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Anotace 

Bakalářská práce „Případová studie: Analýza komunikace Pavla Bělobrádka na Facebooku 

z pohledu logiky sociálních médií“ se zabývá vlivem sociálních médií na politickou 

komunikaci. K posouzení tohoto vztahu je využit koncept logiky sociálních médií. Ten 

vychází z klasické teorie mediální logiky a popisuje odlišné procesy, principy a postupy 

typické pro sociální média, která se svou podstatou zásadně liší od těch tradičních 

masových. V teoretické části je nejprve v rámci zasazení aktuálních jevů do historického 

kontextu popsán vývoj politické komunikace, následuje představení konceptu logiky 

sociálních médií a kontextová kapitola uvádějící čtenáře do tehdejší politické situace. 

Metodologická část obecně popisuje metodu obsahové analýzy, jež je následně v práci 

použita, definuje výzkumné otázky a podotázky, popisuje a zdůvodňuje volbu a právě 

tohoto specifického vzorku. Stěžejní částí práce je samotný výzkum, který nám umožňuje 

zodpovědět položené výzkumné otázky. Cílem práce je zjistit, jestli komunikace na 

Facebooku Pavla Bělobrádka v lednu a červenci roku 2017 podléhala logice sociálních 

médií. Vedlejším cílem je porovnat období běžného politického života a předvolební 

kampaně.  

 

Annotation 

The bachelor’s thesis “Case study: Analysis of Pavel Bělobrádek's Facebook 

communication through social media logic” focuses on the influence of social media on 

political communication. Concept of social media logics is used to evaluate this 

relationship. It derives from the traditional media logic and describes different processes, 

principles and practices that are characteristic for social media, which are fundamentally 

different from those traditional mass media. In the theoretical part, we firstly describe the 

evolution of political communication to put the current situation into a historical context. 

Afterwards, the concept of social media logic is introduced and is followed by the chapter 

which shows the then political situation. Methodological part generally describes the 

content analysis method which is later used in practice. Moreover, it defines research 

questions and sub-questions, describes and give reasons for choosing the particular sample. 

The key part of the thesis is the research which enables us to answer the research 

questions. The objective of the thesis is to find out, whether Facebook communication of 

Pavel Bělobrádek in January and July 2017 followed the social media logic. Secondary 



 

 

 

objective is to compare the differences between regular political life and campaign period. 
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Úvod 
Ačkoliv je politická komunikace jakožto obor společenských věd poměrně mladou 

disciplínou, ve formě praktické činnosti je tak stará jako politika samotná. Nutnost 

komunikovat leží v samotné podstatě politiky, a proto byly tyto dvě disciplíny vždy úzce 

spjaty. S nástupem moderních států začala nabývat na důležitosti komunikace směrem 

k občanům, která graduje s příchodem demokracie. Politici musí vysvětlovat svoje kroky 

a snaží se tak přesvědčit voliče, aby hlasovali právě pro ně. 

Na politickou, ale také jakoukoliv jinou, komunikaci má zásadní vliv médium, jehož 

prostřednictvím se komunikace odehrává. Pokud nahlédneme do historie kolébky politické 

komunikace jakožto oboru, Spojených států amerických, uvidíme několik volebních 

úspěchů, které byly způsobeny šikovným osvojením nově přicházejícího média. Franklin 

D. Roosevelt vytěžil potenciál rozhlasu svými proslulými „hovory u krbu“ (fireside chats) 

a se čtyřmi triumfy ve volbách zůstává nejdéle sloužícím prezidentem v americké historii. 

S rozvojem televizního vysílání je zase spjat volební úspěch Johna F. Kennedyho, jehož 

vítězství v historicky první televizní debatě s Richardem Nixonem zůstane navždycky 

zapsané v učebnicích nejen politické komunikace. A nejnovější technologie v podobě 

sociálních médií sehrála klíčovou roli při zvolení posledních dvou amerických prezidentů. 

Zatímco kampaň Barracka Obamy v roce 2008 vyvolala vlnu nadšení z možností využití 

nových technologií, volební vítězství Donalda Trumpa o osm let později doprovázelo 

rozčarování z hoaxů, fake news, zneužití osobních údajů a celkové polarizace společnosti. 

Příchod a masové využívání sociálních médií představují významnou výzvu pro výzkum 

politické komunikace. Většina dosavadních teorií a modelů totiž stojí na poznatcích 

o tradičních masových médiích, která se ovšem svým fungováním od těch sociálních velmi 

zásadně odlišují. Vzhledem k tomu, že politická komunikace jakožto teoretická disciplína 

se začala rozvíjet výrazněji až po nástupu televize, dosud „nezažila“ nástup nového média. 

Někteří očekávali, že tato změna nastane s příchodem internetu jako takového, ale 

skutečný dopad přineslo až jeho další rozšíření díky chytrým telefonům a vzestup 

sociálních médií. V důsledku toho vyvstává zásadní otázka: Platí staré poznatky v nové 

a proměněné mediální krajině? Ruku v ruce s otázkou pro teoretiky se před oborem 

politické komunikace objevuje také další, praktická otázka: Jak se na tyto změny adaptují 

politici? Právě tyto dvě otázky se odráží v tématu práce, kterým je případová analýza 
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komunikace Pavla Bělobrádka na Facebooku z pohledu logiky sociálních médií. Cílem 

práce je tedy zjistit, jestli logika sociálních médií ovlivňuje komunikaci tohoto konkrétního 

českého politika a identifikovat rozdíly v předvolebním a nevolebním období. 

Teoretická část nejdříve čtenáři představí základních pojmy a definuje politickou 

komunikaci jako takovou. Ještě předtím, než se přejde k popisu současných jevů, které jsou 

hlavním předmětem zkoumání práce, přijde druhá část teoretické části. Jevy, které aktuálně 

pozorujeme, se neobjevily náhle, nýbrž jsou důsledkem určitého vývoje, kterým si 

politická komunikace od 2. poloviny 20. století prošla. A právě proto bude v rámci 

zasazení aktuálního dění do širšího historického a společenského kontextu popsána celá 

„evoluce“ politické komunikace. Pro teoretickou část je stěžejní její třetí kapitola, v níž 

budou podrobně shrnuty poznatky ohledně konceptu logiky sociálních médií. Tento 

koncept až doposud nebyl v české literatuře popisován, a tak bylo nutné přinést poměrně 

rozsáhlý souhrn. Koncept logiky sociálních médií byl zvolen, neboť nám nabízí rámec, 

skrze který lze objektivně nahlížet na vztah politické komunikace a sociálních médií. 

Stejně jako u kterékoliv jiné práce z oblasti politické komunikace je důležitý kontext 

lokální politické situace. Ten byl spolu s rozsahem práce důvodem toho, proč byla zvolena 

forma případové studie. Proto je v poslední kapitole teoretické části popsán právě tento 

kontext politické situace, která panovala v analyzovaném období. V praktické části pak 

dojde k samotné analýze komunikace. Ta bude metodou obsahové analýzy skrze vybrané 

aspekty logiky sociálních médií hodnotit, jestli se v komunikaci Pavla Bělobrádka na 

Facebooku odráží procesy, principy a postupy typické pro sociální média. 

Během zpracovávání práce došlo k mírnému odklonění od stanovených tezí. První změna 

se týká analyzovaného sociálního média. Cílem práce je analyzovat tu nejběžnější 

politickou komunikaci směřující k běžným občanům a z tohoto důvodu bylo ze 

zkoumaného vzorku vynecháno sociální médium Twitter. Další změna proběhla v rámci 

pozorovaného období. Namísto šesti po sobě jdoucích měsíců v roce 2017 byly zvoleny 

dva jednotlivé měsíce s šestiměsíčním odstupem (konkrétně leden a červenec 2017), tak, 

aby pokryté období zůstalo stejné. Zároveň bylo vzhledem ke komplexnosti teoretického 

konceptu a tím pádem velkého množství pozorovaných aspektů potřeba vzorek zmenšit 

kvůli adekvátnímu rozsahu práce. A poslední změnou oproti tezím je přidání kapitoly, ve 

které je stručně popsána výchozí politická situace. 
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1 Teoretická část 

1.1 Definice politické komunikace a základní pojmy 

Brian McNair začíná první kapitolu své knihy Úvod do politické komunikace větou: 

„Každá kniha o politické komunikaci by měla začínat přiznáním, že se tento termín ukázal 

být obtížný k jakémukoliv přesnému definování jednoduše proto, že obě části sousloví jsou 

otevřené celému spektru definic, které jsou více či méně obecné.“ (McNair, 2017) 

McNair tímto úvodem kromě nejednoznačnosti definice naznačuje další charakteristiku 

politické komunikace. Ta spočívá v tom, že jde o „interdisciplinární obor, který čerpá 

z konceptů komunikace, politologie, žurnalistiky, sociologie, psychologie, historie, 

rétoriky a dalších“ (Kaid, 2004). Jako dvě nejvýznamnější (Graberová dokonce používá 

přívlastek mateřské) disciplíny, ze kterých politická komunikace vychází, ale považujeme 

komunikační studia a politologii (Graber 2005, Křeček 2013). Tuto charakteristiku bychom 

použili zejména pro politickou komunikaci jako obor. Pokud bychom chtěli 

charakterizovat politickou komunikaci jako praxi, vracíme se opět k absenci obecně 

přijímané definice. 

I přesto ale této části práce přísluší alespoň některé z nich zmínit. Kvůli povaze práce pro 

začátek uvedeme definici americké akademičky Pipy Norris. Ta vnímá politickou 

komunikaci jako „interaktivní, mnohovrstevnatý proces, v němž dochází k přenosu 

informací mezi politiky, zpravodajskými médii a veřejností“. (Norris, 2002). Vzhledem 

k době, kdy tato definice vznikala, jsou zmíněna pouze zpravodajská média a nikoliv 

sociální. I přesto ale Norrisová úspěšně předpověděla důležitost interaktivity 

a mnohovrstevnatosti, které jsou pro sociální média, resp. jimi tvořený mediální systém 

charakteristické. Další zmíněnou definicí je ta od McNaira, který politickou komunikaci 

popisuje zjednodušeně jako „záměrnou komunikaci o politice“ (McNair, 2017) a dále 

rozlišuje tři úrovně politické komunikace. Ty i díky uvedeným příkladům mohou čtenáři 

pomoct převést obecné teorie do praktičtější a představitelnější podoby. 

Tou první je komunikace politiků a dalších politických aktérů vedená za účelem dosažení 

specifických cílů. Druhou úrovní je komunikace proudící směrem k těmto aktérům od ne-

politiků jako jsou aktivisté či občané. A třetí úrovní je komunikace o politicích a dalších 

aktérech. Ta je obsažená ve zpravodajství či komentářích ale také v dalších formách 
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diskuze politiky v médiích jako jsou blogy či příspěvky na sociálních médiích (McNair, 

2017). Z těchto tří rovin vyplývá rozdělení na tři základní aktéry v procesu politické 

komunikace, tedy na politické organizace (sem spadají politické strany, ministerstva, ale 

i neziskové organizace, odbory či korporátní lobby), média a občany. Podrobnější 

rozdělení aktérů přináší Lilleker (2006), který politické organizace rozděluje na volené 

politické představitele a nevolené organizace. Křeček (2013) mimo to rozděluje všechny 

politické aktéry na kolektivní a individuální, přičemž druzí jmenovaní mohou (např. člen 

politické strany) být součástí těch prvních, ale nemusí (nezávislý kandidát, expert, 

celebrita). 

V rámci zasazení práce do teoretického kontextu je třeba vyjasnit ještě jeden rozdíl, který 

může do problematiky vnášet nejasnosti. V odborné i populární literatuře panuje zmatení 

mezi pojmy politická komunikace a politický marketing. Ta částečně pramení i ze 

vzájemné „rivality“ těchto oborů. Jak podotýká Petrová (2012), komunikace často 

považuje marketing za jeden aspekt komplexního procesu, na druhou stranu marketing 

chápe politickou komunikaci jako jeden ze svých nástrojů. Ačkoliv jsou si obě disciplíny 

velmi blízké, což dokazuje např. jejich společný zájem o persvazi, politologii (Scammel, 

1999) nebo praktický přesah, neměly by být vzájemně zaměňovány. Politický marketing se 

zaměřuje primárně na realizace volební kampaně, analyzuje politický proces z pohledu 

ekonomie a využívá koncepty z korporátního marketingu. S konceptem permanentní 

kampaně se ale mění na permanentní strategický prvek přítomný v řízení a vládnutí. 

Naproti tomu komunikace vnímá sama sebe jako širokou disciplínu se záběrem 

na veškerou komunikaci v politickém procesu. Zajímá ji vztah komunikace mezi občanem 

a politikem a soustředí se na sdělení, resp. média, která je přenáší. Kromě politologie staví 

také na konceptech z historie, kulturních studií nebo sociální psychologie. Politický 

marketing a politická komunikace mají tedy odlišné cíle, nástroje i teoretické zázemí. 

Petrová (2012) shrnuje politickou komunikaci jako výzkum toho, jak politici působí na 

média, jak média působí na politiky a jaké jsou následky těchto aktivit na demokratický 

proces a praxi. Z předchozích řádků tedy zřetelně vyplývá, že tato práce bude psána 

z pohledu politické komunikace. 

1.2 Čtyři věky politické komunikace 

Od konce druhé světové války prošly společnost, politika a politická komunikace zásadním 

vývojem. Protože téma této práce odráží poslední fázi těchto změn a na jevy politické 
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komunikace nelze nahlížet bez historického a společenského kontextu, bude v této kapitole 

popsána geneze současného stavu. K tomu bude použit koncept, který sestavili Jay G. 

Blumler a Dennis Kavanagh (1999). Ten rozlišuje a popisuje tři věky politické 

komunikace, ke kterým první z autorů později přidal ještě věk čtvrtý (2013, 2016). Pro 

vyjasnění ještě uvedu rozdíly v terminologii, které se v české literatuře na toto téma 

objevují. V této práci budu pracovat s výrazem věk, stejně jako třeba Křeček (2013), ale 

například Macková (2016) používá označení éra. Přitom tím ale míní totéž. 

Vzhledem k tomu, že termín politická komunikace nemá jednu stálou, všeobecně 

přijímanou definici (Petrová 2012), nemůžeme jednoznačně určit, kdy její dějiny začaly. 

Přesto je zřejmé, že praxe politické komunikace byla vykonávána dávno před rokem 1945, 

kterým začíná první věk podle Blumlera a Kavanagha. Bylo to ale právě období po druhé 

světové válce, kdy politická komunikace jako disciplína začala procházet značným 

rozvojem a následně výraznými změnami. 

Dále je třeba podotknout, že práce zkoumá komunikaci v českém prostředí. Dalo by se 

tedy namítnout, že koncept tří, respektive čtyř věků zde není platný, neboť se zde politická 

komunikace vinou režimu nemohla rozvíjet v demokratickém slova smyslu. Jak ale 

podotýká Křeček (2013), v oblasti politické komunikace se obě strany Evropy v 90. letech 

setkávají. 

1.2.1 První věk 

První věk začíná v roce 1945 a trvá zhruba dvě dekády. Během této doby většina politické 

komunikace podléhá silným a stabilním politickým stranám a přesvědčením. Strany byly 

napojené na skupiny či třídy pevně zakotvené v sociální struktuře. Voliči byli spojeni 

s politikou skrze identifikaci s těmito stranami, která měla pevný a dlouhodobý ráz. 

Obsahem sdělené politiků byli záležitosti, na kterých záleželo jim samotným. Většinou šlo 

buď o změny, které chtěli prosadit nebo o jimi zastávané principy, kterými se odlišovali od 

svých protivníků. Tato sdělení měla zároveň poměrně snadnou cestu do tehdejších 

masových médií. 

Paradoxem bylo, že ačkoliv probíhala zásadní debata o politickém směřování, jen málo 

voličů předkládaným argumentům skutečně naslouchalo a většina volila stejně podle 

příslušnosti ke skupině. Pokud bychom na dané období pohlíželi z pohledu kampaní, 

Macková (2016) podotýká, že se tato doba překrývá s érou předmoderních kampaní podle 



 

 

8 

Pipy Norris. 

1.2.2 Druhý věk 

Druhá éra začíná v polovině šedesátých let, kdy se televize (zatím s omezeným množstvím 

kanálů) stává primární médiem pro politickou komunikaci. Televize přinesla větší 

objektivitu (v kontrastu se stranickým tiskem), snížila počet dlouhodobě a bezpodmínečně 

loajálních voličů, rozšířila publika politické komunikace a její hodnoty a formáty začaly 

pronikat do politiky samotné. 

Aby se strany adaptovaly na složitější prostředí, začínají si najímat komunikační 

profesionály. Rozmáhá se vědecký a nesentimentální pohled na kampaně, v jehož rámci se 

politická sdělení nejprve testují na malých vzorcích a politici jsou odrazováni od 

spontánního vyjadřování názorů. 

I druhý věk měl svůj paradox. Ten spočíval v tom, že ačkoliv byli lidé otevřenější různým 

přístupům k řešení problémů, byla jim servírována mnohem prázdnější a méně “výživná” 

komunikační dieta. Jevy zastoupené v tomto období Pipa Norris (2000) shrnuje pod pojem 

moderní kampaně. 

1.2.3 Třetí věk 

 Třetí věk začíná společně s 90. lety 20. století a vyznačuje se mnohem větší komplexností, 

než dva předchozí. Ta spočívá ve větším počtu médií, větší konkurenci v politické soutěži, 

větší segmentaci voličů, větší profesionalizaci a zvyšujícímu se tlaku populismu. Čím dál 

tím častěji se také vyskytují negativní kampaně i sdělení. Mění se i povaha novinářské 

praxe a rozkol mezi cíli politiků a novinářů je větší než kdy dřív. 

V prvním a druhém věku bylo k publiku politické komunikace přistupováno jako k jedné 

mase, kterou lze zasáhnout jedním masovým médiem. Ve třetím věku ale existuje mnohem 

více příležitostí, kanálů, ale i důvodů proč přizpůsobovat politickou komunikaci „na míru“ 

určitým skupinám. To usnadňuje diverzifikaci politické komunikace. Ve většině 

moderních společností je na ústupu „dostředivá“ komunikace, jež je nahrazována 

komunikací „odstředivou“. 

Komunikace se odklání od opakujícího se nepřímého sdělení přenášeného televizí ke 

kampaním, jež se vyznačují svou permanentností, decentralizací a snahou o získání zpětné 

vazby od voličů. Ta je umožněna zejména díky rapidnímu rozvoji elektronických médií. 
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Norrisová (2000) označuje tento věk jako dobu postmoderních kampaní. 

1.2.4 Čtvrtý věk 

Vzhledem k tomu, že koncept Blumlera a Kavanagha byl sestaven v roce 1999, logicky 

nemohl reagovat na další změny, které následovaly. Zůstává tedy platný z hlediska vývoje 

v průběhu historie, ale ztrácí svoji hodnotu jako popis současného stavu. Sám Blumler 

(2013) například uvedl, že „takový nadbytek komunikace, jaký zažíváme dnes, si v roce 

1999 s Kavanaghem nedokázali ani představit.“ I proto na další a prohlubující se změny ve 

společnosti a politické komunikaci reagoval a popsal i čtvrtý věk politické komunikace 

(Blumler 2013, Blumler 2016). 

Blumler přesně neurčuje, v jakém roce či období čtvrtý věk politické komunikace začíná. 

Zatímco v roce 2013, kdy Blumler s konceptem poprvé přišel, se ještě spekulovalo, zda 

jsme teprve na prahu, nebo již úplně ve čtvrtém věku, v poslední době je tento termín 

v literatuře běžně používán k popisování současného stavu. (např. Magin a kol. 2017, 

Bennett a Pfetsch, 2018) Macková (2016) za hranici mezi věky považuje období mezi roky 

2004 a 2008. V roce 2004 byly poprvé použity blogy v kampani Howarda Deana, jenž 

usiloval o vítězství v primárních volbách demokratů. V roce 2008 sociální média ve své 

úspěšné prezidentské kampani využil Barrack Obama, což odstartovalo vlnu používání 

nových technologií v politické komunikaci. 

Ona výše zmíněná absence přesného data začátku čtvrtého věku může být způsobeno mj. 

tím, že při popisu čtvrtého věku rozlišuje Blumler dva typy jeho charakteristických jevů. 

Prvním typem jsou změny oproti věku třetímu, ale pochopitelně to nebyly jevy, které by se 

udály přes noc. Druhým typem charakteristických jevů jsou navíc pouze prohloubené 

trendy, které započaly v obdobích předchozích a zde se přesný rok určuje ještě obtížněji. 

1.2.4.1 Pokračující jevy 

Jevy druhého typu pojmenovává Blumler čtyři. Tím prvním je již výše zmíněné 

prohloubení komunikačního nadbytku. To je způsobeno tím, že informace získáváme nejen 

z mainstreamových médií, ale i z internetu a prostřednictvím růžných zařízení, díky kterým 

mohou lidé přijímat informace „doma, v práci, na cestě a v ruce.“ To podle Blumlera 

znevýhodňuje poměrně vážnou politickou komunikaci, která se musí potýkat s velkou 

konkurencí snadno dostupných atraktivnějších žánrů. Naopak jako pozitivní jev politické 

komunikace čtvrtého věku vidí Blumler rozšíření role „hlídacího psa“ z novinářů také na 
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internetové aktivisty. 

Třetím procesem, který nabývá ve čtvrtém věku na intenzitě, je mediatizace. Tento 

koncept, se kterým přišli Mazzoleni a Schulz (1999) popisuje situaci, v níž jsou politické 

instituce stále více závislé a ovlivňované masovými médii, takže dochází k proměně 

vztahů mezi politiky a novináři. Blumler si z toho pro oblast politické komunikace bere tu 

část, podle které politici upravují svá sdělení tak, aby odpovídala zpravodajským 

hodnotám, novinářským rutinám a kultuře žurnalistiky. 

U značné části teoretiků převládá stejný pohled, jako měli Mazzoleni a Schulz, tedy že 

mediatizace snižuje autonomii politických aktérů. Strömback (2008) vidí mediatizaci jako 

logiku, která utváří politiku místo politiků a institucí. Meyer (2002) dokonce hovoří 

o mediokracii, v níž jsou politické procesy kolonizovány pravidly mediálního fungování. 

Jak ale podotýká Macková (2016) většina akademiků nesdílí tento „dystopický“ pohled na 

mediatizaci a spíše vznáší a zkoumá otázky ohledně vlivu médií na politické instituce. 

V poslední době je ale samotný koncept mediatizace podrobován kritickému pohledu. 

Zatímco někteří autoři mají problém s nejasností definice tohoto konceptu (Deacon 

a Stanyer 2014, Ampuja a kol. 2014). Bennet a Pfetsh (2018) namítají, že ve skutečnosti 

jsou politici ovlivňováni mnohem větším množstvím logik než pouze tou mediální. 

