. Lidé, kteří takový obsah tvoří, musí být nejenom zdatní novináři 

v tradičním pojetí, ale také být schopni zastávat více pozic naráz (fotograf, videoeditor, 

grafik, analytik). Co se periodik spojených s mobilními telefony týče, je prostředí online 

médií zásadní vzhledem k tomu, že na domácím i zahraničním trhu se tištěné magazíny 

přesouvají do online podoby. 

2.2 Zdroje online žurnalistiky 

Důležitou roli při zkoumání úniků informací hraje zdroj, ze kterého taková informace 

pochází. Ne pokaždé se totiž média, potažmo novináři v nich pracující dostanou k informaci 

sami a jde o jejich původní text. Často například využívají informací z ostatních periodik či 

jiných zdrojů. Je tak vhodné popsat, jaké zdroje může online novinář ve své práci využít. 

Součástí praktické analýzy webů MobilMania a PhoneArena níže je rovněž zahrnuto i 

zkoumání, z jakého zdroje se k nim informace o úniku dostala.  

To, z čeho dané médium čerpá a témata, která se v daném médiu vydávají, se logicky 

vážou na jeho tematické zaměření. Rovněž se přizpůsobují charakteristikám online médií, 

zejména tedy možnosti zprávu okamžitě vydat, libovolně v textu odkazovat na další 

skutečnosti a rozšiřující zprávy a také faktu, že novinář není svázaný předem definovaným 

rozsahem (na rozdíl od tradičního formátu v novinách, kdy je pro zprávu přidělené místo a 

maximální délka textu). Pomáhá mu také výše zmíněná interaktivita a možnost dále 
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komunikovat se čtenáři, ať už například ve formě soukromé zpětné vazby nebo komentářů 

pod článkem.12 

Internet je specifické prostředí, kde se se zdroji pracuje odlišným způsobem (než 

v tradičních médiích – ty však ale nyní s internetem samozřejmě pracují také). Je totiž 

„okamžitým, interaktivním, rozsáhlým, ale také diskutabilním zdrojem informací sám o 

sobě.“13 Ward14 rozlišuje pět typů zdrojů. První, tzv. „oči a uši“, je takový, který novinář 

vypozoruje sám, či dá na tip někoho jiného a danou situaci sám prozkoumá. Tento typ zdrojů 

se používá i právě při úniku informací, kdy nějakou skutečnost zjistí sám novinář – třeba 

v případě, že se daná informace objeví na internetu omylem a novinář si jí všimne dříve, než 

je autorem smazána. 

Druhým jsou individuální zdroje, tedy lidé, kteří vědí to, co potřebuje novinář zjistit. 

Mají zkušenosti, vlastní zdroje a lze je citovat. Nelze je však zaměňovat za kontakty, tedy 

za lidi, kteří pouze novináři dají tip na nějakou informaci, ale tu si pak zjišťuje sám. 

V případě zkoumaného webu PhoneArena lze názorně ilustrovat oba dva příklady zdroje. 

Prvním jsou právě „únikáři“ (viz níže), tedy lidé se zákulisními, tajnými informacemi, od 

kterých přímo lze brát informace a „tipsteři“ (slang používaný na webu), kteří pouze zasílají 

upozornění na danou skutečnost. 

Třetím typem jsou tiskové zprávy. K těm musí novináři přistupovat s opatrností. To, 

že někdo (zpravidla oficiální zástupce firmy/úřadu/organizace a dalších) novináři přímo 

zasílá něco, co chce, aby bylo veřejně publikováno ještě neznamená, že jde o něco, co nelze 

vydat. K uvedeným informacím je třeba se však postavit kriticky a objektivně je ověřovat. 

Tento typ zdroje z logiky věci nesouvisí s neoficiálními úniky informací. 

Čtvrtým, a z hlediska online žurnalistiky velice často používaným zdrojem, jsou 

ostatní média. Opisování od ostatních médií je velice častým jevem a podle Warda je to 

naprosto v pořádku až do chvíle, kdy se jiná média pro někoho nestávají výhradním zdrojem. 

Z hlediska autorem zkoumaných webů jsou skutečně ostatní média tou vůbec nejčastější 

složkou, ze které jsou informace čerpány (viz praktická část). 

Posledním uváděným typem zdroje je tzv. „redakční deníček“, tedy přehled toho, co 

se událo, děje či bude dít a zpravidla vychází z redakčních plánů pro daný časový úsek. 

Během výzkumu webu PhoneArena byl zaznamenán i tento typ článku, zpravila se jednalo 

                                                         
12 WARD, Mike. Journalism Online. Taylor & Francis. 2002. ISBN 9780240516103 str. 20 - 26 
13 ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I: Online a tištěná média. Masarykova univerzita. 2012. ISBN 

978-80-210-5825-5 str. 22 
14 WARD, Mike. Journalism Online. Taylor & Francis. 2002. ISBN 9780240516103 str. 42 
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o týdenní přehled toho nejdůležitějšího, ale úniky informací se zde vyskytovaly jen velmi 

zřídka. 

Autor této práce by ještě doplnil relativně nový typ zdroje, který se váže na online 

prostředí, a tím jsou sociální sítě. Jde o kombinaci individuálního zdroje a nových 

technologií, kdy novinář nemusí být přímo s danou osobou či skupinou osob, která nemá 

status média, v kontaktu, ale zároveň může číst jejich informace a sdělovat je dále svému 

publiku. Tento typ informací už z jeho povahy je nutné brát při vytváření textu do médií 

s nadhledem, jelikož se zpravidla nejedná o oficiální prohlášení a daný člověk či skupina 

osob nemá ani status pomyslné mediální autority. Tomuto typu zdroje se práce věnuje níže 

(viz kapitola „Úniky informací a únikáři“). 

Zdroje na internetu je potřeba brát s velkým nadhledem. Foust15 na toto téma uvádí 

tvrzení že „internet není žádná autorita. Používají jej oficiální zdroje, ale zároveň i 

podvodníci. Vždy se přesvědčte, že daná informace je skutečně pravdivá předtím, než ji 

vydáte. Stejně jako e-mailové adresy, i celé webové stránky mohou být zfalšovány. 

Nedávejte do článku odkazy, které jste sami nevyzkoušeli, zda jsou funkční a zda obsahují 

pravdivé informace.“ 

Míra důvěryhodnosti stránky je další faktor, na který musí dávat novinář pozor při 

psaní určitého textu. Boldiš16 rozděluje tyto zdroje na tři druhy: „matoucí a záměrně falešné 

informace“, „neautorizované informace“ a „autorizované informace“. 

„Falešné informace jsou takové, které se snaží dosáhnout účelového chování čtenáře. 

Tyto stránky často vypadají velmi věrohodně a jejich odhalení závisí především na zjištění 

jejich autora a na analýze objektivity a přesnosti. Mezi těmito stránkami jsou často různé 

propagandistické texty, které nemusí podávat přímo lživé informace, ale podávají informace 

účelově zkreslené.“ V obecné novinářské praxi jsou tyto články označovány módním 

termínem jako „fake news“. V případě článků s údajnými úniky informací o nových 

produktech se takto matoucí informace objevují často v „designových konceptech“, které 

autor nepravdivě označí jako oficiální snímky. Ty se pak šíří po internetu do chvíle, než je 

výrobce vyvrátí nebo oficiálně představí svůj produkt. Server MobilMania například v roce 

2015 publikoval text, ve kterém informoval o novém notebooku značky Xiaomi, který 

neoficiálně před očekávanou premiérou odhalil zahraniční server GizmoChina. 

                                                         
15 FOUST, Jim. Online Journalism: Principles and Practices on the Web. Routledge. 2017. ISBN 

9781351816021 str. 85 
16 BOLDIŠ, Petr. Jak oddělit zrno od plev: Ověřování informací v prostředí internetu. Ikaros (online). 2003, 

roč. 7, č. 5/2 [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: http://www.ikaros.cz/node/1367 
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V aktualizaci textu však autor článku doplňuje: „Zpráva se ukázala jako falešná, obrázek je 

podvrh. Nicméně zprávy o přípravě laptopů ze strany Xiaomi se rojí z různých zdrojů, a i 

tento podvrh na nich staví. Něco se zkrátka chystá, ale zatím nevíme nic konkrétního a 

zřejmě to bude hudba vzdálenější budoucnosti.“17 

Neautorizované informace se podle Boldiše pak dělí na dva druhy – takové 

informace, u kterých není uveden správný zdroj (či zdroj zcela chybí) či informace typu 

„pověsti“, tedy neověřená tvrzení, která jsou předávána dále v domnění, že jde o pravdivou 

informaci. Do této kategorie v teoretické rovině spadají úniky informací, neboť se v zásadě 

jedná o neověřenou, respektive oficiálně nepotvrzenou informaci. Oba typy 

neautorizovaných informací se na zkoumaných webech objevují, ať už jde o chybějící zdroj 

nebo předávání zpráv na základě toho „co se na internetu povídá“. 

Příkladem článku s neuvedenou informací je tak například text „Nokia Normandy 

leak points to an announcement date: March 25“ na PhoneAreně18, kde je pouze v textu 

zmíněno „některé zdroje tvrdí“, ovšem autor neuvádí žádný konkrétní, ani neodkazuje na 

jiný web. Ukázkovým příkladem neověřeného tvrzení je pak text z MobilManie s titulkem 

„Třetí Nexus od Googlu možná již na podzim“19 kde samotný autor textu přiznává: „V 

současné době se jedná víceméně o spekulace z dobře informovaného zdroje, pakliže se 

alespoň z části zakládají na pravdě.“ 

Autorizované informace jsou potom takové, které mají jasně uvedený pramen i 

důvod, proč jsou publikovány. Typické jsou například pro univerzitní prostředí nebo státní 

správu, v případě produktů jsou to pak oficiální prohlášení a tiskové zprávy výrobce.20 

Jak bylo tedy výše popsáno, zdroje se dělí na několik typů a každý typ má svoje 

specifika. Vedle toho také mohou mít různý stupeň důvěryhodnosti. Právě důvěryhodnost 

zdroje na internetu je mnohdy obtížně rozpoznatelná a platí, že prakticky cokoliv se dá 

zfalšovat. Internet je tak místo, na kterém se dá najít spousta informací, ale je vždy nutné si 

tyto informace ověřovat, a ne je jen slepě předávat dál. 

                                                         
17 Xiaomi prý připravuje notebook snů: Core i7 a 16 GB RAM za 13 tisíc (online). Mobilmania.cz [cit. 

25.4.2018]. Dostupné na: https://www.mobilmania.cz/xiaomi-pry-pripravuje-notebook-snu-core-i7-a-16-gb-

ram-za-13-tisic/a-1329306/default.aspx 
18 Nokia Normandy leak points to an announcement date: March 25 (online). PhoneArena.com [cit. 

25.4.2018]. Dostupné na: https://www.phonearena.com/news/Nokia-Normandy-leak-points-to-an-

announcement-date-March-25_id51484 
19 Třetí Nexus od Googlu možná již na podzim (online). Mobilmania.cz [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.mobilmania.cz/treti-nexus-od-googlu-mozna-jiz-na-podzim/a-1316538/default.aspx 
20 BOLDIŠ, Petr. Jak oddělit zrno od plev: Ověřování informací v prostředí internetu. Ikaros (online). 2003, 

roč. 7, č. 5/2 [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: http://www.ikaros.cz/node/1367 
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2.3 Informační embargo pro novináře 

V profesním životě žurnalisty se lze setkat i s momenty, kdy mu zdroj svěří informaci 

pod podmínkou, že ji zveřejní až po ukončení doby, do které je tato informace označena jako 

tajná. Jde o oboustranně výhodnou smlouvu. Zdroj získá kontrolu nad tím, kdo a kdy danou 

informaci publikuje a novináři na oplátku dostanou čas k tomu si článek důkladně připravit, 

aby bylo možné jej v hotové podobě vydat přesně v moment, kdy embargo přestane platit. 

S informačním embargem se setkávají také novináři z odborných publikací při komunikaci 

s vědci. Marshall21 objasňuje takový postup jako „gentlemanskou dohodou mezi vědeckými 

publikacemi a reportéry, která je určena k lepší kontrole toho, co se dostává na veřejnost. 

Systém embarga je proces, ve kterém je uzavřen slib tajemství nejen mezi novináři, ale i 

autory odborných informací.“ 

Jak embarga fungují v prostředí technicky zaměřených online médií popisuje Steve 

Kovach v článku „What Is An Embargo? Read This Before You Read Any iPad Reviews“22. 

Na příkladu představení nového iPadu ilustruje situaci, kdy souběžně se se začátkem tiskové 

konference firmy Apple vydávají weby ve stejný moment po celém světě souhrnný přehled 

toho, co se právě představuje. Proč? „Novináři dostanou možnost si nový produkt, službu 

nebo jiný typ informace prohlédnout či nastudovat dříve než kdokoliv jiný. Na oplátku však 

tyto informace nemohou zveřejnit dříve, než jim to dovolí firma, která onu věc s předstihem 

zprostředkovala. Výhodou pro nás novináře je to, že můžeme s daným produktem strávit 

nějaký čas a výstup do vlastního média si tak dopředu lépe připraví.“ 

Právě porušení embarga je něco, co v mnoha případech vyústí v únik informací. 

Novináři, ale i dokonce samotná firma tak mohou učinit nevědomky, ale také vědomě 

informace odhalit dříve, než je povoleno. Z toho logicky plynou postihy – ze zkušeností 

autora této práce ve smlouvách o embargu („non-disclosure agreements“) bývají požadavky 

jako smazání/zničení materiálu, který byl neoprávněně uvolněn, či právní postihy, které by 

například zabránily danému médiu se účastnit na jakýchkoli dalších akcích, které daná firma 

pořádá.  

Kovach dále popisuje, že ne vždy bývá situace férová a firmy si cíleně vybírají, komu 

informace dopředu zprostředkují a komu ne. Novinářům z jiných periodik tak nezbývá, než 

si počkat na oficiální tiskové zprávy i přes to, že jejich kolegové z jiných periodik daný 

                                                         
21 MARSHALL, Eliot. Embargoes: Good, Bad or Necessary Evil? (online). Science [cit. 25.4.2018]. 

Dostupné na: http://science.sciencemag.org/content/282/5390/860.full 
22 KOVACH, Steve. What Is An Embargo? Read This Before You Read Any iPad Reviews (online). Business 

Insider [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: http://www.businessinsider.com/what-is-an-embargo-2012-3 



19 

produkt už nějakou dobu testují. Váže je však přísná smlouva s firmou (v tomto případě 

Applem), která jim neumožňuje jakoukoliv jejich zkušenost sdílet dříve, než mají povoleno. 

