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Anotace 

 

Diplomová práce analyzuje komunikaci veřejnoprávní stanice ČT24 na sociálních sítích         

a webu ČT24 a zjišťuje, zda je tento způsob komunikace efektivní a pro konzumenty 

sociálních sítí a internetového zpravodajství atraktivní. Odpovídá také na otázku, zda se 

ČT24 touto aktivitou na internetu snaží k televizním obrazovkám přilákat mladší diváky. 

Teoretická část se zabývá způsobem komunikace ČT24 na sociálních sítích i webu ČT24        

a obsahem, který na těchto platformách ČT24 zveřejňuje. Tato část je doplněna o informace, 

které byly získány na základě rozhovorů. Výzkum ve formě komparativní analýzy příspěvků 

v televizním vysílání i na internetových platformách ČT24 se zaměřuje na efektivitu 

komunikace ČT24 na sociálních sítích a webu ČT24 a demonstruje, jakým způsobem              

se veřejnoprávní televize svým obsahem přizpůsobuje konzumentům těchto platforem. 

Součástí analytické části je i dotazník, který odpovídá na otázky, nakolik jsou tyto platformy 

ČT24 pro mladší uživatele atraktivní. 
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This Master’s thesis analyses ČT24 communication on its website and on social media in 

order to assess the effectiveness of ČT24 network’s communication strategy in the online 

environment as well as to answer whether the ČT24’s online presence aims at drawing in 

younger audiences. The theoretical part addresses the means in which ČT24 communicates 

in the online environment as well as the content that ČT24 publishes on its website and on 

social media. This part also includes information obtained on the basis of interviews. The 

empirical part is based on a comparative analysis of TV broadcasting posts as well as online 

posts. The aim of this part is to determine the effectiveness of of ČT24’s communication 

strategy on its website and on social media. The empirical part reveals the ways in which 

ČT24 public broadcasting TV modifies content to reach users of these various digital 

platforms. The empirical part also  includes a survey, which addresses the question of 

attractiveness of ČT24’s online platforms for younger audiences. 
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Úvod 

 

 Tato diplomová práce se zaměřuje na zpravodajství ČT24 na sociálních sítích a webu 

ČT24. Televize se čím dál úžeji propojují se sociálními sítěmi a internetovým prostředím. 

Vysílají on line, informují svoje diváky o aktuálních zprávách na svých webových stránkách 

i Twitteru, zveřejňují fotografie na Instagramu a reportáže na Facebooku. Nabízí aplikace, 

v rámci kterých si diváci mohou pustit živý vstup i na svém mobilním telefonu. Obzvlášť 

sociální sítě jsou ale přitom pro seriózní veřejnoprávní médium cizím prostředím, ve kterém 

platí jiná pravidla než v rámci televizního vysílání.  

 

  Sociální sítě jsou prostorem, ve kterém se pohybuje mladší generace než ta, která 

sleduje televizní vysílání. Publikum sociálních sítí je také rozdílné oproti tomu televiznímu 

– je zvyklé konzumovat informace jiným způsobem, rychleji a z více různých zdrojů. 

Jsou to ale zároveň sociální sítě (a internetové zpravodajství), prostřednictvím 

kterých se informace v případě nečekaných a aktuálních událostí šíří rychleji než v běžných 

zpravodajských médiích. Sociální sítě také bývají v případech aktuálních událostí 

„nositelem“ nejen prvotních informací, ale i obrazového materiálu. V tom tkví velká výhoda 

pro televizní zpravodajství, které má možnost materiály zařadit do svého vysílání.   

 

Cílem předkládané práce je zanalyzovat způsob komunikace ČT24 na sociálních 

sítích i webu ČT24 a zjistit, zda je tento způsob komunikace efektivní a pro konzumenty 

sociálních sítí a internetového zpravodajství atraktivní. V práci prostřednictvím 

komparativní analýzy příspěvků na sociálních sítích ČT24, webu ČT24 a v televizním 

vysílání odpovím na otázky týkající se efektivity této komunikace a její odlišnosti                    

od komunikace televizní. Odpovědi na otázky týkající se atraktivity sociálních sítí a webu     

a předmětu toho, co je na nich vyhledáváno, naleznu prostřednictvím dotazníkového šetření. 

Dotazníkové šetření bude také metodou pro nalezení odpovědi na otázku, zda tento způsob 

komunikace v konečné fázi přiláká mladší konzumenty.  

 

V teoretické části představím zpravodajskou stanici ČT24 a princip jejího fungování. 

Věnovat se v této části budu také zpravodajství na internetu a sociálních sítích a představím 

profily ČT24 na jednotlivých platformách. Zároveň zde přiblížím postup, podle kterého se 
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editoři sociálních sítí rozhodují, na jakou platformu zprávu umístí jako první a v jakém 

formátu. Představím zde také pořady, které se vyrábí primárně pro sociální sítě. 

Oproti původnímu záměru jsem po prostudování dat a rešerše konkrétního materiálu  

dospěla k závěru, že analýza návštěvnosti vybraných facebookových, twitterových                     

(i instagramových) profilů a webu by mi nezaručila dostatečné informace pro potřeby mé 

práce. Během zpracování diplomové práce se ukázalo, že tohoto cíle nelze dosáhnout, neboť 

data o návštěvnosti webového portálu ČT24 jsou Redakcí zpravodajství považována za 

interní informaci a nepodařilo se je k detailnější analýze získat. Stejně tak data některých 

příspěvků na Facebooku (ke kterým jsem měla přístup) a která taktéž považuje Redakce 

zpravodajství za interní. Analýza tak musela být upravena a zaměřila se jiným směrem, než 

jak bylo v předložených tezích zamýšleno a deklarováno. Zdrojem informací byly rozhovor 

s ředitelem Zpravodajství ČT Zdeňkem Šámalem, editorem sociálních sítí Oldřichem 

Borůvkou, zástupcem šéfredaktora webu ČT24 Alešem Měřičkou a zaměstnanci ČT24. 

Právě informace z rozhovorů se Zdeňkem Šámalem a Oldřichem Borůvkou mi umožnily 

odpovědět na další z výzkumných otázek – a to, zda má rozvíjení platforem na sociálních 

sítích za cíl zaujmout mladší diváky. Dále jsem vycházela z odborné literatury tykající se 

sociálních sítí a médií.  

 

Zabývat se budu tím, jakým způsobem pracovala ČT24 se zprávou, kterou umístila 

na sociální sítě a web ČT24. Cíleně jsem si vybrala domácí i zahraniční zprávy, aktuální 

(flešové) i dlouho očekávané. To mi umožní zanalyzovat, jak efektivní je komunikace ČT24 

na těchto sociálních sítích i nakolik se liší komunikace na sociálních sítích oproti komunikaci 

skrze obrazovku.  

 

Z aktuálních zpráv jsem si vybrala ty zprávy, které v roce 2019 v tuzemských 

médiích nejvíce rezonovaly. Jako zahraniční neočekávanou zprávu jsem vybrala požár 

francouzské katedrály Notre-Dame. Požár měl spoustu svědků, turistů i kolemjdoucích, kteří 

požár natáčeli na mobilní telefony a umisťovali videa na sociální sítě. Odtud poté jejich 

materiály přebírala zpravodajská média. Za další neočekávanou událost jsem vybrala úmrtí 

Karla Gotta, kterému věnovala ČT24 velkou pozornost ve svém vysílání i na sociálních 

sítích a střelbu v ostravské nemocnici. O průběhu pátrání po pachateli totiž velice nezvykle 

aktivně informovala na svém oficiálním twitterovém účtu Policie PČR a média tyto 

informace používala ve svém zpravodajství.  
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Jako očekávanou tuzemskou zprávu jsem vybrala oslavy 30. výročí 11. listopadu 

1989, které ČT24 považovala za jednu z nejdůležitějších očekávaných událostí tohoto roku. 

Z dlouho očekávaných zpráv jsem vybrala jako zahraniční zprávu zvolení německé političky 

Ursuly von der Leyenové předsedkyní Evropské komise, která v čele tohoto úřadu stanula 

jako první žena v historii. Dalo se tedy předpokládat, že o jejím zvolení se bude informovat 

jinak než pokud by byl zvolen muž. 

Právě na těchto typech zpráv je možné ilustrovat, do jaké míry je zpravodajství České 

televize se sociálními sítěmi propojené, jakým způsobem tuto platformu využívá a jaký je     

o tento typ zpravodajství zájem. V rámci zahraničních zpráv jsem porovnávala i to, jakým 

způsobem o události na svých sociálních sítích informovala britská televizní stanice BBC a 

americká televizní stanice CNN. Zároveň jsem se v rámci tohoto postupu pokusila zjistit, 

jací jsou vlastně konzumenti těchto platforem a nakolik se jim musí veřejnoprávní televize 

ČT24 musí přizpůsobit.  
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Teoretická část 

  

 V dnešní době jsou média samozřejmou součástí našeho života. Mark Deuze ve své 

knize Život v médiích uvádí, že jsou všudypřítomná a všeprostupující.1 Většinu bdělého času 

podle něj trávíme zanořeni v médiích. Deuze poukazuje na to, že se musíme v každodenním 

životě potýkat s přemírou mediálních sdělení, ať už na pracovištích, v obchodních domech 

nebo v domácnostech.2 

 Používáme chytré mobilní telefony, počítače a tablety, komunikujeme na sociálních 

sítích. Internetové platformy pak využívají mnozí z nás nejen ke své zábavě, ale také 

k získávání informací. Ty jsou s vyvíjejícími se technologiemi dostupnější a jsou k dispozici 

v doslova nepřeberném množství.  

  Online zpravodajství přináší spoustu výhod; je všude dostupné, z velké části je 

poskytováno zdarma a konzument si může vybrat, jaké zprávě dá přednost. Události může 

komentovat online, či je sdílet s ostatními. Internetové prostředí ale zároveň nabízí 

nepřeberné množství obsahu a informací, které musí konzument selektovat, a jejich ověření 

je pro něj mnohdy obtížné nebo úplně nemožné.  

 Jak píše ve své knize Žurnalistika a společnost Denis McQuail, je důležité si 

uvědomit, že internetová platforma umožňuje anonymitu, kterou mohou někteří využít 

k prosazování svých komerčních a ideologických cílů. To se může týkat právě i zpráv 

publikovaných online, které mohou být právě za komerčním či ideologickým účelem 

zmanipulovány.3  

 I proto je důležité, aby internetové platformy využívala aktivně kromě komerčních 

subjektů i veřejnoprávní média, která "mají být" ze své podstaty "jsou" zdrojem kvalitních a 

ověřených informací. 

 

 

 

 

 
1 DEUZE, Mark. Život v médiích. Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2815-8, s. 8. 
2 Tamtéž, s. 7. 
3  MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. Charles University in Prague, Karolinum Press, 2016. ISBN 

978-80-246-3093-9, s. 201. 
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1.1 Média veřejné služby 

  

Základní charakteristikou veřejnoprávních médií je to, že se při svém fungování 

nechovají jako soukromé objekty; ne komerčně a za účelem zisku. Zároveň je podstatné, že 

se nejedná o média státní; nejsou závislá na aktuální politické reprezentaci. Oproti nim média 

komerční, která jsou v soukromém vlastnictví, vznikají za účelem finančního zisku a jsou 

financována reklamou.  

Prvním médiem veřejné služby byla britská British Broadcasting Corporation, která 

vznikla v roce 1922. V Československé republice vznikla televize v době komunistického 

režimu, kterému se svým obsahem i vysíláním podřizovala. Nezávislé veřejnoprávní 

médium vzniklo až po konci vlády jedné strany. Do té doby byla                                

Československá televize, Československý rozhlas i Československá tisková kancelář 

státními médii a zcela pod kontrolou vládnoucí strany. 

V České republice existují tři veřejnoprávní média: Česká televize (ČT), zřízena 

Zákonem o České televizi č. 483/1991 Sb., Český rozhlas (ČRo), zřízen Zákonem o Českém 

rozhlasu Zákon č. 484/1991 Sb. a Česká tisková kancelář (ČTK), zřízená Zákonem o České 

tiskové kanceláři 517/1992 Sb. 

 

Dalším hlavním rozdílem oproti soukromým médiím je systém financování veřejné 

služby. Zatímco soukromá média si na svůj provoz musí vydělat, veřejnoprávní média by 

neměla podléhat své „prodejnosti“ nebo zájmům jiných institucí, ať už to jsou inzerenti nebo 

vlastnické společnosti. Jak zmiňuje ve své knize Jeremy Orlebar: „Nejrozvinutější země mají 

v nějaké míře televizi veřejné služby financovanou formou licenčních poplatků a obvykle 

částečně také příjmy z reklamy.“4 Podle zákonů jsou zdrojem financování ČT a ČRo 

rozhlasové poplatky vybírané podle zvláštního předpisu a příjmy z vlastní podnikatelské 

činnosti.5 

Hlavním zdrojem financování jsou tedy takzvané koncesionářské poplatky, které 

jsou vybírané na základě Zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Ty musí platit 

každý vlastník televizní nebo rádiového přijímače – za rozhlas 45 Kč měsíčně, za televizi 

 
4 ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. ISBN 978-80-

7331-246-6, s. 30. 
5 484/1991 Sb. Zákon o Českém rozhlasu. Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném 

znění [online]. [cit. 01.01.2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-484; 

483/1991 Sb. Zákon o České televizi. Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném 

znění [online]. [cit. 01.01.2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-483  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-484
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-483
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135 Kč měsíčně.6 Například za rok 2018 vybrala Česká televize na poplatcích 5,64 mld. Kč, 

což představovalo více než 90 % jejího financování.7 

Financování České tiskové kanceláře se od financování ČT a ČRo odlišuje právě 

zmíněnými koncesionářskými (veřejnoprávními) poplatky, které ČTK nedostává, protože 

své služby poskytuje dalším subjektům (médiím nebo dalším firmám), a z těch svůj provoz 

financuje, viz zákon: 

 

(1) Finančními zdroji tiskové kanceláře jsou příjmy z úplatného poskytování svých služeb, 

vyplývajících z hlavního předmětu činnosti, a dále příjmy z další podnikatelské činnosti. 

 

(2) Tisková kancelář může dostat účelovou dotaci ze státního rozpočtu České republiky, 

která však nemůže být poskytnuta na krytí ztráty z hospodaření.8 

 

Zákon zároveň veřejnoprávním médiím ukládá povinnosti pro jejich fungování. 

České televizi tak v oblasti zpravodajství například udává: „poskytování objektivních, 

ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření 

názorů.“ 

Zároveň je povinností ČT (i ČRo) dbát na právní povědomí obyvatel, vytvářet 

programy pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich svobody projevu 

včetně národnostních nebo náboženských menšin a rozvíjet kulturní identitu obyvatel.9 

Zaměstnanci a spolupracovníci veřejnoprávních médií se musí řídit kodexem daného média. 

Kontrolním orgánem veřejnoprávních orgánů jsou jejich rady – Rada ČT, Rada ČRo a Rada 

ČTK. Rada České televize má ze zákona patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká 

sněmovna tak, aby „aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a 

kulturní názorové proudy.“ Její členové jsou voleni na šest let, přičemž každé dva roky se 

obměňuje třetina rady. Z hlediska délky výkony funkce je tak při čtyřletém volebním období 

zajištěno, aby v Radě při politickém vývoji byly zajištěny různé názorové proudy. Ze svého 

 
6 MINISTERSTVO KULTURY. Rozhlasové a televizní poplatky [online]. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z: 

https://www.mkcr.cz/rozhlasove-a-televizni-poplatky-488.html 
7 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2018 [online]. In: ČESKÁ TELEVIZE. 2019 [cit. 

2019-10-08]. Dostupné z: 

https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1513.pdf?v=1&_ga=2.216341904.781138313.1570278633-

212395856.1556696655 
8 517/1992 Sb. Zákon o České tiskové kanceláři. Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním 

konsolidovaném znění [online]. [cit. 01.01.2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-517  
9 483/1991 Sb. Zákon o České televizi. Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném 

znění [online]. [cit. 01.01.2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-483 

https://www.mkcr.cz/rozhlasove-a-televizni-poplatky-488.html
https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1513.pdf?v=1&_ga=2.216341904.781138313.1570278633-212395856.1556696655
https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1513.pdf?v=1&_ga=2.216341904.781138313.1570278633-212395856.1556696655
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-517
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-483
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středu si Rada volí předsedu. 

Mezi práva a povinnosti Rady ČT patří jmenování i odvolání generálního ředitele, 

schvalování rozpočtu nebo „dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního 

vysílání a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize a za tím účelem 

vydávat stanoviska a doporučení týkající se programové nabídky.“ Zároveň ale Rada ČT 

v žádném případě nesmí zasáhnout do výroby a vysílání televizních pořadů.10 

I to zaručuje svobodu a nezávislost tohoto média, které je schopno veřejnosti ve svém 

vysílání nabízet objektivní a nezaujaté informace. Tento „princip rozmanitosti“,11 jak ho 

nazývá Denis McQuail, je pro společnost klíčový. Kontroluje zneužívání svobody                     

a v neposlední řadě může omezit i společenské konflikty (v nezávislých médiích dostanou 

prostor i opoziční skupiny či lidé s opačnými zájmy).12  

 

1.2 Veřejnoprávní stanice ČT24 

 

Zpravodajský kanál ČT24 začal vysílat 2. května 2005 zprávami ve 13:00, které 

moderoval Bohumil Klepetko z tehdejšího studia SK 7.  Stanice začala vysílat nejprve             

v osmnáctihodinovém režimu, plný provoz spustila 5. září. Od tohoto dne televize vysílá      

24 hodin denně.13  

Mezi 6:00 a 10:00 vysílá aktuální zprávy – ranní zpravodajství začíná ve všední dny 

v 6:00 čtyřhodinovým Studiem 6, které pokrývá širokou agendu témat – od politiky a 

ekonomie až po kulturu.14  

Dalším zpravodajstvím pak provází Studio ČT24. Ty nejdůležitější zprávy dne  

(domácí i ze světa) shrnují Zprávy ve 12:00 a v 16:00.15 

V běžném vysílacím režimu vysílá od 18:00 regionální zpravodajská relace Události 

v regionech (na ČT24 a ČT1 zároveň) ve třech regionálních mutacích – diváci mohou             

 
10 483/1991 Sb. Zákon o České televizi. Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném 

znění [online]. [cit. 01.01.2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-483 
11 Zahrnuje do něj samozřejmě i ostatní média, ne pouze média veřejné služby. 
12 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5, 

s. 207. 
13 PLÍVOVÁ, Alžběta. Od zadní strany scénáře po nejsledovanější zprávy v Evropě. ČT24 vysílá už 10 

let. [online]. 2. 5. 2015 [cit. 2019-10-08]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-

zpravy/?id=7357 
14 JUNGROVÁ, Alžběta. Změna bydliště - a co TV poplatky? [online]. 8. 2. 2013 [cit. 2019-10-08]. Dostupné 

z: https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1119227-zmena-bydliste-a-co-tv-poplatky 
15 Pokud se děje mimořádná událost (například úmrtí známé osobnosti či teroristický útok), přesunuje se 

vysílání ze studia 9 do většího studia 6, které disponuje rozměrnou obrazovkou a místem pro hosty. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-483
https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=7357
https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=7357
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1119227-zmena-bydliste-a-co-tv-poplatky
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na ČT1 sledovat Události v regionech vysílané z Brna, Ostravy nebo Prahy. Pražská verze 

je vysílaná i na ČT24 – pokud se vysílá například zásadní tisková konference nebo zpráva 

s vyšší zpravodajskou důležitostí, pražské regionální vysílání se na zpravodajském kanálu 

přerušuje a vysílá se pouze na prvním programu ČT1.  

Po regionálních zprávách následuje v 18:28 pořad Interview ČT24, na který navazuje 

hlavní zpravodajská relace Události, kterou kromě ČT24 vysílá i ČT1. Tento pořad byl roku 

2012 změněn oproti svému původnímu formátu – nyní je délka stopáže 48 minut a jeden        

z dvojice moderátorů častěji moderuje z terénu. Ve všední dny následuje hodinu a půl dlouhý 

pořad 90´ ČT 24, který je každý čtvrtek zkrácený na 60 minut a po něm následuje 30 minut 

dlouhá relace Byznys ČT24.  

Na pořad poté navazuje každý den kromě sobot zahraniční zpravodajství Horizont 

(jeho stopáž je téměř půlhodinová).16 Po něm přebírá zpravodajskou „štafetu“ hodinový 

diskuzní pořad Události, komentáře, následován Zprávami ve 23:00 (ty zpravidla moderuje 

moderátor 90´ ČT24). 

  Každý týden samozřejmě není identicky, to – obzvlášť ve zpravodajství –  není 

možné. Kromě pravidelných pořadů se tak často vysílají různé speciály (kulturní, vědecké), 

Fokus Václava17 nebo Hydepark Civilizace.  

Kromě televizního vysílání využívá ČT24 v poslední době čím dál aktivněji i sociální 

sítě, které používají hlavně mladší lidé.  

 

1.3 Zpravodajství na internetu a na sociálních sítích 

 

Zpravodajství se s rozšiřováním internetového připojení a jeho nástupu „zrychluje“ 

a přesouvá se na internetové platformy, jako je Facebook, Twitter nebo Instagram.  V roce 

2018 bylo v České republice k internetu připojeno 81 % domácností, sociální sítě pak 

používalo téměř 4,5 milionů Čechů.18   

Stoupá také počet těch, kteří zpravodajství konzumují online na mobilních 

telefonech. Tímto způsobem sledovalo zpravodajství v roce 2019 na 51 % Čechů (jedná se 

 
16 Horizont ČT24. Česká televize [online]. [cit. 2019-10-08]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/dily/ 
17 Fokus Václava Moravce. Česká televize [online]. [cit. 2019-10-08]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/ 
18 Česká republika: Tabulka 41: Jednotlivci v ČR používající sociální sítě, 2018. ČSÚ [online]. [cit. 2019-10-

10]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/0620041841.pdf/227582aa-863f-49ac-

b70f-fea115f7a3ce?version=1.1 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/dily/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/
https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/0620041841.pdf/227582aa-863f-49ac-b70f-fea115f7a3ce?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/0620041841.pdf/227582aa-863f-49ac-b70f-fea115f7a3ce?version=1.1
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o potenciální poměr těch Čechů, kteří se zapojili do průzkumu Reuters).19  

Ze stejného průzkumu vyplývá i to, že lidé zprávy konzumují častěji na internetu     

(85 %) než v televizi (77 %), nejčastěji pak zprávy sledují právě na Facebooku (50 %). 

Aplikace Instagram (8 %) a Twitter (4 %) obsadily na žebříčku nejoblíbenějších platforem 

páté, respektive šesté místo.20 

V porovnání například s Velkou Británií je v Česku méně lidí, kteří konzumují 

zpravodajské obsahy prostřednictvím např. mobilních telefonů.21 Vyšší procento těch, kteří 

sledují zpravodajství na mobilních telefonech, má Německo (56 %),22  Francie (59 %),23 

nebo Itálie (58 %).24  

Podle vedoucího sociálních sítí ČT24 Oldřicha Borůvky je jedním z důvodů nižší 

konzumace zpravodajství na mobilním telefonu (a obzvláště pak sledování videí a reportáží) 

v tuzemsku oproti jiným a převážně západním zemím cena mobilních tarifů:                      

„Zatímco v Česku si někdo řekne: raději se na to video nepodívám, nebo se podívám až 

doma, protože bych neměl dostatek dat na cokoliv dalšího. To lidi v jiných zemích tolik 

netrápí.“25  

 

Častějšími uživateli sociálních sítí v tuzemsku byly v roce 2018 ženy, nejoblíbenější 

byly sociální sítě u uživatelů ve věkové kategorii 25–34 a poté u věkové kategorie 35–44 let. 

Nejmenší zastoupení pak mezi uživateli měla nejstarší kategorie 65+. 

Nejaktivnějšími uživateli byli lidé, kteří dokončili střední školu s maturitou či vystudovali 

vyšší odbornou školu, nejmenší zájem naopak vykazovali lidé se základním vzděláním. 26 

 
19 ŠTĚTKA, Václav. Reuters Institute Digital News Report 2019: Czech Republic [online]. Reuters Institute 

for the Study od Journalism, 2019 [cit. 2019-10-09]. Dostupné z: 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf, s. 78. 
20 Tamtéž.  
21 NEWMAN, Nic. Reuters Institute Digital News Report 2019: United Kingdom [online]. Reuters Institute 

for the Study od Journalism, 2019 [cit. 2019-10-09]. Dostupné z: 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf, str. 69. 
22 HÖLIG, Sascha a Uwe HASEBRINK. Reuters Institute Digital News Report 2019: Germany [online]. 
Reuters Institute for the Study od Journalism, 2019 [cit. 2019-10-09]. Dostupné z: 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf str. 87. 
23 ANTHEAUME, Alice. Reuters Institute Digital News Report 2019: France [online]. Reuters Institute for 

the Study od Journalism, 2019 [cit. 2019-10-09]. Dostupné z: 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf 
24 CORNIA, Alessio. Reuters Institute Digital News Report 2019: Italy [online]. Reuters Institute for the 

Study od Journalism, 2019 [cit. 2019-10-09]. Dostupné z: 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf, str. 95. 
25 BORŮVKA, Oldřich, 2018. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 5. 11. 2018. 

26 Více než polovina Čechů používá sociální sítě. ČSÚ [online]. 19. 11. 2018 [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/vice-nez-polovina-cechu-pouziva-socialni-site 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf
https://www.czso.cz/csu/czso/vice-nez-polovina-cechu-pouziva-socialni-site
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Každý druhý Čech pak na internetu sledoval videa – internetové stránky běžných televizních 

stanic navštívilo na 26 % z nich (nejoblíbenější byly streamovací služby typu Netflix či kanál 

YouTube).27A právě uživatelé sociálních sítí ve věku 25–35 let jsou také nejčastějšími 

uživateli nejznámější sociální sítě na světě, Facebooku.   

 

Sociální sítě sice nabízí televiznímu zpravodajství nové možnosti, na internetových 

platformách ale platí jiná pravidla. Dávají možnost téměř komukoliv cokoliv zveřejňovat i 

sdílet – i když se informace nezakládá na pravdě. Například z průzkumu Reuters, který se 

zaměřil v roce 2019 na online média v 38 zemích světa, vyplývá, že se zpravodajská média 

(nejen v Evropě) více než kdy jindy potýkají s dezinformacemi i fake news, které podrývají 

jejich kredibilitu a důvěryhodnost právě na internetu a sociálních sítích.28  

Jedním ze závěrů je i to, že přestože média musí vynaložit větší snahu, aby zůstala 

v očích konzumenta důvěryhodná, tak se podle výzkumu v roce 2019 pouze nepatrně       

navýšil počet těch, kteří si předplácí online zpravodajství. V zemích, kde je jejich číslo vyšší, 

si ale velká část z předplatitelů platí pouze jedno médium. Funguje tedy systém, že „vítěz 

bere vše“.29 V některých sledovaných státech pak převládá zábava nad zpravodajstvím. 

Česká televize nabízí své online zpravodajství zdarma – to platí jak pro internetové 

vysílání, tak i zpravodajský web. Televize je přitom závislá na financích z koncesionářských 

poplatků. Tento vývoj nelze považovat za pozitivní, jelikož – jak je uvedeno ve výroční 

zprávě za rok 2018 – „jejich objem rok od roku klesá, zatímco náklady na jejich získání 

rostou.“30   

 

1.4 Sociální sítě a principy sdílení 

 

Na sociální sítě se dá nahlížet jako na evoluční vývoj internetových převážně 

diskuzních platforem, který byl závislý na technologickém pokroku a rozvoji internetu. 

Už v roce 1979, tedy necelých deset let od vzniku ARPANETu,31 vytvořili Tom 

 
27 Tamtéž. 
28 NEWMAN, Nic. Executive Summary and Key Findings of the 2019 Report [online]. Reuters Institute, 

Unversity of Oxford, 2019 [cit. 2019-10-09]. Dostupné z: 

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/overview-key-findings-2019/ 
29 Tamtéž. 
30 NEWMAN, Nic. Executive Summary and Key Findings of the 2019 Report [online]. Reuters Institute, 

Unversity of Oxford, 2019 [cit. 2019-10-09]. Dostupné z: 

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/overview-key-findings-2019/ 
31 Předchůdce dnešního Internetu. 

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/overview-key-findings-2019/
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/overview-key-findings-2019/
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Truscott s Jimem Ellisem Usenet, jeden z nejstarších síťových komunikačních systémů, 

předchůdce internetových fór, který umožňoval uživatelům uveřejňovat vzkazy.32  

Masivní rozvoj internetu (v roce 2000 používalo internet na 400 milionů lidí)33              

a hlavně vznik Webu dalo prostor ke vzniku internetových platforem, které jsou populární 

dodnes – blogů. Ty nejstarší (jako online deník Justina Halla nebo weblog Jorna Bargera) 

ale museli autoři doslova tvořit od základů – při tvorbě každého příspěvku používali jazyk 

HTML.34 Uživatelsky přístupnější blogy se šablonami, které umožňovaly publikaci textů 

jednodušším způsobem, se objevily během let 1997 až 1998.35 Nicméně stále nešlo                    

o platformu (a to hlavně kvůli technickým limitům), kterou známe dnes pod názvem sociální 

síť. Tedy platformu, která umožňuje registrovaným uživatelům tvořit i sdílet obsah, 

komunikovat s dalšími uživateli a v neposlední řadě vytvářet osobní i firemní profily.  

Za předchůdce dnešních sociálních sítí je považována stránka SixDegrees.com, která 

byla založena v roce 1997 na myšlence šesti stupňů odloučení (každý člověk je spojený 

s každým člověkem řetězcem šesti sobě navzájem známých lidí).36 Síť byla na svoji dobu 

doslova revoluční. Lidé zvali své přátele a známé přes email, ti si pak na základě svého 

reálného jména vytvářeli profily, na kterých uváděli svoje koníčky i zájmy. Když se chtěl 

nějaký uživatel propojit s člověkem, který byl známý jeho známého, musel ho o propojení 

požádat. Fungovalo i vyhledávání osob prostřednictvím klíčových slov.37 Jak zpětně na svůj 

projekt vzpomínal jeho autor Andrew Weinreich, projekt předběhl svoji dobu. Na stránce 

bylo v roce 1999 3,5 milionu registrovaných uživatelů a projekt odkoupila na konci 90. let 

větší společnost za 125 milionů dolarů, sociální síť byla  z dlouhodobého hlediska ztrátová.38  

Jeden z problémů, se kterým se stránka potýkala, byl čistě technický: internet byl na 

konci 90. let pomalý a nebyl mezi lidmi natolik rozšířený. Stejně tak digitální fotoaparáty, 

díky kterým si mohli uživatelé na svůj profil umístit například profilovou fotografii, nebyly 

součástí každé domácnosti. Projekt nakonec skončil v roce 2000, Weinreich si ale nechal 

patentovat některé postupy, které umožňovaly fungování dalších sociálních sítí (nedlouho 

 
32 KAPLAN, Andreas a Michael HAENLEIN. Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities 

of Social Media. In: Business Horizons. 2010, s. 60. 
33 CROSS, Mary. Bloggerati, Twitterati: How Blogs and Twitter are Transforming Popular Culture. ABC-

CLIO, 2011. ISBN 0313384851, s. 11. 
34 WALKER RETTBERG, Jill. Blogging. Polity, 2008. ISBN 978-0-7456-4133-1, s. 26. 
35 Tamtéž.  
36 RUTLEDGE, Patrice-Anne. The Truth about Profiting from Social Networking. FT Press, 2008, s. 207. 

ISBN 9780789737885, s. 149. 
37 KIRKPATRICK, David. The Facebook Effect: The Inside Story of the Company That Is Connecting the 

World. Simon and Schuster, 2011, s. 372. ISBN 9781439102121, s. 68. 
38 Tamtéž. 
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poté vznikly například etnicky zaměřené sociální sítě jako BlackPlanet nebo Asian Avenue), 

mezi kterými byl například MySpace nebo Facebook.39  

 

1.5 Internetové platformy ČT24 

 

Sociální sítě a web ČT24 využívá Česká televize stále aktivněji od roku 2017. 

S plánem zaměřit se více na tyto platformy přišel ředitel Zpravodajství Zdeněk Šámal:         

„Na poradě vedení jsem řekl, že je potřeba, abychom se rozsáhle a efektivně vylodili na 

sociálních sítích. Protože když to neuděláme my, tak to udělá jiný a my budeme druzí.                

A v malém českém zpravodajském světě ten, kdo je druhý a třetí, nic neznamená.“40 

Personálním změnám a vzniku nových redakcí nakonec předcházela cesta 

šéfredaktora Zpravodajství Petra Mrzeny do americké televize CNN, kam se jel  

inspirovat a podívat se, jak mají fungovat sociální sítě.41 

Ve výsledku se tak rozšířil tým, který pro web i sociální sítě pracuje, došlo i ke 

stěhování redakce. Do roku 2017 totiž redaktoři, kteří sociální sítě spravovali a přispívali    

na ně, sídlili v jiné budově, než je Zpravodajství. 

 Toto uspořádání bylo nepraktické nejen z hlediska domluvy mezi redaktory a editory 

sociálních sítí a webu, ale také z pohledu využití natočeného materiálu. Ten se z disků 

XDCAM nahrává do systému a počítačového programu (od konce roku 2017 je tímto 

programem XPRi) právě v budově Zpravodajství, odkud je k materiálům nejsnazší                     

a nejrychlejší přístup, stejně tak jako ke zpravodajským archivům. 

 Dalším silným argumentem ke změně byl i čas, který je obzvláště ve zpravodajství 

zásadní. Domluva se členy týmů, které sídlily v jiné budově, byla totiž mnohdy zdlouhavá a 

nepraktická.  

 Vedení Zpravodajství se tedy rozhodlo k zásadnímu kroku. Redakci těch, kteří sítě 

spravovali, spolu s redaktory webu přestěhovali do budovy Zpravodajství. Změnilo se také 

uspořádání týmu lidí, kteří na sítě a web přispívali. Vznikly nově týmy dva, které se                

po stěhování personálně rozšířily. Právě to umožnilo ČT24 nabízet na sociálních sítích a 

webu více obsahu a zároveň zveřejňovat vše, co považuje za důležité.42  

 
39 KIRKPATRICK, David. The Facebook Effect: The Inside Story of the Company That Is Connecting the 

World. Simon and Schuster, 2011, s. 372. ISBN 9781439102121, s. 68. 
40 ŠÁMAL, Zdeněk, 2019. Rozhovor s ředitelem Zpravodajství ČT. Praha, 8. 10. 2019. 
41 Tamtéž.  
42 BORŮVKA, Oldřich, 2018. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 5. 11. 2018. 
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  V roce 2017 se také přestavila část velína tak, aby jeho součástí mohla být i Redakce 

sociálních sítí. Ta sedí přímo vedle redaktorů denního zpravodajství a zároveň pár metrů od 

editorů kontinuálního vysílání ČT24 i samotného velína Událostí. 

 Tým redaktorů webu vede šéfredaktor Karel Tinl, redakci sociálních sítí, pod kterou 

spadá Facebook, Twitter i Instagram Oldřich Borůvka.43 Ten působil několik let jako 

redaktor Zpravodajství, poté začal vést projekt iReportér. V roce 2018 ale vedoucí pozici 

opustil a začal se primárně věnovat Facebooku, Instagramu a Twitteru zpravodajské ČT24. 

 

 Fakt, že ČT24 začal brát propojení svého zpravodajství se sociálními sítěmi vážně, 

dokazuje i krátký zpravodajský pořad, který vznikl v roce 2017 – a to téměř tříminutový 

Hashtag ČT24. Vysílá přehled domácích i zahraničních zpráv každý den před 18:30. 

Přestože se odbavuje z televizního studia, ze kterého se vysílá přes den kontinuální 

zpravodajství, formát je speciálně upraven pro vysílání na Facebooku i na Twitter ČT24.      

Po stranách běží aktuální informace o počasí (pouze během živého vysílání, v záznamu jsou 

po stranách černé pruhy) a ve stejnou chvíli, kdy je vysílán v televizi, ho vysílá živě i 

facebooková stránka ČT24 i oficiální Twitter. 

    

 

           Obrázek 1: Pořad Hashtag ČT24, 3. 1. 202044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43V čase vzniku dip. práce. 
44 Hashtag ČT24, 3. 1. 2020 (již nedostupné online). 
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Jedním z důvodů vzniku a rozšíření nových platforem bylo i to, že televizní divák 

každým rokem stárne a je ve věkové kategorii 60+. Posledních několik let stárnou mírně 

diváci všech stanic ČT – a to hlavně kvůli tomu, že zejména mladí lidé sledují část vysílání 

online.45 V roce 2018 bylo nejpočetněji zastoupené skupině televizního diváka ČT24 62 let, 

a tak byl suverénně nejstarším divákem všech televizních kanálů České televize.  

   

                        Graf 1: Průměrný věk diváků hlavních TV stanic46  

 

 

Jednou z největších výhod internetového zpravodajství je jeho rychlost a možnost 

oslovit širší divácké publikum. K tomu ČT24 aktivně využívá již zmíněné instagramové, 

facebookové i webové platformy. S každou zprávou se ale (ostatně i jako v rámci samotného 

televizního zpravodajství) zachází jiným způsobem. Některé jsou svým obsahem i sdělením 

vhodnější ke zveřejnění ve formě článku na webové stránce (současně například s reportáží 

z vysílání), jiné, převážně ty obrazově zajímavé, se pak umísťují na instagramový účet 

televize – ať už ve formě videoobsahu nebo fotografie.  

Jinak se totiž pracuje například s událostmi, které se dlouhodobě očekávají, jako třeba 

pravidelné zasedání České národní banky k úrokovým sazbám nebo dlouhodobě plánovaná 

cesta premiéra Andreje Babiše za americkým prezidentem do Bílého domu, jiným způsobem 

se zpracovávají aktuální fleshové zprávy (neočekávané události), kterými v poslední době 

byl například požár katedrály Notre-Dame nebo teroristický útok na Srí Lance. 

  Způsob a postup uveřejnění jakékoliv zprávy na sociální sítě ale zůstává stejný – platí 

 
45 Data ČT. 
46 Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, TV živě + TS0-3, 2019. 
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pro něho stejná pravidla jako u zprávy, která jde to televizního vysílání. Editoři sociálních 

sítí si proto před uveřejním každé zprávy (a hlavně té fleshové) nejprve ověřují zdroje a také 

to, zda nejde o fake news, zjišťují relevantní informace a poté se rozhodují, na jakou 

platformu zprávu umístí jako první. 47  

 V případě, kdy jde o tzv. developing story, tedy o zprávu, u které se objevují další 

informace v rozmezí několika hodin, tak ji editoři zveřejní i vícekrát během jednoho dne, a 

to v různých formátech i rozsahu. Největší místo pak dostává zpráva na webu ČT24, kde se 

k ní často připojuje například časová osa události, infografika, fotogalerie nebo reportáž 

z vysílání. 

Z události, která je zpravodajsky významná a ke které je dostatek zpravodajského 

materiál pak editoři webu často tvoří tzv. téma. Pod zveřejněnými články je interaktivní 

heslovitý text (aktuálně např. Andrej Babiš či Agrofert), který po kliknutí čtenáře odkáže na 

stránku se články (či jiným materiálem), která se tématu věnuje.  

 Právě s webem úzce spolupracuje facebookový profil ČT24, kdy přibližně polovina 

obsahu této sociální sítě pochází právě z webu, často formou odkazu na článek.48  

 Zásadní – co se týče exkluzivity i rychlosti – pak bývá i to, zda je svědkem události 

redaktor České televize nebo divák (v tomto případě jsou velmi užitečná videa od iReportérů 

ČT, která se dají jednoduše zpracovat do televizního vysílání a která přes speciální aplikaci 

posílají lidé do ČT24) a zda může být například živý vstup do televizního vysílání přes 

MOJO49 zároveň živě vysílán na Facebooku či fotografie z místa přesdíleny ze soukromého 

instagramového účtu na oficiální účet ČT24, stejně jako zpráva z twitterového účtu. 

 Součástí internetového zpravodajství je pak samozřejmě i obsah na iVysílání, kde 

divák může sledovat jak aktuální vysílání ČT24, tak i záznam vysílání. 

Konzumenti sociálních sítí i webu jsou ale i často o více než dvě dekády mladší než 

ti televizní - a konzumují zpravodajství jiným způsobem. Přes internet, v jiném formátu            

i množství, než jak je tomu právě u televizního vysílání. Právě těmto lidem se snaží televize 

zpravodajstvím na internetu – a především na sociálních sítích a webu vyjít vstříc a přiblížit 

se jim i formátem zprávy: „I za cenu toho, že víme, že se podívají na tři reportáže, které šly 

v Událostech, ale jinak by neviděli nic,“ říká ředitel Zpravodajství Zdeněk Šámal.50  

 

 
47 BORŮVKA, Oldřich, 2018. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 5. 11. 2018. 
48 Tamtéž.  
49 Mobilní zařízení jako např. tablet nebo mobilní telefon. 
50 ŠÁMAL, Zdeněk, 2019. Rozhovor s ředitelem Zpravodajství ČT. Praha, 8. 10. 2019. 
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1.6 Facebook 

 

Nejúspěšnější sociální síť Facebook založil Mark Zuckerberg spolu se svými 

spolužáky během studia na americké univerzitě Harvard v roce 2004.51 Původně uzavřený 

webový systém, do kterého měli ze začátku přístup pouze studenti Harvardu a posléze všech 

amerických univerzit, se na veřejnost dostal v srpnu roku 2006.52 A dnes patří mezi lídry        

na poli sociálních sítí.  