I sám Blumler podotýká, že role mediatizace se může s postupujícím rozvojem internetu 

měnit. Zmiňuje tak i další možnosti vývoje. Podle první z nich bude vliv mainstreamových 

médií na politiky klesat, protože díky internetu jsou schopni dostat svoje sdělení 

k občanům přímo, bez nutnosti zásahu novinářů. Podle druhé budou politici komunikovat 

na dvou úrovních. V on-line prostředí budou prosazovat svá sdělení bez ohledu na 

novináře, ale jakmile budou toužit po prostoru v mainstreamových médiích, budou ochotni 

se jejich logice přizpůsobit. 

Posledním prohlubujícím se jevem je to, co Blumler popisuje termínem odstředivá 

diverzifikace. To znamená, že komunikační nadbytek otevírá příležitosti pro tvorbu více 

rozmanitého obsahu, dává příležitost být slyšen více hlasům a umožňuje, aby jimi bylo 

zasaženo více publik. Příkladem může být velké množství občanských, ale nikoliv 

stranických subjektů, které působí na politické scéně. Konkrétně má na mysli třeba think-

tanky, charity, mezinárodní agentury, protestní skupiny nebo dokonce akademiky 

s relevantními poznatky. Všichni tito aktéři nejsou v komunikaci tolik tíženi nedůvěrou, se 

kterou se musejí potýkat politické strany. 
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1.2.4.2 Nové jevy  

Podstatou čtvrtého věku politické komunikace je podle Blumlera „ustavičné rozšiřování 

internetových zařízení – včetně jejich nepřetržité inovativní evoluce“. Tato zařízení 

prostupují celou společností, včetně institucí s politickými cíli a politicky relevantními 

zájmy. To vytvořilo novou, pulzující komunikační sféru, která i přes svoji 

nekoordinovanost a nekonzistentnost zahrnuje mnoho nových možností k vyjádření 

a výměně. 

Tato sféra mj. proměňuje interpersonální politickou komunikaci. Tím je míněna 

komunikace o politice, jež dříve probíhala mezi členy rodiny, kamarády a kolegy. Dnes ale 

může být uskutečňována mezi účastníky rozptýlenými po celém světě. Důsledkem na 

opačné straně komunikačního procesu je mnohem obtížnější pozice pro politiky (případně 

jejich komunikační specialisty), jež se snaží kontrolovat zpravodajství a publicitu. Místo 

několika vybraných médií se nyní komunikace odehrává v několika dimenzích, které je 

logicky obtížnější kontrolovat. 

Další výraznou změnou je konec klasického pyramidového schématu komunikace. 

V předchozích obdobích probíhala od politiků přes média k publikům. Ty se však ve 

čtvrtém věku stávají komunikační silou (respektive souborem sil). 

Blumler se dále zamýšlí nad tím, jak tahle změna ovlivní dva významné prvky politické 

komunikace – agenda-setting a framing (rámování). Podle jeho odhadu se bude první 

zmiňovaný termín vyvíjet konvergentně (bude se mluvit o stejných tématech) a druhý 

divergentně (budou jinak interpretována). 

Poslední zmíněnou změnou je fragmentace publik, která je způsobena diverzifikací 

komunikace a socipolitickou diverzifikací. Bennett a Iyengar (2008) už před 11 lety 

předpověděli, že vstupujeme do éry, v níž je pravděpodobnější, že lidé budou vystavováni 

takové komunikaci, která je v souladu s jejich přesvědčením. Tím pádem budou své 

postoje ještě více upevňovat a důsledkem tohoto procesu bude větší polarizace jak 

politických, tak mediálních bloků. 

1.3 Sociální média a politická komunikace 

Blumler do podstaty čtvrtého věku zahrnuje i pokračující inovace související s internetem. 

Podle Van Dijckové a Poella (2013) jsou sociální média poslední inovací v počítačem 

přenášené komunikaci a dodávají, že během poslední dekády pronikly tak hluboko do 
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každodenních životů, že to ovlivnilo nejen běžné sociálních interakce, ale i institucionální 

struktury a profesní rutiny. Podle Charleswortha (2009) jsou sociální média, respektive 

jejich funkce největším dopadem digitální revoluce na společnost. A pokud bychom chtěli 

zůstat v kontextu politické komunikace, Brian McNair v šesté edici svého významného 

díla An Introduction to Political Communication (2018) upozorňuje na fakt, že platformy 

jako Facebook a Twitter se staly pro lidi na celém světě klíčovým zdrojem zpráv a místem, 

kde tyto zprávy sdílejí a diskutují. 

Pro vyjasnění termínu sociální média bude nejprve uvedena jeho definice. Ač je často 

používán v běžné praxi i odborných textech, existuje jen malá shoda na přesné definici. 

Vzhledem k povaze práce zde nebude uváděn výčet definic, ale v celém znění pouze jedna, 

která vznikla na základě analýzy 23 dříve předložených definic. Podle ní jsou sociální 

média „sada webových a mobilních platforem postavených na technologiích webu 2.0 

a umožňují uživatelům na mikro-, meso- a makro- úrovni sdílet a geo-tagovat obsah 

tvořený uživateli (obraz, text, zvuk, video a hry), spolupracovat a budovat sítě a komunity 

s možností zasažení a zapojení velkých publik.“ (El Ouirdi, El Ouirdi, Segers a Henderickx 

2014). 

Jediným faktorem, který zůstal v této definici opomenutý, je tvorba profilu. Obar 

a Wildman (2015) jako jeden ze čtyřech zásadních znaků sociálních médií fakt, že si 

jednotlivci, skupiny, a organizace na stránce či v aplikaci vytváří profily specifické pro 

uživatele. Tyto profily totiž umožňují vzájemnou interakci, která by bez identifikace 

užvatelů nebyla možná. 

V rámci terminologie je ještě potřebné vyjasnit rozdíl mezi sociálními médii a takzvanými 

„Social networking sites“ nebo-li „social media platforms“ (vzhledem k tomu, že čeština 

nemá odpovídající výrazy, budu pro tyto termíny dále používat zkratku SNS). Těmito 

pojmy jsou standardně míněny stránky jako Facebook, Twitter, Instagram apod. Jak ale 

podotýkají Fill a Turnbull (2016), termín sociální média může odkazovat na širokou škálu 

webových aplikací, přičemž SNS jsou pouze jedním z mnoha typů. Tento širší pohled 

zahrnuje i obsahové komunity (např. YouTube či Wikipedie), hry, resp. jejich virtuální 

světy (např. World of Warcraft, Candy Crush) nebo virtuální sociální světy (např. aplikace 

Second Life). 

Všichni autoři, kteří se zabývají logikou sociálních médií, je chápou v užším slova smyslu, 

tedy jako social networking sites, respektive Social media platforms. V této práci tedy 
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budu používat výraz sociální média ve stejném, užším významu nejen z faktických, ale 

také jazykových důvodů, neboť čeština nemá odpovídající termín.  

Poslední definiční připomínku, jež zde bude uvedena, vznášejí Klingerová a Svensson 

(2016 knížka), kteří poukazují na to, že ačkoliv se v definicích sociálních médií zdůrazňuje 

možnost interakce a tvoření sítí, mohou být také využity jako přenosové médium. Tohle je 

zejména důležité v kontextu práce, neboť z výzkumů vyplývá, že jsou to právě politici, kdo 

často využívá sociální média pouze pro obvyklý, jednosměrný přenos.  

Vliv nejen sociálních médií, ale internetu obecně na politiku, resp. politickou komunikaci, 

je častým tématem odborných prací prakticky od vzniku internetu. Za tu dobu se objevily 

dva hlavní přístupy, jak na tento vztah nahlížet (Klingerová a Svensson 2015). Prvotní 

přístup nazývají Lilleker a kol. (2011) jako „hypotézu zrovnoprávnění“. Ta vycházela 

z předpokladu, že dominance dosavadních elit držících moc byla udržována díky tomu, že 

tyto elity měly větší přístup do tradičních médií. Internet ale umožnil ostatním politickým 

aktérům obejít tradiční média a mluvit přímo k voličům. Někteří autoři dokonce 

předpokládali, že internet zvýší participaci občanů a bude tak legitimizovat zastupitelskou 

demokracii (Klingerová a Svensson 2015). O něco později se rozvinula „hypotéza 

normalizace“, podle které využití jakékoliv technologie pouze odráží, nebo dokonce 

upevňuje existující mocenské vztahy a nemá šanci přinést jakoukoliv změnu. 

S tím souvisí i vztah mediálních technologií a komunikace obecně, u nějž pozorujeme 

v literatuře také dva protichůdné proudy. Podle technologického determinismu, za jehož 

prvního zastánce je považován Marshall McLuhan, technologie určují všechny stránky 

společenského života, charakter a směr sociálního rozvoje. Protichůdným přístupem je 

sociální determinismus, který odmítá redukovat příčiny pouze na technologie a za jehož 

zakladatele bývá označován Raymond Williams (Drew, 2016). 

Klíčovou roli hrají v demokratickém zřízení volby. Jejich vlivem na vztah médií a politiků 

se proto zabývalo několik výzkumů. Ty vycházet z teze Strömbäcka a Van Aelsta (2013), 

podle kterých se politici budou spíše přizpůsobovat médiím v době předvolebního boje, 

kdy nejvíc potřebují publicitu a pozornost občanů. Autoři ale mluví o médiích obecně 

a sociální média pro ně zůstávají spíše na okraji. Zvýšenou aktivitu politiků na sociálních 

médií před volbami zjišťuje v norském prostředí Larsson (2016), ale pozoruje pouze počet 

příspěvků. V českém prostředí Macková (2017) porovnává komunikaci poslanců na 

sociálních médiích a kromě zvýšené četnosti příspěvků v předvolebním období nachází 
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také odlišnosti v typu obsahů. Zatímco v nevolebním období měli příspěvky nejčastěji 

informativní charakter, v předvolebním období se zaměřovaly spíše na kampaň 

a propagaci. Jako protiváhu k těmto zjištěním můžeme ale považovat koncept permanentní 

kampaně. Technologický rozvoj médií, změny v organizaci stran a jiné vnímání politiky 

občany způsobily, že souboj o pozornost médií a voličů probíhá prakticky neustále (Eibl 

a Kóňa, 2017). 

1.4 Logika sociálních médií 

Právě vzájemně si oponující přístupy (zrovnoprávnění vs. normalizace, technologický vs. 

sociální determinismus) položily základy pro vznik konceptu logiky sociálních médií. Aby 

se vyhnuli sklouznutí k pouze optimistickému či pesimistickému přístupu ke zkoumání 

vlivu sociálních médií, vychází ve svých teoretických konceptech nejprve Van Dijcková 

a Poell (2013) a později Klingerová a Svensson (2015) z konceptu mediální logiky. 

S tímto termínem přišli poprvé Altheide a Snow (1979), kteří se zabývali rolí tehdejších 

masových médií. Logika sociálních médií vychází z premisy, že sociální média fungují na 

zcela odlišných principech a proto mají také odlišnou logiku. I přesto je ale nutné alespoň 

ve stručnosti představit koncept mediální logiky. 

1.4.1 Mediální logika 

Altheide a Snow poprvé mediální logiku definovali v roce 1979. Koncept se s postupem 

času postupně vyvíjel a samotní autoři jej několikrát revidovali či přidávali nové přístupy. 

Pokud chceme vycházet z nejaktuálnější možné verze, David Altheide sepsal v roce 2015 

pro sborník The International Encyclopedia of Political Communication svoji definici 

hesla mediální logika: 

„Mediální logika je diskutována jako obecný rámec pro porozumění dopadu a relevance 

médií a informačních technologií na sociální život. Stejně tak se používá a je vhodná pro 

zkoumání politické komunikace. 

Mediální logika je definována jako forma komunikace a proces, skrze který média přenáší 

a komunikují informace. Základním principem mediální logiky je, že události, činy 

a výkony aktérů se odráží v informačních technologiích, specifických médiích a formátech, 

které vládnou komunikaci. “ (Altheide 2015) 
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Mediální logiku lze tedy chápat jako sadu formátů, skrze které jsou interpretovány 

myšlenky a události. Termín formát je zde obzvláště důležitý, neboť zahrnuje pravidla 

a kódy pro definování, výběr a prezentování mediálního obsahu. Mediální logika tedy 

popisuje organizační, technologické a estetické determinanty, podle kterých média fungují. 

Dennis McQuail (2009) mediální logiku popisuje jako „soubor nepsaných pravidel 

a norem určujících, jak má být obsah zpracován a prezentován tak, aby co nejlépe využil 

charakteristiky daného média a vyhovoval potřebám mediální organizace.“ Za hlavní 

prvky logiky tradičních médií označuje vizualizaci, personalizaci, dramatizaci, 

popularizaci, zveličení a narativní strukturu. 

Altheide a Snow do jejich konceptu dále zahrnuli i dopad, jaký mají média na instituce, 

který dále rozvíjí teorie mediatizace (viz 1.1.4.1). Co se týče vzájemného vztahu těchto 

dvou konceptů, mediální logika je vnímaná jako motor mediatizace. (Mazzoleni 

a Splendore, 2018) Ačkoliv sami autoři přiznávají, že jejich koncept je medio-centrický, 

zdůrazňují interaktivitu mediální logiky, která není pouze jednosměrně diktována médii, 

ale závisí i na příjemcích a jejich následné interpretaci. Mediální logiku totiž může 

aplikovat jak komunikátor, tak publikum. 

Poslední částí mediální logiky, u které se pozastavíme, je formát. Na něm závisí to, jakým 

způsobem bude materiál zpracován, organizován a v jakém stylu prezentován. Altheide 

a Snow se zaměřují na dva – normy, které definují obsah, a gramatiku médií. Popisují, jak 

mají odlišná média odlišnou gramatiku pro prezentování obsahů. Skrze gramatiku je totiž 

jev vnímán a pochopen. Jako charakteristické vnímají rytmus a tempo, syntax, specifická 

neverbální gesta, která reprezentují slova, a specifický slovník. 

1.4.2 Vývoj konceptu Logiky sociálních médií 

Jak již bylo zmíněno výše, termín Logika sociálních médií jako první použili José van 

Dijcková a Thomas Poell (2013). Na téma nahlíží z perspektivy mediálních studií 

a soustředí se tedy hlavně na médium jako takové. Rychlý rozvoj sociálních médií podle 

nich výrazně pozměnil mediální krajinu a přinesl s sebou nové ekonomické, technologické 

a sociokulturní mechanismy, které je podle autorů potřeba oddělit od těch doposud 

platných, plynoucích z tradičních masových médií. Tyto nové mechanismy souhrnně 

pojmenovávají jako Social Media Logic, tedy logika sociálních médií. 
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Přestože van Dijcková a Poell pojmenovávají a odlišují jiný druh logiky, není to tak, že by 

klasickou mediální logiku marginalizovali a popírali její vliv. Naopak tvrdí, že obě dvě 

logiky jsou propletené a navzájem se ovlivňují. Z výše uvedeného výčtu mechanismů je 

patrné, že se jedná o velmi obecný koncept, který zahrnuje široké spektrum oblastí, na 

které sociální média působí. V samotné práci autoři definují čtyři základní principy 

sociálních médií, které budou podrobněji rozebrány později – programmabilitu, popularitu, 

konektivitu, a datafikaci. 

Druhou autorskou dvojicí, která se tématem logiky sociálních médií zabývala, jsou Ulrike 

Klingerová a Jakob Svensson. Ti se poprvé logikou sociálních médií zabývali v práci The 

emergence of network media logic in political communication: A theoretical approach. Již 

ze samotného názvu jsou patrné dva poznatky. První je ten, že na téma je nahlíženo 

z perspektivy politické komunikace. Druhý se opět týká terminologie a překladů. Zatímco 

van Dijcková a Poell využívají výraz social media, pro nějž snadno najdeme český 

ekvivalent v podobě slova sociální média, u Klingerové a Svenssona je to složitější. Ti 

preferují termín „network media“, který by se dal poněkud kostrbatě přeložit jako „síťová 

média“, přičemž vycházím z termínu sociální síť.  

Svoji odlišnou terminologii Klingerová a Svensson zdůvodňují tím, že důležitost sítí bude 

narůstat a zmiňují postoj Castellse (2000), který vidí sítě jako průsečíkový koncept, který 

překlene hranice mezi technologiemi a společností. I přes odlišné výrazy je však z textů 

patrné, že obě autorské dvojice mají na mysli sociální média ve stejném významu, což 

dokazuje například fakt, že obě v samotných textech používají výraz social media 

platforms. 

Kromě toho, že využívá koncept v oblasti politické komunikace, přináší práce ještě další 

cenné poznatky. Nejprve poměrně podrobně definuje a shrnuje vývoj mediální logiky jako 

takové a následně na rozdílech či společných bodech ukazuje klíčové jevy logiky 

sociálních médií. Jevy rozděluje do tří kategorií – logiku produkce, logiku distribuce 

a logiku konzumace (volný překlad originálního termínu „logic of media usage“). Svůj 

koncept Klingerová a Svensson dále rozvíjí v práci z roku 2016, která nese název Network 

Media Logic: Some Conceptual Considerations a vyšla v rámci sborníku The Routletdge 

Companion to Social Media and Politics. V ní podrobněji rozebírá každou ze tří kategorií 

jednotlivé normy a jevy rozděluje podle jejich původu – zda vychází z určitých ideálů 

média, jeho komerčních imperativů, nebo technologie jako takové. Opět zde nabízí 
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porovnání mezi tradičními masovými a sociálními médii.  

I Klingerová a Svensson zdůrazňují absenci jednoznačnosti a uvědomují si koexistenci 

více logik, jež se vzájemně překrývají a ovlivňují. V tomto ohledu se tedy obě autorské 

dvojice shodují s Chadwickem (2013), který současný mediální systém označuje jako 

hybridní fenomén, zahrnující onlinové i offlinové nástroje a kanály, na něž nelze nahlížet 

dichotomicky. Další důležitou rovinou, kterou Klingerová a Svensson (2016) ke konceptu 

přidávají ve druhém text na toto téma, je setkávání logiky sociálních médií s politickou 

logikou. K upřesnění využívají tři anglické termíny, pro které v českém jazyce neexistují 

tři ekvivalenty – policy, politics a polity. Logika policy odkazuje hlavně na politická 

vyjednávání, která bývají zákulisní a tím pádem je v zájmu politiků a institucí tyto činnosti 

do mediálního prostoru nedostávat. Logika politics se týká prezentační stránky politiky 

a získávání, případně udržování moci. V tomto případě se politici bez médií neobejdou 

a spíše se tak budou podřizovat logice médií. Logika polity se zaobírá institucionální 

stránkou politiky a její vztah k logice (sociálních) médií je opačný. Média se budou spíše 

přizpůsobovat politickému systému (např. strany pod 5% hranicí budou dostávat méně 

pozornosti). Autoři zároveň zdůrazňují důležitost kontextu a tvrdí, že sociální média 

nemůžou ze své podstaty přinést revoluci politiky. Způsob jejich využití v politické 

komunikaci se totiž bude vždy odvíjet od politického systému a designu institucí.  

Od té doby, co byl koncept logiky sociálních médií teoreticky vymezen, na něj navázalo 

značné množství autorů, kteří jej aplikovali v konkrétních příkládech. Například 

Kalsnesová (2017) zkoumá vztah občanů a politiků, Duffy (2017) chování akademiků na 

konkrétní platformě, Enli (2018) porovnává vliv logiky sociálních médií na politiky 

a novináře a Shehata (2018) se zabývá informovaností občanů na základě zdrojů informací. 

1.4.3 Definice pojmu logika sociálních médií 

Altheide (2015) popisuje mediální logiku jako široký teoretický konstrukt. Z toho lze 

odvodit, že stejné tvrzení bude platit také o logice sociálních médií. Přednést jednu obecně 

platnou, a přitom krátkou definici tedy není snadné. 

Podle van Dijckové a Poella (2013) logika sociálních médií „odkazuje na procesy, principy 

a postupy, skrze které platformy [sociálních médií] zpracovávají informace, zprávy 

a komunikaci. Z obecnějšího pohledu odkazuje na to, jak mění sociální provoz (social 

traffic)“. 
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Podle jedné z pozdějších autorek zabývající se konkrétním tématem skrze logiku 

sociálních médií, Evelien D’heerové (2018), „koncept logiky sociálních médií popisuje 

specifikace produkce a distribuce obsahu na sociálních médiích “. 

Autorka pravděpodobně vzhledem ke kontextu její práce (užívání sociálních médií politiky 

v době předvolební kampaně) v této definici nezmiňuje třetí kategorii zmíněnou v textu 

Klingerové a Svenssona – konzumaci. V této části práce je ale žádoucí poskytnout obecnou 

definici, proto tedy k té od D’heerové přidvááme ještě třetí rovinu: Koncept logiky 

sociálních médií tedy popisuje specifikace produkce, distribuce a konzumace obsahu na 

sociálních médiích. 

1.4.4 Dimenze logiky sociálních médií 

Při popisování dimenzí logiky sociálních médií budu vycházet z dosud nejvíce rozvinutého 

konceptu, tedy „network media logic“ od Klingerové a Svenssona. Využiju jejich rozdělení 

na logiku produkce, logiku distribuce a logiku konzumace, přičemž u každé kategorie 

budou uvedeny taktéž odpovídající jevy zmíněné dalšími autory. 

1.4.4.1 Logika produkce 

Jedním z hlavních rozdílů mezi tradičními masovými a sociálními médii je způsob, jakým 

jsou produkovány informace. Sociální média umožňují uživatelům obsah nejen přijímat, 

ale také vytvářet. Bruns (2008) tento fenomén označuje slovem produsage (kombinace slov 

produce, tedy produkovat, vytvářet a use, tedy užívat) a shrnuje jej jako sbíhavost rolí 

amatérského tvůrce obsahu a konzumenta obsahu. 

Koncept produsage ale nepokrývá veškerý obsah objevující se na sociálních médiích. 

Velká část obsahu pochází z masových médií v tom smyslu, že jde o odkazy na 

audiovizuální pořady nebo na články z elektronických novin a magazínů (Neuberger 

a Lobigs, 2010). Toto překrývání logik masových a sociálních médií je ale obousměrné, 

například novináři běžně používají Twitter jako zdroj zpráv či vyjádření politiků 

(Verdegem a D’heerová, 2018). 