Ukázkový příklad porušení embarga, o kterém média informovala jako o úniku 

informací je ve zprávě „Tohle je první WP7 Nokia. Fotky, video, překvapení“23 na 

MobilManii z roku 2011. Zde se píše: „Stephen Elop ukázal první Windows Phone Nokii 

uzavřené společnosti. Jeden z diváků ignoroval výzvu k vypnutí kamer. Díky tomu se 

můžeme podívat i my.“ 

V minulosti se dokonce jeden z webů o elektronice proti informačním embargům 

vzbouřil. V roce 2008 publikoval TechCrunch článek s názvem „Death To The Embargo“24 

(smrt embargu). V něm objasňují narůstající problém v podobě faktu, že PR agentury 

posílají utajené informace prakticky jakémukoliv webu, který je u nich vedený v databázi, 

či si o ni požádá. Jenže právě ten, kdo embargo poruší jako první, dostane od internetových 

vyhledávačů pozici toho, kdo s informací přišel jako první, nezávisle na tom, že toho docílil 

nečestně. Ve výsledku navíc nebyl případný viník PR agenturou někdy ani potrestán, a tak 

mohl příště embargo porušit znovu. Jde o další formu konkurenčního boje, což se serveru 

TechCrunch přestalo líbit. V reakci tak byla upravena jejich interní pravidla, ve kterých nově 

stálo, že médium přestává brát na tento typ informací ohled (s výjimkou firem jako Google 

nebo Microsoft, které jsou vyhlášené svým přísným vymáháním dodržování embarga) a 

vydá si je podle svého vlastního uvážení. O rok později však server dodává, že bude embarga 

dodržovat a informace vydávat jen v případě, že se o úniku dozví z jiného média.25 

Informační embargo v každém případě závisí na jednotlivých smlouvách mezi 

firmou a novinářem a jejich podoba tak není vždy zcela stejná. Lišit se mohou jak případné 

postihy, tak míra utajení a samozřejmě také daná doba. Tak či onak, porušení informačního 

embarga je věc, která je nejenom protiprávní a stihatelná na základě porušení psané dohody, 

tak i záležitostí žurnalistické etiky.  

2.4 Etický aspekt práce s úniky informací v médiích 

Jak už bylo v předchozích kapitolách naznačeno, práce s neoficiálními informacemi 

vyžaduje od novináře specifický přístup. Data, se kterými v takovém případě pracuje, se 

                                                         
23 Tohle je první WP7 Nokia. Fotky, video, překvapení (online). Mobilmania.cz [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.mobilmania.cz/tohle-je-prvni-wp7-nokia-fotky-video-prekvapeni/a-1316594/default.aspx 
24 Death To The Embargo (online). TechCrunch.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://techcrunch.com/2008/12/17/death-to-the-embargo/ 
25 What We Think About Embargoes (online). TechCrunch [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://techcrunch.com/2009/06/10/what-we-think-about-embargoes/ 
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vždy mohou ukázat jako podvrhy, spekulace či v nejhorším případě může novináři hrozit i 

postih ze strany firmy, které tyto informace unikly – viz kapitola „Informační embargo pro 

novináře“. 

Novinář každého média by se měl řídit sadou etických pravidel své profese, ať už 

podle nějakého obecně platného kodexu či podle kodexu vlastního média. Jak stojí na webu 

českého Syndikátu novinářů ohledně rezoluce č. 2 konference o politice hromadných 

sdělovacích prostředků konané v Praze v prosinci 1994: Kodexy chování mají být 

„dobrovolně přijaty a dobrovolně uplatňovány“ a „výkon novinářského povolání je založen 

zejména na základním právu na svobodu projevu, zaručenou článkem č. 10 Evropské 

konvence o lidských právech.“26 Kodex mezinárodní novinářské organizace Society of 

Professional Journalists také ve své preambuli zmiňuje, že zmíněná pravidla „jsou základním 

principem etické žurnalistiky a je doporučeno se jimi řídit všem lidem ve všech médiích“.27 

Pravidla stanovená v tomto kodexu i mnoha dalších jsou tedy samoregulačním 

nástrojem, jehož dodržování ovšem nelze striktně přikázat, pokud ovšem není součástí 

například pracovní smlouvy daného média. V takovém případě je dodržování daného 

kodexu závazné. Příklad takového závazku můžeme v českém mediálním prostředí najít 

třeba v etickém kodexu mediálního domu Economia a.s. kde stojí: „Vedle etického kodexu, 

který zavazuje všechny zaměstnance při veškeré činnosti společnosti, přijala Economia též 

Kodex mediálního domu Economia, který upravuje pravidla pro tvorbu redakčního obsahu 

a je závazný pro všechny, kdo se podílejí na zpracování textových i obrazových materiálů.“28 

Co se práce s úniky informací týče, etické kodexy novinářů mají hned několik 

pravidel, které se k těmto situacím vztahují. Například kodex českého Syndikátu novinářů 

obsahuje mimo jiné i následující pravidla. Bod 1. a. – „zveřejňovat jen informace, jejichž 

původ je znám, nebo v opačném případě je doprovodit nezbytnými výhradami“, bod 1. j. – 

„j. nepoužívat nepoctivé prostředky k získání informace, fotografie nebo dokumentu nebo 

využívat k tomu dobré víry kohokoliv“, dále bod 3. a. – „nic neomlouvá nepřesnost nebo 

neprověření informace, každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být 

neprodleně opravena“ a také bod 3. g. – „novinář nesmí využívat ve svůj prospěch informace 

                                                         
26 Etický kodex (online). Syndikát novinářů ČR z.s [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: https://syndikat-novinaru-

cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/ 
27 SPJ Code of Ethics (online). Society of Professional Journalists [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.spj.org/ethicscode.asp 
28 Etický kodex (online). Economia.ihned.cz [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: http://economia.ihned.cz/o-

spolecnosti/eticky-kodex/ 
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získané při výkonu svého povolání dříve, než budou tyto informace zveřejněny“29. 

Hned u těchto bodů si lze povšimnout jasných rozporů v případě práce s úniky 

informací v prostředí médií zaměřujících se na zpravodajství elektronice. V praktické části 

se lze hned v několika případech setkat s články, které nemají jasně označený původ (viz 

kapitola „Zdroj“ v praktické části níže). Nepřesné a neověřené informace jsou pak 

v nejobecnějším pohledu prakticky všechna data, která se neoficiální cestou dostanou na 

veřejnost. Nevyužívání ku vlastnímu prospěchu informací získaných při výkonu povolání je 

pak ukázkově popsáno v kapitole „Informační embargo pro novináře“ na příkladu článku o 

fotografiích z prezentace Windows Phone  

Hledisko nepoctivých prostředků k získání informace má však nejenom etický, ale 

právní dopad na autora textu, potažmo jeho zdroj. K takové situaci lze doložit příklad článků 

o videu, které ukazovalo výrobu iPhonů 8 v Číně a detaily krytů těchto připravovaných 

telefonů. Jedním z nich je například text „Leaked videos show factory employees working 

on what could be the iPhone 8“ na Business Insideru, který snímky a video zveřejňuje. 

Pochází však od jednoho ze zaměstnanců, který má výslovně zakázáno do továrny vnášet 

jakékoliv kovové předměty (a tedy i jakoukoliv záznamovou elektroniku)30. Pokud se tedy 

snímky od zaměstnanců dostanou na veřejnost, jedná se o přímé porušení jejich pracovní 

dohody. Publikování takto protiprávně získaných materiálů je tak zcela jasným nepoctivým 

prostředkem získané informace. 

Úniky informací se tak v etické rovině mohou rozlišovat na dvě kategorie – „dobré 

úniky“ a „špatné úniky“.  Ty se opět nevztahují jen na zpravodajství o produktech, ale na 

novinářskou profesi jako takovou. Hanson a Ceppos31 uvádějí příklady obou typů. „Dobrý 

únik“ je takový, který rozšiřuje povědomí veřejnosti o dané problematice, aniž by někoho 

poškodil. Uváděno je dokonce i to, že takový únik může i někoho poškodit, pokud však 

odhalí závažný problém či dokonce zachrání lidské životy. S takovými se však v případě 

zpravodajství je jen malá šance se setkat. Daleko častější „dobrý únik“ bude tak v oblasti 

mobilních telefonů taková situace, kdy výrobci paradoxně toto neoficiální zveřejnění dat 

pomůže k zvýšení pozornosti čtenářů i zájmu o výsledný produkt.  

Výsledkem těchto úniků tak mohou být paradoxní situace, kdy si firma přeje, aby 

                                                         
29 Etický kodex (online). Syndikát novinářů ČR z.s [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: https://syndikat-novinaru-

cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/ 
30 Former iPhone factory worker explains how they keep the new iPhones a secret (online). YouTube.com 

[cit. 25.4.2018]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=nban3p1pVmo 
31 The Ethics of Leaks (online). Markkula Center for Applied Ethics [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/journalism-ethics/resources/the-ethics-of-leaks/ 
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lidé četli „neoficiální informace“ ve formě větší či menší senzace a přilákávali tím tak 

pozornost na daný produkt. V samotné analýze byl nalezen i případ, kdy autor textu zmiňuje, 

že únik může být jen „marketingovým tahem“32. Což se obloukem opět dostává zpět 

k pravidlům v etických kodexech – v tomto případě jde například o porušení pravidla 

kodexu organizace Society of Professional Journalists, konkrétně bodu, ve kterém je psáno, 

že novinář by měl „rozlišovat zpravodajství a reklamu a vyhýbat se hybridním informacím 

které kombinují tyto dvě formy“33. 

„Špatný únik“ je pravým opakem. Nejenom, že poškozuje jednu ze zúčastněných 

stran, ale také nijak nerozšiřuje povědomí veřejnosti o dané problematice, zkrátka že 

napáchá až příliš mnoho škody. Zároveň jsou také jako „špatné úniky“ označeny ty, které 

porušují důležitý závazek či důvěru nějaké osoby34. Tedy stejná situace jako výše zmíněné 

úniky fotografií a videí z čínské továrny na iPhony. 

Z etického hlediska jsou tak texty v zájmových médiích o telefonech pracující 

s úniky informací přinejmenším sporné. Týká se jich celá řada pravidel v různých etických 

kodexech a samotná povaha úniků spíše nahrává porušování těchto pravidel. Novináři 

publikující neoficiální informace o připravovaných produktech si je nemohou s jistotou 

ověřit, zdroje bývají mnohdy nejasné či zcela nedohledatelné a úniky mohou být důsledkem 

nečestných postupů jako například zneužívání důvěrných informací ve vlastní prospěch. Na 

druhou stranu až na etická pravidla ukotvená v pracovních smlouvách nejsou novináři 

vysloveně povinni tyto pravidla dodržovat, pouze je jim popsáno, čeho by se ve výkonu své 

profese měli vyvarovat. Mnohdy tak zkrátka nad (byť třeba velmi mírným) dodržováním 

těchto pravidel zvítězí honba za senzací a slávou z prvenství oproti konkurenci. 

2.5 Úniky informací a „únikáři“ v zájmových médiích o elektronice 

Téma úniků informací je s produkty jako jsou právě mobilní telefony úzce spjaté. 

Stejně tak tomu je ve zpravodajství o elektronice v mnoha jiných odvětvích – automobily, 

televize, počítače, fotoaparáty a další. Čtenáře a zároveň i potenciální zákazníky zajímá, co 

nového se na trhu chystá. Nestačí jen vyčkávat až do samotného oficiálního oznámení 

produktu, ale je třeba sledovat cokoliv, co se ohledně novinek na internetu či jinde objeví, 

                                                         
32 Nokia N97 may launch on March 31 (online). PhoneArena.com [cit. 25.4.2018]. dostupné na: 

https://www.phonearena.com/news/Nokia-N97-may-launch-on-March-31_id3808 
33 SPJ Code of Ethics (online). Society of Professional Journalists [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.spj.org/ethicscode.asp 
34 The Ethics of Leaks (online). Markkula Center for Applied Ethics [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/journalism-ethics/resources/the-ethics-of-leaks/ 
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ať už to jsou byť jen drobné náznaky ze strany výrobce, či právě celá řada spekulací a 

uniklých informací. 

Uniklé informace dávají možnost takovým médiím být o jeden krok napřed před 

ostatními. Nejenom, že se správně zajímavými neoficiálními informacemi na sebe médium 

dokáže strhnout pozornost blížící se té, která je očekávaná u samotné oficiální tiskové 

konference, ale také taková data vytváří podklady pro následné komentáře, analýzy a 

porovnávání jednotlivých produktů. Ten, kdo už předem ví, jak bude připravovaný telefon 

vypadat a co bude umět, je o krok napřed. Z hlediska samotného média jde o jednak 

praktickou výhodu (možnost odkazovat na starší články, připravenost komentovat novinky), 

tak i nástroj, jak přilákat více čtenářů. 

Takové úniky informací mohou nabýt v mnoha ohledech až prvky senzace. 

Revoluční prvek v designu, převratná novinka v oblasti softwaru či zcela nová součástka 

hardwaru v některých případech nejsou výsadou výrobce, který je odhalí jako první, ale 

média, které takovou informaci zveřejní ještě dříve. Podobnost v tomto odvětví spíše, než 

v únicích informací v politických tématech, najdeme v bulvárním zpravodajství – konkrétně 

v přirovnání k paparazzo jednání, tedy senzacechtivého novináře, který bez dovolení o 

známé osobnosti shání pikantní a bulvární informace35. Není potom divu, že na informace, 

které výrobce nedokázal udržet v tajnosti, je ze strany médií upřena velká pozornost. 

Úniky informací v médiích dále z hlediska jejich počátků v médiích popisuje novinář 

Jan Matura, šéfredaktor magazínu Mobil.iDNES.cz, který se v prostředí internetových 

magazínů zaměřujících se na mobily pohybuje už od samotného počátku českého internetu: 

„Od počátku mé kariéry v médiích byly úniky informací populárním tématem u novinářů i 

čtenářů. Zdroje úniků byly často lokální pracovníci poboček výrobce, kdy nebyly pravidla 

ochrany informací zdaleka tak významné, jako dnes. Navíc panovala silná fragmentace 

modelů podle trhů. To znamená, že jeden model existoval v mnoha variantách podle 

odebírajících operátorů nebo trhů. Pak mnohé úniky ani nebyly úniky v dnešním slova 

smyslu, jen se třeba některá varianta telefonu začala například prodávat (nebo byl jen 

neformálně představen) nejprve v Itálii. Z toho se pak dalo odvodit, jak bude model označen 

pro jiné trhy a jakou bude mít výbavu.“ 

Jan Matura dále popisuje, že se několik takových úniků se podařilo i české redakci 

                                                         
35 HALADA, Jan. OSVALDOVÁ, Barbora. Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru. Karolinum. 

2017. ISBN 978-80-246-3752-5 str. 170 
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(tehdejšího magazínu) Mobil.cz, který si dokonce mohl připsat i celosvětovou „premiéru“ 

několik modelů, které se nakonec neprodávaly. „Tehdy bylo běžné, že výrobce připravil 

kolekci třeba 30 nových modelů, ty ukázal největším zákazníkům a ti si vybrali ty, které 

chtěli nabídnout. Tento proces byl poměrně zdlouhavý a v mezičase byly některé “novinky” 

ukázány i nám, aniž by padlo embargo o nich neinformovat. Případné úniky navíc firmy 

příliš neřešily, což je z dnešního pohledu až absurdní. Také se nám podařilo legálně 

proniknout a pochopit databázi amerického, ruského, evropského a čínského 

telekomunikačního úřadu. Z nich jsme pak některé informace zveřejnili jako první, ale 

museli jsme uvést zdroj, takže většina médií kreditovala ony instituce, ač konkrétní 

informace nedokázala sama najít.“ 

Za první „únikářský“ web považuje Jan Matura ruský server mobile-review.com, 

který založil a stále vede Eldar Murtazin: „Znám ho od počátků osobně, takže mám určitý 

náhled do jeho práce. Rusko bylo v minulém desetiletí jedním z mála velkých trhů, které 

nešlo označit za operátorské. To znamená, že většina telefonů se prodala u nezávislých 

prodejců, nikoliv u operátorů. A Eldar Murtazin měl kontakt na jednoho z největších 

prodejců, který měl přístup k vzorkům přístrojů, kterými se výrobci chlubili a ověřovali si 

zájem zákazníků (viz předchozí odstavec). Přístup ke vzorkům a informacím přes 

distributora byl vždy snazší než přes operátory. Ten ruský byl navíc velmi významný i v 

globálním měřítku, proto případné úniky nikdo neřešil, ač bylo v podstatě lidem z oboru 

jasné, odkud pocházejí. Dnes je situace odlišná a trhu dominují velká americká média s 

globálním dosahem. Z jejich okruhu se rekrutují novináři s nejlepšími informacemi včetně 

těch zákulisních. Můžeme se domnívat, že část z nich jsou řízené úniky, část mohou být 

neoficiální informace od anonymních zaměstnanců výrobců nebo od zaměstnanců operátorů 

či významných amerických distributorů. Část informací pak má původ v Asii, kde mají 

novináři zase dobrý přístup k zaměstnancům z výroby.“ 

Jan Matura pak shrnuje současný stav: „I dnes máme často informace o novinkách s 

velkým předstihem, ale v drtivé většině je nemůžeme zveřejnit, protože by bylo jasné, odkud 

pocházejí. V tom mají velké americké servery výhodu, okruh případných informátorů je 

značně větší. Podle mých informací jsou na tom stejně jako my i novináři z jiných 

evropských zemí.“ 

Pokud je řeč o lidech, kteří na únicích informací budují svoji kariéru, stejně jako výše 

zmíněný Eldar Murtazin, je potřeba ještě zmínit jméno Evan Blass. Jak bude popsáno níže 

v praktické části, za podstatnou částí novodobých úniků stojí právě tento muž. Své informace 
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vedle serveru VentureBeat.com zveřejňuje zejména na svém účtu36 na sociální síti Twitter, 

kde má v současnosti (stav k dubnu 2018) přes 413 tisíc odběratelů. 

