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Anotace 

Práce se zabývá analýzou využívání informací ze sociální sítě Twitter při 

novinářské práci. Na událostech vládní krize v květnu 2017 zkoumám zapojení informací 

z Twitteru do zpravodajské produkce. Pro účely analýzy jsem zvolila tři zpravodajské 

servery: Aktuálně.cz, iDnes.cz a iRozhlas.cz. Cílem práce je zjistit, jakou mírou a jakým 

způsobem byly zapojeny informace z Twitteru do zpravodajství vybraných portálů během 

vládní krize. Dalším cílem je analyzovat výběr zdrojů z Twitteru. Zkoumání vychází 

z metody kvantitativní obsahové analýzy, která umožňuje přesně vyjádřit míru zastoupení 

informací ze sociální sítě ve sledovaném obsahu. Teoretická část bakalářské práce 

charakterizuje síťová digitální média a popisuje procesy digitální mediamorfózy 

a konvergence, které jsou spojeny s nástupem tzv. nových médií. Teoretická část dále 

představuje sociální síť Twitter, její vznik a principy fungování, se zvláštním důrazem na 

roli Twitteru jako zdroje novinářské práce. Praktická část kromě samotné analýzy obsahuje 

také představení výzkumné metody, tj. kvantitativní obsahové analýzy, popis politického 

kontextu sledovaného období a charakteristiku vybraných zpravodajských serverů. 

Výsledky analýzy jsou nejprve prezentovány pro každé zvolené médium zvlášť a následně 

práci uzavírá srovnání a reflexe zjištěných poznatků.  

Annotation 

The bachelor thesis deals with an analysis of the use of information from the social 

networking service Twitter in the process of journalistic work. I study the employment of 

information from Twitter in news during the government crisis in May 2017. For the 

analysis, I chose three online news sites: Aktuálně.cz, iDnes.cz and iRozhlas.cz. The goal 

of this thesis is to find out to what extent and in which way was the information from 

Twitter involved in the coverage of the government crisis in the chosen news sites. 

Another goal is to analyse the selection of sources from Twitter. The research follows 

a method of quantitative content analysis, which allows us to describe an exact extent of 

the involvement of information from the social network in the analyzed content. The 

theoretical part of the bachelor thesis characterizes the network digital media and describes 

the processes of digital mediamorphosis and convergence, which are related to the rise of 

the so-called new media. The theoretical part then introduces the social network site 

Twitter, its establishment and principles of its functioning, with a special focus on the role 

of Twitter as a source of journalistic work. Besides the analysis itself, the practical part 



also contains an introduction of the research method, i.e. the quantitative content analysis, 

a description of the political context of the observed period and characterization of the 

chosen news sites. Results of the analysis are first presented for each of the chosen media 

separately and then the thesis is concluded by comparison and reflection of the ascertained 

findings. 
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 Úvod 
Sociální síť Twitter se za třináct let své existence etablovala jako jedna 

z nejznámějších a nejvyužívanějších mikroblogovacích platforem. Počet měsíčních 

aktivních uživatelů dosáhl v minulém roce přes tři sta milionů. Mikroblogování bylo 

v začátcích koncipováno především jako společenská aktivita, ale bezesporu má zajímavé 

využití i v žurnalistice. Tato sociální síť, dříve označována za SMS internetu, dnes funguje 

jako důležitý nástroj politické, marketingové i mediální komunikace. 

Práce se zabývá analýzou žurnalistického využití sociální sítě Twitter v online 

zpravodajství. Teoretický rámec práce tvoří především úvahy o proměně médií vlivem 

digitální mediamorfózy a konvergence. Jedním z projevů tzv. uživatelské konvergence je 

podle Jakubowicze (2013) vznik aktivních uživatelů médií, kteří obsahy nejen konzumují, 

ale také produkují. Nejvíce se tento jev odráží právě v prostředí sociálních sítí. Nemění se 

pouze způsob chování uživatelů a konzumace mediálních obsahů. Přelom 20. a 21. století 

přinesl řadu radikálních změn v oblasti samotných mediálních a komunikačních 

technologií. Mluvíme o vzniku tzv. nových médií, přičemž rámec této proměny tvoří již 

zmíněné konvergence a digitální mediamorfóza. Při vymezení pojmu nová média, 

respektive síťová digitální média, vycházím z úvah teoretiků Karola Jakubowicze (2013) 

a Lva Manoviche (2002). Teoretické uvažování uzavírá zevrubná charakteristika sociální 

sítě Twitter a výklad principů, na nichž funguje, se zvláštním důrazem na její roli 

v žurnalistice. 

Empirická část má za cíl analyzovat roli Twitteru jako zdroje novinářské práce. 

Konkrétně jsem za téma zvolila Twitter jako zdroj novinářské práce ve vybraných 

internetových zpravodajských portálech během vládní krize v květnu 2017. Hlavním cílem 

je tedy analyzovat zapojení informací ze sociální sítě Twitter do obsahu zpravodajství 

o vládní krizi v internetových médiích. Pro účely analýzy jsem zvolila tři zpravodajské 

servery: Aktuálně.cz, iDnes.cz a iRozhlas.cz. Jedná se o tři různé portály s odlišnou 

historií, vlastnickou strukturou, obsahem i návštěvností. Období vládní krize jsem pro 

zkoumání zapojení Twitteru do online zpravodajství zvolila z několika důvodů. Oznámení 

rezignace premiérem Sobotkou bylo překvapivou událostí, následná vládní krize zároveň 

trvala dostatečně dlouhou dobu, aby bylo možné shromáždit adekvátní množství informací 

a dat pro potřeby analýzy. Krize vlády trvající celý květen 2017 byla tou dobou 

nejvýznamnější vnitropolitickou událostí a získala tak dostatečnou pozornost médií. Ze 
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stejného důvodu jsem předpokládala značný zájem uživatelů Twitteru o politické dětí a tím 

pádem také zvýšenou aktivitu na sociální síti. 

Pomocí metody kvantitativní obsahové analýzy zkoumám míru zapojení informací 

z Twitteru do obsahu zpravodajství o vládní krizi, dále analyzuji způsob přebírání 

informací a jejich zařazení do textů a zdroje informací. Práce má za cíl zodpovědět 

následující výzkumné otázky: Jakou mírou byly zapojeny informace ze sociální sítě Twitter 

do obsahu zpravodajských portálů během vládní krize v květnu 2017? Jakým způsobem 

byly informace přejímány a zapojeny do obsahu? Jaké zdroje informací z Twitteru média 

volila? 

Tuto výzkumnou metodu jsem zvolila především proto, že umožňuje kvantitativní 

popis mediovaných obsahů, poskytuje objektivní výsledek zkoumání, který je možné 

vyjádřit statisticky a přehledně demonstrovat pomocí grafů a tabulek. Podrobnému popisu 

jednotlivých kroků a postupů analýzy se věnuje kapitola 2.1. Metodologie. 

Na závěr bych ráda uvedla, že kvantitativní obsahová analýza vyžaduje přesnou 

definici výzkumného vzorku a konkrétní vymezení měřitelných znaků a kategorií. 

Vytvoření předem daných kategorií u zkoumaných proměnných má podle kritiků obsahové 

analýzy zásadní vliv na výsledek výzkumu (Trampota, 2010, s. 110). Přirozeně, z důvodů 

časových i osobních, musel být výběrový vzorek i počet sledovaných kategorií v této práci 

omezen. Je proto nutné při interpretaci předložených závěrů brát v potaz zkoumaný vzorek 

i kategorie a mít na paměti určitá omezení zvolené výzkumné metody. Ačkoliv se 

s empirickou částí pojí jistá omezení, má tato práce za cíl představit roli sociální sítě 

Twitter v žurnalistickém prostředí, a to především propojením výzkumné části se 

zevrubným teoretickým rámcem. 
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1.  Teoretická část 

1.1. Konvergence médií 
Média prošla na přelomu dvacátého a dvacátého prvního století mnoha změnami. 

Nejvýraznější změna nastala s nástupem internetu a s rozvojem počítačových sítí. Mediální 

teoretik Lev Manovich (2002, s. 19) dokonce mluví o nové mediální revoluci: „Stejně jako 

měly ve čtrnáctém století tiskařský lis a v devatenáctém století fotografie revoluční dopad 

na vývoj moderní společnosti a kultury, dnes se nacházíme uprostřed nové mediální 

revoluce – jsme svědky posunu veškeré kultury k počítačem zprostředkovaným formám 

produkce, distribuce a komunikace.“ Citovaný autor také dodává, že „revoluce 

počítačových médií ovlivňuje všechny stupně komunikace, včetně získávání, manipulace, 

ukládání a distribuce. Zároveň ovlivňuje všechny druhy médií – text, statické i pohyblivé 

obrázky, zvuk a prostorové konstrukce“ (op. cit., s. 19). 

Digitalizace proměnila tradiční média a dnes mluvíme o tzv. nových médiích. Pro 

pochopení jejich fungování je důležité nejprve popsat dva jevy: konvergenci 

a mediamorfózu. 

1.1.1.  Mediamorfóza 

Autorem pojmu mediamorfóza je mediální teoretik Roger Fidler. V jeho pojetí 

termín znamená „transformaci komunikačních prostředků obvykle způsobenou složitým 

vzájemným působením potřeb, komunikačních a politických tlaků i sociálních 

a technologických inovací“ (Fidler, 1997, XV, cit. podle Moravec, 2016, s. 33). Teoretik 

médií a vysokoškolský pedagog Václav Moravec (2016, s. 12) k tomu dodává, že 

„příznačná je pro ni paradigmatická proměna mediálních systémů západních zemí 

vyvolaná nástupem síťových digitálních médií.“ Proto se můžeme setkat také s termínem 

digitální mediamorfóza. Pojem mediamorfóza tedy vyjadřuje proces nebo období změny 

mediálního systému. S touto transformací se pojí velká škála jevů. Zastřešujícím jevem je 

konvergence, která je hlavním znakem současné (podle Fidlera již třetí) mediamorfózy. Jak 

již bylo řečeno, jsme svědky revoluční proměny mediálního systému. Abychom mohli 

konkrétní změny pochopit, musíme nejprve popsat proces konvergence. 
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1.1.2. Konvergence 

Problematikou konvergence se již zaobírala velká řada mediálních teoretiků. Jasná 

a stručná definice tohoto procesu se těžko nachází. Jedná se o velmi komplexní fenomén, 

jenž má různé podoby. Představy o konvergenci se mění zejména proto, že mediální 

systémy se stále vyvíjí. V bakalářské práci není možné obsáhnout a popsat všechny úvahy 

spojené s konvergencí, proto vycházím především z prací mediálních teoretiků Karola 

Jakubowicze (2013) a Václava Moravce (2016), kteří ve svých studiích přehledně shrnuli 

dosavadní uvažování o konvergenci a doplnili ho vlastními poznatky. 

Jak připomíná Václav Moravec (2016, s. 22), o konvergenci se začalo mluvit již na 

počátku 80. let minulého století – a to s nástupem již zmíněné digitalizace. 

Z počátku byla konvergence chápána především jako technologická změna, 

mluvíme tedy o technologické konvergenci. Tu popsala Evropská komise v tzv. Zelené 

knize o konvergenci již v roce 1997. Evropská komise poukázala ve svém výkladu podle 

Karola Jakubowicze na dva významy termínu konvergence: „Schopnost různých sítí 

poskytovat stejné obsahy a podobné druhy služeb anebo spojení takových uživatelských 

přístrojů jako je telefon, televizor a osobní počítač do jednoho zařízení“ (European 

Commision, 1997, s. 1, cit. podle Jakubowicz, 2013, s. 27). 

Jakubowicz (2013, s. 27) k definici konvergence doplňuje, že se „objevuje ve dvou 

hlavních významech: jako popis technických aspektů integrace telekomunikace, 

informatiky a médií, a také jako metafora rozsáhlého procesu změn, k němuž tento jev 

přispívá.“ Jedno je jasné, konvergence je především fenomén sbližování a propojování. 

Dochází k ní ovšem na několika rovinách napříč mediálním systémem. 

Václav Moravec (2016) uvádí celkem šest rovin konvergence. Na následujících 

řádcích je stručně popíši. 

První rovinu tvoří technologická konvergence, kterou jsem zmiňovala již výše 

v souvislosti s Evropskou komisí. Pro připomenutí se jedná zejména o sbližování 

a spojování jednotlivých přístrojů umožňujících mediální komunikaci a konzumaci obsahů 

do jednoho. Příkladem technologické konvergence jsou především chytré mobilní telefony 

(smartphone) a hybridní televize. Tyto přístroje v sobě díky internetu integrují tradiční 

a nová média. 

Uživatelská konvergence popisuje proměny v chování příjemců mediálních obsahů. 
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Moravec (2016, s. 14) zmiňuje jevy jako rozptýlené publikum s rozptýlenou pozorností 

nebo proměna vztahů mezi tvůrci a příjemci. Autor navazuje na úvahy spisovatele Alvina 

Tofflera, který v knize Třetí vlna přišel s termínem prozument. Toffler popisuje propojení 

role producenta (výrobce) a konzumenta (spotřebitele) a tuto teorii můžeme podle Moravce 

vztáhnout i na mediální prostředí. Důsledkem digitální mediamorfózy je vznik nového typu 

sociálního aktéra – produživatele (op. cit., s. 71-72). S tímto pojmem přišel již teoretik 

médií Axel Bruns, když zavedl anglický termín produsage – do češtiny překládán jako 

produžívání (op. cit., s. 75). 

Podle Moravce (2016, s. 14) „odkazuje koncept produživatelů a produžívání na 

stírání hranic mezi producenty a uživateli v prostředí webu 2.0 a sociálních sítí.“ Karol 

Jakubowicz (2013, s. 23) také upozorňuje na konvergencí ovlivněnou „proměnu dříve 

pasivních příjemců mediálních obsahů na tzv. prozumenty, kteří tyto obsahy samostatně 

vytvářejí.“ Sociální sítě a další platformy umožňují uživatelům obsah nejen pasivně 

přijímat, ale také aktivně vytvářet. Vznik produživatelů je pouze jeden z mnoha projevů 

uživatelské konvergence. 

Dalším důsledkem uživatelské konvergence, který úzce souvisí také se sociálními 

sítěmi, je fenomén multitaskingu (Moravec, 2016, s. 72). Multitasking není na poli médií 

novým jevem a nelze tvrdit, že vznikl s digitalizací. Jako příklad můžeme uvést kulisový 

poslech rozhlasu, kdy je běžné, že posluchači vykonávají během poslechu rozhlasové 

stanice jiné činnosti. Stejné tvrzení můžeme vztáhnout na televizi. Digitální mediamorfóza 

tento fenomén pouze umocnila. Technologická konvergence v podobě chytrých telefonů 

(ale také tabletů, notebooků a dalších přístrojů) umožnila uživatelům konzumovat různé 

mediální obsahy v jeden čas. Jako typický příklad uvádí Moravec (op. cit., s. 72) situaci, 

kdy „surfujeme po internetu, sledujeme u toho televizní seriál, který souběžně 

komentujeme s přáteli na sociálních sítích prostřednictvím chytrého telefonu.“ Shodně 

uvažuje také Jakubowicz (2013, s. 42): „Blogy a sociální sítě Facebook či Twitter 

umožňují lidem dívat se na televizi a zároveň diskutovat na internetu o tom, na co se 

dívají.“ 

O vlivech uživatelské konvergence bylo publikováno mnoho studií a vyřčeno 

mnoho teorií. Pro účely této bakalářské práce řekněme ve zkratce, že digitální 

mediamorfóza proměňuje nebývalým způsobem chování uživatelů a konzumaci 

mediálních obsahů. Konvergence rozhodně není záležitostí pouze technologických změn, 
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ale podmiňuje také řadu společenských změn. 

Konvergence ovlivňuje rovněž fungování mediálního systému a chování 

telekomunikačních a mediálních organizací. V této souvislosti uvažuje Moravec (2016) 

o korporátní a socio-funkcionální konvergenci. Korporátní konvergence vede ke vzniku 

korporace, která vyvíjí svou činnost v různých oblastech komunikace a na různých 

platformách. Citovaný autor zdůrazňuje především vliv internetu a sociálních sítí, které 

rozšířily pole působnosti mediálních podniků a učinily z nich multimediální organizace 

(Moravec, 2016, s. 105). Socio-funkcionální konvergence je podle Moravce (op. cit., 

s. 106) založená na tom, že „telekomunikační firmy se stále častěji věnují podobné činnosti 

jako mediální organizace.“ 

Korporátní konvergence proměnila podobu zpravodajství v prostředí internetu. 

