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Anotace
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Úvod
V této diplomové práci se zabývám proměnou mediálního prostředí v souvislosti s tzv. novými
médii. Od rozvoje nových médií došlo k dalším výrazným změnám v oboru žurnalistiky. Cílem
této práce je najít a analyzovat kauzální vztahy mezi vlivem nových médií v době jejich
masového užití ve společnosti, a deprofesionalizaci žurnalistického oboru a profese novináře.
Tuto kauzalitu budu hledat v oblasti přizpůsobování obsahu zpravodajství formátu nových
médií, budu zkoumat to, jakým způsobem dochází k práci se sociálními sítěmi jako s primárním
zdrojem informací, a dále budu zkoumat a analyzovat to, jakým způsobem se o nových médiích
vyjadřuji novináři, a to jak z domácích, tak i ze zahraničních redakcí.
Pro teoretickou část této diplomatické práce, především pro přehlednou strukturu a popis
fungování médií a mediálních institucí a jejich vztahu ke společnosti, byl vybrán stěžejní titul
autorů J. Jiráka (mediální teoretik, spoluzakladatel oboru mediálních studií na českých
univerzitách, bývalý předseda Rady ČT)1 a B. Köpplové (publicistka a historička, odbornice v
oboru mediálních studií)2: Média a společnost. Teorie nových médií vychází především
z kapitoly „What is new media?“ z knihy Jazyk nových médií (The Language of New Media)
autora L. Manoviche (jeho výzkum a výuka se zaměřuje na digitální humanitní vědy, sociální
práci na počítači, umění a teorii nových médií a studium softwaru).3 a dále vycházím z teorie
komunikačních strategií mediálního teoretika V. Crosibeho. Jedním z výrazných výzkumů,
který byl v této oblasti již proveden, je představen v knize autorů J. Volka (Jaromír Volek
působí na Katedře mediálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde přednáší teorie masové
komunikace, kritické teorie médií a analýzu chování publik, ve svém výzkumu se zabývá
především analýzou mediálních obsahů a proměnami novinářské profese)4 a M. Urbánikové
(taktéž působící na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně,
zaměřuje se především na techniky výzkumu, statistickou analýzu dat, žurnalistické vzdělávání
a mediální systémy)5 s názvem Čeští novináři v komparativní perspektivě, který je také hlavním
pramenem pro teoretický základ a vysvětlení transformace žurnalistické obce v českém
prostředí v průběhu především posledních dvaceti let. Autoři provedli výzkum pomocí
hloubkových rozhovorů a přichází s velmi podrobnou analýzou českého novinářského
prostředí.

1

Jirák, Jan, Köpplová, Barbara, Média a společnost (Praha: Portál 2007).
Ibid.
3
Manovich, Lev, Jazyk nových médií (Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018).
4
Přebal knihy: Volek, Jaromír; Urbániková, Marína, Čeští novináři v komparativní perspektivě (Praha:
Academia, 2017).
5
Ibid.
2
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Dále pracuji s mnohými odbornými články, které vyšly v zahraničních akademických
periodikách a zpravidla se zaměřují na dílčí problematiku nebo fenomén spojený s některým
typem nového média, nových technologií a podobně.
Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole nejprve vysvětluji
teoretické pojetí profese a profesionalizace (a odvozeného pojmu deprofesionalizace) ze
sociologického hlediska. Především definice hodnot novinářské profese a také strukturální
uspořádání mediálních institucí budou hrát svou klíčovou roli jako kritéria pro analýzu
výzkumu vlivu nových médií na žurnalistiku. V této kapitole jsou také stručně vysvětleny
pojmy: obor žurnalistika obecně, zpravodajství a zahraniční zpravodajství, protože se jedná o
termíny, které se budou v práci objevovat. Druhá kapitola popisuje podrobně nová média.
Vychází z teorie nových médií podle L. Manoviche, dále se zabývá vývojem nových médií
v jeho jednotlivých fázích, zohledňuje roli technologického vývoje a globalizace. Dále jsou
v této kapitole nastíněny koncepty modelů komunikace ve vztahu producent-příjemce. Tato
kapitola se také dělí do tří podkapitol, které vysvětlují 1) nová média obecně, tedy co všechno
jsou nová média a jak se charakterizují; 2) jakým způsobem jsou nová média vnímána ve
společnost, především pohledem mediálních teoretiků; 3) jakým způsobem vnímají a vyžívají
nové technologie a digitální média novináři. Ve třetí kapitole je nastíněna metodologie a
metody výzkumu, částečně teoreticky, aby bylo zřejmé, z jakých postupů praktický výzkum
vychází; částečně vysvětleny konkrétní metodologické postupy aplikované při vlastním
výzkumu. Čtvrtá, poslední kapitola obsahuje vlastní výzkum, tedy kvantitativní obsahovou
analýzu a kvalitativní analýzu. Obě části jsou oddělenými dílčími výzkumnými prvky, které se
řídí vlastními pravidly a dohromady tvoří výzkumný celek pro hypotézy a výzkumné otázky
této diplomové práce. V závěru práce jsou shrnuty výsledky provedených analýz a jejich vztah
ke stanovenému výzkumnému tématu.
V průběhu procesu vypracování této práce došlo k několika změnám ve srovnání se schválenou
tezí. K těmto změnám došlo z důvodu logického uspořádání některých celků pro to, aby
navazovaly na sebe. Byla tedy mírně poupravena struktura, názvy a pořadí jednotlivých kapitol.
Dalším důvodem pro provedení změn byla nenadálá situace, která se objevila v průběhu
vypracování diplomové práce, tedy situace spojená s výskytem a rozšíření nového typu
koronaviru v České republice a následnými opatřeními Vlády ČR (vyhlášení nouzového stavu,
omezení kontaktu osob). Nejvýraznějším odklonem od teze tedy je změna techniky provádění
kvalitativního výzkumu. Od původního záměru provést rozhovory bylo upuštěno, jelikož
3