Evan Blass pracoval až do roku 2013 v anonymitě, pouze za pseudonymem 

„evleaks“, který si ponechává doteď. V minulosti stál za nespočtem úniků ohledně 

připravovaných modelů značek Nokia, HTC, Sony, LG, Motorola či Samsung. 

Zpravodajský server BBC tohoto muže označil jako „krále úniků“37. V roce 2014 se rozhodl, 

že s úniky přestane (kvůli nedostatku peněz a nemoci38), později si však svoje rozhodnutí 

rozmyslel a jeho účet na Twitteru je dodnes (duben 2018) stále aktivní a únikům informací 

se věnuje i nadále. 

Jak takový člověk ke svým informacím přichází je záhadou, neboť sám Evan Blass 

v rozhovoru na serveru Android Police přiznává: „Mojí hlavní zásadou je nebavit se nikdy 

a s nikým o mých zdrojích. Myslím, že mi to vysloužilo celkem slušnou reputaci.“39 Dopady 

své práce pak v rozhovoru shrnuje v následujících větách: „Jsem si plně vědom toho, že 

produkty mají vždy výrobcem jasně vytyčenou cestu od konceptu až po vydání a to, co já 

dělám, přímo zasahuje do těchto plánů. Chci jednat ve své práci co nejvíce zodpovědně, ale 

nakonec se pravděpodobně stejně stane, že kvůli mně je oznámení nějaké firmy o dost méně 

zajímavé, a to je škoda. Myslím, že utěšení hledám v tom, že ti samí lidé, kterým jsem 

únikem způsobil nějakou újmu, budou naopak příště o to pozorněji sledovat jiné tajné 

informace, až díky mně unikne něco jejich konkurentům. Je hodně zajímavé mít zákulisní 

informace.“40  

Úniky informací jsou tak neodmyslitelně spjaté s fungováním takto zájmově 

zaměřených médií. Ačkoliv na ně jde z jistého pohledu nahlížet podobně jako na bulvární 

paparazzo fotografie, úniky informací jsou cenný typ zdroje, který mezi čtenáři rezonuje a 

redaktorům dává podklady pro podrobnější sledování vývoje daného zařízení. Sami výrobci 

mohou na úniku ve výsledku vydělat, když se pozornost publika daného média strhne jejich 

směrem. Samozřejmě však ne vždy má taková situace pozitivní dopad, a naopak může 

významně zkomplikovat celou marketingovou kampaň a oficiální odhalení, kterému chybí 

                                                         
36 Evan Blass (online). Twitter.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: https://twitter.com/evleaks 
37 Evan Blass: King of the leakers (online). BBC.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na:  
38 Evan Blass explains why his @evleaks Twitter account will stop reporting phone scoops (online). 

Thenextweb.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: https://thenextweb.com/insider/2014/08/03/evan-blass-

explains-evleaks-twitter-account-will-stop-reporting-phone-scoops/ 
39 Evleaks Revealed: Android Police's Exclusive Interview With Evan Blass, The Man Behind @evleaks 

(online). Androidpolice.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.androidpolice.com/2013/06/28/evleaks-revealed-android-polices-exclusive-interview-with-evan-

blass-the-man-behind-evleaks/ 
40 Tamtéž 
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patřičná jiskra, jelikož už se vše podstatné ví dávno dopředu.  

Existují lidé, které úniky informací proslavily, a ačkoliv se jedná jak eticky, tak 

právně o práci v „šedé zóně“, toto odvětví zatím nezaznamenalo žádný výrazný právní 

skandál týkající se právě úniků informací. Ačkoliv jsou tak „únikáři“ na druhé straně 

barikády, s výrobci často koexistují v míru. Jednou trochu ublíží jednomu a pomohou 

druhému, jindy je to zase naopak. Jde v podstatě o pomyslného novodobé Robiny Hoody, 

kteří bohatým berou a chudým dávají. 

2.6 O webu MobilMania.cz 

Webovému portálu MobilMania chybí informační sekce o redakci, dohledatelnými 

informacemi jsou tak pouze kontakty na redaktory a sídlo redakce v Brně. Stránka má 

několik rubrik – vedle rozdělení na témata dle jednotlivých výrobců telefonů jsou to testy, 

katalog mobilů, nejlepší telefony, video, diskuze, galerie a bazar.  

Další informace ohledně historie a zaměření stránek autorovi této práce popsal 

současný šéfredaktor tohoto média, Filip Kůžel: „Brněnské vydavatelství Computer Press 

v roce 1997 vydávalo online magazín Živě.cz, věnovaný počítačům a všemu okolo nich, a 

také tištěný časopis Mobility, který se pro změnu zajímal o dění kolem mobilních telefonů. 

Vznik webového magazínu MobilMania.cz tak byl docela logickým krokem. Za tyto více 

než dvě dekády se na MobilManii objevilo téměř 50 tisíc článků od 500 autorů a web se 

celou dobu drží v oborové špičce technologických online magazínů. V lednu 2018 na 

MobilManii přišlo více než 900 tisíc unikátních návštěvníků a zobrazení stránek překonalo 

12 miliónů. MobilManii v průběhu let několikrát změnila majitele, dnes ji provozuje 

vydavatelství CN Invest. V červnu 2018 dojde ke sloučení s Czech News Center.“ 

Filip Kůžel popisuje dále důvody, proč se webu tolik daří: „Z kdysi relativně 

jednoduchého přístroje, se kterým se opravdu pouze telefonovalo, se mobilní telefon vyvinul 

do komplexního kapesního počítače, na který se váže gigantický ekosystém a MobilMania 

se snaží držet krok s překotným vývojem technologií, softwaru a služeb. Ale MobilMania 

není pouze redakční zpravodajství, chloubou je dlouhé roky budovaný Katalog mobilů, 

diskuzní Superfórum patří k největším odborným komunitám na českém internetu, Galerie 

fotomobilů poskytuje prostor pro umělecky hodnotné snímky pořízené mobilem, je zde 

Bazar a další služby.“ 

V analýze vypracované níže bylo nutné se potýkat s nekompletním archivem, který 

čítal hned několik samostatných blogů. Ty patřily právě pod MobilManii, ale po roce 2013 
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se přestaly v analýze vyskytovat. Jejích tehdejší fungování popisuje současný šéfredaktor 

takto: „S přirozeným vývojem internetu postupně zmizely uživatelské blogy a třeba i 

partnerské projekty jako byla NokiaMania, SE Mania, iPhoneMania a další. Autoři těchto 

úzce zaměřených webů tvořili obsah, vybrané články se formou redirektů dostaly na titulní 

stranu MobilManie. Tímto způsobem velká MobilMania předávala návštěvnost těmto 

menším webům, na jejich provozovatelích bylo návštěvnost zpeněžit. Čtenost partnerských 

projektů se počítala MobilManii. Zmíněné projekty zanikly, funguje pouze SmartMania 

(zcela nezávisle na MobilManii a vydavatelství CN Invest) a SamsungMania – v tomto 

případě se však koncept spolupráce značně posunul. Jde v podstatě o přebarvený webdesign 

MobilManie, provoz celého webu je v režii stejného vydavatelství, které se stará i o 

obchodní stránku projektu.“ 

2.7 O webu PhoneArena.com 

 PhoneArena.com je anglicko-jazyčný internetový magazín zabývající se mobilními 

telefony, tablety a „ekosystémem“ okolo nich. Založen byl v roce 2001 a v současnosti má 

přes 20 milionů unikátních návštěvníků měsíčně. Autoři popisují PhoneArena.com takto: 

„Jsme tady, abychom našim čtenářům pomohli pochopit, objevit a užívat si výhody 

nejnovějších technologických inovací. Na PhoneAreně naši čtenáři využívají rozsáhlý 

soubor užitečných nástrojů, které jim pomáhají objevovat nejlepší mobilní technologie pro 

své potřeby. Z databáze rozsáhlých specifikací, přes užitečné srovnávací nástroje, k 

vědeckým výkonnostním testům, které děláme. Vždy existuje něco zajímavého jak pro 

příležitostné, tak pro technicky zdatné uživatele. Náš tým však jde dál než ke strohým 

technickým informacím. PhoneArena nabízí jeden z nejbohatších výběrů magazínových 

sekcí na jakémkoli technologickém médiu, kde si čtenáři mohou vychutnávat nejnovější 

zprávy, články, recenze produktů a další textový obsah a video, aby jim pomohl zůstat na 

vrcholu nádherného a posilujícího světa mobilní techniky.“41 

 PhoneArena je rozdělena na několik sekcí. Vedle klasických zpráv jsou to 

samostatné recenze, dále katalog a sekce pro tablety. Je vhodné si povšimnout, že 

PhoneArena už práci s ne zcela ověřenými informacemi má přímo v popisu svojí činnosti: 

„Čtenáři přicházejí každý den na naši domovskou stránku, aby se dozvěděli nejnovější vývoj 

světa mobilů. Ať už jsou to nová oznámení o produktech nebo jen částečné fragmenty 

informací, které neustále přicházejí v podobě nekonečného koloběhu spekulací, máme 

                                                         
41 About us (online). Phonearena.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: https://www.phonearena.com/aboutus 
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všechno – jediný servis pro všechny věci o mobilních technologiích.“42  

 Server se dále chlubí celou řadou čísel ohledně množství nabízeného obsahu. Lze 

zde najít přes 2500 odborných recenzí a více než 6000 různých telefonů od 120 výrobců 

zařazených do katalogu s výčtem kompletních specifikací. Mimo to se také prezentuje na 

videoserveru YouTube, kde má přes 900 tisíc odběratelů a celkový počet zhlédnutí videí 

přesahuje 520 milionů.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                         
42 Tamtéž 
43 PhoneArena (online). YouTube.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.youtube.com/user/PhoneArena/about?disable_polymer=1 
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3. Metodika 

3.1 Výzkumný záměr 

 Ve vědecko-technické žurnalistice se zejména poslední dobou hodně pracuje s 

„leaky“ - úniky informací, ze kterých novináři připravují zprávy o nadcházejících 

produktech, jako jsou právě smartphony (ale také počítače, fotoaparáty nebo automobily a 

další). Mnohdy není jisté, jestli je daná informace skutečně pravdivá, protože výrobce nic 

oficiálně nepředstavil, a tedy není žádná možnost si takovou informaci skutečně ověřit. 

Mnohdy se může i stát, že jde pouze o výtvor některého z příznivců produktu a reálně vypadá 

daná věc nakonec zcela jinak, jindy se zase skutečně povede odhalit skutečný model či 

prototyp, který výrobce teprve testuje a připravuje jej pro sériovou produkci.          

Důležité je to, že se taková témata objevují čím dál častěji, a je o ně čtenářský zájem 

– vědět něco dřív, než se to stane oficiálním. Jsou typy produktů, které na sebe strhávají 

velkou pozornost veřejnosti (například nové smartphony od výrobce Apple) a média se snaží 

o nich zjišťovat co nejvíce, s co největším předstihem – právě pomocí informací, které ještě 

nejsou veřejné a do médií se dostaly neoficiální cestou. 

Články toto typu se rok od roku vyvíjí a mění, a to nejenom svým obsahem, ale také 

množstvím. Autor této práce chce zjistit, zda jich přibývá či ubývá, jak se jejich počet během 

zkoumaných let liší a také specifika jejich obsahu. Je „uniklá informace“ předmětem zprávy 

hned v úvodu či perexu, nebo je pouze zmíněna v samotném textu či zdroji? Odkud novinář 

tuto informaci získal, pokud uvádí její zdroj? Stojí za ní vlastní práce, převzetí cizích 

informací z jiného webu či sociální sítě, nebo za ní stojí jiná specifická osoba? Jak se staví 

sám autor k prezentovaným informacím? 

 Dále také chce autor porovnat situaci na českém webu a zahraničním, jak se liší 

v jednotlivých přístupech k těmto informacím a v čem se naopak shodují. Z toho pak plynou 

následující výzkumné otázky: 

• Upozorňují autoři na únik informace hned v titulku či perexu?  

• Odkud novináři takové informace získávají? (je-li uvedeno) 

• Pochybuje nějak autor nad pravostí informace, kterou v článku zprostředkovává? 

• Vyjadřují autoři nějakou pochybnost nad těmito informacemi? 

• Jak se liší výsledky v českém a zahraničním serveru? 
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3.2 Výběr vzorku 

 Časové období, které autor práce zkoumá, je 11 let – roky 2006 až 2016. Tím je 

zajištěn jasný rozestup mezi počátečním stavem, kdy internetové magazíny o chytrých 

telefonech teprve začínaly vzdáleně nabývat podoby, jakou nyní známe, a současností.  

 Zároveň byly vybrány dva zkoumané měsíce – leden a červen. Jejich odstup 

zabraňuje tomu, aby výzkum pouhého jednoho měsíce připadl na informačně chudší měsíc, 

který by mohl analýzu zkreslovat a zároveň zaručuje optimální počet zkoumaných článků. 

Jeden měsíc by byl navíc v případě českého webu Mobilmania.cz příliš málo, zato u 

PhoneAreny jsou z hlediska počtu sebraného vzorku dva měsíce dostačující. 

3.3 Použitá metoda 

Oba stanovené weby byly zkoumány pomocí kvantitativní obsahové analýzy. 