Další stěžejní a zároveň úzce provázané zásady, které Svenssona a Klingerová (2016) 

uvádí, jsou reflektivita a personalizace. Reflexivita je zde chápána ve smyslu, že uživateli 

sdílený obsah je tvořený reflexivně – bez dlouhých procesů, rychle a jeho publikace závisí 

především na vlastním uvážení uživatele. Proto také většinou není relevantní mimo 

uživatelovu síť. Zde je patrný kontrast oproti masovým médiím, kde proškolení 
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profesionálové na základě zpravodajských hodnot určí (Esser, 2013), zda je obsah 

dostatečně důležitý, aby byl vystaven pozornosti masového publika. Za důkaz tohoto 

fenoménu můžeme považovat např. zjištění Maiera (2010), který po empirické analýze 

objevil výrazné rozdíly mezi zpravodajským obsahem sdíleným na sociálních sítích a mezi 

zpravodajstvím v tradičních médiích, včetně internetových verzí. Pozoruhodné je, že 

odlišnosti byly zjištěny nejen ve výběru témat, ale také v rámování zpráv. 

Dalším zmíněným aspektem je personalizace, na kterou lze nahlížet v několika rovinách. 

Z pohledu média jako takového ji chápou Klingerová a Svensson (2016), kteří tím míní 

zkrátka osobnější komunikaci, která probíhala v rámci média primárně mezi jednotlivci. 

Na sociálních médiích ale působí i organizace či jednotlivci (zejména v oblasti politiky), 

kteří ale svoje profily nespravují osobně (Enli, 2016). Nicméně právě fakt, že jako ideál 

sociálních médií je vnímaná osobní komunikace mezi jednotlivci, ovlivňuje i tu 

komunikaci na sociálních médií, která ze své podstaty osobní není. 

Druhá rovina personalizace souvisí přímo s politickou komunikací. V rámci oboru nejde 

o koncept, který by se objevil až s příchodem sociálních médií. Již Kaase (1994) popisuje 

personalizaci jako proces zvyšujícího se zájmu o politiky jako jednotlivce, při kterém se 

dostávají do popředí individuality na úkor politických stran a jejich ideologií. Příčinu 

tohoto jevu vidí Abrahamson (1990) ve skutečnosti, že většina politiky se odehrává 

v médiích (konkrétně v televizi) a důsledkem je stále větší důležitost osobnosti kandidáta. 

Podle Křečka (2013) jde o jeden z charakteristických rysů třetího věku politické 

komunikace, přičemž Blumler s Kavannaghem (1999) ji zmiňují již v druhém věku při 

nástupu televize. S nástupem sociálních médií je personalizace ještě více posilována. 

Prvním důvodem je výše zmíněný ideál osobní komunikace. Zadruhé politici již nemusí 

spoléhat na to, jak prostředníci v podobě tradičních médií vykreslí jejich image, ale svůj 

mediální obraz můžou vytvářet a dostávat k voličům sami. 

S personalizací na sociálních sítích úzce souvisí také autenticita. Ta je obecně v politice 

považována za žádaný aspekt. Stačí pohled do lokálního mediálního prostředí, kde se 

autenticita zmiňuje jako důvod úspěchu Andreje Babiše (např. Klvaňa, 2015), České 

pirátské strany (Dostál, 2019) či nově zvolené slovenské prezidentky Zuzany Čaputové 

(Jelínek, 2018). Iva Hadj Moussa, kreativní ředitelka agentury McShakespeare, jež měla na 

starost kampaň Jiřího Drahoše, dokonce považuje autenticitu za absolutní nutnost 

v předvolební kampani (MediaGuru, 2018). Poptávka po autenticitě ale na politickém trhu 
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nebyla vždycky. Jak poznamenává Lilleker (2006), požadované charakteristiky politiků z 

předchozích generací se nesly v duchu Platónovy myšlenky o ideální společnosti, ve které 

jsou politici jakousi elitou, která je vzdělanější, moudřejší a spolehlivější než ostatní. V 

důsledku rozsáhlého mediálního (často investigativního a kritického k politikům) 

zpravodajství o politicích se ale nároky změnily. Postupem času ale na důležitosti u voličů 

narostla důvěra a občané začali vyžadovat, aby část identity politika odrážela je samotné. 

Z toho vyplývá i Lillekerova (2006) definice autenticity, podle které jde o „vnímání 

politických aktérů spíše jako ‘reálných lidí’, než jako oddělené součásti elity“. Hlavním 

prostředkem v politické komunikaci, jak dát najevo autenticitu, je vystupování politiků v 

nepolitických kontextech. Výše zmíněné poznatky o absenci prostředníka mezi politickým 

aktérem a voličem v rámci sociálních médií jsou v souladu s poznatky Enliové (2016), 

která vnímá sociální média jako „nejdostupnější nástroj ke komunikování autenticity“. 

Pokud se díváme na logiku produkce pohledem komerčních imperativů, nejmarkantnější 

jsou rozdíly mezi náklady na přípravu obsahu. Blogování, či sdílení článků s sebou nese 

jen velmi malé či žádné náklady, přičemž v tradičních médiích je potřeba zaplatit 

kanceláře, profesionální novináře a mnoho dalších výdajů (Klingerová a Svensson, 2016). 

Jinde ale můžeme najít podobnosti. Tradiční média pozorují svět jako nepřetržitý proud 

událostí „tam venku“. O vybraných událostech po krátkou dobu informují a když se jimi 

publikum nasytí, tak se zaměří na jinou. (Altheide a Snow, 1979). Tento proud ale není 

přirozený, je udržován médii za účelem přitažení diváků k dalšímu vydání (van Dijcková a 

Poell, 2013). Sociální média z velké části vydělávají na informacích, které jejich uživatelé 

sdílí. Je tedy v zájmu provozovatelů webů se sociálními sítěmi, aby na nich lidé sdíleli co 

nejvíce informací. Aktualizování svého obrazu, životního příběhu nebo zájmů se tak stává 

nikdy nekončící činností (Klingerová a Svensson, 2016). 

Třetím výrazným determinantem logiky produkce jsou technologie. Ty umožňují 

jednotlivům okamžité sdílení informací s okruhem svých přátel či podobně smýšlejících 

lidí. Na Facebooku a dalších sociálních médiích si uživatel také sám vybere, jaké osobní 

profily, stránky, skupiny či události bude sledovat a tím pádem od koho bude příjimat 

informace. A stejně tak snadno se může prostřednictvím blokování či odebírání z přátel 

postarat o to, aby od určitých subjektů zkrátka informace nedostával. Socíální média tím 

dávají prostor jevu, který psychologie označuje jako selektivní expozice (selective 

exposure). Podle tohoto principu lidé „aktivně vyhledávají informace, které podporují 
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jejich dosavadní názory, víru, hodnoty, rozhodnutí a chování a zároveň se vyhýbají 

informacím, které je popírají“ (DeVito, 2008). V důsledku toho tak podle některých autorů 

(Bruns a Highfield, 2016) dochází k transformaci jedné univerzální veřejné sféry na více 

současně existujících sfér, které ale nejsou exkluzivní (tzn. že občané mohou být členy 

více „veřejností“ najednou). A například Pariser (2011) jde ještě dál a tvrdí, že občané žijí 

ve svých bublinách (filter bubbles) už nesdílí stejný obraz společné sociopolitické reality. 

Pro politiky z toho vyplývá ponaučení, že na sociálních médiích budou s větší 

pravděpodobností komunikovat spíše se svými podporovateli než s nerozhodnutými voliči. 

(D’heer, 2018), což potvrdil i empirický výzkum z norského předvolebního kontextu 

(Larsson a Ihlen, 2015). 

1.4.4.2 Logika distribuce 

Při zjednodušeném pohledu by se mohlo zdát, že pro politické aktéry je prostředí 

sociálních sítí příznivější, protože svá sdělení můžou dostat rovnou k občanům bez toho, 

aniž by procházeli přes tradiční „gatekeepers“, tedy novináře v médiích. Představa o ničím 

nenarušené komunikaci mezi politickým aktérem a jeho publikem ale také není zcela 

pravdivá. Je nutné si uvědomit, že obsah na sociálních sítích prochází také určitou formou 

gatekeepingu. Ta je však výrazně odlišná od té v tradičních médiích. 

Tento rozdíl podrobně rozebírají van Dijcková a Poell (2013) v jednom ze svých čtyřech 

aspektů logiky sociálních médií, který nazývají programabilita. Ta je definována jako 

schopnost platforem sociálních médií spustit a směřovat uživatelskou zkušenost, obsah 

a vzájemné vztahy mezi uživateli, přičemž uživatelé mohou tok informací a komunikace 

svým chováním ovlivnit. 

Vzhledem k povaze práce se dále zaměřím pouze na poznatky ohledně obsahu. Příspěvky 

se uživatelům zobrazují a řadí na základě algoritmu, který je kontrolován provozovatelem 

konkrétní aplikace a zpravidla je tajný. Podle posledních zpráv se však největší platforma, 

Facebook, chystá uživatelům algoritmus alespoň částečně poodhalit. Přesná podoba 

a podrobnost zveřejňovaných informací však v době přípravy práce nebyla známa. 

(Aktuálně.cz, 2019) Na jedné straně tedy stojí záhadný algoritmus, který určuje, jaká data 

doputují k jakým uživatelům. Na druhou stranu uživatelé programabilitu zčásti ovlivňují 

svými chováním v rámci dané aplikace, protože algoritmus přiřazuje každému uživateli 

unikání obsah na základě jeho akcí. O přesném fungování algoritmů konkrétních sociálních 

médií existuje jen malé množství vědecky ověřených informací. To částečně způsobeno 
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faktem, že jednotlivé platformy si je přísně střeží kvůli konkurenčnímu boji. Poměrně 

podrobný popis fungování algoritmu EdgeRank společnosti Facebook předkládá 

Bucherová (2012), jenže od doby publikování prošel algoritmus několika výraznými 

změnami. (Wallaroo, 2019). Ačkoliv se např. relevancí (Gillespie, 2014), vlivem (Beer, 

2013) či odpovědností (Diakopoulos, 2015) algoritmů někteří akademici zabírali, „v mnoha 

ohledech zůstávají algoritmy stále mimo naše porozumění, protože jsou k tomu sestrojené“ 

(Gillespie, 2014). Akademická sféra zde zároveň naráží na své vlastní limity vycházející 

z komplexního procesu publikování, který může vést až ke dvouletým mezerám mezi 

dokončením vědeckého článku a jeho publikace (Bruns, 2013). Rychle měnící se 

algoritmus se tak dostává mimo možnosti zkoumání akademiků. 

Pokud se na distribuci podíváme z pohledu komunikátora, na první pohled je patrný další 

velký rozdíl oproti tradičním médiím. Jejich pracovníci většinou vědí (alespoň zhruba), že 

jejich sdělení se dostane k určitému počtu čtenářů, posluchačů nebo diváků. Na sociálních 

médiích můžeme také počítat s podobným předem daným okruhem uživatelů (sledující na 

Twitteru, přátelé na Facebooku atd.). Tento okruh je však možné překonat, pokud sdílená 

informace splňuje takzvané virální kvality. Pokud je jich dosaženo, uživatelé sdílenou 

informaci komentují, přeposílají ji do svých sítí a doporučují ostatním. Informace se tedy 

šíří jako řetězový dopis (Klingerová a Svensson, 2016) a její distribuce se tím pádem zcela 

vymyká kontrole komunikátora. Nejde však o pouhé přeposílání – k dosažení popularity, 

přitažení pozornosti a zajištění viditelnosti je zásadní generovat nejen sdílení, ale také 

komentáře a označení to se mi líbí. Tento jev se nazývá viralita a můžeme jej zjednodušeně 

definovat jako „sítí zesílené word of mouth“ (Nahon a kol., 2011). V neposlední řadě je 

nutné zdůraznit, že viralita je v kontextu politické (a jakékoliv jiné veřejné) komunikace 

vnímána jako ideál, kterého ovšem není v naprosté většině případů dosaženo. 

Tradiční média mají ve své logice zakotvenou snahu o to působit jako neutrální a nezávislá 

(van Dijcková, 2013) a proto jejich vyprávění většinou (storytelling) nabývá formy 

objektivního podávání zpráv. Vzhledem k výše zmíněnému ideálu osobní komunikace na 

sociálních médiích je vyprávění na nich odlišné. Běžně totiž obsahuje osobní pohledy nebo 

emoce (Papaacharissi a De Fatima Oliveira, 2012) (Klingerová a Svensson, 2015) a tím 

pádem i sdělení politků musí být předkládána v souladu s touto logikou (D’Heerová, 

2016). Podle Bergera a Milkmanové (2010) jsou emoce důležitým aspektem, který se 

podílí na viralitě, ale nejsou jejím jediným spouštěčem. Nahon a Hemsley (2013) 
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podotýkají, že „kromě emočních aspektů mohou naše rozhodnutí sdílet ovlivnit 

i informační charakteristiky jako humor, překvapení, originalita, význam [pro publikum] 

nebo kvalita“. Zároveň ale zmiňují subjektivitu kritérií a zdůrazňují důležitost kontextu. 

Podle Mackové (2017), která prováděla rozhovory s českými poslanci, je však neformální 

či odlehčená komunikaci s prvky humoru zároveň vnímána mezi politiky jako riziko, které 

zvyšuje pravděpodobnost „vzniku nedorozumění a konfrontační situace, kterým se politici 

snaží vyhnout“ (Macková, 2017). Aspektem, který je ve vztahu s viralitou taktéž zkoumán, 

je vyznění zprávy ve smyslu, zda jde o pozitivní či negativní informaci. Berger 

a Milkmanová (2010) přišli se zjištěním, že uživatelé mají větší tendenci sdílet pozitivní 

obsah, a Wu (2011) došel k závěru, podle kterého na Twitteru negativní informace rychleji 

mizí a naopak pozitivní tweety mají delší životnost. Na druhou stranu, negativita patří mezi 

tradiční metody bulvárních médií, která tím získávají pozornost publika (Skovsgaard, 

2014). U tohoto aspektu zároveň může docházet ke konfliktu logiky sociálních médií 

s politickou logikou. Zatímco u vládních politiků můžeme očekávat tendenci komunikovat 

spíše úspěchy a pozitiva, u těch opozičních se dá očekávat naopak kritika současného stavu 

a vlády. Macková (2017) takto vysvětluje fakt, že během vládní krize v roce 2013 byl byl 

jedním z poslanců, kteří sdíleli na sociálních médiích nejvíce kritických informací, tehdejší 

lídr opozice Bohuslav Sobotka. Posledním aspektem, který je u virality nutné zmínit, je 

fakt, že různá sociální média mohou mít různá kritéria virality. Vzhledem k rozsahu práce 

a faktu, že předmětem zkoumání práce je analýza komunikace pouze na jednom sociálním 

médiu, nebudou zde tyto rozdíly podrobněji rozebírány.  

Úspěšné šíření informace na sociálních médiích může být nastartováno dvěma způsoby. 

Ten první je dalším příkladem překrývání logiky sociálních a tradičních médií. To je 

způsobeno mj., tím, že zástupci druhých jmenovaných mají své profily na sociálních 

médiích a sdílí tam svůj obsah. Klingerová a Svensson (2016) uvádí jako příklad 

vystoupení do té doby neznámé zpěvačky Susan Boyle v pořadu Britain’s Got Talent. Její 

příběh nejprve prostřednictvím televize BBC ohromil Spojené Království, což je hlavní 

vysílací oblast BBC, ale díky sdílení na sociálních médií se jeho sláva rozšířila do celého 

světa. Chadwick (2013) uvádí jako příklad dnes už kultovní video z oblasti politické 

komunikace – předvolební video Barracka Obamy z jeho prezidentské kampaně v roce 

2008. Ačkoliv je video často uváděno jako příklad virálního šíření na sociálních sítích, 

jako první jej odvysílala televize NBC, a i když je prakticky nemožné zjistit, zda by se 

video stalo virálním i bez odvysílání v celostátní televizi, zcela jistě jeho šíření při 
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nejmenším urychlilo. Interakce s tradičními médii je i v tomto případě obousměrná. Jak již 

bylo zmíněno výše, je běžnou praxí sdílet obsah z tradičních médií na těch sociálních. 

Zároveň s tím novináři používají sociální média jako zdroj informací či vyjádření 

(D’Heer), zjišťují z nich, jaká témata jsou zrovna diskutovaná (Tandoc a Voc, 2016) 

a přisuzují lidem či událostem na sociálních médiích význam podle metrik typických pro 

sociální média (označení to se mi líbí, sdílení apod.) (Paulussen a Harder, 2014).  

Druhým způsobem typickým pro sociální média je využití populárních osobností, které 

můžou svým sdílením určitého sdělení nastartovat jeho viralitu. Klinger a Svensson 

vychází z práce Nahona a kol. (2011), která používá výraz „elitní a všeobecní blogeři“. 

Dnes můžeme tyto osoby, kteří mají schopnost stimulovat viralitu, označit aktuálním 

výrazem influencer. Nelze říci, že by tito lidé přejímali roli gatekeeperů, protože nemůžou 

zabránit cizímu obsahu v publikování. Ale ten již vypublikovaný mohou podpořit a fungují 

tak jako určitý katalyzátor. Chadwick (2013) vysvětluje jejich důležitost v politické 

komunikaci tak, že i přes absenci formální (politické či novinářské) identity můžou do 

procesu vstupovat tím, že ve svých početných sítích sdílí vlastní interpretace událostí. 

Van Dijcková a Poell (2013) o se tomuto a dalším tématům z oblasti distribuce věnují 

v aspektu logiky sociálních médií, který nazývají popularita. Podle nich sociální média 

stejně jako ta tradiční masová fungují jako filtry popularity s tím rozdílem, že sociální 

média si pro tuto funkci postupem času vypravovala mnohem více sofistikované systémy. 

Dále zdůrazňují další paradox, který spočívá v tom, že některým lidem dává algoritmus 

z netransparentních důvodů více prostoru, na druhou stranu mohou např. uživatelé Twitter 

svojí podporou určité téma opravdu dostat do sekce Trendů. Posledním projevem tohoto 

aspektu je fakt, že se platformy snaží prosadit svoje metriky popularity jako relevantní 

i mimo prostředí aplikací. 

K logice distribuce se vztahuje ještě jeden aspekt z teorie logiky sociálních médií od Van 

Dijckové a Poella (2013), konkrétně konektivita. Ta by měla být podle autorů vnímána 

jako „pokročilá strategie algoritmického spojování uživatelů s obsahem, uživatelů 

s uživateli, platformy s uživateli, uživatelů s inzerenty a platforem s platformami.“ K tomu 

popisují stav, ve kterém se sociální média nepotýkají s geograficky či demograficky 

určeným publikem, ale místo toho urychlují propojení mezi jednotlivci. Důsledkem toho je 

posun od úzce spojených skupin k volněji spojeným sítím neboli k takzvanému síťovému 

individualismu. Ten předpokládá, že se lidé přímo propojují s lidmi se společnými zájmy 
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a vytváří tak úzce specializované vztahy. V důsledku toho jsou v centru vztahu spíše 

jednotlivé individuality, než skupina jako taková a vazby jsou obecně volnější. 

Tato část se, ač okrajově, dotýká dalšího výrazného specifika z oblasti logiky distribuce. 

Už v roce 2013 Chadwick (2013) upozorňoval, že internet umožnil kampaním vytěžit 

demografická a behaviorální data nejen podporovatelů, ale i ostatních občanů, čímž dostaly 

kampaňové týmy do ruky nový zdroj síly. Zároveň s tím hrají důležitější roli ty části týmu, 

které mají na starost práci s novými médii. Například Facebook na svých stránkách firmám 

nabízí, že skrze jejich inzertní platformu mohou oslovit uživatele na základě lokality, 

demografických údajů („věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, pracovní pozice a další 

údaje“), zájmů („na výběr máte z širokého spektra od biopotravin až po akční filmy“), 

chování („vyberte lidi na základě jejich předchozího nákupního chování, užívání zařízení 

a dalších aktivit“) nebo spojení („lidi, kteří jsou spojeni s vaší Facebook stránkou nebo 

událostí“). Další možností je cílení na „vlastní okruhy uživatelů“. To v praxi znamená, že 

„pomocí dat z CRM systému nebo ze seznamu kontaktů zákazníků, kterými můžou být třeba 

telefonní čísla nebo e-mailové adresy, se můžete na Facebooku spojit se svými zákazníky 

a kontakty“. V rámci těchto okruhů jde navíc ještě zacílit uživatele, kteří používají aplikaci 

zadavatele inzerce, nebo předchozí návštěvníky webu. Třetím a poslední způsobem cílení 

je to na „podobné okruhy uživatelů“. Ty umožňují propojit značky s lidmi, „kteří se 

podobají vašim zákazníkům“ (Facebook Business, 2019).  

Extrémním případem využívání sociálních médií byl případ Facebooku a společnosti 

Cambridge Analytica. V jejich aplikaci uživatelé zodpověděli sadu otázek a za to jim byl 

vytvořen psychologický profil. Uživatelé souhlasili, že jejich data budou použita pouze 

k akademickým účelům. Mechanismy Facebooku ale umožnily Cambridge Analytica 

získat data nejen uživatelů, kteří poskytli souhlas, ale i všech jejich přátel v sociální síti. 

Podle novinářů, kteří tento skandál za pomoci whistleblowera Christophera Wylieho 

odhalili (Rosenberg, 2019), získala tímto způsobem Cambridge Analytica data 50 milionů 

uživatelů. Později ale CTO Facebooku Mike Schroepfer v oficiálním prohlášení na blogu 

společnosti přiznal, že ve skutečnosti bylo zasažených uživatelů 87 milionů (Schroepfer, 

2018). Cambridge Analytica následně použila data o osobnostních rysech uživatelů 

a dostávala k uživatelům sdělení na základě microtargetingového cílení. Tyto techniky 

byly použity např. v prezidentské kampani Donalda Trumpa či kampani za odchod Velké 

Británie z Evropské Unie. V obou případech vedly k úspěchu. 
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Klingerová a Svensson (2016) sice specifické cílení v sociálních médiích popisují až 

v logice konzumace, ale jak sami několikrát zmiňují, všechny tři jednotlivé logiky jsou 

úzce provázané. A ačkoliv původ jevu spočívá v konzumaci (uživatelé používáním aplikací 

souhlasí se shromažďováním a prodávání dat o sobě), pokud na model produkce – 

distribuce – konzumace nahlížíme z pohledu politika, patří spíše do druhé složky. Jde totiž 

o prostředek, jak dostat sdělení ke konkrétním publikům. 