Obsah zpravodajských serverů se od tradičních tištěných deníků nejvíce liší právě 

zapojením multimediálního obsahu. Ostatně téma této bakalářské práce – Twitter jako 

zdroj novinářské práce – vychází také z principu korporátní konvergence. Zapojení 

informací ze sociálních sítí do textů online zpravodajství často funguje na bázi obrázku, 

interaktivního odkazu nebo videa. Podrobněji se tomuto tématu budu věnovat v praktické 

části práce. 

Prostorová konvergence souvisí především s globalizací mediálního systému. 

Regulační konvergence vede k propojení regulace telekomunikací a audiovizuálních médií. 

Nástup internetu a rozvoj nových médií ovlivnil uvažování o dosavadní podobě regulace 

(Moravec, 2016, s. 37). 

Se vznikem a rozvojem nových médií souvisejí všechny roviny konvergence. Pro 

studium sociálních sítí a jejich vlivu na novinářskou práci jsou nejrelevantnější především 

technologická, uživatelská a korporátní konvergence. 

Kromě výše popsaných rovin konvergence je nutné také zmínit posun, ke kterému 

došlo na úrovni sociální a mediální komunikace. Internet umožnil vznik nových forem 

a modelů komunikace. Podrobněji se proměnám sociální komunikace věnuje další kapitola, 

která definuje tzv. nová média a jejich vliv na komunikaci. 

1.2. Charakteristika síťových digitálních médií 
Digitalizace a nástup internetu proměnily mediální systém. Na scénu přišla tzv. 
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nová média. Ovšem jak poznamenává Václav Moravec (2016, s. 28), označení nová média 

není přesné, „protože v čase se jeho význam mění. O tom, která média označíme za nová 

a která za tradiční či stará, rozhoduje zpravidla referenční bod.“ Moravec i další mediální 

teoretici proto raději používají pojem síťová digitální média, jelikož jejich vznik je 

podmíněn nástupem digitalizace a počítačových sítí. 

Karol Jakubowicz (2013, s. 16) připomíná, že „digitalizace jako hlavní příčina 

konvergence postupně mění všechna elektronická média na nová média: multimediální, 

interaktivní, potenciálně nelineární (na vyžádání), schopná propojit masovou a individuální 

komunikaci.“ 

Teoretik médií Terry Flew definuje síťová digitální média pomocí dvou znaků: 

„digitalizace (neboli převod informací do binárního kódu jedniček a nul) a konvergence 

(sbližování obsahu, médií a technologií)“ (Flew, 2008, cit. podle Moravec, 2016, s. 29). 

Tato definice opět odkazuje zpět na začátek – k digitální mediamorfóze. 

1.2.1. Definice pojmu médium 

Než se pustím do podrobnější charakteristiky síťových digitálních médií, je 

nasnadě nejprve vyložit samotný pojem médium. Slovo médium pochází z latiny 

a znamená prostředek, prostředníka, zprostředkující činitel (Jirák, 2003, s. 16). Mediální 

teoretici Jan Jirák a Barbara Köpplová (2003, s. 16) upřesňují význam slova médium 

v sociální komunikaci jako to, „co zprostředkovává někomu nějaké sdělení, tedy médium 

komunikační.“ 

Mezilidská komunikace se dle Jiráka a Köpplové (op. cit., s. 16) dělí na 

intrapersonální, interpersonální, skupinovou, meziskupinovou, institucionální/organizační 

a celospolečenskou. Mediální komunikaci řadíme do kategorie celospolečenské, jelikož 

masová média zpřístupňují komunikaci celé společnosti. 

Základem veškeré komunikace jsou podle Jiráka a Köpplové (op. cit., s. 17) tzv. 

kódy (neboli znaky a pravidla pro jejich používání), které umožňují přenos sdělení mezi 

účastníky komunikace. Patří sem přirozené jazyky, například čeština. Považujeme je tedy 

za primární komunikační média (Jirák, 2003, s. 17). Rozvoj lidské civilizace zvýšil nároky 

na mezilidskou komunikaci a primární média přestala být dostačujícím prostředkem. Jak 

uvádí Jirák a Köpplová (op. cit., s. 17): „Rostla potřeba přenášet sdělení na větší 

vzdálenost, nabídnout je v co nejkratším čase co největšímu počtu lidí či skupinám 
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a zaznamenávat je tak, aby vydržela co nejdéle.“ Vyvinula se tedy sekundární komunikační 

média: obrázky, písmo, telegraf, telefon. Sloužila především ke komunikaci na větší 

vzdálenosti a k uchování informací. Postupně se ze sekundárních médií vyvinula média 

terciární (neboli masová). Sem řadíme tisk a rozhlasové a televizní vysílání, které reagují 

na potřebu něco sdělovat široké veřejnosti. Novou kategorii vytvořila komunikace 

zprostředkovaná počítačovými sítěmi – vznikla kvartérní média (neboli síťová). 

Z tohoto dělení je také možné odvodit problematiku termínu nová média. Média se 

vyvíjí spolu s lidskou civilizací a již několikrát v minulosti nové technologie výrazně 

proměnily mediální komunikaci (například telegraf, telefon, a především rozhlas 

a televize). Je tedy zřejmé, že označení nové médium je pouze dočasné, protože každé nové 

médium bude v určitý čas zastaráno a stane se z něj médium běžné nebo tradiční. 

Z toho důvodu se termín síťová digitální média jeví přesnější, jelikož odkazuje na 

vlastnosti a principy fungování těchto komunikačních prostředků, spíše něž pouze na jejich 

novost. V této práci budu používat oba termíny jako synonyma. 

1.2.2. Nová média a komunikace 

Síťová digitální média se od těch tradičních masových médií (především rozhlasu 

a televize) liší tím, že umožňují různé druhy komunikace. Jakubowicz (2013, s. 28-29) 

popisuje vliv internetu na komunikaci: „Internet umožňuje zároveň jak synchronní 

(lineární), tak i asynchronní (nelineární) komunikaci, tedy interpersonální (one to one), 

jednosměrnou (one to many), skupinovou (few to few) i distribuční (many to many) 

komunikaci.“ 

Jakubowicz (2013, s. 29) dále upozorňuje v návaznosti na další teoretiky na vznik 

nové kategorie, tzv. masové interpersonální komunikace (masspersonal communication), 

kdy se prakticky jedná o interpersonální komunikaci s veřejným charakterem v podobě 

blogů a sociálních sítí. 

Můžeme tedy tvrdit, že u síťových digitálních médií dochází také k určité formě 

konvergence komunikace. Jakubowicz (op. cit., s. 29) upozorňuje na to, že chytré telefony 

s přístupem k internetu v sobě „spojují vlastnosti interpersonální a masové komunikace 

i veřejné a privátní komunikace.“ 

Mediální teoretici se shodují, že síťová digitální média zapříčinila vznik nového 

typu komunikace – síťové komunikace (networked communication). Mediální teoretička 



11 

José van Dijck (2013, s. 4) upozorňuje na fakt, že „rozšíření online platforem pohání 

uživatele k tomu, aby přesunuli své sociální, kulturní i pracovní aktivity do tohoto online 

prostředí.“ Autorka při popisu síťové komunikace doplňuje, že digitální média vytvořila 

zcela novou online vrstvu, skrze kterou lidé organizují své životy. 

Podobně jako Jakubowicz si i José van Dijck všímá změn, které sociální média 

způsobila na poli mezilidské komunikace. Vznik nového online prostředí ovlivňuje 

chování uživatelů na individuální, skupinové i celospolečenské úrovni a dochází k stále 

většímu vzájemnému pronikání online a offline světů. Podle van Dijck (2013, s. 7) 

„sociální sítě bezesporu změnily podstatu soukromé a veřejné komunikace.“ Předávání 

informací a komunikace skrze síťová digitální média, zejména pak skrze sociální sítě, 

nabírají nové významy a stávají se součástí veřejné sféry, ve které mohou mít dalekosáhlý 

a dlouhotrvající efekt (op. cit., s. 6-7). 

Problematikou síťových médií se zabýval i sociolog médií Jan van Dijk (2012), 

který navázal na koncept síťové komunikace a představil teorii síťové společnosti. Definuje 

ji jako moderní formu společnosti, která je založená na infrastruktuře sociálních 

a mediálních sítí, které formují primárním způsobem organizační struktury této 

společnosti. Síťová společnost organizuje své vztahy prostřednictvím síťových digitálních 

médií na všech úrovních: individuální, skupinové i celospolečenské (Dijk, 2012, s. 24). 

1.2.3. Znaky nových médií podle Jakubowicze 

Hlavní tendence proměny médií rozvíjí ve své studii Karol Jakubowicz (2013). 

Jeho charakteristiku digitalizací podmíněné evoluce médií vyložím stručně na 

následujících řádcích. 

Prvním znakem je dematerializace. Slovy Jakubowicze (2013, s. 16): „Média se 

odpoutávají od svých tradičních nosičů.“ Jako příklady uvádí e-knihy nebo hudbu ve 

formátu MP3. Další tendenci pojmenovává citovaný autor jako kompletní vypuštění 

archivů na svobodu (op. cit., s. 17). Díky internetu dochází k zpřístupnění veškerých 

archivů, postupně jsou skenována a digitalizována tištěná média. Internet také poskytl 

neomezený prostor pro archivy televizních a rozhlasových stanic. Nová média působící 

v prostoru webu tedy přinesla revoluční změnu ve způsobu uchovávání informací 

a mediálních obsahů. S tímto jevem souvisí i další tendence nových médií. 

Nové technologie podle Jakubowicze způsobily přechod z lineárních na nelineární 
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média. Autor jako příklad uvádí internetovou službu catch up TV, tedy „možnosti přístupu 

(rovněž prostřednictvím počítačů nebo chytrých telefonů, tzv. smartphonů) k vybraným 

pořadům po určité době, jež uplynula od jejich odvysílání (obvykle týden)“ (Jakubowicz, 

2013, s. 18). Dále svoji úvahu rozvíjí: „Interaktivní digitální média dále umožnila svobodu 

samotné akce – tedy vlastní volbu přijímaných obsahů v systémech „na vyžádání“ (model 

pull)“ (op. cit., s. 18). Tímto tvrzením odkazuje Jakubowicz na uživatelskou konvergenci 

a fenomén aktivního publika. 

Další dvě charakteristiky také souvisejí s uživatelskou konvergencí. Jakubowicz 

(2013, s. 19-20) zmiňuje personalizaci a individualizaci, kdy se masová média 

přizpůsobují potřebám jednotlivců. Vznikají tzv. rádia na míru (například internetové 

rádio Last.fm nebo služba Spotify). Nová média jsou specifická tím, že umožňují 

konzumaci obsahů podle toho, co zajímá uživatele. 

Výrazná tendence síťových digitálních médií souvisí s již zmíněnou proměnou 

vztahů mezi tvůrci a příjemci obsahů. Jakubowicz (2013, s. 20) přichází s označením 

uživatel novinářem, které de facto specifikuje již zavedený pojem produživatel. Dnes je již 

běžnou praxí mnoha mediálních organizací využívat obsah zaslaný uživateli (tzv. user-

generated content) (op. cit., s. 20). Jako příklad bych zmínila platformy CNN iReport nebo 

ČT iReportér. Zajímavé jsou v tomto kontextu také sociální sítě, které během krizových 

a neočekávaných událostí mohou sloužit jako zdroj informací a obsah přebíraný z účtů 

mimo jiné i běžných uživatelů se stává součástí online zpravodajství. 

Poslední tendencí, kterou Jakubowicz zmiňuje, je deintermediace. Jednoduše lze 

tento pojem definovat slovy autora jako „schopnost oslovit příjemce přímo, bez 

zprostředkování tradičními médii“ (Jakubowicz, 2013, s. 21). Citovaný autor přináší dva 

dílčí pojmy: deinstitucionalizaci masové komunikace (společenská komunikace probíhá 

mimo institucionální systém masových médií) a dematerializaci informací (obsah 

v podobě digitálních souborů) (op. cit., s. 56). 

1.2.4. Znaky nových médií podle Manoviche 

Charakterizovat znaky nových médií se pokusil také počítačový teoretik Lev 

Manovich (2002). Definoval pět základních principů: číselná reprezentace, modularita, 

automatizace, variabilita, překódování (Manovich, 2002, s. 27-48). Zatímco Jakubowicz 

(2013) zkoumá nová média především ve vztahu ke společnosti a komunikaci, Manovich 
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vnímá spíše technické aspekty proměny médií. V této podkapitole stručně představím 

jednotlivé principy nových médií podle Manoviche. 

Číselná reprezentace znamená, že všechna nová média jsou tvořena digitálním 

kódem. Z toho vyplývají dva důsledky. Nová média mohou být vyjádřena formálně 

(matematicky) a mohou být předmětem manipulace (například úprava digitálních 

fotografií), stávají se podle Manoviche (2002, s. 27-30) programovatelná. 

Druhým principem je modularita neboli tvárnost. Nová média mají strukturu tzv. 

fraktálu (útvaru složeného z velkého množství menších útvarů). Digitální média jsou 

tvořena oddělenými jednotkami, které mohou být libovolně upravovány a měněny 

nezávisle na sobě nebo celku. Digitální média lze podle Manoviche (op. cit., s. 30-31) 

rozložit až na nejmenší části (pixely, znaky, symboly).  

Automatizace vychází z předchozích dvou principů (číselná reprezentace 

a modularita), které umožňují automatizaci části výroby, distribuce a konzumace médií 

(Manovich, 2002, s. 32). Dnes jsme již zvyklí na všudypřítomnou automatizaci a velká část 

počítačem zprostředkované tvorby obsahů podléhá automatickým procesům. Zajímavým 

a aktuálním fenoménem je umělá inteligence, která pomalu vstupuje do mediální i sociální 

komunikace (jako příklad bych uvedla vývoj chytrých osobních asistentů, nebo zavádění 

umělé inteligence do redakčních systémů). Dalším příkladem automatizace mohou být 

algoritmy, které třídí a řadí obsah na sociálních sítích. 

Variabilita opět vychází z prvních dvou principů. Nová média mohou podle 

Manoviche (op. cit., s. 36) existovat v mnoha různých (potenciálně nekonečných) verzích. 

Tradiční média mají pevnou podobu (lze vytvářet pouze totožné kopie), zatímco pro nová 

média lze použít výrazy jako tekutá nebo mutující média. Zejména pomocí počítače a již 

zmiňované automatizace je možné vytvářet libovolné množství různých verzí (Manovich, 

2002, s. 36). 

Zde je možné navázat na Jakubowicze (2013) a připomenout, že nová média 

přestávají podléhat potřebám jednoho masového publika, ale vychází z principu aktivního 

uživatele. Jakubowicz zmiňuje personalizaci a individualizaci nových médií a tyto jevy 

navazují na princip variability. Manovich (2002, s. 36) k tomuto principu dodává, že 

„logika nových médií odpovídá postindustriální logice výroby na zakázku.“ 

Překódování je poslední charakteristikou nových médií. Vychází z principu 
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komputerizace, kdy médium tvoří dvě oddělené vrstvy – kulturní (obsah a význam obrazu, 

textu, videa) a počítačová (datová struktura, počítačový jazyk). Uživatelé vnímají kulturní 

vrstvu, které rozumí, a počítačová vrstva slouží ke komunikaci uvnitř počítače. Ačkoliv se 

jedná o oddělené vrstvy, navzájem se ovlivňují. Vývoj počítačové techniky mění kulturní 

vrstvu nových médií a média naopak ovlivňují vývoj počítačů (Manovich, 2002, s. 45-48). 

Je namístě závěrem připomenout Manovichovu (op. cit., s. 48) úvahu, že „abychom 

porozuměli logice nových médií, musíme se obrátit k počítačové vědě, ve které můžeme 

najít nové termíny, kategorie a operace charakterizující média, jež se stala 

programovatelná.“ Podle Manoviche (op. cit., s. 48) dochází k přesunu od mediálních 

studií k tzv. softwarovým studiím, jinými slovy od mediální teorie k teorii softwaru. 

1.3. Sociální síť Twitter 
Již jsem definovala pojem nová média (respektive síťová digitální média) 

a procesy, které vedly k jejich vzniku. V této kapitole se budu blíže věnovat sociálním 

sítím, konkrétně Twitteru. Nejprve ale potřebujeme popsat prostředí, ve kterém nová média 

(tím pádem i sociální sítě) fungují. 

Jak již bylo řečeno, vznik síťových digitálních médií podmínily digitalizace 

a nástup internetu. Nová média, jak je známe dnes, tedy působí v prostředí internetu 

a vzešla tím pádem z tzv. webové revoluce (respektive druhé webové revoluce, podrobněji 

dále). Problematická definice pojmu nová média napovídá, že není vždy jasné, která média 

jsou nová a která již stará. Před vznikem webu již existovala určitá forma nových médií. 