Dvořáková44 ji definuje jako „výzkumný nástroj, postup, techniku, metodu, ale také přístup, 

metodologickou cestu či konceptuální rámec, teoretickou perspektivu. Mezi nejčastěji 

uznávané klady patří aplikovatelnost na různorodé typy (textových) dat, přizpůsobení 

výzkumným záměrům (možnost dosáhnout vysoké míry zobecnění, ale i vnímavosti 

kvalitativních metod) a explanace opřená o objektivní kvantitativní zhodnocení 

(komparovatelnost).“ Analýzy tohoto typu se zaměřují na obsahy komunikace předávané 

jako text nebo obraz. 

Prvky kvantitativní obsahové analýzy zahrnují zejména tzv. „tvrdá data“, která 

Sedláková45 popisuje jako data numerického charakteru nebo na čísla převedená: 

„Kvantifikace zkoumaných jevů pomocí standardizovaného měření a statistická práce 

s číselnými údaji je zde pomůckou pro odhalování opakujících se pravidelností, formulování 

zobecnitelných závěrů a následně i predikcí.“ 

Pro kvantitativní obsahovou analýzu jsou důležité charakteristiky, které jsou podle 

Neuendorfa46 celkem čtyři. Patří sem spolehlivost, tedy že analýza by měla po každém 

opakovaném měření, které provede několik různých lidí, dosáhnout stejných výsledků. Dále 

platnost, která odkazuje na fakt, že je potřeba měřit vždy to, co je stanoveno jako počáteční 

                                                         
44 DVOŘÁKOVÁ, Ilona. Obsahová analýza / formální obsahová analýza / kvantitativní obsahová analýza. 

Antropoweb.cz [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: http://www.antropoweb.cz/cs/obsahova-analyza-formalni-

obsahova-analyza-kvantitativni-obsahova-analyza 
45 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. 2015. Grada Publishing. ISBN 

978-80-247-3568-9. str. 51 
46 NEUENDORF, Kimberly. The Content Analysis Guidebook. 2002. Sage Publications. ISBN 978-

0761919773. s. 112 - 113 
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měřený vzorek neboli reprezentovat jedině původní zamýšlený koncept. Kvantitativní 

měření má být také přesné, tedy že by jej neměly ovlivnit předsudky a jiné podobné vlivy. 

Poslední kritérium je preciznost, která se vyznačuje stanovením jednotek a měr, které 

odpovídají dané skutečnosti.  

3.4 Kódování dat 

Jak už bylo zmíněno, ke kódování byly vybrány dva měsíce (leden, červen) z let 2006 

až 2016. V těchto měsících byly zaznamenány všechny články, které pracují s úniky 

informací ohledně nových produktů v oblasti, kterou se daný web zabývá. Selekce článků 

podléhala několika kritériím, neboť ne každý „únik“ se rovnal relevantnímu článku. 

Z analýzy bylo nutno vyřadit hned několik typů informací. 

První typ informace, který se mezi analyzovanými daty nepočítal, jsou čistě 

nepodložené spekulace, které jsou pouhou fantazií autora nebo jeho zdroje. Sem spadají 

zejména články o designových konceptech, které jsou jasně označeny. Jiná situace ovšem 

nastává v případě, kdy autor napíše mylně úniku informací, nebo ji zpětně vyvrátí. 

V takovém případě je hodnocen článek dle svého počátečního stavu, tedy zprávě o úniku 

informace. Důvodem je to, že úniky informací jsou už ze svojí povahy neoficiální a 

v teoretické rovině mohou jako takové být všechny vyvráceny. Ať už je tedy takový text 

zpětně vyvrácen či nikoliv, jde stále o předmět zkoumání. 

Dále jsou to zprávy o „úniku informací“ z amerického Federálního úřadu pro 

komunikaci (Federal Communications Comission, FCC) či ekvivalentnímu úřadu z jiné 

země. Každé zařízení, které vysílá rádiové vlny a je dovezeno či se někdy v budoucnu 

dostane na americký trh, je nutné předložit pro schválení tomuto úřadu. Ten posléze 

schválení s dodatečnými podklady vždy uveřejní na svém webu.47 Vzhledem k tomu, že jde 

o standardní proces, kterému se musí podrobit každý výrobce telefonů, nejde o neoficiální 

informace. Weby tak často mylně uvádějí, patrně ve snaze celou informaci „okořenit“, že 

jde o únik, ale ve skutečnosti výrobci nic neuniklo, nýbrž bylo zveřejněno v rámci povinného 

certifikačního procesu. 

Vyřadit je nutné i články s informacemi analytika trhu. Takové informace se 

zpravidla zakládají na zkušenostech daného člověka, který má o situaci na trhu či procesu 

vývoje a výroby nových produktů lepší přehled než redaktor a umí tak popsat to, co 

                                                         
47 Equipment Authorisation (online). Federal Communications Commision [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.fcc.gov/engineering-technology/laboratory-division/general/equipment-authorization 
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teoreticky může nastat. Jde však o ten samý typ informace jako v případě designového 

konceptu – pouze o čistou fantazii.  

Dát si pozor je třeba i na zprávy o „úniku“ něčeho, co už oficiálně bylo představeno. 

Příkladem může být třeba situace, kdy určité, již oficiálně představené, zařízení není 

dostupné na trhu daného média, ale přesto je o něm informováno, že „bylo zachyceno na 

fotografiích“ v jiné zemi. 

Únik informací se také dá použít v jiném kontextu, například o úniku uživatelských 

dat, což je zcela odlišná problematika. Například článek „Phone hacking firm Cellebrite gets 

hacked, 900 GB of user data stolen“48 na PhoneAreně, který pojednává o hackerském útoku 

na firmu, které byly odcizeny (unikly) údaje jejich uživatelů. 

Veškeré ostatní články, které pracovaly s úniky informací, byly tříděny podle 

následujících kategorií: 

• Rok a daný měsíc (leden, červen), ve kterém byly publikovány. 

• Délky článku dle počtu jejich znaků. 

• Umístění upozornění na únik informací do třech kategorií: 

o Je upozorněno na fakt, že článek pojednává o úniku informací („leak“) 

přímo v titulku. 

o Je upozorněno na fakt, že článek pojednává o úniku informací („leak“) až 

v textu. 

o Není upozorněno na fakt, že článek pojednává o úniku informací. 

• Zdroj, ze kterého článek vychází. Celkem byly zaznamenány následující kategorie: 

o Informace je převzatá z jiného média. 

o Informace se objevila na internetovém komunitním fóru. 

o Informace se objevila v internetovém obchodu. 

o Informaci dostala přímo redakce od anonymního zdroje. 

o Informace se objevila na sociální síti. Zde bylo ještě zaznamenána odlišná 

kategorie ve chvíli, kdy za únikem informací na sociální síti stál „únikář“ – 

člověk, který zveřejňuje úniky cíleně. Ostatní zdroje ze sociálních sítí 

s neurčitým původem jsou pro lepší přehlednost řazeny zvlášť. 

▪ Příkladem pro článek z neurčitého zdroje může být článek „Another 

                                                         
48 Phone hacking firm Cellebrite gets hacked, 900 GB of user data stolen (online). PhoneArena.com [cit. 

25.4.2018]. Dostupné na: https://www.phonearena.com/news/Phone-hacking-firm-Cellebrite-gets-hacked-

900-GB-of-user-data-stolen_id89966 
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leaked Apple iPhone 5S photo shows dual LED flash“49 z roku 2013 

na serveru PhoneArena, která ve zdroji uvádí jen čínskou sociální 

síť Weibo, kde je navíc nutné mít registraci.  

▪ Příkladem pro článek, který vychází z informací od konkrétního 

„leakera“ může být článek „Uniklé dokumenty prozrazují, kdy 

Microsoft vymaže Nokii“50 z roku 2014, kde MobilMania zmiňuje 

konkrétně původ z Twitter účtu Evana Blasse. 

o Informace byla dohledána v rámci nějakého počítačového programu 

(softwaru). 

o Informace unikla danému výrobci/firmě omylem z oficiálního kanálu. 

o Zdroj informace nebyl dostupný/byl v době výzkumu smazaný. 

o Zdroj informace nebyl uvedený. 

• Výskyt pochybnosti nad danou informací. Autor v textu vyjadřuje pochybnost 

ohledně pravdivosti informace nebo čtenáře alespoň varuje, že se jedná o 

neoficiální informace, které nemusí být pravdivé. 

 

V případě webu PhoneArena pak byl během výzkumu zaznamenán ještě jeden dodatečný 

údaj, a to výskyt poznámky pod titulkem – „This article contains unofficial information.“ 

Ten autoři u tohoto typu informace v dřívějších letech často uváděli, postupem času však 

zmizela (viz praktická část).  

Ke kódování dat z webů byly použity odlišné nástroje. Zatímco v případě PhoneAreny 

byl použit archivní výpis všech článků přímo na webu, ze kterých autor této práce manuálně 

selektoval texty věnující se únikům informací z daných měsíců, k dohledání starých textů na 

MobilManii posloužil výzkumný nástroj Newton. Zde byly už předem filtrovány jednotlivé 

měsíce. 

Zatímco PhoneArena má archiv článků přímočarý a vypíše vše v databázi od nejstaršího 

po nejnovější archivovaný článek, MobilMania má v záznamech nástroje Newton uvedeny 

i dnes už neexistující texty, z toho důvodu, že web se dříve skládal z více jednotlivých 

magazínů a blogů jako NokiaMania, SmartMania, iPhoneMania a další. Některé zde 

                                                         
49 Another leaked Apple iPhone 5S photo shows dual LED flash (online). PhoneArena.com [cit. 25.4.2018]. 

Dostupné na: https://www.phonearena.com/news/Another-leaked-Apple-iPhone-5S-photo-shows-dual-LED-

flash_id44397 
50 Uniklé dokumenty prozrazují, kdy Microsoft vymaže Nokii (online). Mobilmania.cz [cit. 25.4.2018]. 

Dostupné na: https://www.mobilmania.cz/unikle-dokumenty-prozrazuji-kdy-microsoft-vymaze-nokii/a-

1327312/default.aspx 
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publikované texty jsou stále dostupné, ale jiné ne. Mimo jiné také tento vyhledávač zahrnul 

i odkazy na jiné magazíny (zpravodajství, finance, automobily a podobně) tehdejšího 

vydavatelství Computer Press a také příspěvky na komunitním fóru. Oba dva typy byly 

logicky vyřazeny z výzkumu, neboť se týkal pouze původních článků magazínu 

MobilMania.  

V seznamu zkoumaných článků MobilManie lze zaznamenat i několik zdrojových 

odchylek – textů, které dnes nevedou na doménu MobilMania, ale na jeden z jejich doposud 

fungujících archivů blogů či osamostatněných projektů. Do výzkumu však zařazeny byly, 

protože se jedná o původní texty sdružení několika rubrik MobilManie, které v tehdejší době 

fungovaly jako celek. Obecně však většina textů z dnes už neexistujících blogů bohužel 

chybí. To ovšem nic nemění na faktu, že se únikům informací po celou dobu svého 

fungování věnoval i hlavní web MobilMania a proto jsou důležité texty právě zde, které jsou 

až na výjimky doposud dohledatelné. 
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4. Praktická část 

4.1 Souhrnný přehled 

 Mezi lety 2006 až 2016 bylo v předem stanovených měsících leden a červen na webu 

PhoneArena.com publikováno celkem 504 článků, které tematicky pracovaly s úniky 

informací. Ve stejném období a stejných měsících publikoval český web MobilMania 80 

článků s tímto tématem. Z tohoto vzorku vychází následující analýza. 

4.2 Meziroční proměna  

 Výraznější proměny jsou znatelné zejména v případě PhoneAreny. V měsících leden 

a červen v prvních třech letech bylo možné najít pouze 21 článků, ve kterých se autor 

věnoval neoficiálně uniklým informacím. Zde je však nutné poznamenat, že PhoneArena 

vydávala obecně méně článků – okolo pěti denně, zatímco v pozdějších letech se dalo běžně 

setkat denně i s 20 až 30 články. První tři roky výzkumu tak spíše odrážejí obecně menší 

obsahovou nasycenost webu. 

 

Graf 1: Počet článků celkem 

 Počty článků s touto tématikou začínají značně přibývat po roce 2009. Do roku 2012 

jich výrazně přibývá (až 56 v obou zkoumaných měsících), pouze v posledním z tohoto 

časového úseku jich ubylo. Další rok (2013) je však do počtu článků na tomto webu rekordní, 

bylo jich zaznamenáno za leden a červen celkem 90. Dále je ovšem tendence plynule 

sestupná až do konce celého zkoumaného období, i když má stále vyšší hodnoty, než jaké 

byly před rokem 2013. 
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 Web MobilMania naopak nevykazuje co do počtu článků žádné výrazné vzestupné 

ani sestupné tendence, i když stejně jako PhoneArena má svoje maximum (12 

zaznamenaných článků) v roce 2013. Tento rok je tak co do úniků informací na obou 

serverech v tomto výzkumu rekordní. I MobilMania posléze vykazuje sestupnou tendenci, 

co se článků s tímto tématem týče. Shoduje se i rok, kdy naopak vyšlo nejméně takových 

informací – 2007, čtyři články v případě PhoneAreny a tři v případě MobilManie. 

4.3 Rozdíly mezi zkoumanými měsíci 

 Zkoumané webové stránky se poměrně výrazně liší v tom, který ze dvou stanovených 

měsíců byl z hlediska úniků informací produktivnější. Zatímco v případě PhoneAreny to byl 

červen (celkem sedmkrát byl zaznamenán větší počet článků s touto tématikou oproti lednu), 

na MobilManii tomu bylo naopak a leden byl v sedmi letech častěji zastoupen.  

 Na PhoneAreně je v případě rozlišení na jednotlivě měsíce zajímavých hned několik 

jevů. Pokud se podíváme samostatně na data za měsíc červen, tak mezi lety 2009 a 2012 jsou 

hodně vyrovnaná – vždy mezi 22 a 24 články za měsíc. Naopak od roku 2013 kopírují 

celkovou tendenci a jejich počet klesá. V posledním zkoumaném roce se dokonce přibližuje 

počtu, který byl zaznamenán v období do roku 2012 (28 článků). To je celkem výrazná 

proměna oproti červnu 2013, kdy web vydal 55 textů obsahující uniklé informace. 

 

Graf 2: Rozdíl v počtu článků v měsících leden a červen na webu PhoneArena 

 Naopak leden na PhoneAreně má přesně opačnou tendenci. Zatímco mezi lety 2007 

a 2011 lze zaznamenat jasně stoupající četnost článků, 2012 je rok, kdy se jejich počet 
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poprvé propadne (z 34 na 20). Posléze pak mezi roky 2013 a 2016 je jejich četnost ustálena 

na 35 až 39 případech. Zatímco červen má tak nejprve (po prvních pár letech s téměř 

zanedbatelným počtem textů) ustálený výskyt a pak se po rapidním nárůstu začíná pomalu 

snižovat, leden naopak nejprve strmě roste a pak se po výchylce v podobě roku 2012 ustálí. 

 

Graf 3: Rozdíl v počtu článků v měsících leden a červen na webu MobilMania 

 Na MobilManii je na rozdíl od PhoneAreny výrazně těžší sledovat jasný trend 

v počtech textů, což bude pravděpodobně způsobeno výrazně menším počtem dat. Český 

web má ovšem například kuriozitu v podobě roku 2007, kdy za červen není možné dohledat 

jediný článek s touto tématikou. Stejně tak v červnech v letech 2010, 2012 a 2014 bylo vždy 

publikováno po jednom článku s touto tématikou. Obecně se tak dá říci jen to, že většinou 

je leden tím měsícem, kdy vychází takových článků více, zatímco červen jej převýšil jen 

čtyřikrát. 