celková nálada ve společnosti byla podřízena kritickému stavu a většina novinářů byla doslova
zahlcena monitorováním nové situace, a proto nebylo snadné se s nimi dohodnout alespoň na
elektronické komunikaci, což jsem v dané situaci považovala za pochopitelné. Místo nových
rozhovoru jsem se tedy rozhodla provést analýzu již provedených rozhovorů s novináři,
přičemž jsem použila mediální databázi, ve které byla dohledána dostatečná škála výroků pro
provedení kvalitativní analýzy. Po dohodě s vedoucím práce byla tato změna odsouhlasena a
provedena. Poslední změna se týkala úpravy výzkumného cíle práce, která proběhla samovolně
v průběhu vypracování práce. Při studiu materiálů a literatury bylo upuštěno od záměru
srovnávat situaci v českém mediálním systému před a po nástupu nových médií, protože by toto
srovnání nebylo relevantní a ani obzvláště přínosné, jelikož jak již bylo řečeno, popis a výzkum
transformace mediálního prostředí již provedli autoři J. Volek a M. Urbáníková. Dále jsem
objevila nepřesnost v původně schválené tezi, kdy plánované dokončení práce je uvedeno: ZS
2019/2020, což však nebylo ani technicky možné, vzhledem k tomu, že je možné práci odevzdat
nejdříve dva semestry po schválení tezí. Skutečné datum dokončení a odevzdání této práce je
letní semestr 2019/2020. Ostatní položky teze byly dodrženy.
Výzkumným cílem této práce je tedy najít a vysvětlit klíčové prvky, které jsou příčinou
proměny náplně novinářské profese, tedy pomocí kvantitativní i kvalitativní analýzy prokázat
korelaci mezi rozvojem nových médií a rostoucí deprofesionalizací žurnalistického oboru. Pro
to, aby bylo možné tento vztah zkoumat, jsem po prostudování existující literatury stanovila
následující hlavní výzkumné otázky (HVO):
HVO1: Jaký vliv mají nová média na výkon profese novináře?
HVO2: Jaké jevy spojené s existencí nových médií mají vliv na deprofesionalizaci oboru
žurnalistiky?
Tyto výzkumné otázky vycházejí z následujících hypotéz, které jsou taktéž označeny jako
hlavní (HH), proto aby byly odděleny od dílčích výzkumných hypotéz:
HH1: Novinář se formě, obsahu a tempu nových médií přizpůsobil rezignací na některé
z tradičních novinářských hodnot.
HH2: Deprofesionalizace oboru žurnalistiky souvisí se snižováním úrovně odborných kritérií
pro vstup do tohoto oboru, tedy nová média rozšiřují potenciální základnu zdroje informací,
jejich užití a způsob distribuce.
Jak již bylo řečeno, na základě kritérií profesionality novináře a níže uvedených novinářských
hodnot, budou provedeny dvě dílčí analýzy (kvantitativní i kvalitativní), které mají za cíl
potvrzení či vyvrácení těchto hypotéz prostřednictvím výzkumných otázek.
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1

Definice pojmů

Úvodní kapitola slouží k vysvětlení užívaných pojmů profese, profesionalita a profesionalizace
ze sociologického hlediska, přičemž předmětem zkoumání bude především profesionalita
novináře. Jaké jsou hodnoty profesionálního novináře? Čím se definuje profesionalita u
novináře? Čím je charakterizován proces deprofesionalizace? Dále je v této kapitole nastíněna
teoretická definice a také stručná historie žurnalistiky. Pro tuto práci je také nezbytné definovat
pojmy, zpravodajství a zahraniční zpravodaj, přičemž zahraniční zpravodajství je vztaženo na
české prostředí.

1.1 Profese, profesionalita, profesionalizace
Profese (z lat. professio = přiznání k povolání, k řemeslu) česky povolání, také ale
odbornost, resp. odborností, odbornou přípravou podložené povolání – toto je definice dle
výkladu Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.6 Pojem profese se
vztahuje k pracovním rolím, jeho studium patří do sociologie práce. Obsahuje také
vymezení vůči ostatním složkám struktury práce a zaměstnání z hlediska prestiže, moci a
příjmů.7 Profesi tedy lze chápat jako poměrně jasně vymezenou pracovní roli, která se do
značné míry překrývá s pojmem zaměstnání. U profese však vnímáme důraz na celkovou
roli, zodpovědnosti a výsledky, které produkuje, a dovednosti, znalosti a schopnosti, které
její nositel musí mít. Existuje tak profese “lékaře” – jedná se o člověka, který vystudoval
lékařskou fakultu a má patřičnou praxi, je zodpovědný za léčení pacientů. Je to poměrně
oddělená sociální role od ostatních profesí – např. právě od profese novináře. Hlavním
společným jmenovatelem pracovních rolí, které spadají do takto chápané profese, je
omezený a regulovaný přístup k jejich výkonu.8 K profesi, resp. k profesní komunitě se
navíc vztahuje velká míra samosprávy a kontroly, zejm. v záležitostech odborné
kvalifikace. Morální kodex u většiny profesí, tj. profesionální etika, je přísnější než
požadavky kladené v tomto ohledu na průměrného člena společnosti. Každá profese se
navíc může dělit na další zaměstnání či specializace, a dále na pracovní pozice.
Chápání profese, resp. profesionalismu, se v české společnosti vžilo jako profesionální
vykonání určité práce. Profesi lze získat specializovanou školní výukou, vyučením,