Na následujících řádcích stručně popisuji technologie, které předcházely webu, a poté 

samotnou webovou revoluci. 

1.3.1. Předchůdci webu 

Předchůdcem webu a internetové komunikace byl již v sedmdesátých letech 

minulého století teletext, který umožnoval přenos jednoduchého textu a grafiky pomocí 

televizního signálu. Teletext funguje dodnes jako okrajové či doplňkové médium. Jedná se 

o jednosměrnou technologii, která umožňuje šířit pouze omezené množství informací 

(Čermák, 2009, s. 10). Funkce teletextu následně rozšířil videotext – interaktivní 

technologie přenášená televizním kabelem nebo telefonní linkou. Videotext nabízí 

uživatelům podle novináře a publicisty Miloše Čermáka (2009, s. 11) „nepoměrně větší 

množství obsahu, který mohou sami vyhledávat v počítačových databázích.“ 
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S videotextem se rozvíjely také první osobní počítače, v USA se objevily již 

v první polovině sedmdesátých let minulého století. V osmdesátých letech se potom v USA 

začaly objevovat firmy nabízející první online služby, mezi nimi také novinový obsah. 

Jako průkopníka uvádí Čermák (2009) firmu CompuServe, která nabídla formou 

předplatného přístup do databází informací uložených na svém počítači. V průběhu 

osmdesátých let bylo možné postupně číst na počítači články významných amerických 

deníků jako New York Times nebo Washington Post, v další dekádě pak vznikly první 

samostatné elektronické noviny. Videotext zaznamenal úspěch i v Evropě (Minitel ve 

Francii). Mezitím ovšem na scénu přišel web a s ním první internetová revoluce (Čermák, 

2009, s. 12-14). 

1.3.2. Vznik internetu a webu 

Za vznikem webu stál na počátku devadesátých let minulého století anglický fyzik 

Tim Berners-Lee. Tato internetová služba umožňuje sdílet data a obsah mezi počítači. 

Termíny web a internet bývají často zaměňovány nebo používány jako synonyma. Miloš 

Čermák (2009, s. 15) proto upozorňuje na rozdíl mezi těmito technologiemi: „Internet je 

celosvětová decentralizovaná síť vzájemně propojených počítačů. Začala vznikat v 60. 

letech, na významu však získala až s rozmachem osobních počítačů. Naproti tomu web je 

službou, která na internetu funguje. Je to protokol umožňující na internetem propojených 

počítačích sdílení obsahu. Vznikl až počátkem 90. let.“ 

World Wide Web vznikl ve Švýcarském výzkumném středisku CERN, Tim 

Barners-Lee využil principu hypertextu (neboli principu odkazování) a vytvořil jazyk 

HTML (Hyper-Text Markup Language). Web umožnil číst a prohlížet soubory na různých 

počítačích propojených v síti internet (Čermák, 2009, s. 16-18). V ČR byl internet ze 

začátku dostupný především v akademické sféře. Jako oficiální datum připojení Česka 

k internetu uvádí Čermák (op. cit., s. 18) 13. únor 1992. 

Polovina devadesátých let minulého století znamenala vznik prvních novin na 

webu. Prvenství bývá přisuzováno americkému týdeníku Palo Alto Weekly se vznikem 

v roce 1994 (Čermák, 2009, s. 20). Renomované světové deníky postupně ohlašovaly 

vlastní webové stránky a začínaly vytvářet online obsah. V polovině devadesátých let tedy 

můžeme mluvit o vzniku internetové žurnalistiky. 

Mezi průkopníky internetové žurnalistiky v Česku patřili novinář a spisovatel 
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Ondřej Neff, který v roce 1996 založil stránku Neviditelný pes, a podnikatel Ivo Lukačovič 

s webem Seznam.cz. Seznam vznikl v roce 1996 původně jako katalogový vyhledávač, 

v roce 1998 spustil Lukačovič také magazín Novinky.cz, který funguje dodnes ve 

spolupráci Seznamu a deníku Právo (Čermák, 2009, s. 28-29). Na konci devadesátých let 

se na internetu objevily stránky prvních velkých tradičních deníků, vznikly servery 

iDnes.cz a iHned.cz (Bednář, 2011, s. 52). Prvním profesionálním čistě webovým 

zpravodajským portálem se stalo v roce 2005 Aktuálně.cz (Bednář, 2011, s. 46). 

World Wide Web kompletně změnil svět masových médií a odstartoval etapu, 

kterou nazýváme první webová revoluce. Netrvalo však příliš dlouho a teoretici začali 

mluvit o revoluci nové. 

Podle José van Dijck (2013, s. 5) byla síťová média do přelomu tisíciletí především 

obecnými službami, ke kterým bylo možné se přidat a konzumovat jejich obsah, ale služba 

sama o sobě automaticky nepropojovala jednotlivé uživatele. Jednalo se především 

o nástroje jednosměrné komunikace. Online zpravodajství a publicistika, a celkově 

internetová komunikace, dnes již působí v jiném prostředí. Na přelomu tisíciletí totiž došlo 

k druhé revoluci a nastoupil tzv. Web 2.0. 

1.3.3. Web 2.0 

Termín Web 2.0 zpravidla popisuje nové mediální prostředí, tzv. druhou generaci 

webového obsahu. Pojem vymyslel vydavatel Tim O’Reilly v září 2004, kdy jeho 

společnost O’Reilly Media pořádala stejnojmennou konferenci (Kasík, 2009, s. 147). 

Podle teoretičky José van Dijck (2013) došlo během krátké doby necelých deseti let k další 

proměně internetového prostředí a online komunikace. Autorka popisuje přechod ze síťové 

komunikace k platformové společnosti (platformed sociality) a zavádí pojem kultura 

propojenosti (culture of connectivity) (Dijck, 2013, s. 4-5). 

Podle van Dijck (2013, s. 4) vznikla zcela nová internetová sociální infrastruktura, 

která pronikla do všech oblastí kultury. Web 2.0 proměnil online služby, z jednosměrných 

kanálů pro síťovou komunikaci se staly interaktivní, dvousměrné nástroje. Web 2.0 již není 

pouhým nástrojem jednosměrné komunikace, ale stal se funkčním prostředím poskytujícím 

specializované služby na zakázku (Dijck, 2013, s. 6). Těmito nástroji a službami autorka 

myslí sociální sítě, které jsou základem zmíněné kultury propojenosti.  

Přechod na Web 2.0 předznamenaly podle Miloše Čermáka (2009, s. 34) dva nové 
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projekty – vyhledávač Google (1998) a služba Blogger (1999). 

Zásadní proměnou prošel způsob tvorby obsahu a komunikace mezi uživateli 

v prostředí internetu. Pro Web 2.0 jsou charakteristické dva jevy: personalizace (neboli 

přizpůsobení obsahu stránky potřebám a zájmům uživatelů) a participace (spoluúčast, 

podílení se na obsahu) (Čermák, 2009, s. 34). Web 2.0 se oproti původní verzi projevuje 

především mnohem větší interaktivitou. Miloš Čermák (op. cit., s. 38) popisuje specifickou 

proměnu médií v novém prostředí: „Zatímco starý koncept médií je jako přednáška, kdy 

jeden mluví a ostatní naslouchají, tak nový koncept je společná debata a konverzace.“ 

Spuštění služby Blogger v roce 1999 umožnilo snadné publikování textů 

komukoliv a kdekoliv. Začala éra blogů, které se postupně staly typickou službou webu 

druhé generace. Podle Miloše Čermáka (2009, s. 36) se blogy „staly ohromným 

fenoménem a módou proto, že naplnily odvěké potřeby lidí: vyjádřit svůj názor, slyšet 

nebo číst názory ostatních, komunikovat, diskutovat.“ Jednoduché redakční systémy 

umožnily komukoliv napsat text a jednoduše ho publikovat. Brzy došlo také k propojení 

blogů a redakcí médií. Slovenský deník Sme koncem roku 2004 spustil redakční systém 

čtenářských blogů. V Česku čtenářské blogy najdeme na serverech iDnes.cz, Lidovky.cz, 

Deník.cz, Aktuálně.cz, Respekt.cz a dalších (Čermák, 2009, s. 37-38). 

Blogy položily základ pro tvorbu virtuálních komunit, které spolu komunikují 

prostřednictvím komentářů a sdílením různorodých obsahů. Na blogy v tomto smyslu 

navazují sociální sítě, které se staly hlavními nástroji komunikace na webu nové generace. 

Základní podstatou sociálních sítí je podle Vojtěcha Bednáře (2011, s. 193) kromě faktu, 

že je uživatelé plní obsahem, především vytváření virtuálních vztahů mezi uživateli. 

Pro Web 2.0 je charakteristická nejen změna komunikace a konzumace sdělení, ale 

mění se i samotný webový obsah. Přichází tzv. user-created content (neboli obsah tvořený 

uživateli). Novinář a mediální analytik Pavel Kasík (2009, s. 147) připomíná, že „Web 2.0 

je tedy závislý na existenci aktivních uživatelů, kteří obsah nejen konzumují, ale také 

vytvářejí či třídí.“ Podle Bednáře (2011, s. 191) pojem Web 2.0 označuje služby, „které 

jsou založeny na tom, že jejich obsah nevytváří profesionálové, ale kooperativně všichni 

uživatelé.“ 

Blogy a sociální sítě jsou novými médii, která vzešla z Webu 2.0. Druhou webovou 

revoluci definuje radikální změna chování uživatelů v prostředí internetu, jejich aktivní 

přístup k tvorbě i konzumaci obsahů. V neposlední řadě se proměnil i samotný obsah 
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webu, včetně online žurnalistiky. 

Následující kapitola se věnuje charakteristice sociální sítě Twitter, která spolu 

s dalšími sítěmi vznikla jako specifická forma blogu. Jedná se o tzv. mikroblogovací 

platformu. 

1.3.4. Twitter jako mikroblog 

Mikroblogování můžeme definovat jako publikování velmi krátkých textů nebo 

příspěvků. Mediální teoretik Christian Fuchs (2014, s. 199) definuje blog jako webovou 

stránku, „která obsahuje pravidelně zveřejňované příspěvky, které jsou řazeny 

v obráceném chronologickém pořadí, takže nejnovější příspěvky jsou zobrazeny jako 

první.“ Mikroblog je pak podle citovaného autora „rozšíření konceptu blogu, kdy uživatelé 

sdílí krátké zprávy s veřejností a každý uživatel disponuje seznamem lidí, kteří sledují jeho 

zprávy. Mikroblogování je jako posílání SMS zpráv online velkému počtu osob“ (op. cit., 

s. 199). 

Mikroblogy jsou specifické svou interaktivitou, jelikož nabízí celou řadu akcí, 

kterými mohou uživatelé mezi sebou komunikovat. Novinář a mediální analytik Adam 

Javůrek (2009, s. 171) upozorňuje na posun od pouhého psaní příspěvků k aktivní 

komunikaci v prostředí mikroblogů: „Autoři mohou nejen publikovat, ale zároveň 

i odebírat zprávy od svých přátel či lidí, kteří je zaujali.“ Sociální sítě v sobě spojují různé 

druhy komunikace, přičemž tou základní je právě sdílení různých obsahů (Bednář, 2011, 

s. 193). 

  Nejznámějším a nejrozšířenějším mikroblogem je sociální síť Twitter (Twitter, 

c2019), která umožňuje publikovat krátké příspěvky (tzv. tweety, v originále tweets) 

v délce 280 znaků. Twitter od svého založení v roce 2006 umožňoval psát příspěvky pouze 

v délce 140 znaků. V září 2017 společnost oznámila, že chce zvýšit tento limit na 

dvojnásobek, tedy na 280 znaků. Twitter nejprve novinku testoval na menším okruhu 

uživatelů.1 V listopadu 2017 společnost oznámila, že délku tweetů navýší plošně ve všech 

jazycích. Výjimkou jsou země, které používají obrázkové písmo (Japonsko, Čína, Korea 

a další).2 

                                                           
1 ROSEN, Aliza a Ikuhiro IHARA, c2019. Giving you more characters to express yourself. Twitter: Blog 

[online]. San Francisco: Twitter, 26 September 2017 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 

https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2017/Giving-you-more-characters-to-express-yourself.html 
2 ROSEN, Aliza, c2019. Tweeting Made Easier. Twitter: Blog [online]. San Francisco: Twitter, 7 November 

https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2017/Giving-you-more-characters-to-express-yourself.html


19 

Služba Twitter vznikla v roce 2006, založili ji Evan Williams, Jack Dorsey, Noah 

Glass a Biz Stone (Javůrek, 2009, s. 173). Ve čtvrtém kvartálu minulého roku se průměrný 

počet měsíčně aktivních uživatelů (tzv. monthly active users) rovnal 321 milionům.3  

José van Dijck (2013, s. 70) k definici Twitteru uvádí: „Byl charakterizován jako 

něco mezi zasíláním krátkých zpráv, telefonováním, emailem a blogem: méně těžkopádný 

oproti blogu, ne tak výlučný jako telefonní hovor, méně formální oproti emailu, 

a především jednodušší než většina sociálních sítí.“ 

Doslovný význam anglického výrazu twitter je možné přeložit jako cvrlikání či 

štěbetání. Odkazuje k charakteristickému zvuku a způsobu, kterým se dorozumívají ptáci. 

S touto myšlenkou je spojeno také logo společnosti – modrý ptáček. Tento koncept 

odkazuje k hlavnímu principu Twitteru: publikování pouze velmi krátkých, stručných 

zpráv, které splývají v souvislý proud různorodých sdělení. 

1.3.5. Princip fungování Twitteru 

Twitter pomocí funkce sledovat (follow) umožňuje uživatelům konzumovat obsah 

jiných uživatelů tím, že si sami navolí okruh účtů, které chtějí sledovat, a krátké příspěvky 

(tweety) publikované těmito účty potom vidí na své hlavní stránce (timeline). Stejným 

způsobem může libovolně široký okruh lidí sledovat konkrétního uživatele, přičemž míru 

soukromí je možné nastavit a upravit. Účty na Twitteru mohou být buď plně veřejné 

(kdokoliv vidí jejich obsah i bez nutnosti sledování, kdokoliv může účet sledovat bez 

povolení jeho majitele) nebo neveřejné s různou mírou zabezpečení soukromí. 

Twitter kromě psaní krátkých zpráv umožňuje další interakce spojené s příspěvky. 

K tomu slouží tři základní nástroje: komentář (odpověď na příspěvek), retweet (sdílení 

příspěvku) a like (označení příspěvku jako „to se mi líbí“). Dále Twitter slouží k přímé 

komunikaci skrze soukromé zprávy. 

Důležitým a svým způsobem ikonickým prvkem twitterové komunikace je tzv. 

hashtag, znak v podobě mřížky (#). Pomocí hashtagů jsou na sociální síti označovány 

příspěvky. Jedná se o štítek, kterým může uživatel definovat téma tweetu a zdůraznit jeho 

hlavní sdělení. Používání hashtagů umožňuje přehlednější komunikaci na sociální síti. 

                                                                                                                                                                                

2017 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 

https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2017/tweetingmadeeasier.html 
3 Q4 and Fiscal Year 2018 Letter to Shareholders, c2019. In: Investor Relations: Quarterly results [online]. 

San Francisco: Twitter, February 7 2019 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: 

https://s22.q4cdn.com/826641620/files/doc_financials/2018/q4/Q4-2018-Shareholder-Letter.pdf 
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Štítky napomáhají orientaci v proudu příspěvků, lze díky nim vyhledávat tweety podle 

tématu, a především lze vytvářet skupinové diskuze a vlákna globálně napříč platformou.  

Twitter nabízí kromě zmíněných základních nástrojů stále širší paletu funkcí. 

Například možnost přidávat fotografie, videa či hypertextové odkazy do příspěvků nebo 

vytvářet ankety. 

Hlavní stránka na Twitteru funguje jako souvislý proud příspěvků řazený 

v obráceném chronologickém pořadí. Zobrazování obsahu na hlavní stránce ale nevychází 

pouze z časového řazení. Když společnost Twitter představila roce 2010 nové uživatelské 

prostředí, jednou ze zavedených změn byly tzv. sponzorované (propagované) tweety 

a trendy (promoted tweets a promoted trends) neboli témata a příspěvky zaplacené 

sponzorem (Dijck, 2013, s. 72). Tyto dva nástroje významně rozšířily komerční potenciál 

Twitteru. O rok později přišlo další rozšíření a vznikla nová podoba hlavní stránky, která 

zavedla dnešní způsob řazení příspěvků a prohlížení obsahu na síti. Podle van Dijck (op. 

cit., s. 72) bylo nové prostředí Twitteru „přehlednější, uniformovanější, a tedy přístupnější 

zadavatelům reklamy.“ 

Na sociální síti je pravidelně zveřejňován žebříček trendů neboli témat, která 

nejvíce rezonují napříč platformou. Díky hashtagům mohou uživatelé aktivně vytvářet 

z obyčejných zpráv globální trendy nebo pasivně sledovat tato témata, a tím také zvyšovat 

jejich popularitu. Twitter monitoruje veškeré hashtagy a vytváří zmíněný žebříček (Dijck, 

2013, s. 71). 