4.3 Průměrná délka článků 

 Znak, který mají články na obou webech společný, je jejich průměrná délka v počtu 

znaků. Na základě této analýzy můžeme s jistotou říci, že text pracující s úniky informací 

bude ve většině případů stručný a krátký. Průměrná délka článku na webu MobilMania 1245 

znaků, na PhoneAreně pak tato hodnota činí 1302 znaků. Při kódování dat se často dalo 

setkat s články, které obsahovaly pouze jeden odstavec s výčtem toho, co uniklo na veřejnost 

a redaktoři se málokdy uchýlili k delšímu, rozvíjejícímu textu. 

 Vůbec nejkratší článek z celé analýzy vyšel na MobilManii v lednu 2010 s titulkem 

3 3 3 3

4

3

4

5

4

7

66 6

2

1

5

1

7

1

3 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Počet článků v měsících leden a červen na webu MobilMania

leden červen



38 

„První obrázky nového Symbianu, Těšíme se za rok“51a jeho délka činila pouhých 335 znaků 

v jednom odstavci o třech větách. PhoneArena má nejkratší článek („First information of the 

HTC Pharos“52) o podobné délce – 375 znaků. Opět jde o jeden odstavec se třemi větami. 

 

Graf 4: Průměrná délka článků během zkoumaných let (počet znaků) 

 I naopak nejdelší text má na svědomí MobilMania – celkem 6066 znaků v textu 

„HTC One: máme první snímek. Překvapí kovové hrany i tlačítka“53 z ledna 2013. Zde je 

však potřeba upozornit na speciální formát článku vyskytující se na tomto webu, kdy se 

zprávy se stejnou tématikou řadí do jednoho velkého, souhrnného článku. Ten byl navíc psán 

v rozmezí ledna až února. Takže ačkoliv aktuální informace je krátká, objem textu po celkem 

šesti aktualizacích výrazně narostl. PhoneArena má pak nejdelší článek v lednu 2011: 

„Samsung Galaxy Tab 2 high-resolution Super AMOLED screen rumor debunked by people 

in the know“54. Jeho délka činí celkem 4385 znaků a opět jde o poněkud specifičtější článek 

proto, že naopak mimo zmínky o uniklé informaci dále rozvádí, proč je pravděpodobně 

falešná. 

                                                         
51 První obrázky nového Symbianu, Těšíme se za rok (online). Mobilmania.cz [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.mobilmania.cz/prvni-obrazky-noveho-symbianu-tesme-se-za-rok/a-1124366/default.aspx 
52 First information of the HTC Pharos (online). Phonearena.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.phonearena.com/news/First-information-of-the-HTC-Pharos_id2339 
53 HTC One: máme první snímek. Překvapí kovové hrany i tlačítka (online). Mobilmania.cz [cit. 25.4.2018]. 

dostupné na: https://www.mobilmania.cz/htc-one-mame-prvni-snimek-prekvapi-kovove-hrany-i-tlacitka/a-

1322676/default.aspx 
54 Samsung Galaxy Tab 2 high-resolution Super AMOLED screen rumor debunked by people in the know 

(online). PhoneArena.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: https://www.phonearena.com/news/Samsung-

Galaxy-Tab-2-high-resolution-Super-AMOLED-screen-rumor-debunked-by-people-in-the-know_id16170 
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4.4 Zdroj článků 

Předmětem komplexnějšího zkoumání v této analýze je zdroj, ze kterého autor textu 

o úniku informace vychází. U zkoumaných médií bylo nalezeno celkem devět kategorií, do 

kterých lze články podle zdroje zařadit, potažmo sedm, pokud dáme stranou kategorie 

„nedostupné“ a „neuvedeno“. 

U obou zkoumaných webů si lze povšimnou poměrně jasné shody. Většinu zpráv jak 

MobilMania (70 procent všech textů), tak PhoneArena (67 procent všech textů) převzaly 

z jiných médií. Procentuální četnost těchto zdrojů je u obou webů velmi podobná, takže 

z tohoto sledování jasné vyplývá, že zhruba dvě třetiny textů s únikem informací jsou běžné 

převzaté zprávy od jiného periodika. 

 

Graf 5: Zdroje zkoumaných zpráv na webu PhoneArena 

Trend přejímání zpráv z jiných médií je v prostřední online žurnalistiky zcela 

obvyklý, a proto není tento výsledek nijak překvapivý. Články tohoto typu jsou pro 

samotného autora jednoduché na zpracování (napsat něco, co už vyšlo jinde a převzít tedy 

všechny zde dostupné informace) a šetří tak většině provázaných médií čas – jedno vydá 

zprávu jako první a zbytek jej co nejrychleji „opíše“. MobilMania a PhoneArena nejsou 

výjimkami a zcela zapadají do tohoto schématu. 

Jak už bylo výše ve vysvětlivkách ke kódování dat uvedeno, pro lepší přehlednost 

byla kategorie zdroje ze sociální sítě rozdělena na ty zdroje, u kterých je patrné, že jde o 

člověka/skupinu lidí, kteří tyto informace publikují cíleně, a na ostatní zdroje ze sociálních 
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sítí, u kterých není jasný původ. MobilMania navíc čerpala pouze od první jmenované 

skupiny, vždy tedy citovala pouze konkrétního člověka/skupinu osob, která zveřejňovala 

neoficiální informace. Na PhoneAreně se však často objevoval i poněkud nekonkrétní odkaz 

na čínské sociální sítě, které vyžadují registraci a autor takové informace i jeho motivace 

jsou tak velmi těžko dohledatelné údaje. 

MobilMania publikovala ve zkoumaném období 10 článků (13 procent z celkového 

počtu), které odkazovaly na konkrétní osobu ze sociální sítě. Naopak PhoneArena za tuto 

dobu zveřejnila dohromady 92 článků (18 procent z celkového počtu), které pracovaly 

s informacemi ze sociálních sítí. 56 textů (11 procent z celku) pak bylo odkázáno na 

konkrétní osobu/uskupení. Opět si však můžeme všimnout mírné shody, kdy oba weby 

čerpaly ze sociálních sítích v podobném množství. Rozbor jednotlivých „únikářů“ a jejich 

zastoupení autor uvádí níže v kapitole „Původci úniků ze sociálních sítí“. 

 

Graf 6: Zdroje zkoumaných zpráv na webu MobilMania 

Naopak třetí nejčastější typ zdroje na PhoneAreně – informace, které přímo webu 

zprostředkoval sám anonymní zdroj, se na MobilManii vůbec nevyskytl. Tento výsledek 

není překvapující, vzhledem k tomu, že PhoneArena, jakožto mezinárodní web, má 

nepochybně více kontaktů, skalních příznivců i prostoru, jak takovou zprávu využít a dále 

šířit. Tím není myšleno, že by se na českém webu nemohla podobná „autorská“ informace 

vyskytnout, nicméně pravděpodobnost je, jak výzkum dokázal, podstatně vyšší u 

PhoneAreny. 
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Článek tohoto typu na PhoneAreně je například „Samsung Galaxy F poses for 

outdoor photo“55 z ledna 2014, kde redaktor objasňuje, že jim fotografie připravovaného 

samsungu poslal jeden z jejich „věrných čtenářů“. Dále o něm mluví jako o „jejich vlastním 

zdroji“. Na závěr článku mu také poděkují slovy „Thanks, Anonymous Tipster“ (přeloženo: 

„Děkujeme anonymnímu člověku za tip“), což je běžné i v celé řadě dalších článků, které 

web vydal s použitím tohoto typu zdroje.  

Během výzkumu byl nalezen i jeden velmi specifický případ s použitím anonymního 

zdroje na PhoneAreně. V roce 2008 vydal web článek s titulkem „Spy Photos of the Moto 

W755, Nokia 2605 and 7205 for Verizon“56, ve kterém web publikoval informace a 

fotografie připravovaných telefonů značky Motorola a Nokia od svého anonymního čtenáře 

(v textu zmiňován jako „Unauthorized Agent“, tedy „neoprávněný agent“). Fotografie však 

u článku chybí, protože jak je v článku vysvětleno v poznámce nad textem, PhoneArenu 

kontaktovali přímo zástupci Nokie a Motoroly a požádali je, aby fotografie vymazali. Na 

celé situaci je zajímavé to, že text s informacemi o výbavě telefonů a detailní popis jejich 

zevnějšku na základě fotografií na webu zůstal dostupný, smazat museli autoři pouze 

fotografie. Byl tak každopádně zaznamenán i takový případ, kdy se proti úniku informací 

ohradil přímo samotný výrobce a kontaktoval daný web, aby informace (v tomto případě 

jejich vizuální část) smazal. 

PhoneArena dále ve spoustě případů svoje čtenáře prakticky nabádá k zasílání 

neoficiálních informací tím, že pro zasílání takových informací má web dokonce 

samostatnou stránku s formulářem, na kterou navíc často odkazují z poznámky na konci 

některých textů. U tohoto formuláře PhoneArena také upozorňuje, že jim čtenáři mohou 

posílat skutečně cokoliv, co jim připadá zajímavé, a také, že jim je případně zaručena plná 

anonymita. Není po nich vyžadováno ani jméno, ani kontaktní e-mailová adresa.  

PhoneArena se zavazuje (psáno tučným písmem), že veškeré jejich informace budou striktně 

důvěrné.57 Pro své věrné čtenáře, kteří jim zaslali upozornění na danou informaci, používá 

výraz „tipster“, který se v těchto typech textů hojně objevuje. 

Další typy zdrojů už jsou pouze v řádu jednotek procent. Zastoupení tři procenta 

celkového zkoumaného vzorku na PhoneAreně a sedm procent na MobilManii mají zdroje 

                                                         
55 Samsung Galaxy F poses for outdoor photo (online). PhoneArena.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-F-poses-for-outdoor-photo_id56965 
56 Spy Photos of the Moto W755, Nokia 2605 and 7205 for Verizon (online). PhoneArena.com [cit. 

25.4.2018]. Dostupné na: https://www.phonearena.com/news/Spy-Photos-of-the-Moto-W755-Nokia-2605-

and-7205-for-Verizon_id2373 
57 Tip Us (online). PhoneArena.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: https://www.phonearena.com/tipus 
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z komunitního diskusního fóra. Diskuse na internetu se tak částečně také osvědčily jako 

zdroj neoficiálních informací, avšak ne tak výrazný. Informace si zde předávají nadšenci 

mezi sebou, což se však může osvědčit i jako podklad do zájmového média. Důkazem je 

například článek z roku 2013 na PhoneAreně („Alleged first photo of the Sony Xperia ZU 

aka Togari phablet leaks, kitten in tow“58), kde se redaktoři k fotografiím dostali z příspěvku 

od jednoho z uživatelů diskusního fóra Esato. 

Drobným, nicméně také zastoupeným typem zdroje je internetový obchod. Obchody 

se z části překrývají s následující kategorií „omyl“, jelikož principiálně jde o podobný typ 

uniklé informace – někdo omylem zveřejnil něco co neměl. Rozdílem ovšem je, že obchody 

nejsou ze své podstaty přímo původcem informace, nýbrž jen jejím zprostředkovatelem. Je 

ovšem vidět, že tento způsob úniku mate i samotné redaktory. Jak například MobilMania 

píše v roce 2008 v textu „Dotyková Nokia 5800 poprvé oficiálněji“59, je už z titulku patrné, 

že jde o prakticky oficiální kanál, ale zároveň je na konci textu zmíněno, že na oficiální 

představení se stále čeká, a tedy že plakát německého e-shopu se tak dá považovat za únik 

informací. Zdroje původem z obchodů tvořily tři procenta z celkového vzorku na 

MobilManii a 1 procento na PhoneAreně. 

Hned na tuto kategorii se váže „omyl“, což je také způsob, jakým se dostanou ke 

čtenářům těchto webů uniklé informace, byť za to v tomto případě nemůže nikdo jiný než 

samotný výrobce. V uvozovkách je tato kategorie záměrně, neboť je třeba brát v potaz to, že 

vypustit do světa tajné informace může být ve skutečnosti jen PR taktika, jak upoutat 

pozornost případných zájemců. Není samozřejmě možné s přesností určit, co za takovým 

únikem skutečně stálo, ale je pravdou, že z článků, které na podobný incident upozorňovaly, 

bylo patrné spíše skutečně neúmyslné zavinění. Viz například text z roku 2009 na 

PhoneAreně „Nokia’s E72 outed?“60, kde je popsáno, jak se promo video k připravovanému 

telefonu objevilo na chvíli na oficiálním YouTube kanálu Nokie, než bylo zase rychle 

staženo. V takovém případě se lze domnívat, že šlo zkrátka o nedorozumění, nechtěnou 

chybu v načasování vydání videa či obyčejný „překlik“. Omyly tvořily shodně 2 procenta 

zdrojů z celkového vzorku na PhoneAreně i MobilManii. 

                                                         
58 Alleged first photo of the Sony Xperia ZU aka Togari phablet leaks, kitten in tow (online). 

PhoneArena.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: https://www.phonearena.com/news/Alleged-first-photo-of-

the-Sony-Xperia-ZU-aka-Togari-phablet-leaks-kitten-in-tow_id43788 
59 Dotyková Nokia 5800 poprvé oficiálněji (online). Mobilmania.cz [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.mobilmania.cz/dotykova-nokia-5800-poprve-oficialneji/a-1119470/default.aspx 
60 Nokia’s E72 outed? (online). PhoneArena.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.phonearena.com/news/Nokias-E72-outed_id5447 
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Poslední specifickou kategorií, která byla nalezena pouze v případě PhoneAreny je 

zdroj pocházející z nějaké aplikace či softwaru obecně. Může se totiž stát, že informace o 

připravovaném produktu odhalí například softwarové testy, které někdo provede na doposud 

utajeném zařízení. Výsledky těchto testů jsou pak nasdíleny či nalezeny redaktory ve veřejně 

dostupných žebříčcích, ve kterých si lze o daném mobilu dohledat i další informace. 

V článku „Samsung Galaxy J5 (2016) appears on GFXBench with 5.2-inch screen?“61 na 

PhoneAreně z roku 2016 je vidět, jak autor textu nejprve naznačí, že data o připravovaném 

telefonu získal díky tomu, že někdo samsung s kódovým číslem SM-J510x otestoval pomocí 

výkonnostního testu GFXBench. Na ten pak také v závěru textu odkazuje. Statistiky 

v programu GFXBench navíc v tomto případě odhalí celou řadu parametrů připravovaného 

zařízení, ačkoliv jej výrobce doposud oficiálně nepotvrdil. Články, ke kterým si autor opatřil 

data pomocí softwaru, tvoří na PhoneAreně dvě procenta z celkového počtu analyzovaných 

článků. 

Na závěr zbývá dvojice kategorií „nedostupné“ a „neuvedeno“. První jmenovaná 

kategorie je zde přítomna z logiky fungování internetu – vzhledem k tomu, že tento výzkum 

zachází přes 10 let do minulosti, některé zdroje jsou smazány. Článků, u kterých nešlo ověřit 

uváděný zdroj z důvodu nefunkčního odkazu, bylo na PhoneAreně i MobilManii shodně po 

1 procentu. 