6

Suda, Zdeněk, Sociologická encyklopedie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Profese.
7
Ibid.
8
Ibid.
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případně i zaučením, zvláštními kurzy. Toto relativně široké pojetí profese se značně
překrývá s pojmem kvalifikace, resp. je předpokladem výkonu každé kvalifikované práce.
Proto také se často zaměňují pojmy povolání a zaměstnání.
Odvozený pojem profesionál se pak chápe ještě šířeji, jako protiklad pojmu amatér, jako
označení toho, kdo zvládl určitou činnost na vysoké úrovni a je schopen vykonávat ji
rutinním způsobem, resp. se jí živit (profesionálem může být označen sportovec, řečník,
sběratel, ale např. i podvodník, zloděj atd.).9 V souvislosti s profesí se tak často hovoří o
dovednostech, kvalitách či předpokladech, které jsou pro dosažení té dané profese nezbytné.
Jedná se o profesní vzdělávání, profesní kvalifikaci. Z důvodu vzdělání a/nebo kvalifikace
je zpravidla změna profese chápána jako o něco složitější proces, než „pouhá“ změna
zaměstnání. Zároveň také může být o profesionalitě rozhodováno v rámci profesní
komunity, která si přisvojila roli kontrolora pracovních výkonů, vzdělání, vstupu do dané
profese apod. Profesionalita je v tomto případě založena na sdílených hodnotách a postojích
v profesní komunitě, což umožňuje profesní komunitě dohlížet na tuto profesi.
Profesionalita, a zejména v pomáhajících profesích, je nyní vnímána jako diskurs vytvořený
členy odborné veřejnosti, zaměstnavateli těchto odborníků, jejich klienty a širší veřejností.
Forma diskursu je důležitá při definování profesionality tím, že se stává základem sdílené
profesionality všech aktérů diskursu. Za určitých podmínek se sdílená profesionalita může
stát „správným“ tzv. normativním profesionalismem.10
Tradiční sociologický přístup při vymezování profesí uplatňuje principy sociální
stratifikace, což vede k zdůrazňování řady atributů, kterými se profese odlišují od povolání
a současně mezi sebou. Profesemi se stávají jen povolání, která se profesionalizovala, tj.
„naplnila“ jednotlivé atributy symbolizující sociální prestiž, moc, autonomii a také
uzavřenost profesní komunity vůči jiným.11 V tomto smyslu tak profesionalizace svým
způsobem přináší příslušníkům dané profese řadu výhod, kterými jsou např. relativní jistota
existence pracovních míst a jejich ukotvení ve společnosti, perspektiva profesního rozvoje,
určitá sociální moc a také ohodnocení a hmotné zajištění.12 Profese reprezentují odbornost,
která se projevuje spolehlivým a na určité expertize založeným pracovním výkonem v
konkrétně vymezených souborech činností vykonávaných za mzdu (zaměstnání).

9

Suda, Sociologická encyklopedie.
Evettsová, Julia, „A new professionalism? Challenges and opportunities“, Current Sociology 59, č. 4 (2011):
406–422, https://doi.org/10.1177/0011392111402585, 407.
11
Hloušková, Lenka, „Jak s rodí profese: příklad kariérového poradenství“, Orbis Scholae 13, č. 1 (2019): 46.
12
Evettsová, „A new professionalism? Challenges and opportunities“, 407.
10
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Vzhledem k tomu, že zaměstnanci jedné organizace nemusí být výhradně příslušníky jedné
profese, je pravděpodobné, že diskurz profesionality se liší mezi organizacemi, a proto např.
Evettsová rozvíjí úvahy o tzv. organizační profesionalitě.13 Jakým způsobem tedy nejlépe
teoretizovat tyto organizační kontexty pro profesionalitu? Jednou z možností teoretického
ukotvení profesionality je také to, že profese jsou vážně zpochybňovány a ohrožovány
organizacemi, profese jsou vnímány jako pasivní oběti, které jsou relativně bezmocné proti
požadavkům na regulaci, zvýšené byrokracii, transparentnosti a odpovědnosti.14 Ve
skutečnosti by to mohlo znamenat návrat k pojmům proletarizace (tedy rozmachu pracující
třídy) nebo zejména deprofesionalizace. 15 Pro to, abychom mohli určit, zda a případně
do jaké míry dochází k deprofesionalizaci novinářské profese, je nutno určit, jak se
profesionální novinářská činnost v současné době definuje. Co tedy znamená být
profesionálním novinářem? Jak již bylo řečeno, u profese lékaře nebo advokáta jsou
poměrně jasně ohraničené a standardizované požadavky na profesní výkon. Žurnalista má
ale komplikovanější vztah k sociologické představě oborové profesionalizace, protože
nepodléhá hodnocení odborné komunity, ale je rozštěpen mezi názory a reakce svých
kolegů novinářů a svých klientů – čtenářů, posluchačů, diváků, kteří ve většině nejsou zcela
schopni posoudit jeho kompetenci.16
Tato práce se bude věnovat především tomu, jak se proměnilo mediální prostředí, a
především profese novináře s nástupem nových médií. Předmětem výzkumu bude právě to,
jestli a případně jak tzv. nová média odsunují profesionální novináře z médií, a tím dochází
k deprofesionalizaci oboru žurnalistiky, přičemž se zaměříme na dva důležité aspekty
tohoto fenoménu: 1) proměna výchozího zdroje informací, které novinář využívá; 2)
proměna formátu domácího zpravodajství, proměna zahraničního zpravodajství a úbytek
zahraničních novinářů.