Posledním aspektem, který zařazujeme k dimenzi distribuce, je rychlost. Jako 

charakteristickou pro sociálním média ji označuje už van Dijck (2006), který ale zároveň 

přidává, že v tomto se neliší od televize, která je taktéž schopna přenášet informace živě na 

dlouhé vzdálenosti. Sociální média jsou i přesto v porovnání s těmi tradičními rychlejší. Ať 

už se jedná o rozhlas, televizi či internetové verze tištěných deníků, aby mohla tato média 

o události informovat z první ruky (a nikoliv jen reprodukovat obsah zpravodajských 

agentur apod.), musí na místo vyslat svého zpravodaje. U plánovaných událostí to je 

možné, u náhle nastalých nikoliv. V tu chvíli se nejrychlejším informačním kanálem 

stávají sociální média, na kterých sdílejí informace přímí aktéři či přihlížející dané 

události. Právě možnost jednotlivců (včetně politiků) informovat, komentovat a vyjadřovat 

se k událostem ihned tak patří k jednomu ze zásadních rysů logiky sociálních médií. Jak 

podotýkají Verdegem a D’heerová (2018), politici svými rychlými vyjádřeními ke zprávě 

dne přispívají ke zrychlování zpravodajského (či informačního) cyklu (news/information 

cycle). Ač je tento výraz často používán, zabývá se jím jen málo teoretických 

a empirických studií. V původním významu šlo o časový úsek mezi vydáním výtisků 

tištěných médií, ale s nástupem nových technologií se začalo (často kriticky) mluvit 

o 24hodinovém zpravodajském cyklu, který přináší informace prakticky neustále 

(Chadwick, 2010). Kritický pohled na toto zrychlování se dá shrnout v odpovědi jednoho z 

belgických poslanců jakožto anonymního responednta D’heerové (2018). 

„Mám strach, že se komunikace stává velice pomíjivou. Že si v podstatě nepamatujeme, co 

se stalo ráno. Jsem ostražitý ohledně vlivu, který to má na politickou debatu a politické 

rozhodování.“ (D’Heerová, 2018) 

1.4.4.3 Logika konzumace 

Už Blumler (2013) při popisování čtvrtého věku hovořil o „větším nadbytku komunikace, 

než si kdy dokázal představit.“ Komunikační či informační nadbytek při popisu 

současného stavu zmiňuje i celá řada dalších autorů (např. Chadwick 2013, Bennet 
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a Pfetsch 2018). To ilustruje i fakt, že se subjektem zkoumání stává „social media fatigue“, 

tedy vyčerpání ze sociálních médií. Ta je definován jako tendence uživatelů stahovat se ze 

sociálních médií v důsledku přehlcení informacemi (Bright, 2015). Je tedy důležité si 

uvědomit, že politická komunikace musí bojovat o pozornost v informacemi přeplněném 

prostředí, což v kombinaci s klesajícím zájmem občanů o politiku představuje jednu 

z největších výzev pro obor jako takový. Zatímco v masových médiích předává politk 

svoje sdělení většinou v „politickém prostředí“ – ve zpravodajské sekci mu předchází a 

následují po něm další politická či alespoň zpravodajská sdělení. Na sociálních médiích se 

hned vedle politických sdělení objevují informace ze sportu, kultury či dalších oblastí. To 

můžeme samozřejmě srovnávat s dalšími rubrikami v tradičních médiích. Ale stejně tak 

musí politický obsah bojovat o pozornost např. s obsahem čistě zábavným nebo rovnou 

osobními informacemi blízkých přátel. Tohle všechno může znevýhodňovat politickou 

komunikaci, která je relativně seriózní. 

Klingerová a Svensson (2016) podotýkají, že sociální média jako taková vyzdvihují dva 

ideály, idealizaci sebe (the self) a idealizaci vrstevníků a stejně naladěných lidí (peers  

a like-minded others). Sdílení více či méně osobních informací se stává reflexivním. Lidé 

sdílí a neustále aktualizují informace o svých myšlenkách, pocitech, místech pobytu, 

názorech nebo činnostech. Aktualizování (updating) je vyzdvihovaným chováním na 

sociálních médiích. A to jak z pohledu příjemců informací, kteří nechtějí o nic přijít, tak 

z pohledů tvůrců sdělení, kteří cítí potřebu informace sdílet (Klingerová a Svensson, 2015). 

I proto Livingstone (2008) a Svensson (2012) uvádí konstantní aktualizování (constant 

updating) jako charakteristický rys sociálních médií. Protože tohle všechno se děje 

z osobního pohledu, jde o idealizaci sebe. Zároveň je třeba vyzdvihnout, že proces probíhá 

oboustranně v síti peers a like-minded others. Nejen že jedinec svojí síti vysílá informace 

o sobě, ale zároveň od ní informace stejného typu ve velkém přijímá. Castells (2008) tento 

stav označuje jako masovou sebe-komunikaci. Rozdíl mezi pasivním přijímáním sdělení 

z masmédií je zde tedy zcela jasně patrný. 

Významným aspektem sociálních médií je také interaktivita. Podle Jensena (2000) je to 

dokonce definující charakteristika internetu jako takového. Klingerová a Svensson (2016) 

uvádí jako jeden z rozdílů mezi masovými a sociálními médii fakt, že druhá jmenovaná 

umožňují více interaktivní využití. Kalsnesová (2016) uvádí interaktivitu jako jeden z pěti 

hlavních znaků sociálních médií. V praxi to znamená, že příjemce informace může na 
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jakýkoliv obsah reagovat, komentovat ho či jej sdílet do svojí sítě. Zatímco v tradičních 

médiích je publikum „neviditelné a rozptýlené, síť na sociálních médiích je konkrétní 

a viditelné“ (D’heerová, 2017). A síť může dávat odesílateli zpětnou vazbu, která nabývá 

formy metrik typických pro sociální média (reakce, označení to se mi líbí), sdílení obsahu 

do svojí sítě, ale také komentářů, odpovědí nebo otázek. Ty můžou být někdy soukromé 

(zprávy na Facebooku), ale většinou jsou politikům adresovány přímo a veřejně (např. 

komentáře u facebookových příspěvků, použití znaku @ k odpovědi na Twitteru). Možnost 

interaktivity vedla některé teoretiky v oblasti politické komunikace k optimistickému 

pohledu na nová média, která jsou tak vnímána jako místa pro rozvoj komunikace mezi 

občany a politickými institucemi (Macková, 2017). Kalsnesová (2016) ale poukazuje na 

jev, který pojmenovává jako „mrtvý bod interakce na sociálních médiích“. Ke komunikaci 

na sociálních médiích přistupuje jako k osobní a od politických aktérů se očekává 

autenticita. Občané, kteří skrze „osobní“ komunikační kanál politika osloví, očekávají 

odpověď. Na druhou stranu není v časových (respektive finančních) možnostech politiků 

(respektive jejich komunikačních poradců), zejména u lídrů velkých stran, odpovídat na 

všechny zprávy. I proto celá řada výzkumů ze zahraničního prostředí ukázala, že politici 

sociální sítě k dialogu s občany spíše nevyužívají (Verdegem a D’Heerová, 2018). 

Dalším aspekt logiky sociálních médií spadající pod konzumaci můžeme označit jako 

síťovost. V praxi to může znamenat, že uživatel taguje ve svých příspěvcích profily 

ostatních politiků či institucí, ke svým příspěvkům přidává odpovídající hashtagy (zejména 

na Twitteru), sám komentuje či odpovídá na příspěvky ostatních uživatelů, které jej 

zmiňují, nebo sdílí obsah z jiných částí webu – ať už z daného sociálního média či jiné 

části webu. Podíl síťovosti zkoumají například Verdegem a D’Heerová (2018), kteří 

u belgických politiků pozorují sdílení kritických článků o politických oponentech či 

dokonce názorové výměny s nimi v rámci platformy Twitter. Ekman a Widholm (2015) 

zase 

v rámci stejné platformy pozorují ve švédském prostředí dialogy novinářů a politiků. 

Zajímavý pohled na užívání sociálních médií přináší van Dijcková a Poell (2013) v sekci 

datafikace. Zdůrazňují velkou schopnost platforem nejrůzněji měřit uživatelovi interakce a 

převádět je do velkých dat. Sice připouští fakt, že i masová média od svých příjemců 

získávala data (zjišťování ratingů, průzkumy spokojenosti), ale podotýkají, že sociální 

média mají tato měření zabudována přímo ve své architektuře. Uživatel tak např. pouhým 
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sledováním videa posouvá toto video do sekce populárních videí. A na rozdíl od tradičních 

médií se toto měření a analyzování chování odehrává hned (real-time). Tím možná 

nejextrémnějším příkladem, který ilustruje kam až datafikace platforem zachází, je koncept 

přátelství na sociální síti Facebook. Platforma nejenže běžnou praxí rozšiřuje význam slova 

přítel, ale především tento vztah určitým (samozřejmě tajným) způsobem převádí do 

měřitelných dat. Měřitelná data však nevyužívají pouze platformy. Například na 

Facebooku můžou analyzovat a vyhodnocovat svoje příspěvky prostřednictvím dat 

(samozřejmě ne v tak velkém rozsahu, jako má k dispozici platforma) i správci stránek. A 

pokud za metriky považujeme i označení to se mi líbí nebo sdílení, můžou tak činit 

i jednotliví uživatelé. 

Logiky produkce a konzumace jsou z produsage podstaty sociálních médií ještě hlouběji 

provázané. Některé aspekty tedy nebudou zmíněny, protože jsou již popsány v kapitole 

1.3.4.1. Poslední uvedené specifikum v logice konzumace bude vycházet z komerčních 

imperativů. van Dijcková a Poell (2013) upozorňují, že zatímco dříve byla data získaná od 

uživatelů sociálních médií vnímaná jako vedlejší, dnes jde o hlavní zdroj jejich výdělku. 

Právě na základě nich totiž prodávají reklamní prostor inzerentům. Cenu inzerce pak může 

platforma zvyšovat různými způsoby. Jedním z nich je čas uživatele strávený v aplikaci. 

Čím víc ho tam stráví, tím více uvidí reklam a přinese platformě větší zisk. Čas strávený na 

platformě tak pozitivně přispívá k ekonomické hodnotě společností provozující sociální 

sítě. 

1.5 Představení Pavla Bělobrádka – předsedy KDU-ČSL v roce 2017 

Jak je zmíněno výše, k analýze politické komunikaci je vždy potřeba znát její místní 

politický kontext. A to platí i pro hodnocení skrze logiku sociálních médií (Klingerová 

a Svensson, 2016). Za tímto účelem bude v této kapitole shrnuto, jaká byla pozice 

zkoumaného politického aktéra Pavla Bělobrádka. 

Česká republika je demokratickým státem s poměrným volebním systémem. (Ústavní 

zákon č. 1/1993 Sb.) V tomto systému je k získání vládní většiny zpravidla sestavit koalici 

z více stan (Hloušek, 2018). I přesto, že v historii Česká republiky vládly jednobarevné 

vlády, vždy se jednalo o vlády menšinové. Nikdy tak nenastala situace, kdy by jedna strana 

získala většinu v parlamentu. V politické komunikaci, zejména pak v období 

předvolebního boje je třeba vzít v úvahu, že někteří političtí soupeři jsou tak zároveň 

potenciální koaliční partneři, což se projevuje například při kritice politických oponentů 
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(D’Heerová, 2018). 

KDU-ČSL (celým názvem Křesťanská a demokratická unie – Československá strana 

lidová) je druhou nejstarší stranou v tehdejším i současném parlamentu s datem založení 

v době první republiky (1919) a kořeny sahajícími až do dob Rakousko-Uherska. (Stručná 

Historie ČSL a KDU-ČSL, 2019) ČSL byla jednou z mála stran, která po únoru 1948 

nebyla zakázána a byla jí umožněna činnost. Strana však fungovala zcela jinak než 

v prvorepublikových dobách. Stala se součástí Národní fronty a její působení mezi roky 

1948 a 1989 je označováno jako období satelitní strany (Pehr, 2005). 

V prvních volbách po sametové revoluci kandidovala ČSL v koalici s dalšími 

křesťanskými subjekty sdruženými do Křesťnasko-demokratické unie a později došlo ke 

sloučení a přejmenování na dodnes známou KDU-ČSL. Zřejmě i díky nepřerušení 

existence je KDU-ČSL v polistopadovém systému druhou největší českou stranou dle 

počtu členů strany (na prvním místě zůstává KSČM) (iDnes.cz, 2018). Z početné členské 

základny vychází i další charakteristický rys KDU-ČSL – jedná se o stranu se silným 

voličským jádrem (CVVM, 2015), přičemž Pecháček (2006) identifikuje jako typické 

voliče buď důchodce, nebo pracující ženy ve středním věku. Absolutní většina voličů se 

také hlásí ke katolické církvi. Členové strany přitom tvoří nezanedbatelnou část voličů, 

například ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 to bylo dokonce přes 10 % 

(Neugebauerová 2018). Tento relativně vysoký podíl ukazuje další poznatek o KDU-ČSL. 

Z pohledu volebních výsledků se jedná spíše o malou stranu. Nejlepším procentuálním 

volebním výsledkem ve sněmovních volbách zůstává 9 % z předčasných voleb v roce 1998 

(Volby.cz - Český statistický úřad, 2019). 

Z ideologického hlediska je KDU-ČSL považována za moderní stranu křesťansko-

demokratického typu, kterou lze na pravolevém politickém spektru zařadit do středu, 

přičemž uvnitř strany můžeme pozorovat proudy prosazující jak konzervativnější 

a pravicovější ukotvení strany, tak spíše křesťansko-sociální směřování (Fiala, 2007). 

I díky svojí politické orientaci má strana velký koaliční potenciál. Ten nám dobře ilustruje 

pohled do historie vlád České republiky. V době zkoumaného období byla u moci v pořadí 

13. vláda. Jakmile odečteme 3 úřednické vlády (započítávám i tzv. poloúřednickou vládu 

Josefa Tošovského), vládu, která nezískala důvěru sněmovny (1. vláda Mirka Topolánka) 

a vládu Petra Nečase, během jejíž vlády lidovci neměli zastoupení ve sněmovně 

a prakticky tak nemohli být součástí vlády, zůstává nám 8 vlád. Z těchto 8 kabinetů neměla 
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KDU-ČSL své zástupce pouze v jediném z nich, v menšinové vládě Miloše Zemana 

vzniklé na základě tzv. opoziční smlouvy (Bureš, 2012). 

KDU-ČSL byla vládní stranou i ve zmíněném roce 2017. Tomu ale předcházelo období 

mezi roky 2010 a 2013, ve kterém lidovci poprvé v historii České republiky nebyli 

zastoupeni v Poslanecké sněmovně, protože ve volbách v roce 2010 získali pouhých 4,39 

% hlasů. Podíl na tomto volebním neúspěchu mohl sehrát i fakt, že část strany následovala 

bývalého předsedu Miroslava Kalouska, který KDU-ČSL opustil a založil novou stranu 

jménem TOP 09 (iDnes.cz, 2009), která ve volbách získala 16, 7 % hlasů. Právě na sjezdu 

následujícím po tomto volebním neúspěchu byl novým předsedou strany zvolen Pavel 

Bělobrádek, který zahájil obrodu strany (Stručná Historie ČSL a KDU-ČSL, 2019). Ten 

byl v politice novou tváří Po pádu Nečasovy vlády způsobené zásahem policie na Úřadu 

vlády byly na říjen 2013 vyhlášeny předčasné volby. V nich se KDU-ČSL pod vedením 

Pavla Bělobrádka dokázala vrátit do Poslanecké sněmovny, když získala 6,78 % hlasů, což 

dalo dohromady 14 poslaneckých křesel. Z povolební situace vzešla koalice ve složení 

ČSSD (vítěz voleb s 20,45 % a 50 poslaneckými mandáty), ANO 2011 (2. nejvyšší volební 

zisk s 18,65 % hlasů 47 mandáty) a právě KDU-ČSL. Vládní křesla byla nakonec 

rozdělena v poměru 8-7-3, přičemž křesťanští demokraté obsadili resorty kultury Danielem 

Hermanem, zemědělství Marianem Jurečkou a Pavel Bělobrádek se stal místopředsedou 

vlády pro vědu, výzkum a inovace. I když se ve své politické ani profesní kariéře nikdy 

vědou nezabýval, zdůvodňoval svoji kvalifikaci tak, že absolvoval postgraduální studium, 

je nositelem vědecké hodnosti PhD. a přednášel na vysoké škole (Deník.cz, 2013). 

Šlo celkově teprve o třetí a od roku 2002 první vládu, která přetrvala celé volební období. 

I přesto se ale koalice nevyhnula vnitřním sporům, ve kterých proti sobě většinou stáli 

premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD a Andrej Babiš z hnutí ANO. V první polovině 

mandátu se jednalo pouze o slovní roztržky a vláda byla hodnocena jako stabilní. KDU-

ČSL ve sporech nehrála výraznější roli a dařilo se jí prosazovat výhody pro rodiny s dětmi, 

což je její tradiční téma. Vláda Bohuslava Sobotky ve sněmovně prosadila nový služební 

zákon, zákon o registru smluv, zvýšila tempo valorizace důchodů a zrušila druhý 

důchodový pilíř. Jedním z hlavních témat se stala elektronická evidence tržeb (EET), která 

byla spuštěna v prosinci 2016. (Harzer, 2017). Vládní rozepře začaly nabírat na intenzitě 

v souvislosti s takzvanou kauzou Čapí hnízdo a hnutí ANO později pohrozilo vypovězením 

koaliční smlouvy kvůli reformě policie (Hospodářské noviny, 2016). Pnutí pokračovalo při 
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schvalování novele zákona o střetu zájmu, která byla označována jako lex Babiš 

(Aktuálně.cz, 2017). 

Spor s největším dopadem se týkal takzvané kauzy korunových dluhopisů. Premiér 

Sobotka v květnu roku 2017 oznámil, že se rozhodl podat demisi vlády kvůli 

nevyjasněným majetkovým poměrům a finančním transakcím Andreje Babiše, který byl 

podle něj ve střetu zájmů, když mu jako ministrovi financí podléhala finanční správa, která 

by měla vyšetřit jeho nákup jednokorunových dluhopisů od společnosti Agrofert v době, 

kdy ji vlastnil. Prezident Zeman demisi interpretoval jako výlučně premiérovu demisi, 

Sobotka v reakci na to změnil svůj postoj, demisi nepodal a navrhl odvolat z kabinetu 

pouze Babiše (Harzer, 2017). KDU-ČSL v prví fázi požadovala hlavně rychlé řešení 

situace. Nakonec se postavila za premiéra Sobotku a podpořila jej v odvolání Andreje 

Babiše (Hospodářské noviny, 2017).  

Významným tématem pro KDU-ČSL jako takovou byla v roce 2017 jejich koalice 

s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Tu si lidovci i přes výhrady části strany schválili 

27. května na celostátním sjezdu (iRozhlas.cz, 2017) a šlo svým způsobem o odvážné 

rozhodnutí. V českém volebním systému totiž platí, že pokud se dvě strany rozhodnou 

kandidovat jako dvojkoalice, musí pro vstup do sněmovny překročit 10% hranici namísto 

5 %, jak je tomu v případě kandidování jedné strany. A právě tato hranice byla také 

důvodem poměrně rychlého konce koalice. Po nejistých výsledcích volebních průzkumů 

navrhnul 18. července celostátní výbor KDU-ČSL změnu formy na kandidaturu členů 

STAN na kandidátních listinách KDU-ČSL (Novinky.cz, 2017), což Starostové a nezávislí 

odmítli (iDnes.cz, 2017). Ve volbách tak nakonec kandidovala každá strana zvlášť, 

přičemž obě dvě těsně překonaly 5% hranici.  

2 Metodologická část 

V předchozí části byl představen teoretický koncept logiky sociálních médií. Z něj je 

patrné, že sociální média se vyznačují odlišnými procesy, principy a postupy než tradiční 

média. Zároveň s tím ale některé aspekty logiky tradičních médií přejímají, jiné zase 

modifikují. Přesto je ale komunikace na sociálních médiích ze své podstaty jiná a tím 

pádem se podřizuje jiné logice. A právě vliv této logiky na politickou komunikaci je 

tématem této práce. 
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Jak bylo zmíněno výše (viz kapitola 1.3.2), není neobvyklé, že by byl koncept využíván 

jako rámec ke zkoumání konkrétních jevů. Nejkomplexnější analýzu přináší ve své 

disertační práci Kalsnesová (2016), která se zaměřuje v norském kontextu na všechny 

aktéry politické komunikace – politiky (resp. politické organizace), média i občany. 

Naše práce se vzhledem ke svému rozsahu zaměřuje pouze první z těchto tří složek. 

A protože jde o případovou studii, bude zkoumat jednoho konkrétního politika. Tím byl 

zvolen tehdejší předseda KDU-ČSL a vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace, Pavel 

Bělobrádek. Přestože podle teoretických konceptů logika sociálních médií (stejně jako 

logika tradičních médií ) ovlivňuje chování politiků i mimo samotná média, logicky by to 

mělo být nejvíce patrné právě v rámci samotného média. Předmětem výzkumu tedy bude 

komunikace na sociálních médiích, konkrétně na Facebooku. Podrobnější důvody pro 

zvolení právě těchto parametrů budou uvedeny níže. 

2.1 Výzkumné otázky 

Praktická část práce hledá odpověď na hlavní výzkumnou otázku (VO) a k tomu rozebírá 

tři vedlejší výzkumné otázky (VVO). Ke každé otázce zároveň předkládám svou hypotézu. 

2.1.1 Hlavní výzkumná otázka 

VO1: Do jaké míry podléhá komunikace Pavla Bělobrádka na Facebooku logice sociálních 

médií? 

H1: Předpokládám, že logika sociálních médií částečně ovlivňuje komunikaci Pavla 

Bělobrádka, ale bude tomu tak u méně než poloviny zkoumaných aspektů. 

Logika sociálních médií je široký teoretický koncept a tomu odpovídají i zeširoka 

definované výzkumné otázky. Proto jsou u hlavní výzkumné otázky nadefinovány 

i podotázky, které odpovídají rozdělení podle Klingerové a Svenssona (2015). Jako kritéria 

těchto podotázek budou sloužit vybrané aspekty, které byli popsány v teoretické části. 

Logika sociálních médií je velmi široký koncept, který popisuje jevy odehrávající se 

v celém hybridním mediálním systému a tím pádem zahrnující všechny aktéry politické 

komunikace. Vzhledem k tomu, že tato práce se zabývá pouze politickými aktéry, byly 

jako kritéria vybrány pouze ty aspekty, které v komunikačním procesu ovlivňuje politik. 

U každé podotázky bude v odpovídající tabulce uveden popis zkoumaných kritérií včetně 

samostatné výzkumné otázky pro každé kritérium.  

VO1.1: Podléhá komunikace Pavla Bělobrádka na Facebooku logice sociálních médií 
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v oblasti produkce? 

Tabulka 1: Posuzovaná kritéria v oblasti produkce 

Aspekt – Kritérium Popis Výzkumná otázka 

Reflexivita Vybírání obsahu bez ohledu na tradiční 

gatekeepers 

Komunikuje na sociálních médiích jiná 

témata, než v tradičních médiích? 

Personalizace 

obsahu 

Vyjadřuje se, jako kdyby šlo o osobní 

profil (první osoba, osobní dojmy atd.) 