Jen za druhé čtvrtletí roku 2019 počet měsíčních aktivních uživatelů vzrostl                    

na 2,4 miliardy, počet denních na 1,59 miliardy.53 Počet uživatelů přitom každým rokem 

stoupá.54  

V roce 2018 používalo tuto sociální síť 5,3 milionu Čechů, nejsilněji byla zastoupená 

právě věková kategorie 13–35 let.55 

 Facebook vlastní i další uživateli sociálních sítí oblíbené platformy – Instagram, 

WhatsApp a Messenger. Alespoň jednu z těchto platforem pak podle zprávy za druhé 

čtvrtletí roku 2019 použilo každý den alespoň 2,1 miliardy uživatelů, každý měsíc 2,7 

miliardy.56  

Za vysokou oblibou i počtem uživatelů po celém světě stojí i to, že je služba zdarma 

a dá se nastavit do více než sta jazyků – v nabídce lze nalézt například tatarštinu nebo 

indoevropský jazyk zazaki, kterým mluví přibližně 2,5 milionu lidí.57  

Aplikaci Facebook také podporují nejužívanější operační mobilní systémy na světě: 

Android (patří mu přes 76 % mobilního trhu) a iOS od firmy Apple (podíl přes 22 %).58 

 
51 BARR, Sabrina. WHEN DID FACEBOOK START? THE STORY BEHIND A COMPANY THAT TOOK 

OVER THE WORLD. The Independent [online]. 23. 8. 2018 [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: 

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/facebook-when-started-how-mark-zuckerberg-

history-harvard-eduardo-saverin-a8505151.html 
52 Tamtéž. 
53 FACEBOOK. Facebook Reports Second Quarter 2019 Results [online]. [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: 

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-Second-Quarter-2019-
Results/default.aspx 
54 CLEMENT, J. Number of monthly active Facebook users worldwide as of 2nd quarter 2019 (in 

millions). Statista [online]. [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ 
55 Počet Čechů na Facebooku stoupl na 5,3 milionu. České noviny [online]. 2. 2. 2019 [cit. 2019-10-10]. 

Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-cechu-na-facebooku-stoupl-na-5-3-milionu/1716970 
56  FACEBOOK. Facebook Reports Second Quarter 2019 Results [online]. [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: 

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-Second-Quarter-2019-

Results/default.aspx 
57 Language. Facebook [online]. [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: https://m.facebook.com/language.php 
58 Mobile Operating System Market Share Worldwide. StatCounter [online]. [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: 

https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide 

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/facebook-when-started-how-mark-zuckerberg-history-harvard-eduardo-saverin-a8505151.html
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/facebook-when-started-how-mark-zuckerberg-history-harvard-eduardo-saverin-a8505151.html
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-Second-Quarter-2019-Results/default.aspx
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-Second-Quarter-2019-Results/default.aspx
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-cechu-na-facebooku-stoupl-na-5-3-milionu/1716970
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-Second-Quarter-2019-Results/default.aspx
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-Second-Quarter-2019-Results/default.aspx
https://m.facebook.com/language.php
https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide
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Hlavní zisk firma vykazuje z reklamy. V roce 2018 Facebook vykázal rekordní čistý zisk 

přes 22 miliard dolarů, což je nárůst oproti předešlému roku o téměř 40 %.59 A to i přes 

problémy, kterým musel Facebook v roce 2018 čelit v návaznosti na kauzu Cambridge 

Analytica, která otřásla uživatelskou důvěrou v nejoblíbenější sociální síť na světě.  

Facebook se postupem času stal ideálním místem pro inzerci, čehož využívají firmy, 

které chtějí nabízet své produkty určité cílové skupině. Vše, co uživatel sociálních sítí sdílí 

(věk, zájmy, přátelé, aktuální poloha) jsou cenné informace pro marketingové účely.  

Samotný Facebook má na svých stránkách uvedeno, že osobní údaje, mezi které 

počítá například jméno uživatele nebo jeho emailová adresa, inzerentům neprodává ani je 

s nimi nesdílí. Informace, které dobrovolně Facebooku poskytujeme, používá podle 

smluvních podmínek pouze k tomu, aby zobrazoval relevantnější reklamy. 60 

Mark Deuze ve své knize Život v médiích zmiňuje právě tuto archivní funkci médií. 

Jedná se o jakousi knihovnu, archiv, jehož informace jsou kolektivně sdíleny mezi 

jednotlivci i institucemi a který zároveň zpřístupňují sami jeho uživatelé, kteří se do jeho 

chodu zapojují až podle autora sebeodhalujícím způsobem.61 Což je především v případě 

Facebooku v mnoha ohledech tvrdá realita. 

 

1.6.1 Kauza Cambridge Analytica a ochrana osobních údajů  

 

O tom, že poradenská společnost Cambridge Analytica měla shromažďovat o nic 

netušících uživatelích Facebooku citlivá data, napsal poprvé novinář The Guardian Harry 

Davies v prosinci roku 2015.62 Firmu si tehdy najal senátor Ted Cruz, který kandidoval na 

prezidenta – Cambridge Analytica mu měla pomoci v boji o prezidentský post právě i údaji 

o desítkách milionů uživatelů této sociální sítě. Facebook tehdy odmítl nařčení komentovat.  

Celá kauza s únikem osobních dat nakonec vyvrcholila v březnu roku 2018, kdy              

The Guardian zveřejnil rozhovor s whistleblowerem Christopherem Wyliem.  

 

 
59 Facebook Reports Fourth Quarter and Full Year 2018 Results. Facebook [online]. [cit. 2019-10-10]. 

Dostupné z: https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-Fourth-

Quarter-and-Full-Year-2018-Results/default.aspx 
60 Smluvní podmínky. Facebook [online]. [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/legal/terms 
61 DEUZE, Mark. Media life: Život v médiích. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2815-8, s. 87. 
62 DAVIES, Harry. Ted Cruz using firm that harvested data on millions of unwitting Facebook user [online]. 

11. 12. 2015 [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/11/senator-ted-

cruz-president-campaign-facebook-user-data 

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2018-Results/default.aspx
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2018-Results/default.aspx
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/11/senator-ted-cruz-president-campaign-facebook-user-data
https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/11/senator-ted-cruz-president-campaign-facebook-user-data
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Ten se rozhodl vystoupit z anonymity a odtajnil způsob zpracování citlivých dat 

uživatelům Facebooku, na kterém se také podílel.63  

Data společnost získávala přes aplikaci a osobnostní kvíz This is Your Digital Life, 

kterou vyvinul psycholog Aleksandr Kogan. Aplikace měla ale přístup nejen k informacím 

o těch, kteří jí vyplnili, ale také k údajům o jejich přátelích, které shromažďovala a dále 

používala pro svoje vlastní účely.64  

Projekt měl kromě jiného (britská společnost se účastnila volebních kampaní po 

celém světě) vytvořit profily amerických voličů a přispět ke zvolení Donalda Trumpa 

americkým prezidente.65 

Na základě zveřejněných informací se ředitel Facebooku Mark Zuckerberg 11. dubna 

2018 zúčastnil veřejného slyšení před americkým Kongresem. Tam řekl, že je mu nyní jasné, 

že Facebook neudělal dost pro to, aby zamezil šíření škodlivých aplikací i fake news nebo 

aby lépe chránil data uživatelů.66  

V prosinci téhož roku Washington Facebook zažaloval kvůli úniku dat v kauze 

Cambridge Analytica  kvůli „laxní ochraně osobních údajů“.67 Facebook nakonec dostal    

od americké Federální obchodní komise rekordní pokutu ve výši přibližně pět miliard dolarů 

za porušení ochrany soukromí. V důsledku se síť zavázala ke větší zodpovědnosti.68  

V září 2019 Facebook i na základě kauzy Cambridge Analytica pozastavil desítky 

tisíc aplikací a začal je prověřovat. Jsou mezi nimi i ty, které jsou pouze ve fázi testování, 

vývojáři jsou podrobeni detailnímu výslechu ze strany Facebooku.69  

I tato kauza dokazuje moc a vliv sociálních sítí. Prostor, kterému svěřujeme osobní 

údaje, fotografie a komunikujeme přes něj. Kauza Cambridge Analytica znovu rozvířila 

 
63 CADWALLADR, Carole a Emma GRAHAM-HARRISON. Revealed: 50 million Facebook profiles 

harvested for Cambridge Analytica in major data breach [online]. 17. 3. 2018 [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election 
64 Tamtéž 
65 ČTK. Pomohla vyhrát volby Trumpovi. Britská společnost podle nahrávek pracovala na kampani i v 

Česku. IRozhlas [online]. 20. 3. 2018 [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

svet/cambridge-analytics-analyza-dat-donald-trump-kampan_1803200646_kro 
66 WATSON, Chloe. The key moments from Mark Zuckerberg's testimony to Congress. The 

Guardian [online]. 11. 4. 2018 [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/11/mark-zuckerbergs-testimony-to-congress-the-key-

moments 
67 USA zažalovaly Facebook kvůli kauze Cambridge Analytica. České noviny [online]. 19. 12. 2018 [cit. 

2019-10-10]. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/usa-zazalovaly-facebook-kvuli-kauze-

cambridge-analytica/1701262 
68 Facebook dostal v USA rekordní pokutu pět miliard dolarů. České noviny [online]. 24. 7. 2019 [cit. 2019-

10-10]. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/facebook-dostal-v-usa-rekordni-pokutu-pet-miliard-

dolaru/1780570 
69 Facebook suspends tens of thousands of apps. BBC [online]. 20. 9. 2019 [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: 

https://www.bbc.com/news/technology-49776700 

https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cambridge-analytics-analyza-dat-donald-trump-kampan_1803200646_kro
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cambridge-analytics-analyza-dat-donald-trump-kampan_1803200646_kro
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/11/mark-zuckerbergs-testimony-to-congress-the-key-moments
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/11/mark-zuckerbergs-testimony-to-congress-the-key-moments
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/usa-zazalovaly-facebook-kvuli-kauze-cambridge-analytica/1701262
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/usa-zazalovaly-facebook-kvuli-kauze-cambridge-analytica/1701262
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/facebook-dostal-v-usa-rekordni-pokutu-pet-miliard-dolaru/1780570
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/facebook-dostal-v-usa-rekordni-pokutu-pet-miliard-dolaru/1780570
https://www.bbc.com/news/technology-49776700
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diskuzi na téma etiky, svobody slova i důvěry na těchto internetových platformách, které 

využívají jak jednotlivci, tak i firmy, v tomto případě veřejnoprávní zpravodajská média.  

 

1.6.2 Facebook ČT24 

 

 Zpravodajská ČT24 založila svůj profil na největší sociální síti v roce 2005, 

k dnešnímu dni (29.12. 2019) má stránka přes 388 tisíc fanoušků a přes 425 tisíc sledujících. 

Profil sledují v mírné převaze muži (přibližně 52 %), u jednotlivých příspěvků záleží na 

obsahu zprávy.70 

    Obrázek 2: Facebookový profil ČT2471 

 

 

 Algoritmy této sociální sítě jsou „nevypočitatelné“, do určité míry se s nimi ale dá 

pracovat. Facebook si u každého příspěvku nejdříve vybere malý vzorek lidí, kterým obsah 

distribuuje. Pokud na zprávu lidé nějakým způsobem zareagují (emotikonem, sdílením, 

komentářem), Facebook zprávu šíří dál. Pokud ne, obsah je distribuován velmi omezeně.   

Správci stránky ČT24 se proto snaží na Facebook umisťovat takový obsah, který lidi 

zaujme (jakožto primárně vizuální médium) a zároveň v takové míře, která sledující stránky 

„nezahltí“. Na svém profilu tak střídají fotografie, grafiky, reportáže z vysílání72 i živé 

vstupy. Například k reportážím umisťovaným na sociální sítě se přidávají titulky – 

konzumenti těchto platforem totiž moc často nepoužívají zvukovou stopu a titulky jsou pro 

ně tudíž pohodlnější.73 

Příspěvky pak často správci doplňují o odkazy na webovou stránku ČT24. Jak říká 

 
70 BORŮVKA, Oldřich, 2018. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 5. 11. 2018. 
71 @CT24.CZ. ČT24. Facebook [online]. [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: https://www.facebook.com/CT24.cz/ 
72 Které jsou následně upravené a otitulkované. 
73 @CT24.CZ. ČT24. Facebook [online]. [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: https://www.facebook.com/CT24.cz/ 

https://www.facebook.com/CT24.cz/
https://www.facebook.com/CT24.cz/
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šéf sociálních sítí Oldřich Borůvka: „V tom posledním kroku je to samozřejmě už jen na té 

do jisté míry umělé inteligenci Facebooku, jestli tu zprávu bude posílat dál, nebo nebude.“74 

 Jedním z důležitých parametrů, podle kterého správci stránky hodnotí úspěšnost 

příspěvku, je jeho dosah. Za dosah se považuje moment, kdy se uživateli objeví zpráva na 

obrazovce – dotyčný na zprávu nemusí nikterak reagovat, může přes ni pouze „přejet“.  

 Mezi další parametry patří počet reakcí (zda uživatel například příspěvek 

okomentoval, přidal k němu emotikon nebo ho sdílel dál). Ani tato čísla ale nemusí být ve 

výsledku směrodatná. Jak vysvětluje Oldřich Borůvka: „V různé roční období, v různé 

měsíce, v různý čas je i na internetu, potažmo na sociálních sítích, jiný počet lidí.“75  

 

 V době první části rozhovoru s Oldřichem Borůvkou (listopad 2018) se redaktoři 

sociálních sítí „těšili“ z dosahu, který byl nad sto tisíc lidí. Příspěvek s dosahem, který 

převyšuje počet lidí, kteří stránku sledují, označuje Borůvka za virální.76  

Jedny z „nejúspěšnějších“ příspěvků v historii Facebooku ČT24 jsou pak ty, které se týkaly 

tragické nehody kamionu a vlaku ve Studénce – dosahy těchto příspěvků byly nad deset 

milionů lidí.77 

 

 Zásadním rozdílem oproti televiznímu vysílání je možnost komentovat příspěvky, 

reportáže i zprávy, které ČT24 na sociální sítě umisťuje. ČT24 se ale snaží  

(nejen na Facebooku) na komentáře nereagovat. Ke komunikaci s diváky totiž Česká televize 

využívá Divácké centrum, na které se mohou v případě potřeby lidé obrátit s jakoukoliv 

otázkou či stížností.  

 „(…) my na sítích reagujeme na komentáře, pokud jde čistě třeba o nějakou faktickou 

poznámku, faktický dotaz. Nebo například když dojde na to, že máme v postu nějaký překlep 

a někdo nás upozorní, tak poděkujeme za upozornění. Nebo když se někdo zeptá, jestli 

budeme vysílat nějakou věc – tak v takovém případě máme možnost a reagujeme na takové 

typy komentářů, ale v opačném případě necháváme toto privilegium právě Diváckému 

centru,“ vysvětluje Oldřich Borůvka.78  

 

Každá oficiální stránka pořadu nebo televizního kanálu ČT24 má pak na své hlavní 

 
74 BORŮVKA, Oldřich, 2018. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 5. 11. 2018. 
75 @CT24.CZ. ČT24. Facebook [online]. [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: https://www.facebook.com/CT24.cz/ 
76 BORŮVKA, Oldřich, 2018. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 5. 11. 2018. 
77 Tamtéž. 
78 BORŮVKA, Oldřich, 2019. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 27. 11. 2019. 

https://www.facebook.com/CT24.cz/
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stránce uvedena pravidla diskuze. Ty vychází z velké části z pravidel samotného Facebooku, 

který například netoleruje projevy nenávisti či rasismu. S čím dál větším počtem lidí, kteří 

facebookovou stránku ČT24 sledují a navštěvují, dochází k tomu, že se pod příspěvky 

objevují nevhodné komentáře. Ty mohou buď obsahovat komentář, který nesouvisí 

s tématem, nebo komentář, který obsahuje vulgární výrazy, urážky nebo odkazy na jiné 

stránky. Mezi „prohřešky“ patří i to, že jeden profil „tapetuje“ pod příspěvky jedním 

komentářem více diskuzí.  

 Sám Facebook umožňuje vytvořit seznam slov, která autoři stránek v diskuzích mít 

nechtějí – v momentě, kdy se tam toto slovo objeví, se komentář nezobrazí. Sami správci 

stránky pak denně mažou desítky až stovky komentářů, která porušují pravidla diskuze.79

 Pokud některý z návštěvníků stránky porušuje její pravidla, správci mají podle 

Oldřicha Borůvky několik možností, jak postupovat: „Buď ten komentář skryjeme, což je to 

nejmenší, co pro to můžeme udělat, můžeme ho smazat, nebo toho uživatele můžeme 

zabanovat – zablokovat jeho přístup na ty stránky.“ 80 To ale dotyčnému nemusí zabránit se 

znovu na stránku (pod jiným jménem a přes jiný profil) vrátit, protože je stránka veřejně 

přístupná.  

 Kromě hlavního zpravodajského profilu ČT24 mají svoje facebookové stránky i další 

pořady a relace tohoto zpravodajského kanálu.  

 

1.7 Pořady a obsah z vysílání určený na sociální sítě 

 

Základní cíl je podle Oldřicha Borůvky u všech sociálních sítí stejný – snaží se jejich 

prostřednictvím přiblížit obsah televizního vysílání a „nalákat“ konzumenty sítí 

k televiznímu vysílání.81 Například na Twitteru proto mají svůj profil pořady jako je Hyde 

Park, Události v regionech, Otázky Václava Moravce, Byznys ČT24 a další.  

ČT24 se ale na sociálních sítích snaží oslovit i příznivce audio záznamů. Vyrábí proto 

i podcasty, které lze vedle webu nalézt například i na hudební platformě SoundCloud, Apple 

music nebo Spotify, kde si zájemci mohou poslechnout jak záznamy rozhovorů (například 

Interview ČT24, Událostí, komentářů, Týdnu v politice nebo Hyde Park Civilizace), ale také 

si poslechnout celou relaci Událostí. Podcasty zároveň ČT24 vyrábí i z krajských relací a 

 
79 BORŮVKA, Oldřich, 2019. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 27. 11. 2019. 
80 Tamtéž.  
81 BORŮVKA, Oldřich, 2018. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 5. 11. 2018. 
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reportáží. Na Facebooku lze nalézt kromě výše zmíněných pořadů také pořady, které se 

vyrábí primárně pro sociální sítě. Například #Archiv ČT24 je pořad uváděný jedním 

moderátorem stojícím u obrazovky. Natáčí se stejně jako ostatní takovéto pořady (hashtagy) 

určené na sociální sítě ve speciálně upraveném studiu.82  

Pořad #Archiv ČT24 obsahuje zajímavé reportáže z archivu a je zveřejňován na  

oficiální facebookové stránce Archiv ČT24. 

 

  Dalším takovým pořadem je například #Like 24, který mohou lidé sledovat na 

oficiální stránce ČT24 a který shrnuje nejzajímavější události ve ze světa sociálních sítí za 

poslední týden. Tyto pořady se poté často umisťují i na další platformy                            

sociálních sítí, například na Twitter, některé tyto krátké pořady se pouští i ráno ve Studiu 6. 

 

Obrázek 3: Pořad #Like 2483                           Obrázek 4: Pořad #Archiv ČT2484 

 

V těchto krátkých pořadech na konci vysílání moderátor často poutá na pořad, který 

je s ním spjatý – například na konci #ByznysČT24 se divák zve k obrazovce, k vysílání 

pořadu Byznys ČT24. V pozvánce je jak čas premiéry i reprízy, tak i téma a jméno hosta. 

Text určený na sociální sítě je pak často doplněný o různé emotikony a vybízí ke shlédnutí. 

To je podle Borůvky další důležitá role sociálních sítí: „Tím druhým cílem je to, abychom 

taky upozornili na to, že tady existuje i ta televize. Že to nejsou jen sociální sítě, ale že pořád 

i ten náš obsah je původně televizní a v té televizi je třeba toho ještě víc.“85 

 

 
82 To umožňuje kromě natáčení do záznamu i vysílat videa živě na Facebook. 
83 ČT24. Pořad #LIKE24, pátek, 11. 10. 2019 [online]. 11. 10. 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/vl.802935316719864/541991423243432/?type=1 
84 ARCHIV ČT24. #Archiv24 - Jawa [online]. 12. 10. 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/archivct24/videos/712039659207754/ 
85 BORŮVKA, Oldřich, 2018. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 5. 11. 2018.  

https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/vl.802935316719864/541991423243432/?type=1
https://www.facebook.com/archivct24/videos/712039659207754/
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   Obrázek 5: Pořad #ByznysČT2486 

                                       

 

Svůj prostor má samozřejmě na sociálních sítích i předpověď počasí, kdy 

meteorologové vysílají předpověď živě a reagují i na dotazy, které jim diváci živého přenosu 

pod video vkládají.  

Kromě těchto pořadů se dávají na sociální sítě i krátká videa natočená na MOJO. 

Nejčastěji v takovýchto krátkých videích zve například moderátor Událostí diváky ke 

sledování hlavní zpravodajské relace, upoutávky s moderátory ale dělá například i diskuzní 

pořad Události, komentáře.  

Dalším druhem obsahu jsou pak materiály, jejichž části se vystříhávají na sociální 

sítě. Dobrým příkladem můžou být diskuzní pořady – Interview a Událost, komentáře. 

Kromě toho, že jsou sociální sítě využívány k tomu, aby poutaly na pořad a na hosty (v 

případě Interview ČT24 nejčastěji fotografií hosta s textem, v případě Událostí, komentářů 

pak buď natočeným videem na MOJO, upoutávkou překlopenou z vysílání nebo fotografií 

hostů) na Facebook redaktoři umísťují i fragmenty rozhovorů.  

 

 
86 BYZNYS ČT24. #ByznysČT24, 5. 9. 2019. In: Facebook [online]. 5. 9. 2019 [cit. 2019-12-31]. Dostupné 

z: https://www.facebook.com/byznysCT24/videos/452231262171370/ 

https://www.facebook.com/byznysCT24/videos/452231262171370/
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Obrázek 6: Vystřižený rozhovor z Událostí, komentářů, umístěný na Facebook87 

 

Uživatel sociálních sítí se nedívá na příliš dlouhá videa (jak bude zřejmé i z údajů, 

které budou poskytnuty v analytické části práce), redaktoři se tak snaží na sociální sítě 

umisťovat videa, která mají ideálně do dvou minut. Vybírají se tak pasáže, které jsou 

nejzajímavější a mají největší potenciál pro to, aby je uživatelé sdíleli a šířili dál.  

Pokud je hostem pořadu exkluzivní host nebo se jedná o výjimečnou situaci nebo 

téma, vysílá facebookový profil ČT24 rozhovor s aktéry živě. Příkladem může být třeba 

rozhovor s chirurgem Bohdanem Pomahačem z 29. října 2019.88 Český lékař transplantoval 

v americkém Bostonu obličej nejstaršímu pacientovi a zároveň prvnímu Afroameričanovi. 

Vysílání v televizi sledovalo tehdy 113 tisíc lidí,89 rozhovor na Facebooku přes 29 tisíc lidí.90 

Svůj prostor dostávají na sítích i redaktoři sítí a webu, kteří točí reportáže speciálně 

určené pro sociální sítě. Všechny materiály, které se na sociální sítě exportují, se označují 

logem ČT24. V případě, že se jedná o pořad určený na sociální sítě, tak se používají speciální 

jmenovky a fond, které jsou určeny pouze pro tyto platformy. Reportáže se převážně titulkují 

– barva písma se střídá, používá se modrá a bílá barva.  

 
87 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE. UK, 13. 12. 2019. Facebook [online]. 13. 12. 2019 [cit. 2020-01-02]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/udalostikomentare/videos/2928652510502866/ 
88 Bohdan Pomahač v Interview ČT24. In: Facebook [online]. 29. 10. 2019 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/544415919707203/ 
89 Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, TV živě + TS0-3, ke dni: 29. 10. 2019. 
90 ČT24. Bohdan Pomahač v Interview čT24. In: Facebook [online]. 29. 10. 2019 [cit. 2020-01-05]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/bohdan-pomaha%C4%8D-v-

interview-%C4%8Dt24/544415919707203/ 

https://www.facebook.com/udalostikomentare/videos/2928652510502866/
https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/544415919707203/
https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/bohdan-pomaha%C4%8D-v-interview-%C4%8Dt24/544415919707203/
https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/bohdan-pomaha%C4%8D-v-interview-%C4%8Dt24/544415919707203/
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Otitulkované reportáže jsou pro konzumenty uživatelsky příjemnější – nemusí mít 

zapnutý zvuk nebo sluchátka, aby se na reportáž podívali.   

 

1.8 Instagram 

 

Jedna z nejoblíbenějších sociálních sítí se objevila jako aplikace v obchodě AppStore 

6. října 2010 a nedlouho po svém uvedení na trh se stala doslova hitem. Aplikace, na které 

si uživatelé vytváří profily a sdílí fotografie (zároveň dovoluje sdílet fotky i na jiné sociální 

sítě, jako například Facebook, Twitter nebo Flickr) měla o tři roky později 130 milionů 

uživatelů, kteří Instagram použili alespoň jednou měsíčně. V roce 2018 se číslo těchto 

uživatelů vyšplhalo na jednu miliardu, každodenních uživatelů pak bylo 500 milionů.91   

Tato čísla Instagram řadí na druhou pozici nejpoužívanější sociální sítě na světě hned 

po Facebooku. Právě ten Instagram v roce 2012 od zakladatelů odkoupil za jednu miliardu 

dolarů – v hotovosti i akciích.92 Pro některé byl tento krok tehdy nepochopitelný, jiní 

poukazovali na to, že Facebook aplikaci v budoucnu hojně využije – právě fotografie jsou 

pravidelnou součástí příspěvků uživatelů této sociální sítě. Následující vývoj sociálních sítí 

ukázal, že Mark Zuckerberg se nemýlil. 

Aplikaci, která umožňuje kromě sdílení fotografií i nahrávání videí přidávat 

komentáře pod příspěvky a posílat soukromé zprávy, mají v oblibě převážně lidé mladší 35 

let – těch tvoří 71 % všech uživatelů. Největší zastoupení mají uživatelé ve věku 25-34 let, 

následováni jsou věkovou kategorií 18-24 let.93  

Ani této platformě se ale v minulosti nevyhnula kritika, když v roce 2018 Instagram 

vyhověl žádosti ruského dohledového úřadu Roskomnadzor, který požadoval smazání 

příspěvků tehdejšího opozičního prezidentského kandidáta Alexeje Navalného (ten nebyl 

nakonec k volbám připuštěn). Navalnyj v příspěvcích poukazoval na korupci v politice. 

Mluvčí Instagramu na to tehdy reagovala slovy, že se úřady mohou v případě, kdy mají 

obavu z porušení práva, na firmu obrátit. Ta pak sama s ohledem na zákony dané země 

vyhodnotí, zda je příspěvek zapotřebí smazat.94  

 
91 MOHSIN, Maryam. 10 Instagram Stats Every Marketer Should Know in 2020. Oberlo [online]. 29. 11. 

2019 [cit. 2019-12-29]. Dostupné z: https://www.oberlo.com/blog/instagram-stats-every-marketer-should-

know 
92 SEDLÁK, Jan. Proč Facebook zaplatil miliardu dolarů za Instagram. In: E15.cz [online]. 11. 4. 2012 [cit. 

2019-12-29]. Dostupné z: https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/proc-facebook-zaplatil-miliardu-

dolaru-za-instagram-758751 
93 Tamtéž.  
94 NEZ. Instagram submits to Russia censor's demands. In: BBC [online]. 15. 2. 2018 [cit. 2019-12-29]. 

https://www.oberlo.com/blog/instagram-stats-every-marketer-should-know
https://www.oberlo.com/blog/instagram-stats-every-marketer-should-know
https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/proc-facebook-zaplatil-miliardu-dolaru-za-instagram-758751
https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/proc-facebook-zaplatil-miliardu-dolaru-za-instagram-758751
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Zajímavé je, že stejný požadavek (stažení videí Navalného týkajících se korupce) pak 

ruský úřad požadoval i po serveru YouTube.com, který mu ale odmítl vyhovět.                   

Právě YouTube, který patří společnosti Google, je jedním z Navalného nejsilnějších 

mediálních nástrojů. Tvrdý kritik Vladimira Putina má na stránce vlastní kanál, kam přidává 

videa, ve kterých poukazuje na korupci a porušování práv v Rusku. Například video, ve 

kterém upozorňuje na rozsáhlý majetek předsedy ruské vlády Dmitriva Medveděva, zhlédlo 

za necelé tři roky přes třicet milionů lidí.95 Jeho osobní stránka má přes tři miliony 

odběratelů,96 jeho videa pak pravidelně sledují miliony lidí. YouTube nakonec dal ruským 

cenzorům za pravdu, ale v jiné věci – těsně před volbami stáhl předvolební klip Navalného 

(ten byl v té době již ve vězení), který se spouštěl místo reklamy před některým videi a ve 

kterém Navalný nabádal Rusy, aby na protest navýšení věkové hranice odchodu do důchodu 

vyšli do ulic. Klipy byly staženy s ohledem na stížnost ruských úřadů, které poukazovaly                 

na skutečnost, že dva dny před volbami musí být kampaň kandidátů zastavená.97 

Rostoucí oblíbenost Instagramu je prokazatelná i mezi Čechy. Například v září 

v roce 2018 bylo v České republice registrováno 2 205 000 účtů, v roce 2019 ve stejném 

období 2 275 000. Nejčastěji tuto sociální síť používají ženy (54,7 %), nejvíce Instagram 

láká mladé lidi mezi 18-24 lety (730 tisíc uživatelů).98  

 

Svoji vlastní stránku má na této sociální síti samotná ČT24 i další její pořady a mnozí 

redaktoři. Sociální síť začala ČT24 používat aktivně v roce 2017, v současné době má přes 

76 tisíc odběratelů a přes dva tisíce příspěvků.99 Z podstaty sítě na ni ČT24 přidává zprávy, 

které mají audiovizuální obsah. Kromě fotografií jsou to videa, ale také například citáty 

(třeba Daniely Kolářové, která byla hostem pořadu Interview ČT24) nebo i flešové zprávy, 

které doplňuje o žlutou lištu (jako v případě informování i útoky v ostravské nemocnici). 

Instagram je stejně jako Facebook spravován redaktory sociálních sítí.  

 

Dostupné z: https://www.bbc.com/news/technology-43070555 
95 АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ. Он вам не Димон. In: YouTube.com [online]. 2. 3. 2017 [cit. 2019-12-29]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=qrwlk7_GF9g&t=336s 
96 Алексей Навальный. YouTube.com [online]. [cit. 2019-12-29]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCsAw3WynQJMm7tMy093y37A 
97 BOSTOCK, Bill. Google is caught in a censorship battle between Putin and his biggest domestic 

foe. Business Insider [online]. 10. 9. 2018 [cit. 2019-12-29]. Dostupné z: 

https://www.businessinsider.com/google-youtube-caught-in-fight-between-putin-and-foe-alexei-navalny-

2018-9 
98 PAVLÍČKOVÁ, Katka. Počet lidí na českém a slovenském Instagramu k září 2019. 

In: Businessgram [online]. 20. 10. 2019 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://businessgram.eu/pocet-lidi-na-

ceskem-a-slovenskem-instagramu-zari-2019/ 
99 K datu 29. 12. 2019. 

https://www.bbc.com/news/technology-43070555
https://www.youtube.com/watch?v=qrwlk7_GF9g&t=336s
https://www.youtube.com/channel/UCsAw3WynQJMm7tMy093y37A
https://www.businessinsider.com/google-youtube-caught-in-fight-between-putin-and-foe-alexei-navalny-2018-9
https://www.businessinsider.com/google-youtube-caught-in-fight-between-putin-and-foe-alexei-navalny-2018-9
https://businessgram.eu/pocet-lidi-na-ceskem-a-slovenskem-instagramu-zari-2019/
https://businessgram.eu/pocet-lidi-na-ceskem-a-slovenskem-instagramu-zari-2019/
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Kromě běžných příspěvků nahrávají správci na stránku i tzv. Instastories, tedy krátká, 

pár vteřin trvající videa, která jsou dostupná pouze pro dobu 24 hodin. K vidění jsou po 

kliknutí na profilový obrázek. ČT24 na Instastories například nahrává hashtag ČT24 nebo 

videa z „terénu“. Uživatelé, kteří tato krátká videa sledují a kterých jsem se na jejich názor 

ptala ve svém dotazníku, oceňují na Instastories ČT24 například rychlý přístup informacím 

a aktuálnost.100 

 

   Obrázek 7: Citát na Instagramu ČT24101 Obrázek 8: Flešová zpráva na Instagramu ČT24102    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram ČT24 je zároveň místo, kam může ČT24 přidávat odlehčenější příspěvky. 

Například brněnská redakce se v září 2019 zapojila do takzvané Tetris Challenge, která 

vymysleli švýcarští policisté (název odkazuje na populární hru z 80. let). Švýcarští policisté 

chtěli představit, jakou výbavu vozí ve svých vozidlech a přidali ke svému příspěvku  

 

 
100 Data vycházející z vlastního průzkumu. 
101 CT24ZIVE. In: Instagram [online]. 28. 12. 2019 [cit. 2019-12-29]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/p/B6oNs-kHqSO/ 
102 CT24ZIVE. In: Instagram [online]. 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-29]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/p/B54j_6Sn7ta/ 

https://www.instagram.com/p/B6oNs-kHqSO/
https://www.instagram.com/p/B54j_6Sn7ta/
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              Obrázek 9: Švýcarští policisté103                     Obrázek 10: Brněnský televizní štáb104 

   

 

 

hashtag  #TetrisChallenge, který se nedlouho poté stal virálním. K výzvě se posléze přidali 

kromě policistů i hasiči, záchranáři i novináři. Ti brněnští se vyfotografovali vedle svého 

auta, snímek pak umístili na svůj Instagram (o výzvě natočili také reportáž do Událostí 

v regionech). Příspěvek od sledujících dostal 338 „lajků“. 

 ČT24 Instagram nepoužívá „pouze“ k vkládání vlastního obsahu. Přeci jen se jedná 

obrazové médium, které vytváří audiovizuální obsah. Příspěvky uživatelů této sociální sítě 

zařazuje v některých případech i do svého vysílání (samozřejmě s odpovídajícím zdrojem a 

jménem autora). Zároveň se svojí přítomností na této platformě řadí mezi další světová 

média, která Instagram aktivně využívají a pracují s ní (jako například BBC nebo CNN). 

 

1.9 Twitter 

  

 Jedná se o sociální síť, na kterou mohou uživatelé přidávat příspěvky o maximální 

délce 280 znaků (do září 2007 to bylo pouze 140 znaků). V roce 2006 ji založili Jack Dorsey, 

Noah Glass, Biz Stone a Evan Williams.105 Na text (tweet, v překladu cvrlikání) mohou 

ostatní reagovat komentářem (musí ale být přihlášeni a také mít na sociální síti profil).    

Sdílet a publikovat může uživatel také odkazy, obrázky i videa. Službu použilo v prvním 

 
103 Zdroj: Kantonspolizei Zürich.  
104 UDALOSTIBRNO. In: Instagram [online]. 19. 9. 2019 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/p/B2lm3K5CcLo/ 
105 SAYER, Faye. Public History: A Practical Guide. Bloomsbury Publishing, 2015, s. 272. ISBN 

9781472514653, s. 235. 

https://www.instagram.com/p/B2lm3K5CcLo/
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kvartálu roku 2019 alespoň jednou měsíčně na 330 milionů lidí,106 nejvíce uživatelů je podle 

údajů z října 2019 z Ameriky, Japonska a Ruska.107 

 Nedílnou součástí Twitteru a tweetování je hashtag, tedy slovo (může to být i fráze), 

které začíná mřížkou (#). 

 

                                                   Obrázek 11: Ukázka tweetu108  

 

Hashtagy se používají i na jiných sociálních sítích – na již zmiňovaném Facebooku  

i Instagramu. Obecně pak platí, že čím více hashtagů uživatel (obzvláště na Instagramu) 

přidá, tím větší pozornost příspěvek získá. Často také uživatelé místo českých hashtagů 

používají anglická slova, aby se jejich příspěvky dostaly k co nejvíce uživatelům.  

 Mezi nejpopulárnější uživatele této sociální sítě patří bývalý americký prezident 

Barack Obama, kterého sleduje přes 111 milionů uživatelů,109 což je třetina všech uživatelů 

této sítě. Na úvodní stránce, v místě, kde se uživatel ostatním lidem pár slovy představuje, 

sám sebe popisuje slov: „Otec, manžel, Prezident, občan.“ Dosud na stránce publikoval přes 

15,7 tisíc tweetů.110 Mezi oblíbené profily pak patří i americká zpěvačka Katy Perry, kterou 

„lajkuje“ přes sto osm milionů lidí.111 

 Twitterový účet pak hojně využívá i současný americký prezident Donald Trump. 

Ten tuto sociální síť využívá ke zveřejňování svých názorů velice aktivně – za dobu, co 

 
106 LEMENT, J. Number of monthly active Twitter users worldwide from 1st quarter 2010 to 1st quarter 

2019. In: Statista [online]. 14. 8. 2019 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users/ 
107 CLEMENT, J. Leading countries based on number of Twitter users as of October 2019. 

In: Statista [online]. 20. 11. 2019 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-users-in-selected-countries/ 
108 @ANETA_EN. In: Twitter [online]. 30. 12. 2019 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/aneta_en/status/1211718245104926 722 
109 @BARACKOBAMA. In: Twitter [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/BarackObama 
110 Tamtéž.  
111 @KATYPERRY. In: Twitter [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://twitter.com/katyperry 

https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users/
https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-users-in-selected-countries/
https://twitter.com/aneta_en/status/1211718245104926%20722
https://twitter.com/BarackObama
https://twitter.com/katyperry
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Twitter používá, zveřejnil přes 47,6 tisíc tweetů. Ani toto množství (oproti minulému 

prezidentovi Obamovi) mu ale nezaručilo větší popularitu, sleduje ho totiž „jen“ něco málo 

přes 68 milionů lidí.112  

 Obsah tweetů Donalda Trumpa přesahuje i do světa módy. Americký prezident si 

totiž ve svých tweetech v minulosti často protiřečí. Mladý americký fotograf Sam Morrison 

se na to rozhodl poukázat vskutku originálně – navrhl pantofle, na nichž jsou dva tweety, 

které si navzájem odporují. Boty začal v roce 2017 prodávat a byl o ně velký zájem. První 

várku pantoflí tehdy prodal během prvního měsíce, obchod má otevřený dodnes.113  

                            

                                  Obrázek 12: Pantofle s tweety114 

 

 Zřejmě i kvůli Trumpovým tweetům, které jsou mnohdy vůči jeho oponentům velmi 

ostré, se Twitter rozhodl vytvořit pravidla speciálně pro světové lídry (vrcholné politiky a 

prezidenty). Nahlášené tweety plánuje na jejich profilech ponechat (pokud vážně neporuší 

pravidla komunity, jako například sdílení intimních fotografií nebo cílené vyhrožování 

určité osobě) a přidá k nim text, který upozorní na to, že tweet porušuje pravidla komunity. 

Twitter to obhajuje tím, že tweety vrcholných politiků spadají do kategorie veřejného zájmu 

a že společnost má mít právo a možnost na jejich názory reagovat a sdílet je.115 

 
112 @REALDONALDTRUMP. In: Twitter [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/realDonaldTrump 
113 Tamtéž.  
114 President Flip Flops [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://www.presidentflipflops.com/shop/syria 
115 TWITTER INC. World Leaders on Twitter: principles & approach. In: Twitter [online]. 2019 [cit. 2019-

12-30]. Dostupné z: https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/company/2019/worldleaders2019.html 

https://twitter.com/realDonaldTrump
https://www.presidentflipflops.com/shop/syria
https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/company/2019/worldleaders2019.html
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Twitter je oblíbený i mezi tuzemskými politiky. Svůj vlastní profil mají například 

téměř všechna česká ministerstva (kromě Ministerstva životního prostředí ČR, na Twitteru 

je pouze Státní fond životního prostředí), z nichž nejpopulárnější profil má Ministerstvo 

kultury, který sleduje přes 25 tisíc lidí.116 Na druhé „příčce“ se umístilo Ministerstvo vnitra 

s téměř 18 tisíci fanoušky,117 ostatní resorty pak mají sledující v jednotkách tisíců.  

 Prostor umožňující rychle publikovat myšlenky a názory má v oblibě i řada českých 

politiků a veřejných činitelů. Politikem s největším počtem fanoušků je premiér Andrej 

Babiš (téměř 380 tisíc sledujících, přes 5,7 tisíce tweetů),118 následován předsedou 

Poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem Kalouskem (122,9 tisíc sledujících, přes 7,4 tisíce 

tweetů).119 Zajímavé je, že falešný profil čestného předsedy této strany Karla 

Schwarzenberga, na kterém autor glosuje politickou scénu, má drtivě více fanoušků (přes 

290 tisíc, takže by byl na druhém místě oblíbenosti za Andrejem Babišem)120 než „pravý“ 

Karel Schwarzenberg (47 tisíc sledujících).121 

 

   Obrázek 13: Twitterový profil falešného Schwarzenberga122 

 

 

 

 
116 @MINKULTURY. In: Twitter [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/minkultury?lang=cs 
117 @VNITRO. In: Twitter [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://twitter.com/vnitro?lang=cs 
118 @ANDREJBABIS. Twitter [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://twitter.com/AndrejBabis 
119 @KALOUSEKM. Twitter [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://twitter.com/kalousekm 
120 @SCHWARZENBERGK. Twitter [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/schwarzenbergk 
121 @SCHWARZENBERG_K. Twitter [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/schwarzenberg_k 
122 @SCHWARZENBERGK. Twitter [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/schwarzenbergk 

https://twitter.com/minkultury?lang=cs
https://twitter.com/vnitro?lang=cs
https://twitter.com/AndrejBabis
https://twitter.com/kalousekm
https://twitter.com/schwarzenbergk
https://twitter.com/schwarzenberg_k
https://twitter.com/schwarzenbergk
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Sociální síť Twitter je velmi oblíbená u politických představitelů, kteří jejím 

prostřednictvím publikují svá oficiální stanoviska. Proto se staly i pro novináře nezbytným 

zdrojem informací a tyto jejich účty sledují. Tweety tak mají přesah i do jiných médií.  