1.2 Obor žurnalistika
Žurnalistika je definována jako „produkt činnosti novinářů (žurnalistů), který obsahuje
informace o současném dění ve společnosti a názorech na toto dění. Její součástí je sběr,
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třídění, zpracování a distribuování aktuálních informací a faktů prostřednictvím médií“.17
Žurnalistika vznikala na počátku novověku, zhruba na konci 15. století, kdy se začala
rozvíjet města a postupně se sjednocovala roztříštěná území ve větší územní celky. Udávaly
se stěžejní zámořské cesty za poznáním, rostla vzdělanost a dělba práce. Zároveň také
docházelo k nárůstu zájmu o denní události, a zprávy a informace se staly prodejním
zbožím.18 V této souvislosti je samozřejmě nezbytné také zmínit epochální vynález
knihtisku. Rozvoj žurnalistiky také souvisí i s dobovými myšlenkovými směry (renesance,
humanismus a reformace) a s uvědoměním si lidské individuality a práva na informace jako
součásti lidských práv obecně.19 Největší rozmach žurnalistiky však nepochybně řadíme do
19. a 20. století, kdy se tento obor široce rozvinul, ale také značně diferencoval. Tato
diferenciace proběhla jak v oblasti obsahové, podle oblastí společenského života (např.
ekonomika, politika, kultura, sport), tak hierarchické, kdy se postupně vytvořila struktura
redakce od šéfredaktora, přes zástupce šéfredaktora, šéfeditory, editory stran, analytiky,
různé druhy zpravodajů, reportéry, komentátory, recenzenty, kritiky, obrazové editory,
fotografy a další spolupracovníky20. Jednotlivé funkce se v redakcích mohou lišit, a to ať
už na vertikální, nebo horizontální úrovni. Ke stratifikaci žurnalistiky došlo také formálně,
např. zavedením jednotlivých rubrik.21 Zpočátku existovala pouze tištěná forma
žurnalistiky, která byla následně ve druhé polovině 19. století obohacena o karikaturní a
fotografické prvky, a technologický rozvoj 20. století následně dopomohl k rozvoji
audiovizuální žurnalistice a s tím spojenou érou masových médií.22 Ale jak v novinách a
časopisech, tak i v rozhlase, televizi i na internetu zůstávají rovnocennou součástí
žurnalistiky dva její stěžejní pilíře: zpravodajství a publicistika.23
Na další vývoj žurnalistiky existuje několik názorů. Jeden hovoří o zániku tradiční podoby,
protože informace se k recipientům dostávají prostřednictvím internetu tak rychle, že
zpravodajská funkce žurnalistiky postupně zanikne.24 Proměnu moderní žurnalistiky
v tomto smyslu budu v této práci později zkoumat podrobněji. Dalším úhlem pohledu na
zachování oboru žurnalistiky je také předpoklad, že žurnalistika bude zajišťovat tandem
mezi internetovým zpravodajstvím a „tradiční žurnalistikou“ v podobě komentářů a
17
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uvádění souvislostí, které internetové zpravodajství nepřináší.25 Jiný názor zpochybňuje i
tuto formu a uvádí, že blogy instituci komentování v tištěných periodikách postupem času
nahradí. Změny mají nastat také vlivem nových technologií. Proces technologické
transformace forem médií již probíhá. Žurnalisté by se podle této teorie měli naučit využívat
i moderní nástroje, které se do interpretace vyprávění příběhů řadí: video, skryté fotografie,
blogy, stručné texty na Twitteru, a také se nebát proniknout do technologií, jako je
Wordpress, Google analytics, SEO, které mediální trh právě ovládají.26
Již v průběhu 19. století se novinařina vymezila jako typ samostatného zaměstnání.
Zpravidla bývá novinář definován jako jedinec, který disponuje profesionálními
dovednostmi k tomu, aby zvládl:27
a) z neustálého přísunu informací identifikovat zprávy;
b) rozpoznat, které informace jsou zásadní a které ne;
c) důležité skutečnosti vsadit do patřičného kontextu, z něhož lze rozpoznat, jak daleko
informace sahají a jak na jednotlivce i celou společnost působí;
d) interpretovat informaci a její kontext jasným, zřetelným a pochopitelným způsobem;
e) vzdorovat tlaku z okolí a přivlastnit si předchozí body jako mravní kodex pro své
chování.
Pro to, abychom mohli později podrobněji rozebírat proměnu mediální společnosti,
mediálních organizací a také samotného novináře pod tlakem vlivu, nových médií, je nutno
si také připomenout, jak média fungují, jakou mají roli a funkci ve společnosti.
Média lze s jistotou považovat za společenské instituce (sloužící jako mechanismus
zajišťující sociální kontrolu, přinášející odlehčení), a tím pádem hrají významnou roli ve
společnosti a v uspořádání a fungování moderních industriálních a post-industriálních
společností.28 Vzrůstající důležitost rozvoje žurnalisticky je charakteristická pro rozvoj
moderních kapitalistických společností, protože má nejen ekonomický význam, ale také
důležitý význam sociální a kulturní.29 To, jakou roli mají média ve společnosti, závisí na
představách o jejím uspořádání:30
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1) Žurnalistika je nástrojem pro rozšiřování informací a poznatků o světě, který leží
mimo bezprostřední zkušenost příjemců, přičemž tyto zprostředkované informace a
prožitky jsou považovány za pravdivé. To zajišťuje žurnalistice výsadní postavení
ve společnosti, obzvlášť pokud je toto tvrzení vztaženo na distribuci informací a
zajištění pluralitního systému pomocí demokratických voleb a orientace voličů.
Média tedy zastávají jakousi roli „hlídacího psa demokracie“ tím, že občanům
poskytují informace, které potřebují vědět a tím podporují demokratické uspořádání.
2) Žurnalistika zároveň může hrát významnou roli v představě o tom, co je pro
společnost důležité, tedy v tzv. nastolování agendy (agenda setting), protože média
určují to, co se ve zpravodajství objeví a jak bude daná informace interpretována.
3) Žurnalistika může na druhou stranu sloužit k tzv. sociální reprodukci mocenských
struktur, čímž nutně neslouží společnosti jako celku, ale pouze jednotlivým
mocenským skupinám. Mediální obsahy (včetně žurnalistických, zpravodajských)
jsou tedy dle tohoto pojetí podřízeny zájmům jednotlivých (minoritních, elitních)
skupin (vůči podřízené většině.
4) Navazující teorií je představa o tom, že žurnalistika svou podstatou podporuje
stávající rozložení sil, protože stávající stav a rozložení moci ve společnosti
reprodukuje a vydává za přirozené, čímž nabádá příjemce k tomu, aby toto nastavení
považovali za dané.
5) Dalším krokem těchto přístupů je úvaha vycházející z teorie o tzv. sociální
konstrukci reality. Zde žurnalistika přímo reflektuje společensky akceptovanou
strukturu a zákonitosti světa. Tzn. žurnalista obraz světa „konstruuje“, tedy
naznačuje, co je „normální“ a co není, co je „extrémní“ a co „přijatelné“. Podle S.
Halla je žurnalistika aktivním činitelem v konstruování sociopolitického prostředí.
Z výčtu těchto teorií vyplývá, že žurnalistika jako instituce je oborem s výrazným podílem
na formování a fungování společnosti. Velká míra zodpovědnosti závisí na jednotlivci, tedy
žurnalistovi, který se na tomto procesu podílí. V tomto kontextu je však ještě nutno zmínit
a stručně přiblížit fungování mediálních organizací, protože právě to jsou struktury lidí,
kteří žurnalistickou činnost provádějí. Je proto důležité objasnit, na jakých principech
fungují.