Je sdílený obsah personalizovaný? 

Autenticita Přidávání obsahu „z normálního života“ Kolik příspěvků zmiňuje ne-politické 

aktivity? 

Fragmentované 

publikum 

Komunikace probíhá směrem k úzké 

skupině, kterou tvoří spíše jeho příznivci 

Jsou komunikována témata typická pro 

KDU-ČSL/ Bělobrádka? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

VO1.2: Podléhá komunikace Pavla Bělobrádka na Facebooku logice sociálních médií 

v oblasti distribuce? 

Tabulka 2: Posuzovaná kritéria v oblasti distribuce 

Aspekt – Kritérium Popis Výzkumná otázka 

Rychlost Možnost reagovat okamžitě S jakým zpožděním popisuje/ 

komentuje události? 

Překrývání logik Sdílení obsahu z masových médií Sdílí obsah z internetových verzí 

masových médií? 

Viralita Jak moc uživatelé jeho obsah šíří mezi 

sebou? 

Jaký je počet sdílení, komentářů a 

reakcí? 

Šíření pomocí sítí 

„influencerů“ 

Jednotlivci či organizace sdílí obsah do 

své rozsáhlé sítě 

Kolik lidí či stránek s početnou sítí 

sdílí jeho obsah? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

VO1.3: Podléhá komunikace Pavla Bělobrádka na Facebooku logice sociálních médií 

v oblasti konzumace? 
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Tabulka 3: Posuzovaná kritéria v oblasti konzumace 

Aspekt – Kritérium Popis Výzkumná otázka 

Neustálé updatování (Constant 

updating) 

Potřeba uživatelů dostávat stále nové a 

nové aktualizace 

Jak často publikuje příspěvky? 

Interaktivita Používání sociálních médií k dialogu s 

občany 

Odpovídá na komentáře? 

Síťovost Funguje jako člen sítě Označuje ostatní politiky či jiné 

instituce? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.1.2 Vedlejší výzkumná otázka 

Kromě hlavní výzkumné otázky se práce zabývá také vedlejšími výzkumnými otázkami. 

Ta první bude zkoumat odlišnosti mezi komunikací v nevolebním a předvolebním období. 

Ve druhém období totiž hovoříme o předvolební kampani, což je „zákonem vymezená 

doba, v jejímž průběhu se strany soustředí na to představit sama sebe, lídra, kandidátky 

a hlavní programové body.“ (Pavlová a Matušková, 2012). V českém prostředí je to doba 

vymezená takzvaným volebním zákonem (Zákon č. 247/1995 Sb.), který ji definuje jako 

období od vyhlášení termínu voleb do vyhlášení výsledků voleb. Vzhledem k tomu, že 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly vyhlášeny 2. května (Rozhodnutí 

č. 135/2017 Sb.) spadá druhý námi zkoumaný úsek do období předvolební kampaně. Vliv 

voleb na vztah politiků a médií je popsán v kapitole 1.2.1 a vzhledem k tomu, že nám 

teorie nabízí i poznatky z českého prostředí, bude moje výzkumná otázka, resp. hypotéza 

následující: 

VO2: Podléhá komunikace Pavla Bělobrádka na Facebooku logice sociálních médií spíše 

v předvolebním, nebo v nevolebním období? 

H2: Předpokládám, že komunikace se bude logice sociálních médií přizpůsobovat spíše 

v předvolebním období. 

2.2 Výzkumná metoda 

Jako nejvhodnější nástroj pro zodpovězení výzkumných otázek byl zvolen poměrně 

standardní postup – obsahová analýza. Bernard Berleson, často nepřesně označovaný jako 

otec této metody (Sedláková 2014), ji stručně definuje jako „výzkumnou techniku pro 
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objektivní, systematický a kvantitativní popis zjevného obsahu komunikace“ (Berelson, 

1952). 

Jde o velice selektivní a strukturovaný proces, při kterém se mediované obsahy zkoumají 

s ohledem na několik vybraných znaků. S vysokou mírou strukturovanosti je spojen i 

vysoký stupeň ověřitelnosti. (Scherer, 2004). Ze své podstaty nemá obsahová analýza 

možnost analyzovat všechny prvky obsažené v textu a je tak nutně selektivní. Proto je 

nutné takový výzkum teoreticky ukotvit, aby mohly být jeho výsledky následně uchopeny 

a interpretovány (Sedláková, 2014). Obsahové analýzy jako takové lze dělit podle velkého 

množství kritérií a můžeme tak pojmenovat různé typy obsahové analýzy. Pokud jde 

o srovnávací obsahové analýzy, dlouhodobě se rozlišuje synchronní analýza dvou 

komunikátorů a diachronní analýza trendu, při které se analyzuje obsah od jednoho 

komunikátora V našem případě jde u druhé výzkumné otázky právě o druhou jmenovanou 

variantu. 

Ve výzkumném procesu by tak měla být nejdříve jasně formulována otázka či hypotéza, 

aby bylo jasné, co bude tématem daného výzkumu. V další fázi je třeba zvolit výzkumný 

vzorek. Ten by měl být ve formě přesného soubor dat, která budou v rámci výzkumu 

analyzována. V následujícím kroku si zvolíme jednotky a systém kategorizace obsahu. 

Jakmile jsou tyto hodnoty stanoveny, začíná kódování obsahu jako takového. Podle něj 

jsou pak získána zkoumaná data a v samotném závěru jsou předloženy výzkumné výstupy. 

Ačkoliv je obecně považována za kvantitativní metodu, Krippendorff (2013) podotýká, že 

jakékoliv analyzování textu je kvalitativní, i přesto, že některé jeho charakteristiky jsou 

následně převedeny na čísla. A Sedláková (2014) připomíná, že při analyzování 

dokumentů obecně je běžné kombinovat kvalitativní a kvantitativní přístup. Tato 

kombinace bude využita i v této práci. Pokud si to bude situace žádat, doplníme 

kvantitativní analýzu kvalitativním přístupem, který přispěje k přesnější interpretaci 

získaných dat. 

Práce je vedena formou případové studie. Základem pro zvolení tohoto formátu je 

důležitost politického kontextu, protože vždy závisí v první řadě na něm, jak bude logika 

sociálních médií ovlivňovat politickou komunikaci (Klingerová a Svensson, 2016). 

Případová studie je specifická v tom, že zkoumá současné fenomény do jejich hloubky 

v jejich skutečném kontextu. To se hodí zvláště v případě, kdy nejsou hranice mezi 

fenoménem a jeho kontextem zcela jasné (Yin, 2018). Obecně se používá ke zkoumání 
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dvou typů fenoménů – buďto reprezentuje nejčastěji se vyskytující jev, nebo naopak jev 

zcela zvláštní, výrazně se odlišující od normálu (Olecká a Ivanová, 2010). V této práci tedy 

půjde o první případ. Díky tomu, že mají možnost ponořit se do hloubky jednoho 

fenoménu, můžou přinést důsledné porozumění zkoumaného. A díky tomu přinesly 

případové studie cenné vhledy do oblasti využívání internetu politiky (Larsson, 2016)  

2.3 Výzkumný vzorek 

Jako základní vzorek pro obsahovou analýzu byly zvoleny facebookové příspěvky na 

Facebookové stránce Pavla Bělobrádka v lednu 2017 a červenci 2017. Facebookové 

příspěvky analyzujeme jako celek, a tudíž do vzorku spadají i webové stránky, na které 

vedou odkazy z příspěvků. Ačkoliv Pavel Bělobrádek má na Facebooku i veřejný osobní 

profil, příspěvky z něj nejsou do základního vzorku zahrnuty. Nelze totiž posoudit, zda 

svůj profil vnímá jako politický, nebo naopak není chápán jako veřejná prezentace. 

Ačkoliv například Macková (2017) do svého vzorku osobní profily zahrnuje, činí tak 

pouze v případě, kdy poslanec nemá vlastní stránku, což není případ Pavla Bělobrádka. 

Všechny příspěvky byly získány z vyhledávání na Facebooku, které nabízí uživateli 

možnost prohlídnout si všechny příspěvky od určité stránky z určitého období. V našem 

případě byl tedy vybrán leden 2017 a červenec 2017 (Pavel Bělobrádek – vyhledávání, 

2019). 

Jeho osoba nebyla jako zvolená vybrána náhodně. Vycházel jsem z předpokladu 

(založeném např. na teorii personalizace), že nejaktivněji budou na sociálních médiích 

komunikovat předsedové stran a tím pádem je pravděpodobnější, že jejich komunikace 

bude spíše podléhat logice sociálních médií. Několik výzkumů z různých evropských zemí 

naznačuje, že zvýšenou aktivitou se na sociálních médií prezentují menší či okrajové 

politické strany, které se tak snaží vykompenzovat nedostatek pozornosti od médií 

tradičních (Jackson a Lilleker 2009, Kalsnes 2016, Verdegem a D’Heerová 2017, Engeser 

a kol. 2017). 

Na základě zkoumaných aspektů (zejména v sekci reflexivita) bylo zároveň potřeba, aby 

šlo o zástupce strany, která dostává alespoň určitou míru pozornosti od tradičních médií. 

Tím se výběr zúžil pouze na parlamentní strany. Jako malé strany jsem identifikoval ty, 

které ve volbách získaly méně než 10 % hlasů. Tím byl výběr zúžen na ODS, Úsvit přímé 

demokracie Tomia Okamury a KDU-ČSL. Pro KDU-ČSL je tato pozice typická, na rozdíl 

od zbylých dvou stran. Pro ODS to byl historicky nejhorší volební výsledek (v předchozím 
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volebním období strana získala 20 %) a pro Úsvit to byly naopak první volby. Protože 

záměr byl mít vzorek, který by nejvíce odpovídal standardní komunikaci, byla jako strana 

tedy zvolena KDU-ČSL. 

Jako zkoumané období jsou zvoleny dva jednotlivé měsíce, mezi kterými je pětiměsíční 

rozestup – leden a červenec 2017. Vzhledem k vlivu, který může mít volební období na 

vztah politiků a médií (viz kapitola 1.2.), byly jednotlivé zkoumané úseky zařazeny jeden 

do nevolebního, druhý do předvolebního období. Prvním důvodem bylo, aby nedošlo 

k vychýlení vzorku a dalším byla možnost komparace těchto období. Odstup mezi 

zkoumanými úseky zároveň není tak velký, aby se mohlo zásadně změnit např. fungování 

platformy. Zároveň je analýza prováděna s téměř dvouletým odstupem. Z toho plynoucí 

výhodou je, že komunikace už s největší pravděpodobností nebude upravována (obsah 

příspěvků, moderace diskuze atd.) a nebudou přibývat ani další reakce, komentáře atd. 

Navíc nám to nabízí odstup nad tehdejšími událostmi, které tak můžeme vidět alespoň 

s mírným historickým nadhledem.  

Zvoleným sociálním médiem, ze kterého budou příspěvky analyzovány, je Facebook. 

Pavel Bělobrádek má kromě něj sice profil i na Twitteru, kde je dokonce aktivnější. 

Záměrem práce je zkoumat nejobyčejnější politickou komunikaci – mezi politiky 

a běžnými občany. Twitter je v tomto ohledu minoritním sociálním médiem. V České 

republice na něm v roce 2016 mělo přes 300 000 uživatelů, zatímco u Facebooku to byly 

4 miliony (iDnes.cz, 2016). Podobný stav platí i ve světě, poměr celkových počtů uživatelů 

těchto sociálních médií je 126 ku 1 523 milionů (iRozhlas, 2017). Larsson a Moe (2014) se 

v norském prostředí zabývali Twitterem a identifikují jej jako elitní platformu, kterou ve 

velkém používají hlavně novináři, politici, neziskové organizace, PR profesionálové 

a akademici. Stejné závěry z českého prostředí neexistují, ale Agentura Datank (2012) ve 

svém výzkumu pozoruje vysokou popularity Twitteru mezi novináři a Krsová (2018) jej 

označuje za běžnou součást této profese. 

2.4 Kódovací kniha 

Pro zkoumání aspektu nazvaného reflexivita (možnost komunikovat na sociálních médiích 

odlišná témata, než v tradičních) bylo nutné zjistit, zda bylo dané téma prezentováno i ve 

tradičních médiích. K tomu byl využit nástroj Google zprávy, který nabízí vyhledávání 

v historii zpravodajských webů. V rámci 4. proměnné jsou tedy vždy identifikována 

klíčová slova, která budou zadána do vyhledávače ve zmíněném nástroji s omezením na 
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výsledky ze dne přidání příspěvku a dne předešlého. Pokud se mezi zprávami objeví 

relevantní výsledky (tzn. o stejném tématu, jako je příspěvek), bude kritérium reflexivity 

nesplněno. Pokud mezi výsledky vyhledávání takové zprávy nebudou, bude kritérium 

splněno. 

Výjimku tvoří příspěvky „Rodinná politika...“ a „V našem programu...“. Sice u nich není 

vysloveně zmíněno žádné tradiční médium, ale v přiloženém odkazu zjistíme, že jde 

o texty zveřejněné v deníku Právo. Proto u nich nejsou klíčová slova identifikována a 

rovnou jsou posouzeny tak, že kritérium reflexivita není splněno. 

Do tradičních médií nahlíženo i při posuzování kritéria rychlost, kde se však namísto 

tématu článku hledí na datum jeho zveřejnění. Pokud u příspěvků analyzovaných v rámci 

tohoto kritéria nelze dohledat přesný čas události, vycházíme ze způsobu, jakým je o něm 

referováno v textu. 

Celá kódovací kniha je přidána k práci jako samostatná příloha 1. 

Tabulka 4: Ukázka kódovací knihy (výzkumné kategorie)  

Proměnná Obor hodnot Poznámka 

1.OBDOBÍ 1: leden 2017  

 2: červen 2017  

2.FORMAT 1: Text Jaký formát měl daný příspěvek? (pokud šlo o sdílený příspěvek z 

jiného profilu, hodnotíme originální příspěvek) 

 
 2: Odkaz vedoucí mimo 

Facebook 

 3: Obrázek 

 4: Video 

3.ODKAZ 1: Zpravodajský web Kam odkaz vedl? (Pouze, pokud předchozí proměnná nabývá 

hodnoty 2.) 

 2: Stranický web 

 3: Jiný web 



 

 

40 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3 Analytická část 

Celkově bylo zanalyzováno 51 příspěvků, u kterých bylo posuzováno bylo až 19 

proměnných, které nám umožní zodpovědět stanovené výzkumné otázky. Příslušnost 

příspěvků k proměnným byla zanášena do kódovacího archu, který je přidán k bakalářské 

práci jako samostatná příloha. 

Co se týče pořadí, nejdříve je zodpovězena hlavní výzkumná otázka, u níž se postupuje 

podle jednotlivých aspektů v pořadí stanoveném v kapitole 2.1.1. Jednotlivé kapitoly 

v analytické části taktéž odpovídají stanoveným podotázkám. U každého kritéria jsou 

zároveň porovnávány rozdíly v prvním a druhém zkoumaném období, čímž je postupně 

odpovídáno i na druhou výzkumnou otázku. Odpovědi na vedlejší třetí a čtvrtou 

výzkumnou otázku jsou předloženy na závěr analytické části v samostatné kapitole. 

Aby bylo možné od sebe jednotlivé příspěvky oddělit, každému příspěvku je přidělen 

název. Ten tvoří vždy prvních pár slov, která jsou v uvozovkách a za posledním uvedeným 

jsou tři tečky. Toto rozlišení je použito v kódovacím archu a z důvodu provázanosti 

a přehlednosti bude použito i v textu práce.  

3.1 Logika Produkce 

3.1.1 Reflexivita 

Prvním kritérium nazvané reflexivita posuzuje, zda politik využívá sociální média ke 

komunikování jiných témat než těch, která dostávají prostor v tradičních médiích. Postup 

jeho zkoumání je poměrně podrobně popsán v metodologické části, proto zde nebude dále 

rozebírán. 

Z posledního řádku Tabulky 5 je patrné, že počet příspěvků, u kterých bylo kritérium 

reflexivity splněno, je vyšší než počet u opačného stavu. Při pohledu na tabulku vyplývá 

ještě jeden jev, který je sice podrobně rozebrán až u logiky konzumace, ale pro správné 

interpretování výsledků je nutné jej alespoň stručně uvést již nyní. Zatímco v prvním 

zkoumaném období přidal Pavel Bělobrádek pouze 14 příspěvků, ve druhém jich bylo 

hned 37. Pokud tedy chceme tyto dvě období porovnávat, je potřeba výsledky interpretovat 

v procentech, a nikoliv celých číslech, která budou vždy v nepoměru. 
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Tabulka 5: Výsledky kritéria reflexivita 

 Kritérium reflexivita  Celkem 

splněno nesplněno  % za 

období 

% z 

celku 

1. období 

(leden 2017) 

2 

14,3 % 

12 

85,7 % 

14 

100 % 

14 

27,5 % 

2. období 

(červenec 2017) 

28 

75,7 % 

9 

24,3 % 

37 

100 % 

37 

72,5 % 

Celkem % z 

kritéria 

30 

100 % 

21 

100 % 

 

51 

100 % % z 

celku 

30 

58, 8 % 

21 

41, 2 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

I když celkově můžeme konstatovat, že v rámci aspektu reflexivity podléhá komunikace 

Pavla Bělobrádka logice sociálních médií, pozorujeme velké rozdíly v závislosti na období. 

Zatímco v předvolebním období je míra reflexivity vysoká, v nevolebním je naopak velmi 

nízko. Příspěvky s tématy nepokrývanými tradičními média jsou v lednu pouze dva 

a v obou případech spadá téma příspěvku do agendy Pavla Bělobrádka jakožto 

vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace. V prvním případě prezentuje schválení nového 

programu pro TA ČR (Technologická agentura České republiky) podporujícího humanitní 

a společenskovědní výzkum, ve druhém zase předkládá svůj návrh na to, aby stát platil 

zdravotní pojištění pro doktorandy. A právě témata příspěvků jsou možným vysvětlením 

úplného obratu ve druhém období. Začal totiž informovat o svém osobním životě 

a kampani k blížícím se volbám. Jak můžeme vidět z grafu 1, tyto témata tvoří naprostou 

většinu reflexivního obsahu. Příspěvky z kampaně (21, tj. 70 %) a osobní život (5, tj. 17 

%) přitom v prvním období vůbec nebyla komunikována. 

Zejména u kampaňových příspěvků je vysvětlení zřejmé. Pro tradiční média nejsou 

jednotlivé volební mítinky Pavla Bělobrádka natolik zajímavé, aby o nich informovala. Ale 
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představu jsou v přílohách 3–5 uvedeny příklady každé z variant v tomto pořadí. 

První případ tedy jasně ukazuje přítomnost personalizace, třetí případ naopak její absenci. 

U druhého případu však situace i vzhledem ke konceptu personalizace politiky (pozornost 

se přesouvá od politických stran ke konkrétním politikům) není zcela jednoznačná. 

Vyjadřování se „za nás“ nemusí nutně znamenat neosobní komunikaci, u předsedy se 

částečně očekává, že bude mluvit za celou stranu. Na druhou stranu ideál sociálních médií 

popsaný v teoretické části spočívá právě v profilech, které publikují jen podle svého 

osobního pohledu. Příspěvky s použitím první osoby množného čísla tedy identifikujeme 

jako částečně personalizované. 

Graf 2: Počet personalizovaných příspěvků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je patrné z grafu 2, personalizované příspěvky celkově převažují. Opakuje se však 

rozložení z předchozího zkoumaného aspektu, kdy je v prvním zkoumaném období 

výsledek zcela opačný a výraznější personalizaci pozorujeme až v červencovém období. 

V některých případech je absence personalizace z pohledu kontextu nutná. Například při 

oznamování výsledku jednání celostátního výboru KDU-ČSL o pokračování koalice se 

STAN je použití množného čísla první osoby nutné, aby bylo zřejmé, že jde o stanovisko 

celé strany. 

„Navrhujeme, ať kandidáti Starostové a nezávislí vstoupí na naše kandidátní listiny. 

Chceme začít konečně věcnou debatu o programu a o osobnostech. A doufáme, že část 
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voličů se uklidní a nebude mít obavy.“ (Pavel Bělobrádek, 2017) 

Jindy je použití plurálu spekulativní. Dalo by se obhájit určitým záměrem (např. mluvením 

za stranu vyplývajícím z personalizace), ale rozhodně není nutné, jako třeba u příspěvku 

„Rodinná politika…“, u kterého jako odkaz sdílí svůj komentář ze stranického webu. 

(obrázek 1).  

Obrázek 1: Příspěvek „Rodinná politika…“ 

 

Zdroj: Facebook 

V dalších případech z lednového období ale zůstává potenciál personalizace nevyužitý. 

Například příspěvky „Aplikovaný výzkum…“ nebo „Když chce dnes…“ (obrázek 5) 

pojednávají o konkrétních návrzích Pavla Bělobrádka spadající do jeho gesce jakožto 

ministra pro vědu, výzkum a inovace. V textové část příspěvku na Facebooku se i tak 

objevují spíše obecné fráze jako „Podpora je potřebná…“ nebo „stát by měl zaplatit…“. 

Možná nejvýrazněji je nevyužitá možnost personalizace patrná u příspěvku „Čin Jana 

Palacha…“ (obrázek 2), který je svou formou sdílením odkazu na web kdu.cz, kde Pavel 

Bělobrádek předkládá svůj názor na upálení Jana Palacha v roce 1969. Textová část 

příspěvku na Facebooku je totožná s druhým odstavcem textu z webu, ale tento odstavec je 

přitom jediným z celého textu, ve kterém autor nepoužívá první osobu jednotného čísla. 
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Obrázek 2: Příspěvek „Čin Jana Palacha…“ 

 

Zdroj: Facebook 

3.1.3 Autenticita 

U kritéria autenticita je pozorováno, zda politik přidává příspěvky, které jej vykreslují jako 

„normálního člověka“ Zajímá nás tedy, jak moc téma příspěvku souvisí s politikou. 

Vzhledem k nejasné definici politiky jako takové není použito binární rozdělení na 

politické a nepolitické, ale témata příspěvků jsou rozdělena do 4 kategorií: Osobní život, 

historická výročí, kampaň a politika. První a poslední kategorie jsou poměrně jednoznačné 

– první zmíněná je politická, poslední nikoliv. U kampaně je toto zařazené složitější. Je 

sice vedena za účelem úspěchu ve volbách, což je ryze politická aktivita. Nespornou 

součástí kampaně jsou ale také politikova setkání s voliči. Vzhledem k tomu, že politické 

kampaně nejsou vedeny tak formálně jako dříve, je dnes těžké pevně stanovit hranici mezi 

kampaní a osobním životem. Když politik dorazí např. na volně přístupnou a hojně 

navštěvovanou kulturní událost a začne tam diskutovat s lidmi, musíme si položit otázku, 
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zda je to cílená kampaň, nebo jen způsob trávení volného času? 