Kategorie „neuvedené zdroje“ vypovídá sama za sebe. V obecné novinářské praxi 

vždy platí, že by články s převzatou informací vždy měly uvádět zdroj, bohužel u 

PhoneAreny se našlo jedno procento zcela nepodložených informací. Alarmující je však více 

podíl na MobilManii, kde texty bez jakéhokoliv odkazu na původ informací tvoří celých pět 

procent z analyzovaných článků. Ukázkovým příkladem je tak například text z roku 2012: 

„HTC neuhlídalo chystané WP8 mobily. Budou rovnou tři“62, kde autor pouze v textu 

odkazuje na starší článek, který ale nesouvisí s novými aktuálními informacemi, a také 

původ fotografie (bez prokliku na konkrétní umístění), který ale nemusí s původem 

informací v textu vůbec souviset. 

Při výzkumu serveru PhoneArena se při kategorizaci zdrojů objevila ještě jedna 

skutečnost. Část článků je zcela otevřeně založena na překladu pomocí služby Google 

                                                         
61 Samsung Galaxy J5 (2016) appears on GFXBench with 5.2-inch screen? (online). PhoneArena.com [cit. 

25.4.2018]. Dostupné na: https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-J5-2016-appears-on-

GFXBench-with-5.2-inch-screen_id77520 
62 HTC neuhlídalo chystané WP8 mobily. Budou rovnou tři (online). Mobilmania.cz [cit. 25.4.2018]. 

Dostupné na: https://www.mobilmania.cz/htc-neuhlidalo-chystane-wp8-mobily-budou-rovnou-tri/a-

1320831/default.aspx 
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Translate, která automaticky překládá z/do vybraného jazyka. Jelikož jde o strojový překlad, 

mohou se v něm jako takovém vyskytnout chyby. Přesto se redaktoři otevřeně přiznávají 

k použití takového zdroje tím, že za jeho původ dají do závorky „translated“ (přeloženo) a 

odkaz na prostřednictvím Googlu zprostředkovaný strojový překlad cíleného webu. Často si 

tak vypomáhali překladem z některého z asijských jazyků (zejména čínštiny), viz například 

článek „LG G6 leaks from multiple angles“63, kde jsou informace převzaty z korejského 

webu a přeloženy službou Google Translate. 

Z této části analýzy vyplývá, že články tohoto typu vydané na zkoumaných webech 

vycházejí ve dvou třetinách případů z informací již publikovaných v jiném médiu. Sociální 

sítě a „únikáři“ jsou zastoupeni více až v posledních zkoumaných letech, jejich podíl je tak 

v celkovém měřítku celé zkoumané doby spíše menší. Ostatní typy zdrojů, ať už to jsou 

komunitní fóra, či internetové obchody, tvoří jen velmi malý podíl. PhoneArena byla 

nicméně ve zkoumaném období několikrát i prvním médiem, které informaci vydalo díky 

případům, kdy jim uniklou informaci zaslal přímo anonymní zdroj. MobilMania pak sice 

v malém, ale nezanedbatelném podílu článků zdroj zcela opomíjí. 

4.5 Umístění upozornění na únik informací 

Důležitou částí zkoumání tohoto vzorku článků byla práce s textem, konkrétně jak 

moc dává autor textu najevo, že se jedná o únik informací. Pravdou totiž je, že ne vždy se 

taková informace musí popsat konkrétně slovy jako „únik informací“, ale dá se k tomu 

použít celá řada jiných výrazů, které mohou tuto skutečnost odsunout do pozadí. Pokud autor 

tak například napíše, že v článku najdete nové fotografie daného telefonu, neznalý čtenář 

vůbec nemusí tušit, zda je telefon stále utajovaný, a tedy jde o neoficiální informaci, či už je 

oficiálně představený a jedná se třeba o redakční první pohled na danou novinku. Mimo to 

je také vhodné rozlišit, jestli je upozornění na to, že článek pojednává o neoficiálních 

uniklých informacích už v titulku, či až níže v textu. 

V první řadě bylo z mnoha textů odpozorováno, že v mnoha případech skutečně 

jasné pojmenování „únik informací“ („leak“) v textu zcela chybělo. Redaktoři místo toho 

jednoduše uváděli, že se „na internetu objevily nové snímky“, „někdo zveřejnil specifikace 

připravovaného telefonu“ a podobně – část, ve které autor upozorňuje na to, že jde o 

neoficiální únik informací, a tedy nejde o potvrzené informace v mnoha textech zcela 

                                                         
63 LG G6 leaks from multiple angles (online). PhoneArena.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.phonearena.com/news/LG-G6-leaks-from-multiple-angles_id90693 
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chyběla. Ani zdaleka tak není pravidlem, že by takové texty byly jasně rozpoznatelné. 

Než přejdeme k samotnému rozložení toho, jak se na únik informací upozorňovalo, 

je vhodné upozornit na skutečnost, která šla zpozorovat ve zkoumaných měsících mezi roky 

2007 a 2010 na webu PhoneArena. Články s touto tématikou byly totiž v tomto období 

opatřeny poznámkou „This article contains unofficial information“. Ta byla umístěna hned 

pod titulkem, takže si jí čtenář mohl všimnout dříve, než přešel k samotnému čtení textu. Šlo 

o férové varování ohledně obsahu, tedy že „tento článek obsahuje neoficiální informace“. 

Poměrně elegantně se tak PhoneArena vyhnula potřebě dále rozebírat únik informací, neboť 

to vždy plynulo už z této poznámky nad textem. 

 

Graf 7: Výskyt varování „This article contains unofficial information“ u článků na webu PhoneArena ve zkoumaných 

letech 

Samozřejmě ne vždy se dá automaticky předpokládat, že text s touto poznámkou 

nutně pojednává o úniku informací. Může také jít například právě o výše zmíněné názory 

analytika či čisté spekulace. Samotnou poznámku tak nelze zaměňovat s výslovným 

upozorněním, že text pojednává o tématu, které je předmětem zkoumání této práce. 

Používání tohoto upozornění však evidentně nebylo závazné a spíše šlo o vstřícný 

krok čtenáři, na který se sem tam zapomínalo. Zkoumaný vzorek odhalil, že zatímco v roce 

2007 (který měl ovšem jen velmi malý vzorek článků) byla takováto poznámka u každého 

nalezeného textu, mezi lety 2008 až 2010 se podíl článků pojednávajících o úniku informací, 

které nad textem uváděly výše zmíněnou poznámku pohyboval mezi 77 (2008) až 62 (2009) 

procenty. I tak ovšem šlo vždy o nadpoloviční většinu všech textů. 
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Mezi lety 2010 a 2011 nastává však změna a poznámka se z textů zcela vypouští. Od 

roku 2011 v obou zkoumaných měsících tak už nebyl zaznamenán ani jeden případ výskytu. 

U českého webu MobilMania se žádný podobný ekvivalent upozornění na neoficiální 

informace nevyskytoval. 

Oba weby se poměrně zásadně liší v tom, v jaké míře a jakým způsobem na úniky 

informací upozorňovaly. Začněme PhoneArenou, u které se dá v datech pozorovat vcelku 

jasný trend. Mezi lety 2006 a 2008 v daných měsících výrazně převažovaly články, které na 

únik informací nijak výslovně neupozorňovaly, pokud tedy pomineme výše zmíněnou 

poznámku nad textem. Názorným příkladem může být například text „More images of the 

LG Dare, and to be released on June 26th“64 z roku 2008, kde autor jednak zmiňuje, že 

„dostal důvěryhodné informace“ a také ukazuje „špiónské fotografie“ („spy photos“). Druhá 

jmenovaná je obecně často používanou formulací, kdy autoři textů místo o úniku informací 

mluví spíše o jakémsi fenoménu „mobilového paparazzi“ a článek zaobalují právě výrazy 

jako „špionské fotografie“, nebo že se někomu povedlo vyfotit utajené zařízení. 

 

Graf 8: Proměna upozornění na únik informací mezi zkoumanými roky na webu PhoneArena 

Od roku 2009 však výrazně klesá podíl „neoznačených“ článků o únicích informací, 

a naopak začíná přibývat jasných zmínek v textu či titulku. Až na rok 2010, kdy tvořily 

zmínky v textu téměř 50 procent celkového vzorku z obou zkoumaných měsíců, se drží tento 

                                                         
64 More images of the LG Dare, and to be released on June 26th (online). PhoneArena.com [cit. 25.4.2018]. 
Dostupné na: https://www.phonearena.com/news/More-images-of-the-LG-Dare-and-to-be-released-on-
June-26th_id2885 
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typ upozornění většinou pod 20 procenty z celkového zkoumaného vzorku. Naopak jasně 

přibývá zpráv, které únik (tedy anglický ekvivalent „leak“) mají už přímo v titulku. Od roku 

2011 naopak právě převažuje ona titulková forma a takových článků, které mají „leak“ přímo 

v titulku, je vždy nadpoloviční většina. Jde tak o jasnou proměnu od prvních několika let, 

kdy připomínání úniku informací nepovažovali autoři za zásadní až po stav po roce 2011, 

kdy se na tuto skutečnost upozorňovalo zejména v titulku nebo textu, naopak „neoznačené“ 

texty klesly pod přibližně 35 procent z celkového počtu článků. Stále se tak dá říci, že ne 

vždy jsou takové články jasně označeny a vysvětleny, ale ustupují do pozadí. 

Situace na českém webu MobilMania je zcela rozdílná. Jedinou shodou s webem 

PhoneArena je fakt, že i na MobilManii převládaly „neoznačené“ texty v prvních několika 

letech, aby od roku 2010 ve zkoumaných měsících ustoupily do pozadí na úkor textů, které 

na únik informací upozornily alespoň v textu. To trvalo ovšem pouze do roku 2013, kdy 

texty, které nijak explicitně neupozorňovaly na únik informací, začaly opět tvořit 

nadpoloviční většinu. Například ve zkoumaných měsících za rok 2015 jich bylo 80 procent 

z celkového počtu všech zkoumaných článků.  

 

Graf 9: Proměna upozornění na únik informací mezi zkoumanými roky na webu MobilMania 

MobliMania se dle výsledků analýzy až do posledních třech zkoumaných let stranila 

umisťovat „únik informací“ přímo do titulku. Do roku 2014 tak nebyl zaznamenán jediný 

případ, ovšem poté se už vždy našly ve zkoumaných měsících alespoň dva texty nebo více. 
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Ačkoliv je to ve velmi drobné míře, lze také sledovat přechod k umisťování upozornění na 

tuto skutečnost do titulku, i když ani zdaleka ne tak výrazný, jako v případě PhoneAreny. 

Prim zde tak ve většině případů hrají články, které úniky informací příliš nerozebírají a 

věnují se pouze samotnému obsahu. Výjimkou jsou tedy pouze roky 2010 a 2012, kdy 

převládala informace o úniku informací v textu. 

Hned v několika případech byl na MobilManii zaznamenána situace, kdy autor textu 

řešil únik informací formulací „Tajné:“ v titulku. Příkladem může být text s titulkem „Tajné: 

T-Mobile G2 přijde o hardwarovou klávesnici“65 z roku 2009. Ačkoliv by se mohlo zdát, že 

takový titulek celkem jasně naznačuje něco neoficiálního, stejně tak dobře by mohl 

pojednávat o zcela odlišné problematice typu tajná funkce v mobilu. Stejně tak je v textu 

dále pouze zmíněno, že „už jsou na internetu k vidění fotky“, ovšem nic zde neobjasňuje, že 

se jedná o neoficiální únik.  

Z této části výzkumu plyne několik skutečností. V první řadě jde zejména na příkladu 

PhoneAreny sledovat, že „únik“ (potažmo anglický výraz „leak“) se stává silnějším trendem, 

který autoři postupem času (z počátečního stavu, kdy jej prakticky vůbec nepoužívali) 

uvádějí ve větší míře jak v textu, tak zejména v titulku. V drobné míře jde tento trend 

s upozorněním v titulku pozorovat i na české MobilManii. V kombinaci s vyšším (byť i na 

PhoneAreně klesajícím) počtem článků v pozdějších letech je tak patrné, že si autoři 

uvědomují potenciál tohoto typu informace a často jej využívají. 

Naopak pokud se na situaci podíváme z druhé strany, je zároveň patrné, že 

„neoznačené“ články, tedy takové, ze kterých není zcela patrné, že pojednávají o úniku 

informací, jsou stále ve větší či menší míře přítomné. Ať už proto, že autor tuto informaci 

záměrně opsal jinými slovy, nebo zkrátka z důvodu, že je v článku více důležitý samotný 

obsah než vysvětlování jeho původu, často se stává, že čtenář v mnoha případech ani nemusí 

tušit, že jde o šíření neoficiálních a utajených informací. 

4.6 Pochybnost nad informací v článku 

Už samotný princip úniků informací je založený na tom, že jde o něco, co není 

potvrzené původcem a na veřejnost se taková informace dostala skrze jiný zdroj, který není 

oprávněný potvrzovat pravdivost takové skutečnosti. V případě telefonů má vždy poslední 

slovo právě výrobce, a to, že mu nějaký model unikne na veřejnost, nemusí nutně znamenat, 

                                                         
65 Tajné: T-Mobile G2 přijde o hardwarovou klávesnici (online). Mobilmania.cz [cit. 25.4.2018]. Dostupné 

na: https://www.mobilmania.cz/tajne-t-mobile-g2-prijde-o-hardwarovou-klavesnici/a-1121289/default.aspx 
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že se daný produkt v přesně takové podobě dostane skutečně na trh či dokonce vůbec začne 

vyrábět. S tím, jak roste množství informací a jejich prostředková různorodost (fotografie, 

video, software), sice roste míra pravděpodobnosti, že jde skutečně o připravovaný produkt, 

ale nikdo nemůže takovou věc stoprocentně prohlásit za oficiální dříve než sám výrobce. 

 

Graf 10: Pochybují autoři PhoneAreny nad pravdivostí uniklých informací? 

Z tohoto důvodu je jak z pohledu autora, tak z pohledu čtenáře nutné takové texty 

tvořit i číst s jistou mírou skepse – nic nemusí nakonec dopadnout tak, jak to v danou chvíli 

vypadá. Z pohledu autora tak pochybnost nad informací nejenom zvyšuje čtenářský komfort, 

kdy hned vedle údajů v textu je upozornění, že nemusí být pravdivé, ale zároveň se tím i 

předchází situací, kdy se daná věc ukáže jako nepravdivá a autor by se tak podáním čistě 

nekomentovaných informací v podstatě zdiskreditoval. Každý takový text dává do jisté míry 

možnost svobodně vyjádřit názor nad danou skutečností, neboť autor není vázaný žádnými 

oficiálními informacemi (které z podstaty věci ještě nejsou dostupné) a tedy nemusí jen suše 

přepisovat výčet faktů. 

Psaní textu s touto tématikou dále prověřuje schopnosti kritického myšlení autora. 

Vypadají uniklé fotografie podezřele špatně, není na nich klíčová věc rozpoznatelná, a proto 

nejde s jistotou určit, o jaký telefon se jedná? Nedává smysl nějaká skutečnost ve výčtu 

prvků výbavy v souvislosti s dosavadním vývojem dané produktové řady? Vypadají uniklé 

informace příliš senzačně, než aby byly pravdivé?  Otázek, které může autor takového textu 

klást, je zkrátka celá řada a čím víc se ptá, tím lépe pak problematiku pochopí i čtenář. 