Do reportáží se mohou (v případě, kdy dotyčný není k zastihnutí nebo nechce situaci 

komentovat) vkládat namluvené citáty, které vychází právě z twitterových účtů, zajímavé    

nebo důležité tweety se používají třeba i jako podkresy do politických debat, také je možné 

samotné tweety sdílet. Příkladem může být tweet ministryně práce a sociálních věcí Jany 

Maláčové použitý v úvodní debatě Událostí, komentářů, ve kterém poukazovala na to, že 

v jejím resortu chybí 11 miliard korun (v tu dobu se vedla vypjatá debata o státním 

rozpočtu).123 

                Obrázek 14: Použití Twitteru v pořadu Události, komentáře124 

 

 

Vlastní Twitter mají samozřejmě i sami novináři. Podle údajů mediálního analytika 

Josefa Šlerky z ledna 2019 mělo na této sociální síti svůj účet na 700 novinářů z tehdejšího 

(přibližného) počtu kolem dvou tisícovek novinářů.125 Nejsledovanějším novinářem byl       

 
123 @JMALACOVA. In: Twitter [online]. 24. 6. 2019 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/JMalacova/status/1143115941712150528 
124 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE. Úterý 25. června 2019. Česká televize [online]. 25. 6. 2019 [cit. 2020-01-

02]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/219411000370625/ 
125 LOUDOVÁ, Barbora. Veselovský, Bosák, Horký a spol. Novinářské hvězdy českého Twitteru. Jaké byly 

jejich první tweety? ČT24 [online]. 13. 1. 2019 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/media/2704319-veselovsky-bosak-horky-a-spol-novinarske-hvezdy-ceskeho-

twitteru-jake-byly-jejich 

https://twitter.com/JMalacova/status/1143115941712150528
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/219411000370625/
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/2704319-veselovsky-bosak-horky-a-spol-novinarske-hvezdy-ceskeho-twitteru-jake-byly-jejich
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/2704319-veselovsky-bosak-horky-a-spol-novinarske-hvezdy-ceskeho-twitteru-jake-byly-jejich
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v té době moderátor Martin Veselovský (tehdy přes 276 tisíc fanoušků,126 nyní přes 283 tisíc 

fanoušků)127 následován sportovním komentátorem Jaromírem Bosákem (tehdy128 přes 265 

tisíc fanoušků, nyní přes 266 tisíc fanoušků).129  

 

1.10 ČT24 Plus 
 

 Jedním z důvodů, proč se vedení ČT24 rozhodlo spustit novou platformu, bylo 

množství materiálů, které nedostanou ve vysílání dostatečný prostor. Novinka má fungovat 

na webu ČT24 i na sociálních sítích a má živě přenášet události: „Jednou jsme                               

v mojí kanceláři seděli s Petrem Mrzenou a dívali se na televizi. Ve Sněmovně se zrovna 

konalo důležité jednání, zároveň vypukla velká brexitová krize v Británii, na kterou jsme měli 

připravené studio a do toho policie ten den chytila dva vrahy pumpařky z Nelahozevsi.         

Což byl velice sledovaný případ. A my jsme pořád na té obrazovce měli jedno studio a druhé 

studio v té poštovní známce, to „picture in picture“ a my jsme si říkali: Sakra, potřebovali 

bychom ty televize dvě,“ přibližuje ředitel Zpravodajství ČT Zdeněk Šámal důvody vzniku 

nové platformy.130  

 Z ČT24 Plus, která by neměla být samostatnou televizí, ale doplňkovou službou, by 

měly mít podle ředitele Zpravodajství užitek hlavně krajské redakce, které by platformu 

mohly využít k vysílání z  krajských studií. ČT24 Plus by také měla v budoucnu nabízet více 

různého obsahu najednou: „Rádi bychom tam časem měli takovou netflixovou obrazovku. 

(…) Jako když má sport mistrovství světa v něčem – mají tam hlavní obrazovku, ale vy vidíte 

vedle to, co se děje na sousedních kurtech. Takto si představujeme, že to bude,“ doplňuje 

Šámal.131 Zkušební provoz spustilo vedení ČT24 na podzim 2019. První celodenní živé 

vysílání ČT24 Plus bylo 17. listopadu, kdy přenášelo oslavy výročí 17. listopadu 1989 

v Praze. Podle vedoucího sociálních sítí Oldřicha Borůvky je projekt úspěšný: „(…) je to 

zatím velice úspěšný projekt, který se zatím daří naplňovat víc, než jsme čekali.“132            

Ostrý provoz ČT24 Plus plánuje vedení ČT24 v lednu 2020. 

 
126 ŠLERKA, Josef. Čeští novináři a novinářky na Twitteru [online]. [cit. 2019-12-31]. Dostupné z: 

http://www.mapamedii.cz/mapa/novinari-twitter/index.php 
127 @VESELOVSKYMA. Twitter [online]. [cit. 2019-12-31]. Dostupné z: https://twitter.com/veselovskyma 
128 ŠLERKA, Josef. Čeští novináři a novinářky na Twitteru [online]. [cit. 2019-12-31]. Dostupné z: 

http://www.mapamedii.cz/mapa/novinari-twitter/index.php 
129 @JAROMIRBOSAK. Twitter [online]. [cit. 2019-12-31]. Dostupné z: https://twitter.com/JaromirBosak 
130 ŠÁMAL, Zdeněk, 2019. Rozhovor s ředitelem Zpravodajství ČT. Praha, 8. 10. 2019. 
131 Tamtéž.  
132 BORŮVKA, Oldřich, 2019. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 27. 11. 2019. 

http://www.mapamedii.cz/mapa/novinari-twitter/index.php
https://twitter.com/veselovskyma
http://www.mapamedii.cz/mapa/novinari-twitter/index.php
https://twitter.com/JaromirBosak
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                      Obrázek 15: Vysílání ČT24 Plus, 10. 12. 2019133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 Zpravodajství na webové stránce ČT24 

 

Webové stránky ČT24 byly spuštěny ve stejný okamžik jako televizní kanál ČT24 – 

2. května 2005. Redaktoři pracovali zpočátku s redakčním systémem, který jim poskytla 

Česká tisková kancelář, vlastní autonomní redakční systém získala o tři roky později.134  

Od začátku své existence byl web ČT24 úzce propojen svým obsahem s televizním 

vysíláním, což mu i díky rozsáhlému regionálnímu pokrytí umožňovalo věnovat se široké 

škále témat. Rozmanitý obsah se snaží web ČT24 nabízet i dnes – postupem času přibyla     

na hlavní stránce například záložka Podcasty, která skrývá zvukový záznam vybraných 

pořadů nebo ikonka Živě, která čtenáře odkáže na aktuální vysílání ČT24.  

Web ČT24 (se spolu s vysíláním ČT24) postupem času vydal i mimo počítačové 

displeje – v roce 2010 vydala ČT24 první verzi své aplikace pro mobilní telefony iPhone,    

od roku 2011 pak rozšířila svoje portfolio i o majitele mobilních telefonů s operačním 

systémem Android.135   

Součástí aplikace se stala i tzv. „push notifikace“, která čtenáře upozorní                        

na mimořádnou událost (použita byla například při požáru katedrály Notre Dame nebo při 

 
133 ČT24. Aktuální dění ve vysílání ČT24 Plus [online]. In: . 10. 12. 2019 [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/2904438422940588/ 
134 NRE. ČT24 vysílá už deset let a narozeniny slaví i web. ČT24 [online]. 2. 5. 2015 [cit. 2019-12-31]. 

Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1525040-ct24-vysila-uz-deset-let-a-narozeniny-slavi-i-web 
135 JANDA, Štěpán. ČT24 má aplikaci už i pro mobilní platformu Android [online]. 3. 3. 2011 [cit. 2019-12-

31]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/digitalizace/?id=5380&strana-6=6&category=6 

https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/2904438422940588/
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1525040-ct24-vysila-uz-deset-let-a-narozeniny-slavi-i-web
https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/digitalizace/?id=5380&strana-6=6&category=6
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úmrtí Karla Gotta). 

Aktuální články jsou pak podle zástupce šéfredaktora webu Aleše Měřičky „mixem“ 

autorského obsahu redaktorů, kteří téma zpracovávají v terénu či z redakce, obsahu, který je 

připraven do televizního vysílání i agenturního obsahu. Hlavním cílem stránky je pak podle 

něho zasadit zprávy do širokého kontextu a souvislostí.136 

I tuto platformu ČT24 (stejně jako například Facebook) vyhledávají mladší lidé než 

ti, kteří vyhledávají televizní vysílání. Zde se ale budeme muset obejít bez bližších čísel 

přesného věkového i genderového složení, jelikož se jedná o údaje, které jsou Českou 

televizí považovány za interní informace. Na mladší publikum každopádně při výrobě 

obsahu editoři webu myslí: „(…) již nyní nabízíme obsah, který je pro mladší věkovou 

kategorii čtenářů atraktivní, a to bez toho, abychom se museli mladšímu publiku nějakým 

způsobem podbízet či prezentované zpravodajství banalizovat či „zdětinšťovat,“ říká 

zástupce šéfredaktora webu Aleš Měřička.137 

Další údaj, který Česká televize považuje za interní informaci, je čtenost článků. 

Podle Aleše Měřičky web ČT24 „necílí výhradně na čísla“, důležitějším ukazatelem (než 

jsou například počty kliků) je podle něj to, jakým způsobem čtenáři obsah čtou138 a kolik 

času obsahu věnují. Inspiraci pro tvorbu webu editoři nachází v zahraničních webech, jako 

je například BBC.  

Zatímco na jiných zpravodajských webech může čtenář pod příspěvky diskutovat, 

diskuze na webu ČT24 před lety zmizela – a to kvůli nevhodným anonymním příspěvkům 

(diskuzi nenabízí například ani BBC).  

Velkou novinkou je pak platforma ČT24 Plus, která byl na spuštěna v testovacím 

provozu na konci roku 2019, ostrý provoz se plánuje na začátku roku 2020. Má se jednat o 

živé, nekomentované přenosy, které se do vysílání nevejdou (blíže se platformě věnuji 

v další části práce). 

 

1.12 Komunikace na sociálních sítích 

 

 Větší zapojení ČT24 na sociálních sítích, vznik profilů pořadů i pracovních profilů 

zaměstnanců a jejich aktivní využívání jde ale ruku v ruce s velkou zodpovědností. Sociální 

 
136 MĚŘIČKA, Aleš, 2019. Rozhovor se zástupcem šéfredaktora webu ČT24. Praha, 3. 4. 2019. 
137 Tamtéž. 
138 Tamtéž. 
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sítě jsou nástrojem, přes který uživatel komunikuje s přáteli, s potenciálními zákazníky nebo 

– jako v tomto případě – s diváky veřejnoprávního média. Zároveň jsou prostorem, který 

někdy mylně navazuje dojem, že se jedná o prostor soukromý.  

 Dobrým příkladem toho, kdy jsou uživatelé přesvědčeni o tom, že jsou sociální sítě 

bezpečným prostorem, můžou být fotografie (mnohdy nahých) dětí, které sdílí rodiče na 

Facebooku (ČT24 o tomto „fenoménu“ natočila reportáž, která byla vysílaná v Událostech 

27. 10.,139 reportáž poté sdílela i na svých sociálních sítích).   

Podle průzkumu, který v reportáži zazněl, nahrává na internet až 27 % rodičů 

nevhodné fotografie a videa, na 51 % jich uvádí informace, které mohou vést k lokalizaci 

dítěte.140 Zároveň reportáž zmiňuje, že se některé takovéto fotografie nahých dětí objevují 

na serverech, které propagují dětskou pornografii. Toto závažné téma poodhaluje to, jak moc 

může uživatel sílu sociálních sítí podcenit.   

To se samozřejmě netýká pouze fotografií dětí, ale i způsobu komunikace, který 

člověk na internetu volí. Nakolik bude otevřený nebo profesionální, a to především 

v případě, kdy zastupuje státní instituci nebo veřejnoprávní médium.  

 Že i to může být i pro mluvčího státního úřadu „výzvou“, můžeme ilustrovat na 

komunikaci Státního úřadu pro kontrolu léčiv v červnu 2019 na Twitteru. Způsob, jakým 

autor tweetů o víkendu komunikoval s veřejností, musel dokonce řešit i ministr zdravotnictví 

Adam Vojtěch /nestr. za ANO/, kauza se dostala i do médií a vyjadřovali se k ní politici. 

    

 

 

 

 

        

 
139 Snímky dětí na sociálních sítích. In: Česká televize: Události [online]. 27. 10. 2019 [cit. 2019-11-11]. 

Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000101027/video/729116 
140 Tamtéž. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000101027/video/729116
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Obrázek 16: Komunikace SÚKL na Twitteru 1141 

 

 

Například exministr zdravotnictví Svatopluk Němeček /ČSSD/ označil chování 

instituce na Twitteru za neuvěřitelné.142 

Pro ilustraci můžeme uvést odpověď úřadu na dotaz uživatele, který se ptal, co by se 

stalo, kdyby chtěl lékárník vydat eRecept a měl telefon vybitý nebo by vypadla mobilní síť: 

„Samozřejmě disponujeme nabíječkami na veškeré typy mobilních telefonů, které bezplatně 

zapůjčujeme, a za všechno včetně sklerózy, že si někdo zapomene nabít mobil, jsme 

zodpovědní.“143 

Slovní přestřelka pokračovala dál, SÚKL i na další reakce odpovídal arogantně            

a ironicky. Když jiná uživatelka příspěvek Heleny Slámové sdílela a doplnila, že je reakce 

SÚKLu „neuvěřitelná“, SÚKL na to reagoval výsměšným tweetem, zda zná tazatelka 

zmiňovanou mobilní aplikaci. Na její otázku, zda lékárník musí při výkonu svého povolání  

používat mobilní telefon, odpověděl úřad slovy, že „prát se dá na valše, vařit na kamnech a 

koupat se v lavoru“.144 SÚKL pak v podobném duchu reagoval i na další dotazy či výtky.  

 

 

 
141 SLÁMOVÁ, Helena. In: Twitter [online]. [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

https://twitter.com/SUKLcz/status/1139609223451566080 
142 KOTTOVÁ, Anna. Prát se dá na valše, psal lékový ústav lidem na twitteru. Ministr to považuje za velmi 

nešťastné. IRozhlas [online]. 17. 6. 2019 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

domov/statni-ustav-pro-kontrolu-leciv-sukl-twitter-komunikace-experiment-adam-vojtech_1906171634_ako 
143 SLÁMOVÁ, Helena. In: Twitter [online]. [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

https://twitter.com/SUKLcz/status/1139609223451566080 
144 @SUKLCZ. In: Twitter [online]. 15. 6. 2019 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

https://twitter.com/SUKLcz/status/1139848563070865408 

https://twitter.com/SUKLcz/status/1139609223451566080
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/statni-ustav-pro-kontrolu-leciv-sukl-twitter-komunikace-experiment-adam-vojtech_1906171634_ako
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/statni-ustav-pro-kontrolu-leciv-sukl-twitter-komunikace-experiment-adam-vojtech_1906171634_ako
https://twitter.com/SUKLcz/status/1139609223451566080
https://twitter.com/SUKLcz/status/1139848563070865408
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   Obrázek 17: Komunikace SÚKL na Twitteru 2145 

 

 

Ke kauze se nakonec kromě ministra zdravotnictví vyjádřila v tiskové zprávě 

následující pracovní den i samotná ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena 

Storová. Ta připustila, že oficiální Twitter státní instituce spravuje Tiskové a informační 

oddělení a situaci okomentovala slovy: „Vnímám, že nedávná komunikace nebyla zcela 

standardní, tedy taková, jaká je u státních institucí zvykem. Avšak zároveň netvrdím, že 

nestandardní znamená automaticky špatná.“146 Za kontroverzní jednání svých podřízených 

se v tiskové zprávě postavila. V ten samý den SÚKL označil svoje víkendové tweety za 

experiment a nastavení zrcadla. Každý by si totiž podle státní instituce měl vyzkoušet, jaké 

to je, když je někdo ironický.147 

 
145 @SUKLCZ. In: Twitter [online]. 15. 6. 2019 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

https://twitter.com/SUKLcz/status/1139848563070865408 
146 STOROVÁ, Irena. Vyjádření Mgr. Ireny Storové, MHA, k příspěvkům na Twitteru. Státní ústav pro 

kontrolu léčiv [online]. 17. 6. 2019 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/sukl/vyjadreni-mgr-

ireny-storove-mha-k-prispevkum-na-twitteru 
147 @SUKLCZ. In: Twitter [online]. 17. 6. 2019 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

https://twitter.com/suklcz/status/1140472310169833473 

https://twitter.com/SUKLcz/status/1139848563070865408
http://www.sukl.cz/sukl/vyjadreni-mgr-ireny-storove-mha-k-prispevkum-na-twitteru
http://www.sukl.cz/sukl/vyjadreni-mgr-ireny-storove-mha-k-prispevkum-na-twitteru
https://twitter.com/suklcz/status/1140472310169833473
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  Obrázek 18: Komunikace SÚKL na Twitteru 3148 

 

  

 Emoce, jaké tweety této státní organizace vyvolaly, jasně dokazují, že součástí 

komunikace veřejných institucí i veřejnoprávních médií na internetu a obzvláště                        

na sociálních sítích je na místě asertivní a slušné jednání. Je důležité si uvědomit, že 

komunikace na internetu se rovná komunikaci osobní. Institucím i médiím dávají sociální 

sítě možnost nejenom dobře se reprezentovat, správa takovýchto účtů s sebou nese i velkou 

zodpovědnost. I krátké tweety o pár slovech dokáží na svoji stranu veřejnost získat, ale také 

ji proti sobě obrátit (a velice lehce to jde právě urážkami, posměšky či arogantním jednáním). 

Hranice je zde velice tenká.  

Veřejnost velice citlivě vnímá chování obzvlášť státních organizací a 

veřejnoprávních médií. Od nich očekává nestrannost a nezaujatost a slušné jednání                         

i v kyberprostoru, který může poskytovat zdánlivou anonymitu.  Jedním z hlavních 

argumentů je (samozřejmě kromě dodržování zásad fungování právního a demokratického 

státu i prostých zásad slušného chování a komunikace) i to, že na jejich chod veřejnost 

finančně přispívá. Nehledě na to, že i twitterový účet státní organizace, který má pár 

sledujících, zastupuje ve veřejném prostoru celou instituci a všechny její zaměstnance a 

spolupracovníky.   

 

 
148 @SUKLCZ. In: Twitter [online]. 17. 6. 2019 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

https://twitter.com/suklcz/status/1140472310169833473 

https://twitter.com/suklcz/status/1140472310169833473
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1.12.1 Komunikace zaměstnanců ČT24 na sociálních sítích 

 

Každý redaktor a zaměstnanec České televize se v práci i mimo ní řídí jejím 

kodexem. Ten zpravodajský se v říjnu 2019 rozšířil. Česká televize vydala pro svoje 

zaměstnance doporučení, jak se mají na sociálních sítích chovat.  

 Desatero pro práci novinářů České televize na sociálních sítích s účinností                  

od 18. října 2019 do 18. října 2020 se týká především sociálních sítí Facebooku, Instagramu 

a Twitteru.149 Tyto platformy dokument považuje za důležitý prostředek k získávání 

informací, sběr dat i získávání respondentů,150 zároveň ale uvádí, že aktivity novinářů České 

televize na sociálních sítích jsou vždy veřejnými projevy. Apeluje také na to, aby si novináři 

veřejnoprávního média chovali na internetu tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména 

televize anebo pochybnostem o její nezávislosti. V desateru nabádá k obezřetnosti                 

při používání vtipu, ironie nebo nadsázky, které mohou být špatně pochopeny.151  

Redaktoři a spolupracovníci také nemají například uveřejňovat informace, které 

získají při práci dříve, než se objeví ve vysílání České televize nebo na jejím webu,                   

na sociálních sítích se také mají zdržet takového jednání, kterým by vyjadřovali sympatie 

k určité politické straně nebo dokonce i celebritám. 

 Desatero tak vůbec poprvé definuje a zpřísňuje pravidla pro chování zaměstnanců     

(a také spolupracovníků) na sociálních sítích a nerozlišuje při tom, zda se jedná o soukromý 

či profesní profil. Česká televize se podle jejího ředitele k tomuto kroku rozhodla, protože 

podle něj nastal nejvyšší čas se chováním zaměstnanců na sociálních sítích zabývat.  

Inspiraci hledala televize podle generálního ředitele Petra Dvořáka i u zahraničních 

médií: „Nejsme jediná instituce, která to řeší, inspiraci jsme si vzali nejen ze zahraničí, to 

znamená jak to řeší novináři v BBC, takovéhle opatření či kodex má ale i ČTK.“152 

Redaktoři ČT mají často kromě svých soukromých profilů na sociálních sítích i svoje 

pracovní profily. Například redaktor Událostí Jan Beránek je na sítích velice aktivní. Kromě 

twitterového účtu Jan Beránek (momentálně přes 1 000 tweetů a 783 sledujících)153 má             

i facebookovou stránku Jan Beránek / ČT, kterou sleduje 3 333 tisíc lidí.  

Beránek se v rámci své redaktorské činnosti zaměřuje na dopravu, která dominuje       

 
149 Desatero pro práci novinářů České televize na sociálních sítích. Česká televize, 2019. 
150 Tamtéž.  
151 Tamtéž.  
152 JETMAR, Jakub. Redaktoři ČT mají na sítích dbát na nové desatero. Mediář [online]. 31. 10. 2019 [cit. 

2019-12-21]. Dostupné z: https://www.mediar.cz/redaktori-ct-maji-na-sitich-dbat-na-nove-desatero/ 
153 @JTBCZ. Twitter [online]. [cit. 2019-12-31]. Dostupné z: https://twitter.com/jtbcz?lang=cs 

https://www.mediar.cz/redaktori-ct-maji-na-sitich-dbat-na-nove-desatero/
https://twitter.com/jtbcz?lang=cs
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i jeho profesnímu profilu. „Dneska v podstatě vím, že nemá cenu ani publikovat věci, které 

jsou úplně mimo zájmy téhle cílovky; ty prostě natočím, odvysílám, ale na sítě spíš nedávám. 

Do algoritmu Facebooku nikdo nevidíme, ale působí to na mě, že je to - mimo zájmy cílovky 

- trochu marná snaha. Nezíská to tolik pozornosti, asi si tím i kazím ten velmi dobrý ranking, 

který ovlivňuje velikost dosahu a míru interakcí,“ říká redaktor Jan Beránek.154                     

Jeho příspěvky jsou mezi uživateli této sítě úspěšné – množství interakcí mívá podobný, jako 

mají slabší příspěvky hlavní stránky ČT24 na Facebooku.155  

Komunikace s lidmi na této sociální síti ho baví : „(…) je to i budování značky. Tvoje 

jméno, tvůj podpis, tvoje tržní hodnota. Tak to prostě je, vlastně to nedělám z nějakého 

narcismu, prostě tady celkem pragmaticky přistoupil na pravidla hry v branži. Zároveň mi 

to dává daleko větší radost z práce; celý den se plahočíš, sháníš, telefonuješ, lítáš "po place". 

Není to snadná práce, no a tak je člověk rád, když se dostane výsledek aspoň k co největšímu 

okruhu lidí. Pro ně to děláme.“156 

Sociální sítě mu pak pomáhají i v práci redaktora – nalézá na nich (kromě například 

materiálů do reportáží) i cenné informace: „Často se mi stává, že mě lidi v komentářích pod 

postem upozorní na něco dalšího a zajímavého, co mi uniklo "pod radarem". Často, teď 

několikrát denně, mi posílají přes soukromé zprávy tipy, je to hodně podnětný a tohle zpětně 

považuju za velkou protihodnotu za ten čas a energii, kterou mi správa toho účtu odčerpává 

a někdy i trochu zdržuje od té oficiální práce.“157 

Stejně jako další redaktoři, kteří mají profily na sociálních sítích, má pak i Beránek 

v popisu svých profilů uvedeno, že jeho názory neprezentují stanoviska České televize. Právě 

tato věta ale už novináře v nadneseném slova smyslu „neochrání“. Nové desatero totiž 

nerozlišuje mezi soukromým či profesním profilem: „Je možné samozřejmě tam mít jméno 

redaktora a „ČT“, ale kdyby tam to „ČT“ nebylo, tak to neznamená, že by ta pravidla pro 

to chování pro dotyčného redaktora neměla platit,“ říká Oldřich Borůvka.158 

Jan Beránek nové desatero považuje za logický krok. Do České televize nastoupil 

v roce 2013 poté, co odešel z ČTK, kde se právě na pravidla na sociálních sítích dbalo až 

„úzkostlivě“: „Podvědomě se hlídám už dlouho, ale pořád hledám tu hranici, kdy je ten post 

ještě korektní a kdy už do něj promlouvá příliš názor. Zase to má dvě úrovně: na soukromém 

 
154 BERÁNEK, Jan, 2020. Rozhovor s redaktorem ČT24. Praha, 2. 1. 2020. 
155 Tamtéž.  
156 Tamtéž. 
157 Tamtéž.  
158 BORŮVKA, Oldřich, 2019. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 27. 11. 2019. 
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profilu si dovolím občas být trochu kousavý k politice.“ Sám ale nyní přemýšlí, že si 

soukromý profil anonymizuje.159 

Na svém pracovním profilu si dává na způsob komunikace ještě větší pozor než na 

soukromém profilu. I tak se ale nesnaží být striktně zpravodajský: „(..)určitě si dovolím 

napsat i na tenhle účet víc, než třeba do reportáže. V rezortu, kterému se věnuju, což je 

primárně doprava, si přece jenom dovolím trochu víc - znám kontext, věnuju se tomu skoro 

15 let, přece jenom už můžu být i trochu analytik, nejen zpravodaj.“160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
159 BERÁNEK, Jan, 2020. Rozhovor s redaktorem ČT24. Praha, 2. 1. 2020.  
160 Tamtéž. 
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2 Analytická část  

 

Proces zpracování příspěvků pro různé platformy a jejich formy (i pro televizní 

vysílání) rozeberu na dvou typech zpráv – na domácí i zahraniční zprávě. Pro potřeby psaní 

této práce jsem měla zařízený speciální přístup na facebookovou stránku ČT24 a ke všem 

jejím datům.  

Vzhledem k tomu, že některá data nejsou dostupná a jsou považována za interní 

informaci, nebude možné uvést všechny parametry dosahu příspěvků. 

V práci tak využívám data, jež jsou dostupná, jako například zhlédnutí videí                  

či úspěšnost vyjádřená v procentech oproti jiným příspěvkům daný den. Výjimku 

představují příspěvky o úmrtí Karla Gotta – jejich dosah upřesnil ve vysílání ČT24 den          

po jeho úmrtí Oldřich Borůvka a pro práci je tak možné je využít. 

Za interní data považuje Redakce zpravodajství i čtenost článků na webu ČT24, tato 

data tedy také nemohla být pro analýzu použita. K potřebám své práce jsem si na editorech 

webu ČT24 vyžádala informace o tom, v jakém čase byl příspěvek, který v práci analyzuji, 

na stránce zveřejněn. Čas zveřejnění článků a příspěvků totiž není na webu ČT24 uveden. 

Vyžádala jsem si také screenshot vždy první zprávy, kterou k dané události redaktoři webu 

zveřejnili. Články se totiž v průběhu času ve většině případů aktualizují a není možné 

dohledat původní verzi. 

V analytické části jsem také využila údaje týkající se sledovanosti ČT24 a ČT1, které 

mi Česká televize poskytla. Tyto materiály jsou součástí přílohy. 

 

2.1 Požár katedrály Notre-Dame  

 

Požár zachvátil gotickou katedrálu stojící na břehu Seiny v podvečer 15. dubna 2019. 

Pod kontrolu se ho podařilo několika stovkám hasičů dostat až po dvanácti hodinách, oheň 

za tu dobu zničil téměř celou střechu i část vitrážových oken. Hustý dým stoupající 

z významné středověké památky tehdy zachytila spousta turistů a kolemjdoucích, kteří svoje 

nahrávky sdíleli na sociálních sítích. 

Na této události budu analyzovat, jak je zpravodajství a potažmo televizní vysílání 

se sociálními sítěmi propojené v případě neočekávané zahraniční události. Z uživatelů 

sociálních sítí se totiž stali novináři, svědci události, kteří živým vysíláním na Facebooku 
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nebo vkládáním fotografií na instagramový nebo twitterový účet suplovali v počátcích roli 

zpravodajských agentur i novinářů, kteří teprve mířili na místo. 

Zmíněné záběry a fotografie kolemjdoucích a turistů totiž do svého vysílání použila 

Česká televize  i televize zahraniční. Například Brit Christopher Grinbergs na svůj twitterový 

účet vkládal jak fotografie hořící katedrály a popisoval i atmosféru na místě: „Velká část 

chrámové lodi je v plamenech, žár je cítit i ve vzdálenosti sto padesátí metrů. Zvuk 

padajícího dřeva rve srdce. (…).“161 Hořící katedrálu natočila i Američanka studující ve 

Francii Kelly Weymouth, která následně záběry poslala přes aplikaci Repor-It americké 

stanice WTNH News 8.162 Její záběry sdílely i zahraniční zpravodajské servery, třeba 

kanadský server CTV News163 nebo německý RT Deutsch, který video zařadil do výběru 

videí od dalších svědků požáru.164 

Grinbergs i Weymouth se posléze zhostili i „zpravodajské“ role a zúčastnili se 

speciálního vysílání americké stanice ABC News, která jejich výpovědi natočené přes Skype 

zařadila do svého vysílání. 165   

Zpravodajská ČT24 informaci o požáru poprvé zveřejnila na svých webových stránkách 

a to v 19:20 prostřednictvím krátké flashové zprávy „Pařížskou katedrálu Notre-Dame 

zachvátil mohutný požár.“166 Zpráva obsahovala text:  

 „V pařížské katedrále Notre-Dame vypukl požár, oznámili hasiči podle AFP. Záběry 

na sociálních sítích ukazují mohutný dým stoupající ze slavné stavby.“167 Flash byl doplněný 

o žlutý obrázek s nápisem „Právě se stalo“.  

V průběhu večera aktualizovaný článek posléze sdílel i Facebook ČT24 v průběhu 

celého večera. Flashová zpráva na webu ČT24 se neustále rozšiřovala o další informace, 

v 19:56 byl na webové stránky vložen přímý přenos z místa. V tu dobu se už 400 hasičů 

snažilo dostat plameny pod kontrolu. 

 
161 Dr C J Grinbergs. Twitter [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2019-05-11].  
Dostupné z: https://twitter.com/cjgrinbergs/status/1117850538652110849 
162 Jedná se o podobnou aplikaci, kterou je iReportér ČT. 
163 CTVNEWS.CA STAFF. Watch the moment when Notre Dame's burning spire topples over. CTV 

News [online]. 16. 4. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: https://www.ctvnews.ca/world/watch-the-moment-

when-notre-dame-s-burning-spire-topples-over-1.4382130 
164 Wie Notre-Dame zerbrach: Weltbekannte Kathedrale von Flammen-Inferno heimgesucht. RT 

Deutsch [online]. 16. 4. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: https://deutsch.rt.com/kurzclips/87202-wie-

notre-dame-zerbrach-weltbekannte/ 
165 ABC News. Twitter [online]. 16. 4. 2019 [cit. 2019-05-11]. Dostupné z: 

https://twitter.com/ABC/status/1118109180085194752 
166 Zdroj: ČT.  
167 Zdroj: ČT. 

https://twitter.com/cjgrinbergs/status/1117850538652110849
https://www.ctvnews.ca/world/watch-the-moment-when-notre-dame-s-burning-spire-topples-over-1.4382130
https://www.ctvnews.ca/world/watch-the-moment-when-notre-dame-s-burning-spire-topples-over-1.4382130
https://twitter.com/ABC/status/1118109180085194752
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          Obrázek 19: První zpráva o požáru Notre-Dame na webu ČT24168 

 

Na aktuální událost reagoval i Twitter ČT24. Na něm se informace objevila o minutu 

později v 19:21: „V pařížské katedrále Notre-Dame vypukl požár, oznámili to hasiči podle 

AFP. Záběry na sociálních sítích ukazují mohutný dým stoupající ze slavné stavby.“169 

 

                Obrázek 20: První zpráva o požáru Notre Dame na twitteru ČT24170 

 
168 Zdroj: ČT. 
169 @CT24ZIVE. V pařížské katedrále Notre-Dame vypukl požár, oznámili hasiči podle AFP. Záběry na 

sociálních sítích ukazují mohutný dým stoupající ze slavné stavby. In: Twitter [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2020-

01-05]. Dostupné z: https://twitter.com/CT24zive/status/1117840293875920897 
170 Tamtéž. 

https://twitter.com/CT24zive/status/1117840293875920897
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Tweet byl doplněný o profil uživatele Twitteru Sotiriho Dimpinoudise, který sdílel 

záběry jiného uživatele. 

Krátce před osmou hodinou večer se zřítila vlivem požáru úzká gotická věž             

z 19. století. Na sociálních sítích začaly kolovat videa od přihlížejících lidí a tým webu ČT24 

se po této události rozhodl rozeslat notifikaci prostřednictvím zpravodajské aplikace, tzv. 

„push notifikaci“ (notifikaci obdrželi uživatelé i ráno, když bylo jisté, že se požár podařilo 

dostat pod kontrolu).171 

Dvanáct minut před půlnocí spustili redaktoři na webu ČT24 speciál, tedy stránku, 

na které se po kliknutí na odkaz „Notre-Dame“ pod článkem objevily zveřejněné články           

i fotogalerie týkající se požáru katedrály. 

Speciály web ČT24 vytváří ze zásadních zpráv, které mají vývoj v čase a ke kterým 

je dostatek materiálů – fotografií i videí. Proto speciál o požáru katedrály vznikl téměř čtyři 

hodiny poté, co o něm web poprvé informoval.172   

 Na Facebooku ČT24 se poprvé objevila informace o požáru v 19:28, kdy profil 

zveřejnil fotografii hořící katedrály se žlutou lištou, na které byl text: #PožárPaříž; Notre-

Dame v plamenech.173 

          

        Obrázek 21: První zpráva o požáru Notre-Dame na facebookovém profilu ČT24174 

 

 

 
171 MĚŘIČKA, Aleš, 2019. Rozhovor se zástupcem šéfredaktora webu ČT24. Praha, 3. 4. 2019. 
172 Tamtéž.  
173 ČT24. Notre-Dame v plamenech. In: Facebook [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/posts/10157451635614009 
174 Tamtéž. 

https://www.facebook.com/CT24.cz/posts/10157451635614009
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Příspěvek je doplněný textem „!! Pařížskou katedrálu Notre-Dame zachvátil 

mohutný požár.“ Zatímco v televizním vysílání by byl text doplněný o dva červené 

vykřičníky (například v rámci headlinu) nepřijatelný, na sociálních sítích platí jiná pravidla. 

Toto je jeden z příkladů toho, že ČT24 se snaží na sociálních sítích komunikovat 

odlehčenější formou, než jakou komunikuje prostřednictvím televize s diváky.  

Jak upřesňuje Oldřich Borůvka: „Snažíme se být o něco „lidštější“, co se týče té 

komunikace na sociálních sítích. To znamená můžeme si dovolit psát trošku odlehčeněji, než 

třeba to, jakým způsobem komunikují moderátoři ve vysílání, nebo jakým způsobem jsou 

vystavěné reportáže.“175 

Součástí příspěvku byla i fotografie, která nepocházela ze žádné zpravodajské 

agentury, se kterou ČT24 spolupracuje, ale od uživatele sociálních sítí s přezdívkou 

@flaborde.176 Zmiňovaný status byl několikrát zaktualizovaný, během druhé aktualizace        

k němu přibyl odkaz na webové stránky a na webový článek, který byl aktualizován. 

Česká televize sice využívá materiály zahraničních agentur177 a samozřejmě ČTK, 

často se ale při obzvláště aktuálních událostech stává, že na materiál (ať už na video nebo 

fotografie) musí delší dobu čekat. Což je samozřejmě v případě, kdy se zpráva zpracovává 

do televizního formátu a obrazová část bývá častokrát podstatnější než samotný text (jak 

tomu bylo třeba právě u požáru Notre-Dame), nepraktické.  

Materiály tak hledají novináři i na sociálních sítích, hlavně Facebooku, Twitteru           

i Instagramu, což je právě jeden z přínosů sociálních sítí pro televizní zpravodajství. 

Příspěvek tehdy oslovil několik set tisíc lidí a zareagovalo na něho (emotikonem, 

komentářem nebo sdílením) přes 24 tisíc lidí.178 

Ve 20:49 se na facebookové stránce objevil přímý videopřenos z místa s textem: 

„SLEDUJTE: Hasiči bojují s plameny na střeše katedrály Notre-Dame v Paříži.“179         

Trval přes 34 minut, na alespoň 3 vteřiny se dívalo 95 tisíc uživatelů Facebooku.180 

Následovalo další živé video z místa, které tentokrát trvalo téměř hodinu a půl.181       

 
175 BORŮVKA, Oldřich, 2018. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 5. 11. 2018. 
176 ČT24. Notre-Dame v plamenech. In: Facebook [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/posts/10157451635614009 
177 Fotografie a videa od Reuters či Associated Press. 
178 Zdroje ČT. 
179 ČT24. SLEDUJTE: Hasiči bojují s plameny na střeše katedrály Notre-Dame v Paříži. 

In: Facebook [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/342625283125677/ 
180 Zdroje ČT. 
181 ČT24. SLEDUJTE: Hasiči bojují s plameny na střeše katedrály Notre-Dame v Paříži. Oheň se rychle šíří, 

zřítila se střecha i úzká věž. In: Facebook [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/posts/10157451635614009
https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/342625283125677/
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Obrázek 22: Živý přenos hašení katedrály Notre-Dame na Facebooku ČT24182 

 

Tento příspěvek oslovil méně lidí než první živý přenos, na alespoň 3 vteřiny videa se jich 

také podívalo méně – na 75 tisíc lidí. U obou příspěvků byl opět odkaz na webové stránky 

s aktualizovaným článkem.  

Zde je třeba připomenout, že Facebook přistupuje ke každému příspěvku jinak, i když 

se jedná o zprávu se stejným tématem. Nejprve si vybere malý vzorek lidí, kteří stránku 

sledují a čeká na jejich reakce – pokud na zprávu jakýmkoliv způsobem zareagují 

(okomentují, sdílí nebo použijí emotikon), sdílí Facebook zprávu dál, pokud ne, sdílí zprávu 

velmi omezeně. I to může být jeden z důvodů, proč na druhý živý přenos reagovalo méně 

lidí. Samotný přenos byl vysílán přes EBU (Evropskou vysílací unii).183 

 Počet živých vysílání sice není na Facebooku nijak omezen, editoři se nicméně musí 

řídit algoritmy sociální sítě. Pokud by Facebook „zahltili“ živými vstupy, stránka by pak 

každý další příspěvek distribuovala menšímu počtu lidí. Editoři Facebooku ČT24 se tak 

snaží v ideálním případě nepřekročit deset živých vysílání denně.184  

 Kromě živých videí stránka zveřejnila ještě ve 22:12 fotografii hořící katedrály.185  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/369577703647688/ 
182 ČT24. SLEDUJTE: Hasiči bojují s plameny na střeše katedrály Notre-Dame v Paříži. Oheň se rychle šíří, 

zřítila se střecha i úzká věž. In: Facebook [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/369577703647688/ 
183 STRNADOVÁ, Jana, 2019. Rozhovor s redaktorkou EBU. Praha, 27. 11. 2019. 
184 BORŮVKA, Oldřich, 2018. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 5. 11. 2018.  
185 ČT24. In: Facebook [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/photos/a.417745659008/10157452069079009/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/369577703647688/
https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/369577703647688/
https://www.facebook.com/CT24.cz/photos/a.417745659008/10157452069079009/?type=3&theater
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Obrázek 23: Fotografie hořící katedrály Notre-Dame na Facebooku ČT24186 

 

Zajímavé je, že se žádná fotografie ani informace v ten den neobjevila na oficiálním 

instagramovém účtu televize.  

Vzhledem k tomu, že katedrála začala hořet před sedmou hodinou večer, kdy začíná 

hlavní zpravodajská relace Události, byli editoři pořadu postaveni před rozhodnutí, zda 

zprávu do vysílání zařadit a pokud ano, tak v jaký okamžik. Nakonec se rozhodli zprávu 

zařadit v 19:37, ve druhé polovině pořadu. Během vysílání ČT24 je na spodní straně 

obrazovky lišta s textem (kraul). V případě, když se stane neočekávaná a zásadní událost, je 

kraul převeden do žluté barvy, která má značit mimořádné informace a text se na něm objeví 

na pár vteřin. Během Událostí se ale tyto krauly nepoužívají, poprvé se tedy informace             

o požáru katedrály diváci opravdu dozvěděli od moderátora Martina Řezníčka až v 19:37.   