I kampaň Pavla Bělobrádka byla vedena v neformálním stylu. Například facebookové 

události, které zvaly na setkání s Pavlem Bělobrádkem, nesly názvy jako „Na pivo 

s Pavlem“ (Pavel Bělobrádek – Události, 2019). Druhý typ událostí byl ve formě 

autogramiád, kde Pavel Bělobrádek podepisoval (a rozdával zdarma) svoji knihu „Na 

život! “. Ani jeden z těchto dvou konceptů nějak výrazně nedává najevo, že by mělo jít 

o setkání politika s potenciálními voliči. Ve své podstatě tomu tak ale je, a proto jsme jako 

příspěvky informující o kampani identifikovali všechny, které nějakým způsobem zmiňují 

knihu, autogramiády atd. Protože příspěvky z kampaně jsou sice v jádru politické, ale 

ukazují politika v nepolitických situacích, vzhledem k autenticitě je považujeme za 

částečně autentické. To stejné platí i o vyjádření ohledně historických výročí 

a kondolencích k úmrtím, které byly vzhledem ke své podobné povaze zařazeny do jedné 

kategorie. Takováto vyjádření sice nejsou principálně politická, ale je běžnou praxí, že je 

politici pronáší a nějakým způsobem tak komunikují s příjemci těchto sdělení. Pro lepší 

představu čtenáře jsou v přílohách a obrázcích uvedeny příklady příspěvků z jednotlivých 

kategorií: Osobní život (příloha č. 6), kampaň (příloha č. 7), výročí/kondolence (obrázek 2) 

a politika (příloha č. 4). 

Z výsledků patrných z grafů 3 a 4 vyplývá, že převládají témata zařazená jako částečně 

autentická, především díky vysokému počtu příspěvků o kampani. V lednovém období ale 

dominovala politika, tedy téma, které za autentické nepovažujeme. Celkově pozorujeme 

tedy 8 plně autentických příspěvků, 27 částečně autentických a 16 bez autentického 

tématu. Obecně tedy kritérium autenticity považujeme za částečně splněné. 

Graf 3: Téma příspěvků – celkem 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4: Téma příspěvku – podle období  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1.1, v lednu byla hlavním tématem legislativní návrhy 

a zákony projednávané v rámci koalice. Je tedy logické, že se jejich počet v červencovém 

období snížil, protože od půlky července probíhaly tzv. sněmovní prázdniny, takže se již 

další zákony neschvalovali. To se samozřejmě projevilo i na počtu příspěvků s politickou 

tématikou. Hlavní náplní těchto příspěvků byl proto v červenci rozpad koalice s hnutím 

STAN. Vyjádření k výročím a úmrtím se vyskytují pouze v lednovém období, kdy Pavel 

Bělobrádek připomínal den obětí holokaustu, upálení Jana Palacha a reagoval na úmrtí 

předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděždy Kavalírové. V červenci tento typ 

příspěvků nenajdeme žádný. Přitom se nedá se říct, že by v červenci neměl příležitost, 

připadají na něj hned dvě historicky významná data, která navíc obě mají souvislost 

s křesťanstvím – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Den upálení mistra Jana 

Husa. Příspěvky z kampaně se logicky objevují pouze v červenci, ale tvoří naprostou 

většinu obsahu. Většinou se v nich informuje o některém setkání Pavla Bělobrádka 

s voliči. Příspěvky ryze osobního charakteru najdeme až na jednu výjimku také pouze 

v letním období a převážně v nich referuje o navštívených kulturních akcí, přičemž 

poměrně často je zmiňována i politikova rodina. 

K ilustraci dvou možných přístupů k příspěvkům s nepolitickým tématem budou uvedeny 

dva příspěvky z červencového období. Zatímco v příspěvku „Dělám si pořádek…“ (viz. 

obrázek 3) si politik jednoduše vyfotí obsah svojí tašky (nebo alespoň to tak působí), jde 

o produkčně velmi jednoduchou záležitost, tedy „vzorový“ příklad užívání sociálních 
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médií, jak bylo popsáno v teoretické části. A výsledky v rámci sociálních médií jsou 

poměrně slušné, obdržel 56 reakcí a 6 komentářů. Naproti tomu příspěvek „Ještě pár 

fotek…“ (viz obrázek 4), který pojednává o společném stanování Pavla Bělobrádka a Petra 

Gazdíka (předseda STAN) v karlovarském kempu a měl zřejmě ukázat soudržnost rodící se 

volební koalice, pravděpodobně vyžadoval určité produkční náklady. Minimálně domluva 

dvou předsedů stran, aby našli pro oba vhodný termín a zajištění fotografa muselo ukazuje 

o něco složitější proces vedoucí k proklamované autenticitě. 

Obrázek 3: Příspěvek „Dělám si pořádek…“ 

 

Zdroj: Facebook 
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Obrázek 4: Příspěvek „Ještě pár fotek…“ 

 
Zdroj: Facebook 

3.1.4 Fragmentované publikum 

Poslední kritérium logiky produkce hodnotí, zda si je politik vědom toho, že na sociálních 

médií je publikum mnohem více fragmentované než v tradičních médiích. Komunikaci na 

facebookové stránce budou totiž sledovat spíše lidé, kteří s ním názorově souhlasí. Toto 

bude analyzováno opět na úrovni témat. Vzhledem k tomu, že jsou to právě politické 

názorové rozdíly, byly pro tyto účely analyzovány pouze příspěvky s tématem politika. Ty 

jsme rozdělili do dalších, podrobnějších témat. Prvním tématem je rodinná politika, která 

patří mezi priority strany. Označují ji tak nejen analytici (např. iRozhlas.cz, 2017), ale 

i samotná strana, o čemž svědčí třeba to, že v sekci „Témata“ na svojí webové stránce má 

jako první zařazenou stránku „Rodina především“ (KDU-ČSL – Témata, 2019). U tohoto 

téma tedy považujeme kritérium fragmentované publikum (FP) za splněné. Druhé 

identifikované téma je souhrnně pojmenováno jako věda, výzkum a inovace podle odboru, 

který spadal pod Pavla Bělobrádka jakožto ministra bez portfeje. Ačkoliv toto téma zřejmě 
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nepatří mezi priority strany a ani Pavlu Bělobrádkovi není vzhledem k jeho předchozí 

kariéře nějak výjimečně blízké, je pro něj jako politika stěžejní, protože určuje velkou část 

jeho agendy. Proto je u tohoto tématu kritérium FP také označeno jako splněné. 

Jako název třetího pozorovaného téma jsme použili slovo koalice, přičemž tak označujeme 

příspěvky, jejichž hlavní téma je buď volební koalice s hnutím STAN nebo případná 

tvorba koalice s Andrejem Babišem po volbách. Vztah těchto témat ke kritériu FP je však 

sporný. Na jednu stranu se jedná o koalice s účastí KDU-ČSL, budou tedy zajímat 

především voliče této strany. Na druhou stranu se jedná o principiálně odlišné téma. 

Zatímco rodina a věda jsou konkrétní témata, která můžou politici přímo ovlivnit svými 

policies, pokud využijeme výraz z trojdimenzionálního pojetí politiky, tvorba koalice je 

součást politických procesů a vyjednávání, tedy spíše politics. Proto označíme téma 

koalice tak, že částečně splňuje FP. Žádné jiné vícekrát zmíněné téma nebylo 

identifikováno jako blízké Pavlu Bělobrádkovi či jeho straně. Ostatní témata jsou proto 

souhrnně označena jako jiná a FP u nich považujeme za nesplněné. Pro přesnější představu 

budou opět uvedeny příklady kategorií rodinná politika (příloha 8), věda, výzkum 

a inovace (obrázek 5) a koalice (obrázek 9).  

Obrázek 5: Příspěvek „Když chce dnes…“ 

 

Zdroj: Facebook 

Protože je kritérium FP posuzováno pouze u příspěvků s politickým obsahem, je vzorek 
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příspěvků menší než u předchozích aspektů. Ze čtyř stanovených témat jsou nejčastěji 

zastoupena „jiné téma“ a „věda, výzkum a inovace“, shodně pětkrát. Příspěvky nesly téma 

rodinné politiky a koalice taktéž shodně, přesněji třikrát. Ze součtu nám tedy vychází, že 

kritérium FP je splněno přesně v polovině případů, částečně splněno ve třech a nesplněno 

v pěti. Podle nejčastější hodnoty tedy vychází, že FP je splněno. Je zde ale vhodné 

podotknout význam významný vliv kategorie koalice na případný výsledek. Její zařazení 

jakožto částečně splňující FP není zcela jednoznačné a pokud bychom ji vyhodnotili jako 

nesplňující FP, splněno a nesplněno by měly shodně po osmi příspěvcích. Částečně kvůli 

tomuto a částečně kvůli malé velikosti vzorku je třeba brát celkový výsledek s rezervou. 

FP je jediné z kritérií z oblasti logiky produkce, které pozorujeme v prvním, ale nikoliv ve 

druhém období. Zároveň v lednu analyzujeme více příspěvků. U zbylých třech kritérií 

tomu totiž bylo přesně naopak. Zároveň v něm najdeme celkově víc politických příspěvků, 

což je pravděpodobně způsobeno v přechozí kapitole zmíněným rozdílem mezi obdobím 

aktivního vládnutí a předvolební kampaně.  

Graf 5: Počet politických příspěvků podle tématu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud bychom měli vypíchnout jeden příklad, u kterého se naplno ukazuje fungování 

fragmentovaného publika na sociálních médiích, je to příspěvek „Když chce dnes…“ (viz 

obrázek 5). Pavel Bělobrádek v něm jakožto vicepremiér pro vědu a výzkum popisuje 

stávající situaci studentů navazujícího doktorandského studia a předkládá svůj návrh, který 

by měl těmto studentům pomoct. Příspěvek sdílelo několik profesních organizací (viz 
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kapitola 3.2.4) a rozvinula se u něj poměrně hojná debata, které se dokonce Pavel 

Bělobrádek jedním komentářem zúčastnil. 

Příspěvek vygeneroval 97 reakcí, což z něj činí nejúspěšnější příspěvek z celého lednového 

období. Komentářů bylo celkem 14 a sdílení 7, což je v obou kategoriích třetí nejlepší 

příspěvek z lednového období. Toto téma přitom v tradičních médiích nebylo probíráno a 

sociální média tak zůstávají jediným místem, kde může tuto iniciativu prezentovat jak 

vhodnému publiku (to by šlo zřejmě i v odborných magazínech), tak svým voličům (k těm 

by se tato informace z vědeckého magazínu bez tradičních masmédií dostala jen těžko). 

3.2 Logika Distribuce 

3.2.1 Rychlost 

U kritéria rychlost jsou posuzovány pouze ty příspěvky, které informují o konkrétní 

události, reagují na nějakou událost či přebírají již dříve a někým jiným publikovaný 

obsah. Příspěvky o historických výročí jsme jako vztahující se ke konkrétním událostem 

neidentifikovali, přestože jimi ze své podstaty jsou. Výročí jako takové ale probíhá celý 

den a jakémukoliv vyjádření bychom potom museli přiřadit „nejrychlejší“ hodnotu. To 

však v tomto případě není žádnou známkou rychlosti a docházelo by tak k vychýlení 

vzorku. Tím pádem bylo příspěvků operujících s konkrétním časovým bodem přesně 43. 

U těchto příspěvků bylo posuzováno, s jakým časovým odstupem se o obsahu informovalo, 

případně po jaké době byl obsah přejat z jiného zdroje. Příspěvky jsou rozděleny do šesti 

následujících kategorií podle časového vztahu k události: (1) Událost se teprve odehraje, 

(2) Událost se odehrála před méně než 3 hodinami, (3) událost odehrála se týž den, (4) 

událost se odehrála předchozí den, (5) Událost se odehrála před více než dnem, (6) nelze 

určit. Protože nás zajímala rychlost, první a poslední kategorie nebyly analyzovány. 

K analýze v tomto případě tedy zbylo 32 příspěvků. Jednotlivým kategoriím tedy 

zařazujeme ve vztahu ke kritériu rychlosti následovně: (2) úplně splněno, (3) částečně 

splněno, (4) částečně nesplněno a (5) úplně nesplněno. 

Z grafu 6 je patrné, že jsou příspěvky rozděleny poměrně rovnoměrně. Mírnou převahu 

mají příspěvky, které úplně či částečně splňují kritérium rychlosti – 17 oproti 15. 

Příspěvků s časovým odstupem menším než 3 hodiny je taktéž nejvíce (11), takže celkově 

můžeme kritérium rychlosti považovat za splněné. Při srovnání lednového a červencového 

období pozorujeme stejný trend jako u většiny ostatních kritérií. Komunikace výrazně 

zrychluje a tím pádem podléhá logice sociálních médií podléhá komunikace až ve druhém 
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zkoumaném období, přičemž v tom prvním je výsledek opačný (viz graf 7). Zajímavé také 

je, že ke zrychlení dochází i přesto, že ve druhém období se začnou objevovat příspěvky 

s více než jednodenním zpožděním. To je způsobeno mimo jiné tím, že účast na některých 

událostech byla komunikována s větším odstupem. 

Graf 6: Příspěvky podle rychlosti (celkově) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 7: Rychlost (porovnání období) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

I v této kategorii je ale třeba uvědomit si, že ne každý příspěvek, který přijde se zpožděním 

znamená nevhodné použití sociálních médií. Například „o den zpožděný“ příspěvek 

z Velehradu („Velehrad mám moc…“) nemůže být chápán jako výraz nedostatečné 
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rychlosti. Den předtím totiž Pavel Bělobrádek přidával příspěvek zmiňující jeho účast na 

události, přičemž hlavním tématem příspěvku byla politicky důležitá zpráva o podpoře 

kandidatury Jiřího Drahoše na prezidenta („Po dnešní schůzce s…“). Tohle oddělení tedy 

dává smysl z pohledu, aby spolu dva příspěvky nebojovaly o místo ve vybraných 

příspěvcích jednotlivých uživatelů. Logické je i řazení – zásadní událost byla zveřejněna 

hned, souhrn a hodnocení den poté.  

3.2.2 Překrývání logik 

Aspekt překrývání logiky spočívá v přítomnosti tradičních médií i na těch sociálních. 

Ačkoliv jde o jev, který v hybridním mediálním systému běžně pozorujeme, nejde o ideál, 

kterému by měla podléhat většina komunikace. Proto je aspekt posouzen jako splněný 

v případě, jakéhokoliv výskytu překrývání logik. V této části bylo tedy posuzováno, zda 

Pavel Bělobrádek sdílí obsah z tradičních médií, ať ve formě přímého sdílení článků 

z jejich internetových verzí nebo vlastního nahrávání videí z televizních pořadů, případně 

reakce na tvrzení tradičních médií. Rozlišujeme tak 3 kategorie: příspěvky s přímým 

odkazem, příspěvky s nepřímým odkaz a příspěvky beze zmínky o tradičních médiích. 

Prezentování výsledků (viz graf 8) je i vzhledem k výše zmíněnému jinak posuzovanému 

splnění kritéria jednoduché. K překrývání logik v komunikaci Pavla Bělobrádka dochází, 

přesněji v 10 příspěvcích z celkových 51. Mnohem výraznější roli hraje obsah z tradičních 

médií, kdy je z nich přebíráno přes 40 % příspěvků. Pozoruhodné je, že v červenci nesdílel 

ani jeden příspěvek s přímým odkazem na tradiční média. Přitom se proti nim ale nijak 

nevymezuje. Naopak v příspěvcích s nepřímým odkazem zve své sledující, aby ho 

sledovali v rozhovorech na ČT24, respektive TV Nova a zároveň přidává videa ze 

zmíněného rozhovoru v TV Nova a v Televizi Seznam. V obou příspěvcích jde o sdílení 

videa ze stránky KDU-ČSL, která úryvek z rozhovoru nahrála jako své vlastní video. 

Zajímavým příkladem interakce sociálních a tradičních médií je příspěvek z 10. ledna 

(„Nesouhlasíme s…“). V něm formou statusu (pouze text) reaguje na informaci, která 

o KDU-ČSL zazněla v České televizi (obrázek 6). 
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Obrázek 6: Příspěvek „Nesouhlasíme s…“ 

 

Zdroj: Facebook 

Bohužel není možné dohledat, o jaký příspěvek ČT se jednalo. Facebookový příspěvek byl 

nahrán 10. ledna v 11:12. Na svůj Twitter ale Pavel Bělobráek nahrál příspěvek ve stejném 

znění už 9. ledna v 19:46 (Pavel Bělobrádek, 2017). Hlavní zpravodajská relace České 

televize, Události, byla vysílána od 19:00 a logicky by dávalo smysl, že tweet reaguje na 

tuto relaci. V Událostech z 9. ledna, však o tomto tématu nepadla ani zmínka (iVysílání, 

2017). 

Graf 8: Odkaz na tradiční média 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2.3 Viralita 

Jedním z možných způsobů, jak posuzovat viralitu facebookové komunikace, je sledování 

množství interakcí jednotlivých příspěvků. Měřit lze počet tlačítkových reakcí (to se mi 

líbí, super, haha, paráda, to mě mrzí, to mě štve), množství komentářů a sdílení. Celkově 

vygenerovalo 51 analyzovaných příspěvků 2599 reakcí, 444 komentářů a 180 sdílení. 

Spíše než četnost bude v tomto případě vypovídající hodnota průměru. Průměrně tedy 
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příspěvek vygeneroval 50,96 reakcí, 8,71 komentářů a 3,53 sdílení. Pokud vzájemně 

porovnáme dvě zkoumaná období, u reakcí a komentářů nezjišťujeme výrazné rozdíly. Jak 

je patrné z tabulky 6, průměrný počet reakcí a komentářů je nepatrně vyšší v červencovém 

období. Naproti tomu lednové příspěvky měly v průměru téměř o dvě sdílení více než ty 

červencové. Zejména u sdílení a komentářů pozorujeme velké výkyvy. Zatímco 3 

příspěvky dosáhly dvojciferných počtů sdílení (10, 14 a 22), celých 21 příspěvků zůstalo 

bez jediného sdílení. U komentářů dosahuje dvojciferné hodnoty 13 příspěvků, přičemž ty 

nejvíce komentovaný příspěvek nasbíral 71 komentářů. Na druhou stranu 9 příspěvků 

zůstalo bez jakéhokoliv komentáře a u 11 příspěvků najdeme pouze 1 komentář. 

Tabulka 6: Průměrné hodnoty interakcí podle období 

 reakce komentáře sdílení 

leden 49,21 8,29 4,43 

červenec 51,62 8,86 2,65 

celkem 50,96 8,71 3,14 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zajímavý je také pohled na nejúspěšnější příspěvky v jednotlivých kategoriích. Příspěvek 

s nejvíce, přesněji 22 sdíleními („V Brně to bylo…“) je 45vteřinové video z autogramiády, 

kde se Pavel Bělobrádek zdraví s lidmi a podepisuje svoji knihu. Video obsahuje i záběr na 

velmi dlouhou frontu, která čeká až se na ně dostane řada. Velký zájem je zmíněn 

i v textové části příspěvku:  

„V Brně to bylo super! Díky za velký zájem o knížku a snad také o mě :-) “ (Pavel 

Bělobrádek, 2017) 

Z 22 sdílení je veřejných (tzv. viditelné pro běžné uživatele Facebooku) 7 z nich. Kromě 2 

(z toho jedno je osobní profil Pavla Bělobrádka) obsahují všechny sdílení velmi negativní 

komentáře buď pod příspěvkem, nebo přímo v rámci sdílení. Jako příklad poslouží 

komentáře zachycené v obrázku 7. Zde je patrné, že ačkoliv je příspěvek jako takový 

obsahově pozitivní, jeho sdílení pohání spíše negativní emoce. Vysvětlením v tomto 

případě může být, že se příspěvek dostal k jednomu členovi komunity, která s Pavlem 

Bělobrádkem výrazně nesouhlasí a ten jej následně rozšířil mezi podobně smýšlející členy 
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familiární fotka, která má zřejmě ilustrovat, že se ostatními lidmi opravdu zná. 

Obrázek 8: Příspěvek „Na hodinu jsem…“ 

 

Zdroj: Facebook 

Z těchto čísel nám vyplývá, že nejúspěšnější jsou na sociálních médiích stále politické 

příspěvky. Jde buď o zásadní události (konec koalice, podpora prezidentského kandidáta), 

nebo o odlehčené situace, které politiku částečně zmiňují. K tomu dochází kromě zmíněné 

fotky z Colours of Ostrava také třeba u příspěvku „Zdravím z…“ (Bělobrádek, 2017). 

V tomto videu, které je zřejmě nahráváno samotným Bělobrádkem, většinu času hovoří 

o tom, jak si s rodinou užil Olešenské kulturní léto. Ve své podstatě jde tedy o nepolitický 

příspěvek. Ale na závěr popřeje „všem, kdo dnes vstoupili do svazku manželského, aby jim 

to vyšlo.“ Naráží tím evidentně na Andreje Babiše, jehož svatba proběhla právě v tento den 

(Aktuálně.cz, 2017). Výsledky ale můžeme interpretovat tak, že publikum Pavla 

Bělobrádka od něj stále očekává obsah, který bude alespoň částečně souviset s politikou. 

Vysvětlením by mohlo být hodnotově konzervativní ukotvení KDU-ČSL a tím pádem 

jejich voličů. 

Zmíněná kritéria nám nabízí pouze číselné výstupy. Proto by bylo vhodné je porovnat 

s celkovým počtem označení to se mi líbí stránky. V rámci platformy nelze sice nelze tento 

údaj zpětně dohledat, ale z dostupných zdrojů v médích lze zjistit, že 6. prosince 2016 
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(zejména pro první sledované období, leden 2017, je tento údaj velmi relevantní) měla 

stránka Pavla Bělobrádka necelých 3500 tisíc označení to se mi líbí (Expres.cz, 2016). 

Součet všech tří průměrných interakcí je 62,81, což je pouze zlomek z celkového počtu 

lidí, kteří stránku sledují. Z toho usuzujeme, že příspěvky Pavla Bělobrádka se převážně 

nedostanou mimo síť stanovenou těmi, kdo označili stránku tlačítkem to se mi líbí. O tom 

svědčí i velmi nízký průměrný počet sdílení. Kritérium virality tedy považujeme za 

nesplněné. 

3.2.4 Šíření pomocí sítí „influencerů“  

S viralitou úzce souvisí i poslední kritérium z oblasti logiky distribuce. Jak je popsáno 

v teoretické části, katalyzátorem virality totiž může být fakt, že příspěvek sdílí do své sítě 

ostatní profily či stránky, které mají rozsáhlou síť sledujících. Kritérium zkratkovitě 

nazýváme šíření a posuzujeme, zda byl příspěvek sdílen profilem, který má v době 

analyzování více než 1000 to se mi líbí, případně sledujících na osobním profilu. Pokud 

byl příspěvek sdílen do skupiny, posuzujeme, kolik má skupina členů. Osobní profily, 

které sdíleli obsah pouze do svojí sítě přátel, nebyly zahrnuty, seznamy přátel totiž nejsou 

veřejné.  