10

Mediální organizace fungují jako výrobní linka mediálních produktů, kde mediální
instituce určují způsob této výroby.31 Vydavatelství, produkční společnosti, televizní a
rozhlasové stanice disponují vlastní vnitřní organizační strukturou s propracovanou
hierarchií odpovědností a pravomocí a dělbou práce.32 Tato struktura je složena z mnoha
jednotlivých profesí (např. grafik, scénárista, editor, osvětlovač, maskér), které dohromady
dávají celek na pozadí, přičemž příjemce (divák, posluchač, čtenář) vnímá pouze zlomek
tohoto celku, tedy vstupuje do kontaktu pouze s redaktory, komentátory,… zkrátka s těmi,
kdo výtvor mediální organizace reprezentují.33 Z tohoto tedy vyplývá, že výsledný
mediální produkt není vždy pouze dílem jednotlivce (ačkoliv se na něm velkou mírou
podílí, např. zahraniční zpravodaj, reportáže – pojmy, které budou blíže vysvětleny níže),
ale stojí za ním práce celé struktury mediální organizace. Pro pochopení jejího fungování
jsou důležité tři oblasti:34 1) způsob financování – z prodeje tiskové plochy či vysílacího
času inzerentům (tj. „z reklamy“), z koncesionářských poplatků, z vlastní hospodářské
činnosti, popř. ze státního rozpočtu, tištěná média také z prodeje vlastního výrobku,
přičemž většina komerčních korporátních organizací je podřízena tomu, aby byl generován
zisk, a tomu také podřizují svůj obsah, média veřejné služby (v ČR Česká televize a Český
rozhlas) mají financování rozloženo do více zdrojů. Nezávislost mediálních organizací
bývá posilována tím, že je prosazována snaha co největší autonomie a nezávislosti na státní
správě; 2) pravidla práce a regulační opatření – jako další z vnitřní struktury organizace,
která zajišťuje strukturalizaci a uspořádání do formy formální pracovní organizace, kde se
všichni zaměstnanci tomuto systému podřizují, akceptují a dodržují jeho pravidla, a proto
může organizace fungovat efektivně; 3) míra svobody - představující třetí pilíř založený
na přísném stanovení hierarchie dělby práce, přičemž každá z pozic má různou míru
autonomie a svobody rozhodování, a to jak vůči okolnímu světu, tak v rámci fungování
organizace samotné.35

V následujících podkapitolách představím vybrané produkty

mediálních organizací, které blíže vysvětlím a budu s nimi operovat v samotném výzkumu.