Společnost Twitter používá speciálně nastavené algoritmy, které vyhodnocují 

oblíbenost témat. Toto interní mechanické vyhodnocování ovlivňuje podobu hlavní 

stránky, kdy uživatel nevidí tweety pouze v přesném chronologickém pořadí, ale také 

v pořadí ovlivněném oblíbeností témat nebo konkrétních účtů. Algoritmy ovlivňují řazení 

příspěvků na hlavní stránce a přisuzují různým uživatelům a hlasům různou váhu, tedy 

svým způsobem do určité míry filtrují obsah. V nastavení si uživatel může tyto algoritmy 

omezit. Tendenci Twitteru filtrovat a ovlivňovat obsah vnímá José van Dijck (2013, s. 69) 

jako snahu učinit platformu výdělečnou. Důvod, proč Twitter zavádí podobné principy, 

souvisí se způsobem financování, především s reklamou (Dijck, 2013, s. 69). 

Od svého vzniku v roce 2006 byl Twitter provozován především z kapitálu 

investorů a hledal fungující model financování. V roce 2010 přinesla zmiňovaná 

transformace první zdroj příjmu, sponzorované příspěvky a trendy se staly specifickou 
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formou reklamy (Dijck, 2013, s. 81). 

Twitter postupně rozšířil tyto možnosti financování, když zavedl další novou funkci 

– obsah propojený s geografickou lokací. Možnost vyhledávat a konzumovat zprávy podle 

umístění zpřístupnila nový druh sponzorovaného obsahu. Reklama se uživatelům začala 

zobrazovat na základě jejich konkrétní lokace, stejně tak se přizpůsobily i trendy. Podle 

van Dijck (2013, s. 81) byla právě monetizace nových funkcí Twitteru cestou k úspěšnému 

modelu financování sociální sítě. 

Twitter se za dobu svého působení stal bezesporu jednou z nejvýznamnějších 

sociálních sítí na světě a stal se nepostradatelnou součástí běžných životů velké části 

populace. Tato platforma se ale také ustanovila jako důležitý nástroj marketingové, 

politické i mediální komunikace. Na základě teorie síťové společnosti Jana van Dijka 

(2012) můžeme tvrdit, že sociální síť Twitter (podobně jako například Facebook) působí na 

organizaci struktur naší společnosti a pomáhá ji utvářet. Specifické symboly z Twitteru 

(zavináč jako označení člověka, hashtag jako zvýraznění tématu) se rychle staly součástí 

každodenní online i offline komunikace. 

Vrcholem úspěchu online platforem v prosazování nové sociální aktivity je podle 

José van Dijck (2013, s. 7) moment, kdy se ze značky stane sloveso, které označuje 

konkrétní mediální činnost. Název platformy se ustálí jako synonymum pro specifický 

druh činnosti. Prvním takovým slovesem bylo podle autorky slovo vygooglit, kdy pojem 

googlování běžně používáme jako synonymum pro online vyhledávání (Dijck, 2013, s. 7). 

Podobně se dnes již ustálilo i sloveso tweetovat, které by se dalo vyložit jako posílání 

krátkých aktuálních zpráv. 

Zřejmě nejcharakterističtějším přínosem Twitteru online kultuře je tweet. Věta 

o 140 (dnes 280) znacích označená hashtagem se podle van Dijck stala globálním 

formátem pro veřejný online komentář. Tato nová kulturní forma byla široce přijata i mimo 

prostředí sociálních sítí, zejména ve zpravodajství. Z tweetů se staly citáty a příspěvky na 

síti jsou dnes často citovanými zdroji. Van Dijck (2013, s. 76) také připomíná, že Twitter 

umožnil „citaci zdroje, jehož věrohodnost spočívá v platformě, ne v novináři.“ Ve stále 

větší míře se pode van Dijck (op. cit., s. 77) osobní tweety politiků nebo celebrit objevují 

v masových médiích jako komentáře. 
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1.3.6.  Využití Twitteru v žurnalistice 

Mikroblogování bylo koncipováno především jako společenská, oddychová 

aktivita, ale podle Javůrka (2009) má zajímavé využití i v žurnalistice. Úspěch a význam 

mikroblogů totiž souvisí s faktem, že „internet, zejména ve spojení s chytrým mobilním 

telefonem, nabízí nejrychlejší přístup k informacím a média v prostředí internetu jsou 

schopná nejrychleji a nejpružněji reagovat na aktuální dění“ (Javůrek, 2009, s. 172). Z toho 

důvodu média brzy začala směřovat svoji pozornost k sociálním sítím. 

Twitter lze v žurnalistice podle Javůrka (op. cit.) využít na několika úrovních podle 

toho, jak aktivní roli hrají média. Autor rozlišuje následující čtyři způsoby využití. 

První možností je Twitter jako místo pro občanskou žurnalistiku. Javůrek (2009, 

s. 174) doslova říká: „Mikroblogy mohou být zdrojem původních informací a do jisté míry 

konkurentem tradičního zpravodajství.“ V tomto případě informace nepřináší novináři, ale 

neprofesionální uživatelé z řad široké veřejnosti. Především během mimořádných událostí 

mohou sociální sítě poskytnout lepší informace než tradiční média, zejména díky rychlosti 

reakce. Role médií je minimální (Javůrek, 2009, s. 174-176). 

Druhou možností je Twitter jako nástroj k šíření profesionálního zpravodajství. 

Podle Javůrka (2009, s. 176-179) může Twitter sloužit jako kanál, kterým lze sdílet články 

a vlastní obsah ze zpravodajského serveru. Liší se způsob práce s Twitterem, redakce může 

automaticky překlápět obsah z webu na sociální síť (v příspěvku se většinou objevuje 

pouze titulek a odkaz na zprávu) nebo může svou komunikaci přizpůsobit specifickému 

prostředí sítě. Druhá varianta je rozhodně účinnější. Roli médií popisuje Javůrek (op. cit.) 

jako jednocestné vysílače. 

Další funkce Twitteru může být v roli nezpracovaného materiálu k analýze. 

V tomto případě slouží Twitter jako zdroj novinářské práce. Velká uživatelská základna 

této platformy poskytuje podle autora novinářům cenný materiál především v podobě 

svědeckých výpovědí (včetně fotografií a videí) nebo včasné upozornění na události. 

Médiím pak autor přisuzuje roli tzv. naslouchačů a filtrů (Javůrek, 2009, s. 180-181). 

Čtvrtou funkci vidí autor v Twitteru jako prostoru pro diskusi a spolupráci. Twitter 

funguje jako komunikační nástroj, který novinářům poskytuje informace nebo zpětnou 

vazbu. Média se staví do role partnera a organizátora v debatě (Javůrek, 2009, s. 181-

183). 



23 

Podle Bednáře (2011, s. 200) je Twitter ideální platformou ke sdělování krátkých 

aktuálních informací. I když mikroblogy lze používat k on-line diskuzím nebo i k veřejné 

dvousměrné komunikaci, prakticky se hodí jako publikační médium. Online média 

využívají podle autora mikroblogy dvěma způsoby. Prvním z nich je přímá komunikace ke 

čtenářům. Druhou možností je použití mikroblogů pro získání zpětné vazby, nebo dokonce 

k analýze informací (Bednář, 2011, s. 200). 

Čermák (2011, s. 52) připomíná, že internetové zpravodajství v širším smyslu 

neobsahuje pouze klasický žánr zprávy, ale mnoho jiných forem obsahu, včetně blogů 

a sociálních sítí. Doplňuje, že dnes mají důležitou zpravodajskou funkci i sociální sítě 

Facebook nebo Twitter (op. cit., s. 52). 

Média stále častěji zařazují obsah z Twitteru do vlastní produkce a tento fenomén 

zkoumá praktická část této bakalářské práce. Připomenu, že na základě kvantitativní 

obsahové analýzy sleduji zapojení informací ze sociální sítě Twitter do zpravodajství tří 

online médií. Vybrané servery představuje následující kapitola. 

1.4. Charakteristika vybraných zpravodajských 

serverů 
V praktické části této bakalářské práce se zabývám analýzou žurnalistického 

využití sociální sítě Twitter v online zpravodajství. Práce analyzuje využívání informací 

z Twitteru při novinářské činnosti. Pro účely analýzy jsem zvolila tři zpravodajské servery: 

Aktuálně.cz, iDnes.cz a iRozhlas.cz. V této kapitole přiblížím jednotlivá média, jejich 

obsah a návštěvnost. 

1.4.1. Aktuálně.cz 

Jak již bylo zmíněno, server Aktuálně.cz (Aktuálně.cz, 2019) vznikl v roce 2005 

jako první ryze internetový zpravodajský portál v České republice. Při založení se neopíral 

o žádné tradiční médium. Dnes server provozuje vydavatelství Economia, jehož 

většinovým vlastníkem je podnikatel Zdeněk Bakala.4 Šéfredaktorem Aktuálně.cz je Josef 

Pazderka. 

Obsah zpravodajského webu Aktuálně.cz se dělí do rubrik (domácí, zahraničí, 

ekonomika, sport, názory, kultura a další). Tvoří ho především texty (zpravodajství 

                                                           
4 Online produkty, c2019. Economia [online]. Praha: Economia [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: 

https://www.economia.cz/online/ 
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i publicistika), ale i multimediální obsah. Redakce disponuje zvláštní obrazovou 

a grafickou sekcí, která připravuje vlastní obsah, především v podobě infografiky.5 

Aktuálně.cz přináší také obsah formou videí. Na webu je pro tento účel zřízena 

specializovaná sekce Aktuálně.cz - Video, která zastřešuje veškerou videoprodukci 

vznikající v rámci mediálního domu Economia. Hlavním tvůrcem video obsahu je projekt 

DVTV, reprezentovaný týmem moderátorů Martina Veselovského, Daniely Drtinové 

a Emmy Smetany. DVTV produkuje především publicistické rozhovory, ale přináší také 

přímé přenosy z tiskových konferencí a jiných významných událostí.6 

Integraci multimediálního obsahu lze v současnosti sledovat napříč mediálním 

odvětvím a Václav Moravec (2016) ji přisuzuje vlivům korporátní konvergence. Podle 

autora vydavatelské domy postupně spojují různé druhy programové a produkční činnosti 

orientované na různé distribuční platformy a stávají se multimediálními institucemi. 

Vydavatelství jako Economia nebo Mafra mají podle teoretika nakročeno k tomu stát se 

podniky s plnou integrací multimediálního obsahu (Moravec, 2016, s. 105-109). 

Aktuálně.cz vede také rubriku názorů, kde kromě komentářů redaktorů najdeme 

i blogy, skrze které své názory zveřejňují čtenáři i významné osobnosti české společnosti. 

Své blogy na tomto serveru vydává řada novinářů, politiků, spisovatelů i odborníků.7 

Návštěvnost8 webu Aktuálně.cz se za měsíc březen roku 2019 rovnala 3 389 812 

reálných uživatelů. Pro srovnání, nejnavštěvovanějším serverem českého internetu je 

Seznam.cz, který v březnu 2019 zaznamenal celkem 7 036 560 reálných uživatelů. Ze 

zpravodajských webů byl v březnu 2019 nejnavštěvovanější portál iDnes.cz (5 905 560 

reálných uživatelů), následovaný portálem Novinky.cz (5 345 192 reálných uživatelů).9 

1.4.2. iDnes.cz 

Zpravodajský portál iDnes.cz (iDnes.cz, 2019) vznikl v roce 1998, původně sloužil 

pouze jako elektronická verze a vedlejší kanál deníku Mladá fronta DNES (Bednář, 2011, 
                                                           
5 Tiráž, 2019. Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: 

https://www.aktualne.cz/autori/ 
6 Video, 2019. Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: 

https://video.aktualne.cz/ 
7 Názory: Blogy, 2019. Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: 

http://blog.aktualne.cz/ 
8 Data o návštěvnosti internetu poskytuje výzkumný projekt NetMonitor. Zadavatelem projektu je Sdružení 

pro internetový rozvoj (SPIR), realizátorem je společnost Gemius S.A. Informace jsou dostupné na webu 

NetMonitoru na adrese http://www.netmonitor.cz/. 
9 Online data (OLA), c2016. NetMonitor [online]. Praha: SPIR z. s. p. o. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: 

http://www.netmonitor.cz/online-data-ola 

http://www.netmonitor.cz/
http://www.netmonitor.cz/online-data-ola
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s. 47). Portál se postupně profesionalizoval a dnes funguje jako samostatné zpravodajské 

médium. Web iDnes.cz provozuje vydavatelství Mafra spadající pod koncern Agrofert. 

Mafra vydává mimo jiné také deník Mladá fronta DNES, jenž stále částečně spolupracuje 

s redakcí iDnes.cz.10 

Obsah na webu iDnes.cz je velmi pestrý. Základ tvoří zpravodajství z domova, 

zahraničí a sportu. Ale do portfolia iDnes.cz spadá i řada tematických magazínů 

(Technet.cz, OnaDnes.cz, Auto iDnes.cz, Revue iDnes.cz a další). Podobně jako 

Aktuálně.cz, i tento server provozuje sekci blogů (iDnes.cz, 2019). 

Specifikum iDnes.cz je, že provozuje řadu dalších specializovaných webů, které už 

nemají žurnalistický charakter. Například portál Reality.iDnes.cz (inzerce nemovitostí), 

diskuzní web eMimino.cz, portál Rajče.net (ukládání a sdílení fotografií a videí), online 

jízdní řády iDos.cz nebo virtuální mobilní operátor MOBIL.cz.11 

Pro server iDnes.cz a činnost vydavatelství Mafra platí již výše zmíněná snaha 

o transformaci na multimediální podnik. Portál přináší vlastní video obsah v rubrice 

iDnes.tv, stejně tak videa často figurují v samotných příspěvcích. Dále také provozuje 

stránku iDnes Kino, kde nabízí vlastní seriály. 

Z výše uvedených dat o návštěvnosti internetu vyplývá, že iDnes.cz je 

nejnavštěvovanější zpravodajský portál na českém internetu. Nejnavštěvovanější stránkou 

je dlouhodobě server Seznam.cz, iDnes.cz hájí druhé místo. Připomenu, že za březen 2019 

se návštěvnost webu iDnes.cz rovnala 5 905 560 reálných uživatelů. Prvenství mezi 

zpravodajskými servery obhájil iDnes.cz i v lednu a únoru 2019.12 

1.4.3. iRozhlas.cz 

Portál iRozhlas.cz (iRozhlas, c1997-2019) je zpravodajský server Českého 

rozhlasu, jedná se tedy o veřejnoprávní médium. Web byl spuštěn 18. dubna 2017. 

Šéfredaktor je Radek Kedroň.13 

                                                           
10 Zpravodajský portál iDNES.cz, c2019. Mediální skupina mafra [online]. Praha: Mafra [cit. 2019-04-07]. 

Dostupné z: https://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-idnes.htm&cat=internet 
11 iDnes.cz: Služby, 2019. iDnes.cz [online]. Praha: Mafra, c1999–2019 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/sluzby 
12 Online data (OLA), c2016. NetMonitor [online]. Praha: SPIR z. s. p. o. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: 

http://www.netmonitor.cz/online-data-ola 
13 ČRo uvedl zpravodajský server iRozhlas.cz, c2019. MediaGuru [online]. Praha: PHD, 18. dubna 2017 [cit. 

2019-04-07]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/04/cro-uvedl-zpravodajsky-server-

irozhlas-cz/ 

http://www.netmonitor.cz/online-data-ola
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Obsah webu iRozhlas.cz tvoří materiály a zprávy z vysílání Českého rozhlasu 

a částečně vlastní obsah redaktorů webu. Médium se snaží úzce spolupracovat se stanicemi 

ČRo, a to nejen v oblasti zpravodajství. Web například přebírá komentáře a publicistiku ze 

stanice ČRo Plus. Obsah stránky je rozdělen do tradičních rubrik (domov, svět, ekonomika, 

sport, kultura, věda, komentáře). Protože je iRozhlas.cz veřejnoprávní médium, neumisťuje 

na své stránky reklamu (iRozhlas, c1997-2019). 