Analýza webů PhoneArena a MobilMania ve vybraných měsících mezi lety 2006 až 

2016 odhalila překvapivě přesnou shodu v poměru zpráv, které autor hodnotí nějakým 
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způsobem kriticky a těch, které jen suše opisuje bez dalšího komentáře. Ačkoliv se výrazně 

lišil počet publikovaných článků na obou webech, je jejich poměr stejný – 86 procent textů 

(432 textů PhoneArena, 69 textů MobilMania) je publikováno bez varování či jiné autorovy 

pochybnosti a pouze 14 procent (72 textů PhoneArena, 11 textů MobilMania) textů zároveň 

obsahuje nějaký prvek autorovy kritiky či upozornění. Z toho vyplývá, že valná většina textů 

na obou webech je podávána nekriticky a autoři spíš nedávají moc prostoru pro nějaké 

hodnocení a pochybnosti. 

 

Graf 11: Pochybují autoři MobilManie nad pravdivostí uniklých informací? 

Příkladů takových nekriticky podaných článků je tedy spousta. PhoneAreny 

například v roce 2014 zveřejnila text „Apple iPhone 6 leaks out again: this time compared 

against the iPhone 5“66, kde je z uniklé fotografie zcela nekriticky popisován nový iPhone 

6. Na závěr pak ještě autor přidává otázku čtenářům, co si o „novém“ iPhonu 6 myslí – 

taková zpráva pak vyvolává dojem, že výsledný produkt bude zkrátka vypadat přesně takto. 

Naopak kritickou poznámku k únikům informací obecně přidala PhoneArena k textu 

„Pictures of the premium Samsung Galaxy F leak“ z roku 2014, kde v závěru píše: „Jako 

vždy doporučujeme, abyste tyto informace brali s rezervou. Je vždy vhodné být do určité 

míry cyničtí, když je řeč o nějakém úniku informací“67 (přeloženo). V textu na MobilManii 

                                                         
66 Apple iPhone 6 leaks out again: this time compared against the iPhone 5 (online). PhoneArena.com [cit. 

25.4.2018]. Dostupné na: https://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-6-leaks-out-again-this-time-

compared-against-the-iPhone-5_id57053 
67 Pictures of the premium Samsung Galaxy F leak (online). PhoneArena.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.phonearena.com/news/Pictures-of-the-premium-Samsung-Galaxy-F-leak_id56953 
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se zase například u textu „Zatím neoficiální Motorola ZN5 fotí lépe, než jsme čekali“68 

objevila poznámka: „Samozřejmě existuje možnost, že fotografie ze ZN5 jsou prostým 

podvrhem...“. 

Podvrhy se v této tématice samozřejmě vyskytují také a jak už bylo výše řečeno, 

pokud zpráva je původně psaná jako běžný únik a až zpětně se ukáže, že šlo o podvrh, jde o 

ukázkovou situaci, kdy se autor nechal „napálit“. Ne vždy to však je v textu zpětně uvedeno. 

Dobrým příkladem, že je vhodné se k případnému omylu postavit čelem, lze najít třeba 

v textu na PhoneAreně z roku 2014 „Alleged renders of Nexus 10 refresh leak“69, kde je už 

hned pod titulkem doplněna aktualizace článku, ve které autor přiznává, že jde s největší 

pravděpodobností o podvrh. Autor nakonec i přidává poznámku, že na skutečné informace 

si budeme muset ještě počkat, pokud tedy vůbec takové zařízení Google plánuje. 

Výsledky zkoumání výskytu případné kritiky v analyzovaných článcích se tak 

přiklání ve prospěch textů, které jen předávají dál čtenáři neověřené informace a 

přinejlepším jen zmiňují, že část specifikací či datum představení ještě není známo. Občasně 

se v případě obou webů také vyskytne i dotaz, co si o úniku myslí čtenáři s odkazem na 

diskusi pod článkem. Autoři obou webů jinak příliš nepolemizují nad informacemi, se 

kterými pracují a převládá tak důraz na publikování toho, co je právě dostupné a spoléhání 

se na fakt, že pokud se situace změní, vydá se další článek s upřesněním. Kriticky pojaté 

texty jsou ve výrazné menšině a stejně tak vzácně se autoři vracejí k už hotovým textům a 

doplňují (jasně označené) aktualizace, pokud se původní informace ukáže jako nepravdivá. 

4.7 Původci úniků ze sociálních sítí – „únikáři“ 

Výše bylo zmíněno, že zdroje ze sociálních sítí byly kategorizovány na ty, za kterými 

stojí neurčitý původce a ty, pod kterými je daný uživatel sociální sítě jasně podepsán. Této 

skupině lidí, popisovaných jako „únikáři“, jejich specifikách a působením, byla věnována 

kapitola v teoretické částí této práce. V analýze bylo pak cílem rozpoznat hlavní původce 

takových zpráv a spočítat případy, kdy přímo na ně (potažmo jejich profil na sociální síti) 

odkazovala obě zkoumaná média.  

Předpokladem autora této práce bylo, že takoví lidé a odkazování na jejich úniky se 

praktikovalo po celou zkoumanou dobu, ale pravdou je, že první zaznamenané případy 

                                                         
68 Zatím neoficiální Motorola ZN5 fotí lépe, než jsme čekali (online). Mobilmania.cz [cit. 25.4.2018]. 

Dostupné na: https://www.mobilmania.cz/zatim-neoficialni-motorola-zn5-foti-lepe-nez-jsme-cekali/a-

1119440/default.aspx 
69 Alleged renders of Nexus 10 refresh leak (online). PhoneArena.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.phonearena.com/news/Alleged-renders-of-Nexus-10-refresh-leak_id51397 
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článku, které odkazovaly na informace „únikáře“, jsou z roku 2013, a to jak na PhoneAreně, 

tak na MobilManii. Do té doby dominují „běžné“ způsoby úniku informací typu náhodně se 

na internetu objevující fotografie či grafiky nebo uniklé seznamy chystaných zařízení od 

amerických operátorů. 

 

Graf 12: Zastoupení zdrojů původem od „únikářů“ na webu PhoneArena 

Až tedy od roku 2013 nastupují odkazy přímo na konkrétní osoby, skupin osob či 

„značky“. Mezi nimi je však výrazně dominantní jedno jméno – už výše zmíněný Evan Blass 

(twitterový profil @evleaks), redaktor magazínu VentureBeat.  Jeho podíl ze všech úniků 

informací ze sociálních sítí, ve kterých šlo o „únikáře“ je jasně nejvyšší – 64 procent těchto 

zpráv na PhoneAreně a 70 procent zpráv na MobilManii. Druhé nejčastěji vyskytující se 

jméno na PhoneAreně je pak Steve Hemmerstoffer (twitterový profil @onleaks) – 13 procent 

těchto zpráv je původem od něj. Na MobilManii pak naopak druhým nejčastěji citovaným 

zdrojem tohoto typu je twitterový profil @upleaks. Weby dále zmiňují zdroje z Twitteru 

jako @leaksfly či @vizileaks, jejich podíl je však malý. Dále bylo vždy po jednom záznamu 

identifikováno i několik dalších jmen. 

Zejména Evan Blass má tak díky vysokému počtu uniklých informací v médiích 

pověst velmi dobrého zdroje. Například autor textu „Nokia X (Normandy) to be released in 

6 color versions, other specs apparently confirmed“70 už přímo v textu zmiňuje, že Evan 

                                                         
70 Nokia X (Normandy) to be released in 6 color versions, other specs apparently confirmed (online). 

PhoneArena.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: https://www.phonearena.com/news/Nokia-X-Normandy-to-

be-released-in-6-color-versions-other-specs-apparently-confirmed_id51878 
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Blass je známý svými spolehlivými informacemi. Podobně „posvátný“ status má Evan Blass 

i na MobilManii, kdy článek z roku 2014 s titulkem „Uniklé dokumenty prozrazují, kdy 

Microsoft vymaže“71 začíná autor slovy: „Byl to zase jednou Evleaks, kdo vyjevil světu, jak 

to bude s rozpadem spojení mobilních telefonů a značky Nokia“. 

Vůbec nejzajímavější pojmenování tohoto člověka se pak dá nalézt v článku 

z PhoneAreny „AT&T-bound HTC 'Eye' tipped to be the ultimate selfie phone, coming in 

Q4“72 kdy autor píše o tomto jménu jako „leakster-extraordinaire evleaks“, tedy volně 

přeloženo jako „mimořádně nadaný únikář“. Chválu získal samozřejmě i v celé řadě dalších 

textů. 

 

Graf 13: Zastoupení zdrojů původem od „únikářů“ na webu MobilMania 

Z této odbočky od kompletní analýzy je tak jasně patrné, že fenomén „únikářů“, tedy 

alespoň těch, kteří svoje jméno či značku záměrně dávají k dispozici médiím, je záležitostí 

posledních třech let této analýzy. Mezi nimi je pomyslný král Evan Blass, který si připisuje 

v obou případech nadpoloviční většinu všech citovaných zdrojů této kategorie, a to i přes 

fakt, že během této doby se svojí profese načas zřeknul. 

Jasně tak nicméně vyplývá fakt, že fenomén „značky“ byl určitým trendem a lidé, 

kteří za úniky informací stojí, si z této činnosti mohou dost dobře i udělat kariéru. Dle 

                                                         
71 Uniklé dokumenty prozrazují, kdy Microsoft vymaže Nokii (online). Mobilmania.cz [cit. 25.4.2018]. 

Dostupné na: https://www.mobilmania.cz/unikle-dokumenty-prozrazuji-kdy-microsoft-vymaze-nokii/a-

1327312/default.aspx 
72 AT&T-bound HTC 'Eye' tipped to be the ultimate selfie phone, coming in Q4 (online). PhoneArena.com 

[cit. 25.4.2018]. Dostupné na: https://www.phonearena.com/news/AT-T-bound-HTC-Eye-tipped-to-be-the-

ultimate-selfie-phone-coming-in-Q4_id56896 
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sebraných dat ze stanovených dvou měsíců posledních třech let analýzy však také vyplývá 

to, že mezi lety 2014 a 2016 se počet těchto zmínek snižuje. Je tak možné, že ačkoliv jde o 

zajímavý typ zdroje, který je pomyslnou „celebritou“ mezi úniky informací se z čtenářského 

hlediska nevyplácí upřednostňovat. V potaz ovšem může přijít i varianta, že jde už o tak 

rozšířenou činnost, že mají tito lidé stále větší konkurenci z řad běžných médií či náhodných 

tipů od čtenářů, že jejich podíl na původu informací se spíše vytrácí. 
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5. Diskuze  

Autor této práce ze svých zkušeností z pozice redaktora magazínu zabývajícím se 

právě mobilními telefony vybíral téma této diplomové práce záměrně. Zejména v posledních 

letech se totiž zdá, že jsou úniky prakticky na denním pořádku a doslova zaplavují titulky 

všech významných médií. Téměř vždy se už vše ví dopředu a únik je zkrátka něco, s čím se 

čtenáři i redaktoři setkávají čím dál častěji. Výsledky analýzy ale naznačily něco trochu 

jiného. Zatímco od roku 2006 takových článků třeba na PhoneAreně několikanásobně 

přibylo, v posledních několika letech jejich četnost spíše klesá. MobilMania se zase ukázala 

jako zdroj, který si svoji tematickou skladbu drží na uzdě a takových článků je tak víceméně 

pořád stejně. 

Ve výsledku tak dojem, že úniků informací přibývá, je spíše profesní bias spolu s 

faktem, že na smartphony jako takové je dnes zaměřena obecně větší mediální pozornost než 

před lety. Zatímco ještě deset let zpět byly magazíny o mobilech záležitostí nadšenců, vydání 

nového iPhonu v posledních letech už mine málokoho – viz například titulní strana 

Hospodářských novin z 13.9. 2017, kdy pokryl článek s velkou fotografií nového iPhonu X 

celou titulní stranu těchto novin. Zmínka se ten den také objevila i na titulní straně Lidových 

novin. O nových telefonech tak začíná mít přehled daleko více lidí než kdysi, a to se váže na 

vyšší zájem i o informace typu neoficiální fotografie, úniky parametrů a podobně. 

Naopak zdroj, ze kterého autoři článků s touto tématikou informace přebírají, zcela 

koresponduje s původní představou, a sice že jde primárně o informace převzaté z jiného 

média. Není v silách redaktorů jakéhokoliv podobného média si všechny úniky obstarávat 

vlastní investigativní prací a zkrátka tak nezbývá nic jiného, než zvolit jinou a mnohem 

pohodlnější metodu. V obou případech zkoumaných médií však hráli nezanedbatelnou roli i 

„únikáři“ a sociální sítě, což potvrzuje trend poslední doby, že se stále více zajímavých 

informací dá najít právě na sociálních sítích.  

Mírně znepokojující však je fakt, že se mnoha případech daly najít články, které 

původ informace jednoduše vůbec nespecifikovaly a celou situaci popsaly neurčitým „na 

internetu se objevily nové obrázky…“ či „máme nové informace ohledně…“ a kontext úniku 

informace byl zcela opomenut. Zprávy tohoto typu tak ve výsledku působily poněkud 

prázdně, často jen ve formě čistého výčtu nových informací. Autoři mnohdy ani příliš neřeší, 

kde se informace vzaly a jen popisují, co vidí (na fotografiích, v uniklých datech). Že se 

jedná o únik tak často naznačí až zdroj poznamenaný pod článkem, který odkazuje například 

na profil „únikáře“ na Twitteru.  
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Co se právě „únikářů“ týče, stávají se významnějším trendem prakticky až 

s nástupem Evana Blasse, který de facto odstartoval celou tuto „profesi“ na sociálních sítích 

a sám se stal „únikářskou“ legendou. Ačkoliv bylo i před ním několik jiných významných 

osobností zabývajících se stejnou činností, nikdo si na svých únicích informací nevybudoval 

takové jméno, jako on. Je tak dost možné, že v jeho stopách budou pokračovat další lidé, a 

to nejenom v segmentu zavedených výrobců, ale třeba i značek z čínského trhu, kterých stále 

více přibývá.  

 

Obrázek 1: Výrobce Leagoo zasílá novinářům e-mailem „úniky“ jako součást propagace výrobků 

Specificky segment výrobců původem z Číny se potýká s vysokou konkurencí 

značek a není jim tak cizí si „úniky“ pro zvýšení atraktivity jejich modelů vytvářet sami. 

Teď samozřejmě není vyloučeno, že to nedělají i přední hráči na trhu, koneckonců právě 

sám Evan Blass zmínil, že existují tzv. „kontrolované úniky“73, byť to v tomto případě 

myslel jako vtip. Otázkou ovšem je, jestli to není jen další mlžení, kterým utají svoje zdroje. 

Kontrolované úniky každopádně existují, což může potvrdit i autor této diplomové práce 

z vlastní praxe. Nastala totiž třeba situace s čínskou značkou Leagoo, která záměrně 

                                                         
73 Evleaks Revealed: Android Police's Exclusive Interview With Evan Blass, The Man Behind @evleaks 

(online). Androidpolice.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.androidpolice.com/2013/06/28/evleaks-revealed-android-polices-exclusive-interview-with-evan-

blass-the-man-behind-evleaks/ 
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vypustila na internet „únik“ ohledně jejich nejnovějšího modelu S9, ovšem „uniklé 

fotografie“ dostal každý, kdo se zaregistroval, že chce dostávat e-maily s nejnovějšími 

zprávami ohledně jejich nových modelů.  