1.2.1

Zahraniční zpravodajství

Zpravodajství– je označení jedné ze základních novinářských činností a zároveň i
produktu této činnosti. Zpravodajství stojí na informacích a faktech, které vyhledává,
31
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shromažďuje, třídí, vybírá, interpretuje a předává prostřednictvím médií recipientům.36
Zprostředkovává rozmanité a společensky podstatné informace odrážející myšlenkovou
pluralitu společnosti a sloužící veřejnosti k utváření vlastních názorů. Proto má být
zpravodajství, pokud možno přesné, vyvážené, nepředpojaté a poctivé při výběru,
zpracování a prezentaci, nestranné, aktuální, včasné, jasné a srozumitelné. Tomu by měl
odpovídat i jazyk, který by měl být jasný, stručný, bez emocí a metafor. Stejně neutrální
by měl být titulek. Na rozdíl od publicistiky nemá obsahovat novinářův názor, pouze
tlumočit fakta. Zpravodajství je historicky nejstarší součást žurnalistiky, vzniklo z
potřeby informovat o ekonomických a také politických změnách, které mohly ovlivnit
život lidí, a také z touhy být informován o zajímavých a nečekaných událostech jak z
nejbližšího, tak ze vzdáleného okolí. Podle teoretiků zpravodajství mají být
zpravodajské stránky v tisku od publicistických jasně odděleny, také v rozhlase a
televizi a internetu má příjemce vědět, kdy se jedná o zpravodajství a kdy o
komentování, kdy se jedná o citaci a kdy o názor redaktora. Pojmem zpravodajství se
označuje také oddíl novin věnovaný informování nebo relace v audiovizuálních a
nových médiích. Mezi zpravodajské žánry patří zpráva a její jednotlivé druhy.37
V kontextu zpravodajství jako produktu mediální organizace je z mého pohledu důležité
také zmínit a vysvětlit, co jsou zpravodajské hodnoty, kterými se zpravodaj řídí, a na
základě nichž se zařazují a zpracovávají zprávy. Pod pojmem zpravodajské hodnoty se
tedy myslí všechny ovlivňující faktory, které působí při rozhodnutí o zařazení zprávy
do zpravodajství a o způsobu jejího zpracování.38 Jedná se o zhodnocení faktorů, které
určí to, zda zpráva překročí tzv. „práh pozornosti“ médií (např. intenzita jedné hodnoty,
tj. míra negativity události, ale také kombinace více hodnot, tj. spojitost mezi elitní
osobou a jednoznačností apod.).39 Samotná existence zpravodajských hodnot zároveň
často vede k tomu, že průběh některých událostí je přizpůsobován přítomnosti médií
(tzv. mediální události), anebo události přímo podmíněny médiím a tím významově
zkresleny (tzv. pseudoudálosti).40 Určení zpravodajských hodnot tedy indikuje význam
a pochopení struktury zpravodajství, ale může je také do značné míry determinovat.
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Zahraniční zpravodaj je stálým zaměstnancem veřejnoprávního nebo soukromého
média, který zprostředkovává obraz dění a prodává zprávy o tom, co se děje v zahraničí.
Do zahraničí zpravidla odjíždí na delší časový úsek (nejčastěji na čtyři roky, přičemž
tuto lhůtu česká média dodržují). Vzhledem ke svému univerzálnímu záběru však
zahraniční zpravodajové často nemohou být odborníky ve všech oblastech, například
zároveň v ekonomice, kultuře, politice apod. Tuto agendu si proto zpravidla rozdělují
specializované redakce. V zahraničním zpravodajství tak detailní odborná dělba práce
možná není – redaktoři rozvíjejí svou odbornost hlavně podle problematiky
jednotlivých světových regionů, skupin zemí a k tomu potřebné jazykové průpravy.41
Závislost sdělovacích prostředků na zahraničním zpravodajství tiskových agentur je
zpravidla ještě vyšší než u domácího zpravodajství, které si velké redakce tisku,
rozhlasu a televize mohou z podstatné části opatřovat samy.42 O tom, jaké předpoklady
musel splňovat uchazeč o post zahraničního zpravodaje, informuje také výňatek
z vysokoškolské učebnice S. Haškovce z roku 1983: „Ke kvalifikaci redaktorů
specializovaných na zahraniční zpravodajství patří kromě politických a odborných
předpokladů také dobrá znalost světových popř. i jiných jazyků (nejméně dva, často tři
i více) a znalost geopolitických, historických i kulturních reálií z příslušné světové
oblasti skupiny zemí i jednotlivých zemí, jakož i dostatečné redakční zkušenosti.
Souborné kvalifikační požadavky tedy nejsou malé, což souvisí s tím, že tito redaktoři
musí být připraveni pracovat jako zahraniční zpravodajové ČTK.“ Mnohé z těchto
požadavků lze relevantně uplatnit také dnes. Jedná se především o znalost jazyků a
místních (kulturních, historických i geografických) reálií.

2

Nová média

Jak přesně lze definovat „nová média“? Podle Manoviche43 je již samotná definice nových
médií obtížná a ve své podstatě velmi obsáhlá. V kapitole s názvem What is new media? se
zabývá otázkou, jak daleko by tato definice měla jít. Měla by se týkat pouze internetu,
webových stránek, digitálních multimédií, počítačových her nebo virtuální reality?44 Nebo je
třeba do této definice zahrnout také televizní programy, digitální videa upravená na počítači,
3D animace a digitální tvorbu? A měly by se zahrnout také obrázky, textové obrázky, fotky,
41
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ilustrace, layouty a reklamy, to vše vytvořeno na počítači a následně vytištěno na papír?45 Podle
jeho teorie je nedostatečné se dívat na nová média pouze jako na cokoliv, co prochází
počítačem, tedy média samotná. Je totiž nutné do definice zahrnout také efekt těchto médií na
celou společnost, kulturu.46 Pro to, aby celé šíři definice dal strukturu a tím své otázky
zodpověděl, vytvořil Manovich ve zmíněné kapitole systematické schéma toho, co všechno
vlastně nová média jsou, jaké mají vlastnosti:47
1. číselná reprezentace (numerical representation) – produkt nových médií lze definovat
formálně jako digitální kód pomocí matematické funkce nebo prostřednictvím
algoritmů;
2. modularita (modularity) – dílčí struktura média, tzn. veškeré produkty nových médií
(obrázky, zvuky atd.) jsou složeny z jednotlivých definovatelných elementů (pixelů,
polygonů apod.), které se sestavují do větších celků, ale samy o sobě si zachovávají
samostatnou identitu;
3. automatizace (automation) – sloučení prvku jedna (číselného kódu) a prvku dva
(modularity) umožňuje automatizaci mnoha operací spojených s tvorbou média,
manipulací s ním a k jeho přístupu, tedy vytvoří se nějaký program, který už je
nadefinovaný a lze v něm užívat předdefinované funkce;
4. variabilita (variability) – nový mediální objekt není pevně ukotven ve svojí existenci,
ale jedná se o něco, co může existovat v různých (potenciálně nekonečných) verzích,
není závislý na materiálu, struktuře;
5. překódování (transcoding) – digitalizované (počítačové) prvky stále nesou povahu
kulturních, logických, gramatických znaků, tzn. stále dávají smysl lidské mysli, to, jak
je chápe a rozumí jim.
Termín „nová média“ také zachycuje to, jak se mediální prostředí a komunikace rapidně
proměnily a proměňuji od 80. let minulého století.48 Tato změna se navíc nedotýká pouze
jednoho mediálního sektoru nebo kanálu, ale postupem času se rozšířila na všechny typy,
přičemž načasování i forma se mohou médium od média lišit.49 Média určitým způsobem
nebyla nikdy statická – měnila se v čase v souladu s technologickými, institucionálními i
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kulturními změnami a vývojem (od tisku, přes fotografie, televizi až po telekomunikaci).50
V širším pojetí se nová média pojí s následujícími etapami a faktory:51
•