Editoři zvolili formát čtené zprávy a nechali ji překrýt živými záběry ze stanice 

CNN.187 Události v tu chvíli sledovalo na kanálu ČT1 654 tisíc diváků, na ČT24 126 tisíc.188  

 
186 ČT24. In: Facebook [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/photos/a.417745659008/10157452069079009/?type=3&theater 
187 Události. In: Česká televize [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2019-05-12]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100415/ 
188 Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, TV živě + TS0-3, 15. 4. 2019. 

https://www.facebook.com/CT24.cz/photos/a.417745659008/10157452069079009/?type=3&theater
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100415/
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Obrázek 24: Propojené vysílání se CNN189 

 

Česká televize má díky smlouvě se CNN možnost propojit jejich vysílání do svého – 

a to maximálně hodinu denně a pouze v případě, že se jedná o breaking news: „Když to bude 

něco, co je 14 dní staré a nám by se to líbilo to propojit – tak to nemůžeme, pokud tam není 

titulek breaking news. Ty záběry my musíme použít tak, jak je mají oni ve vysílání – i s těmi 

lištami,“ vysvětluje Jana Strnadová, která má v rámci ČT24 na starosti komunikaci 

s Evropskou vysílací unií (EBU).190 

Větší prostor pak zpráva dostala v pořadu 90´ ČT24 – aktuální situaci u pařížské 

katedrály přibližoval v živém telefonátu zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd. Kromě 

agenturních záběrů se zde objevují opět záběry uživatelů sociálních sítí.191 Ve 20:21 pak 

ČT24 spustila živý přenos z místa, který umístila do okna v pravém dolním rohu.   

 O tom, že téma zajímalo velké množství diváků svědčí i fakt, že v ten večer měl 

nadprůměrnou sledovanost i diskuzní pořad Události, komentáře – dívalo se na něj 196 tisíc 

lidí.192 Tématu Notre Dame věnovaly Události, komentáře úvodních 16 minut, do diskuze 

se zapojil jak ředitel Národního památkového úřadu Ondřej Šefců, tak i mluvčí a šéf 

vyšetřovatelů pražských hasičů Martin Kavka.193 

Samotná CNN začala v televizi zprávy o požáru vysílat dříve – už v 19:17 

 
189 ČT24. Události. In: Česká televize [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2019-05-12]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100415/ 
190 STRNADOVÁ, Jana, 2019. Rozhovor s redaktorkou EBU. Praha, 27. 11. 2019. 
191 Hořící katedrálu natočili uživatelé Twitteru @herpsonc a @shivmalik. 
192 Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, TV živě + TS0-3, 15. 4. 2019. 
193 ČT24. Události, komentáře. In: Česká televize [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2019-12-31]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/219411000370415/obsah/688651-

prave-se-stalo-shorela-cast-katedraly-notre-dame-v-parizi 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100415/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/219411000370415/obsah/688651-prave-se-stalo-shorela-cast-katedraly-notre-dame-v-parizi
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informovala korespondentka Melissa Bell o hořící katedrále. CNN na překrytí telefonátu 

použila záběry ze sociálních sítí, sama redaktorka v úvodu říká: „Záběry, které vidíte, 

pochází ze sociálních sítí…“194     

Televizní stanice ve vysílání o požáru katedrály nadále informovala, v 19:45 pak 

pokračovala ve vysílání živých záběrů, které zprostředkovala agentura AFP.195 Záznam 

telefonátu poté televizní stanice umístila o deset minut později i na twitterový profil CNN s 

textem: „Právě se stalo: Podle pařížské policie je katedrála Notre-Dame v plamenech.“196 

Informaci o požáru poté přinesl i profil CNN Breaking News v 19:30. Své odběratele 

informoval tweetem: „Hoří katedrála Notre-Dame, tvrdí policie.“197 Zpráva byla doplněná 

odkazem na webovou stránku CNN, na které vznikl v 19:42 speciál.  

První příspěvek obsahoval sdělení o požáru a citaci tweetu pařížské policie i záznam 

telefonátu korespondentky CNN Melissy Bell, která v 19:17 informovala o požáru 

katedrály.198 Celý speciál, jehož součástí byly televizní reportáže i články CNN, ukončila 

17. dubna v 16:23 článkem „Univerzita Notre-Dame věnuje na opravu katedrály 100 tisíc 

dolarů“199 uveřejnila 16. dubna ve 20:58. Na Facebooku informovala CNN poprvé o požáru 

v 19:27.200 

 Zatímco zpravodajská ČT24 15. dubna nedala na Instagram o požáru žádný 

příspěvek, na oficiálním instagramovém profilu CNN se objevily příspěvky čtyři.  

První zveřejněný ve 20:01 obsahoval informace o požáru i informaci o tom, že si 

 
194 @CNN. JUST IN: Police in Paris say the Notre Dame cathedral is on fire https://cnn.it/2IiTSlf. In: Twitter 

[online]. 15. 4. 2019 [cit. 2019-09-06]. Dostupné z: https://twitter.com/cnn/status/1117841801531088898 
195 [online]. In: . [cit. 2019-09-10]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/videos/world/2019/04/15/notre-dame-

paris-fire-vpx.cnn 
196 Tamtéž.  
197@cnnbrk. A fire is burning at Notre Dame cathedral in Paris, police say. In: Twitter [online]. 15. 4. 2019 

[cit. 2019-09-06]. Dostupné z: https://twitter.com/cnnbrk/status/1117842614844317696 
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199 NEZ. University of Notre Dame donates $100,000 to renovation of the cathedral. CNN [online]. [cit. 
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https://www.facebook.com/cnn/posts/10159395659831509?__xts__[0]=68.ARABhqp3AqzEqu33VgezouhG
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požár natáčeli „šokovaní kolemjdoucí“201 – samotné video bylo pořízené uživatelkou 

Instagramu Marií Kadzhaevou. Její video za dvacet čtyři týdnů shlédlo přes dvacet dva tisíc 

lidí, článek s odkazem na její profil a video zveřejnila stanice CNN i v samostatném článku 

v rámci webového speciálu.202 

Dalším příspěvkem bylo video padající věže od uživatele jménem Hash Miser, 

fotogalerie hořící katedrály a zásah hasičů se snímky od agenturních fotografů a video 

zpívajících Pařížanů před katedrálou.  

Právě na případě hořící katedrály Notre-Dame je dobře vidět, jak úzce je televizní 

vysílání se sociálními sítěmi propojené – a to hlavně v případě, kdy dojde k neočekávané 

události. Ilustruje to dobře i příspěvek uživatelky Twitteru @AshhHuntington, která svoje 

video, na kterém je zachycena hořící katedrála, uvedla slovy: „Než to bude ve zprávách. 

Notre Dame hoří.“203 Svůj příspěvek uveřejnila v 19:07 – tedy ještě dřív, než mělo informaci 

o požáru ve svém vysílání CNN anebo ČT24.  

 

Obrázek 25: Twitter @AshhHuntington204  Obrázek 26: Instagram Marie Kadzhaevové205 

 

 
201 CNN. BREAKING. In: Instagram [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 
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XrQug8iSd8-POKnj0v8HUlHEuVZYy8GKhohfskOMzmH7U 
202 NEZ. Video shows flames and smoke billowing from Notre Dame cathedral [online]. In: . [cit. 2019-09-

10]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/world/live-news/notre-dame-

fire/h_a0040ed7d6e821eca4e42f373eec93ef 
203 In: ASHHHUNTINGTON. Twitter [online]. [cit. 2019-10-06]. Dostupné z: 
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Někteří z autorů videí, které se dostaly do zpráv a televizních vysílání, byli 

v reportážích citováni i jako svědci události. Například instagramového uživatele Nicolase 

Maranga, který zachytil moment, kdy se zřítila hořící úzká věž, citovala americká televize 

NBCNews: „Svědek události Nicolas Marang běžel podél Seiny, když si všiml kouře – 

nenapadlo ho ale, že by to mohl být Notre-Dame. Vytáhl telefon a natočil padající věž. ´Běžel 

jsem ke katedrále a uviděl, jak věž padá. Něco se ve mně zlomilo. Byla to jedna z nejhorších 

věcí, které jsem v životě viděl.´“206  

Na případě hořící katedrály je vidět, jak úzce jsou sociální sítě propojeny se 

zpravodajstvím – a obzvláště tím televizním. ČT24 skrze sociální sítě a web aktivně 

informovala o události a následně využila fotografie i videa, které byly na sociální sítě 

umístěné. Dosah první zprávy na facebookovém profilu ČT24 se blížil tomu, kolik diváků  

zprávu vidělo v televizním vysílání v pořadu Události.  

Zprávu sice na rozdíl od americké CNN zařadila ČT24 do vysílání o dvacet minut 

později, co se týče sociálních sítí (především Twitteru a Facebooku), tak se CNN držela krok. 

Jedinou platformou, kterou ČT24 vůbec k informování nevyužila, byl Instagram.  

Na facebookovém profilu ČT24 a webu televize také vysílala několik desítek minut 

dlouhý živý přenos z hašení, záběry, které se na televizní obrazovku dostaly v omezené míře 

a později.  

 

2.1.1 Požár katedrály Notre-Dame a fake news 

 

Požár katedrály Notre-Dame nebyl hlavním tématem pouze pro seriózní 

zpravodajské servery, na internetu se objevila řada fake news, které mají právě na internetu 

svoji živnou půdu.  

Zevrubný článek o dezinformacích šířících se na sociálních sítích publikoval mezi 

prvními americký server BuzzFeed. Ten první verzi článku zveřejnil v pondělí 15. dubna ve 

23:07 – necelých pět hodin po vypuknutí požáru a několik hodin před tím, než se požár vůbec 

podařilo hasičům dostat pod kontrolu.207 

Zmiňuje například internetovou stránku InfoWars (šířící spiklenecké teorie), která 
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207 LYTVYNENKO, Jane a Craig SILVERMAN. Here Are The Hoaxes And Misinformation About The 

Notre Dame Fire. Buzz Feed [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2019-10-06]. Dostupné z: 

https://www.buzzfeednews.com/article/janelytvynenko/notre-dame-hoaxes 
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tvrdila, že byl požár katedrály založen úmyslně. Na přiloženém screenshotu článku, který 

ale již není na stránkách InfoWars dohledatelný, autor píše, že byl požár založený úmyslně: 

„Katedrála Notre-Dame hoří. Dělník tvrdí, že byla zapálena „úmyslně“.“ V perexu autor 

zmiňuje, že média informují o požáru, který souvisí s probíhající „rekonstrukcí“ – slovo 

reconstruction přitom označil uvozovkami.  

Na internetové stránce InfoWars je stále veřejný článek, ve kterém autor Adan 

Salazar upozorňuje na uživatele Facebooku, kteří na video hořící katedrály zareagovali 

„smajlíkem“.208 Dotyční měli většinou arabské jméno – jak ale upozorňují autoři článku na 

BuzzFeedu, je třeba si uvědomit, že kromě jiného je složité ověřit pravost daných profilů a 

také motivaci daných osob. Zároveň připomíná, že „smajlíky“ přidávali uživatelé 

s muslimským jménem i ke zprávě o střelbě v novozélandské mešitě.209 

Na Twitteru se také objevilo množství tweetů, které odkazovaly na tři roky starý 

článek zveřejněný na stránce britského zpravodajského deníku The Daily Telegraph a který 

má titulek Neoznačené auto s nádobami s benzinem a arabskými dokumenty zaparkované 

poblíž katedrály Notre-Dame vzbudilo obavy z terorismu.210 Článek je dosud na stránkách 

k nalezení, zajímavé ale je, že je vzhledem k jeho vysokému počtu sdílení v době požáru 

katedrály je nově opatřen textem „Tento text je z roku 2016 a nijak nesouvisí s požárem 

katedrály Notre-Dame 15. dubna 2019.“211 

 

2.2 Zvolení Ursuly von der Leyenové předsedkyní Evropské komise  

 

Jako očekávanou zahraniční zprávu jsem vybrala volbu nové předsedkyně Evropské 

komise a nástupkyni Jeana-Claudea Junckera. Německou političku za 

Křesťanskodemokratickou unii Ursulu von der Leyenovou navrhla Evropská rada                           

2. července 2019, volba se konala o čtrnáct dní později.  

Její zvolení podpořilo 383 europoslanců – Leyenová potřebovala minimálně hlasů 

 
208 SALAZAR, Adan. WTF? WHY ARE PEOPLE ‘LAUGHING’ AS NOTRE DAME CATHEDRAL 

BURNS?. Info Wars [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2019-10-06]. Dostupné z: https://www.infowars.com/wtf-why-

are-people-laughing-as-notre-dame-cathedral-burns/ 
209 LYTVYNENKO, Jane a Craig SILVERMAN. Here Are The Hoaxes And Misinformation About The 

Notre Dame Fire. Buzz Feed [online]. 15. 4. 2019 [cit. 2019-10-06]. Dostupné z: 

https://www.buzzfeednews.com/article/janelytvynenko/notre-dame-hoaxes 
210 SAMUEL, Henry. Gas tanks and Arabic documents found in unmarked car by Paris' Notre-Dame 

cathedral spark terror fears. The Daily Telegraph [online]. 8. 9. 2016 [cit. 2019-10-06]. Dostupné z: 

https://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/07/gas-tanks-found-in-unmarked-car-by-paris-notre-dame-

cathedral-sp/ 
211 Tamtéž.  

https://www.infowars.com/wtf-why-are-people-laughing-as-notre-dame-cathedral-burns/
https://www.infowars.com/wtf-why-are-people-laughing-as-notre-dame-cathedral-burns/
https://www.buzzfeednews.com/article/janelytvynenko/notre-dame-hoaxes
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/07/gas-tanks-found-in-unmarked-car-by-paris-notre-dame-cathedral-sp/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/07/gas-tanks-found-in-unmarked-car-by-paris-notre-dame-cathedral-sp/
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374.212 Do poslední chvíle nebylo jasné, zda na předsednické křeslo usedne, svoje hlasy ji 

nakonec slíbila krátce před hlasováním socialistická frakce S&D, von der Leyenovou 

nakonec podpořila i liberální frakce Obnova Evropy. Svůj hlas dali nové předsedkyni                 

i evropští lidovci. Po svém zvolení se stala první ženou v historii, která stanula v čele 

Evropské komise.  

Její cestu za předsednickým křeslem sledovala i česká média a samozřejmě ČT24. 

Kromě reportáží a zpravodajských vstupů zpravodaje Lukáše Dolanského přímo ze 

Štrasburku rozebírali svůj postoj k von der Leyenové i europoslanci v diskuzních pořadech 

– například 2. července, v den, kdy ji Evropská rada do funkce navrhla, v Událostech, 

komentářích vystoupili tehdejší europoslankyně Dita Charanzová /nestr. za ANO/ a 

europoslanci Luděk Niedermayer /TOP 09/ a Mikuláš Peksa /Piráti/.213 V den jejího zvolení 

se pak v politickém duelu střetli europoslanci Mikuláš Peksa /Piráti/ a Jiří Pospíšil /TOP 

09/.214 

Samotné hlasování europoslanců (které bylo tajné) začalo po 18. hodině a trvalo – 

spolu se sčítáním hlasů – přes hodinu. Zajímavostí je, že mezi skrutátory, které určil los, byli 

i dva čeští europoslanci – Kateřina Konečná /KSČM/ a Ivan David /SPD/. 

 

 Téma zařadila hlavní zpravodajská relace ČT24 Události, jejíž sledovanost toho dne 

na ČT1 i ČT24 dosáhla 702 tisíc diváků,215 hned na úvod – po reportáži Lukáše Dolanského 

následoval živý vstup se zpravodajem, který vše sledoval přímo ve Štrasburku. V době 

zpravodajského vstupu ještě nebyly hlasy sečteny, Lukáš Dolanský tak spíše přibližoval 

atmosféru na místě a odhadoval šance von der Leyenové.  

Pozornému divákovi nemohlo uniknout, že Dolanskému těsně po začátku jeho 

živého vstupu prošli před kamerou nic netušící zaměstnanci Evropského parlamentu. Sám 

zpravodaj situaci o den později glosoval na svém twitterovém účtu.216 

 
212 Von der Leyenová bude novou šéfkou Komise. Klíčovou bruselskou instituci tak poprvé v historii povede 

žena. ČT24 [online]. 16. 7. 2019 [cit. 2019-11-05]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2870105-o-

von-der-leyenove-rozhodnou-europoslanci-tajne-navrzena-sefka-komise-nema-nic-

jiste?fbclid=IwAR2yRp6PeFosr5AOG2L36ytJUV3bzKS0gNR86Vfp5tcWIQm4lUzI8A-r7Z0 

213 Události, komentáře. ČT24 [online]. 2. 7. 2019 [cit. 2019-11-05]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/219411000370702/ 
214 Události, komentáře. ČT24 [online]. 16. 7. 2019 [cit. 2019-11-05]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/219411000370716/ 
215 Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, TV živě + TS0-3, 16. 7. 2019. 
216 DOLANSKÝ, Lukáš. Kouzlo živého vysílání. Jakub, já a dva bezpečáci Evropského parlamentu. 

@CT24zive. In: Twitter [online]. 17. 7. 2019 [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: 

https://twitter.com/Lukas_Dolansky/status/1151458047149129728 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2870105-o-von-der-leyenove-rozhodnou-europoslanci-tajne-navrzena-sefka-komise-nema-nic-jiste?fbclid=IwAR2yRp6PeFosr5AOG2L36ytJUV3bzKS0gNR86Vfp5tcWIQm4lUzI8A-r7Z0
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2870105-o-von-der-leyenove-rozhodnou-europoslanci-tajne-navrzena-sefka-komise-nema-nic-jiste?fbclid=IwAR2yRp6PeFosr5AOG2L36ytJUV3bzKS0gNR86Vfp5tcWIQm4lUzI8A-r7Z0
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2870105-o-von-der-leyenove-rozhodnou-europoslanci-tajne-navrzena-sefka-komise-nema-nic-jiste?fbclid=IwAR2yRp6PeFosr5AOG2L36ytJUV3bzKS0gNR86Vfp5tcWIQm4lUzI8A-r7Z0
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/219411000370702/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/219411000370716/
https://twitter.com/Lukas_Dolansky/status/1151458047149129728
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Obrázek 27: Twitter Lukáše Dolanského217 

 

 Ve vysílání se poté objevila jak vizitka von der Leyenové na plazmě, kterou 

komentoval moderátor, tak i reportáž o této německé političce.218 V ní zpravodaj v Německu 

Martin Jonáš přiblížil cestu von der Leyenové do vysokých pater politiky, ale také problémy, 

se kterými se její resort obrany potýká. V reportáži nechyběly ani archivní záběry von der 

Leyenové, na kterých sedí u stolu se svými sedmi dětmi, nebo záběry, na kterých si jakožto 

ministryně obrany prohlíží stíhačku. Po reportáži následovalo krátké poutání na pořad 

Události, komentáře, který sliboval duel již výše zmíněných poslanců. Celý tento úvodní 

blok trval téměř osm minut.219 

V Evropském parlamentu ve Štrasburku se ale tou dobou chýlilo sčítání hlasů ke 

konci. A Lukáš Dolanský, který vše na místě sledoval byl také prvním redaktorem ČT24, 

který informaci o zvolení von der Leyenové do čela Evropské komise zveřejnil na svém 

Twitteru. Už v 19:32 napsal:220  

   

Obrázek 28: Lukáš Dolanský na svém Twitteru informuje o výsledku volby221 

 

 

 
217 Tamtéž.  
218 Události. ČT24 [online]. 16. 7. 2019 [cit. 2019-11-05]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100716/ 
219 Tamtéž.  
220 DOLANSKÝ, Lukáš. In: Twitter [online]. 16. 7. 2019 [cit. 2019-11-05]. Dostupné z: 

https://twitter.com/Lukas_Dolansky/status/1151182885103312897 
221 Tamtéž. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100716/
https://twitter.com/Lukas_Dolansky/status/1151182885103312897
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Informaci o jejím zvolení publikoval Dolanský dříve než Česká tisková kancelář – ta 

zveřejnila flash zprávu v informačním systému pro redakce v 19:33:53.222 Následoval 

Twitter ČT24 se zprávou v 19:38,223 stejně jako oficiální facebookový účet ČT24, který 

zprávu vydal ve stejný čas a stejném znění.224                                                                      

 

             Obrázek 29: von der Leyenová na Twitteru ČT24225 

  

 Zajímavé je, že volbu nové šéfky Evropské komise aktuálně nekomentoval na svém 

Twitteru například korespondent BBC Adam Fleming (ačkoliv na Twitter přidává příspěvky 

pravidelně), taktéž aktivní uživatelka této sítě a šéfka evropské sekce BBC Katya Adler ani 

tehdejší korespondentka CNN z Bruselu a nyní zpravodajka NBCNews Erin McLaughlin.  

(ta přidala až o den později na svůj účet záznam svého rozhovoru s moderátorem CNN).226  

Zpráva o zvolení von der Leyenové se pak objevila i na instagramovém profilu ČT24 a to 

 
222 Headline: V čele příští Evropské komise bude Ursula von der Leyenová. V dnešním tajném hlasování 
získala její nominace podporu 383 poslanců europarlamentu. In: ČTK Infobanka [online]. 16. 7. 2019 [cit. 

2019-11-11]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz/cs/fond?id=T201907160859301 
223 @CT24zive. In: Twitter [online]. 16. 7. 2019 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

https://twitter.com/CT24zive/status/1151184403982430208 
224 ČT24. In: Facebook. [online]. 16. 7. 2019 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/photos/a.417745659008/10157706103124009/?type=3&theater 
225 @CT24zive. In: Twitter [online]. 16. 7. 2019 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

https://twitter.com/CT24zive/status/1151184403982430208. 
226 MCLAUGHLIN, Erin. As the congratulations pour in from all over the EU, I sat down with Richard 

Quest to discuss how a slim majority for @vonderleyen raises new questions over how she will find 

majorities going forward. In: Twitter [online]. 17. 7. 2019 [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: 

https://twitter.com/ErinNBCNews/status/1151251959568949248 

https://ib.ctk.cz/cs/fond?id=T201907160859301
https://twitter.com/CT24zive/status/1151184403982430208
https://www.facebook.com/CT24.cz/photos/a.417745659008/10157706103124009/?type=3&theater
https://twitter.com/CT24zive/status/1151184403982430208
https://twitter.com/ErinNBCNews/status/1151251959568949248
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v 19:50,227 BBC News ani CNN o volbě na svém Instagramu neinformovala.  

Na webové stránce informovala ČT24 o zvolení von der Leyenové v 19:20 krátkou 

jednoodstavcovou zprávou s titulkem Von der Leyenová bude novou šéfkou Komise. 

Klíčovou bruselskou instituci tak poprvé v historii povede žena .228 Článek byl postupně 

rozšiřován, doplňován o informace jako např. o její reakci po zvolení, reakce zahraničních 

politiků i českého premiéra (ve článku je sdílen i jeho twitterový příspěvek, ve kterém 

političce gratuluje), ale i video z již zmíněných Událostí, komentářů, ve kterých vystoupili 

Mikuláš Peksa /Piráti/ a Jiří Pospíšil /TOP 09/.  

         

        Obrázek 30: Vystřižený rozhovor z Událostí, komentářů na webu ČT24229 

 

 

Ve vysílání se zpráva o jejím zvolení poprvé objevila v 19:40, kdy se moderátor 

Jakub Želený znovu spojil živě s Lukášem Dolanským, který zvolení von der Leyenové ve 

svém dvouminutovém vstupu potvrdil a informoval diváky o výsledku hlasování.230  

 

 

 
227 ČT24. Ursula Von der Leyenová je oficiálně novou předsedkyní Evropské komise. Její nástup do funkce v 

tajné volbě podpořilo 383 poslanců. Německá politička se tak stala vůbec první ženou v čele této instituce. 

In: Ct24zive [online]. Instagram [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/Bz_W8eSictM/ 
228 Von der Leyenová bude novou šéfkou Komise. Klíčovou bruselskou instituci tak poprvé v historii povede 

žena. ČT24 [online]. 16. 7. 2019 [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2870105-o-

von-der-leyenove-rozhodnou-europoslanci-tajne-navrzena-sefka-komise-nema-nic-jiste 
229 Tamtéž.  
230 Události. ČT24 [online]. 16. 7. 2019 [cit. 2019-11-05]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100716/ 

https://www.instagram.com/p/Bz_W8eSictM/
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2870105-o-von-der-leyenove-rozhodnou-europoslanci-tajne-navrzena-sefka-komise-nema-nic-jiste
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2870105-o-von-der-leyenove-rozhodnou-europoslanci-tajne-navrzena-sefka-komise-nema-nic-jiste
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100716/
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Podrobný článek o nové šéfce komise večer 16. července zveřejnil také server 

CNN231 i BBC.232  

Zatímco si jdou oba články rozsahem podobné, britský server věnoval volbě von der 

Leyenové ve svém zpravodajství větší prostor (což je vzhledem k tomu, že Spojené 

království je v době psaní této práce stále ještě členem EU, pochopitelné). Cestu von der 

Leyenové za předsednickým křeslem zpravodajství BBC pečlivě sledovalo a reflektovalo 

nejen v rámci televizní platformy. O jejím zvolení informoval například zpravodajský 

program Newshour,233 The World Tonight234 nebo World Update.235 BBC v rámci svého 

internetového zpravodajství publikovalo i několik článků, které přibližovaly předvolební 

atmosféru v bruselském parlamentu a informovaly o volbě nové šéfkomisařky.  

Pozadu nezůstal ani facebookový profil BBC Politics, který v 19:48 (čas je v tomto 

případě orientační, příspěvek mohl být publikován dříve a v tento čas aktualizován) zveřejnil 

příspěvek doplněný o odkaz na článek na zpravodajském serveru BBC.236  

Rozdíl oproti flashové zahraniční zprávě je zde zcela zřejmý. ČT24 se na téma 

dopředu připravila – a volbu nové šéfky komise zařadila jako hlavní zprávu dne i do hlavní 

zpravodajské relace Události, kde jí věnovala velký prostor. Moderátor divákům  

von der Leyenovou představil ve vizitce, odvysílaná byla i reportáž, která shrnovala jak její 

politickou kariéru a představila v krátkosti i její rodinné zázemí (s využitím zahraničních 

archivních materiálů). Tím, že byly hlasy sečteny ještě před koncem relace, bylo možné do 

vysílání zařadit ještě druhý živý vstup Lukáše Dolanského.  

 
231 FOX, Kara a Sarah DEAN. Germany's Ursula von der Leyen elected first female European Commission 

President. CNN [online]. 16. 7. 2019 [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: 

https://edition.cnn.com/2019/07/16/europe/ursula-von-der-leyen-european-union-president-intl/index.html 
232 EU Commission: What is it and what does it do? BBC [online]. 16. 7. 2019 [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-

48963555?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c8198200zp3t/ursula-von-der-

leyen&link_location=live-reporting-story 
233 Newshour. In: BBC [online]. 16. 7. 2019 [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: 

https://www.bbc.co.uk/programmes/w172wq4s7b468ss 
234 The World Tonight. In: BBC Radio 4 [online]. 16. 7. 2019 [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: 
https://www.bbc.co.uk/programmes/m0006sp6 
235 World Update. In: BBC [online]. 16. 7. 2019 [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: 

https://www.bbc.co.uk/programmes/w172wy9n5bnkp4l 
236 BBC POLITICS. Germany's Ursula von der Leyen has been narrowly elected president of the EU 

Commission following a secret ballot among MEPs. In: Facebook [online]. 16. 7. 2019 [cit. 2019-11-24]. 

Dostupné z: 

https://www.facebook.com/BBCPolitics/posts/2961417497208422?__xts__[0]=68.ARCVhLzqldK6rPyZzVL

MjxasVDpeu71qsVg33rMMG36TPJuUXrsgAkR8MdK5oOEULGO1bljs6I_DJmZ_c-Aj0PxbHyAP-

I0lzmbZ56XVdSlNoA5p3xebyRS2J4djdeZ47aLGvtKyhnMCevP9HJcMj38w97B1BKG7Bbx1sUKTHvltCn

1ORK_qLOQFcWZYU5i2I_vnXvYQMFa5I6Cdw4UN1VpeSYxuHVJfLT1ilCW6Yh6A9V3GeshdlsxQgatI

wJspcVbBiah04diTTjzmTaithThbRVZJauZOs_oTf74VkHjhapdUjIDQ7v0WvHgF6Tv-

BBArfLuEOIOX4XRe49zeOPXmBQ&__tn__=-R 

https://edition.cnn.com/2019/07/16/europe/ursula-von-der-leyen-european-union-president-intl/index.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-48963555?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c8198200zp3t/ursula-von-der-leyen&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-europe-48963555?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c8198200zp3t/ursula-von-der-leyen&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-europe-48963555?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c8198200zp3t/ursula-von-der-leyen&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.co.uk/programmes/w172wq4s7b468ss
https://www.bbc.co.uk/programmes/m0006sp6
https://www.bbc.co.uk/programmes/w172wy9n5bnkp4l
https://www.facebook.com/BBCPolitics/posts/2961417497208422?__xts__%5b0%5d=68.ARCVhLzqldK6rPyZzVLMjxasVDpeu71qsVg33rMMG36TPJuUXrsgAkR8MdK5oOEULGO1bljs6I_DJmZ_c-Aj0PxbHyAP-I0lzmbZ56XVdSlNoA5p3xebyRS2J4djdeZ47aLGvtKyhnMCevP9HJcMj38w97B1BKG7Bbx1sUKTHvltCn1ORK_qLOQFcWZYU5i2I_vnXvYQMFa5I6Cdw4UN1VpeSYxuHVJfLT1ilCW6Yh6A9V3GeshdlsxQgatIwJspcVbBiah04diTTjzmTaithThbRVZJauZOs_oTf74VkHjhapdUjIDQ7v0WvHgF6Tv-BBArfLuEOIOX4XRe49zeOPXmBQ&__tn__=-R
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https://www.facebook.com/BBCPolitics/posts/2961417497208422?__xts__%5b0%5d=68.ARCVhLzqldK6rPyZzVLMjxasVDpeu71qsVg33rMMG36TPJuUXrsgAkR8MdK5oOEULGO1bljs6I_DJmZ_c-Aj0PxbHyAP-I0lzmbZ56XVdSlNoA5p3xebyRS2J4djdeZ47aLGvtKyhnMCevP9HJcMj38w97B1BKG7Bbx1sUKTHvltCn1ORK_qLOQFcWZYU5i2I_vnXvYQMFa5I6Cdw4UN1VpeSYxuHVJfLT1ilCW6Yh6A9V3GeshdlsxQgatIwJspcVbBiah04diTTjzmTaithThbRVZJauZOs_oTf74VkHjhapdUjIDQ7v0WvHgF6Tv-BBArfLuEOIOX4XRe49zeOPXmBQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BBCPolitics/posts/2961417497208422?__xts__%5b0%5d=68.ARCVhLzqldK6rPyZzVLMjxasVDpeu71qsVg33rMMG36TPJuUXrsgAkR8MdK5oOEULGO1bljs6I_DJmZ_c-Aj0PxbHyAP-I0lzmbZ56XVdSlNoA5p3xebyRS2J4djdeZ47aLGvtKyhnMCevP9HJcMj38w97B1BKG7Bbx1sUKTHvltCn1ORK_qLOQFcWZYU5i2I_vnXvYQMFa5I6Cdw4UN1VpeSYxuHVJfLT1ilCW6Yh6A9V3GeshdlsxQgatIwJspcVbBiah04diTTjzmTaithThbRVZJauZOs_oTf74VkHjhapdUjIDQ7v0WvHgF6Tv-BBArfLuEOIOX4XRe49zeOPXmBQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BBCPolitics/posts/2961417497208422?__xts__%5b0%5d=68.ARCVhLzqldK6rPyZzVLMjxasVDpeu71qsVg33rMMG36TPJuUXrsgAkR8MdK5oOEULGO1bljs6I_DJmZ_c-Aj0PxbHyAP-I0lzmbZ56XVdSlNoA5p3xebyRS2J4djdeZ47aLGvtKyhnMCevP9HJcMj38w97B1BKG7Bbx1sUKTHvltCn1ORK_qLOQFcWZYU5i2I_vnXvYQMFa5I6Cdw4UN1VpeSYxuHVJfLT1ilCW6Yh6A9V3GeshdlsxQgatIwJspcVbBiah04diTTjzmTaithThbRVZJauZOs_oTf74VkHjhapdUjIDQ7v0WvHgF6Tv-BBArfLuEOIOX4XRe49zeOPXmBQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BBCPolitics/posts/2961417497208422?__xts__%5b0%5d=68.ARCVhLzqldK6rPyZzVLMjxasVDpeu71qsVg33rMMG36TPJuUXrsgAkR8MdK5oOEULGO1bljs6I_DJmZ_c-Aj0PxbHyAP-I0lzmbZ56XVdSlNoA5p3xebyRS2J4djdeZ47aLGvtKyhnMCevP9HJcMj38w97B1BKG7Bbx1sUKTHvltCn1ORK_qLOQFcWZYU5i2I_vnXvYQMFa5I6Cdw4UN1VpeSYxuHVJfLT1ilCW6Yh6A9V3GeshdlsxQgatIwJspcVbBiah04diTTjzmTaithThbRVZJauZOs_oTf74VkHjhapdUjIDQ7v0WvHgF6Tv-BBArfLuEOIOX4XRe49zeOPXmBQ&__tn__=-R
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I zde se ukazuje větší potenciál (alespoň co se časového náskoku týče) sociálních sítí 

a internetového zpravodajství. ČT24 během vysílání informovala diváky i prostřednictvím 

již zmíněných „kraulů“ – v případě, kdy se jedná o aktuální a důležitou zprávu, lišta 

zežloutne. Výjimku tvoří Události, které se vysílají bez těchto lišt, editor tedy může zařadit 

zprávu formou krátké čtené zprávy, kterou může pokrýt obrázky nebo v případě, že ke zprávě 

žádné obrázky nejsou zatím k dispozici, přečte moderátor pouze text.  

Editor měl v tomto případě přichystaný živý vstup redaktora, zprávu tedy (přestože 

ČTK ji měla o několik minut dříve), zařadil později. Sám Lukáš Dolanský měl informační, 

přibližně osmiminutový „náskok“ před televizním zpravodajstvím a svůj (správný) odhad 

výsledku zveřejnil ještě dříve, než ho měla ČTK. V porovnání s jeho kolegy a korespondenty 

ze CNN a BBC byl nejaktivnějším uživatelem Twitteru.  

 

2.3 Oslavy 30. výročí 17. listopadu  

 

 ČT24 vysílá speciál k 17. listopadu každý rok – rok 2019 byl ale výjimečný v tom, 

že demokracie slavila kulaté výročí, tři dekády. Na víkendové oslavy se připravovali dlouho 

dopředu redaktoři televizního vysílání, webu a sociálních sítí. Přestože byla například 

spuštěna pár dní před oslavami nová platforma na webu ČT24 Plus, která vysílala v určitou 

dobu např. tiskové konference politických stran, v den výročí (jak již avizoval v rozhovoru 

ředitel Zpravodajství Zdeněk Šámal) streamovala ČT24+ dění z míst, která se v daný 

okamžik nedostala to televizního vysílání, nepřetržitě.   

ČT24 věnovala oslavám a připomínce 17. listopadu celodenní vysílání – zprávy, které 

se dne netýkaly, byly zveřejňovány na kraulu na spodní části obrazovky.    

 Vysílání v ten den je považováno za největší akci Zpravodajství ČT24 v roce 2019. 

Tomu odpovídalo nasazení redaktorů, moderátorů i techniky. V terénu byli všichni pražští 

režiséři kromě jednoho, který byl jako rezerva na Kavčích horách, ale i tak jejich počet 

nestačil. Šéfrežisér ČT24 Marek Straka si totiž musel dokonce ještě jednoho režiséra navíc 

„vypůjčit“ z ostravského studia.237 

            Na historicky významných místech (Albertov, Vyšehrad, Národní třída, Václavské 

náměstí) byly umístěny štáby a pódia, ze kterých vysílali moderátoři a redaktoři denního 

vysílání, tak i Událostí. Celý den (od 7:00 do 22:00) se vysílalo živě z venku, štáby byly 

 
237 Backstage. In: NEWSROOM ČT24. Facebook [online]. 17. 11. 2019 [cit. 2019-12-01]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/newsroomct24/videos/463414244311888/ 

https://www.facebook.com/newsroomct24/videos/463414244311888/
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umístěny i v Národním divadle, Národním muzeu nebo u Hlávkovy koleje. Průvod, který šel 

stejnou cestou z Vyšehradu do centra města jako ten před třiceti lety, sledovalo několik 

kamer rozmístěných podél cesty.  

Součástí celodenního vysílání byly i rozhovory s pamětníky, mezi kterými nechyběl 

například fotograf Jan Šibík, bývalá mluvčí studentského stávkového výboru Monika 

MacDonagh-Pajerová nebo spoluzakladatel Občanského fóra Alexandr Vondra. Celkem se 

ve vysílání na různých místech objevilo přes 40 hostů, rozhovory s nimi byly prokládány 

jejich dobovými synchrony a reportážemi. Nejvyšší počet diváků speciálního vysílání byl 

ten den na ČT24 475 tisíc. Výjimku tvořily Události, které si 17. listopadu na ČT1 a ČT24 

zapnulo dohromady přes milion a půl diváků.238 

Výročí se věnoval samozřejmě i web ČT24 (na který poutali aktivně v živých 

vstupech i moderátoři), na kterém byl vytvořen rozsáhlý speciál, první článek k tématu 

listopadového výročí byl zveřejněn už v červenci. Připomínal návštěvu Prahy čtveřicí 

polských disidentů a v té době již poslanců v čele s Adamem Michnikem. Ten 

Čechoslovákům tehdy předpovídal, že se režim i u nich brzo zhroutí – a to nejpozději do 

prosince.239  

Postupem času přibývaly další články věnující se událostem, které se v ten samý 

měsíc před třiceti lety udály (projevy v pražském Paláci kultury, srpnové protesty, uprchlíci 

z NDR, kteří obléhali v září 1989 německou ambasádu). Vznikaly i fotogalerie dobových 

fotografií (například těch od Jana Šibíka), do reportáží byly vkládány reportáže tehdejší 

Československé televize.  

O tom, že se jednalo o výjimečné výročí, svědčilo i množství doprovodných 

materiálů. Na webu ČT24 se například objevil i kvíz, prostřednictvím kterého si zájemci 

mohli vyzkoušet, zda by se v socialistické společnosti zorientovali.240 

 
238 Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere živě + TS0, 17. 11. 2019. 
239 Svobodu, provolával před 30 lety v Praze Adam Michnik. Poláci už ji skoro měli, Češi na ni čekali až do 

listopadu. ČT24 [online]. 29. 7. 2019 [cit. 2019-11-26]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2881604-svobodu-provolaval-pred-30-lety-v-praze-adam-michnik-

polaci-uz-ji-skoro-meli-cesi-na 
240 Kvíz (nejen) pro děti revoluce: Ztratili byste se za socialismu? ČT24 [online]. 16. 11. 2019 [cit. 2019-11-

26]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2926850-kviz-nejen-pro-deti-revoluce-ztratili-byste-se-

za-socialismu 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2881604-svobodu-provolaval-pred-30-lety-v-praze-adam-michnik-polaci-uz-ji-skoro-meli-cesi-na
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2881604-svobodu-provolaval-pred-30-lety-v-praze-adam-michnik-polaci-uz-ji-skoro-meli-cesi-na
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2926850-kviz-nejen-pro-deti-revoluce-ztratili-byste-se-za-socialismu
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2926850-kviz-nejen-pro-deti-revoluce-ztratili-byste-se-za-socialismu
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   Obrázek 31: Kvíz na webu ČT24241  

 

Mezi dalšími materiály nechyběla ani interaktivní mapa, online vzdělávací hra, 

pořady z archivu nebo speciální rubrika Rok 1989 v regionech, ve které si čtenář klikem na 

určitý kraj mohl nejen přečíst o tom, jak na konkrétních místech probíhal revoluční rok 1989, 

zároveň si mohl pustit archivní reportáže z dané oblasti.242 

 

Obrázek 32: Doprovodné materiály k výročí listopadu 1989 na webu ČT24243 

 

Události revolučního dne pak přibližoval originální historický on-line  

ze 17. listopadu 1989. Začínal informací o shromáždění před patologickým ústavem  

na Albertově v 15:40, popisoval brutální zásah na Národní třídě i konec zásahu ve 23:10, ke 

kterému byly ještě dopsány informace o počtu zraněných i obžalovaných příslušníků 

bezpečnostních složek.244 

 
241 Tamtéž.  
242 30 let svobody: Regiony. Česká televize [online]. [cit. 2019-11-26]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/tema/30letsvobody/regiony/?_ga=2.178092965.167077126.1574721670

-212395856.1556696655 
243 Tamtéž. 
244 Historický on-line ze 17. listopadu 1989. In: ČT24 [online]. [cit. 2019-11-26]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/2933624-listopad-1989 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/tema/30letsvobody/regiony/?_ga=2.178092965.167077126.1574721670-212395856.1556696655
https://www.ceskatelevize.cz/porady/tema/30letsvobody/regiony/?_ga=2.178092965.167077126.1574721670-212395856.1556696655
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/2933624-listopad-1989
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   Obrázek 33: Historický on-line ze 17. listopadu 1989245 

 

V den oslav byl spuštěn i on-line přenos ze 17. listopadu 2019, který sledoval průběh 

oslav v celé republice, i speciál Minutu po minutě. Svoje místo v den oslav našel na webu 

ČT24 i článek Byla hvězdou, přesto se nebála. Marie Tomsová 17. listopadu zachránila 

desítky demonstrantů,246 o výjimečném setkání bývalé televizní hlasatelky Marie Tomsové 

s Jiřím Drhou, který právě 17. listopadu 1989 našel útočiště v jejím bytě. Oba se setkali 

znovu po třiceti letech ve studiu Událostí, komentářů, článek byl tak doplněn i o video 

záznam jejich rozhovoru.  