V práci byly ovšem objeveny i jiné zdroje, než „únikáři“ či média. Anonymní zdroje, 

které několikrát poskytly přímo PhoneAreně interní data, vytvářely v porovnání s lidmi, 

kteří veřejně novinky vkládají se svým jménem či značkou na internet, asi ty nejvíce morálně 

i právně šedé situace. Na jedné straně je tu „únikář“ - pomyslná autorita, které se data 

„záhadně objevují“ v e-mailové schránce a vlastně jen koná dobro pro své věrné příznivce, 

kteří chtějí vidět připravované novinky. Na straně druhé pak stojí anonymní zdroj redakce, 

který nezveřejní své jméno, protože jde přímo o zaměstnance firmy, který za únikem stojí a 

tento člověk tak koná vědomě protiprávní činnost s mnohdy nejasným motivem. U takového 

člověka, byť zůstává v anonymitě, je jisté, že mu za danou činnost hrozí postih. Autoři právě 

z PhoneAreny se však nebojí uveřejňovat i takové zdroje. Příkladem je tak článek „Leaked 

image reveals Rollover Data is coming to AT&T“74 o změně v tarifech amerického operátora 

AT&T, který anonymně zaslal redakci jeden ze zaměstnanců firmy. I zde se však nabízí 

otázka, zda i takové anonymní zdroje nejsou jen další krycí identitou zaměstnanců firem, 

kteří informace médiím odtajňují záměrně kvůli přilákání pozornosti. 

V analýze se také dala najít zajímavá situace, kdy PhoneArena zveřejnila uniklá data 

o novém tabletu už ve chvíli, kdy novináři byli přímo na oficiálním představení tohoto 

modelu, ale ještě na něj nepřišla řeč. V situaci, kdy už byl bývalý viceprezident Googlu na 

pódiu tiskové konference a chystal se mluvit o nových produktech, byl stále ještě prostor, 

aby redaktoři vydali článek o úniku specifikací a produktového videa nového tabletu – jak 

sami v titulku uvádějí „minuty před samotnou premiérou“75. Z tohoto zjištění plyne, že na 

úniky informací není nikdy pozdě – ani minuty před tím, než je něco potvrzeno oficiálně. 

Zde jde tak velmi dobře ilustrovat aspekt online médií, které jsou tolik založeny na rychlosti 

zprostředkování informací, že se doslova počítá každá minuta. 

Ohledně faktu, že se na prakticky žádný únik nedá spolehnout, poskytuje 

AndroidPit76 zajímavé zamyšlení ohledně úniků informací na těchto typech internetových 

                                                         
74 Leaked image reveals Rollover Data is coming to AT&T (online). PhoneArena.com [cit. 25.4.2018]. 

Dostupné na: https://www.phonearena.com/news/Leaked-image-reveals-Rollover-Data-is-coming-to-AT-

T_id64485 
75 Google Nexus 7 tablet specs and video promo leak minutes before the announcement (online). 

PhoneArena.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: https://www.phonearena.com/news/Google-Nexus-7-tablet-

specs-and-video-promo-leak-minutes-before-the-announcement_id31658 
76 Smartphone leaks: The good, the bad and the ugly (online). AndroidPit.com [cit. 25.4.2018]. Dostupné na: 

https://www.androidpit.com/smartphone-leaks-the-good-the-bad-and-the-ugly 
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magazínů. V době, kdy má ke grafickým nástrojům typu Adobe Photoshop přístup prakticky 

každý, je doslova nemožné ověřit pravost neoficiálně prezentovaných skutečností, jako jsou 

právě připravované smartphony a podobně. Úniky, které se ukážou jako podvrhy, 

korespondují s dnes často skloňovaným termínem „fake news“ – což jsou záměrně šířené 

dezinformace. Úniky informací je tak třeba vždy brát s rezervou a při čtení si vždy alespoň 

částečně připouštět, že i tento text nemusí být nic víc, než právě „fake news“. Jak už bylo 

ovšem mnohokrát v této práci řečeno, povaha těchto informací zkrátka neumožňuje si je 

spolehlivě ověřit. Ovšem právě v oblasti nových mobilních telefonů, ve které není 

pravděpodobné, že by podobné falešné informace způsobily tak závažné škody, jako třeba v 

politice, mohou také sloužit jako cvičení kritického myšlení nejenom autorům takových 

textů, ale i čtenářům. Občas je vhodné se nad obrázky nového telefonu či výčtem jeho 

specifikací zamyslet a zeptat se sám sebe: „Je skutečně pravděpodobné, že takovou věc, 

v kontextu dostupných technologií a současného trhu, někdo začne vyrábět?“ 

Na závěr je také vhodné připomenout čerstvý (duben 2018) vývoj událostí, kdy firma 

Apple, přední výrobce mobilních telefonů, začíná proti únikům informací tvrdě bojovat. 

Ilegalitu takové činnosti autor už na mnoha místech zmínil v teoretické části práce, ale ve 

zprávě ze serveru Bloomberg77 ohledně nové vnitřní politiky týkající se úniků informací 

firmy Apple jsou názorně vidět praktické dopady tohoto jednání. Během roku 2017 firma 

odhalila celkem 29 zaměstnanců, kteří vynášeli tajné informace, 12 z nich bylo dokonce 

zatčeno policií. Ne vše se samozřejmě musí týkat úniků, které putují do médií, nepochybně 

závažnější případy se budou týkat zasílání tajných informací některému z konkurentů, což 

je ale opět pouze předmětem pouhých spekulací. Jedno je však z tohoto případu jasné: 

někteří výrobci mohou nad únikem a „únikáři“ mávnout rukou, jindy však může celá situace 

eskalovat až do zatýkání zaměstnanců. Ano, i takové dopady mohou mít úniky informací 

v oblasti připravovaných mobilních telefonů. 

  

 

 

 

 

                                                         
77 In a Leaked Memo, Apple Warns Employees to Stop Leaking Information (online) . Bloomberg.com [cit. 

25.4.2018]. Dostupné na: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-13/apple-warns-employees-to-

stop-leaking-information-to-media 
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6. Závěr 

V této práci si autor stanovil jako cíl odhalit, jak moc se od roku 2006 změnily články 

pojednávající o únicích informací v médiích zabývajících se mobilními telefony. 

Předpokladem bylo, že za zkoumaná léta došlo k „odkouzlení“ tohoto typu informací, a že 

se posunuly z počátečního stavu „něčeho posvátného“ do situace, kdy jde o každodenní 

záležitost. Výsledky práce potvrdily, že skutečně jde o typ informace, který zejména autorům 

zevšedněl a přesunul se do formy běžného nástroje, jak prezentovat prakticky jakýkoliv nový 

poznatek o doposud připravovaných telefonech. 

Pravdou však také je, že vedle základní četnosti článků sehrála roli i celá řada dalších 

faktorů, která články proměnila. Novináři začali více upozorňovat na skutečnost, že jde o 

únik informací, a z tohoto výrazu se stal v průběhu roků čím dál více znatelnější trend. 

Nejvíce takových článků společně s nejčastějším upozorněním na fakt, že článek pojednává 

o úniku informací, byl však zejména na webu PhoneArena zaznamenán už v roce 2013, a od 

té doby zase analýza poukazuje na spíše utlumující se tendenci. Je tak možné, že proměna 

dosáhla svého vrcholu už před lety a nyní tento trend spíše slábne. 

V práci bylo zodpovězeno hned několik otázek – jak takový typický článek vypadal 

v průběhu let, že autoři většinou nebývají kritičtí vůči informacím, se kterými pracují, že 

fenomén „únikářů“ je stále spíše zřídka objevujícím se zdrojem a že ve valné většině případů 

autoři přebírají texty z jiných médií. Vedle toho byla také na PhoneAreně objevena zajímavá 

skutečnost v podobě standardizovaného upozorňování na neoficiální informace po dobu 

několika let, ovšem web od této činnosti později upustil. 

Co se rozdílů mezi českým a zahraničním médiem týče, až na totožnou míru 

pochybnosti nad úniky, se kterými autoři pracují, se weby ukázaly jako velmi odlišné 

v přístupu k těmto typům informací, a to nejenom v jejich četnosti, ale i v mnoha dalších 

aspektech. Zde se tak jasně prokázalo, že každé z těchto médií má zkrátka k vydávání článků 

odlišný přístup. 

Autor této práce považuje zjištěnou proměnu článků za pozoruhodnou, a doufá, že 

lépe pomůže objasnit problematiku tohoto typu informací v médích, které se věnují 

zájmovým činnostem a produktům, jako jsou právě mobilní telefony. Úniky informací jsou 

specifickou problematikou, na kterou se dá nahlížet z mnoha různých úhlů pohledu nejenom 

v rámci mediálních studií, a tento byl právě jeden z nich.  
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7. Summary 

This thesis analyses the information leaks published in articles on two websites – 

MobilMania.cz and PhoneArena.com that focus on news from mobile phone industry. 

Analysis was conducted on the period from 2006 to 2016, of two selected months, January 

and June. First analysis is of a Czech based online magazine and the second one is of an 

international one, written in English. Early news about upcoming releases of electronics such 

as mobile phones tend to come from sources that leak yet unreleased information. Answers 

were given to several questions regarding content, frequency and system of the appearance 

of this topic in news articles. 

In case of the PhoneArena, it became apparent that frequency of this types of articles 

had quickly risen between years 2009 to 2013. However, from then on, the number had 

slowly decreased. On the other hand, Czech magazine MobilMania.cz had kept 

approximately the same number of articles dealing with information leaks through the whole 

analyzed period. 

The analysis also focuses on the source of these news. Both sites shared similar 

results – about 2/3 of their sources came from different medias. Regarding the attention 

authors had given the nature of the message (stating that it is about information leak), 

PhoneArena heavily shifted towards putting the word „leak“ in the title of the article. 

Similar, but much more minor shift happened on MobilMania as well. Findings regarding 

the doubt of authors, whether the information they are working with could be false, were 

surprising. Both websites shared the same results - in only 14 percent of cases, the authors 

showed a certain level of skepticism towards the message.  

Special emphasis was also put on the issue of „leakers“ – people or groups of people 

that leaked information under certain brand and were based on Twitter. Analysis showed 

that both analyzed websites used mostly information from one sole source, among other 

available sources. This source was Evan Blass, who is known as „evleaks“. 
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článků s takovým obsahem v daném časovém úseku? Odkud novinář takovou informaci zpravidla bere? Jsou to jen náhodné 

spekulace, nebo daný produkt nakonec skutečně vypadal tak, jak jej neoficiální zdroj vyobrazil? Stala se ze článků, které 

pojednávají o únicích informací rutina, nebo se je média stále snaží prezentovat jako senzace? 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou charakteristikou jejich obsahu): 

• Úvod – vymezení tématu 

• Teoretická část – charakteristika vědecko-technické žurnalistiky, specifika online médií tohoto typu, práce novináře 

s informacemi, pozadí úniků informací, specifické příklady velkých úniků informací v tomto odvětví 

• Metodika práce – specifikace zkoumaného vzorku, popis zkoumaných kategorií 

• Praktická část – kvantitativní obsahová analýza vybraného vzorku 

• Závěr 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

Online portály TechCrunch.com a Zive.cz v období 2006 - 2016 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Kvantitativní obsahová analýza 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů je nutné uvést 

stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 2014. Žurnalistika a 

komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.  

Publikace pojednává o metodologii ve výzkumech v sociálních vědách. Cílem publikace je seznámit čtenáře s nejčastěji 

užívanými postupy ve výzkumech médií a kultury, rozvinout jeho dovednosti potřebné pro přípravu a realizaci výzkumu 

mediální komunikace. 

BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3452-1  

Publikace pojednává o základních pravidlech pro tvorbu textu k on-line publikaci a poskytuje čtenáři ucelený pohled na 
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internetová média nejen v českém prostředí. Přibližuje technické nástroje k publikování on-line a funkční a obchodní modely 

on-line médií. 

MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. 2., rev. vyd. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-

2409-9.  

Publikace se věnuje vlivu komunikačních technologií na myšlení člověka a sociální kulturu. Obsahuje základní teoretická 

pojednání o masových médiích včetně vlivu médií na lidskou společnost.  

WITSCHGE, Tamara, C.W. ANDERSON, David DOMINGO a Alfred HERMIDA. The SAGE handbook of digital 

journalism. Los Angeles: SAGE reference, 2016. ISBN 978-1-4739-0653-2. 

Soubor textů analyzuje produkcí a konzumací zpráv v digitální éře. Texty se mimo jiné zabývají i zkoumáním dnešního 

zpravodajského prostředí, jeho publiky, modely digitální novinařiny a práce se zdroji. 

OSVALDOVÁ, Barbora, Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ a Miloš ČERMÁK. Žurnalistika v informační společnosti: 

digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média 

teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1684-1  

Publikace přináší praktický přehled o základních tématech nových médií a námět k úvahám o budoucím společenském vývoji, 

jenž dnešní média dokumentují i spoluvytvářejí. Texty v publikaci se zabývají kvalitativní proměnou produkce i vnímání 

žurnalistiky z teoretického i praktického hlediska. 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly k tématu 

obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 

KYTKA, Igor. Sociální sítě jako zdroj relevantních informací pro redaktory on-line zpravodajství [online]. 2012 [cit. 2017-

05-25]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/100959. Vedoucí práce Adam Javůrek. 

KRENKOVÁ, Andrea. Potřebujeme více informací? Využití více médií současně [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-05-25]. 

Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/152920. Vedoucí práce Martin Groman. 

HAJDOVÁ, Marie. Informační chování redaktorů ve vydavatelském průmyslu [online]. 2013 [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/107800. Vedoucí práce Richard Papík. 

Datum / Podpis studenta/ky 

25.5.2017                                                                                                  ……………………… 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

      

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

      

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá mému oborovému 

zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  
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KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE.  

 

TEZE NA IKSŽ SCHVALUJE VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY. 

 

 
 



69 

10. Seznam příloh 

Graf 14: Počet článků celkem 

Graf 15: Rozdíl v počtu článků v měsících leden a červen na webu PhoneArena 

Graf 16: Rozdíl v počtu článků v měsících leden a červen na webu MobilMania 

Graf 17: Průměrná délka článků během zkoumaných let (počet znaků) 

Graf 18: Zdroje zkoumaných zpráv na webu PhoneArena 

Graf 19: Zdroje zkoumaných zpráv na webu MobilMania 

Graf 20: Výskyt varování „This article contains unofficial information“ u článků na webu 

PhoneArena ve zkoumaných letech 

Graf 21: Proměna upozornění na únik informací mezi zkoumanými roky na webu 

PhoneArena 

Graf 22: Proměna upozornění na únik informací mezi zkoumanými roky na webu 

MobilMania 

Graf 23: Pochybují autoři PhoneAreny nad pravdivostí uniklých informací? 

Graf 24: Pochybují autoři MobilManie nad pravdivostí uniklých informací? 

Graf 25: Zastoupení zdrojů původem od „únikářů“ na webu PhoneArena 

Graf 26: Zastoupení zdrojů původem od „únikářů“ na webu MobilMania 

Obrázek 2: Výrobce Leagoo zasílá novinářům e-mailem „úniky“ jako součást propagace 

výrobků 

 