Za dva roky své existence portál výrazně rozšířil vlastní původní obsah, například 

v podobě datové žurnalistiky se škálou infografiky a multimediálního obsahu nebo různých 

speciálů (především během voleb). Příkladem multimediálního obsahu je také 

zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12, který vychází i na webu 

iRozhlas.cz. 

Návštěvnost webu v březnu 2019 dosáhla 907 121 reálných uživatelů. V únoru to 

bylo 743 817 reálných uživatelů a v lednu bylo uživatelů 832 704. Ve srovnání s ostatními 

zpravodajskými servery je tedy návštěvnost stránek iRozhlas.cz podstatně nižší.14 

2.    Praktická část 

2.1. Metodologie 
Výzkumná část této bakalářské práce má za úkol analyzovat roli sociální sítě 

Twitter jako zdroje novinářské práce během vládní krize v květnu 2017. Cílem je zjistit, 

jakou mírou byly zapojeny informace z Twitteru do obsahu vybraných zpravodajských 

portálů. Výzkumnou metodou je kvantitativní obsahová analýza. Výhodu této metody 

představuje objektivní výsledek zkoumání, který je možné vyjádřit statisticky a přehledně 

demonstrovat pomocí grafů nebo tabulek (Trampota, 2010, s. 103). 

Podle mediálního teoretika Helmuta Scherera (2004, s. 29) je charakteristickým 

rysem kvantitativní obsahové analýzy vysoká míra strukturovanosti a vysoký stupeň 

ověřitelnosti. Teoretik dodává, že „při rozboru podléhá každý krok explicitně 

formulovaným pravidlům“ (op. cit., s. 29) a obsahy se zkoumají „s ohledem na několik 

vybraných znaků“ (op. cit., s. 29). Výsledkem a cílem obsahové analýzy je kvantitativní 

popis mediovaných obsahů (Scherer, 2004, s. 31). 

                                                           
14 Online data (OLA), c2016. NetMonitor [online]. Praha: SPIR z. s. p. o. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: 

http://www.netmonitor.cz/online-data-ola 

http://www.netmonitor.cz/online-data-ola
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Z výše definovaného vyplývá, že kvantitativní obsahová analýza vychází 

z přesných pravidel a postupů. Průběh výzkumu pomocí kvantitativní obsahové analýzy 

popsali teoretici Roger Wimmer a Joseph Dominick (2006) na základě následujících 

postupů: 

− formulace výzkumné otázky nebo hypotézy 

− definice výběrového souboru 

− výběr patřičného vzorku 

− výběr a definice jednotky měření 

− konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány 

− vystavení systému kvantifikace  

− kódování obsahů 

− analýza shromážděných dat 

− definice závěrů (Wimmer, 2006, s. 154) 

Jako první krok je nutné definovat výzkumnou otázku. V případě této analýzy je 

základní otázka: Jakou mírou byly zapojeny informace ze sociální sítě Twitter do obsahu 

zpravodajských portálů během vládní krize v květnu 2017? Analýza dále pracuje se sérií 

podotázek. 

První se ptá: Jakým způsobem byly informace přejímány a zapojeny do obsahu 

zpravodajství? Zpravidla lze informace z Twitteru použít v online žurnalistice dvěma 

způsoby. Je možné jednoduše citovat nebo parafrázovat obsah tweetu v textu. Druhou 

možností je vložit (neboli embedovat) celý originální tweet do obsahu webové stránky. 

Tzv. embedovaný (vložený) tweet si zachovává původní podobu i funkce a umožňuje 

proklik zpět na sociální síť. V analýze zkoumám poměr v zastoupení těchto dvou způsobů. 

Dále analyzuji, co je zdrojem informace, tedy jaký účet byl citován. 

Tyto otázky jsou vyhodnocovány u všech zkoumaných médií zvlášť. Ve výsledném 

srovnání potom zjišťuji, které médium zapojovalo informace z Twitteru nejčastěji, jaký byl 

nejfrekventovanější způsob přejímaní informací a co bylo nejvyužívanějším zdrojem. 

Výzkumné otázky pro jednotlivá média jsou následující: 

− Jakou mírou byly zapojeny informace ze sociální sítě Twitter do obsahu 

zpravodajství během vládní krize v květnu 2017? 

− Jakým způsobem byly informace přejímány? Jaký byl poměr mezi přímou 
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citací a vloženým tweetem? 

− Co je zdrojem citované informace? 

Výzkumné otázky pro závěrečné srovnání zní: 

− Které médium zapojovalo informace z Twitteru největší mírou? 

− Jaký byl nejčastější způsob přejímání informací? 

− Co byl nejčastější zdroj informací? 

Dalším krokem je definice výběrového souboru a vzorku. Výběrový soubor této 

analýzy tvoří tři zpravodajské portály: Aktuálně.cz, iDnes.cz, iRozhlas.cz. Časové 

ohraničení zkoumaného vzorku udává měsíc květen roku 2017, kdy probíhala vládní krize. 

Vzorek je potřeba vymezit také tematicky a žánrově. Předkládaná analýza posuzuje pouze 

zpravodajské příspěvky o vládní krizi. 

Důležitou součástí zpravodajství internetových médií, zejména během krizí 

a neočekávaných událostí, jsou tzv. online reportáže. Z důvodu velkého rozsahu těchto 

reportáží jsem je do základního výběrového souboru nezařadila. Zkoumám tedy pouze 

zpravodajské texty v podobě ucelených příspěvků. Jelikož má Twitter v online reportážích 

uplatnění, stručně se jimi zabývám zvlášť v dílčí podkapitole. Podrobím analýze a srovnání 

jednu online reportáž ze stejného dne u všech tří médií. Ačkoliv nebyla tato specifická 

forma online zpravodajství zařazena do základního vzorku, stojí za to ji popsat. Pro 

analýzu online reportáže jsem stanovila následující výzkumné otázky: Jak velkou část 

příspěvků tvořily informace z Twitteru? Co byly citované zdroje? Které médium 

uplatňovalo v online reportáži obsah ze sociální sítě nejvíce? 

Aby bylo možné mediální obsah analyzovat a kvantifikovat, je nutné určit kódovací 

jednotky. V této analýze pracuji se dvěma typy jednotek, podle toho, které otázky jsou 

zodpovídány. Jako základní kódovací jednotku jsem zvolila příspěvek týkající se vládní 

krize ve zpravodajství daného média v květnu 2017. Druhou kódovací jednotkou je 

samotný obsah převzatý ze sociální sítě, tedy přímá citace či parafráze v textu nebo 

vložený tweet. 

Hodnoceným znakem je v případě kódovací jednotky zpravodajského příspěvku 

výskyt informací ze sociální sítě Twitter. V přídě zkoumání míry zapojení zpráv z Twitteru 

do zpravodajské produkce rozlišuji mezi příspěvky obsahujícími informaci z Twitteru 

a příspěvky neobsahujícími tuto informaci. U kódovací jednotky samotných obsahů 
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z Twitteru analyzuji dva znaky: zdroj sdělení a způsob použití informace v textu. 

Z výše definovaných kódovacích jednotek a zkoumaných znaků vyplývají 

jednotlivé kategorie analyzovaného obsahu. První kategorií, zkoumanou v každém 

příspěvku, je přítomnost či nepřítomnost informace ze sociální sítě Twitter (v případě 

přítomnosti také množství informací). Druhou tvoří způsob přejímaní informací, tedy 

citace v textu či vložený tweet. Poslední kategorií je zdroj sdělení, kdy jsem definovala 

následující typy zdrojů: politik, státní úředník, novinář a jiné. Kategorie novinář zahrnuje 

také účty mediálních organizací a redakcí. Do kategorie jiné patří především osobní účty 

běžných uživatelů Twitteru, případně různí odborníci a další. 

Ke kódování a záznamu výsledků analýzy jsem využila aplikaci Microsoft Excel, 

ve které jsem vytvořila tabulky se zkoumanými kategoriemi pro jednotlivá média. 

Mediální obsah jednotlivých portálů jsem vyhledávala pomocí databáze Newton Media 

Search za pomoci logických operátorů vyhledávání a rozšířeného vyhledávání, které 

umožnilo přesně vymezit zkoumané parametry. Analýzu shromážděných dat, definici 

závěrů a srovnání popisují následující kapitoly. Nejprve ale stručně charakterizuji politický 

kontext vybraného období, tedy průběh vládní krize. 

2.2. Politický kontext událostí sledovaného období 
Vláda Bohuslava Sobotky vznikla v lednu 2014 jako koalice stran ČSSD, KDU-

ČSL a hnutí ANO. Vládla od 29. ledna 2014 do 29. prosince 2017. Byla to třetí vláda 

v historii České republiky, která dokončila celý čtyřletý mandát. Sedmnáctičlenný kabinet 

tvořilo 8 ministrů za ČSSD, 6 za hnutí ANO a 3 za KDU-ČSL.15 Prvním místopředsedou 

vlády byl ministr financí Andrej Babiš. Na počátku května roku 2017 vypukla krize 

Sobotkovy vlády, která skončila odvoláním Andreje Babiše z funkce ministra financí 

i prvního místopředsedy vlády. 

Premiér Bohuslav Sobotka dne 2. května 2017 oznámil, že podá demisi. Reagoval 

tímto činem na kauzu tzv. korunových dluhopisů a dalších nejasností ohledně majetku 

ministra financí Andreje Babiše. 

Korunové dluhopisy jsou cenné papíry, které mají nominální hodnotu pouze jednu 

                                                           
15 Vláda premiéra Sobotky podala demisi. Je teprve třetí vládou v historii ČR, která naplnila celý čtyřletý 

mandát, 2019. Vláda České republiky [online]. Praha: Vláda ČR, 29. 11. 2017 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-premiera-sobotky-dnes-podala-demisi--je-teprve-

treti-vladou-v-historii-cr--ktera-naplnila-cely-ctyrlety-mandat-161781/ 
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korunu. Dřívější legislativa umožňovala, že výnosy z korunových dluhopisů nepodléhaly 

zdanění, jelikož se hodnota jedné koruny zaokrouhlovala na nulu. Dluhopisy vydal mimo 

jiné firmy také koncern Agrofert a Babiš tyto cenné papíry nakupoval během výkonu 

funkce poslance i ministra financí.16 Magazín Reportér připomněl, že „Agrofert vydal 

dluhopisy za celkem tři miliardy korun těsně před koncem roku 2012, kdy se uzavřela díra 

v zákoně o daních z příjmů. Ta umožnila, aby se z výnosů z korunových dluhopisů 

neplatila žádná daň. Jediným kupcem korunových dluhopisů Agrofertu byl Andrej 

Babiš.”17 Podle Reportéru Babišovi ročně plyne z dluhopisů zhruba devadesát milionů 

nedaněných korun. Podezření se netýkala pouze možného krácení daní, ale také nejasností 

ohledně původu peněz, za které dluhopisy pořizoval.18 

Na tiskové konferenci premiér Sobotka demisi zdůvodnil následovně: „Je podle 

mého názoru nepřijatelné, aby ministr financí nedokázal jednoznačně prokázat, kde se vzal 

jeho majetek a zdali svoje velké příjmy řádným způsobem zdanil, zvláště, když je členem 

vlády, která na zlepšení výběru daní postavila velkou část svého programu.“19 Dále uvedl, 

že podezření a nevysvětlené kauzy vázané na Andreje Babiše znamenají pro vládu vážný 

problém. Sobotka také upozornil na možný střet zájmů mezi ministrem financí a finanční 

správou, která měla korunové dluhopisy prošetřovat. Důvod, proč pouze neodvolal 

Andreje Babiše z funkce ministra financí, komentoval Sobotka těmito slovy: „Pokud bych 

navrhl odvolání ministra financí Andreje Babiše, mohl bych z něj v těch následujících 

měsících, které předcházejí volbám do Poslanecké sněmovny, učinit mučedníka.“20 

Premiér se tedy rozhodl pro rezignaci celé vlády. 

Vzápětí se rozhořel spor mezi premiérem Sobotkou a prezidentem Zemanem 

o povaze podané demise. Prezident Miloš Zeman tvrdil, že demisi je možné chápat pouze 

                                                           
16 ŠTICKÝ, Jiří, Potvrzeno. Dluhopisy kupoval Babiš–politik. Reportér Magazín [online]. Praha: Reportér 

Magazín, 6. 5. 2017 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://reportermagazin.cz/a/iXygD/potvrzeno-dluhopisy-

kupoval-babispolitik 
17 Tamtéž. 
18 SLONKOVÁ, Sabina, 2019. Babišovy dluhopisy: podezření z daňového úniku policie hodnotí jako 

vážné. Neovlivní.cz [online]. Praha: Dead Line Media, 21. 9. 2017 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: 

https://neovlivni.cz/babisovy-dluhopisy-podezreni-z-danoveho-uniku-policie-hodnoti-jako-vazne/ 
19 Sobotka oznámil, že vláda kvůli Babišovým kauzám podá demisi. Je to zbabělec, zní z ANO, 2019. Česká 

televize: ČT24 [online]. Praha: Česká televize, 2. 5. 2017 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2106053-sobotka-oznamil-ze-vlada-kvuli-babisovym-kauzam-poda-

demisi-je-zbabelec-zni-z-ano 
20 Sobotka oznámil, že vláda kvůli Babišovým kauzám podá demisi. Je to zbabělec, zní z ANO, 2019. Česká 

televize: ČT24 [online]. Praha: Česká televize, 2. 5. 2017 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2106053-sobotka-oznamil-ze-vlada-kvuli-babisovym-kauzam-poda-

demisi-je-zbabelec-zni-z-ano 
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jako rezignaci premiéra, a ne celé vlády, a z kabinetu by tak odešel jen Sobotka.21 Rozdílný 

výklad ústavy oběma ústavními činiteli nakonec způsobil, že se Sobotka rozhodl odvolat 

z vlády pouze ministra financí Andreje Babiše. 

Své rozhodnutí oznámil na tiskové konferenci 5. května 2017. Sobotka nesouhlasil 

s prezidentovým výkladem ústavy, který by podle něj umožnil, aby Andrej Babiš zůstal 

ministrem. Zemanova interpretace by tak podle Sobotky nenaplnila smysl jeho demise. 

Premiér přehodnotil situaci, stáhl rezignaci a odeslal prezidentovi návrh na odvolání 

Andreje Babiše z funkce.22 Krize se následně pouze prohloubila, jelikož Zeman odmítl 

Babiše neprodleně odvolat, jak mu v tomto případě ukládá ústava. Prezident mimo jiné 

tvrdil, že odvolání Babiše by odporovalo koaliční smlouvě a bylo by proto neplatné.23 

Situaci komplikovala také zahraniční cesta prezidenta do Číny, která trvala od 11. 

do 18. května. Původně Zemana mělo doprovázet několik ministrů, část z nich ale cestu 

vzhledem k situaci v zemi zrušila.24 Prezident i nadále odmítal odvolat ministra Babiše. 

Z důvodu neustálých odkladů odvolání Andreje Babiše se původně vnitropolitická 

krize postupně proměnila v krizi ústavní. Premiér Sobotka oznámil, že připravuje 

kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Podání ústavní žaloby zvažovali také senátoři. 

Pokud by Zeman nadále bezdůvodně prodlužoval krizi, spor by se musel řešit soudní 

cestou.25 

Mezitím premiér a špičky ČSSD jednali s hnutím ANO o novém ministru financí. 

Babišovo hnutí navrhlo do čela resortu dosavadní náměstkyni Alenu Schillerovou. Premiér 

                                                           
21 Prezident chce odvolat Sobotku a zbytek vlády ponechat. Neústavní, míní právník, 2019. Česká televize: 

ČT24 [online]. Praha: Česká televize, 4. 5. 2017 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2108369-prezident-chce-odvolat-sobotku-a-zbytek-vlady-ponechat-

neustavni-mini-pravnik 
22 Sobotka si demisi nakonec rozmyslel. Na Hrad poslal návrh s odvoláním Babiše, 2019. Česká televize: 

ČT24 [online]. Praha: Česká televize, 5. 5. 2017 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2109644-sobotka-si-demisi-nakonec-rozmyslel-na-hrad-poslal-navrh-s-

odvolanim-babise 
23 Podle Zemana je odvolání Babiše proti koaliční smlouvě. Respektujte ústavu, žádá Sobotka, 2019. Česká 

televize: ČT24[online]. Praha: Česká televize, 9. 5. 2017 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2112908-podle-zemana-je-odvolani-babise-proti-koalicni-smlouve-

respektujte-ustavu-zada 
24 ŘEZNÍK, Lukáš, 2019. Se Zemanem do Číny kvůli vnitropolitické situaci nepoletí Zaorálek, Chovanec ani 

Ludvík. IRozhlas[online]. Praha: Český rozhlas, 9. 5. 2017 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/chovanec-se-kvuli-aktualni-politicke-krizi-nezucastni-zahranicni-

cesty-do-ciny_1705091047_rez 
25 Senátní ústavní komise podpořila kompetenční žalobu na Zemana, 2019. Česká televize: ČT24 [online]. 