přechod od modernity k post-modernitě: zpochybňovaná, ale široce přijímaný koncept
charakteristiky hlubokých strukturálních změn ve společnosti a v ekonomice od 60. let
minulého století a s tím spojených změn kulturních. Média jsou v tomto kontextu
většinou vnímána jako hlavní aktér takových změn.

•

intenzivnější proces globalizace: čím dál tím menší význam státních hranic ve smyslu
mezinárodního obchodu, korporátních organizací, zvyků, kultur, identit a názorů,
přičemž média v tomto procesu mohla být jedním z činitelů a přispívat k těmto změnám.

•

náhrada industriální éry a manufakturní výroby, na západě, novou post-industriální
informační érou: proměna zaměstnání, dovedností, investic a výdělku v rámci produkce
materiálních zdrojů a služeb, informací, až po informační průmysl, který je základním
předpokladem rozvoje nových médií.

•

decentralizace zajetých a centralizovaných geopolitických nařízení: oslabení vlivu a
kontroly západních států nad kolonizovanými centry, boření hranic, vytváření sítě pro
nová komunikační média.

Nová média jsou tedy považována za obojí příčinu i následek změn, které se ve společnosti
udály a stále se udávají, a to ve spojitosti s termíny „nová doba“ nebo „nová éra“, se kterými
tvoří nástup epochálního fenoménu v širším kontextu sociálních, technologických a kulturních
změn.52 Na konci minulého století došlo k mohutnému rozvoji komunikačních možností
následkem digitalizace. Prostřednictvím počítače a počítačových systémů došlo k vytvoření
komunikačních sítí, a to především té nejznámější – internet a World Wide Web (www).
Závratnou rychlostí tak mohlo dojít k přesunu různých formátů digitálních informací, např.
texty, obrázky, videozáznamy, a to napříč světovými kontinenty bez ohledu na hranice států,
bez ohledu na čas a prostor.53 Jedná se o prostor, který je navíc zcela decentralizovaný,
nepodléhá vlastnictví jednotlivců, států ani organizací. Jedná se o prostředí, ve kterém bylo
vytvořeno široké spektrum aktivit a interakcí (elektronická pošta, chatovací skupiny, online
deníky, inzerce, digitální rozhlasové a televizní vysílání, počítačové hry, webové aplikace a
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stránky apod.). Jedná se o rozšíření a doplnění již stávajících forem komunikace a médií, avšak
o rozšíření monumentálních rozměrů.54
Co je také důležité zmínit je, že již samotné označení „nová“ je v tomto kontextu zavádějící a
těžko definovatelné. První digitální počítače byly vyvíjeny od 40. let 20. století, počítačové sítě
či počítačové hry od 60. let, první osobní počítače či například email od druhé poloviny let 70.
– takže o skutečné novosti nových médií lze hovořit pouze s patřičným nadhledem.
Technologie pro mediální komunikaci jsou především velmi proměnlivé – oproti starším
mediálním formám jsou nestálé, soustavně a poměrně radikálně se vyvíjejí, a tak jejich novost
projevuje spíše neustálou inovací a technologickými vývojovými změnami. Jak příklad
technologické proměny je možné poukázat na proměnu webových stránek a mobilních telefonů
například od roku 2000 až po současnost. Na začátku nového tisíciletí byly webové stránky
statické, pomalé, uniformní. Komunikace probíhala převážně prostřednictvím anonymních
chatů a mobilní telefony se ve většině k internetu nedokázaly ani připojit, a pokud ano, tak
s nevalným výsledkem. O dvě dekády později je internet propojený nejmodernějšími
webovými aplikacemi s indexovým hodnocením, sociálními sítěmi a mobilními telefony, které
by s přehledem konkurovaly výkonnosti stolních počítačů z roku 2000, a k tomu ještě mají
dotykové rozhraní, špičkovou kameru a téměř připojení k internetu 5. generace (5G).
Proměna v technologické rovině byla navíc doprovázena razantními změnami ve formách užití.
Mezi nová média je zařazeno široké spektrum mediálních technologií – od infrastruktur, jako
je internet, přes předměty materiálního charakteru, jako je osobní počítač, tablet nebo mobilní
telefon, až po síťové protokoly.55 Důsledkem tohoto širokého pole působení je fakt, že existuje
také mnoho forem, nástrojů a účelů, kterým nová média slouží.56 Standardní typy médií, jako
jsou televize, rozhlas a tisk, fungují na již poměrně známých principech tak, jak byly popsány
výše. Uspokojivě lze popsat rozdíl mezi fungováním různých typů médií a jejich vymezení vůči
technologiím. Nová média však do tohoto jednoznačného rozdělení tak úplně nezapadají. Nová
média ve své mnohosti a proměnlivosti odolávají většině pokusů o zobecnění, jsou interaktivní,
individualizovaná, hypertextová. Problémem však je, že ne vždy takové znaky nová média
musejí vykazovat. V dnešní době již většina novin, televizních pořadů i rozhlasových vysílání
probíhá v digitálním prostředí. Spolu s tím, jak dochází k postupné digitalizaci televize,
rozhlasu a tisku (ta začala přesunem části aktivit vydavatelských domů na web a pokračuje
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transferem periodik do elektronických čteček a tabletů), začíná se stírat i jasná distinkce mezi
„starými“, analogovými (tedy nedigitálními) médii a médii novými.57
Z hlediska toho, kdo všechno může být účastníkem těchto médií, tj. korelace mezi
producentem/producenty a příjemcem/příjemci. Pro znázornění toho, jak široký záběr nová
média zaujímají, navážu na teorii modelů komunikace. Mediální teoretik Vin Crosbie definuje58
média na základě tří rozdílných typů: 1) interpersonální média (one-to-one), což je komunikace
mezi jednotlivci – např. e-maily, osobní zprávy apod., mohou existovat i bez užití technologií;
2) masová média (one-to-many), tedy situaci, při které jednotlivec (člověk nebo skupina lidí,
instituce) oslovuje masu, tedy ne v čistě historickém slova smyslu, ale počítá sem jakoukoliv
formu takové komunikace (např. divadlo, proslov, tisková konference), taktéž lze jejich
fungování zajistit i bez pomoci technologií; 3) nová média (many-to-many), přičemž se jedná
o média, která se bez technologií neobejdou, jsou tedy nutnou podmínkou jejich existence,
podle Crosbieho jsou více než pouze digitálními masovými médii.59 Antonín Pavlíček60 toto
rozdělení doplňuje o čtvrtý logicky odvozený typ: 4) komunikace many-to-one, kterými jsou
například veřejné ankety nebo „tagování“ (#hashtag).61 Toto rozdělení navíc doplňuje
následujícím schématem62, které zároveň uvádí osu x jako úroveň interakce těchto médií a na
ose y úroveň jejich agregace:
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Obrázek č. 1: Čtyři typy nestrukturované komunikace