Výsledky jsou u tohoto kritéria jednoznačné. K výše popsanému sdílení dochází pouze 

u 10 příspěvků z celkových 51. U 9 z 10 příspěvků přitom takovéto sdílení pozorujeme 

pouze z jednoho profilu či stránky s početnou sítí. Jedinou výjimkou je příspěvek „Když 

chce dnes…“ (obrázek 5), který sdílely dvě stránky přímo se zabývající oblastí, o níž 

příspěvek pojednává – SK RVŠ - národní reprezentace studentek a studentů vysokých škol 

a Česká asociace doktorandek a doktorandů, z. s. (Pavel Bělobrádek, 2017) Z uvedených 

čísel jasně vyplývá, že kritérium šíření jednoznačně není splněno. Při porovnání 

jednotlivých období zjistíme, že z celkových 11 sdílení došlo ke 4 v lednovém a k 7 

v červencové části. To vzhledem k celkovému počtu příspěvku za období znamená, že 

lednové příspěvky byly o něco úspěšnější, ale ani v tomto období se neblíží k nadpoloviční 

většině a kritérium nesplňuje ani jedno období. I přes lepší výsledky v lednu pozorujeme 

v červenci větší záměrnost. Zatímco v prvním období příspěvky sdílely spíše zájmové 

stránky s menším počtem označení to se mi líbí, v druhém období většinu těchto velkých 

sdílení provádí facebooková stránka KDU-ČSL, která má dnes 24 tisíc označení to se mi 

líbí (protože nejsou k dispozici historická, jsou pro ilustraci použita aktuální data – tehdejší 

předseda dnes 10 tisíc označení to se mi líbí). To může být způsobeno větší organizací 
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komunikace vzhledem k probíhající kampani. 

3.3 Logika konzumace 

3.2.1 Neustálé updatování 
Při posuzování kritéria neustáleho updatování sledujeme časový údaj o tom, kdy byl 

příspěvek zveřejněn. Sledované období tvoří dva měsíce po 31 dnech, celkově tedy 62 dní. 

Protože nás zajímá obecná komunikace k běžným voličům, hodnotíme pouze příspěvky, 

které přidal veřejně na svoji stránku, nikoliv příspěvky na stránky facebookových událostí 

(ač je u nich uveden jako pořadatel). Za tuto dobu přidal Pavel Bělobrádek 51 příspěvků. 

Nejen např. v teoretické části zmíněný 24hodinnový zpravodajský cyklus, ale i samotný 

termín neustálé udpatování evokuje, že ke splnění tohoto kritéria je potřeba frekvence 

alespoň jednou za den. To se v daném období u Pavla Bělobrádka ale neděje, a tak toto 

kritérium označujeme za nesplněné. 

Při komparaci lednového a červencového období narážíme na rozdíl, který musí být čtenáři 

jasně patrný z předchozích kapitol a je výslovně zmíněn hned v té první analytické s číslem 

3.1.1. V prvním období přidal Pavel Bělobrádek pouhých 14 příspěvků, zatímco ve druhém 

jich bylo více než 2,5krát tolik – 37. Opět se nám tak opakuje situace, kdy by při oddělení 

posuzovaných období bylo kritérium v pozdějším období splněno, ovšem v dřívějším 

nikoliv. 

Při podrobném pohledu na data zveřejnění ve druhém období zjišťujeme, že updatování 

není tak úplně konstantní. Zatímco v některých částech měsíce (1.–3. a 11. –13.) nechává 

3denní prodlevy mezi jednotlivými příspěvky, jindy přidá hned 4 příspěvky v jeden den 

(19., 20. a 21.). Dále pozorujeme 3 dny se 3 příspěvky a 3 dny se dvěma příspěvky. 

V některých případech je to způsobené soustředěním na jednu událost. V rámci akce 

„Vytočte předsedu“ mohl Pavlu Bělobrádkovi kdokoliv zavolat na zveřejněné telefonní 

číslo. A tak v den, kdy tato akce probíhala, byl nejdříve nahrán příspěvek lákající na tuto 

akci („Od 12 hodin…“), následně probíhalo živé vysílání k odstartování akce („Zavolejte 

mi na…“) a na závěr bylo nahráno video s poděkováním a omluvou těm, na které se 

nedostalo („Díky za vaše…“). A v odpoledních hodinách byl ještě nahrán odkaz ohledně 

činnosti nadačního fondu Pavla Bělobrádka („Je pro mě velkou…“). 

V teoretické části je popsána obava o tom, že díky stále novému a novému updatování si 

nebudeme pamatovat, co se stalo ráno. Tento jev můžeme částečně pozorovat ve chvíli, 

kdy zřejmě dlouho plánovaná akce koliduje s významnou politickou událostí. K tomu 
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dochází v námi sledovaném vzorku 19. července. V 10:49 Pavel Bělobrádek prezentuje 

návrh KDU-ČSL směrem ke STAN s ohledem na končící spolupráci ve formě koalice 

(„Šest lídrů a osm…“, viz obrázek 9). Jen o minutu později si aktualizuje úvodní fotku 

(„bez textu 1…“). Poté v 15:25 přidává fotku svojí knihy v rukou kolegy poslance a zve na 

večerní autogramiádu na pražské náplavce, kde bude kniha k dostání („Poslanec Josef…“). 

Ve 20:05 přidává odkaz na svoji fotku ze zmíněné autogramiády ze stranického Instagramu 

s textem: 

„Ještě jsem na Náplavce v Praze 🙂 Tak dorazte, můžeme si popovídat a dát si malinovku 

nebo vínko.  

Více na našem Instagramu ▶️ http://instagram.com/kducsl“ (Pavel Bělobrádek, 2017) 

 

Obrázek 9: Příspěvek „Šest lídrů a osm…“ 

  

Zdroj: Facebook 

 

3.2.2 Interaktivita 

U kritéria interaktivita zkoumáme, jak moc využívá Pavel Bělobrádek Facebook 

k rozvíjení dialogu s občany prostřednictvím komentářů. Bude nás tedy zajímat počet 

komentářů pod příspěvkem přidaných stránkou Pavel Bělobrádek. Navázat dialog může 

logicky pouze u příspěvku, u kterého již nějaké komentáře jsou. Proto jsme ze vzorku 

vynechali příspěvky bez komentářů, bylo jich tím pádem zanalyzováno 42. K příspěvkům 

Pavla Bělobrádka bylo ve stanoveném období přidáno 444 komentářů, z toho 22 přidal on 

sám a učinil tak celkově u 10 příspěvků. Z porovnání mezi obobími (viz tabulka 7) vyplývá 

jasná převaha komentářů v červencovém období. V lednu komentuje pouze 1 příspěvek 

(7,7 % příspěvků s komentářem), zatímco v červenci se vyjdřuje u 9 příspěvků (31 % 

příspěvků s komentářem). I přes mírné zlepšení ve druhém zkoumaném období ale není 

http://instagram.com/kducsl
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kritérium interaktivity v nadpoloviční většině pozorováni ani v jednom z období. Celkově 

jej tedy považujeme za nesplněné. 

Tabulka 7: počet komentářů Pavla Bělobrádka podle období 

 leden červenec celkem 

Počet komentářů PB 1 21 22 

Počet příspěvků 

s komentářem PB 

1 (7,7 %) 9 (31 %) 10 (22, 73 %) 

 

Nejaktivnější byl Pavel Bělobrádek u příspěvku („Navrhujeme, ať…“) (viz obrázek 10), ve 

kterém sdílel živé vysílání stránky KDU-ČSL z tiskové konference po jednání celostátního 

výboru strany, který navrhuje konec koalice a vstup členů STAN na kandidátky 

křesťanských demokratů. Šlo totiž o nejkomentovanější příspěvek ze všech zkoumaných 

a Pavel Bělobrádek i v diskuzi částečně vysvětluje náhlý obrat lidovců, kteří navrhují 

konec koalice, do které si odsouhlasili vstup před necelými 2 měsíci. V části komentářů ale 

děkuje za vyjádřenou podporu těm komentujícím, kteří s ním souhlasí. Obě dvě varianty 

jsou ilustrovány v přiloženém screenshotu diskuze (viz obrázek 11). 

Obrázek 10: Příspěvek „Navrhujeme, ať…“  

 

Zdroj: Facebook 
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Obrázek 11: Diskuze pod příspěvkem „Navrhujeme, ať…“  

 

Zdroj: Facebook 

Rozhodně se ale nedá říct, že by se diskuzí účastnil pouze pod těmi nejvíce diskutovanými 

příspěvky. Např. u příspěvku z ostravské autogramiády „Autogramiáda za…“ rozvinul 

Bělobrádek diskuzi s jediným komentujícím a přidal dokonce dva komentáře. (viz. 

Obrázky 12 a 13). Můžeme tedy říct, že výběr příspěvků ke komentování je spíše nahodilý 

a jen velmi omezený. Tím se potvrzuje teorie o mrtvém bodu interakce v sociálních 

médiích představená v kapitole 1.3.4.3. Poslední poznámkou o interaktivitě bude 

upozornění na koncept Vytočte předsedu, který byl popsán v předchozí kapitole. Ze své 

podstaty jde o interaktivní projekt (umožňuje dialog s politikem), na který je upozorňováno 

na sociálních médiích. Jako prostředek interakce je však využíván mnohem tradičnější 

telefon. Vysvětlením tohoto jevu může být zřejmě tradiční voličské jádro, které je 

i v komunikaci spíše konzervativní. 
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Obrázek 12: Příspěvek „Autogramiáda za…“ 

 

Zdroj: Facebook 

Obrázek 13: Komentáře u příspěvku „Autogramiáda za…“ 

 

Zdroj: Facebook 

3.2.3 Síťovost 
Poslední kritérium z oblasti logiky sociálních médií bude zkoumat, zda se politik chová 

jako člen sociální sítě. To bude posuzováno podle toho, zda využívá možnost v textové 

části příspěvku označovat profily jiných uživatelů, případně lokací či událostí (uživatel se 

na ně díky tomu může snadno prokliknout). Pokud k takovému označení dochází, 
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považujeme příspěvek za splňující kritérium síťovosti. 

Celkově je označení využito 22krát, ve 33 příspěvcích zůstalo nevyužito (viz graf 9). 

Součet těchto dvou čísel je vyšší než 51 zkoumaných příspěvků, a to z důvodu, že 

v několika příspěvcích je označení využito dvojnásobně. Jak je vidět např. z obrázku 14, 

v příspěvku „Čeká nás hodně…“ využívá se jak označení stránky (Mladí lidovci), tak 

označení místa (Želiv). Tyto dva typy jsou celkově používané nejčastěji, označení události 

je využito pouze jednou. Porovnávání s dvou období v tomto případě není vůbec na místě, 

neboť v lednovém období nebylo označení použito ani jednou. 

Graf 9: Příspěvky podle označení 

 

Zdroj: Facebook  
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Obrázek 14: Příspěvek „Čeká nás hodně…“ 

 

Zdroj: Facebook 

Z pohledu na konkrétní příspěvky přitom najdeme dva velmi podobné, ovšem každý 

z jiného období. Zatímco v příspěvku „Nesouhlasíme s…“ (obrázek 6) zůstává možnost 

označit buď ČSSD nebo Českou televizi nevyužita, v příspěvku „Navrhujeme, ať…“ 

(obrázek 10) je hnutí STAN označeno. Přitom se taktéž jedná o koaličního partnera (sice 

v jiné formě, ale pořád koaličního partnera) a v ani jednom případě nejde o zvlášť 

lichotivou zprávu směrem k (potenciálně) označovanému. Je zde tedy jasně patrný odlišný 

přístup v lednovém a červencovém období. I přes tuto změnu ale zůstává celkový počet 

označení pod polovinou všech příspěvků a kritérium tak hodnotíme jako nesplněné. 

Pokud bychom chtěli tento jev porovnat s politickým hlediskem, tak je zajímavé, že 

zatímco v lednovém období byl výhrady vůči ČSSD poměrně časté, v rámci předvolební 

kampaně už se vůči ní v komunikaci Pavel Bělobrádek nijak nevymezoval. Zde tedy 

můžeme pozorovat v teorii zmíněné zvažování koaličního potenciálu. 

3.4 Shrnutí 
Pro přehlednější shrnutí bude využita tabulka 8, která vychází z úvodních tabulek 1–3. 

Místo popsání jev u a výzkumných otázek však uvedeme, zda byla či nebyla splněna 

jednotlivá kritéria v jednotlivých období a celku jako takovém. 
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Tabulka 8: Shrnutí plnění aspektů 

Aspekt – Kritérium První období Druhé období Celkem 

Reflexivita Nesplněno Splněno Splněno 

Personalizace obsahu Nesplněno Splněno Splněno 

Autenticita Nesplněno Částečně splněno Částečně splněno 

Fragmentované 
publikum 

Splněno Částečně splněno Splněno 

Rychlost Částečně nesplněno Splněno Splněno 

Překrývání logik Splněno Splněno Splněno 

Viralita Nesplněno Nesplněno Nesplněno 

Šíření pomocí sítí 
„influencerů“ 

Nesplněno Nesplněno Nesplněno 

Neustálé updatování 

(Constant updating) 

Nesplněno Splněno Nesplněno 

Interaktivita Nesplněno Nesplněno Nesplněno 

Síťovost  Nesplněno Nesplněno Nesplněno 

 

Díky těmto výsledkům je možné zodpovědět výzkumné podotázky: 

VO1.1: Podléhá komunikace Pavla Bělobrádka na Facebooku logice sociálních médií 

v oblasti produkce? 

Odpověď: Ano, podléhá 

VO1.2: Podléhá komunikace Pavla Bělobrádka na Facebooku logice sociálních médií 

v oblasti distribuce? 

Odpověď: Podléhá ji pouze zčásti. 

VO1.3: Podléhá komunikace Pavla Bělobrádka na Facebooku logice sociálních médií 

v oblasti konzumace? 

Odpověď: Ne, nepodléhá. 

Složení těchto 3 odpovědí dává dohromady odpověď na hlavní výzkumnou otázku: 
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Komunikace Pavla Bělobrádka na Facebooku podléhá logice sociálních médií částečně. 

Abychom dostali přesnější výsledky, podíváme se na jednotlivá kritéria. Pět z nich je 

splněných, pět nikoliv. A jedno kritérium označujeme jako částečně splněné. Naše 

hypotéza byla tedy potvrzena jen zčásti, kompletní odpověď na výzkumnou otázku zní: 

Komunikace Pavla Bělobrádka na Facebooku částečně podléhá logice sociálních 
médií. Je tomu tak u velmi těsné nadpoloviční většiny zkoumaných aspektů.  

Pokud chceme zodpovědět vedlejší výzkumnou otázku, je nutné porovnat výše zmíněné 

aspekty ve dvou stanovených období. Z komparace nám vychází jasné výsledky. Pět 

kritérií je nesplněno v lednu i červenci, Jedno kritérium je stejným způsobem splněno. 

U dalších čtyřech je kritérium úplně či částečně splněno pouze v červenci, ale nikoliv 

v lednu. A pouze jediné kritérium je kompletně splněno v lednu, zatímco v červenci je 

tomu tak pouze částečně. Při detailnějším pohledu do předchozích kapitol zjistíme, že 

i 

u kritérií se shodným výsledkem si jej až na výjimky (kritéria fragmentované publikum 

a překrývání logik) ve větší míře splňovaly opět příspěvky z července. To všechno tedy 

potvrzuje naši hypotézu (H2): 

Komunikace Pavla Bělobrádka na Facebooku podléhá logice sociálních médií spíše 
v předvolebním období. 

Dochází tedy k potvrzení teorie, že politici se přizpůsobují médiím spíše v období 

předvolebního boje. Toto zjištění můžeme interpretovat i jako potvrzení větší síly politické 

logiky oproti logice sociálních médií – politik se sociálním médiím nepřizpůsobí, dokud 

nepotřebuje získávat hlasy. Tyto výsledky můžou být zároveň chápány jako ilustrující 

vztah momentální vztah českých politiků k sociálním médiím. Protože s tímto stále 

poměrně novým komunikačním kanálem nejsou zvyklí pracovat, v běžném fungování 

nechávají potenciál sociálních médií nevyužitý. Zároveň si ale uvědomují jeho důležitost 

a tak jim v době kampaně buď věnují více času, nebo se uchylují k profesionalizaci. 

Výsledky komparace mají zásadní vliv i na celkový výsledek. Je třeba si uvědomit, že 

frekvence komunikace v červenci byla mnohem vyšší. A protože kritéria byla splňována 

v mnohem větší míře právě v červnu, překlopily se směrem ke splnění i celkové výsledky, 
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4 Diskuze 
Podstatou práce je zodpovědět výzkumné otázky, tzn. zjistit, zda komunikace Pavla 

Bělobrádka podléhá logice sociálních médií. Z šíře tohoto konceptu vyplývá velký počet 

hodnocených kritérií. Proto jsme se při analyzování a interpretování výsledků drželi 

především tohoto cíle a až na výjimky jsme tak zůstali na povrchu dat ve formě deskripce. 

Ačkoliv by bylo rozhodně zajímavé rozebrat jednotlivá kritéria více do hloubky či zkoumat 

vztahy mezi jednotlivými proměnnými, není to cílem této práce a vzhledem k jejímu 

rozsahu by to ani nebylo možné. O něco větší prostor je věnován analýze u kritérií z logiky 

produkce. Ta se týkají především obsahu, což dává prostor více možnostem interpretace 

a tím pádem je třeba více vysvětlování. Zároveň jsme si vědomi, že větší validitu by 

přinesl rozsáhlejší vzorek, což ale vzhledem k formě případové studie nepůsobí zásadní 

problém. Bylo by ale rozhodně zajímavé přidat do vzorku například ještě měsíc, ve kterém 

byl již Pavel Bělobrádek předsedou opoziční strany a k porovnávání tak přidat třetí 

politickou dimenzi.  

V teoretické části vidíme dva možné limity výzkumu. Zaprvé vnímáme procesy spojené 

s publikací odborných článků, které můžou způsobit časové prodlevy mezi napsáním textu 

a jeho skutečným vydáním v příslušném akademickém periodiku. To může zejména 

v rychle měnící se oblasti internetu a sociálních médií znamenat následné snížení validity 

výsledků. Zadruhé si uvědomujeme důležitost kontextu v jakékoliv politické komunikaci. 

Velká část výzkumů pochází z prostředí západní a severní Evropy. Tyto systémy mají s tím 

českým jak společné (např. poměrný volební systém), tak rozdílné kulturní, politické, 

historické a další parametry. I z tohoto důvodu se v práci se zahraničními zdroji snažíme 

o co největší obezřetnost. V tomto ohledu však nové technologie bezesporu sbližují svět. 

Zatímco při analýze tradičních médií by bylo třeba brát v úvahu různé názorové ukotvení 

deníků, zvyklosti mediální scény apod., v tomhle je uživatelské (jak u publik, tak 

producentů) prostředí sociálních médií stejné pro všechny na světě. 

Na druhou stranu, určité limity jsou způsobené dostupností dat právě z platformy 

Facebook. Prvním výrazným je zpětné zjišťování statistik jako např. počet označení to se 

mi líbí různých stránek v určitou dobu. Další omezení se projevuje tak, že není možné 

zjistit, zda příspěvek byl či nebyl promován, aby zasáhl větší počet uživatelů. Tato 

informace by zřejmě vydala na samostatný aspekt, který by mohl celý vzorek vzhledem 

k těsným výsledkům významně ovlivnit. Dalším omezení výsledků může být způsobeno 



 

 

70 

nejednoznačností jednotlivých aspektů logiky sociálních médií. Ačkoliv jich koncept 

zahrnuje celou řadu a různí autoři je různě rozdělují, žádná z doposud zveřejněných prací 

na toto téma se nezabývala tím, jakou váhu mají jednotlivé aspekty. Vycházíme tedy 

z předpokladu, že jsou všechny aspekty, a tím pádem i z nich vzešlá kritéria, stejně 

významná, což ale zřejmě nebude zcela přesně odpovídat realitě. 

Zároveň je třeba zmínit limitace vycházející z metody obsahové analýzy. Ta i přes občasné 

kvalitativní vysvětlení při interpretaci nemůže pokrýt všechny vztahy, záměry a skryté 

významy v textu. Dalším limitem obsahové analýzy je fakt, že se zabývá pouze 

vymezeným vzorkem. Cenné poznatky by totiž mohl přinést podrobnější pohled do 

tehdejších tradičních médií a z toho plynoucí zjištění, co všechno bylo z komunikace na 

sociálních médiích vynecháno.  

Závěr 
Sociální média jsou jedním ze zásadních rysů čtvrtého věku politické komunikace. Jejich 

prostředí je výrazně odlišné od toho, které pozorujeme v tisku, rozhlase či televizi. 

Rozdílná není pouze v použité technologii, ale mění se i forma komunikace, výběr a 

proudění informací a role příjemců a odesílatelů. Sociální média zároveň nefungují 

vytržená z reality. Na politickou komunikaci v tomto prostředí tedy působí nejen logika 

sociálních médií, ale i další. Například samotná logika sociálních médií ve svém jádru 

přejímá určité procesy z klasické (mas)mediální logiky. Zároveň je vždy určující politický 

systém. Lokální politický kontext a cíle konkrétního politika v něm mají na komunikaci 

taktéž nesporný vliv. 

V teoretické části práce je popsán historický vývoj politické komunikace, po kterém 

přichází představení logiky sociálních médií. Vzhledem k tomu, že o tento konceptu až 

doposud nebyl v české literatuře popsán, jedná se o poměrně rozsáhlý soubor poznatků. 

V poslední kapitole teoretické části jsou nastíněny obrysy tehdejší politické situace, které 

by měly pomoct čtenáři k orientaci v kontextu tehdejší politické situace. 

V práci jsme zanalyzovali dva měsíce komunikace Pavla Bělobrádka, předsedy KDU-ČSL 

a vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace, na sociálním médiu Facebook. Na práci jsme 

nahlíželi skrze optiku logiky sociálních médií a zkoumali jsme, zda komunikace splňuje 

jednotlivé aspekty popsané v teoretické části. Zároveň jsme porovnávali odlišnosti mezi 

dvěma pozorovanými obdobími, mezi kterými byl šestiměsíční odstup. 
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Aspekty logiky sociálních médií můžeme rozdělit do kategorií produkce, distribuce 

a konzumace. Z pohledu produkce námi zkoumaní komunikace v daném období 

jednoznačně podléhá logice sociálních médií. Pavel Bělobrádek využívá absence tradičních 

gatekeepers v podobě novinářů a komunikuje spíše o tom, co se v tradičních médiích 

neobjeví. Využívá i fragmentovaného publika na sociálních médiích a v politické rovině 

prezentuje témata, která jsou typické pro jeho osobu, respektive jeho stranu. Zároveň 

přizpůsobuje svůj projev osobní povaze sociálních médií a komunikuje převážně za sebe 

jakožto jednotlivce. Částečně také využívá sociální média ke komunikaci obsahu, který se 

netýká přímo politiky. 