Praha: Česká televize, 10. 5. 2017 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2115090-senatni-ustavni-komise-podporila-kompetencni-zalobu-na-

zemana 
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odmítl Alenu Schillerovou coby nástupkyni Andreje Babiše, kterého navíc prezident stále 

neodvolal. Jako důvod uvedl Sobotka především její blízké spojenectví s Babišem 

a neochotu řádně vyšetřit korunové dluhopisy. Sociální demokracie stanovila dvě 

podmínky pro nového ministra financí – nesmí být propojený s koncernem Agrofert (dříve 

vlastněným Babišem, dnes ve svěřeneckém fondu), ani s finanční správou a vyšetřováním 

dluhopisů.26 

Hnutí ANO nakonec vybralo nového kandidáta, poslance ANO a předsedu 

hospodářského výboru Ivana Pilného. S tímto návrhem premiér Sobotka souhlasil a 18. 

května odeslal návrh na jmenování Pilného ministrem financí na Hrad.27 

Vládní krize skončila 24. května, kdy prezident republiky odvolal Andreje Babiše 

z vlády, Ivana Pilného jmenoval novým ministrem financí a funkci prvního místopředsedy 

vlády převzal stávající ministr životního prostředí Richard Brabec.28 

Krize Sobotkovy vlády tedy trvala téměř celý květen 2017. Situace ve vládě se 

v některé momenty měnila téměř ze dne na den. Během této doby došlo také k několika 

protestům a demonstracím v Praze a dalších městech. Krize několikrát změnila svůj 

charakter. Původní rezignace premiéra a hrozící pád vlády se téměř proměnily 

v ústavněprávní spor mezi prezidentem a premiérem. Jádrem krize byla ale po celou dobu 

podezření okolo ministra Andreje Babiše. 

Období vládní krize jsem zvolila pro zkoumání zapojení Twitteru do online 

zpravodajství z několika důvodů. Jednalo se o překvapivou událost, která zároveň trvala 

dostatečně dlouhou dobu, aby bylo možné shromáždit adekvátní množství informací a dat 

pro potřeby analýzy. Krize byla tou dobou nejvýznamnější vnitropolitickou událostí 

a získala tak dostatečnou pozornost médií. Ze stejného důvodu jsem předpokládala značný 

zájem uživatelů Twitteru o politické dětí a tím pádem také zvýšenou aktivitu na sociální 

síti. Mým cílem ale nebylo zkoumat mediální obraz krize ve zpravodajství, ani komunikaci 

                                                           
26 Schillerová nebude ministryní financí, Sobotka ji odmítl jmenovat, 2019. Česká televize: ČT24 [online]. 

Praha: Česká televize, 15. 5. 2017 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2119314-schillerova-nebude-ministryni-financi-sobotka-ji-odmitl-

jmenovat 
27 Sobotka navrhne Pilného do čela ministerstva financí. Prioritou je nezávislá finanční správa, 2019. Česká 

televize: ČT24[online]. Praha: Česká televize, 17. 5. 2017 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2121669-sobotka-navrhne-pilneho-do-cela-ministerstva-financi-

prioritou-je-nezavisla-financni 
28 Pilný nahradil Babiše. Nového ministra financí jmenoval prezident, 2019. Česká televize: ČT24 [online]. 

Praha: Česká televize, 24. 5. 2017 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2130111-pilny-nahradil-babise-noveho-ministra-financi-jmenoval-

prezident 
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na sociální síti. Cílem bylo zjistit, jakou mírou a jakým způsobem média zapojila 

informace z Twitteru do zpravodajství o vládní krizi. Výsledky analýzy popisuje empirická 

část bakalářské práce v následujících kapitolách. 

2.3. Analýza zapojení informací z Twitteru v 

jednotlivých médiích 

2.3.1. Aktuálně.cz 

Výzkumný vzorek v případě serveru Aktuálně.cz tvořilo ve sledovaném období 64 

zpravodajských příspěvků věnujících se vládní krizi. Jak vyplývá z Tabulky 1, ze 

zkoumaného vzorku obsahovalo 17 příspěvků informace ze sociální sítě Twitter, 47 textů 

takovou informaci neobsahovalo. Celkem obsahovalo alespoň jednu informaci z Twitteru 

26,56 % zkoumaných příspěvků. Pouze jednu zmínku bylo možné najít v 11 příspěvcích 

(17,19 %), dvakrát a víckrát zmínilo informaci ze sociální sítě 6 příspěvků (9,37 %). Lze 

tedy konstatovat, že Twitter byl zapojen do více než čtvrtiny zpravodajských textů o vládní 

krizi publikovaných ve sledovaném období portálem Aktuálně.cz 

Tabulka 1: Jakou mírou byly zapojeny informace ze sociální sítě Twitter do obsahu zpravodajství 

během vládní krize v květnu 2017? 

Míra zastoupení informací ze sociální sítě Twitter (Aktuálně.cz) 

výskyt informace v jednotkách v % výskytu 

příspěvky obsahující Twitter 17 26,56 % 

příspěvky neobsahující Twitter 47 73,44 % 

  

počet zmínek v jednotkách v % výskytu 

0 zmínek 47 73,44 % 

1 zmínka 11 17,19 % 

2 a více zmínek 6 9,37 % 
Báze: 64 jednotek (Zdroj: Autorka) 

Co se týče způsobu zapojení informací z Twitteru, poměr mezi citacemi 

a vloženými tweety byl ve zkoumaném vzorku téměř vyrovnaný, respektive lehce 

převládala druhá kategorie. Jak dokládá Tabulka 2, jednalo se konkrétně o 11 citací (44 %) 

a 14 vložených tweetů (56 %). Je nutné zmínit, že pro vyhodnocení této výzkumné otázky 

jsem vycházela z jiného typu kódovací jednotky. V minulém bodě byly kvantifikovány 

pouze zpravodajské příspěvky jako celky. V této části analýza zkoumala každou 

jednotlivou zmínku informace z Twitteru. Těch bylo v 17 příspěvcích celkem 25. 
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Vycházela jsem tedy z 25 výzkumných jednotek způsobu zobrazení zpráv z Twitteru 

v textu. 

Tabulka 2: Jakým způsobem byly informace přejímány? 

Způsob přebírání informací z Twitteru (Aktuálně.cz) 

forma v jednotkách v % výskytu 

citace 11 44 % 

vložený tweet 14 56 % 
Báze: 25 jednotek (Zdroj: Autorka) 

Poslední výzkumná otázka se věnuje zdrojům přebíraných informací. Analýza opět 

pracovala s výzkumnou jednotkou 25 zmínek. Tabulka 3 dokládá, že nejčastějším zdrojem, 

který server Aktuálně.cz citoval, byly účty politiků, celkem 12 zmínek (48 %). Druhým 

nejčastěji citovaným zdrojem byly účty státních úředníků v počtu 10 zmínek (40 %), což 

znamená, že tyto dvě kategorie byly poměrně vyrovnané. Dalším zdrojem informací byly 

pouze účty novinářů v zastoupení 3 případů (12 %). Z analýzy vyplynulo, že server 

Aktuálně.cz citoval nejčastěji účty politiků a stáních úředníků. Tyto dvě kategorie 

dohromady tvořily většinu citovaných zdrojů z Twitteru ve zkoumaných příspěvcích. 

Tabulka 3: Co je zdrojem citované informace? 

Zdroj informace převzaté z Twitteru (Aktuálně.cz) 

zdroj v jednotkách v % výskytu 

politik 12 48 % 

státní úředník 10 40 % 

novinář 3 12 % 

jiné 0 0 % 

celkem 25 100 % 
Báze: 25 jednotek (Zdroj: Autorka) 

2.3.2. iDnes.cz 

Základní výzkumný vzorek v případě serveru iDnes.cz tvořilo 77 jednotek, tedy 

zpravodajských příspěvků věnujících se vládní krizi v květnu 2017. Tabulka 4 

demonstruje, že z tohoto vzorku do svého obsahu zapojilo informace ze sociální sítě 

Twitter celkem 25 příspěvků (32,47 %). Informace z Twitteru neobsahovalo 52 příspěvků 

(67,53 %). Lze tedy konstatovat, že server iDnes.cz zapojil do téměř třetiny zkoumaných 

příspěvků o vládní krizi informace ze sociální sítě Twitter. Pouze jednu zmínku ze sociální 

sítě obsahovalo 16 příspěvků (20,78 %), dvě a více zmínek bylo možné nalézt v 9 textech 

(11,69 %) ze zkoumaného vzorku. 



35 

Tabulka 4: Jakou mírou byly zapojeny informace ze sociální sítě Twitter do obsahu zpravodajství 

během vládní krize v květnu 2017? 

Míra zastoupení informací ze sociální sítě Twitter (iDnes.cz) 

výskyt informace v jednotkách v % výskytu 

příspěvky obsahující Twitter 25 32,47 % 

příspěvky neobsahující Twitter 52 67,53 % 

  

počet zmínek v jednotkách v % výskytu 

0 zmínek 52 67,53 % 

1 zmínka 16 20,78 % 

2 a více zmínek 9 11,69 % 
Báze: 77 jednotek (Zdroj: Autorka) 

Pro porovnání způsobů zapojení informací z Twitteru a vyhodnocení poměru mezi 

citacemi a vloženými tweety je potřeba stanovit jinou kódovací jednotku. Nevycházela jsem 

v této části z počtu příspěvků, ale z celkového počtu všech zmínek informací ze sociální 

sítě. Jak již bylo řečeno, existují dva způsoby přebírání obsahů z Twitteru: citace/parafráze 

nebo vložený tweet. Během analýzy jsem ale zjistila, že média také kombinují tyto dva 

způsoby. Dochází ke dvojímu zapojení totožné zprávy. Média stejnou informaci (stejný 

tweet) citují v textu a zároveň zařadí do příspěvku vložený tweet s touto informací. Použijí 

dva způsoby převzetí pro jeden kus informace. Jelikož zkoumaným znakem je právě forma 

převzetí, tato část analýzy vyhodnocuje oba zástupce stejné informace. Jedině tak je možné 

přesně vyjádřit poměr zapojení citací a vložených tweetů do zpravodajství.  

V případě webu iDnes.cz došlo ve zkoumaném vzorku ke dvojímu užití (tj. citaci 

v textu navíc doplňoval vložený tweet) ve 14 případech. Celkem výzkumnou jednotku 

tvořilo 60 případů forem zapojení Twitteru do obsahu, z toho 30 bylo citací a 30 bylo 

vložených tweetů. Vyvážené zastoupení obou kategorií dokládá Tabulka 5. Analýza 

ukázala, že server iDnes.cz využíval přímé citace a vložené příspěvky ve zkoumaných 

textech ve stejném poměru. Vyrovnané zapojení obou forem způsobilo především právě 

dvojí zapojování totožných zpráv (tweetů). 

Tabulka 5: Jakým způsobem byly informace přejímány? 

Způsob přebírání informací z Twitteru (iDnes.cz) 

forma v jednotkách v % výskytu 

citace 30 50 % 

vložený tweet 30 50 % 
Báze: 60 jednotek (Zdroj: Autorka) 

Poslední část analýzy zkoumá, jaké zdroje informací server iDnes.cz nejčastěji 
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z Twitteru využíval. Analýza pracovala s výzkumnou jednotkou 46 zmínek. V tomto 

případě do výzkumné jednotky spadají pouze jednotlivé zmínky zapojených informací 

(totožná zpráva je počítána pouze jednou). Tabulka 6 demonstruje, že více než polovina 

citovaných tweetů pocházela z účtů politiků (28 zmínek, 60,87 %). Druhým nejčastěji 

citovaným zdrojem byly se značným odstupem účty státních úředníků (13 zmínek, 

28,26 %). Účet novináře byl zapojen pouze ve dvou případech, kategorie jiné byla 

zastoupena třemi případy. Ze získaných dat vidíme převahu citování účtů politiků ve 

zpravodajství o vládní krizi na webu iDnes.cz. 

Tabulka 6: Co je zdrojem citované informace? 

Zdroj informace převzaté z Twitteru (iDnes.cz) 

zdroj v jednotkách v % výskytu 

politik 28 60,87 % 

státní úředník 13 28,26 % 

novinář 2 4,35 % 

jiné 3 6,52 % 

celkem 46 100 % 
Báze: 46 jednotek (Zdroj: Autorka) 

2.3.3. iRozhlas.cz 

Server iRozhlas.cz věnoval tématu vládní krize v měsíci květnu 2017 celkem 68 

zpravodajských příspěvků, tomuto počtu se tedy rovná základní výzkumná jednotka. 

Třetina těchto textů obsahovala informace ze sociální sítě Twitter, konkrétně se jednalo 

o 23 příspěvků (33,82 %). Zbylých 45 příspěvků (66,18 %) nezapojilo do obsahu 

informace z Twitteru. Toto zjištění dokládá Tabulka 7. 

Co se týče počtu zmínek v jednotlivých příspěvcích, iRozhlas.cz ve větší míře 

zapojoval dvě a více zpráv z Twitteru. Tabulka 7 ukazuje, že se jednalo o 17 textů (25 %). 

Oproti tomu pouze 6 textů (8,82 %) obsahovalo jednu zprávu ze sociální sítě.  
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Tabulka 7: Jakou mírou byly zapojeny informace ze sociální sítě Twitter do obsahu zpravodajství 

během vládní krize v květnu 2017? 

Míra zastoupení informací ze sociální sítě Twitter (iRozhlas.cz) 

výskyt informace v jednotkách v % výskytu 

příspěvky obsahující Twitter 23 33,82 % 

příspěvky neobsahující Twitter 45 66,18 % 

  

počet zmínek v jednotkách v % výskytu 

0 zmínek 45 66,18 % 

1 zmínka 6 8,82 % 

2 a více zmínek 17 25 % 
Báze: 68 jednotek (Zdroj: Autorka) 

Analýza přinesla zjištění, že server iRozhlas.cz v 17 příspěvcích z 23 citoval více 

než jednu zprávu z Twitteru. Z toho vyplývá celkově největší počet jednotlivých 

převzatých informací ze sociální sítě v absolutních číslech (je to 64 jednotek informací). 

Což má za následek poměrně rozsáhlou výzkumnou jednotku forem zapojení těchto zpráv. 

Při zkoumání formy zapojení informací do textu je nutné připočítat již popsané dvojí užití. 

U tohoto portálu jsem zaznamenala 9 případů dvojího zobrazení jedné zprávy. Celkem 

jsem tedy ve vzorku zkoumaných příspěvků rozlišila 73 jednotek. Tabulka 8 demonstruje 

mírnou převahu vložených tweetů nad citacemi v textu. Konkrétně jsem v analyzovaných 

příspěvcích zaznamenala 41 vložených tweetů (56,16 %) a 32 případů citování v textu 

(43,84 %). 

Tabulka 8: Jakým způsobem byly informace přejímány? 

Způsob přebírání informací z Twitteru (iRozhlas.cz) 

forma v jednotkách v % výskytu 

citace 32 43,84 % 

vložený tweet 41 56,16 % 
Báze: 73 jednotek (Zdroj: Autorka) 

Při rozboru citovaných zdrojů z Twitteru jsem vycházela z výzkumné jednotky 

celkem 64 případů. Z toho lehce přes polovinu tvořily účty politiků (35 případů, 54,69 %), 

jak dokládá Tabulka 9. Druhým nejčastěji citovaným zdrojem byly účty státních úředníků 

v počtu 19 případů (29,69 %). Účet novináře byl zdrojem informace v 8 případech 

(12,50 %). Server iRozhlas.cz použil 2 zdroje z kategorie jiné.  
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Tabulka 9: Co je zdrojem citované informace? 

Zdroj informace převzaté z Twitteru (iRozhlas.cz) 

zdroj v jednotkách v % výskytu 

politik 35 54,69 % 

státní úředník 19 29,69 % 

novinář 8 12,50 % 

jiné 2 3,12 % 

celkem 64 100 % 
Báze: 64 jednotek (Zdroj: Autorka) 

2.3.4.  Analýza specifického žánru online reportáže 

Již jsem zmínila, že internetová média využívají specifické formy zpravodajství, 

tzv. online reportáže. Během událostí v květnu 2017 všechna tři zkoumaná média 

opakovaně využívala online reportáž ve zpravodajství o vládní krizi. Z důvodu omezených 

prostředků (lidských i časových) nebyly tyto reportáže zařazeny do základního 

výzkumného vozku analýzy této bakalářské práce. I přesto jsem se rozhodla jim věnovat 

jednu podkapitolu a pokusit se alespoň nastínit zapojení sociální sítě Twitter do těchto 

reportáží. 