 Aktéři tehdejších událostí pak po celý týden byli hosty denního vysílání, ale také 

diskuzních pořadů. Například Interview ČT24 jim věnovalo celý týden od 11. do 15. 

listopadu. Jako první v pondělí na dny těsně před revolucí i během dní vzpomínala zpěvačka 

a signatářka Marta Kubišová, dalšími hosty byli například bývalý federální ministr práce a 

sociálních věcí Petr Miller, bývalý studentský vůdce a politik Martin Mejstřík nebo 

římskokatolický biskup a někdejší disident Václav Malý. 

 Přenos ČT24 Plus byl doplněn o logo 30 let svobody, které bylo po celý den součástí 

i televizního vysílání, a o tweety z oficiálního twitterového účtu ČT24, které se objevovaly 

v modrém infoboxu.  

    

 

 

 
245 Tamtéž. 
246 Byla hvězdou, přesto se nebála. Marie Tomsová 17. listopadu zachránila desítky 

demonstrantů. ČT24 [online]. 17. 11. 2019 [cit. 2019-11-26]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2978882-byla-hvezdou-presto-se-nebala-marie-tomsova-17-listopadu-

zachranila-desitky 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2978882-byla-hvezdou-presto-se-nebala-marie-tomsova-17-listopadu-zachranila-desitky
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2978882-byla-hvezdou-presto-se-nebala-marie-tomsova-17-listopadu-zachranila-desitky


73 

 

   Obrázek 34: Vysílání ČT24 Plus, 17. 11. 2019247  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právě 17. listopad byl pro tuto novou platformu ČT24 jakýmsi odrazovým můstkem 

a první zatěžkávací zkouškou, z prozatímních výsledků (oficiální data nejsou zatím 

k dispozici) je ČT24 s provozem podle Oldřicha Borůvky spokojená: „Z toho pilotního 

provozu vyplývá, že ten zájem je na sociálních sítích až překvapivý. Nebyli jsme si 

stoprocentně jistí, jaký dosah a zhlédnutí tam nakonec budou a nakonec jsme z toho příjemně 

překvapení(…).“248  

Součástí zpravodajství byly samozřejmě i sociální sítě. Prvním příspěvkem na 

oficiálním Facebooku ČT24 17. listopadu brzo ráno byla komentovaná grafika, která byla 

nasazena i do vysílání.249 Popisovala trasu průvodu z Albertova do centra města, obsahovala 

dobové fotografie i archivní záběry Československé televize.  

Nejčastěji se na příspěvek podívali Pražáci ve věku mezi 25–34 lety, v drtivé většině 

(65 %) muži. 250 Podle metriky si alespoň minutu videa uživatelé pustili v den zveřejnění 

 
247 ČT24 Plus, 17. 11. 2019 (již nedostupné online). 
248 BORŮVKA, Oldřich, 2019. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 27. 11. 2019. 
249 ČT24. ČT24: Pochod, který zažehl jiskru sametové revoluce. In: Facebook [online]. 17. 11. 2019 [cit. 

2019-12-02]. Dostupné z: https://www.facebook.com/watch/?v=424358205174416 
250 Data ČT. 

https://www.facebook.com/watch/?v=424358205174416
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                   Obrázek 35: Grafika k výročí listopadu 1989 na Facebooku ČT24251 

 

2 346x, číslo následující den kleslo na 538. Zajímavé je také sledovat 

„propad“ sledovanosti – například u video alespoň tři až deset vteřin lidé „vydrželi“ 13 569x, 

video alespoň deset vteřin až minutu si pustili 5 690x.252 

        Hned následující příspěvek byl nejsledovanějším a nejsdílenějším příspěvkem dne.           

Video, které zachycuje premiéra, kterak pokládá k památníku na Národní třídě spolu se členy 

vlády kytici a svíčku za nesouhlasného pískání a okolostojících,253 bylo dokonce až o 518 %  

   

 Obrázek 36: Premiér pokládá květiny na Národní třídě254  

 
251 ČT24. ČT24: Pochod, který zažehl jiskru sametové revoluce. In: Facebook [online]. 17. 11. 2019 [cit. 

2019-12-02]. Dostupné z: https://www.facebook.com/watch/?v=424358205174416 
252 Data ČT. 
253 ČT24. Andrej Babiš na Národní třídě. In: Facebook [online]. 17. 11. 2019 [cit. 2019-11-27]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/watch/?v=418700582408465 
254 Tamtéž. 

https://www.facebook.com/watch/?v=424358205174416
https://www.facebook.com/watch/?v=418700582408465
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úspěšnější než kterýkoliv jiný příspěvek ten den. Sdílelo ho také v porovnání se staršími 

videi o 27x více lidí.255  Stalo se také jedním z nejsdílenějších příspěvků ČT24 ten den – dál 

ho distribuovalo přes 2,6 tisíce lidí, komentářem nebo emotikonem na něj zareagovalo        

přes 22 tisíc lidí (v tomto údaji je zahrnuto i sdílení). 

         Po celý den přidával Facebook ČT24 v průměru dva příspěvky do hodiny, přibylo            

i živých vysílání – 17. listopadu jich ČT24 zveřejnila 5, největší zájem byl mezi lidmi                

o videomapping na budovu Národního muzea, který si pustilo přes 100 tisíc lidí.256 

Zajímavostí je, že velký zájem měli uživatelé Facebooku o příspěvek, který obsahoval citát 

slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.257 Příspěvek, ve kterém slovenská hlava státu 

komentuje změny po roce 1989 a vývoj demokracie, oslovil několik set tisíc lidí, zareagovalo 

na něj dokonce o téměř deset tisíc lidí více, než na video s premiérem – přes 31 tisíc lidí.258  

 

Obrázek 37: Citace slovenské prezidentky na Facebooku ČT24259 

 

 

 

 
255 Data ČT. 
256 ČT24. #30letsvobody: Videomapping na budově Národního muzea. In: Facebook [online]. 17. 11. 2019 

[cit. 2019-11-27]. Dostupné z: https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/2129971053978712/ 
257 ČT24. Deň boja za slobodu a demokraciu – 17. listopad slaví jako státní svátek i Slovensko. Takhle o 

revoluci, které se u našich sousedů přezdívá „něžná“, promluvila prezidentka Zuzana Čaputová [online]. In: . 

17. 11. 2019 [cit. 2019-11-27]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/photos/a.417745659008/10158081973784009/?type=3&theater 
258 Data ČT. 
259 ČT24. Deň boja za slobodu a demokraciu – 17. listopad slaví jako státní svátek i Slovensko. Takhle o 

revoluci, které se u našich sousedů přezdívá „něžná“, promluvila prezidentka Zuzana Čaputová [online]. In: . 

17. 11. 2019 [cit. 2019-11-27]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/photos/a.417745659008/10158081973784009/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/2129971053978712/
https://www.facebook.com/CT24.cz/photos/a.417745659008/10158081973784009/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CT24.cz/photos/a.417745659008/10158081973784009/?type=3&theater
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Přesto provoz stránky podle Oldřicha Borůvky nebyl tak velký jako v jiných dnech: 

„Zajímavý parametr je i to, že obrovské množství lidí bylo venku (…). Protože i ta věková 

skupina, která je nejaktivnější právě na sociálních sítích, tak toho času byla třeba na 

pochodech 17. listopadu.“260 

30. výročí samozřejmě připomínaly i profily krajských redakcí. Třeba ČT Jihozápad 

15. listopadu zveřejnila další pětiminutový díl svého facebookového pořadu Na Dosah, který 

popisoval „cestu časem“ současného studenta, který se probudil v době komunismu.261 

V den výročí pak stránka zveřejnila video, na kterém žákům základní školy v Plzni pouští 

úryvky dobových reportáží (například o nedostatku toaletního papíru nebo kečupu) i záběry 

z demonstrací 17. listopadu. Po každé ukázce se autor reportáže ptal na jejich názor                    

a diskutoval s nimi.262  

              A vzpomínaly i Události Brno, které událostem 17. listopadu věnovaly na své 

stránce tři reportáže a jedno video s infografikou, která představovala zajímavosti                        

o Sametové revoluci,263 pečlivě se listopadovému dni věnovala i stránka ČT Praha a Střední 

Čechy. Redaktorka středočeské redakce Monika Nováková šla spolu s průvodem                      

od Albertova až na Václavské náměstí a ve videích cestu popisovala. Večer pak stránka 

sdílela živé vysílání videomappingu na Národní muzeum, které měla na své stránce ČT24.  

               Nejaktivnější stránkou (po ČT24, která během dne přidala 22 příspěvků, celý den 

přidávala pouze příspěvky s tematikou výročí) byla 17. listopadu stránka pořadu Newsroom 

ČT24. Ta uveřejnila 17 příspěvků (zřejmě náhodné číslo) - rozhovory s tehdejšími aktéry        

i televizními osobnostmi (například režimem „odejitou“ televizní hlasatelku Kamilou 

Moučkovou i současným kameramanem ČT a tehdejším studentem žurnalistiky Jiřím 

Venclíkem), dobové reportáže, ale i jako jediná aktivně monitorovala dění v zákulisí 

celodenního vysílání. V reportážích například Newsroom ČT24 mapoval dění za kamerou – 

pohledem moderátorů, kameramanů i režisérů. Fotografie ze zákulisí pak další den umístil 

na svůj Instagram.264 

 
260 BORŮVKA, Oldřich, 2019. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 27. 11. 2019. 
261 ČT JIHOZÁPAD. Znovu 89. In: Facebook [online]. [cit. 2019-12-01]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/ctjihozapad/videos/2505954499500538/ 
262 ČT JIHOZÁPAD. Co na 17. listopad říkají děti. In: Facebook [online]. 17. 11. 2019 [cit. 2019-12-01]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/ctjihozapad/videos/716960765465642/ 
263 UDÁLOSTI BRNO. Co možná nevíte o revoluci? In: Facebook [online]. 17. 11. 2019 [cit. 2019-12-01]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/udalostibrno/videos/501243290462838/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARByMZI-

mOWdiyDXHrEpAGE8XsdIFpdY8_OJAFzzkQgLHmULTH1_y7WFDolL3_wSxRK7H6CVXxABibPG 
264 NEWSROOMCT24. In: Instagram [online]. 18. 11. 2019 [cit. 2019-12-31]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/p/B4_JOV5HpG2/ 

https://www.facebook.com/ctjihozapad/videos/2505954499500538/
https://www.facebook.com/ctjihozapad/videos/716960765465642/
https://www.facebook.com/udalostibrno/videos/501243290462838/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARByMZI-mOWdiyDXHrEpAGE8XsdIFpdY8_OJAFzzkQgLHmULTH1_y7WFDolL3_wSxRK7H6CVXxABibPG
https://www.facebook.com/udalostibrno/videos/501243290462838/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARByMZI-mOWdiyDXHrEpAGE8XsdIFpdY8_OJAFzzkQgLHmULTH1_y7WFDolL3_wSxRK7H6CVXxABibPG
https://www.facebook.com/udalostibrno/videos/501243290462838/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARByMZI-mOWdiyDXHrEpAGE8XsdIFpdY8_OJAFzzkQgLHmULTH1_y7WFDolL3_wSxRK7H6CVXxABibPG
https://www.instagram.com/p/B4_JOV5HpG2/
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                     Obrázek 38: Příspěvky na Instagramu pořadu Newsroom ČT24265 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

          Kromě Facebooku přidával Newsroom aktivně příspěvky i na Instagram a Twitter (a 

to jak textové, tak i fotografie a videa, která uveřejnil na Facebooku). V samostatném 

příspěvků s několika screenshoty již zmíněného dobového onlajnu pak Newsroom 

odkazoval svoje čtenáře na web ČT24.266 

          Jak je uvedeno výše – nejaktivněji o výročí informoval 17. listopadu oficiální účet 

ČT24 na Facebooku. Aktivita redaktorů sociálních sítí a atraktivní téma se odrazila i na 

metrice stránky ČT24 – tu „olajkovalo“ 17. listopadu 469 lidí, další den to pak bylo rovných 

504.267 Stránka v den 17. listopadu získala o 269 % více fanoušků, než jaký byl denní průměr 

stránky v listopadu. 

Graf 2: To se mi líbí facebookové stránky ČT24, 17. 11. 2019268 

 
265 Tamtéž. 
266 NEWSROOM ČT24. Osudové okamžiky startu sametové revoluce mapuje i náš historický online. Minutu 

po minutě si můžete události před 30 lety přiblížit na webu www.ct24.cz. In: Facebook [online]. 17. 11. 2019 

[cit. 2019-12-01]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/newsroomct24/photos/pcb.2486955481541425/2486955194874787/?type=3&the

ater 
267 Data ČT. 
268 ČT24. Konečný počet To se mi líbí. Facebook [online]. [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/insights/?section=navLikes 

https://www.facebook.com/newsroomct24/photos/pcb.2486955481541425/2486955194874787/?type=3&theater
https://www.facebook.com/newsroomct24/photos/pcb.2486955481541425/2486955194874787/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CT24.cz/insights/?section=navLikes
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2.4 Úmrtí Karla Gotta  

      

           Zprávu o úmrtí legendárního českého zpěváka vydala jako vůbec první Česká tisková 

kancelář v rámci agenturního systému v 10:13:28, kdy publikovala text, který následně 

přebírala česká média (dost často v nezměněné podobě): „Ve věku 80 let zemřel v úterý krátce 

před půlnocí zpěvák Karel Gott. Zemřel doma v kruhu své rodiny, sdělila dnes ČTK jeho 

mluvčí Aneta Stolzová.“269 Informaci agentuře tehdy sdělila exkluzivně mluvčí zpěváka a 

informace se poté rychlostí blesku začala šířit českými i světovými médii.  

           Toto mimo jiné dokazuje, jakou pověst kvalitního a ověřeného zdroje si drží ČTK 

mezi médii. Nebylo to totiž poprvé, co zpěvák Karel Gott v roce 2019 zemřel.  Dne 12. února 

2019 dopoledne se začala na sociálních sítích šířit informace, že je zpěvák po smrti. 

Informace se například šířila z různých (navzájem nepropojených) twitterových profilů,       

po původu informace na sociálních sítích pátrali i novináři.  

Jeden z takových tweetů uveřejnila ve 13:59 i uživatelka @TerezaLadyinred.270 

V diskuzi pod příspěvkem se na zdroj její informace ptala například scénáristka Mirka 

Zlatníková nebo redaktor TV Nova František Bůžek. Dobrat se zdroji chtěl (v dnes již 

smazaném komentáři) i oficiální účet Rádia Frekvence 1.271  

Jeden z diskutujících pak status okomentoval, že: „Taky jsem to slyšel od známého 

z nemocnice(…)“.272 

 
269 ČTK. Ve věku 80 let zemřel v úterý krátce před půlnocí zpěvák Karel Gott. Zemřel doma v kruhu své 

rodiny, sdělila dnes ČTK jeho mluvčí Aneta Stolzová. [online]. In: . 2. 10. 2019 [cit. 2019-12-01]. Dostupné z: 

https://ib.ctk.cz/cs/fond?id=T201910020274501 
270 @TEREZALADYINRED. Karel Gott prý dnes dopoledne zemřel a nikde ani slovo. To čumím, že jsou 

novináři tak ohleduplní. In: Twitter [online]. 12. 2. 2019 [cit. 2019-12-01]. Dostupné z: 

https://twitter.com/TerezaLadyinred/status/1095306426241691648 
271 NEWSROOM ČT24. Fake news: vymyšlená zpráva o Karlu Gottovi. In: ČT24 [online]. 17. 2. 2019 [cit. 

2019-12-01]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-

ct24/219411058170006/video/676240 
272 @TYGRCHAIR. Taky jsem to slyšel od známého z nemocnice. Snad kec. In: Twitter [online]. 12. 2. 2019 

[cit. 2019-12-01]. Dostupné z: https://twitter.com/tygrchair/status/1095314996437880832 

https://ib.ctk.cz/cs/fond?id=T201910020274501
https://twitter.com/TerezaLadyinred/status/1095306426241691648
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/219411058170006/video/676240
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/219411058170006/video/676240
https://twitter.com/tygrchair/status/1095314996437880832
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Obrázek 39: Twitter @TerezaLadyinred273            Obrázek 40: Twitter @tygrchair274 

   

To byla mimochodem věta, která zaznívala často – dotyčný to slyšel od známého 

z nemocnice nebo od někoho, kdo pracuje v médiích.275 Média ale stále mlčela. Po třetí 

hodině odpoledne se objevila na oficiálním facebookovém účtu Karla Gotta tato zpráva: 

„Rád bych se podíval do tváře té osobě, která mě dnes pohřbila zaživa. Snad se u toho aspoň 

dobře pobavila. Pro ty, kteří se o mě bojí, vzkazuji: fajn se mám.“276  

 

V úterý 2. října byla prvním médiem, který o zpěvákově úmrtí informoval, již 

zmíněná ČTK. Ve vysílání ČT24 se informace objevila v 10:15 na žlutém kraulu a to               

ve stejném textovém znění, jako vyšla v ČTK během živého vstupu Lindy Bartošové 

z Lán.277  V ten den se totiž konal summit prezidentů V4 v Lánech – poměrně významná 

politická událost, kterou ale ten den zpráva o úmrtí Karla Gotta zcela zastínila. Výjimečnost 

situace dokazuje mimo jiné i to, že byla zezačátku zpráva na kraulu umístěna celou minutu.  

            Zpravidla totiž text na žlutých kraulech „přejede“ přes obrazovku dvakrát a poté 

zmizí. Žlutý text se po chvíli na obrazovku vrátil a byl s přestávkami viditelný ve stejném 

znění dalších několik minut. Ihned po vstupu Lindy Bartošové sdělil divákům zprávu                 

 
273 @TEREZALADYINRED. Karel Gott prý dnes dopoledne zemřel a nikde ani slovo. To čumím, že jsou 

novináři tak ohleduplní. In: Twitter [online]. 12. 2. 2019 [cit. 2019-12-01]. Dostupné z: 

https://twitter.com/TerezaLadyinred/status/1095306426241691648 
274 274 @TYGRCHAIR. Taky jsem to slyšel od známého z nemocnice. Snad kec. In: Twitter [online]. 12. 2. 

2019 [cit. 2019-12-01]. Dostupné z: https://twitter.com/tygrchair/status/1095314996437880832 
275 Informace se dostala i k mé mamince, která si informaci dokonce ověřovala u jedné známé, která ve 

fakultní nemocnici na Karlově náměstí (ve které měl Gott zemřít) pracovala. Ta ji informaci dokonce 

potvrdila s tím, že to ví ona od svých zdrojů. Informace se tedy šířila nejenom na sociálních sítích, ale i ve 

veřejném prostoru. 

276 GOTT, Karel. Rád bych se podíval do tváře té osobě, která mě dnes pohřbila zaživa. Snad se u toho aspoň 

dobře pobavila. Pro ty, kteří se o mě bojí, vzkazuji: fajn se mám. In: Facebook [online]. 12. 2. 2019 [cit. 

2019-12-01]. Dostupné z: https://1url.cz/gMyYT 
277 ČT24. Zprávy v 10 [online]. In: . 2. 10. 2019 [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/219411010001002 

https://twitter.com/TerezaLadyinred/status/1095306426241691648
https://twitter.com/tygrchair/status/1095314996437880832
https://1url.cz/gMyYT
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/219411010001002
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i moderátor Daniel Takáč, který mluvčí pozměnil příjmení: „Ve zprávách České televize teď 

úplně aktuální zpráva, která určitě zasáhne velkou část obyvatel České republiky. Ve věku 80 

let zemřel v úterý krátce před půlnocí zpěvák Karel Gott. Zemřel doma v kruhu své rodiny, 

sdělila dnes ČTK jeho mluvčí Aneta Stolzová.“278  

            Za moderátorem je na záběru vidět, jak byl téměř celý newsroom v tu chvíli                 

na nohou. Za velínskými editory v jeden okamžik přibíhá i editorka kultury Tereza 

Willoughby, po chvíli jí následuje i její kolega a redaktor kultury Martin Rachmann. Čtyři 

minuty po první informaci o jeho smrti se ve vysílání objevuje nekrolog Karla Gotta,              

po němž moderátor Daniel Takáč slibuje divákům, že se bude zpravodajská ČT24 Karlu 

Gottovi          ve vysílání „hodně podrobně věnovat“.279 

          Po nekrologu byly totiž do vysílání zařazeny zprávy, které se zpěvákovým úmrtím 

nesouvisí a se kterými se počítalo v rámci „běžného“ vysílání. Během všech těchto zpráv 

pak na spodní liště běží žlutý headline s textem o zpěvákově úmrtí. 

Ta dění na velíně natáčela na mobilní telefon. Z jejích záběrů totiž pak vzniklo krátké 

video Zákulisí dnešního speciálního vysílání, které zachycovalo atmosféru ve studiu                  

a na velíně chvíli po uveřejnění zpěvákovy smrti. Video Newsroom ČT24 zveřejnil                 

jak na svém Instagramu280, tak i na Twitteru.281 

          Po další reportáži, která přibližovala nejslavnější fotografie zpěváka, doznalo změn       

i samotné studiu spolu s velínem – v 10:29, necelou čtvrt hodinu poté, co byla uveřejněna 

prostřednictví žlutého headlinu zpráva o smrti Karla Gotta, začalo speciální vysílání, které 

se na první pohled liší od běžného právě žlutou barvou: studio i s velínem změnilo barvu        

a zežloutlo. Od tohoto okamžiku dominovalo dennímu zpravodajství jediné téma: úmrtí 

Karla Gotta. Speciální vysílání ze žlutě osvíceného studia 6 začalo přesně ve 12 hodin. 

  

 
278 Tamtéž.  
279 Tamtéž.  
280 NEWSROOM ČT24. Zákulisí dnešního speciálního vysílání. #newsroomct24. In: Instagram [online]. 2. 

10. 2019 [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/B3H3jC7gKJ3/ 
281 NEWSROOM ČT24. Zákulisí dnešního speciálního vysílání. #newsroomct24. In: Twitter [online]. 2. 10. 

2019 [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: 

https://twitter.com/newsroomct24/status/1179436684880072704?s=12&fbclid=IwAR1u2uTyB7mRlzpmYA

K-o-rnX7qgHModceUq2WBkvgviaCkb-U3Sxg-SEEA 

https://www.instagram.com/p/B3H3jC7gKJ3/
https://twitter.com/newsroomct24/status/1179436684880072704?s=12&fbclid=IwAR1u2uTyB7mRlzpmYAK-o-rnX7qgHModceUq2WBkvgviaCkb-U3Sxg-SEEA
https://twitter.com/newsroomct24/status/1179436684880072704?s=12&fbclid=IwAR1u2uTyB7mRlzpmYAK-o-rnX7qgHModceUq2WBkvgviaCkb-U3Sxg-SEEA
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Obrázek 41: Speciální vysílání ČT24 k úmrtí Karla Gotta282 

  

 Výjimečnost situace se odrazila i na počtu diváků, kteří si ČT24 ten den zapnuli. 

Zatímco Zprávy ČT24 v 10:00 sledovalo 72 tisíc lidí, vysílání od 10:30 sledovalo přes 

1 658 000 diváků.283 

   

Na úmrtí zpěváka Karla Gotta samozřejmě reagovaly i sociální sítě a webové 

zpravodajství. Na Twitteru ze zpráva o smrti Karla Gotta převzatá z ČTK objevila v 10:17 – 

tweet sdílelo přes 100 lidí, což je vzhledem k obvyklému počtu sdílení příspěvků této stránky 

(počítáno často v jednotkách uživatelů) nadprůměrné číslo, stejně jako počet „lajků“, které 

pravidelně převyšují počet sdílení a které se také počítají v jednotkách (výjimečně 

v desítkách) uživatelů.284 

 

 

 

 

 

 

 

 
282 STUDIO ČT24. Zemřel Karel Gott. ČT24 [online]. 2. 10. 2019 [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058061002 
283 Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, TV živě + TS0-3, 2. 10. 2019. 
284 @CT24ZIVE. Ve věku 80 let zemřel v úterý krátce před půlnocí zpěvák Karel Gott. Zemřel doma v kruhu 

své rodiny, sdělila jeho mluvčí Aneta Stolzová. In: Twitter [online]. 2. 10. 2019 [cit. 2019-12-15]. Dostupné 

z: https://twitter.com/ct24zive/status/1179309448814354432 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058061002
https://twitter.com/ct24zive/status/1179309448814354432
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   Obrázek 42: První tweet ČT24 o úmrtí Karla Gotta285 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Na webové stránce se zpráva poprvé objevila v 10:17 – a to souběžně se žlutou lištou.286 

Závažnost zprávy dokládá i to, že redaktoři webu zároveň s uveřejněním informace                 

na internetové stránce rozeslali do mobilních aplikací notifikaci.  

 

 Obrázek 43: První zpráva o úmrtí Karla Gotta na webu ČT24287 

 

 

 
285 Tamtéž.  
286 ČT24. Zemřel Karel Gott [online]. In: . 2. 10. 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/photos/a.417745659008/10157922481104009/?type=3&theater 
287 Data ČT. 

https://www.facebook.com/CT24.cz/photos/a.417745659008/10157922481104009/?type=3&theater
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Facebookový profil ČT24 poprvé uveřejnil zprávu v 10:15 – tedy ve stejnou dobu, 

jako se zpráva zobrazila na žlutém headlinu v televizním vysílání.288 V tomto případě se dá 

říct, že se zpráva šířila téměř „rychlostí světla“. Neuběhlo ani dvě minuty od chvíle, kdy 

ČTK informaci uveřejnila. Facebookový příspěvek obsahoval upravený text ČTK       

(zmizela z textu informace, že zprávu potvrdila zpěvákova mluvčí – informaci měla potvrdit 

přímo manželka Ivana).  

A i v tomto případě byl příspěvek, stejně jako ten na Twitteru, velice úspěšný. Zpráva 

měla dosah přes dva miliony a šedesát tisíc lidí, přes sto třicet tisíc uživatelů Facebooku na 

ni zareagovalo, ať už komentářem, sdílením nebo emotikonem. Pro zajímavost – 

převažovaly smutné smajlíky (84 033x), objevily se ale i smajlíky rozesmáté (443x).289 

 

Obrázek 44: První příspěvek o úmrtí Karla Gotta na Facebooku ČT24290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky o úmrtí Karla Gotta 2. října dominovaly facebookové stránce ČT24, která 

zaznamenala ten den až stonásobný provoz oproti jiným dnům. Dosah některých příspěvků 

se počítal na miliony lidí.291  

 
288 Tamtéž. 
289 ČT24. Zemřel Karel Gott [online]. In: . 2. 10. 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/photos/a.417745659008/10157922481104009/?type=3&theater 
290 Tamtéž. 
291 ČT24. Studio ČT24. In: Česká televize [online]. 3. 10. 2019 [cit. 2019-12-29]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/219411058061003/ 

https://www.facebook.com/CT24.cz/photos/a.417745659008/10157922481104009/?type=3&theater
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/219411058061003/
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                       Graf 3: Aktivita na Facebooku ČT24, 2. 10. 2019292 

        

V 10:29 stránka živě přenášela déle než dvě a půl hodiny trvající speciální televizní 

vysílání (které mělo dosah téměř půl milionu lidí),293 sdílela fotogalerie zpěváka i citáty 

politiků, kteří se ke smrt Karla Gotta v průběhu dne vyjadřovali. Nechyběl mezi nimi citát 

prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše nebo hudebníků Felixe Slováčka a 

Michala Horáčka.294  

Přestože čekal tým sociálních sítí ČT24 více než týdenní zpravodajský maraton, 

který vyvrcholil zádušní mší 12. října v chrámu sv. Víta na Pražském hradě, zvládl to podle 

Oldřicha Borůvky pouze s „drobnými“ posilami, protože je na mimořádné události 

připraven: „Tým je nastavený tak, aby zvládal mimořádné události i v tom standartním 

nasazení, protože teď nejsou různé mimořádné události výjimkou. Jsou takřka několikrát do 

měsíce, někdy i několikrát do týdne.“295 

A aktivní byly ten den i krajské redakce. Tématu se věnoval například Facebook       

ČT Jihozápad v souvislosti s místem narození Gotta. Plzeňská redakce tak na sociální sítě 

odpoledne umístila nejdříve rozhovor s tenoristou a spolupracovníkem Karla Gotta Janem 

Ježkem,296 o pár hodin později i otitulkovanou reportáž, která mapovala jeho dětství a školní 

 
292 ČT24. Přehledy. Facebook [online]. 3. 10. 2019 [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/insights/?section=navOverview 
293 ČT24. SPECIÁLNÍ VYSÍLÁNÍ. In: Facebook [online]. 2. 10. 2019 [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/zem%C5%99el-karel-gott/398075374145471/ 
294 ČT24. Zlatý slavík utichl. In: Facebook [online]. 2. 10. 2019 [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/posts/10157922784709009/ 
295 BORŮVKA, Oldřich, 2019. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 27. 11. 2019.  
296 ČT JIHOZÁPAD. Jan Ježek o Karlu Gottovi. In: Facebook [online]. 2. 10. 2019 [cit. 2019-12-15]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/ctjihozapad/videos/2507440009335330/ 

https://www.facebook.com/CT24.cz/insights/?section=navOverview
https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/zem%C5%99el-karel-gott/398075374145471/
https://www.facebook.com/CT24.cz/posts/10157922784709009/
https://www.facebook.com/ctjihozapad/videos/2507440009335330/
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léta strávená v Plzni.297 

Podobně reagoval i web, který v 10:34 spustil speciál, v rámci kterého publikoval 

články o zpěvákovi, rozhovory s jeho spolupracovníky a přinášel nejnovější informace 

týkající se pohřbu. O způsobu rozloučení se totiž téměř hned po zveřejnění zpěvákova úmrtí 

diskutovalo v nejvyšších patrech politiky – nejprve vládní kabinet na mimořádném zasedání 

schválil státní pohřeb v případě, že o něj bude rodina stát, o den později, tedy 3. října, se ale 

premiér Andrej Babiš nechal slyšet, že státní pohřeb Karel Gott mít nebude. Pokud si to opět 

bude rodina přát, bude mít zpěvák pohřeb se státními poctami.  

K nejasnostem mohla přispět jistá nekoordinovanost mezi politiky a rodinou Karla 

Gotta, která vedla k tomu, že o 3. října vdova Ivana Gottová na webových stránkách zpěváka 

zveřejnila prohlášení v českém, německém i anglickém jazyce, ve kterém uvedla, že si přeje 

pohřeb se státními poctami. Kromě jiného v prohlášení stálo, že se zádušní mše bude podle 

přání Karla Gotta konat v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, mši bude sloužit arcibiskup 

Dominik Duka.298 

Zpráva o Gottově smrti se objevila v médiích po celém světě, například na hlavním 

zpravodajském portálu BBC i webu ruské Komsomolské pravdy. 

Zajímavé je, že v odpoledních hodinách 2. října bylo na Twitteru více cizojazyčných 

příspěvků týkajících se úmrtí českého slavíka, než těch českých.299 A nebyly to pouze 

sociální sítě nebo webové stránky, které ten den zažívaly výjimečnou návštěvnost. Jméno 

Karel Gott dominovalo takřka všem českým vyhledávačům.300 Enormní zájem například 

zaznamenal vyhledávač Google pro Českou republiku, jak je vidět na grafu níže.  

Po čtrnácté hodině zadalo jméno „Karel Gott“ přes půl milionů lidí.301 

 

 

 

 
297 ČT JIHOZÁPAD. Karel Gott a Plzeň. In: Facebook [online]. 2. 10. 2019 [cit. 2019-12-15]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/ctjihozapad/videos/941193582906938/ 

298 Rozloučení s Karlem Gottem [online]. In: . 3. 10. 2019 [cit. 2019-12-15]. Dostupné z: 

https://www.karelgott.com/novinky/rozlouceni-s-karlem-gottem/ 
299 ČT24. Studio ČT24. In: Česká televize [online]. 3. 10. 2019 [cit. 2019-12-29]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/219411058061003/ 
300 Tamtéž.  
301 KASÍK, Pavel. Českého zpěváka googluje celý svět. Gott na tři hodiny překonal Trumpa Zdroj: 

https://www.idnes.cz/technet/internet/karel-gott-vyhledavani-

google.A191002_132255_sw_internet_pka. IDnes.cz [online]. 2. 10. 2019 [cit. 2019-12-29]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/technet/internet/karel-gott-vyhledavani-google.A191002_132255_sw_internet_pka 

https://www.facebook.com/ctjihozapad/videos/941193582906938/
https://www.karelgott.com/novinky/rozlouceni-s-karlem-gottem/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/219411058061003/
https://www.idnes.cz/technet/internet/karel-gott-vyhledavani-google.A191002_132255_sw_internet_pka
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Graf 4: Počet zadání fráze Karel Gott do vyhledávače Google, 6. 1. 2019 – 4. 1. 2020302 

 

A zpěvákovo jméno zadávali do Google vyhledávače lidé z celého světa. Na pár 

hodin bylo dokonce jméno Karla Gotta celosvětově vyhledávanější, než jméno amerického 

prezidenta Donalda Trumpa – jeho jméno zadávali lidé ve větší části Evropy.303  

 

2.5 Střelba v ostravské nemocnici 

 

10. prosince 2019 do čekárny oddělení traumatologie Ostravské fakultní nemocnice 

vešel krátce po sedmé hodině ranní dvaačtyřicetiletý stavební technik Ctirad V. Bez varování 

začal do pacientů střílet z nelegálně držené zbraně. Zasáhl devět lidí, čtyři zemřeli na místě, 

tři další podlehli svým zraněním v nemocnici.304  

Tragická událost se stala druhým nejhorším útokem v dějinách samostatné České 

republiky. Prvenství na smutném žebříčku drží útok v Uherském Brodě z 24. února 2015, 

kdy třiašedesátiletý Zdeněk Kovář zastřelil v restauraci Družba osm lidí, dalšího pak těžce 

zranil. On sám se po činu zastřelil.305 

Přestože události byly podobného charakteru, naprosto se lišily přístupem 

k informování médií a posléze i veřejnosti. Během střelby v Uherském Brodě totiž policie 

s médii téměř nekomunikovala. Informace se dostávaly na veřejnost a do médií pozdě a byly 

nedostatečné – to dokonce potvrdilo i následné vyšetřování Generální inspekce 

 
302 GOOGLE TRENDS. Zájem v průběhu času: Karel Gott. Google [online]. [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 

https://trends.google.com/trends/explore?q=Karel%20Gott&geo=CZ 
303 Tamtéž. 
304 Časová osa: 7:19 první oznámení o střelbě, za tři minuty dorazili policisté. Česká televize: ČT24 [online]. 

10. 12. 2019 [cit. 2019-12-25]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3001085-719-prvni-

oznameni-o-strelbe-za-tri-minuty-dorazili-policiste 
305 ŠTĚRBA, Radek, Martin BIBEN a Luboš KRATOCHVÍL. Střelec zabil v hospodě v Uherském Brodě 

osm lidí, mrtvý je také on Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/strelba-v-hospode-v-uherskem-

brode.A150224_135231_zlin-zpravy_ras. IDnes [online]. 24. 2. 2015 [cit. 2019-12-25]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/strelba-v-hospode-v-uherskem-brode.A150224_135231_zlin-zpravy_ras 

https://trends.google.com/trends/explore?q=Karel%20Gott&geo=CZ
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3001085-719-prvni-oznameni-o-strelbe-za-tri-minuty-dorazili-policiste
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3001085-719-prvni-oznameni-o-strelbe-za-tri-minuty-dorazili-policiste
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/strelba-v-hospode-v-uherskem-brode.A150224_135231_zlin-zpravy_ras
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bezpečnostních sborů: „Absence informací pro sdělovací prostředky ze strany Policie ČR 

v prvních hodinách po tragédii podle GIBS poškodila pravdivou a faktickou informovanost 

o samotném případu a zbytečně tím poškodila i svou pověst.“306  

 Několik hodin po útoku nebyl například znám počet obětí, ani to, zda a jak útočník 

zemřel. Střelba se odehrála o půl jedné odpoledne, zásahová jednotka do restaurace vnikla o 

půl třetí. Bližší informace o zásahu i počtu zraněných a mrtvých pak upřesnil až kolem 

šestnácté hodiny tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec. To, že se měl útočník zastřelit sám, 

sdělil médiím sám starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar – policie informovala o zásahu 

detailněji až následující den.307  

 V případě střelby v ostravské nemocnici se policie rozhodla pro naprosto odlišnou 

taktiku a informace z místa činu přenášela téměř „online“ – využívala k tomu jak svoji 

oficiální facebookovou stránku, tak i Twitter. Sdělovací prostředky a média se tak mohla 

aktivně zapojit do informování veřejnosti, což bylo v počátečních hodinách po útoku 

důležité i s ohledem na bezpečnost civilistů.  

  

  Obrázek 45: První zpráva o střelbě v Ostravě na Twitteru ČT24308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
306 MACALÍKOVÁ, Jana. Policisté se trestného činu nedopustili. Policie České republiky [online]. 28. 8. 

2015 [cit. 2019-12-25]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/policiste-se-trestneho-cinu-

nedopustili.aspx 
307 ŠTĚRBA, Radek, Martin BIBEN a Luboš KRATOCHVÍL. Střelec zabil v hospodě v Uherském Brodě 

osm lidí, mrtvý je také on Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/strelba-v-hospode-v-uherskem-

brode.A150224_135231_zlin-zpravy_ras. IDnes [online]. 24. 2. 2015 [cit. 2019-12-25]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/strelba-v-hospode-v-uherskem-brode.A150224_135231_zlin-zpravy_ras 
308 In: @UDALOSTIOSTRAVA. Twitter [online]. 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-25]. Dostupné z: 

https://twitter.com/UdalostiOstrava/status/1204295414905745408 

https://www.policie.cz/clanek/policiste-se-trestneho-cinu-nedopustili.aspx
https://www.policie.cz/clanek/policiste-se-trestneho-cinu-nedopustili.aspx
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/strelba-v-hospode-v-uherskem-brode.A150224_135231_zlin-zpravy_ras
https://twitter.com/UdalostiOstrava/status/1204295414905745408
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Na rozdíl od útoku v Uherském Brodě, kdy se střelec v budově zabarikádoval a po pár 

hodinách spáchal sebevraždu, totiž střelec z ostravské nemocnice po činu uprchl.  

Policie dostala oznámení o střelbě v nemocnici v 7:19, první policisté na místo 

dorazili o tři minuty později. Po osmé hodině přináší první zprávy média, v 8:02 o střelbě a 

zásahu policie v nemocnici informuje twitterový účet Události Ostrava,309 o pět minut 

později informoval o střelbě web ČT24.310                

 

         Obrázek 46: První zpráva o střelbě v Ostravě na webu ČT24311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten také na svých stránkách spustil v 8:12 online přenos, který skončil ve 22:05.312 

Ve vysílání ČT24 se informace o střelbě objevila poprvé v rámci zpravodajského bloku 

Studia 6 ve formě headlinu o půl deváté,313 sedm minut po půl deváté spouští ČT24 

mimořádné vysílání.314 

 Zprávu o útoku zveřejnila v 8:12 i Česká tisková kancelář v rámci svého 

informačního servisu prostřednictvím headlinu.315 O pár minut později přidala informaci 

 
309 In: @UDALOSTIOSTRAVA. Twitter [online]. 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-25]. Dostupné z: 
https://twitter.com/UdalostiOstrava/status/1204295414905745408 
310 Zdroj ČT. 
311 Zdroj ČT. 
312 ČT24. Po střelbě v Ostravě je šest mrtvých, život si vzal i útočník. Jedna zraněná zápasí o život. Česká 

televize [online]. 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-25]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3000440-

v-ostravske-nemocnici-se-strilelo-zasahuje-policie 
313 ČT24. Studio 6 [online]. In: . 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-25]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/219411010101210 
314 Tamtéž. 
315 Policisté zasahují při mimořádné události ve Fakultní nemocnici Ostrava. Svědci z okolí slyšeli 

střelbu. Česká tisková kancelář [online]. 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-25]. Dostupné z: 

https://ib.ctk.cz/cs/fond?id=T201912100217701 

https://twitter.com/UdalostiOstrava/status/1204295414905745408
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3000440-v-ostravske-nemocnici-se-strilelo-zasahuje-policie
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3000440-v-ostravske-nemocnici-se-strilelo-zasahuje-policie
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/219411010101210
https://ib.ctk.cz/cs/fond?id=T201912100217701
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spolu s fotografií nemocnice také oficiální twitterový profil Policie ČR.  

Právě tento twitterový účet se stal během dalších hodin jedním z hlavních zdrojů 

informací pro novináře, kteří celou událost sledovali. V 8:12 zahájila facebooková stránka 

ČT24 speciální vysílání a do 13:57 přidávala příspěvky jen týkající se střelby v Ostravě. 