Logice sociálních médií podléhá komunikace i v oblasti distribuce, byť jen částečně. 

Využívá možnosti komunikovat rychle a většina příspěvků vztahující se ke konkrétním 

proběhlým událostem je zveřejněna jen s malým časovým odstupem. Pavel Bělobrádek na 

sociálních médiích sdílí či jinak publikuje obsah z tradičních médií, čímž potvrzuje 

překrývání masmediální a sociálně mediální logik, které je typické pro hybridní mediální 

systém. Na druhou stranu ke sdílení svého obsahu převážně nevyužívá jednotlivce či 

organizace s rozsáhlou sítí. A jeho obsah se po sociálních médií nešíří virálně ani z jiných 

důvodů. 

V oblasti konzumace logice sociálních médií komunikace Pavla Bělobrádka nepodléhá. 

Frekvence přidávání příspěvků není taková, aby se dalo hovořit o naplnění ideálu 

konstantního updatování a až na výjimky prostřednictvím sociálních médií nerozvíjí dialog 

s občany. V rámci Facebooku spíše nevyužívá ani síťovost sociálních médií, která spočívá 

např. v označování ostatních uživatelů. 

Z jedenácti aspektů tedy komunikace Pavla Bělobrádka ve stanoveném období splňuje pět 

kritérií logiky sociálních médií, stejný počet jich nesplňuje a jedno kritérium splňuje 

částečně. Proto stanovujeme závěr, že komunikace Pavla Bělobrádka na Facebooku 

v daném období částečně podléhá logice sociálních médií. Porovnání lednového 

a červencového období přináší jednoznačné výsledky. Až na dvě výjimky je kritérium 

vždy do větší míry naplňováno v červencovém období a můžeme tedy potvrdit teorii, podle 

které se politici přizpůsobují médiím spíše před volbami. 

Ačkoliv nabízí řadu možností, komunikace na sociálních médiích respektuje zavedené 

pořádky plynoucí z politického systému a situace. Z hlediska metrik na sociálních médiích 

jsou nejúspěšnější ty příspěvky, které buď zmiňují politiku z jiné (např. humorné stránky), 
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nebo zprávy o zásadních politických událostech. Není to přitom tak, že by politik 

nepolitické příspěvky nepřidával. Můžeme tedy vyvozovat, že publikum Pavla Bělobrádka 

od politika stále očekává hlavně politický obsah. Politická logika na komunikaci působí 

i dalšími způsoby, například útočením na ostatní strany vzhledem ke koaličnímu 

potenciálu. Celkově je tedy třeba vnímat fakt, že na komunikaci v rámci Facebooku 

nepůsobí pouze logika sociálních médií, ale i další. 

Výsledky práce otevírají dveře celé řadě dalších možných výzkumů. A to jak v rámci 

prohlubování případové studie, tak v rozšiřování vzorku na další politiky. Jak již bylo 

naznačeno v diskuzi, zajímavé porovnání by přineslo přidání třetího období, ve kterém by 

Pavel Bělobrádek figuroval jako opoziční politik. Cenné poznatky by mohla přinést 

i podrobnější statistická analýza, která by zkoumala vztahy mezi jednotlivými aspekty. 

Bylo by tak možné zjistit, jak se vzájemně ovlivňují jednotlivé aspekty mezi sebou. 

A v neposlední řadě by zcela odlišné, ale taktéž přínosné výsledky přinesl hloubkový 

rozhovor se samotným politikem, případně jeho komunikačním poradcem.  Pokud by se 

v této práci použitý rámec aplikoval na komunikaci dalších politiků, mohlo by to přinést 

zajímavý vhled do širšího fungování české politické scény na sociálních médiích. 

Summary 
Social media are one of the characteristics of the fourth age of political communication. Its 

environment is significantly different from the one we oversee at print, radio or television. 

The differences are present not only in the sense of used technology, but also in a form of 

communication, selection and flow of information and the roles of sender and the receiver. 

Social media does not exist torn out of reality. Therefore, political communication is 

influenced not only by social media, but also other logics. Not only mass media, but also 

political system and respective politician’s objectives does impact the communication. 

The theoretical part provides the reader with an overview of evolution of political 

communication. It is followed by introduction of the social media logic. Taking into 

account that this concept has not yet been described in any Czech literature, the overview 

of the concept is rather vast. The last chapter of the theoretical part describes the then 

political situation, which should enable reader to navigate himself in the media-politics 

landscape.  

The analysis is focused on the Facebook communication of Pavel Bělobrádek, chairman of 
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KDU-ČSL (Christian Democratic Union – Czechoslovakian people’s party), Deputy Prime 

Minister and Minister of Science and Research. The perspective of social media logic is 

used. We analysed, whether the communication meet the aspect outlined in the theoretical 

part. We analysed two separate months (January and July 2017) and examined the 

differences in those periods.  

Aspects of social media logic can be assorted into the categories of production, distribution 

and media use. In the production part, Pavel Bělobrádek’s communication follows the 

principles of social media logic. He uses social media to bypass the traditional gatekeepers 

and brings up subjects that are not covered in mass media. He is also aware of fragmented 

audiences and, in political field, he communicates topics relevant primarily to his, 

respectively his party’s voters. He also adapts to the personal nature of social media and 

communicates mostly as an individual. He also raises topics that are not directly linked to 

politics. 

The communication partly adapts to the social media logic in the category of distribution. 

Pavel Bělobrádek makes use of the ability to communicate quickly and usually, the interval 

between the event occurring and the post being published is short. He also confirms the 

overlapping of logics prerequisite as he sometimes shares content produced by mass 

media. On the other hand, his posts do not spread virally across the network and he neither 

does use the share of content by popular users or organizations in order to boost virality. 

Pavel Bělobrádek’s communication does not adapt the social media logic in the category of 

media use. Frequency of posts is not high enough to fulfil the ideal of constant updating. In 

the majority of posts, he does not interact with citizens via comments. And neither does he 

perform as a member of a network since he does not use tag users or locations that often. 

Out of the eleven aspects outlined, Pavel Bělobrádek’s communication meets the criteria in 

5 cases, does not meet the criteria in 5 cases and one criteria is fulfilled partly. Therefore, 

we come to conclusion that his communication on the platform Facebook partly adapts to 

the social media logic. If we compare the January and July periods, we notice significant 

differences. In 9 out of 11 aspects, the criteria meet the logic rather in July. This confirms 

the hypothesis that politician will be more likely to adjust to media during election time. 

Although it offers a variety of possibilities, Pavel Bělobrádek’s communication respect the 

political system and situation. Ranked by the social media metrics, the most successful 

posts either mention politics from a different perspective (i.e. using humour) or cover the 
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most important political news. This is not caused by the politician’s lack of non-political 

content. Therefore, we imply that his audiences still expect rather political content. 

Overall, we need to acknowledge that political communication on Facebook is not shaped 

only by social media logic, but also by several other ones. 

The results of the study open doors to a range of possible research in the means of both 

case study and wider sample including more politicians. An interesting dimension would 

be brought in place if we analysed a third period, during which Pavel Bělobrádek would be 

a member of opposition. Besides that, an in-depth statistical analysis of the current results 

would bring valuable insights into the relationships in between the individual aspects. An 

interview with the politician himself or his communication advisor would also be 

interesting and enriching the current results by another dimension. And finally, if the 

framework used in this thesis would be applied at research of other politicians, it could 

reveal curios information regarding the Czech political scene at social media. 
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https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sefove-kdu-csl-a-stan-chteji-podporit-drahosovu-kandidaturu/r~c59ef79260db11e79584002590604f2e/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sefove-kdu-csl-a-stan-chteji-podporit-drahosovu-kandidaturu/r~c59ef79260db11e79584002590604f2e/
https://www.novinky.cz/domaci/442962-belobradek-to-neni-moje-zena-reagoval-gazdik-ve-stanovem-mestecku-ve-varech.html
https://www.novinky.cz/domaci/442962-belobradek-to-neni-moje-zena-reagoval-gazdik-ve-stanovem-mestecku-ve-varech.html
https://www.denik.cz/z_domova/konec-koalice-kdu-csl-a-stan-starostove-maji-jen-vstoupit-na-kandidatky-lidovcu-20170718.html
https://www.denik.cz/z_domova/konec-koalice-kdu-csl-a-stan-starostove-maji-jen-vstoupit-na-kandidatky-lidovcu-20170718.html
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/195864-chcete-potkat-babise-fialu-nebo-zaoralka-pak-musite-na-colours-of-ostrava/
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/195864-chcete-potkat-babise-fialu-nebo-zaoralka-pak-musite-na-colours-of-ostrava/
https://www.facebook.com/Belobradek/posts/10154890339559099
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Výzva: Šéf lidovců ke krachu volební koalice: „My jsme své voliče přesvědčili, ale přidaná 

hodnota Starostů se nedostavila.“ Seznam.cz [online]. 2017 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sef-lidovcu-presel-do-ofenzivy-starostove-nesplnili-

ukol-meli-prinest-pridanou-hodnotu-a-ta-se-nedostavila-34577 
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Teze bakalářské práce  
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Přílohy 

Tabulky 

Příloha č. 1: Kódovací kniha 

Tabulka 9: Kódovací kniha 

Proměnná Obor hodnot Poznámka 

1.OBDOBÍ 1: leden 2017  

 2: červen 2017  

2.FORMAT 1: Text Jaký formát měl daný příspěvek? (pokud šlo o 

sdílený příspěvek z jiného profilu, hodnotíme 

originální příspěvek) 

 

 2: Odkaz vedoucí 

mimo Facebook 

 3: Obrázek 

 4: Video 

3.ODKAZ 1: Zpravodajský 

web 

Kam odkaz vedl? (Pouze, pokud nabývá 

předchozí proměnná hodnoty 2.) 

 2: Stranický web 

 3: Jiný web 

4.TRADIČNÍ 1: Tradiční média – 

nepřímo 

Příspěvek zmiňuje tradiční média, nebo 

obsahuje materiál z tradičních médií (např. 
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video politika v televizním vysílání), ale na 

Facebook je nahrán politikem, případně jiným 

Facebookovým profilem 

 2: Příspěvek vůbec 

nezmiňuje tradiční 

média 

 

5.KLSLOVA Otevřený Klíčová slova určující téma příspěvku, která 

budou využita k vyhledávání v archivech 

zpravodajských webů pomocí nástroje Google 

zprávy. (Neurčuje se, pokud nabývá 

předchozí proměnná hodnoty 1) 

6.REFLEXIVITA 1: Ano V den zveřejnění či o den dříve o tématu 

tradiční média neinformovala 

 2: Ne 

 

V den zveřejnění či o den dříve o tématu 

informovala i tradiční média 

7.JAZYK 1: 1. osoba 

jednotného čísla 

Mluví v první osobě jednotného čísla, používá 

výrazy moje, příp. obraty typu „Je pro mě...“, 

„moje“ apod. 

 2: 1. osoba 

množného čísla 

Mluví v první osobě množného čísla 

 3: Jiné, nelze určit  

8.TEMA 1: Osobní život Tématem příspěvku je: 

 2: Kampaň 
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 3: Historická 

výročí, úmrtí 

významných 

osobností apod. 

 4: Politika 

9.POLITEMA 1: Rodina, rodinná 

politika 

Pouze, pokud předchozí proměnná nabývá 

hodnoty 4 

 2: Věda, výzkum a 

inovace 

 3: Koalice 

 4: Jiné 

10.UDALOST 1: Ano Vztahuje se příspěvek ke konkrétní události, 

zprávě či vyjádření? 

 2: Ne 

11.RYCHL 1: Teprve odehraje Událost se (pouze, pokud předchozí hodnota 

nabývá hodnoty 1):  
 2: Odehrává právě 

teď / Odehrála před 

méně než 3 hod. 

 3: Odehrála týž den 

 4: Odehrála 

předchozí den 

 5: Odehrála před 

více než 1 dnem 
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 6: Nelze určit 

12.ZDROJ 1: Tradiční média – 

přímo 

Příspěvek, který obsahuje přímý odkaz na 

webové stránky tradičního média 

 2: Tradiční média – 

nepřímo 

Příspěvek, který zmiňuje tradiční média, nebo 

obsahuje materiál z tradičních médií (např. 

foto či video politika v televizním vysílání), 

ale na Facebook je nahrán politikem, případně 

jiným Facebookovým profilem 

 3: Jiné  

13.REAKCE číselná hodnota Počet reakcí (to se mi líbí, super, haha, 

paráda, to mě mrzí, to mě štve) 

14.KOMENTÁŘE číselná hodnota Počet komentářů 

15.SDÍLENÍ číselná hodnota Počet sdílení 

16.VLIVNÍ číselná hodnota Počet sdílení stránkami s více než 1 000 

označení to se mi líbí 

17.DATUM Datum Ve formátu DD/MM/RRRR 

18.INTERAKTIVNÍ číselná hodnota Počet komentářů Pavla Bělobrádka pod 

příspěvkem 

19.OZNAČENÍ 1: Stránky Je v textové části příspěvku označena alespoň 

jedna Facebooková stránka? 

 2: Lokace Je u příspěvku označena lokace? 

 3: Události Je u příspěvku označena facebooková 
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událost? 

 

 4: Bez označení  

 

Příloha č. 2: Kódovací arch 

Tabulka 10: Kódovací arch 

 

1.OBDOBÍ 2.FORMAT 3.ODKAZ 4.TRADIČNÍ 5.KLSLOVA 6.REFLEXIVIT7.JAZYK 8.TÉMA 9.POLITÉMA 10.UDALOST 11.RYCHL 12.ZDROJ 13.REAKCE 14.KOMENTÁŘE15.SDÍLENÍ 16.VLIVNÍ 17.DATUM 18.INTERAKTIVNÍ19.OZNAČENÍ
ČSSD chce zničit všechno.. 1 4 1 2 2 4 1 1 3 2 54 4 4 0 03.01.2017 0 4

Brněnští vědci se… 1 2 1 2 3 4 2 1 4 1 31 0 8 1 05.01.2017 4

Rodinná politika… 1 2 2 2 2 2 4 1 1 4 3 54 10 14 0 05.01.2017 0 4

Říkáme to od… 1 1 2

"kdu-čsl 
eet" 2 2 4 4 2 3 64 37 3 0 09.01.2017 0 4

Nesouhlasíme s… 1 1 1 2 2 4 1 1 6 2 32 8 1 0 10.01.2017 0 4

V našem programu… 1 2 2 2 2 2 4 4 2 3 22 16 3 0 11.01.2017 0 4

Hurá, MPSV snad… 1 2 1 2 3 4 4 1 2 1 34 3 5 0 12.01.2017 0 4

Tohle je obrovský… 1 2 1 2 3 4 2 1 4 1 62 1 5 0 13.01.2017 0 4

Čin Jana Palacha… 1 2 2 2

"jan 

palach" 2 3 3 2 3 23 3 0 16.01.2017 0 4

Aplikovaný výzkum… 1 2 2 2

"technologi

cká 
agentura" 1 2 4 2 1 4 3 14 1 0 17.01.2017 0 4

😂😂😂 1 2 1 2 3 1 1 4 1 41 9 0 17.01.2017 0 4

Upřímně lituji odchodu… 1 3 2

"naděžda 
kavalírová" 2 1 3 1 2 3 71 5 5 0 20.01.2017 0 4

Dnes si připomínáme… 1 1 2

"holokaust

" 2 2 3 2 3 90 5 7 1 27.01.2017 0 4

Když chce dnes… 2 2 2 2

"zdravotní 
pojištění 
studenti" 1 3 4 2 2 3 97 14 7 2 31.01.2017 1 4

Včera večer v… 2 3 2

"nechanice 

bělobrádek
" 1 1 2 1 4 3 34 1 2 0 04.07.2017 0 4

Po dnešní schůzce s… 2 1 2

"drahoš 
gazdík 
bělobrádek
" 2 1 4 4 1 2 3 190 15 8 0 04.07.2017 0 4

Velehrad mám moc… 2 3 2

"velehrad 

bělobrádek
" 1 1 2 1 4 3 75 1 1 0 05.07.2017 0 2

Čeká nás hodně… 2 3 2

"mladí 
lidovci 

bělobrádek
" 1 2 2 1 2 3 45 0 4 0 08.07.2017 1, 2

V Brně to bylo… 2 3 2

"bělobráde
k brno" 1 1 2 1 6 3 98 31 22 0 08.07.2017 2 4

Ještě pár fotek… 2 3 2

"bělobráde
k gazdík 
karlovy 

vary" 2 3 2 1 5 3 75 20 0 0 08.07.2017 2 1

Rád jsem převzal… 2 4 2

"česko 
silný hráč v 
evropské 
lize" 1 1 2 1 5 3 16 0 0 10.07.2017 1

Dnes jsem natáčel 2 3 1 2 1 2 1 3 2 76 1 5 1 14.07.2017 0 1

Super! Moc děkuju 2 4 2

"bělobráde
k kniha" 1 1 2 1 5 3 21 1 0 17.07.2017 0 4

Dělám si pořádek… 2 3 2

"bělobráde
k taška" 1 1 1 1 2 3 56 6 0 18.07.2017 0 4

Navrhujeme, ať… 2 4 2

"kdu-čsl 
starostové 
kandidátky
" 2 2 4 3 1 2 3 59 71 0 18.07.2017 8 1

Už zítra zveřejním… 2 3 2

"bělobráde
k telefon" 1 1 2 1 1 3 48 11 0 18.07.2017 1 4
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Obrázky 

Příloha č. 3: Příspěvek „Dnes předávám...“ 

Šest lídrů a osm… 2 1 2

"kdu-čsl 
starostové 
kandidátky
" 2 3 4 3 2 3 108 45 8 1 19.07.2017 0 4

bez textu 1 2 3 2

"bělobráde
k 

autogrami

áda" 1 3 2 2 3 16 0 0 19.07.2017 4

Poslanec Josef… 2 3 2

"bělobráde
k 

náplavka" 1 1 2 1 1 3 10 1 1 0 19.07.2017 0 1

Ještě jsem na… 2 2 3 2

"bělobráde
k 

náplavka" 1 1 2 1 2 3 56 8 0 19.07.2017 2 4

Od 12 hodin… 2 3 2

"bělobráde
k telefon" 1 1 2 1 1 3 7 0 0 20.07.2017 4

Zavolejte mi na… 2 4 2

"bělobráde
k telefon" 1 1 2 1 2 3 22 6 5 1 20.07.2017 0 4

Díky za vaše… 2 4 2

"bělobráde
k telefon" 1 1 2 1 2 3 19 1 0 20.07.2017 0 4

Je pro mě velkou… 2 2 2 2

"bělobráde
k podpora 

vzdělání" 1 1 4 4 2 3 19 0 7 0 20.07.2017 4

Na hodinu jsem… 2 3 2

"colours of 

ostrava 

politici" 2 1 1 1 6 3 257 20 4 0 21.07.2017 2 1, 2

Autogramiáda za… 2 3 2

"belobrade

k 

autogrami

ada 

ostrava" 1 2 2 1 6 3 17 5 3 0 21.07.2017 2 2

Sledujte živě… 2 2 3 2

"belobrade

k xcamp" 1 1 2 1 1 3 11 0 2 0 21.07.2017 1, 2

Za největší… 2 3 2

"belobrade

k xcamp" 1 1 2 1 2 3 32 1 1 0 21.07.2017 0 2

Dnes budu na… 2 3 2

"žireč 
slavnosti" 1 1 1 1 1 3 19 1 0 22.07.2017 0 2, 3

Na Svatoanenských… 2 3 2

"žireč 
slavnosti" 1 1 2 1 3 3 33 0 5 1 22.07.2017 1, 2

Dnes předávám… 2 3 2

"lukostrelb

a nove 

mesto nad 

metuji" 1 1 2 1 3 3 57 1 0 23.07.2017 0 4

Investice do… 2 3 2

"belobrade

k vondrak" 1 1 4 2 1 5 3 13 4 1 1 24.07.2017 0 2

S Andrejem… 2 4 1 2 1 4 3 1 5 2 65 36 0 24.07.2017 0 4

Bez textu 2 2 4 2

"kdu-čsl" 
hodnoty 1 3 2 1 3 3 31 8 0 26.07.2017 0 4

Už za moment… 2 3 1 2 1 2 1 1 2 31 14 0 27.07.2017 1 1

Moje žena… 2 3 1 2 1 1 1 5 2 62 3 0 27.07.2017 0 4

Zdravím z… 2 4 2

"olešenské 
kulturní 
léto" 1 1 1 1 3 3 42 4 6 1 29.07.2017 0 2

Rodina, cukrová… 2 4 2

"žireč 
slavnosti" 1 1 1 1 5 3 65 2 10 1 30.07.2017 0 1

Bez textu 3 2 3 2

"kdu-čsl 
víra" 1 3 2 1 2 3 80 6 0 31.07.2017 0 4

Chcete se mě… 2 3 2

"bělobráde
k telefon" 1 1 2 1 1 3 21 4 0 31.07.2017 1 4

Sobotní kulturní… 2 3 2

"olešenské 
kulturní 
léto" 1 1 1 1 5 3 24 0 3 0 31.07.2017 2

Sobotní kulturní… 2 3 2

"olešenské 
kulturní 
léto" 1 1 1 1 5 3 24 0 3 0 31.07.2017 2
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Obrázek 15: Příspěvek „Dnes předávám...“ 

 

Zdroj: Facebook 

Příloha č. 4: Příspěvek „Říkáme to od...“ 

Obrázek 16: Příspěvek „Říkáme to od...“ 

 

Zdroj: Facebook 

Příloha č. 5: Příspěvek „Brněnští vědci...“ 
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Obrázek 17 Příspěvek „Brněnští vědci...“ 

 

Zdroj: Facebook 

Příloha č.6: Příspěvek „Moje žena…“ 

Obrázek 18: Příspěvek „Moje žena…“ 

 

Zdroj: Facebook 
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Příloha č.7: Příspěvek „Včera večer v…“ 

Obrázek 19: Příspěvek „Včera večer v…“ 

 

Zdroj: Facebook 

Příloha č.8: Příspěvek „ČSSD chce zničit všechno…“ 
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Obrázek 20: Příspěvek „ČSSD chce zničit všechno…“ 

 

Zdroj: Facebook 

 

 