Ke zkoumání jsem zvolila úvodní online reportáž ze dne 2. května 2017, kdy byla 

premiérem Sobotkou ohlášena demise a započala vládní krize. V tento den všechna tři 

média informovala o událostech pomocí online reportáže, ačkoliv v různém rozsah. Na 

následujících řádcích představím odpovědi na výzkumné otázky ohledně zapojení Twitteru 

do zmíněné vybrané online reportáže. Otázky zní: Jak velkou část příspěvků tvořily 

informace z Twitteru? Co byly citované zdroje? Které médium uplatňovalo v online 

reportáži obsah ze sociální sítě nejvíce? Vyjádřím se také k formě zobrazení informací ze 

sociální sítě v reportáži. 

Je nutné zdůraznit, že se nejedná o statisticky přesný popis zapojení Twitteru ve 

všech online reportážích během vládní krize. Jelikož zkoumám pouze jednu reportáž, 

nejedná se o dostatečně reprezentativní vzorek pro zobecnění závěrů. Mým cílem je pouze 

představit fungování online reportáže jako specifického žánru, který také může do obsahu 

zapojit informace z Twitteru. Cílem je porovnat využití sociální sítě v obsahu reportáže 

z jednoho totožného dne (tím pádem se stejným tématem a zaměřením) weby Aktuálně.cz, 

iDnes.cz a iRozhlas.cz. 

Online reportáž má podobu velmi krátkých příspěvků, které jsou řazeny na svislé 

časové ose, přičemž přenos je průběžně aktualizován. Zkoumaný vzorek v případě online 
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reportáže tvoří jednotlivé příspěvky, analyzovanou a měřenou jednotkou je zpráva 

pocházející ze sociální sítě Twitter. Analyzovanými kategoriemi u výzkumné jednotky 

zpráv z Twitteru jsou forma zobrazení v reportáži (citace nebo vložený tweet) a zdroj 

sdělení (politik, státní úředník, novinář, jiné). 

Na následujících řádcích nejprve stručně představím online přenos a zapojení 

Twitteru u každého ze zkoumaných médií. Poté data srovnám. Krátce také popíšu, jaké 

zdroje z Twitteru média do přenosu zapojovala. 

Přímý přenos na webu Aktuálně.cz začal 2. května 2017 ve 13:30, kdy premiér 

Sobotka oznámil demisi vlády na tiskové konferenci, a trval až do pozdních večerních 

hodin. Přenos pokrýval také následující den a skončil až 4. května ráno. Celkem tedy 

online reportáž pokrývala události dvou dnů. 

Zkoumaný vzorek čítal za oba dny celkem 217 příspěvků, z toho informace 

z Twitteru tvořily 39 příspěvků. Rozložení po dnech bylo následující: 2. května vyšlo 123 

příspěvků, z toho 25 bylo z Twitteru; 3. května vyšlo 94 příspěvků a 14 jich pocházelo ze 

sociální sítě. Můžeme tedy konstatovat, že zprávy z Twitteru tvořily 17,97 % všech 

příspěvků v analyzované online reportáži na webu Aktuálně.cz. 

Portál iDnes.cz také spustil online přenos 2. května jako reakci na premiérovo 

oznámení demise. Reportáž ale pokrývala pouze události tohoto jednoho dne do zhruba půl 

deváté večer. Další online reportáž vyšla až 4. května. Na webu iDnes.cz jsem 

zaznamenala markantní rozdíl v rozsahu reportáže oproti serverům Aktuálně.cz 

a iRozhlas.cz. Zkoumaný vzorek je tím pádem výrazně menší, tvořený 61 příspěvky. 

Z tohoto počtu pocházelo ze sociální sítě Twitter 8 příspěvků. Celkem zprávy z Twitteru 

tvořily 13,11 % příspěvků v analyzované reportáži na serveru iDnes.cz. 

Web iRozhlas.cz také spustil 2. května online reportáž v návaznosti na tiskovou 

konferenci premiéra. Podobně jako Aktuálně.cz, server iRozhlas.cz pokryl jedním 

přenosem dva dny. Celkový výzkumný vzorek tvořilo 186 příspěvků, z toho 57 bylo 

původem ze sociální sítě Twitter. Pokud reportáž rozdělíme po dnech, čísla jsou 

následující: 2. května tvořilo přenos celkem 130 příspěvků, z toho 44 bylo zpráv 

z Twitteru; 3. května oproti tomu vyšlo příspěvků pouze 56 a twitterový obsah byl zapojen 

ve 13 z nich. Můžeme tedy konstatovat, že zprávy z Twitteru tvořily 30,65 % příspěvků ve 

zkoumané online reportáži na webu iRozhlas.cz. 
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Největší mírou zapojil zprávy ze sociální sítě do přímého přenosu portál 

iRozhlas.cz (necelá třetina příspěvků pocházela z Twitteru). Následoval web Aktuálně.cz. 

Portál iDnes.cz prokázal nejmenší míru zapojení zpráv ze sociální sítě do online reportáže, 

přičemž samotný rozsah reportáže byl výrazně menší oproti zbylým dvěma médiím. 

Nyní se krátce vyjádřím k formě zobrazení přebíraných informací z Twitteru 

v přímém přenosu. Obecně dominovala forma převzatých tweetů. Online reportáž webu 

Aktuálně.cz obsahovala v analyzovaných příspěvcích pouze jednu textovou citaci, zatímco 

vložených tweetů bylo 38. Z 8 twitterových zmínek v reportáži webu iDnes.cz nebyla ani 

jedna ve formě citace, všechny měly podobu vložených tweetů. Server iRozhlas.cz také 

zařadil většinu zpráv z Twitteru v podobě vloženého tweetu (přesný poměr byl 53 

vložených tweetů ku 4 citacím). Je možné konstatovat, že v analýze dílčí online reportáže 

byla zaznamenána jedna dominantní forma zobrazení zpráv ze sociální sítě, a to vložený 

tweet. Ačkoliv tato stručná analýza neposkytuje dostatečně široké výzkumné vzorky 

k tvorbě obecných závěrů o online reportážích, je zajímavé si všimnout tendence zařazovat 

informace z Twitteru do online reportáže formou vložených tweetů.  

Zajímavé výsledky přinesla analýza twitterových zdrojů. Jelikož se výzkumný 

vzorek v případě webu iDnes.cz výrazně lišil od ostatních zkoumaných médií, podrobím 

srovnání pouze servery Aktuálně.cz a iRozhlas.cz. Jen ve stručnosti doplním, že u webu 

iDnes.cz jsem zaznamenala z 8 převzatých zpráv z Twitteru sedm pocházejících z účtů 

politiků a jednu od státního úředníka. 

Nejfrekventovanějším zdrojem informací z prostředí sociální sítě Twitter byly 

v případě webu Aktuálně.cz účty politiků. Zkoumaný vzorek tvořilo 39 příspěvků 

a z tohoto vzorku pocházelo 19 jednotek z účtů politiků (48,71 %). Účty politiků tedy 

tvořily bezmála polovinu zdrojů zpráv z Twitteru ve zkoumané reportáži. Překvapivý byl 

druhý nejfrekventovanější zdroj – účty novinářů (11 příspěvků, 28,21 %). Následovaly 

účty státních úředníků (7 jednotek, 17,95 %). Kategorie jiné byla zastoupena ve vzorku 

dvakrát. 

Opačnou tendenci jsem zaznamenala v online reportáži webu iRozhlas.cz, kde byly 

nejfrekventovanějším zdrojem zpráv z Twitteru účty novinářů (31 jednotek, 54,38 %). 

Účty politiků se zařadily až na druhé místo (16 jednotek, 28,07 %). Ve zkoumaném vzorku 

57 příspěvků následovala na třetím místě kategorie státní úředník (6 jednotek, 10,53 %) 

a jiné (4 jednotky, 7,02 %). Stojí za zmínku, že z celkových 31 příspěvků v kategorii 



41 

novinář tvořili více než polovinu redakce nebo novináři Českého rozhlasu. Konkrétně jsem 

zaznamenala 12 zpráv převzatých z účtu redakce ČRo Plus, dále 4 tweety od novináře této 

redakce Michaela Rozsypala a jeden tweet redakce Radiožurnálu. Zkoumaná online 

reportáž serveru iRozhlas.cz tedy převzala celkem 17 zpráv ze zdrojů z Českého rozhlasu 

(z celkových 31 zdrojů kategorie novinář). 

2.4. Srovnání 
Analýza způsobu a míry zapojení informací ze sociální sítě Twitter do 

zpravodajství vybraných online médií během vládní krize 2017 poskytla zajímavá data. 

V této kapitole se pokusím srovnat zkoumaná online média a demonstrovat shodné 

i odlišné tendence v zapojování Twitteru do zpravodajství.  

V následujícím srovnání budu posuzovat především údaje vyjádřené procentuálně, 

jelikož v každém z médií byl jinak velký základní výzkumný vzorek. Ve sledovaném 

období přirozeně každé online médiu publikovalo odlišný počet příspěvků, a tak je nutné 

ve srovnání vycházet především z údajů vyjádřených v procentech a v poměru 

k výzkumnému vzorku. 

2.4.1. Jakou mírou byly zapojeny informace ze sociální sítě Twitter 

do obsahu zpravodajství během vládní krize v květnu 2017? 

Na základě získaných dat je možné konstatovat, že portály iDnes.cz a iRozhlas.cz 

zapojily Twitter do zhruba třetiny zkoumaných příspěvků. Tyto weby měly dokonce téměř 

totožnou bilanci (iDnes.cz 32,47 % a iRozhlas.cz 33,82 %), viz Tabulka 4 a Tabulka 7. 

Web Aktuálně.cz zapojil Twitter do obsahu 26,56 % zkoumaných zpravodajských 

příspěvků (viz Tabulka 1). Je tedy vidět pouze mírný rozdíl a můžeme shrnout, že dvě 

média (iDnes.cz, iRozhlas.cz) zapojila informace ze sociální sítě do třetiny zkoumaných 

příspěvků, zatímco třetí (Aktuálně.cz) zapojilo Twitter do něco přes čtvrtiny příspěvků. Jen 

pro doplnění zopakuji, že výzkumné vzorky jednotlivých médií byly následující: 

Aktuálně.cz 64 příspěvků, iDnes.cz 77 příspěvků, iRozhlas.cz 68 příspěvků. 

Zajímavější srovnání nabízí analýza četnosti informací z Twitteru v jednotlivých 

článcích. Zatímco portály Aktuálně.cz a iDnes.cz publikovaly častěji příspěvky pouze 

s jednou informací z Twitteru, v případě iRozhlas.cz tomu bylo naopak. U serveru 

Aktuálně.cz tvořily příspěvky s jednou informací 17,19 % sledovaných textů a se dvěma 

a více informacemi jen 9, 37 % (v absolutních číslech to byl poměr 11 textů ku 6). Portál 
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iDnes.cz prokázal totožnou tendenci, kdy pouze jednu informaci z Twitteru obsahovalo 

20,78 % analyzovaných článků a dvě a více twitterových zpráv zapojilo 11,69 % 

zkoumaných článků (v absolutních číslech šlo o 16 textů proti 9). 

Již zmíněný web iRozhlas.cz se odlišoval. Čtvrtina textů z výzkumného vzorku 

obsahovala dvě a více informací převzatých z Twitteru a pouhých necelých 9 % 

zkoumaných textů obsahovalo jen jednu informaci ze sociální sítě (v přesných číslech 17 

textů ku 6). Nejen, že iRozhlas.cz ukázal opačný poměr v zastoupení těchto dvou 

zkoumaných kategorií, také mezi nimi dosáhl největšího rozdílu. Stručně řečeno zpráv se 

dvěma a více zmínkami z Twitteru bylo u tohoto serveru ve zkoumaném vzorku poměrně 

o dost více než zpráv s jednou informací, ve srovnání s ostatními analyzovanými médii. 

Největší počet zapojených informací z Twitteru v jednom příspěvku jsem 

zaznamenala u webu iRozhlas.cz, kdy jeden z textů obsahoval 8 převzatých zpráv ze 

sociální sítě.29 Na druhém místě v tomto srovnání figuruje web iDnes.cz, který v jednom 

případě zapojil do obsahu jednoho textu 7 informací z Twitteru.30 Kontrast je možné 

sledovat u webu Aktuálně.cz, kdy největší zaznamenaná frekvence příspěvků z Twitteru 

v textu byla pouhé 3 kusy.31 

2.4.2. Jakým způsobem byly informace přejímány? Jaký byl poměr 

mezi přímou citací a vloženým tweetem? 

Další zajímavý závěr přinesla analýza formy přebírání informací z Twitteru a jejich 

zařazení do textu příspěvku. Nedošlo k významným rozdílům a nepoměru mezi citacemi 

v textu a převzatými tweety u zkoumaných médií. Výsledky byly vyrovnané. 

Překvapivý výsledek poskytlo srovnání zapojování dvojího použití totožné 

informace (citace v textu a vložený tweet). Server Aktuálně.cz dvojí zobrazení ve 

                                                           
29 JADRNÝ, Petr a Vojtěch KOVAL, 2019. Premiér mění stanovisko počtvrté, řekl Babiš o zrušení demise. 

Sobotku podporujeme, tvrdí Kalousek. IRozhlas.cz [online]. Praha: Český rozhlas, 5. května 2017 [cit. 2019-

04-18]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zruseni-demise-byl-cin-zoufaleho-cloveka-pise-

ovcacek-odvolani-babise_1705051055_pj 
30 Prezident navrhl řešení vládní krize, řekl Bělobrádek. Strany ho projednají, 2019. IDnes.cz: 

Zprávy [online]. Praha: Mafra, 11. května 2017 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milos-zeman-liberec-schuzka-vlada-andrej-babis-bohuslav-

sobotka.A170510_145816_domaci_fer 
31 Jedná se o dva texty: NEPRAŠOVÁ, Veronika, 2019. Premiér chce nově odvolat Babiše. Pochopil, že 

demise byla tragická chyba, říká Kalousek. Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, 5. 5. 2017 [cit. 2019-04-

17]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/demise-se-rusi-premier-chce-nove-odvolat-pouze-

andreje-babis/r~bad74678316c11e7b7fa0025900fea04/ a Zeman: Odvolání Babiše by porušilo koaliční 

smlouvu. Respektujte ústavu, vyzval prezidenta Sobotka, 2019. Aktuálně.cz[online]. Praha: Economia, 8. 5. 

2017 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/babis-byl-na-hrade-sobotka-me-

nemuze-ukolovat-kdy-ho-mam-odv/r~3c0d64b4340d11e7b5e5002590604f2e/ 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/demise-se-rusi-premier-chce-nove-odvolat-pouze-andreje-babis/r~bad74678316c11e7b7fa0025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/demise-se-rusi-premier-chce-nove-odvolat-pouze-andreje-babis/r~bad74678316c11e7b7fa0025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/babis-byl-na-hrade-sobotka-me-nemuze-ukolovat-kdy-ho-mam-odv/r~3c0d64b4340d11e7b5e5002590604f2e/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/babis-byl-na-hrade-sobotka-me-nemuze-ukolovat-kdy-ho-mam-odv/r~3c0d64b4340d11e7b5e5002590604f2e/
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zkoumaném vzorku vůbec nepoužil. Při analýze jsem zjistila, že každá jednotlivá 

informace se vždy nacházela pouze v jedné z forem zobrazení, nedocházelo k duplikaci. 

Poměr mezi citacemi a vloženými tweety v analyzovaných příspěvcích byl lehce ve 

prospěch druhé kategorie (citace tvořily 44 % zmínek a tweety 56 %, viz Tabulka 2). Je 

důležité zmínit, že výzkumná jednotka byla v tomto případě poměrně malá a rovnala se 25 

zmínkám. 

Naopak servery iDnes.cz a iRozhlas.cz používaly dvojí zobrazení totožné zprávy 

z Twitteru a tím pádem narostla zkoumaná jednotka této výzkumné otázky. U portálu 

iDnes.cz jsem zaznamenala celkem 46 zmínek informace ze sociální sítě, ale ve 14 

případech byla totožná informace v textu zobrazena dvakrát (jako citace i vložený tweet). 