V 9:00 spustila speciální vysílání ČT24+.316 Přenos byl jeden z nejúspěšnějších příspěvků 

dne, byl o 61 % úspěšnější, než ostatní příspěvky, které k tomuto tématu facebooková stránka 

ČT24 zveřejnila.317 

 

                Obrázek 47: Vysílání ČT24 Plus, 10. 12. 2019318 

 

Během dne se pak na Twitteru Policie objevovaly aktuální informace o zásahu, 

policie zde poprvé informovala o počtu obětí i zraněných.319 Přístup k informování 

veřejnosti i médií během stále probíhajícího zásahu nebyl podle Oldřicha Borůvky obvyklý: 

„Chování policie na sociálních sítích – a nejenom na nich - bylo velmi výjimečné. (…) Byl 

to dost velký zlom v tom, že policie dávala velmi často první a velmi rychle informace o tom 

 
316 ČT24. Aktuální dění ve vysílání ČT24 Plus [online]. In: . 10. 12. 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/insights/?section=navPosts 
317 Data ČT. 
318 ČT24. Aktuální dění ve vysílání ČT24 Plus [online]. In: . 10. 12. 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CT24.cz/insights/?section=navPosts 
319 @POLICIECZ. Na místě události jsou čtyři mrtví a dvě těžce zraněné osoby. Policie po pachateli 

intenzivně pátrá. Žádáme veřejnost o součinnost, v případě jakýchkoliv poznatků nás, prosím, kontaktujte na 

lince 158. In: Twitter [online]. 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-25]. Dostupné z: 

https://twitter.com/PolicieCZ/status/1204306510135910400 

https://www.facebook.com/CT24.cz/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/CT24.cz/insights/?section=navPosts
https://twitter.com/PolicieCZ/status/1204306510135910400
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vyvíjejícím se případu.“ 

A otevřený byl v komunikaci s médií i ministr vnitra Jan Hamáček – ten například už 

v 8:29 zveřejnil prvotní informaci o tom, že jsou na místě oběti.  

Práce policie ale v tuto chvíli nebyla zdaleka u konce – naopak. Podezřelý totiž 

zřejmě těsně před příjezdem policistů z nemocnice utekl. Policie se tak před devátou hodinou 

obrací na veřejnost s prosbou o pomoc – a zveřejňuje fotografii  mladého muže v červené 

bundě na své facebookové stránce i Twitteru s textem: „Žádáme veřejnost o pátrání po 

pravděpodobném podezřelém. Zároveň vyzýváme k maximální obezřetnosti.“320 

 

                       Obrázek 48: Tweet policie s fotkou podezřelého321       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ČTK vydala prosbu policie jako headline,322 o minutu později informuje o pátrání po 

muži i moderátor Roman Fojta (bez mužovy fotografie).323 Příspěvek policie pak sdílely i 

oficiální facebookový profil ČT24 a další zpravodajská média, pod příspěvky se hromadily 

odsuzující komentáře (pro úplnost – fotografie byla původně nerozmazaná, Newsroom ji 

měl ve svém vysílání rozostřenou, druhý screenshot jsem zpětně upravila tak, aby se podoba 

dotyčného anonymizovala). 

   

 

 
320 NEWSROOM ČT24. In: Česká televize [online]. 15. 12. 2019 [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030967025-newsroom-ct24/219411058170039/obsah/739616-

tragedie-v-ostrave-a-policejni-patrani-v-primem-prenosu-medii 
321 Tamtéž. 
322 Policie hledá kvůli střelbě ve FN Ostrava 180 centimetrů vysokého muže v červené bundě, zjistila ČTK. 

Uzavřena je i blízká univerzita. In: ČTK [online]. 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-25]. Dostupné z: 

https://ib.ctk.cz/cs/fond?id=T201912100242901 
323 ČT24. Studio 6 [online]. In: . 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-25]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/219411010101210 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030967025-newsroom-ct24/219411058170039/obsah/739616-tragedie-v-ostrave-a-policejni-patrani-v-primem-prenosu-medii
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030967025-newsroom-ct24/219411058170039/obsah/739616-tragedie-v-ostrave-a-policejni-patrani-v-primem-prenosu-medii
https://ib.ctk.cz/cs/fond?id=T201912100242901
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/219411010101210
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   Obrázek 49: Pravděpodobný podezřelý ze střelby v nemocnici na Facebooku ČT24324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Minuty ubíhaly a na sociálních sítích se začaly objevovat další informace – například 

ta, že pachatel měl z místa činu odjet ve stříbrném vozidle Renault Lagunam nebo to, že 

policie posiluje dohled nad vybranými měkkými cíli po celé republice.325  

Ve tři čtvrtě na deset dopoledne pak došlo k nečekanému obratu – policie na svém 

Twitteru zveřejnila informaci, že muž, který je zachycen na kamerovém záznamu a fotografii 

není pravděpodobný podezřelý, ale o „(…) důležitého svědka události“,326 informaci poté o 

necelých deset minut později umístila i na svůj facebookový profil.  

Možným důvodem, kvůli kterému ho policie považovala za možného pachatele, 

mohl být fakt, že jak střelec, tak i svědek měli na sobě červenou bundu.  

Ve skutečnosti se (podle pozdějších informací) jednalo o studenta Technické 

univerzity v Ostravě původem ze Slovenska. Mladému doktorandovi nabídla univerzita den 

po tragické střelbě právní i psychologickou pomoc, kterou odmítl. Osobně se mu přišli den 

po útoku omluvit i náměstci šéfa moravskoslezské policie Tomáše Kužela. Ten poté do médií 

řekl, že mladý student omluvu přijal a nic dalšího nepožaduje.327  

 

 
324 NEWSROOM ČT24. In: Česká televize [online]. 15. 12. 2019 [cit. 2020-01-05]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030967025-newsroom-ct24/219411058170039/obsah/739616-

tragedie-v-ostrave-a-policejni-patrani-v-primem-prenosu-medii 
325 @POLICIECZ. In: Twitter [online]. 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-25]. Dostupné z: 

https://twitter.com/PolicieCZ?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 
326 @POLICIECZ. Info ke zveřejněné fotografii: Jedná se o důležitého svědka události, ale v tuto chvíli 

pracujeme s jinou verzí a pátráme po jiné osobě. Děkujeme za pochopení. In: Twitter [online]. 10. 12. 2019 

[cit. 2019-12-25]. Dostupné z: https://twitter.com/PolicieCZ/status/1204320963795525632 
327 Policie se omluvila muži, kterého omylem podezřívala ze střelby. In: ČTK [online]. [cit. 2019-12-25]. 

Dostupné z: https://ib.ctk.cz/cs/fond?id=T201912110676202 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030967025-newsroom-ct24/219411058170039/obsah/739616-tragedie-v-ostrave-a-policejni-patrani-v-primem-prenosu-medii
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030967025-newsroom-ct24/219411058170039/obsah/739616-tragedie-v-ostrave-a-policejni-patrani-v-primem-prenosu-medii
https://twitter.com/PolicieCZ?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://twitter.com/PolicieCZ/status/1204320963795525632
https://ib.ctk.cz/cs/fond?id=T201912110676202


92 

 

 

     Obrázek 50: Policie píše na Twitter, že pátrá po jiném podezřelém328 

 

Zároveň uvedl, že policisté v rámci akce zadrželi pět lidí, kteří odpovídali popisu 

střelce: „Bylo důležité dopadnout nebezpečného pachatele, který byl na pohybu. Neměli jsme 

moc informací.“329 Celou situaci by pak Kužel podle svých slov nepovažoval za 

nedorozumění: „Pokud odpovídal popisu a policisté si to tak na místě vyhodnotili, je to 

běžná taktika, se kterou se setkáváme při takovýchto situacích v celém světě,“330 řekl o den 

později. Mladému muži se kromě policie omluvil i ministr vnitra Jan Hamáček.  

Právě tento postup policie (zveřejnění fotografie studenta) ale vzbudil na veřejnosti 

i mezi novináři vzrušené debaty, což vyvolává otázku, kam až jsou lidé na sociálních sítích 

schopní zajít. Mezi komentáři pod příspěvky s fotkou dotyčného se totiž objevovaly 

například takovéto komentáře: Psychopat už od pohledu. Okamžitě tu zrůdu zastřelit; Ten 

pohled mluví sám za sebe. Pojďme ho najít v ulicích sami.331 

Reakce lidí na sociálních sítích ukazuje mimo jiné (kromě toho, že jsou schopni 

 
328 @POLICIECZ. Info ke zveřejněné fotografii: Jedná se o důležitého svědka události, ale v tuto chvíli 

pracujeme s jinou verzí a pátráme po jiné osobě. Děkujeme za pochopení. In: Twitter [online]. 10. 12. 2019 

[cit. 2019-12-25]. Dostupné z: https://twitter.com/PolicieCZ/status/1204320963795525632 
329 Tamtéž.  
330 ČT24. Policie se omluvila muži, kterého podezřívala ze střelby. „Je to běžná taktika,“ hájí práci Kužel. 

In: Česká televize [online]. 11. 12. 2019 [cit. 2019-12-25]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3001496-policie-se-omlouva-muzi-ktereho-podezrivala-ze-strelby-je-

bezna-taktika-haji-praci 
331 ZWRTKOVÁ, Nikola. Policie ho označila za podezřelého, pak fotku smazala. Teď čelí 

výhrůžkám. Seznam Zprávy [online]. 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-26]. Dostupné z: 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/policie-ho-oznacila-za-podezreleho-pak-fotku-smazala-ted-celi-

vyhruzkam-84499 

https://twitter.com/PolicieCZ/status/1204320963795525632
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3001496-policie-se-omlouva-muzi-ktereho-podezrivala-ze-strelby-je-bezna-taktika-haji-praci
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3001496-policie-se-omlouva-muzi-ktereho-podezrivala-ze-strelby-je-bezna-taktika-haji-praci
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/policie-ho-oznacila-za-podezreleho-pak-fotku-smazala-ted-celi-vyhruzkam-84499
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/policie-ho-oznacila-za-podezreleho-pak-fotku-smazala-ted-celi-vyhruzkam-84499
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vynášet kruté soudy) i na neznalost práva. Na to, že i na sociálních sítích platí určitá pravidla, 

která by měl pisatel dodržovat (například trestné je podněcování k nenávisti nebo 

k trestnému činu) upozorňovala sama Policie ČR paradoxně na svém Facebooku na konci 

roku 2018.332 

Nenávisti na internetu si ale všímá čím dál víc i česká justice. Například v říjnu 2019 

uspořádala ombudsmanka Anna Šabatová spolu s předsedou Ústavního soudu Pavlem 

Rychetským a nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem odbornou konferenci                 

o nenávisti na internetu.  

Na ní mimo jiné zaznělo, že podle soudních analýz, které si nechala vypracovat 

Kancelář veřejného ochránce práv, bylo 94 % nenávistných komentářů psáno muži, kteří 

nebyli dosud trestaní.333 Nejvyšší státní zástupce pak označil nenávistné výroky za nemoc 

současné doby, kterou je potřeba léčit. Zároveň uvedl, že je zapotřebí, aby se žalobci i policie 

přizpůsobili charakteristikám on-line médií a začali uplatňovat nové metody.334 

Že jsou i sociální sítě veřejným prostorem, ve kterém platí určitá pravidla a který 

není zcela anonymní, dokládají i některé případy nenávistných komentářů, které se dostaly 

až před soud. Například v roce 2018 pravomocně odsoudil Obvodní soud pro Prahu 6 

k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin Pavla Hrabáka, který pod fotografii 

novorozeného chlapce s českými a kurdskými kořeny umístěnou na Facebook napsal: „Je 

to odpad, má to v genech. Bude se jen dál množit, kolik takovej negr bude mít za 25 let 

potomků. Takže za mě, dupnout na krk.“335 

 

Mediálně známou kauzou se staly i nenávistné komentáře umísťované                             

na facebookový profil romského zpěváka Radoslava Bangy. Ty se na jeho stránce objevily 

poté, co zpěvák demonstrativně opustil v roce 2016 předávání cen Český slavík při vyhlášení 

 
332 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY. Neomezená virtuální svoboda a anonymita má i na sociálních sítích 

právní rámec a hranice. In: Facebook [online]. 28. 11. 2018 [cit. 2019-12-26]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/2213220395395360 
333 NAHODIL, Tomáš. Pavel Zeman: Nenávistné příspěvky na internetu jsou nemocí naší doby. Česká 

justice [online]. 16. 10. 2019 [cit. 2019-12-28]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2019/10/pavel-

zeman-nenavistne-prispevky-internetu-jsou-nemoci-nasi-doby/ 
334 ČT24. Právo platí i na internetu a autory nenávistných komentářů lze dohledat, říká žalobce Zeman. Česká 

televize [online]. 16. 10. 2019 [cit. 2019-12-28]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/2951570-pravo-plati-i-na-internetu-a-autory-

nenavistnych-komentaru-lze 
335 SVOBODOVÁ, Ivana. Soudy potrestaly dva lidi, kteří na Facebooku přáli smrt dítěti. Respekt [online]. 9. 

1. 2019 [cit. 2019-12-28]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/respekt-pravo/soudy-potrestaly-dva-lidi-kteri-

na-facebooku-prali-smrt-diteti 

https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/2213220395395360
https://www.ceska-justice.cz/2019/10/pavel-zeman-nenavistne-prispevky-internetu-jsou-nemoci-nasi-doby/
https://www.ceska-justice.cz/2019/10/pavel-zeman-nenavistne-prispevky-internetu-jsou-nemoci-nasi-doby/
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/2951570-pravo-plati-i-na-internetu-a-autory-nenavistnych-komentaru-lze
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/2951570-pravo-plati-i-na-internetu-a-autory-nenavistnych-komentaru-lze
https://www.respekt.cz/respekt-pravo/soudy-potrestaly-dva-lidi-kteri-na-facebooku-prali-smrt-diteti
https://www.respekt.cz/respekt-pravo/soudy-potrestaly-dva-lidi-kteri-na-facebooku-prali-smrt-diteti
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skupiny Ortel. Policie na základě rasistických výhružných komentářů obvinila               

nakonec 12 lidí. Jedním z potrestaných byl i Aleš Rozsíval, který zpěvákovi vyhrožoval 

smrtí plynovou sprchou nebo uranovými doly. Za jeho výhružky mu hrozily nejprve tři roky 

odnětí svobody, prostějovský okresní soud ho nakonec v lednu 2018 potrestal podmíněným 

trestem v délce 18 měsíců.336 

 

Sociální sítě mají tu výhodu, že nám poskytují rychlé informace, možnost rychle 

reagovat (právě jako v tomto případě) na aktuální události, být přímo u toho. Nedá se jim 

samozřejmě odepřít jejich velmi významná role ve společnosti – zde stačí zmínit 

demonstrace v Egyptě v roce 2011, které byly svolávány právě přes sociální sítě (přes 

značnou nelibost úřadů) nebo protivládní demonstrace v Íránu v roce 2017. Tehdy vláda 

dokonce zablokovala přístup do aplikací Telegram a Instagram, přes které se protestující 

domlouvali.337 Nové technologie a sociální sítě ale mají také svoji odvrácenou tvář. Lidé 

mají skrze ně možnost vynášet rychlé soudy, které bohužel mohou (jako v tomto případě) 

ublížit a uškodit nevinnému člověku.  

Sám student v reportáži televize Nova (té jako jedinému médiu dal pod podmínkou 

anonymity rozhovor), kterou televize odvysílala 10. prosince, uvedl, že bylo pro něj byla 

nejhorší skutečnost, že nemohl po odvezení na policejní služebnu několik hodin reagovat       

na zprávy a telefonáty přátel a rodinných příslušníků. Nemohl se tím pádem svému „lynči“, 

který probíhal na všech možných médiích, nikterak bránit.  

 Na zprávu o „záměně“ podezřelého musela pružně reagovat i média. Česká televize 

například stahovala z vysílání fotografie mladého doktoranda, podobně se rozhodlo i vedení 

sociálních sítí. To nejprve příspěvek upravilo podle aktuálních informací policie, nakonec se 

ale rozhodli příspěvek smazat úplně. A to hlavně kvůli tomu, aby nebyl dotyčný „na 

pranýři“ a nedocházelo k možnému očerňování dotyčného právě v komentářích pod 

příspěvkem.338  

Policie ale nedlouho poté, pár minut po desáté hodině, na svém twitterovém účtu 

zveřejnila další zásadní informaci – přesnou registrační značku vozidla a jeho fotografii. 

 
336 ČTK. Rozsudek v kauze Banga je pravomocný, obžalovaný se neodvolal. Novinky.cz [online]. 16. 2. 2018 

[cit. 2019-12-28]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/krimi/clanek/rozsudek-v-kauze-banga-je-

pravomocny-obzalovany-se-neodvolal-40060882 
337 Íránská vláda varovala demonstranty a zablokovala sociální média. In: ČTK [online]. 13. 12. 2017 [cit. 

2019-12-26]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz/cs/fond?id=T201712310224603 
338 BORŮVKA, Oldřich, 2019. Rozhovor s vedoucím sociálních sítí ČT24. Praha, 27. 11. 2019. 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/rozsudek-v-kauze-banga-je-pravomocny-obzalovany-se-neodvolal-40060882
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/rozsudek-v-kauze-banga-je-pravomocny-obzalovany-se-neodvolal-40060882
https://ib.ctk.cz/cs/fond?id=T201712310224603


95 

 

Zároveň varovala veřejnost, že je dotyčný pravděpodobně ozbrojen a je nebezpečný.339 

Zprávu o minutu později ve formě fleše vydala v rámci svého informačního servisu i ČTK.340 

Ve televizi se fotografie pachatele objevila deset minut po desáté prostřednictvím 

twitterové stránky Policie ČR, kterou režie propojila do vysílání.  

 

      Obrázek 51: Propojení Twitteru Policie ČR do živého vysílání ČT24341 

 

O průběhu Policejního vyšetřování a celé události také aktuálně informoval oficiální 

facebookový, twitterový i instagramový profil ČT24.  

Krátce po půl jedenácté dopoledne přidala Policie ČR na svůj twitterový profil další 

zásadní zprávu: policisté auto vypátrali a zjišťují totožnost muže, který se před zásahem 

policie střelil do hlavy.342  

V tuto chvíli pokračovalo speciální vysílání ze Studia 6, které ten den sledovalo 

alespoň tři minuty nepřetržitě přes 1 105 000 lidí.343 Ve studiu už byl několik desítek minut 

přítomen i redaktor Richard Samko. Právě od něj se pak televizní diváci dozvěděli ještě 

dříve, než kdokoliv jiný, že útočník zemřel. V 10:58 (o minutu dříve, než informaci na svém 

 
339 @POLICIECZ. In: Twitter [online]. 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-28]. Dostupné z: 

https://twitter.com/PolicieCZ/status/1204326455427162117 
340 ČTK. Střelec z nemocnice je stále na útěku, může být ozbrojen [online]. In: . 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-

28]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz/cs/fond?id=T201912100309601 
341 ČT24. Studio 6. In: Česká televize [online]. 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-28]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/219411010111210-studio-6-ii 
342 @POLICIECZ. Policie vypátrala vozidlo, z místa nálezu se ozvala střelba. Zjistujeme totožnost 

muže,který se před zásahem policie střelil do hlavy. In: Twitter [online]. 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-28]. 

Dostupné z: https://twitter.com/PolicieCZ/status/1204333257174724608 
343 Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, TV živě + TS0-3, ke dni: 10. 12. 2019 

https://twitter.com/PolicieCZ/status/1204326455427162117
https://ib.ctk.cz/cs/fond?id=T201912100309601
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/219411010111210-studio-6-ii
https://twitter.com/PolicieCZ/status/1204333257174724608


96 

 

twitterovém účtu zveřejnila Policie), přerušil Richard Samko moderátorku Barboru 

Kroužkovou slovy: „Omlouvám se, teď jsem dostal zprávu od pana Hamáčka. Teď umřel. 

Teď ten podezřelý zemřel.“344 O smrti podezřelého informoval redaktora ve studiu přímo 

ministr vnitra Jan Hamáček SMS zprávou. 

 Práce policie byla u konce, stejně tak i nejistota a strach lidí žijících nejen v blízkosti 

nemocnice. Tweety s prosbami o pomoc a fotografiemi podezřelého, které na svůj Twitter 

Policie během dne aktivně umísťovala, nahradily příspěvky vyjadřující upřímnou soustrast 

rodinám pozůstalých a poděkování veřejnosti i médiím za pomoc při pátrání po pachateli. 

Zároveň se v několika tweetech obrátila Policie na veřejnost i média s prosbou, aby 

nezveřejňovali nebo v případě zveřejnění stáhli ze svých stránek a webů fotografii z místa 

činu. 

  

 Fotografie, která zřejmě vznikla přefocením obrazovky bezpečnostní kamery 

umístěné v čekárně, totiž zachycovala některé z obětí střelce. Snímek se začal šířit na 

sociálních sítích, fotografii pak dokonce neznámý člověk nabízel za úplatu i nově vznikající 

televizní stanici CNN Prima News. Ta se obrátila s emailem, ve kterém bylo uvedeno křestní 

jméno i příjmení a který v něm žádal o anonymitu, na policii.345 Ne všechna média ale výzvu 

policie ke stažení fotografie vyslyšela. Například deník Právo použil výřez z fotografie         

(bez těl obětí) na svojí titulní straně hned následující den 11. prosince. 

 Tragédie v ostravské nemocnici rezonovala i v zahraničních médiích. O střelbě 

informovalo americké CNN, britská BBC, německá Deutsche Welle nebo arabská Al-

Džazíra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
344 ČT24. Studio 6. In: Česká televize [online]. 10. 12. 2019 [cit. 2019-12-28]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/219411010111210-studio-6-ii 
345 POLÁK, Michal a ČTK. Kolik byste mi dali za fotku? Novinářům někdo nabízel snímek místa činu v 

Ostravě. Aktuálně.cz [online]. 11. 12. 2019 [cit. 2019-12-28]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/regiony/kolik-byste-mi-nabidli-za-fotku-redakci-cnn-nekdo-nabizel-

fo/r~973aeb481c1f11ea9ec9ac1f6b220ee8/ 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/219411010111210-studio-6-ii
https://zpravy.aktualne.cz/regiony/kolik-byste-mi-nabidli-za-fotku-redakci-cnn-nekdo-nabizel-fo/r~973aeb481c1f11ea9ec9ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/regiony/kolik-byste-mi-nabidli-za-fotku-redakci-cnn-nekdo-nabizel-fo/r~973aeb481c1f11ea9ec9ac1f6b220ee8/
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2.3 Dotazníkové šetření 

 

S cílem zjistit, do jaké míry jsou u různých věkových skupin profily ČT24                     

na sociálních sítích oblíbené, jaká mají od těchto profilů očekávání i zda právě tato aktivita 

České televize vede k tomu, aby si tito uživatelé posléze zapnuli i televizní vysílání,            

jsem vytvořila internetový dotazník.  

Ten jsem umístila na Facebook, na nejoblíbenější sociální síť v tuzemsku i ve světě. 

Právě na této sociální síti je největší zastoupení mladých konzumentů, které se snaží          

Česká televize oslovit.  Dotazníkové šetření jsem uskutečnila přes internetový formulář, na 

který mi odpovědělo 201 lidí. 

Odpovědět na každou otázku bylo povinné, umožnila jsem ale návrat k předešlé 

otázce. Dotazník se skládá z uzavřených i otevřených odpovědí, sběr dat probíhal                            

od 6. 3. 2019 do 5. 6. 2019. Z dat vyplývá, že celková úspěšnost vyplnění dotazníku byla 

35,9 %. Stránka zaznamenala 560 návštěv a zajímavé je, že každý, kdo začal dotazník 

vyplňovat, ho i dokončil (tedy všech 201).346 Dotazník jsem spolu se všemi odpověďmi 

nahrála po domluvě s vedoucím práce do Studijního informačního systému.  

 Ponechala jsem možnost u většiny otázek označit více možností/odpovědí                      

(i kvůli textové odpovědi, kdyby někdo chtěl svoje rozhodnutí okomentovat).  

Kvůli tomu jsem ale musela v některých případech zpětně kontrolovat, aby se 

odpovědi nenegovaly. Pokud tedy někdo např. uvedl, že Facebook ČT24                                   

nesleduje, ale zároveň označil, že na stránkách sleduje reportáže, tak jsem jeho dotazník 

musela z této otázky vyloučit. Stalo se to v jednotkách případů. 

Prosbu o vyplnění dotazníku jsem umístila na svůj soukromý facebookový profil,       

na stránky pořadu ČT Z Metropole i na facebookovou skupinu iReportéři ČT.  

Odkaz na dotazník jsem rozeslala i svým přátelům na Facebooku. Ty, kteří mají mladší 

sourozence, jsem poprosila, aby jim dotazník přeposlali. 

Zároveň jsem byla nucena vyřadit otázku č. 16 Zpravodajství ČT24 sleduji převážně 

na: v televizi; na internetu; na sociálních sítích; na webu ČT24. Jak správně poznamenal 

 

 
346 Jeden respondent odpověděl pouze na otázku týkající se věku, na všechny další otázky odpovídal slovy: 

„lháře nesleduji“. Jeho dotazník č. 137 jsem započítala pouze do první otázky, dotazník jsem poté vyřadila. 

Stejně jako dotazník č. 45, který systém webové stránky, který jsem pro zpracování dotazníku použila, špatně 

vyhodnotil (zduplikoval již existující dotazník) a místo odpovědí uvedl všude „null“. V excellové tabulce je 

tedy uvedeno 202 respondentů, ve skutečnosti jich bylo 201.  
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jeden z respondentů: „Jaký je rozdíl mezi na internetu a na webu a na sociálních sítích? Ani 

jedno nevylučuje to druhé.. web je na internetu, stejně tak jako soc. sítě jsou.“ 

Dotazník tedy obsahuje patnáct otázek, jako první (a pro mou práci zásadní) otázku 

jsem zvolila tu týkající se věku účastníka. Jakožto spodní hranici jsem zvolila věk                   

15-24 let, následovala možnost 25-34 let, 35-44 let. Poslední možnost jsem nechala 

otevřenou.  

Oproti očekávání jsem po vyhodnocení dotazníku zjistila, že největší počet těch, kteří 

mi na dotazník odpověděli, byli v nejstarší kategorii – tedy nad 44 let. Nejstaršímu 

respondentovi bylo dokonce 80 let. Překvapivé je to hlavně vzhledem k tomu, že podle 

statistik je nejsilnější zastoupení uživatelů Facebooku ve věku mezi 13-34 lety.347 

Vysvětlením by mohlo být to, že poté, co jsem prosbu o vyplnění dotazníku umístila 

na stránku pořadu Z Metropole, mi během přibližně dvou dní vyplnily dotazník desítky lidí 

(do té doby to byly jednotky za den). Z dat, která mi Česká televize poskytla jasně vychází, 

že průměrný věk diváka ČT1 je 58 let, ČT24 62 let.  

 

              Graf 5: Průměrný věk diváků hlavních TV stanic, 4+, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jiný“ věk v dotazníkovém šetření uvedlo 86 respondentů – všichni uváděli               

věk vyšší, než je 44 let, žádný naopak neuvedl věk nižší než 15 let. Jelikož se jednalo                 

o nejsilnější kategorii, rozebrala jsem ji detailněji. Data získaná z otevřených odpovědí jsem 

zpracovala do sloupcového grafu a roztřídila dle věkových kategorií (viz. níže). Některé 

odpovědi byly bohužel neurčité, ty jsem do grafu nezaznamenala. Jedná se o tyto čtyři 

odpovědi: 44 výše; přes 50; 44-60 a 50+. 

 
347  Počet Čechů na Facebooku stoupl na 5,3 milionu. České noviny [online]. 2. 2. 2019 [cit. 2019-10-10]. 

Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-cechu-na-facebooku-stoupl-na-5-3-milionu/1716970 
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   Graf 6: Respondenti dotazníku podle věku 

 

Z dat vyplývá, že největší zastoupení měli v otevřené kategorii nad 44 let respondenti 

mezi 44 a 54 lety, téměř stejné zastoupení (24 a 21 respondentů) měla i věková kategorie 

55-64 let a 65-74 let. Na otázky odpověděli dokonce i dva respondenti, kterým bylo  

75 a 80 let.           

           Graf 7: Počet nejstarších respondentů podle věku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dalším grafu, který už detailněji rozlišuje všechny věkové kategorie (nejsou opět 

započítány čtyři výše zmíněné neurčité odpovědi) jsou vidět nejsilněji zastoupené věkové 

kategorie. Ty již více „odpovídají“ věku nejčastějších uživatelů Facebooku, což je věk mezi 

13–35 lety.348 Zde je malá odchylka - můj dotazník nejčastěji vyplnili lidé mezi 35 až 44 

lety. Nejmenší zastoupení měla věková kategorie 75-80 let. 

 
348 Počet Čechů na Facebooku stoupl na 5,3 milionu. České noviny [online]. 2. 2. 2019 [cit. 2019-10-10]. 

Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-cechu-na-facebooku-stoupl-na-5-3-milionu/1716970 
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                Graf 8: Respondenti dotazníku podle věku (počet osob) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Z odpovědí na další otázku (více možností i otevřené odpovědi), kde sledují 

respondenti zpravodajství ČT24, vyšel „vítězně“ Facebook. Zde jsem musela z této otázky 

vyřadit dotazníky č. 191 (respondent nad 44 let), který zaklikl „Facebook“ a zároveň                

do poznámky napsal, že ČT24 na sociálních sítích nesleduje a č. 195 (35–44 let), zaškrtnul 

web ČT24 a zároveň do poznámky napsal, že nesleduje. 

 

       Graf 9: Na jakých platformách sledují respondenti zpravodajství ČT24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na možnost Facebook klikli respondenti 116x. Následoval web ČT24 se 112 hlasy     

a televize se 42 hlasy. Z otevřených odpovědí jsem započítala pouze odpovědi, které dávaly 

smysl a byly jednoznačné (jeden z respondentů odpověděl například „Všufd“, další 

„Televize Samsung“ nebo „Ne“). Další platformy sociálních sítí – Instagram a Twitter 

získaly shodně po 22 hlasech.  
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Osm respondentů uvedlo, že ČT24 nesleduje vůbec (zde jsem zkontrolovala, zda 

současně s touto možností respondenti neoznačili alespoň jednu z jiných možností), jeden 

hlas pak získala aplikace Spotify a mobilní aplikace.  

 

         Graf 10: Na jakých platformách sledují respondenti (15-34 let) zpravodajství ČT24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vzhledem k povaze mé práce mě zajímalo, kde sledují zpravodajství první dvě věkové 

kategorie lidí, tedy ve věku 15-24 až 25-34 let. Nejmladší respondenti (bylo jich 22) 

nejčastěji odpovídali, že zpravodajství sledují na Facebooku, druhou nejoblíbenější 

platformou byl web ČT24, Instagram, Twitter a Spotify. Televizní zpravodajství neuvedl 

nikdo, naopak se právě v rámci této kategorie objevil jediný hlas pro aplikaci Spotify. 

 

Rozdíl oproti starší věkové kategorii (38 respondentů) byl v tom, že mezi těmito 

respondenty byl oblíbenější Twitter než Instagram, na televizní zpravodajství se podívají        

i v televizi a také používají mobilní aplikaci. Jeden z respondentů této kategorie  

uvedl, že ČT24 nesleduje vůbec (současně s touto možností neuvedl žádnou další).  
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      Graf 11: Na jakých platformách sledují respondenti (35-80 let) zpravodajství ČT24 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Nejoblíbenější platformou ČT24 byl Facebook i pro další věkovou skupinu 35-44 let 

(55 respondentů), dostal o tři hlasy víc než web ČT24. Po něm následoval velký propad – 

televizi označilo „pouhých“ osm lidí, Twitter a Instagram čtyři lidi. Tři respondenti pak 

uvedli, že ČT24 nesledují vůbec.  

 Facebook nebyl nejoblíbenější platformou u respondentů starších 44 let. V kategorii 

45 a víc (86 respondentů) se stal nejoblíbenějším web ČT24. Ten dostal 46 hlasů. Následoval 

jej Facebook s 35 hlasy a s odstupem čtyř hlasů televizní vysílání. I v této věkové kategorii 

se pak objevil jak Twitter (4 hlasy) a Instagram (4 hlasy). Pro zajímavost – dva nejstarší 

respondenti (80 a 75 let) uvedli jako jedinou odpověď televizní vysílání.  

 V otázce číslo 3 jsem se ptala, zda a jaké profily ČT24 respondenti sledují. Svoje 

fanoušky měl mezi respondenty například Byznys ČT24 i regionální relace (Události Brno, 

ČT Jihozápad a další) nebo pořad 168 hodin. Více než desetkrát se pak objevily názvy čtyř 

pořadů: Hyde Parku Civilizace, Newsroomu, Vědy 24 a pořadu Z Metropole. 

 

             Graf 12: Jaké profily pořadů ČT24 na sociálních sítích respondenti sledují 
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 Tyto odpovědi teď rozeberu detailněji. Podle nich víc než polovina nejmladších 

respondentů (12 dotázaných) nesleduje žádné profily pořadů ČT24, 10 z nich ano. Nejčastěji 

nejmladší respondenti sledovali pořad Newsroom a stránky regionálních redakcí                     

ČT Severovýchod, ČT Jihozápad a Události Brno (každá z těchto stránek získala 3 hlasy).             

V případě starší věkové kategorie do 34 let profily sledovalo 19 respondentů, stejně jako 

těch, kteří je nesledovali. Až dosud jsem mohla použít všechny odpovědi (žádné nebyly 

nepřesné a všechny odpovídaly na danou otázku). 

 

          Graf 13: Respondenti a zájem o profily pořadů na sociálních sítích (podle věku) 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 V kategorii do 44 let bohužel jeden z respondentů odpověděl slovem „Facebook“, 

odpovědi zbytku respondentů (tedy 54 lidí) jsem použít mohla. Rozdíl byl mezi těmi, co 

nějaký profily sledovali a těmi, co ne, malý – negativně odpovědělo 28 lidí, kladně 26. Pro 

zajímavost – „rekordmanem“ je v této věkové kategorii respondent, který v této odpovědi 

vyjmenoval deset pořadů a za posledním názvem dodal tři tečky (respondenti uváděli 

většinou jeden či tři pořady).  

 V kategorii nejstarších respondentů se bohužel objevily neurčité odpovědi, jako 

například „Zajímavé osobnosti“ nebo „živé vysílání“. Nakonec jsem proto použila z 85 

odpovědí 77 odpovědí. Více než polovina dotázaných uvedla, že profily pořadů ČT24 

nesleduje – odpovědělo tak 49 lidí, 28 z nich uvedlo, že ano. Nejčastěji tito lidé sledovali 

hlavní profil ČT24 (4 odpovědi) spolu s Newsroomem, Horizontem a Historií.cs (každý 

pořad získal po třech hlasech).  
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 V rámci svého dotazníku jsem se také zajímala o to, v čem je zpravodajství ČT24      

na sociálních sítích a webu pro respondenty přínosné a proč tyto platformy respondenti 

sledují (či čtou). Nejčastěji zmiňovali v rámci jedné odpovědi více důvodů, především pak 

to, že jsou informace na sociálních sítích ČT24 a webu aktuální a rychlé. Takovéto odpovědi 

zaznívaly napříč všemi věkovým kategoriemi. Tyto platformy pak sledují kromě těchto 

důvodů i proto, že se na nich dozví zajímavé zprávy. V odpovědích byla zmiňovaná                    

i objektivita a nezávislost zpravodajství. Kromě toho někteří tyto platformy vyhledávají            

i kvůli možnosti zprávy komentovat: „(…) zpětná vazba publika, což na webu čt24 není 

možné,“ napsal jeden z respondentů.  Právě možnost příspěvky komentovat zaznívala napříč 

všemi věkovými kategoriemi. 

 Ti úplně nejmladší respondenti ve svých odpovědích psali, že sledují tyto platformy, 

protože nabízí aktuální a kvalitní zpravodajství. Jeden z dotázaných pak ocenil i rozhovory 

a komentáře s experty, jiný stručnost a zajímavé formáty. Respondenti do 34 let také často 

zmiňovali rychlost, aktuálnost i zajímavý obsah, stejně tak jako ti ve věkové kategorii od 35 

do 44 let.  

Reakce diváků, seriózní zpravodajství i rozšíření informací získaných z televize – to 

byly některé z důvodů, proč respondenti starší 45 let sledují sociální sítě a čtou web ČT24. 

V této věkové kategorii se ale objevila i kritika. Jeden z respondentů například napsal, že 

tyto platformy nesleduje, protože nejsou oproti komerčním televizím aktuální, jiný zase 

napsal, že je sleduje proto, aby „věděl, co si má zítra myslet.“  

 

V další otázce jsem se ptala, v čem je podle respondentů zpravodajství na sociálních 

sítích a webu ČT24 jiné. Nejmladší konzumenti zmiňovali rychlost i dostupnost tohoto typu 

zpravodajství i to, že si mohou na těchto platformách vybrat, co je zajímá a „zbytek 

přeskočit“. Zároveň je podle nich toto zpravodajství přístupnější i pro mladší věkovou 

kategorii a je zkratkovitější než televizní vysílání. Objevila se zde i zajímavá odpověď,          

ve které autor píše, že jedním z hlavních rozdílů je pro něj to, že může na těchto platformách 

vyjádřit svůj názor do komentářů – a zároveň právě díky komentářům ostatních lidí získává 

přehled o „pohledu jiných občanů“. 

Dostupnější než televizní vysílání, rychlejšího zpravodajství i „méně nudné politiky 

a víc zajímavostí“. Takovéto rozdíly vidí pak respondenti v kategorii 25–34 let.                  

Podle některých není zpravodajství na sociálních sítích a webu ČT24 oproti vysílání tak 

repetitivní (zde dotyčný naráží na zpravodajské bloky a podle něj opakující se obsah 
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v televizním vysílání), jeden z respondentů pak zmiňuje i to, že tyto platformy neobsahují 

„tolik násilí, není tak depresivní a nevěnuje se tolik politice.“  

V mnoha případech stejně odpovídali i konzumenti ve věku mezi 34–44 lety.  Stejně 

jako mladší respondenti viděli hlavní rozdíl v tom, že je zpravodajství na těchto platformách 

„pořád po ruce“ a je stručnější a rychlejší. Zároveň je dynamičtější a „bez zbytečných 

omáček okolo“ oproti televiznímu vysílání. I zde se objevuje odpověď, že tyto platformy 

nabízí možnost zprávy komentovat – dotyčný doslova napsal „zajímavá je možnost 

komentovat a číst komentáře“. Podle těch nejstarších respondentů jsou sociální sítě a web 

ČT24 podrobnější a nabízí více pohledů. 

 V následující otázce jsem se respondentů ptala na to, co od takového typu 

zpravodajství na sociálních sítích a webu ČT24 očekávají. Opět jsem jim nechala možnost 

odpovědět vlastními slovy. Mladí respondenti očekávali (kromě aktuálních zpráv) hlavně 

stručné zprávy a ověřené a objektivní informace. Právě kvalitu zpravodajství a objektivitu 

zmínilo deset nejmladších respondentů z dvaceti oslovených. Právě důraz na nejen aktuální, 

ale hlavně ověřené a pravdivé informace se objevoval ve všech věkových kategoriích.  

Na to kladli důraz i starší respondenti do 34 let, někteří kromě toho zmiňovali                  

i zasazení zpráv do širšího kontextu. Respondenti ve věkové kategorii 35-44 let od těchto 

platforem očekávali také seriózní témata (jak píše jeden z nich: „žádný bulvár a zvířátka na 

konec“) i informační náskok. To zmiňoval i respondent z nejstarší věkové kategorie: 

„Čerstvé a zajímavé zprávy bez zbytečných senzačních bulvárních sklonů.“ I ti nejstarší pak 

kladli důraz na aktuální, objektivní a pravdivé informace. 

Vzhledem k tomu, že sleduji právě propojení internetového a televizního 

zpravodajství, jsem se v následující otázce ptala na to, zda se respondenti podívají právě       

na televizní zpravodajství, pokud je ta či ona zpráva na těchto platformách zaujme. 

Respondenti neměli u jedné otázky na výběr pouze odpověď, měli možnost svou 

odpověď okomentovat. Pro potřeby práce jsem musela přepočítat jejich odpovědi. 

V případě, kdy respondent odpověděl v obou dvou částech (zaškrtnul odpověď a poté to 

okomentoval), ponechávala jsem pouze zaškrtnutou odpověď, se kterou jsem dále pracovala.  

Zároveň jsem u všech dotazníků zkontrolovala, zda respondenti nezaškrtli místo 

jedné možnosti z podívám se, nepodívám se, občas se podívám dvě nebo tři odpovědi, což 

se mi nakonec potvrdilo. Musela jsem tedy vyřadit z této otázky dotazník č. 84 (věková 

kategorie 35–44, zaškrtnuto podívám se i občas se podívám) a dotazník č. 200 (věková 

kategorie starší 44 let, zaškrtnuté stejné možnosti). Pracovala jsem tedy se 198 dotazníky.  
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Z nich vyplynulo, že většinu (85 lidí) naláká občas zajímavá zpráva na sociálních 

sítích a webu ČT24 k televiznímu vysílání. 65 respondentů pak uvedlo, že si televizní 

vysílání na základě zajímavé zprávy zapnou. Do této odpovědi jsem započetla i jednu 

textovou odpověď  určitě bych se podívala, kterou napsala jedna divačka starší 44 let. 

K televizním obrazovkám pak podle výsledků nenaláká ani zajímavá zpráva 32 lidí. 

 

                              Graf 14: V případě, že Vás zpráva či informace na soc. sítích   

či webu ČT24 zaujme, podíváte se pak na televizní vysílání? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Blíže jsem opět rozebrala odpovědi dvou nejmladších kategorií, které mě i z povahy 

mé práce zajímají nejvíce. V rámci této otázky zvolilo nejvíc respondentů možnost, že se 

podívají na televizní vysílání občas.  