Z toho důvodu bylo výsledných forem zobrazení celkem 60. V tomto počtu jsem 

zaznamenala rovný poměr citací i tweetů (shodně po 30 jednotkách, viz Tabulka 5). 

Již jsem popsala, že v případě serveru iRozhlas.cz obsahovalo 25 % příspěvků dvě 

a více zpráv ze sociální sítě Twitter. Což souvisí s celkově největším počtem jednotlivých 

informací ze sociální sítě v absolutních číslech (je to 64 jednotek informací). Při zkoumání 

formy zapojení těchto informací do textu je nutné připočítat již popsané dvojí užití. 

U tohoto portálu jsem zaznamenala 9 případů dvojího zobrazení jedné zprávy. Výsledný 

vzorek pro otázku formy zobrazení informace byl tedy 73 jednotek. Poměr citací 

a vložených tweetů ve zkoumaném vzorku byl opět vyrovnaný a byl téměř totožný se 

zaznamenaným poměrem u Aktuálně.cz. Jen pro úplnost, ve zkoumaném obsahu portálu 

iRozhlas.cz jsem analyzovala 43,84 % citací v textu a 56,16 % vložených tweetů (viz 

Tabulka 8). 

Poznatky popsané v posledních třech odstavcích pro přehlednost ještě stručně 

shrnu. Ani v jednom ze zkoumaných médií nebyl zaznamenán výrazný rozdíl v poměru 

zapojení informací z Twitteru v podobě citace v textu a vloženého tweetu. Lišil se celkový 

přístup jednotlivých online médií k nakládání s informacemi a zprávami ze sociální sítě co 

se četnosti zařazení a využití dvojího zobrazení zpráv týče. 

2.4.3. Co byl nejčastější zdroj informací? 

Poslední zkoumanou kategorií této analýzy byly zdroje informací převzatých ze 

sociální sítě Twitter. U všech tří médií jsem zaznamenala podobný vzorec výběru typů 

zdrojů. Při bližším zkoumání jsem odhalil i dílčí rozdíly mezi jednotlivými servery. 
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Ve všech třech případech byl nejfrekventovaněji citovaným zdrojem účet politika. 

Stejně tak druhým nejčastěji citovaným zdrojem byl účet státního úředníka (především se 

jednalo o tiskové mluvčí). Na třetí pozici byl u webů Aktuálně.cz a iRozhlas.cz účet 

novináře. Naopak iDnes.cz použil více zdrojů z kategorie jiné než z kategorie novinář. 

V případě Aktuálně.cz nefiguruje ve zkoumaném vzorku kategorie jiné vůbec. U serveru 

iRozhlas.cz je kategorie jiné zanedbatelná. Srovnání vychází z Tabulek 3, 6 a 9. 

Podrobnějšímu srovnání podrobím pouze první dva typy zdrojů, účty politiků a státních 

úředníků. 

Ve výzkumném vzorku portálu Aktuálně.cz jsem zaznamenala podobné zastoupení 

účtů politiků (48 %) i státních úředníků (40 %) jako zdrojů informací z Twitteru. 

Dohromady tvořily většinu citovaných zdrojů, následovaly jen novináři v zastoupení 12 % 

(viz Graf 1). 

 

Zdroj: Autorka 

  

politik 48 %

státní úředník

40 %

novinář 12 % jiné 0 %

Aktuálně.cz

Graf 1: Co je zdrojem citované informace? 
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Naopak server iDnes.cz v analýze vykázal dominantnější postavení jednoho typu 

zdroje ve zkoumaném vzorku, a to účtu politika (60,87 %). Kategorie účet státního 

úředníka tvořila 28,26 % analyzovaných zdrojů (viz Graf 2). 

Zdroj: Autorka 

Podobnou tendenci je možné sledovat i u serveru iRozhlas.cz, pouze s menším 

rozdílem mezi oběma kategoriemi. Účty politiků tvořily 54,69 % analyzovaných zdrojů 

a účty úředníků 29,69 %. Stojí za zmínku, že účty novinářů tvořily, podobně jako 

u Aktuálně.cz, 12,50 % zkoumaných jednotek (viz Graf 3). 

Zdroj: Autorka 

Právě analýza zdrojů informací z Twitteru přinesla nejzajímavější poznatky. 

Dominantní postavení účtů politiků mezi zdroji citovaných informací svědčí o častém 

využívání Twitteru jako zdroje komentářů a vyjádření politických činitelů k aktuálnímu 

dění. Zejména během hektických a dramatických událostí vládní krize se Twitter projevil 

především jako zdroj komentářů a výroků zákonodárců a zpravodajské servery zapojovaly 

opakovaně profily českých politiků a aktérů vládní krize do zpravodajství. V tom můžeme 

Graf 2: Co je zdrojem citované informace? 

politik 60,87 

%státní úředník

28,26 %

novinář 4,35 %
jiné 6,52 %

iDnes.cz

politik 54,69 

%

státní úředník

29,69 %

novinář 12,50 %
jiné 3,12 %

iRozhlas.cz

Graf 3: Co je zdrojem citované informace? 
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spatřovat nejfrekventovanější využití Twitteru jako zdroje novinářské práce během vládní 

krize. 

Závěrem této kapitoly bych uvedla, že porovnávání všech tří médií bylo 

problematické z důvodu rozdílných výzkumných jednotek i z obecně mírně odlišně 

intenzity a způsobu informování o vládní krizi. Po pečlivém převedení získaných dat na 

údaje v procentech je však možné online platformy srovnat. 

Na základě provedené analýzy můžeme konstatovat, že přístup k Twitteru jako 

zdroji informací pro online zpravodajství během vládní krize byl vesměs podobný u všech 

tří platforem. Detailním pohledem je zároveň možné zaznamenat drobné odlišnosti. 

V kapitole 2.1. Metodologie jsem stanovila tyto výzkumné otázky pro závěrečné 

srovnání: Které médium zapojovalo informace z Twitteru největší mírou? Jaký byl 

nejčastější způsob přejímání informací? Co byl nejčastější zdroj informací? 

Míra zapojení32 informací ze sociální sítě je příkladem podobného přístupu všech 

tří médií, kdy dva portály shodně zapojily Twitter do třetiny vzorku analyzovaných článků 

a jeden portál do něco přes čtvrtiny. Největší mírou zapojoval informace z Twitteru server 

iRozhlas.cz (33,82 %), ale rozdíl oproti druhému webu iDnes.cz (32,47 %) byl minimální. 

Způsobu přejímání informací jsem se již poměrně podrobně věnovala, stručně tedy pouze 

zopakuji, že rozdíl v zastoupení citací a vložených tweetů byl opět minimální. S pouze 

mírnou převahou byly u všech tří médií častěji zastoupeny vložené příspěvky. Při 

zpravodajství o vládní krizi přebíraly ze zkoumaných typů zdrojů portály Aktuálně.cz, 

iDnes.cz a iRozhlas.cz zprávy nejčastěji z twitterových účtů patřících politikům. 

Komentáře a vyjádření politiků na sociální síti se opakovaně stávaly součástí 

zpravodajství. V tom také spatřuji nejčastější a nejperspektivnější způsob využití Twitteru 

jako zdroje novinářské práce během vládní krize v květnu 2017.  

                                                           
32 Aby nedošlo k mylnému vyložení předkládaného závěru, jen připomenu, že mírou zapojení je v tomto 

případě myšlen poměr příspěvků obsahujících a neobsahujících zprávu z Twitteru. 
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Závěr  
Práce se zabývala analýzou zapojení informací z Twitteru do online zpravodajství. 

První část měla za cíl poskytnout teoretický rámec pro analýzu sociální sítě. Nejprve jsem 

představila proměny mediální komunikace vlivem digitální mediamorfózy a konvergence, 

jevů stojících za vznikem nových médií. Dále jsem krátce popsala historii nových médií, 

zejména tzv. druhou webovou revoluci, která přinesla zcela nové platformy pro 

komunikaci, blogy a sociální sítě. Teoretická část pokračovala výkladem fungování těchto 

platforem a podrobně se věnovala zejména sociální síti Twitter a její roli v žurnalistice.  

V práci jsem popsala rostoucí zájem médií a novinářů o Twitter. Specifické 

vlastnosti twitterové komunikace, zejména omezený rozsah zpráv, hashtagy, retweetovaní 

nebo trendy dělají z této platformy perspektivní a stále využívanější nástroj komunikace 

a potenciální zdroj informací. Empirická část práce se zaměřila na zapojení Twitteru do 

online zpravodajství během krize Sobotkovy vlády. Především v nečekaných a rychle se 

měnících situacích může Twitter sloužit jako užitečný zdroj politických vyjádření 

a komentářů. Během podobných událostí se sociální sítě často stávají platformami pro 

výměnu názorů nejen mezi politiky. Je to dáno povahou komunikace na sociální síti, která 

ačkoliv je veřejná, má stále také podobu interpersonální. Z analýzy mimo jiné vyplynulo, 

že nejčastěji citovaným zdrojem napříč médii byly účty politiků, což dokládá tuto tendenci. 

Twitter je v současné době důležitý zdroj informací pro média. Analýza 

zpravodajství o vládní krizi potvrdila, že média nejčastěji čerpají z twitterových profilů 

politiků a jejich příspěvky a komentáře zapojují do webového obsahu. Twitter jako 

platforma slouží ke sdělování krátkých zpráv a komentářů, a právě politici a další veřejně 

činné osoby ho hojně využívají. Stává se trendem, že političtí aktéři informace dříve 

uveřejňují na sociální sítí než na tiskové konferenci. 

Příspěvky politiků na síti se v éře digitální mediamorfózy stávají novodobými 

tiskovými prohlášeními a prostředí sociálních sítí v určitých situacích (hektických 

a neočekávaných) nahrazuje tiskové konference. Zpravodajské portály této tendence 

využívají a Twitter slouží jako frekventovaný zdroj prohlášení politiků. 

Bakalářská práce poskytla přehled o výskytu a podobě zpráv z Twitteru ve 

zpravodajství o vládní krizi a základní představu o roli této sociální sítě v novinářské práci. 

Nyní stručně zopakuji nejdůležitější závěry analýzy. 
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Na základě získaných dat je možné konstatovat, že všechna zkoumaná média 

s informacemi ze sociální sítě pracovala. Portály iDnes.cz a iRozhlas.cz shodně zapojily 

Twitter do třetiny zkoumaných příspěvků, web Aktuálně.cz zapojil Twitter do více než 

čtvrtiny. Zajímavé srovnání nabízí analýza četnosti informací z Twitteru v jednotlivých 

textech. Zatímco portály Aktuálně.cz a iDnes.cz publikovaly častěji příspěvky pouze 

s jednou informací z Twitteru, v případě iRozhlas.cz tomu bylo naopak. Čtvrtina textů 

z výzkumného vzorku na tomto webu obsahovala dvě a více informací převzatých 

z Twitteru. 

Co se týče formy zobrazení informací z Twitteru, u všech zkoumaných médií byl 

zjištěn vyrovnaný poměr citací a vložených tweetů. Lišil se celkový přístup online médií 

k nakládání se zprávami ze sociální sítě, kdy weby iDnes.cz a iRozhlas.cz, na rozdíl od 

Aktuálně.cz, využívaly dříve popsaného jevu dvojího zobrazení zpráv. Z analýzy 

vyplynulo, že weby iDnes.cz a iRozhlas.cz měly tendenci zprávu z Twitteru citovanou 

přímo v textu ilustrovat také vloženým tweetem. 

Všechny tři zpravodajské portály jako zdroj informací z Twitteru citovaly nejčastěji 

účet politika, následoval účet státního úředníka. Na třetí pozici byl u webů Aktuálně.cz 

a iRozhlas.cz účet novináře. Naopak web iDnes.cz použil více zdrojů z kategorie jiné než 

z kategorie novinář. 

Ráda bych na tomto místě zmínila online reportáže, které nebyly do výzkumného 

vzorku zařazeny. Ačkoliv média opakovaně využívala tohoto formátu při informování 

o krizi, nebylo v mých silách veškeré reportáže analyzovat. Zpětně ale hodnotím, že se 

nepochybně jedná o zajímavý fenomén a alespoň letmou analýzou jedné reportáže jsem 

sledovala zapojení Twitteru v tomto žánru. Můžeme pozorovat výraznou tendenci 

zařazovat Twitter do specifického žánru zpravodajství – online reportáže. 

Výzkumnou metodou práce byla kvantitativní obsahová analýza. Již jsem popsala 

jistá úskalí této metody. Důležitým úkolem v přípravné fázi bylo pečlivě vypracovat 

metodiku, stanovit adekvátní vzorek a definovat zkoumané kategorie a znaky. Podrobně 

jsem popsala postup výzkumu v kapitole 2.1. Metodologie, která slouží také jako návod 

k interpretaci zjištěných dat. Jelikož je kvantitativní obsahová analýza závislá na přesné 

definici zkoumaných proměnných a systému kategorií a znaků, je představení metodologie 

stěžejní částí bakalářské práce. 

Cílem obsahové analýzy bylo přinést v odpovědích na výzkumné otázky 
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kvantitativní popis zapojení zpráv z Twitteru do online zpravodajství. Tento cíl práce 

splnila. Použitá forma analýzy, na rozdíl od kvalitativní, poskytuje pouze tvrdá data a čísla 

o zkoumaných jevech, ale není schopná přinést jejich vysvětlení a zdůvodnění. 

V závěrečné reflexi jsem došla k názoru, že tato práce může sloužit jako dobré východisko 

pro podrobnější kvalitativní analýzu, která by rozebrala jednotlivá sdělení přebíraná 

z Twitteru a jejich vztah k mediálnímu obsahu. Práce přinesla odpovědi na stanovené 

výzkumné otázky a zároveň otevřela další otázky pro budoucí bádání. Twitter má 

bezesporu značný potenciál coby zdroj informací i komentářů pro online média 

a bakalářská práce potvrdila tuto roli na příkladu zpravodajství o vládní krizi. 

Summary 

The thesis dealt with an analysis of the employment of information from the social 

networking service Twitter in online news. In the theoretical part I first introduced changes 

in media communication framed by digital mediamorphosis and convergence and the 

development of new media. The theoretical part continued with a thorough explanation of 

how Twitter functions, with a special focus on the role of Twitter in journalism. The goal 

of the first part was to provide a theoretical framework for the analysis of Twitter. 

Research method of the empirical part of the thesis was quantitative content 

analysis. I already described some of the difficulties connected to this method. Carefully 

preparing the methodology was an important task during the preparation work, especially 

defining the research sample and analysed categories and features. Chapter 2.1. 

Methodology introduced in detail the research process and it can be used as instructions for 

the interpretation of the ascertained data. Because the quantitative content analysis is based 

on an exact definition of researched variables and a system of categories and features, 

introducing the methodology is a crucial part of the thesis.  

At this point I would like to shortly comment the findings of the thesis. Based on 

the analysis we can say that the news sites iDnes.cz and iRozhlas.cz both used information 

from Twitter in one third of the researched texts. Aktuálně.cz used Twitter in more than 

one quarter of the analysed content. There was only a small difference between the three 

sites and we can claim that all the analysed media worked with information form the social 

network. It is interesting to compare the frequency of information from Twitter in a single 

article. Aktuálně.cz and iDnes.cz both published articles with one piece of information 

more frequently than with two or more pieces. Whereas iRozhlas.cz was the opposite, one 
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quarter of all analysed texts involved two or more pieces of information from Twitter. 

When it comes to the form of representation of information from Twitter in the 

texts, I found out that in all analysed media there was an equal ratio of quotations to 

embedded Tweets. Difference was in the use of previously named double use of 

information. While iDnes.cz and iRozhlas.cz both used the double use of information, 

Aktualně.cz did not. 

I found out that all three news sites used as a source of information from Twitter 

most frequently accounts of politicians, followed by accounts of officers. Twitter account 

of a journalist was the third most quoted source in the case of Aktuálně.cz and iRozhlas.cz, 

whereas iDnes.cz used sources from category different and then journalists. 

Aim of this content analysis was to provide quantitative description of the use of 

Twitter in online news during the government crisis in May 2017. We can say that the goal 

was achieved. What the thesis could not provide is explanation of the researched data in 

broad context and connections, this would more likely be a task for a qualitative content 

analysis. In this final reflexion I came to realize that this thesis could be a good basis for 

a further qualitative research of the involvement of Twitter in online news, since it has 

provided an overview of the extent and form of Twitter information in news sites. 

From both the theoretical and practical parts of the thesis we can see that Twitter 

has a certain role in journalistic work. It is becoming more popular among journalists and 

theoreticians as well. Nowadays, Twitter has more potential roles that just a social 

networking site as it was first designed thirteen years ago. 
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