 

Graf 15: V případě, že Vás zpráva či informace na soc. sítích  

či webu ČT24 zaujme, podíváte se pak na televizní vysílání? (15-34 let) 
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Druhou nejčastější odpovědí byla ta, že se nepodívají vůbec. Zajímavá zpráva             

na sociálních sítích a webu ČT24 by pak k zapnutí televize nalákala nejméně z nich – ve 

věkové kategorii 15-24 let pouze dva, v té starší pět respondentů.  

V rámci otevřené odpovědi pak jeden z nejmladších respondentů uvedl, že se 

„podívá, když stíhá“, jiný, že si zájem o příspěvky na těchto platformách nespojuje                     

se zájmem o televizní vysílání. Ti starší pak v otevřených odpovědích uváděli  

například to, že nemají televizi nebo že sledují oboje nezávisle na sobě. Nejčastěji pak 

zajímavá zpráva ze všech věkových kategorií nalákala ke sledování televize respondenty 

starší 44 let. 

 

Graf 16: V případě, že Vás zpráva či informace na soc. sítích  

či webu ČT24 zaujme, podíváte se pak na televizní vysílání? (35-80 let) 
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              Graf 17: Jaký obsah respondenti nejraději sledují/čtou na Facebooku ČT24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z nich vyplynulo, že nejvíce respondenty zajímaly zprávy, rádi se ale podívali                 

i na reportáže a fotogalerie. Ty se umístily před živými vysíláními i pořadem pro sociální 

sítě a televizi Hashtagem ČT24. Čtyřicet jedna respondentů uvedlo, že tuto stránku 

nenavštěvuje. Zprávy pak byly nejoblíbenější ve všech věkových kategoriích, mezi 

nejmladšími respondenty byly stejně oblíbené reportáže i fotogalerie.  

Zajímavé je, že Hashtag ČT24 nezískal ani jeden hlas v kategorii 25–34 let. 

 

     Graf 18: Jaký obsah respondenti nejraději sledují/čtou na Facebooku ČT24 (podle věku) 

 
 
 

 

 

14

9 9
6

3 4

26 25

13
9

6

1

37

23

15

10
6

10

2

39

32

17

28

3

21

4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

zprávy reportáže fotogalerie živá vysílání Hashtag
ČT24

nesleduji
vůbec

jiná

Na facebookovém profilu ČT24 nejčastěji sleduji/čtu:

15-24 let 25-34 let 35-44 let 45 let a víc

116

89

54 53

12

41

7

0

20

40

60

80

100

120

140

zprávy reportáže fotogalerie živá

vysílání

Hashtag

ČT24

nesleduji

vůbec

jiná

Na facebookovém profilu ČT24 nejčastěji sleduji/čtu:



109 

 

Na Facebook jsem se ptala i v následující otázce s otevřenou odpovědí, v rámci které 

jsem chtěla zjisti, jaký obsah by měl Facebook ČT24 nabízet. Nejmladší respondenti 

zmiňovali krátké a stručné informace, odkazy na články a shrnutí aktuálního dění.  

V odpovědích starších respondentů se často objevovalo aktuální zpravodajství, jedna 

respondentka pak uvedla, že by ocenila možnost vytvoření vlastního obsahu: „Ideálně bych 

si navolila kategorie, které mne nejvíc zajímají a ty by se mi někam třeba i ukládaly.“                

Na Facebook by se podle nich pak měly umisťovat kromě reportáží i zajímavosti, infografiky 

i „odlehčené reportáže nebo zákulisí ze vzniku zpravodajství.“ 

 I mezi respondenty v kategorii 35–44 let převažovalo aktuální zpravodajství, podle 

jednoho z nich by pak právě tato sociální síť měla být více autentičtější a osobitější. 

V odpovědích se ale také objevila odpověď, podle které by ČT24 měla dávat více zpráv 

z České republiky a na Facebook umisťovat „pozitivní a objektivní a motivační zprávy.“ 

Aktuální informace pak často očekávali i respondenti starší 44 let.  

 

            Graf 19: Jaký obsah respondenti nejraději sledují/čtou na Instagramu ČT24 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Z následující otázky, na kterou mohli respondenti zvolit více odpovědí, vyplynulo, 

že tuto platformu nesleduje o sto jedna respondentů víc než Facebook (zkontrolovala jsem 

zpětně, aby někdo, kdo zaškrtl „nesleduji vůbec“ nezaškrtl alespoň jednu z možností klasické 

příspěvky a Instagram Stories). Ti, kteří jsou na službě aktivní, dali nejčastěji svůj hlas 

klasickým příspěvkům, dvacet dva hlasů ale dostaly i Instagram Stories. 

Z bližších dat vyplynulo, že Instagram používá pouze devět nejmladších 

respondentů, téměř všichni z nich se ale dívají i na Instagram Stories, které dostalo právě 

v této nejmladší kategorii nejvíc hlasů. Několikavteřinová videa pak byla oblíbená                      
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i v kategorii respondentů starších 44 let, svůj hlas jim dalo sedm respondentů. I tak se ale 

umístily za klasickými příspěvky, na které klikli respondenti 14x. Nejméně oblíbené byly 

Instagram Stories u věkové kategorie 35–44 let.  

 

      Graf 20: Jaký obsah respondenti nejraději sledují/čtou na Instagramu ČT24 (podle věku) 

 

I u této platformy mě zajímalo, jak by měla podle respondentů vypadat a co by na ni 
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Jeden z respondentů také odpověděl, že by na Instagramu ČT24 očekával „swipe-up 

linky“. Tedy odkazy, které mohou přidat uživatelé do svých Instagram Stories, pokud mají 

nad 10 tisíc fanoušků. Uživatel navštíví tak, že palce přejede po obrázku zespodu nahoru. 

Ty už ČT24 používá.349 

Respondenti do 44 let by pak na této platformě rádi viděli aktuální zpravodajský 
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obsah, v odpovědích se ale objevil i fotopříběh, fotoreportáž i fotografie od diváků. Jeden 

z dotázaných odpověděl, že je s obsahem Instagramu ČT24 spokojený a neměnil by ho.  

V další otázce jsem se doptávala na Instagram Stories. Nejmladší konzumenti 

Instagramu v nich viděli nejrychlejší způsob, jak se na Instagramu dostat k informacím: 

„Nemusím něco hledat, číst, prostě je to reportáž v mobilu.“ Další respondent považoval tyto 

několikavteřinové příběhy za „(…) skvělý způsob, jak ten čas na instagramu využít.“ Mezi 

odpověďmi se neobjevila žádná kritika. 

Starší respondenti ve věku od 25 do 34 let už byli kritičtější, jeden z nich napsal, že 

ho Instagram Stories „moc nebaví“, jiný v nich neviděl žádnou přidanou hodnotu. Objevil 

se tam ale i názor, že jsou Instagram Stories ČT24 obrazově poutavější oproti konkurenci, 

pro dalšího respondenta jsou tato krátká videa úsporou času. Uživatelé této sítě ve věku do 

44 pak na Instagram Stories oceňovali rychlost i aktuálnost, stejně jako ti nejstarší. 

Ve svém dotazníkovém šetření jsem nevynechala ani další zpravodajskou důležitou 

platformu: Twitter. Respondenti mohli označit více možností, po zpětné kontrole nikdo 

z respondentů neoznačil možnost „nesleduji vůbec“ spolu s alespoň jednou z možností 

domácí, zahraniční zprávy a ekonomické zprávy.  

Z výsledků vyplývá, že ČT24 na Twitteru bylo nejméně sledovaným profilem na 

sociálních sítích. Ty, kteří profil sledovali, pak nejvíce zajímaly domácí zprávy, nejméně ty 

ekonomické. Nejmladší respondenti (ti, kteří profil ČT24 sledují), mají nejčastěji zájem o 

domácí a ekonomické zprávy, nejméně o ty zahraniční (ty dostaly pouze jeden hlas). 

Výsledky jsou vzhledem k malé oblíbenosti tohoto profilu na Twitteru nízké a v jednotkách 

hlasů.  

 

                     Graf 21: Jaký obsah respondenti nejraději čtou na Twitteru ČT24 
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           Graf 22: Jaký obsah respondenti nejraději čtou na Twitteru ČT24 (podle věku) 
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a pravdivé informace, stejně jako ti nejstarší.   
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                          Graf 23: Jak často se respondenti dívají na vysílání ČT24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drtivá většina respondentů sleduje televizní zpravodajství ČT24 – sedmdesát dva 

každý den, stejný počet z nich pak alespoň 3x týdně. Na toto zpravodajství se pak nedívá 

dvacet dva dotázaných. V textových odpovědích zaznívala nejčastěji odpověď, že se 

respondent dívá na televizní vysílání občas a nepravidelně (12 odpovědí) nebo 1-2x týdně 

(6 odpovědí). Jeden z respondentů také uvedl, že se na zpravodajství ČT24 dívá jen                 

při výjimečných událostech (povodně, volby), další pak, že zpravodajství ČT24 v televizi 

nesleduje – na internetu však denně. 

 

     Graf 24: Jak často se respondenti dívají na vysílání ČT24 (podle věku) 
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Televizní zpravodajství si vůbec nezapne pět z oslovených.  

Většina starších respondentů se podívá televizní zpravodajství, v nejvíce pak alespoň 

3x týdně (11 dotázaných). V textové odpovědi pak často uváděli, že se dívají občas                     

a nepravidelně, jeden z dotázaných pak odpověděl, že výjimečně. Devět z těchto 

respondentů se na ČT24 v televizi nedívá vůbec.  

O něco větší rozdíl byl mezi u respondentů mezi 35–44 lety. U nich se na televizní 

zpravodajství dívala většina dotázaných, dvacet tři z nich pak každý den. Možnost vůbec 

zaškrtli čtyři dotazovaní, v písemných odpovědích pak tato věková skupina zmiňovala 

nejčastěji, že se dívá občas nebo při výjimečných a mimořádných událostech.  

Nejstarší skupina byla televizi „nejvěrnější“. Dívala se na ni drtivá většina 

respondentů, pouze čtyři odpověděli, že se na televizní zpravodajství nedívají. Pro 

zajímavost – právě v této věkové kategorii je v otevřené odpovědi napsáno: „nesleduji v TV, 

na internetu denně.“ 
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Závěr 
 
 Hlavním cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat způsob komunikace ČT24             

na sociálních sítích a na webu ČT24 a také odpovědět na otázky, zda se televize tímto 

způsobem snaží přiblížit mladšímu publiku a zda je tento způsob komunikace na nových 

platformách efektivní. 

 Z komparativní analýzy příspěvků, které byly zveřejněny na sociálních sítích a 

v rámci televizního vysílání vyplývá, že se způsoby komunikace televizní stanice ČT24 na 

internetových platformách a v televizním vysílání výrazně liší. Příspěvky ČT24 upravuje    

do podoby, která je pro konzumenta internetových platforem zajímavá. Využívá například 

aplikaci Instagram Stories nebo hudební podcasty a snaží se na sociálních sítích používat 

odlehčenější formu komunikace, než která je běžná v televizním vysílání. Na internetových 

platformách ČT24 také vysílá pořady, které jsou svým zpracováním určené mladšímu 

publiku, jako například pořad #Like24, který představuje nejzajímavější videa z prostředí 

sociálních sítí.   

 Z analýzy dále vyplynulo, že je způsob komunikace ČT24 na internetových 

platformách efektivní a to především z pohledu rychlosti informování o aktuálních 

událostech. Sociální sítě nebo web ČT24 informovaly o všech sledovaných aktuálních 

událostech dříve, než televizní vysílání (v případě úmrtí Karla Gotta byla informace uvedena 

ve stejný čas na žlutém kraulu jako na facebookové stránce ČT24). Překvapilo mě, že 

například v případě požáru katedrály Notre Dame byl časový odstup mezi první informací 

zveřejněnou na facebookovém profilu ČT24 a v televizním vysílání sedmnáct minut. 

 Zajímavé bylo také zjištění, že dosah příspěvku zprávy umístěné na facebookové 

stránce ČT24 o úmrtí Karla Gotta, který jsem měla k dispozici, byl o čtyři sta tisíc lidí vyšší, 

než kolik se jich dívalo na televizní vysílání. Přínosná by určitě byla i komparativní analýza 

dosahů příspěvků na sociálních sítích vůči počtu diváků televizního vysílání. Potřebná data 

(dosahy) jsem bohužel neměla k dispozici a nemohla jsem tak analýzu pro nedostatek dat 

provést.   

 Rozhovory s ředitelem Zpravodajství ČT Zdeňkem Šámalem i vedoucím sociálních 

sítí Oldřichem Borůvkou potvrzují předpokládaná očekávání, že se ČT24 snaží aktivitou na 

sociálních sítích a na webu ČT24 přilákat k televizním obrazovkám mladší diváky. Přestože 

je ale ČT24 na platformách pro mladé lidi aktivní, překvapilo mě, že na průměrném věku 

její stanice se tato snaha neodrazila. Naopak, věk diváků ČT24 i od roku 2017, kdy začala 
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být ČT24 na sociálních sítích aktivní, stále mírně roste. Přestože například počet fanoušků 

facebookové stránky ČT24 od ledna do prosince 2019 s několika málo výjimkami 

konstantně stoupá, podle dotazníkového šetření naláká zajímavý příspěvek na sociálních 

sítích a webu ČT24 k televizní obrazovce nejčastěji věkovou kategorii 45+.                          

Mladí konzumenti sociálních sítí od 15 do 34 let v dotazníkovém šetření nejčastěji uváděli, 

že je pro ně internetové zpravodajství dostupnější než televize a mají možnost si vybrat, jaké 

zprávě dají přednost, a na sociálních sítích naleznou zajímavější obsah než v televizním 

vysílání. 

Převážně mezi mladšími respondenty v odpovědích zaznívalo, že jedním z důvodů, proč 

sociální sítě ČT24 sledují, je to, že mají možnost zprávy komentovat. Ti respondenti, kteří 

sledovali sociální sítě a web ČT24, pak uváděli, že zpravodajství ČT24 na internetu 

upřednostňují proto, že je aktuální i rychlé. Velká část respondentů zmiňovala i objektivitu 

zpravodajství. 

 

Lze s jistotou uvést, že současná mladá a střední generace dává před zpravodajstvím 

v televizi přednost zpravodajství na internetových platformách. Tato oblast se jeví do 

budoucna jako velmi atraktivní, a to nejen pro svůj neustále se vyvíjející trend. Televizní 

stanice ČT24 se zařadila mezi poskytovatele zpravodajství, kteří nové trendy v mediální 

oblasti plně respektují. 
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Summary  

 

This Master’s thesis analyses ČT24 communication on its website and on social media in 

order to assess the effectiveness of ČT24 network’s communication strategy in the online 

environment as well as to answer whether the ČT24’s online presence aims at drawing in 

younger audiences. The thesis first introduces the public broadcasting station ČT24, its 

functioning and TV programme portfolio as well as its communication strategy in the digital 

domain. The comparative analysis of ČT24’s posts published on its website and on social 

media indicates that the ČT24’s present communication strategy is effective, especially in 

terms of rapid dissemination of information pertaining to current affairs. The interviews with 

the  Zdeňek Šámal, director of Zpravodajství ČT, and Oldřich Borůvka, the head of social 

media outreach, confirms the expectation that ČT24’s online presence is directed at drawing 

new younger viewers to the TV screens. However, a conducted survey reveals that an 

interesting post on ČT24’s website and on social media is more likely to attract more TV 

viewers who are 45 years old or older. Younger social media users (15 to 34 years) who 

participated in the survey frequently cited online news-reporting as a more convenient 

alternative to traditional TV. 
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Příloha 1: Polostrukturovaný rozhovor  

s ředitelem Zpravodajství ČT Zdeňkem Šámalem, 8.10.2019 

 

Jakou roli podle Vás hrají sociální sítě ve vztahu k televiznímu zpravodajství? 

V dnešní době významnou. Ta role je postavená na několika rozměrech. Když to vezmeme 

čistě technicky, tak sociální sítě jsou další platformou pro šíření televizního obsahu. To 

znamená, že lidé, kteří už nekonzumují klasickou televizní obrazovku, konzumují sociální 

sítě. Takže to je role distribuční. A potom je to samozřejmě role, která zvyšuje dosah 

televizního zpravodajství, protože my na sítě dáváme především to, co vyrábíme pro televizi. 

A je to také role, která může být vnímána trochu sporně a to je role imidžová.                           

Protože na sociálních sítích působí nejen instituce a značka jako taková, ale i nositelé              

té značky v podobě jednotlivců, kteří ji vytváří. Redaktoři, moderátoři, editoři. 

 

K zásadnímu zlomu došlo v roce 2017, kdy se rozšířil tým redaktorů webu i sociálních sítí. 

Proč se tak ČT24 rozhodla a jak důležité jsou tyto platformy pro zpravodajství ČT24? 

Tato myšlenka ve mně dlouho zrála. Začátkem roku 2017 jsem na svojí poradě vedení řekl, 

že je potřeba, abychom se rozsáhle a efektivně vylodili na sociálních sítích. Protože když to 

neuděláme my, tak to udělá někdo jiný a my budeme druzí. A v malém českém zpravodajském 

světě ten, kdo je druhý nebo třetí nic neznamená. Petr Mrzena pochopil, o co mi jde – situace 

byla tehdy složitější, protože web k nám teprve přecházel. Na to jsme vždy naráželi – 

jakékoliv aktivity mimo obrazovku narážely na to dvojí řízení redakce webu, ke kterému 

došlo úplně nesmyslně někdy v roce 2010. My jsme to přes četné boje i nepříjemnosti zacelili 

v roce 2017. Protože web byl vždycky především našimi kritiky zvenčí vnímaný jako 

problematická část produkce České televize, tak jsme měli už před rokem 2017 dohodu, že 

na web jde to, co vyrábíme pro televizi, co musíme vyrobit tak, jako tak. Tak jsme se prostě 

rozhodli, že začneme sociální sítě využívat i pro náš televizní obsah. Vytvoříme nějakou 

strukturu a že to bude podřízené televizní redakci. Chtěli jsme, aby tam dominoval televizní 

obsah. A při vší úctě ke kolegům z webu, oni tu televizní řeč neovládají tak dobře, jako my, 

kteří jsme v té televizi vyrostli a něco odchodili. Proto jsem chtěl, aby to bylo pod televizní 

redakcí a aby to bylo součástí redakce denního zpravodajství. Měli jsme nějakou organizační 

představu, ale protože se mi mnohokrát v minulosti při jiných projektech osvědčilo, že nemá 

smysl konstruovat slepé uličky, tak jsme udělali to, že jsme poslali Petra Mrzenu do světa na 

zkušenou. Jel na třínedělní školení do CNN, kde se díval především na to, jak tam fungují 
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sociální sítě. Přijel se zkušenostmi, na základě kterých jsme někdy v polovině roku 2017 

definitivně tu redakci postavili a začalo se to blížit podobě, kterou znáte dnes, která se pořád 

rozvíjí. Ale já jsem už před tím rokem 2017 byl přesvědčený, že to je významný prostor, 

protože informace ze sociálních sítí konzumují jiné cílové a divácké skupiny, než ty, kteří se 

koukají na klasickou obrazovku. Jsou to lidi mladší, jsou to vlastně cílové skupiny, které se 

nám prostřednictvím obrazovky strašně špatně oslovují, protože na ni nekoukají. Těmto 

lidem jsme se snažili vyjít vstříc – i za cenu toho, že víme, že se podívají na tři reportáže, 

které šly v Událostech, ale jinak by neviděli nic. Oni ten obsah nejen konzumují jinak, ale i 

v jiné délce a v jiném objemu. Ale vyplácí se nám to. Dosah jednotlivých reportáží, jak to 

každodenně vidíme, když jsou dobře tematicky vybrané, je větší zásah než na ČT24. 

 

Sociální sítě sledují mladší lidé než zpravodajskou ČT24 – co vše dělá televize pro to, aby 

nalákala právě mladší diváky k obrazovkám? 

Hlavně tím, aby ten obsah sociálních sítí byl moderní, aby odpovídal tomu, jak mladší cílové 

skupiny to zpravodajství konzumují. Pracujeme s různými žánry. Obrazové žánry – teď 

úmyslně nepoužívám slovo televizní – jsou velmi různorodé. Někdy je prostě působivější 

samo video bez jakéhokoliv komentáře, když je nositelem informace akce a emoce. Je to 

vlastně potom i levnější, než výroba televizní reportáže. Mnohem více pracujeme se žánry, 

pracujeme s grafikou a snažíme se neustále inovovat. To znamená koukat, jak to dělají jinde 

a říkat si, co my v rámci našich možností, které jako televize veřejné služby máme, co z toho 

můžeme použít.  

 

Má ČT24 vzor v nějaké zahraniční televizi, co se sociálních sítí týče? Jaké má ČT24 plány 

s těmito platformami do budoucna? 

Nemáme vzory, ale máme strašně rádi inspiraci. Takže se díváme, jak to dělají jinde. Jak 

přistupují k jednotlivým problematickým bodům. Teď se řešilo například vystupování lidí na 

sociálních sítích, tak jsme se dívali, jak to mají upravené jinde. Díváme se, jaké žánry 

používají, jak často. Jinak naši kolegové z pražskýchi regionálních redakcí jezdí po stážích 

po celé Evropě a po celém světě. Hodně jsou to stáže, které jsou zaměřené právě na sociální 

sítě, na online zpravodajství, hodně se jich odehrává v rámci Eurovize a EBU.  
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Nedílnou součástí sociálních sítí jsou i fake news. Jak se k nim ČT24 staví? 

My se snažíme je především nevysílat. Vyvíjíme maximální úsilí k tomu, aby naše 

zpravodajská produkce nemohla být označena za fake news. Nemáme ale jednotnou strategii 

případně programový prostor, ať už kdekoliv na vyvracení fake news. My máme zásady pro 

práci s informacemi a těch se držíme. Jejich výsledkem by mělo být to, že my produkujeme 

zprávy, kterým lidi můžou věřit, na které se mohou spolehnout. Hodnověrnost média je 

jednou z největších komodit, které médium může mít. A my ji máme pořád dost vysokou.  

 

Web se bude rozšiřovat o stream ČT24 Plus. V čem televize tuto platformu využije a kdy by 

měla být spuštěna? 

Jednou jsme v mojí kanceláři seděli s Petrem Mrzenou a dívali se na televizi. Ve Sněmovně 

se zrovna konalo důležité jednání, zároveň vypukla velká brexitová krize v Británii, na kterou 

jsme měli připravené studio a do toho policie ten den chytila dva vrahy pumpařky 

z Nelahozevsi. Což byl velice sledovaný případ. A my jsme pořád na té obrazovce měli jedno 

studio a druhé studio v té poštovní známce, to „picture in picture“ a my jsme si říkali: Sakra, 

potřebovali bychom ty televize dvě. Tak jsme si řekli, že bychom mohli něco zkusit na webu 

– a budeme tomu říkat ČT24 Plus. Tak jsme to promysleli a nechtěli jsme, aby kolem toho 

byla agenda, protože když jsem to naznačil ředitelce nových médií, že bychom potřebovali 

nějaké služby, tak se hned začalo řešit, zda to půjde nebo nepůjde. Tak jsme si řekli, že jako 

vždy, když o něco jde, si to uděláme sami. A ono to opravdu tři měsíce postupovala tak, že 

Petr si volal skupiny lidí a těm dával dílčí úkoly a oni se třeba zaráželi nad jejich smyslem, 

ale neviděli ten celek. Ten jsme prozradili zhruba po třech měsících. Řekli jsme si, že bychom 

to rádi vyzkoušeli 17. listopadu. Nejenom v pražských ulicích se toho bude dít hodně a my 

bychom byli schopni nabízet paralelní obsah sestavený do plynule navazujících 

programových bloků. Že bychom tam dali nějaký nemoderovaný, ucelený obsah. Už teď to 

pilotujeme několik dní v týdnu. Je to doplňková služba, není to samostatný televizní kanál. 

Myslím si, že velkou šanci by v tom mohli mít regiony, zejména naše regionální studia. 

Fungovat to bude tak, že si otevřete naše stránky a tam bude záložka ČT24 Plus, vy na to 

kliknete a tam vám něco poběží. Rádi bychom tam časem měli takovou netflixovou 

obrazovku. HbbTV, kterou má čím dál větší počet diváků, to se přímo nabízí. Jako když má 

sport mistrovství světa v něčem – mají tam hlavní obrazovku, ale vy vidíte vedle to, co se 

děje na sousedních kurtech. Takto si představujeme, že to bude.  
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Jak vzpomínáte na začátek vysílání ČT24?  

Začalo to těmi zprávami ve 12 hodin, které moderoval Bohouš Klepetko z tehdejší sedmičky. 

A já jsem Michalovi Kubalovi říkal: Tak jsme to konečně spustili. A Michal mi říká: Už se 

to nikdy nezastaví. Taky si vzpomínám na jeho větu: To by se to stavěla nová televize, kdyby 

nás bylo víc než pět. Tady k tomu byl totiž neuvěřitelný odpor. První zpravodajskou televizi 

jsem spoluzakládal na Slovensku v roce 2001. A bylo to peklo. Ale na peklo, které přes ty 

nepříjemnosti, které tam byly občas docela dramatické, na které vlastně člověk docela rád 

vzpomíná. Na rozjezd ČT24 ale vlastně nevzpomínám rád. Protože takových klacků pod 

nohy, co jsem zažil. Bylo to hodně nepříjemné. Protože tady to spiknutí průměrných a 

povalečů… najednou viděli, že musí celý den pracovat. Pořád říkali: zkazí tady vysílání, 

zkazí zpravodajství, no jo, Šámal, založil televizi na Slovensku, tak ještě chce dokázat, že to 

umí v Čechách. Teď jsem si uvědomil, jak se režisér Marhoul vytahoval, že si splnil svůj sen 

a že na toho diváka kašle. V tom roce 2005 jsem si taky splnil svůj sen, ale na rozdíl od jeho 

snu ten můj je levnější, efektivnější, už skoro 15 let na něm zhruba tisíc lidí nachází docela 

dobrou práci. Jedny zprávy, které tady vyrobíme za dvacet tisíc, tak vidí třikrát tolik lidí, než 

uvidí Nabarvené ptáče za celý život.  

 

Příloha 2: Polostrukturovaný rozhovor  

s vedoucím sociálních sítí ČT24 Oldřichem Borůvkou, 5. 11. 2018 

 

Jak přistupujete k uživatelům sociálních sítí? Jaký obsah jim nabízíte? 

Obsah vždy vychází z naší hlavní agenty, jakožto ČT24, to znamená z televizního vysílání.     

Z toho vychází i všechna naše pravidla pro umísťování témat, konkrétních událostí                       

i akcí na sociální sítě ČT24. Samozřejmě do jisté míry přizpůsobujeme ten obsah právě pro 

toho konzumenta, který sleduje náš obsah prostřednictvím sociálních sítí. A to ať už po 

formální stránce, nebo taky do jisté míry po obsahové stránce, kdy si máme možnost dovolit 

třeba trošku odlehčenější dikci. 

  

Jakým způsobem komunikujete s uživateli sociálních sítí? 

Příjemce v tomto případě komunikuje s námi – v tom ohledu, že nějakým způsobem reaguje 

na ty konkrétní příspěvky. To znamená, že buď nám dává lajky, nebo jiné emotikony, které 

tam jsou k dispozici, komentuje, což je pro nás samozřejmě hodně důležité, protože i to 

sociální sítě v současné době vyžadují, tak aby se ten obsah potom distribuoval dál k vícero 
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lidem. A nakonec taky sdílí. Takže to je ta interakce   ze strany toho, který konzumuje náš 

obsah. Co se týče té komunikace směrem k divákovi, tak vlastně my musíme vycházet z toho, 

co je úzus České televize jako takové a vůbec ČT24 – a to je Divácké centrum. To je tady pro 

nás univerzální platforma pro jakékoliv dotazy, které se týkají ať už třeba obsahové části, 

formální části našeho vysílání, potažmo i třeba vydávání na sociální sítě. Čili pokud diváka 

něco konkrétního zajímá, tak má možnost zeptat se Diváckého centra. Což ale neznamená, 

že pokud se nás někdo na něco zeptá na sociálních sítích prostřednictvím komentářů, tak že 

bychom na to nereagovali, ale už vybíráme ty typy komentářů, na které reagujeme. I v 

podstatě z titulu věci můžeme reagovat a nemůžeme reagovat. To znamená pokud se jedná 

třeba o nějaké čistě technické věci např. jestli budeme někdy dávat ještě nějaký pořad znovu, 

tak na to samozřejmě odpovědět můžeme, to není žádné tajemství. Ale pokud by se třeba 

jednalo o výběr hostů, na což se nás někdy také diváci ptají prostřednictvím komentářů, tak 

to už je záležitost našich dramaturgických, potažmo editoriálních záměrů. A pokud by to 

třeba chtěl někdo rozporovat nějakým způsobem, což se občas taky někdy děje, tak od toho 

už potom existuje ta platforma Diváckého centra. 

  

V čem se liší komunikace s uživateli sociálních sítí od komunikace s televizním divákem? 

Jak se liší věkové složení muži/ženy? Podle čeho se rozhodujete, co budete lidem na 

sociálních sítích nabízet?  

Liší se výrazně. To první je samozřejmě ten věk, kdy je naše věková kategorie poměrně 

výrazně odlišná a výhradně se neshoduje s tou, která se dívá na vysílání nebo na jiné formáty, 

které nabízíme, třeba jako je web. I to je ten důvod, proč musíme ten obsah nějakým 

způsobem přizpůsobovat. Druhým důvodem je to, že opět jako jiná kategorie diváků – 

tentokrát už ne věková – ale třeba i co se týče úrovně vzdělání, nebo i zájmů o konkrétní 

témata, tak opět ta skupina je jiná. Snažíme se být o něco „lidštější“, co se týče té 

komunikace na sociálních sítích. To znamená, že si můžeme dovolit psát trošku odlehčeněji, 

než třeba to, jakým způsobem komunikují moderátoři ve vysílání, nebo jakým způsobem jsou 

vystavěné reportáže. Je to například hezky vidět na tom, že ve vysílání bychom standartně 

neměli oslovovat. Zároveň bychom neměli říkat, že „u nás“, ale měli bychom říkat „v České 

republice“. To jsou všechno takové drobné nuance, které si třeba nemůžeme dovolit ve 

vysílání, ale můžeme si je dovolit právě na sociálních sítích ČT24. A to právě proto, abychom 

byli bližší těm divákům a sledovatelům, které se snažíme oslovit. Protože je ta skupina lidí 

odlišná, tak tu agendu do jisté míry přizpůsobujeme. To znamená, že se jim samozřejmě 
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snažíme nabízet to všechno, co nám přijde klíčové, zajímavé, co je potřeba, aby o tom 

veřejnoprávní médium ať už jakýmkoliv způsobem informovalo. Zároveň si tam můžeme 

dovolit dát řekněme víc soft news, víc zajímavostí, víc toho, co by se standartně do vysílání 

nevešlo, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak i tím způsobem můžeme ty diváky oslovit. V tomto 

máme tedy rozvolněnější pole působnosti, byť samozřejmě ta pravidla jsou i přesto pevně 

daná, ale jsou trochu odlišná od vysílání jako takového. Publiku se přizpůsobujeme, veškeré 

instituce – mediální i nemediální – by se měly přizpůsobit tomu, kdo ten produkt, ať už je to 

cokoliv, konzumuje. V našem případě je to zpravodajství a je známé, jaké skupiny se právě 

nachází na těch sociálních sítích, tak samozřejmě tomu my ten obsah přizpůsobujeme. Ale 

neznamená to, že když víme o tom, že nás sleduje taková nebo taková věková kategorie, tak 

tam nedáme informaci o tom, že důchodci dostanou přidáno. Spíš tou formou se snažíme i 

takovou zprávu přizpůsobit třeba těm, které by to na začátku vůbec nezajímalo. 

  

Představte, prosím, každou z vašich internetových platforem. 

Co se týče všech sociálních sítí, tak ten základní cíl je úplně stejný: snažíme    se obsah, který 

produkujeme v rámci ČT24, dostat i dál a k jinému publiku. Oslovit víc lidí, oslovit jiné lidi, 

než se na nás koukají a ukázat jim ten obsah, který už je tady vyrobený. Byť v nějaké do jisté 

míry pozměněné podobě tak, aby je to zajímalo. Tím druhým cílem je to, abychom taky 

upozornili na to, že existuje i ta televize. Že to nejsou jen sociální sítě, ale že pořád i ten náš 

obsah je původně televizní a v té televizi je třeba toho ještě víc, například: tady se můžete 

podívat večer na rozhovor, protože jsme pozvali toho a toho. Čili je to do jisté míry poutání 

právě zpět na to vysílání ČT24. Samozřejmě nedílnou součástí sociálních sítí je taky web 

ČT24, čili i to je samozřejmě další cesta, jak právě prostřednictvím sociálních sítí dostat 

čtenáře právě na ten web. Protože samozřejmě máme možnost dávat články    na sociální 

sítě a taky to děláme tak, abychom zase posílili tu značku webu ČT24. Facebook máme od 

roku 2005, Twitter od roku 2010, Instagram jsme začali aktivně využívat od roku 2017. 

Používáme taky Google Plus, což je pro nás stále docela otazník. Od toho už v současné 

době ale upouštíme, obsahu tam dáváme čím dál méně. Mimo jiné je to i z toho důvodu, že 

ta sociální síť bude končit. Už jsou to spíše dozvuky toho, co jsme tam dávali. Byť na tom 

Googlu Plus jsme kopírovali skoro vše, co jsme dávali na Facebook. Jednotlivé zaměření 

platforem vychází už vlastně z jejich podstaty. Facebook je například dost obrazové médium 

– je to médium, kde je potřeba člověka zaujmout nejenom tou informací, ale i formou. Člověk 

nesmí myslet jenom na to, že tam vydá třeba zajímavý text, to by nejspíš úplně nefungovalo, 
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ale musí hodně pracovat s audiovizuálním dojmem. Hodně pracujeme s videem,                            

s fotografiemi, s různými grafikami a tak dále.  Našemu publiku je mezi 25-34 lety, to je to 

nejsilnější zastoupení. Snažíme se ho oslovit právě tou agendou, o které si myslíme, že tuto 

skupinu lidí zajímá.  Byť to neznamená, že bychom je ochuzovali o nějakou jinou agendu, 

ale spíš ten formát přizpůsobujeme tomu, aby to fungovalo co možná nejlíp. Na Instagramu 

je docela zajímavé, že i přestože se mluví o tom, že je to platforma spíš pro mladší lidi než 

je Facebook, tak konkrétně na Instagram ČT24 se nejvíc kouká stejná věková kategorie jako 

na Facebook ČT24 a teprve potom je to ta mladší, což je tech 17-24 let. Hlavní cílová 

skupina je pro nás stejná. Naopak co se týče toho zaměření a toho, jak jsou schopni na 

Instagramu konzumovat zprávy, tak tam už je to úplně jinak. Tam už k tomu musíme 

přistupovat poměrně hodně odlišně   a tu zprávu podávat takřka úplně obráceným způsobem 

než třeba na Facebooku. Twitter byl vytvořený takřka pro zpravodajství jako takové, není to 

už tak obrazová platforma, jako třeba Facebook a už vůbec nemluvě o Instagramu. Přesto 

se hodně vyvíjí. Například teď je povolený dvojnásobný počet znaků. Ale zároveň lidi už 

zdaleka tolik neslyší na ty „textovky“, ale už tam taky mají stále více zájem o obraz. Třeba 

o fotografii, o grafiky nebo o video. Ale tam je pro nás opravdu nejdůležitější primárně ta 

informace jako taková a potom to, jakým způsobem ji podáme. Už z toho titulu, že ji zase 

sleduje jiná skupina lidí, která se víc zajímá o tu agendu zpravodajství toho veřejnoprávního 

média. 

 

Jaká platforma je „vlajkovou lodí“ ČT24? 

To se nedá říct. Vlajkovou lodí ČT24 je samozřejmě vysílání. Například web a sociální sítě 

jsou naprosto odlišné platformy, které nejdou porovnávat. Je pravda, že na sociální sítě se 

v současné době dívá více lidí než právě na web ČT24, na druhou stranu na webu zase lidé 

tráví víc času, když už si nějaký článek otevřou. Co se týče sociálních sítí – tam ty informace 

jdou daleko více po povrchu než třeba právě na webu. Musí se tedy rozlišovat mezi mnoha 

parametry. Jedna věc je to, kolik lidí co sleduje, ale potom taky je parametr kolik lidí jak 

sleduje právě ten konkrétní obsah. 

 

Zlomový rok 2017, kdy web ČT24 i sociální sítě přešly pod Zpravodajství. Proč se tak ČT 

rozhodla a jak se proměnil systém práce? 

Rozhodla se z toho z toho důvodu, že do roku 2017 sociální sítě – včetně těch, které pokrývaly 

zpravodajskou agendu – nebyly pod Zpravodajstvím. Což byla zásadní komplikace pro 
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výrobu. Jsme samozřejmě televize, takže z logiky věci bychom měli co nejvíc zpracovávat 

video a vůbec s ním nakládat pro výstupy, které máme na sociálních sítích, ale tím, že ty 

sociální sítě byly ve vedlejší budově, tak ten přístup k těm zpravodajským materiálům nebyl 

takový.  Proto jeden z důvodů byl ten, abychom pro sociální sítě měli takový prostor, který 

dokáže nabídnout absolutní vhled do zpravodajství jako takového. To znamená, aby sítě 

mohly čerpat jakékoliv informace, které jsou dostupné tomu televiznímu zpravodajství. Tou 

druhou věcí byla i rychlost – nástroje, které jsme měli před tou změnou byly srovnatelné, ale 

není to vždy jen o nástrojích, ale taky o tom, kdo třeba přijde s nějakou informací. Ty 

informace zpravodajského charakteru se tvoří právě tady, v budově Zpravodajství.    Z toho 

důvodu, abychom měli ty informace co nejrychleji, tak i to byl jeden z klíčových momentů, 

proč jsme se takto rozhodli. Efekt to mělo – změnilo se to, že máme daleko větší přístup ke 

zpravodajskému obsahu, který můžeme využívat pro sociální sítě a přetvářet ho pro formát 

sociálních sítí. Je to taky daleko větší přístup    k informacím, včetně těch vlastních zpráv, 

které nejsou standartně v agendě třeba zpravodajských agentur a tak dále. A taky došlo k 

tomu, že se na zpravodajské sociální sítě začal klást větší důraz. Na základě toho jsme dostali 

víc možností, ať už personálních nebo co se týče technického zázemí, jak s těmi sítěmi 

nakládat. To znamená, že teď máme větší kapacity pro to, abychom na sociální sítě 

umisťovali ten obsah, který považujeme za relevantní pro ty, co nás sledují. U sociálních sítí 

nedošlo pouze k fyzickému stěhování, ale tam na rozdíl od webu došlo i k naprosté změně 

struktury, kdy na základě toho vznikla redakce, která je určená pro sociální sítě ČT24. Na 

sociálních sítí pracovalo několik málo lidí, kteří pracovali jako „síťaři“, podíleli se na tom 

další, kteří už ale byli zároveň i „webaři“. Teď máme skupinu lidí, která má za úkol věnovat 

se primárně sociálním sítím. 

  

Jaké je věkové složení a poměr mužů a žen, kteří sledují sociální sítě ČT24? 

Tam je to hodně vyrovnané. Ti, co se dívají na ČT24, tak tam je mikropřevaha u mužů, kdy 

máme zhruba nějakých 52 procent mužů, 48 procent žen. Ale potom samozřejmě hodně záleží 

na konkrétních příspěvcích a na konkrétních tématech. To znamená, že rodičovská dovolená 

může víc zajímat ženy, naopak autosalon v Ženevě bude víc zajímavý pro muže. Čili 

samozřejmě ne všechny příspěvky, které vydáváme, jsou takto zajímavé pro obě dvě tyto 

skupiny. Ale v celku je to tak, že máme takřka shodný počet mužů a žen. Velmi podobné je to 

i na Instagramu a na Twitteru. Tam je možná výraznější převaha mužů, ale opět ne nějak 

extrémně výrazná. 
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Jak probíhá proces zveřejnění aktuální (mimořádné) zprávy na sociálních sítích? 

Liší se to například u mimořádné zprávy. Nicméně ten základní princip zůstává stejný jako 

u zpravodajství jako takového. Než cokoliv zveřejníme, tak si musíme ověřit zdroj, potažmo 

zdroje. Musíme k tomu zjistit relevantní informace, než takovou zprávu vypustíme. Ten 

mechanismus je stejný, jako u vysílání. Ze začátku bývají informace o jakékoliv události 

spíše kusé. Proto je dáme nejdříve na Twitter, v momentě, když už dokážeme udělat nějaký 

ucelenější profil, nějakou zprávu, tak v ten moment ji vydáváme na Facebooku. Protože na 

rozdíl od Twitteru máme daleko víc omezený prostor, kolik zpráv vydávat a nevydávat, tudíž 

musíme chvilku vydržet, abychom zjistili, do jaké míry je ta informace relevantní, do jaké 

míry má nějaký vývoj a samozřejmě co těm čtenářům můžeme nabídnout. Aby to v ideálním 

případě nebyla jen textová informace, ale aby to mělo už nějaký přesah. Co se týče 

Instagramu, tak tam v současné době začínáme hodně pracovat například s Instastories, čili 

s těmi rychlými zprávami v našem případě. Byť ne vždycky to jsou zprávy, samozřejmě. 

Potom samozřejmě záleží, do jaké míry je ta konkrétní zpráva tzv. developing story, tedy 

vyvíjející se příběh. Pokud ano, tak samozřejmě přidáváme další a další příspěvky, dokud je 

to aktuální a my získáváme nějaké nové informace. Pokud ta zpráva tím, jak se vydá, tak se 

zároveň uzavře, protože už tam není žádný další posun, tak na základě toho tomu 

přizpůsobujeme to další vydávání, popřípadě i nevydávání. 

 

Prochází příspěvky či témata nějakým sítem? Podle čeho se editor rozhoduje, co na jakou 

platformu umístí? 

Samozřejmě ano. Například co se týče ověření, jestli je zpráva fakticky správně, jestli to není 

například fake news. Potom se samozřejmě rozhoduje o tom, jestli je relevantní například 

pro všechny sociální sítě, nebo je vhodná jenom pro tu či oni sociální síť na základě jejího 

charakteru, jestli je zpravodajská, jestli je to víc soft news, čili těch parametrů, na základě 

kterých pak tu zprávu editor vydává na sociální síť, je několik. Je to samozřejmě síto. Ať už 

po té obsahové, nebo formátové stránce. Když je například Instagram čistě vizuální médium, 

tak bychom tam nedávali například v takovém objemu zprávu, která je bez audiovizuálního 

obsahu. Dali bychom ji tam v nějaké zkrácené podobě. Naopak kdyby byla čistě vizuální, ale 

už té zpravodajské informace by tam nebylo tolik, tak bychom ji naopak na Instagram dali, 

ale zvažovali bychom, jestli je to nosné třeba pro Twitter. 
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Jak fungují dosahy příspěvků? Podle čeho se počítá úspěšnost zprávy? 

Každá sociální síť má svá pravidla pro to, jak distribuuje svůj obsah. Některé sociální sítě 

distribuují veškerý obsah, který ten člověk, profil, či stránka vydá. Jiné sociální sítě vydávají 

obsah jen určitému okruhu lidí, který se následně rozšiřuje anebo se taky nerozšiřuje. A to 

podle úspěšnosti té zprávy. Úspěšnost zprávy rovná se, jestli na ni ti lidé, ke kterým se 

dostane, nějakým způsobem reagují anebo na ní nereagují, jestli je nezajímá. Jejich reakce 

na zprávu je pro nás dost důležitá informace. My se snažíme vydávat takový typ zpráv a 

vydávat je takovým způsobem, aby na to lidé jakýmkoliv způsobem reagovali. Snažíme se 

také přizpůsobovat algoritmu Facebooku tak, abychom – aniž bychom jakkoliv ovlivňovali 

relevantnost zpráv – ji dostali k co možná největšímu objemu lidí. Facebook si totiž nejdříve 

vybere konkrétní, poměrně dost malý vzorek lidí, kteří nás sledují, a čeká na to, jestli na to 

ti lidi jakýmkoliv způsobem zareagují. A pokud ano, tak tu zprávu šíří dál. Pokud ne, tak tu 

zprávu šíří velmi omezeně. My to můžeme ovlivnit tím, jak konkrétně tu danou zprávu 

pojmeme. Kdybychom měli velmi zajímavou zprávu, ale vydali bychom ji jenom textově a 

ještě k tomu tím způsobem, že bude velmi strohá, tak to toho konzumenta velmi 

pravděpodobně nezaujme. Když ten text ale napíšeme poutavě, zajímavě a pokud tu zprávu 

obohatíme o nějaký ten audiovizuální obsah, tak ta pravděpodobnost toho, že ty lidi 

zaujmeme, je nesrovnatelně větší. Samozřejmě v tom posledním kroku je to samozřejmě už 

jen na té do jisté míry umělé inteligenci Facebooku, jestli tu zprávu bude posílat dál, nebo 

nebude. To, co bude posílat dál nebo nebude – tomu se říká dosah. Právě dosah je parametr 

toho, kolika lidem se ta konkrétní zpráva zobrazí     na jejích obrazovce. Ten parametr se na 

přelomu roku 2017 a 2018 trochu měnil, předtím to nebylo o tom, jestli se zpráva zobrazí na 

obrazovce, ale jestli se to ukáže na zdi toho konkrétního uživatele, ať už na ni „najede“ nebo 

ne. V každém případě se to počítalo jako dosah. Od začátku roku 2018 se za dosah považuje 

pouze to, kdy se ta zpráva reálně ukáže na obrazovce. Už jen to, že si budete prohlížet zprávy            

na displeji a na tom displeji se ta zpráva jakkoliv ukáže, tak nám se započítá jeden dosah.     

I když jen přejedete. 

 

Co je pro ČT24 směrodatné? „Lajky“ nebo dosah? 

Důležitých je pro nás několik parametrů. Bohužel to není tak jednoduché, že bychom si řekli, 

že když máme dosah zprávy tolik a tolik, tak je úspěšná a tím to končí. Protože ten údaj 

nemusí být vždy stoprocentně relevantní. Protože v různé roční období, v různé měsíce,             

v různý čas je i na internetu, potažmo na sociálních sítích, jiný počet lidí. I přesto, že třeba 
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ta zpráva je zajímavá, ti lidi na ni reagují a trefili jsme se do jejich vkusu, tak Facebook to 

nemusí distribuovat tolika lidem, protože toho času ti lidi tam prostě nejsou, na té sociální 

síti. Takže ne vždy to musí být naprosto relevantní. Jeden z klíčových parametrů                       

pro zhodnocení, jestli ten příspěvek je úspěšný, nebo není, tak je právě dosah. Byť ho 

nemůžeme stoprocentně kvantifikovat. Přestože dvě různé zprávy můžou mít stejnou kvalitu, 

můžou mít stejné interakce, lidi na to můžou reagovat podobně, ale jedna bude mít dosah 

větší, druhá menší. Proto to nemůžeme brát úplně jako stoprocentní bernou minci. V každém 

případě se aktuálně těšíme z toho, když máme u jednoho z příspěvků dosah nad sto tisíc 

uživatelů, tak to jsme rádi, naopak když máme třeba pod dvacet tisíc uživatelů, tak to úplně 

rádi nejsme. Potom je to samozřejmě počet těch interakcí, což jsou samozřejmě                              

ty lajky, ta sdílení, ty komentáře. Plus ještě časová osa. My třeba měříme, když nám dá tolik 

lidí tolik lajků za určitý časový úsek, třeba za hodinu, tak víme, že ta zpráva už je úspěšná, 

ať už se s ní bude dít cokoliv. Může se stát, že i přesto, že má nějaká zpráva slabší dosah, 

než bychom chtěli, aby měla, tak přesto nás třeba těší, že na ni lidi reagovali. Potom nám 

třeba dojde, že ten slabý dosah je z toho důvodu, že jsou prázdniny. 

 

Vyprodukovala v minulosti ČT24 nějaké virální video? 

Každý pojem virál vnímá jinak. Někdo za něj považuje například video, které je úspěšnější 

než ostatní. My to vnímáme tak, že virální je pro nás v moment, kdy se dostane k většímu 

okruhu lidí, než nás stabilně sledují. Když to vezmu jednoduše, tak když nás sleduje třeba tři 

sta tisíc lidí a to video či jiný příspěvek má tři sta tisíc lidí dosah, tak to je pro nás virální 

příspěvek. A těch byla spousta. Z poslední doby to byly třeba příspěvky související                           

s 28. říjnem, kdy dosah některých příspěvků byl hodně nad milion uživatelů. Mezi ty 

nejúspěšnější patří příspěvky související s nehodou       ve Studénce, tam byly dosahy nad 

deset milionů lidí. Obecně pro nás je virální příspěvek takový, který má dosah ve výši sta 

tisíců. 

 

V jakých případech využívá ČT24 MOJO, v čem je tento způsob natáčení přínosný? 

Co se týče vysílání, tak se MOJO používá v momentě, kdy už nestačí ta technika, kterou 

standardně máme. To znamená, že když se jede k nějaké aktuální události, ale jede se za ní 

bez přenosové techniky, ale materiály potřebujeme co nejdřív, tak v ten moment je pro nás 

nejsnazší způsob to, aby ten redaktor nebo kameraman měl u sebe tablet nebo telefon a 

natočil obrázky na něj. Obě tato zařízení taky umožňují příspěvek dále sestříhat. A hlavně 
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poslat do redakce ČT24 tak, aby ho co možná nejrychleji zpracovali. Největší přínos této 

technologie je ve zrychlení přenosu nejen informací, ale především toho audiovizuálního 

obsahu. Samozřejmě to taky souvisí     s kapacitami, protože kapacity ČT24 a štábů ČT24 

jsou omezené, takže v případě, kdy se to děje extrémně moc, tak potom se sahá i k mobilní 

žurnalistice. Další oblastí, kde MOJO využíváme, jsou také sociální sítě. Tam denně 

používáme telefony pro natáčení videoobsahu. Má to několik důvodů. Kromě toho 

kapacitního důvodu je to i důvod takový, že videoobsah, který vzniká v telefonech, je dost 

blízký sociálním sítím. Takže někdy to vlastně paradoxně i pro ty sociální sítě může být 

benefit, že je to natáčené právě tímhle způsobem. 

 

 Co se týče živého vysílání na ČT24 – je nějaký maximální počet, který na Facebooku 

nesmíte překročit? Jaké formáty a témata mají největší sledovanost? 

Maximální počet není a ani nemůže být, popírali bychom princip zpravodajství. Není to 

omezené ani technicky, můžeme živě vysílat tolik věcí, kolik potřebujeme. Samozřejmě na to 

musíme hledět z toho důvodu, že kdybychom ten Facebook zahltili, tak on potom bude                

s každým dalším příspěvkem ty další distribuovat méně. Tam ale hodně záleží na tom, zda 

mají příspěvky podobný obsahový charakter, nebo jsou úplně jiné. To primární omezení tam 

není, byť máme vnitřně stanovené nějaké v uvozovkách limity, kolik standartně nechceme 

překročit živých vstupů, ale není to ten klíčový parametr. To číslo je přibližně deset živých 

vysílání denně. 

  

Co musí splňovat téma, které by se mohlo živě vysílat? 

Není to tolik o tématu, jako o tom, zda je to něco aktuálního a co má natolik relevantní 

informaci, že je vhodné to přenášet okamžitě živě. Kdybychom například přenášeli 

sedmihodinové jednání o něčem, tak samozřejmě ten přínos tam nemusí být tak velký. Když 

ale budeme přenášet tiskovou konferenci o které víme, že během pár prvních desítek vteřin 

nebo minut zazní nějaká klíčová informace, tak v tom případě je to pro nás nesrovnatelně 

relevantnější. Co se týče témat – nedá se to takto určit. Mělo by to ale splňovat nějaké 

parametry, aby to bylo přínosné pro živý přenos. 

 

Co dělá ČT24 pro to, aby přilákala mladší diváky k televizním obrazovkám? 

Je to mimo jiné to, že jsme na těch sociálních sítích a máme web. To je určitě jedna                            

z klíčových věcí. Taky se občas třeba setkáváme s lidmi, kteří jsou aktivní                                                 
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na sociálních sítích, nebo děláme různé prohlídky pro školy, přednášky, semináře                                  

i školení. Není to ale tak, že bychom se rozhodli, že televize je zastaralý formát, který za 10 

nebo 15 let nikdo nebude sledovat, naopak se potvrzuje v posledních letech, že ten trend je 

opačný. Zároveň spousta mladých lidí nemá televizi a sleduje jiné formáty.                                

Proto i prostřednictvím těch sociálních sítí se snažíme dát najevo, že tady ta televize je a že 

sice z ní dáváme nějakou obsahovou část na tyto platformy, ale že další část obsahu můžou 

najít právě v tom zpravodajství. Sítě se do jisté míry používají k propagaci té naší klíčové 

platformy, což je vysílání jako takové. 

 

Proč na Facebooku vznikly stránky různých pořadů, jako například                                          

Události, Události, komentáře nebo Interview? Uvažuje ČT24 nad tím, že počet profilů 

zredukuje? 

Záleží na charakteru pořadu, není to tak, že co pořad, to automaticky profil. Každý z těch 

pořadů se snaží logicky nějakým způsobem zviditelnit. Ať už primárně    v tom vysílání, nebo 

i prostřednictvím jiných platforem. Stránka ČT24 na Facebooku je primárně zaměřená na 

obsah, jako takový. Není tam už příliš prostoru pro to dělat promo či upoutávky pro ty 

konkrétní pořady. A právě proto vznikly profily pořadů. Dávají tam sice i aktuální 

zpravodajskou agendu, ale taky různé formy upoutávek, například rozhovory s moderátory. 

Nechystáme se na nějakou velkou čistku, ale je pravda, že například u některých zjišťujeme, 

že ty stránky příliš nefungují, že by bylo vhodné trochu změnit formát. Neznamená to, že když 

nějakou stránku založíme, tak že bude fungovat do sta let. Například když zanikne pořad, 

zanikne logicky i stránka. 

 

Do jakého formátu se nejčastěji zpracovávají odvysílané příspěvky? 

Nelze říct jeden formát, do kterého příspěvky nejčastěji přetváříme. Jedna konkrétní reportáž 

se hodí na to, že ji dáme na sociální sítě celou, plus přidáme titulky, protože lidi se na 

sociálních sítích moc nezajímají o zvuk, takže aby z toho něco měli. Další varianta je udělat 

z natáčení galerii, nebo udělat zkrácenou verzi. Když jde například o rozhovor, tak lidi se 

nechtějí dívat na tzv. mluvící hlavy po dobu dvou hodin. V tomto případě přistupujeme častěji 

k formátu článku, kde je ten rozhovor přepsaný. Čili těch variant je spousta a není jedna, 

kterou bychom preferovali. 
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Jaká je spolupráce mezi Facebookem a webem ČT24? 

Máme daný průměrný počet příspěvků, který by měl pocházet z webu a který i odpovídá 

mixu, abychom saturovali diváky, které máme na sociálních sítích. Přibližně 40-50 procent 

obsahu Facebooku pochází právě z webu. Záleží samozřejmě hodně na konkrétním dni, na 

konkrétních událostech, některé dny jsou více vizuální, některé jsou více textové. Tomu to 

samozřejmě přizpůsobujeme. Není to tak, že bychom denně museli splnit konkrétní procento 

objemu z webu. Dáme tam nějakou informaci a pokud by si o ní chtěli lidé rozšířit povědomí, 

tak se můžou podívat na web. Na ty sítě nemůžeme dát tolik obsahu, jako na web. Snažíme 

se ale o to, aby web byl zastoupený poměrně výrazně, nejčastější typy příspěvků na 

sociálních sítích jsou právě ty články. Potom dochází na videa, na fotky, grafiky, a tak dále. 

Není to ale tak, že sociální sítě jsou promo webu. Snažíme se, aby to byla samostatná 

platforma a kdyby náhodou došlo k tomu, že by byl web mimo provoz, tak aby sociální sítě 

dokázaly být nezávislé. 

 

Jací jsou Češi konzumenti videí na Facebooku a webu? 

Češi jsou na tom možná aktuálně o něco málo hůř než v některých západních státech, ale ani 

ne tak z toho důvodu, že by je video nezajímalo, ale je to dané i jednou technickou věcí, kdy 

stále nejsou mobilní data tolik dostupná. Ať už po finanční stránce nebo technické, jako třeba 

někde jinde. Zatímco v Česku si někdo řekne: raději se na to video nepodívám, nebo se 

podívám až doma, protože bych neměl dostatek dat na cokoliv dalšího, to lidi v jiných zemích 

tolik netrápí. 

  

Příloha 3: Polostrukturovaný rozhovor  

s vedoucím sociálních sítí ČT24 Oldřichem Borůvkou, 27. 11. 2019 

 

Jakým způsobem upravujete reportáže, které umisťujete na sociální sítě?  

Stopáž odpovídá tomu, co se standardně odvysílá, protože to tempo často odpovídá právě 

těm sociálním sítím. Snažíme se vybírat ty typy reportáží a ty formáty reportáží, o kterých 

víme, že by mohly fungovat právě i na sociálních sítích. Co se týče úprav – tam jde primárně     

o titulkování. A to z toho důvodu, že lidi, kteří konzumují obsah ze sociálních sítí, tak nejsou 

příliš zvyklí poslouchat a využívat tu zvukovou stopu. To znamená, že si to pouští jenom po 

té obrazové stránce. Proto tam jsou potřeba titulky.  
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Jak se snažíte na sociálních sítích komunikovat – v rámci příspěvku i komentáře? Co musí 

„provést“ diskutující, aby mu byl komentář skryt či smazán? Má ČT24 aplikaci, která dokáže 

například rozeznat sprosté slovo a komentář smaže?  

Všechny sociální sítě mají nějaká vlastní pravidla, ze kterých se následně vychází. Můžeme 

je pak mít buď trochu striktnější, nebo nějakým způsobem upravené, ale vždycky to musí 

vycházet z pravidel té dané sítě. To je asi nejlépe vidět právě  u Facebooku. Ten má takzvané 

zásady komunity, podle kterých se řídí Facebook a všichni uživatelé této sociální sítě. 

Protože to je vlastně v těch podmínkách, když si uživatel založí profil, že musí respektovat 

právě ty zásady komunity. Na základě toho my máme ještě vytvořená pravidla diskuze, která 

máme zveřejněna na facebookové stránce ČT24 a chceme, aby ti uživatelé, kteří tam 

komentují naše příspěvky, za což jsme rádi, tak aby ta pravidla diskuze dodržovali.                

Chceme, aby tam lidi komunikovali věcně a slušně. A naopak aby se vyvarovali věcí, které 

odporují právě i těm zásadám komunity Facebooku. To znamená, aby se vyvarovali vulgarit, 

urážek, projevů násilí, nenávisti, rasismu, xenofobie a podobně. Samozřejmě pokud dochází 

k tomu, že se tam objevují profily, která porušují tato pravidla, tak na to máme následně 

různé naše parametry, podle kterých se poté rozhodujeme, co s tím konkrétním komentářem 

udělat. To znamená, že máme čtyři varianty. Buď ten komentář skryjeme, což je to nejmenší, 

co pro to můžeme udělat, můžeme ho smazat, nebo toho uživatele můžeme zabanovat – 

zablokovat jeho přístup na ty stránky. Děláme to především v případě, kdy dochází 

k opakovanému prohřešku u toho daného profilu. To znamená, že když se několikrát objeví 

porušení pravidel, tak v ten moment poté přistupujeme k zablokování toho uživatele. Když 

se například objeví několik vulgarit v několika příspěvcích za sebou, tak nejdříve my ty 

příspěvky mažeme, protože je ani nemůžeme a ani nechceme mít na té stránce. V momentě, 

kdy se tam ty komentáře objevují dál, tak potom přistupujeme právě k tomu zabanování. Což 

ale neznamená, že uživatel by se k té stránce nemohl dál dostat, protože stránka je veřejná, 

akorát on na ni už nemůže dávat další příspěvky. Tohle často souvisí i s takzvanými troly, 

kdy oni jsou „živeni“ na tom, že tam právě tyto typy příspěvků dávají. Trolové třeba často 

dělají to, že se vyjadřují k úplně jiným tématům, nebo tam takzvaně „spamují“, to znamená, 

že tam dávají odkazy na jiné články, na jiná témata, která s tím nesouvisí. I na tohle myslí 

nejen naše pravidla diskuze, ale také zásady komunity a my máme možnost takový komentář 

smazat. 
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Jakou má zkušenost má ČT24 s „troly“?  

Nedá se to generalizovat pouze na troly – obecně s příspěvky a komentáři, které by neměly 

být na naší stránce, protože neodpovídají pravidlům, tak s těmi se setkáváme na denní bázi. 

Denně se mažou minimálně desítky, v některých případech stovky příspěvků. Sám Facebook 

umožňuje vytvořit si seznam slov. Když je ten komentář obsahuje, tak se ten komentář 

neukáže. Ale samozřejmě potom projíždíme každý jednotlivý příspěvek a prohlížíme, zda 

když prošel tím filtrem, tak jestli je v pořádku nebo je tam nějaké pochybení ze strany toho 

uživatele. Když jsou to denně tisíce komentářů u těch přibližně třiceti příspěvků, které za ten 

den vydáme, tak samozřejmě potom je k tomu adekvátní i počet těch, které mažeme.  

 

Nepřemýšleli jste o tom, že u některých příspěvků zakážete diskuzi?  

Tohle úplně nechceme. Nemělo by to být součástí veřejnoprávní strategie, že tady si můžete 

povídat a tady si povídat nemůžete.  

 

Na jaké dotazy a komentáře reagujete?  

Pro komunikaci s diváky je vyčleněno Divácké centrum. Právě to má za úkol komunikovat 

s diváky na základě jakéhokoliv podmětu. Naopak komunikovat prostřednictvím jakékoliv 

jiné platformy Česká televize nemá zadané. Na základě toho my na sítích reagujeme na 

komentáře, pokud jde čistě třeba o nějakou faktickou poznámku, faktický dotaz. Nebo 

například když dojde na to, že máme v postu nějaký překlep a někdo nás upozorní, tak 

poděkujeme za upozornění. Nebo když se někdo zeptá, jestli budeme vysílat nějakou věc – 

tak v takovém případě máme možnost a reagujeme na takové typy komentářů, ale v opačném 

případě necháváme toto privilegium právě Diváckému centru. Není to tak, že kdyby kdokoliv 

položil jakoukoliv otázku na sociálních sítích ČT24, tak že by se na ni automaticky 

odpovědělo, to rozhodně ne.  

 

Jak jste s novou platformou ČT24 Plus spokojení? 

Do konce roku 2019 je tato platforma v pilotním provozu. Ten 17. listopad byl odrazovým 

můstkem – chtěli jsme si to otestovat se vším všudy. Ten ostrý start je plánovaný na začátek 

příštího roku, takže zatím nejsou žádná oficiální data. Princip je takový, že ČT24 má spoustu 

materiálů. Ne zdaleka všechny má možnost odbavit i kvůli tak obrovskému objemu, který 

v současné době je. Na základě toho vznikla tato platforma, která je mimo jiné určena pro 
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sociální sítě i další platformy, na kterých se bude postupně šířit. Z toho pilotního provozu 

vyplývá, že ten zájem na sociálních sítích je až překvapivý. Nebyli jsme si stoprocentně jistí, 

jaký dosah a zhlédnutí tam nakonec budou a nebudou. Nakonec jsme z toho příjemně 

překvapení a v těch dnech, kdy to pravidelně testujeme, tak je to jeden z nejúspěšnějších 

příspěvků toho dne. V tomto ohledu je to zatím velice úspěšný projekt, který se zatím daří 

naplňovat víc, než jsme čekali. Co se týče 17. listopadu – tam to bylo hodně specifické v tom, 

že se na to nezaměřila jen Česká televize, ale i spousta dalších médií se tomu věnovala              

a bylo tam i spousta dnů, které tomu předcházely, nebyl to jen 17. listopad.  Zajímavý 

parametr je i to, že obrovské množství lidí bylo venku – takže ten provoz na sítích nebyl 

zdaleka tak velký, jako třeba v některých jiných dnech. Protože i ta věková skupina, která je 

nejaktivnější právě na sociálních sítích, tak toho času byla třeba na pochodech 17. listopadu. 

Takže ten 17. listopad byl velmi specifický. Ale naopak pokud jde o silné dny, které se týkají 

třeba sněmovních projednávání nebo jiných klíčových tiskových konferencí, tak tam naopak 

ten provoz na ČT24 Plus je docela silný.  

 

Jak vzpomínáš na den, kdy zemřel Karel Gott? Posílili jste nějak tým sociálních sítí?  

Tým je nastavený tak, aby zvládal mimořádné události i v tom standartním nasazení, protože 

teď nejsou různé mimořádné události výjimkou. Jsou takřka několikrát do měsíce, někdy          

i  několikrát do týdne. Takže ten tým je připraven na to, aby zvládal tyto události. V den, kdy 

se to stalo i dny následující, kdy byly různé přípravy, které vyvrcholily tím rozloučením, tak 

tam nějaké drobné posilování bylo. Ale nebylo to tak, že bychom zdvojnásobili obsazení. 

Zajímavé je, že extrémní provoz nezažívaly zdaleka jen tuzemské sociální sítě, ale bylo to 

vidět i v zahraničí. Třeba Google vydával informace o tom, že to bylo svého času 

nejhledanější jméno na českém internetu.  

 

Co by měl dodržovat redaktor, který si založí profesní profil?  

To právě řeší nové opatření o chování zaměstnanců na sociálních sítích, kdy se zjednodušeně 

nerozlišuje, jestli to je profesní nebo soukromý profil. Protože vždy je ten člověk s tou profesí 

bezprostředně spjatý. Je možné samozřejmě tam mít jméno redaktora  a „ČT“, ale kdyby 

tam to „ČT“ nebylo, tak to neznamená, že by pravidla pro chování pro dotyčného redaktora 

neměla platit. Stanovuje to, jak by se kdokoliv, ať už je to zaměstnanec nebo spolupracovník 

České televize, měl na sociálních sítích chovat.  
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Střelba v Ostravě – do komunikace na sociálních sítích se aktivně zapojila i samotná policie, 

která sdílela i fotografii svědka. Ten byl lidmi ale považován za podezřelého, jeho fotku 

sdílela i ČT24. Ta po čase fotografii úplně smazala. Proč jste se k tomuto kroku rozhodli a 

jak hodnotíš přístup policie z pohledu uživatele sociálních sítí a z pohledu novináře?  

Ráno se informace objevila od české policie, která ji zveřejnila na svých sociálních sítích. 

Přičemž to měl být pravděpodobný podezřelý. Nakonec došlo na úpravu, že mělo jít                    

o důležitého svědka, což v momentě, kdy to policie vydala, tak jsme tu zprávu korigovali 

s tím, že nejde o toho pravděpodobného pachatele, ale o důležitého svědka události. Nicméně 

po čase i policie fotografii stáhla. A protože mohlo dojít k poškození té dané                                 

osoby, tak na základě toho jsme se rozhodli, že i my fotografii stáhneme, aby nedocházelo 

k tomu, že by potom byl dotyčný „na pranýři“. Samozřejmě se toho hodně komentářů týkalo. 

Přestože v tomto případě jsme se snažili komentáře kontrolovat, aby tam nedocházelo 

k výrazným prohřeškům a možnému očerňování té osoby, tak jsme se rozhodli, že tuto 

fotografii stáhneme. Aby to byla i ochrana soukromí toho daného člověka. Jinak chování 

policie na sociálních sítích    i mimo ně bylo velmi výjimečné. Byla tam znát velká otevřenost 

a sdílení informací a prosby o pomáhání jednak médií, ale primárně veřejnosti 

prostřednictvím médií. Byl to dost velký zlom v tom, že policie dávala velmi často první a 

velmi rychle informace o vyvíjejícím se případu. I výstupy zástupců policie i vedení 

nemocnice byly velice otevřené. Hodně podněcovali veřejnost prostřednictvím médií k tomu, 

aby se na tom nějak podíleli. Médiím to samozřejmě pomohlo.  I na základě toho média měla 

možnost dopadení svým způsobem pomoct. Myslím si, že tento trend bude pokračovat. 

Samozřejmě bude hodně záležet na tom, jaká konkrétní situace to je. Protože ne ve všech 

případech to může být ku prospěchu věci a v mnoha případech to může být 

kontraproduktivní. Tady se ale vyhodnotilo, že to produktivní to je a z mého pohledu se to 

určitě potvrdilo. Je to zajímavý fenomén. U střelby v Uherském Brodě zdaleka k takovéto 

informovanosti nedocházelo. A to ne v řádu minut, ale ani zdaleka v řádu hodin. Naopak 

tady se vše prožívalo online, je to zajímavý trend, který česká policie nastolila.  

 

 

 

 

 



157 

 

 

Příloha 4: Polostrukturovaný rozhovor 

s redaktorkou EBU Janou Strnadovou, 27. 11. 2019 

 

Jak je často přebírá ČT24 vysílání z jiných televizních stanic? Jako například v případě 

záběrů hořící katedrály a CNN? Jak je takovéto propojení do televizního vysílání náročné? 

Všechny agentury, se kterými máme smlouvu, mají svoje vlastní satelitní kanály určené právě 

pro živé zpravodajství. Právě tyto obrázky, ať už různé nehody, útoky či jiné události, vysílají 

agentury okamžitě. Problém naopak bývá s bilaterálními materiály, například tiskovku 

premiéra Babiše s polským premiérem nám živě asi nabídne málokdo, protože to pro ostatní 

svět není tak zajímavé. Agenturní smlouvu máme samozřejmě i se CNN. V rámci této smlouvy 

je uvedeno, že můžeme hodinu denně propojit jejich vysílání tak, jak běží, pokud je to 

breaking news. Když to bude něco, co je 14 dní staré a nám by se to líbilo to propojit – tak 

to nemůžeme, pokud tam není titulek breaking news. Ty záběry musíme použít tak, jak je mají 

oni ve vysílání – i s těm lištami. 

 

Na Facebooku ČT24 bylo přes hodinu dlouhé vysílání, které zachycovalo požár katedrály. 

Přes jakou službu či televizi se záběry vysílaly? 

Tento přenos byl vysílán přes EBU, vše je jinak dané smlouvou s tou danou agenturou. Zda 

smíme materiály použít na Facebook, na webu, nebo jenom v televizi. Těch variant je 

spousta. Například záběry z Reuters smíme umístit na web jen tak, jak jsme je použili 

v televizi – a nesmí samostatně na web ani na sociální sítě. Každá agentura si ale může dát 

ještě další restrikce i nad rámec té dané smlouvy. Proto je dobře, když v televizi odvysíláme 

něco, co pak můžeme umístit i na web a sociální sítě.  

 

Příloha 5: Polostrukturovaný rozhovor 

se zástupcem webu ČT24 Alešem Měřičkou, 3. 4. 2019 

 

Jaký je profil vašeho čtenáře? Jaký je poměr mezi muži a ženami a jaká věková kategorie 

čte web ČT24 nejčastěji? 

Toto jsou interní informace, se kterými však průběžně pracujeme a vyhodnocujeme skladbu 

našeho publika. 
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Proč pod články chybí diskuze? Jakým způsobem se čtenáři komunikujete? 

Diskuse pod články jsou zrušeny již před lety, podobně jako u britské BBC. Tehdejší ředitel 

sekce Nová média Milan Fridrich tehdy pro média připustil, že důvodem byly mimo jiné 

nevhodné anonymní příspěvky. Čtenáři k diskuzím o tématech využívají FB profil ČT24. 

Dále využíváme standardních komunikačních cest nastavených Českou televizí                        

pro komunikaci s diváky/čtenáři. 

 

Jakým způsobem web ČT24 funguje? Máte nějaké redaktory, kteří se primárně věnují 

například zahraničním tématům? Jezdí redaktoři do terénu nebo primárně využívají 

materiály natočené točícími redaktory? 

Přestože z důvodu zastupitelnosti vyžadujeme jistou míru univerzálnosti, většina redaktorů 

má primární oblast, které se věnuje nejčastěji. Vydávaný obsah je mixem autorského obsahu 

redaktorů webu (ať už pořízeného v terénu nebo z redakce), zpracovaného obsahu 

připraveného pro televizní vysílání a agenturního obsahu. 

 

Jaký je cíl webu ČT24, inspirujete se třeba nějakými zahraničními weby? 

Cílem webu ČT24 je poskytovat rychlé a přesné informace o aktuálním dění, ale také 

zasazení zpráv do širokého kontextu a souvislostí. Inspirací jsou pro nás typicky weby 

špičkových médií veřejné služby, například BBC. 

 

Sociální sítě ČT24 lákají hlavně mladší věkové kategorie. Jakým způsobem se snaží web 

ČT24 přilákat mladší čtenáře?  

Vzhledem k tomu, že naše publikum je obecně výrazně mladší než například publikum 

televize, vycházíme z toho, že již nyní nabízíme obsah, který je pro mladší věkovou kategorii 

čtenářů atraktivní, a to bez toho, abychom se museli mladšímu publiku nějakým způsobem 

podbízet či prezentované zpravodajství banalizovat či „zdětinšťovat“. 

 

Podle čeho se rozhodujete, zda nějakou zprávu rozšíříte a dáte jí větší prostor. Co by měla 

taková zpráva splňovat? 

Bavíme-li se o rozhodování, které zprávy se objeví na horních místech homepage, vychází 

ze zpravodajské závažnosti zprávy, její čerstvosti i zajímavosti pro čtenáře. 
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Jak postupujete v případě aktuální mimořádné zprávy?  

Po vyhodnocení věrohodnosti a spolehlivost informace (obvykle ve spolupráci s redakcí 

vysílání) takovou zprávu zveřejňujeme v režimu “Právě se stalo” se speciální grafikou             

a základní informací. V případě velmi důležitých zpráv odesíláme notifikaci do mobilní 

aplikace ČT24.  

 

Jakým způsobem hodnotíte úspěšnost zprávy a jakým způsobem se třeba zrovna úspěšnost 

hodnotí? Kliky nebo časem, který čtenář na článku stráví? 

Web ČT24 neobsahuje žádnou inzerci, a důležitější než prostý součet zobrazení či návštěv je 

tak pro nás “kvalita” těchto zobrazení či návštěv. Sledujeme tedy důsledně, zda obsah, který 

vydáváme, čtenáři skutečně i čtou, jak atd. Jako médium veřejné služby však necílíme 

výhradně na čísla. 

 

Jaké máte plány do budoucna? 

Obecně chceme pokračovat v růstu počtu našich čtenářů i zkonzumovaného zpravodajského 

obsahu, chceme přinášet novinky z hlediska technologií i formátů. 

 

Jací jsou Češi čtenáři? Baví je více video nebo text? Jaké druhy zpráv je baví nejvíc? 

Všechny české internetové čtenáře si netroufnu hodnotit. Poměrně dobře víme, jaké jsou 

preference a návyky čtenářů webu ČT24, tyto údaje však považujeme za interní. 

 

Jaké typy zpráv zaujmou čtenáře spíše na webu než na sociálních sítích?  

Čtenost jednotlivých článků či témat považujeme za interní informaci. 

 

 

Příloha 6: Polostrukturovaný písemný rozhovor  

s redaktorem Janem Beránkem, 2. 1. 2020 

 

Jaké sociální sítě pro svoji práci primárně používáš a v čem ti právě sociální sítě usnadňují 

práci? 

Nejdůležitější je pro mojí práci Facebooku. Soukromý profil mám nějak od přelomu                                      

let 2008/09, jako asi půlka mojí generace tady v Česku. V té době už jsem                                   

dělal  v ČTK, no a ta soukromá a pracovní role začaly postupně srůstat. Už několik let jsem 
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si uvědomoval, že je potřeba je zase odlišit, no a někdy koncem roku 2017 jsem si založil 

"novinářskou" stránku, navázanou na soukromý účet. Technicky vzato, soukromý profil je 

administrátorem toho pracovního. Followerů je asi 3300. Jsou zajímavý ty skoky; vždycky 

to jsou velký události nebo témata, kde je člověk vidět - dvakrát podtrženo - na sockách. 

Málokdo si tě přidá jen proto, že tě viděl včera v televizi. Časem se to vyprofilovalo; to, co 

jsi, tě na sockách stejně neomylně doběhne. Takže ten profil začal být postupně hodně silný 

mezi lidmi okolo dopravy, najmě železničáři nebo fanoušky železnice, druhá asi 

nejpočetnější skupina jsou profesionální řidiči. Od nich to taky nejčastěji schytávám. :) 

Dneska v podstatě vím, že nemá cenu ani publikovat věci, které jsou úplně mimo zájmy téhle 

cílovky; ty prostě natočím, odvysílám, ale na sítě spíš nedávám. Do algoritmu Facebooku 

nikdo nevidíme, ale působí to na mě, že je to - mimo zájmy cílovky - trochu marná snaha. 

Nezíská to tolik pozornosti, asi si tím i kazím ten velmi dobrý ranking, který ovlivňuje velikost 

dosahu a míru interakcí. A musím říct, že tu mám až enormně dobrou - množství interakcí 

mívám podobný, jako slabší příspěvky na FB ČT24, která má asi 120x víc fanoušků a 

followerů. Od toho se potom odvíjí i zpětná vazba. Často se mi stává, že mě lidi                              

v komentářích pod postem upozorní na něco dalšího a zajímavého, co mi uniklo "pod 

radarem". Často, teď několikrát denně, mi posílají přes soukromé zprávy tipy, je to hodně 

podnětný a tohle zpětně považuju za velkou protihodnotu      za ten čas a energii, kterou mi 

správa toho účtu odčerpává a někdy i trochu zdržuje od té oficiální práce. 

 

Jsi na sítích dost aktivní – podle čeho určuješ, jaké příspěvky kam dáš? Proč jsi se rozhodl 

soc. sítě ke své práci využívat? 

 

Obecně za všechny profily a krom toho, co zaznělo výše: je to i budování značky. Tvoje 

jméno, tvůj podpis, tvoje tržní hodnota. Tak to prostě je, vlastně to nedělám                                                

z nějakého narcismu, prostě tady celkem pragmaticky přistoupil na pravidla hry                            

v branži. Zároveň mi to dává daleko větší radost z práce; celý den se plahočíš, sháníš, 

telefonuješ, lítáš "po place". Není to snadná práce, no a tak je člověk rád, když se dostane 

výsledek aspoň k co největšímu okruhu lidí. Pro ně to děláme. Tím, že televize pracuje s 

reklamou jen okrajově, tak tam není motivace nějak zvyšovat čtenost, což je záležitost typická 

pro weby. No a krom toho mě to prostě baví, ten pocit určité komunity je moc fajn. Proto 

mám suverénně nejradši Facebbok. Btw, typická cílovka mém na pracovním FB je muž, 20 

- 34 let. Genderově je to až tak nevyvážený, že některá videa sleduje podle metrik z 85 % 
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pánské publikum. Příspěvkům na FB se snažím občas pomáhat tím, že je sdílím do 

profilovaných skupin - typicky železniční, řidičské, letecké, občas lokální... Hodně to pomáhá 

získat publikum. 

 

Byl vydán nový kodex chování zaměstnanců na soc sítích. Je podle tebe „adekvátní“ nebo 

moc přísný? Musíš ty sám například někdy skrývat/mazat komentáře na svých stránkách, 

protože jsou nevhodné? 

 

Já jsem v tomhle docela zocelený z ČTK, kde to bylo ještě daleko přísnější, vysloveně 

úzkostlivé, až přehnaně. Když jsem začátkem roku 2013 přešel do ČT, překvapilo mě, jak 

svobodně se někteří kolegové na sítích chovají. Nechci to hodnotit, prostě mě to jenom 

překvapilo. Podvědomě se hlídám už dlouho, ale pořád hledám tu hranici, kdy je ten post 

ještě korektní a kdy už do něj promlouvá příliš názor. Zase to má dvě úrovně: na soukromém 

profilu si dovolím občas být trochu kousavý k politice. Novináři mají ctít fakta, logiku a 

realitu, no a když s obojím nakládá třeba veřejná osobnost nebo politik až příliš kreativně, 

je dobré to připomenout. Ve vší slušnosti, korektně, ale právě s úctou k faktům. Uvažuju, že 

si soukromý profil anonymizuju; v ČTK bylo takové polooficiální pravidlo, že člověk nesmí 

být u projevů občanských postojů identifikovatelný jako pracovník agentury. Vlastně to může 

být východisko, ale ani tehdy asi nebudu dávat průchod vysloveně politickým postojům, 

vulgaritám nebo tak. Ale snažím se dávat pozor, abych si držel trochu odstup i tady. 

A co se pracovního profilu týče: tady si dávám samozřejmě pozor ještě mnohem víc. Jednou 

jsem se vymezil proti politikovi, který šířil nepotvrzené fámy z diskuse na Parlamentních 

listech o tom, kolik prý berou i elévové v ČT. Tohle už zasahovalo do mojí profesní integrity, 

tak jsem cítil, že se musím ozvat právě přes tenhle účet, ale jinak se do konfliktních situací 

moc nedostávám. Ale taky nejsem striktně zpravodajský; určitě si dovolím napsat  i na tenhle 

účet víc, než třeba do reportáže. V rezortu, kterému se věnuju, což je primárně doprava, si 

přece jenom dovolím trochu víc - znám kontext, věnuju se tomu skoro 15 let, přece jenom už 

můžu být i trochu analytik, nejen zpravodaj. 
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Příloha 7: Sledovanost ČT1 a ČT 24 v minutách (19:00-21:00), 15. 4. 2019350 

 

 

Příloha 8: Sledovanost ČT1 a ČT 24 v minutách (21:00-23:00), 15. 4. 2019351 

 

 

 
350 Zdroj dat: ATO – Nielsen Admosphere. 
351 Zdroj dat: ATO – Nielsen Admosphere. 
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Příloha 9: Sledovanost ČT24 17. 11. 2019352 

 

Příloha 10: Sledovanost ČT1, 17. 11. 2019353 

 
352 Zdroj dat: ATO – Nielsen Admosphere. 
353 Zdroj dat: ATO – Nielsen Admosphere. 
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Příloha 11: Sledovanost ČT24, 2. 10. 2019354 

 

 

Příloha 12: Sledovanost ČT2, 2. 10. 2019355 

 

 

 
354 Zdroj dat: ATO – Nielsen Admosphere. 
355 Zdroj dat: ATO – Nielsen Admosphere. 
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Příloha 13: Sledovanost ČT24, 12.10. 2019356 

 

 
 

Příloha 14: Sledovanost ČT1, 12. 10. 2019357 

 

 

 
356 Zdroj dat: ATO – Nielsen Admosphere. 
357 Zdroj dat: ATO – Nielsen Admosphere. 