Zdroj: Pavlíček, Antonín, Nová média a sociální sítě (Praha: Oeconomica, 2010), 9.

Toto rozdělení tedy názorně vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými typy médií, přičemž je
zároveň nutné podotknout, že se v praxi vzájemně prolínají. Jak bude vysvětleno níže,
především média many-to-many mohou zároveň zaujímat roli many-to-one a one-to-many.
Podle tohoto modelu by se dalo také říci, že nová média (ve smyslu many-to-many) jsou nevíce
interaktivní a zároveň nejvíce agregovaná média, což potvrzuje tvrzení, že stírají hranice mezi
jednotlivými mediálně-komunikačními typy. Schéma z přílohy č. 1 jsem dle svého uvážené
barevně upravila tak, aby bylo jasné, kde se jednotlivé oblasti interakce a agregace oddělují,
kde spojují a do jaké míry. Toto upravené schéma vypadá následovně:

18

Obrázek č. 2: Koncept Many-to-many

Zdroj: Pavlíček, Antonín, Nová média a sociální sítě (Praha: Oeconomica, 2010), 9, doplněno o vlastní
grafickou úpravu.

Co je tedy klíčových definičním znakem nových médií? Z toho, co bylo doposud o nových
médiích uvedeno, lze vyvodit, že nová média mohou být označována za média digitální. Jejich
společným znakem je totiž existence v online digitálním prostředí, nezávisle na tom, kdy a kde
vznikly. Jak již bylo zmíněno – účel jednotlivých typů nových médií může být rozlišný, ale
zároveň se tento účel často ztrácí pod tíhou obsahu sdělovaného. V následujících podkapitolách
si podrobněji představíme jednotlivé typy nových médií, jejich funkce a to, jak jsou vnímány
širokou veřejností i užší skupinou společnosti – novináři.

2.1 Jaké jsou typy nových médií
Prvním typem nových médií, který je stěžejní pro zobrazení a přenos informací, je webová
stránka. Jedná se v podstatě o nejzákladnější a nejrozšířenější formát, který se na internetu
vyskytuje. Lze jej vysvětlit jako digitální interaktivní dokument (fungující podle protokolu
HTML, tedy HTML dokument), který lze proměňovat a přizpůsobovat do různých forem
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podle typu využití. Je složen z jednotlivých oddělených mediálních prvků63, tj. textů,
multimediálních dat (jako jsou například obrázky, videa, zvukové záznamy, ikony), a
hypertextů neboli odkazů, pomocí nichž lze přecházet na další webové stránky. Globální
počítačová síť je tedy složena z mnoha webových stránek, které vykazují znaky modularity
(tzn. jejich struktura je složena z jednotlivých komponentů, dílů, které existují samy o
sobě).64 Webové stránky, resp. HTML dokumenty jsou složeny z jednotlivých oddělených
objektů, které jsou reprezentovány řádky kódu HTML, a to umožňuje velmi snadnou editaci
této stránky – mazání, nahrazování a přidávání nových objektů.65 Tyto stránky jsou
nejčastěji uloženy právě na internetu. V současné době se webové stránky optimalizují
nejen do formátů pro počítače (jako tomu bylo na počátku), ale i do formátů pro mobilní
telefony a tablety, protože každé toto zařízení zobrazuje webové rozhraní různě.
Speciálním typem webových stránek, resp. webových aplikací jsou sociální sítě. Jsou to
internetové platformy, které umožňují uživatelům vytvořit svůj individuální profil a
následně sdílet digitální obsah, které uživatel sám tvoří (tedy text, zprávu, video) a další
uživatel na tento obsah může reagovat.66 Sociální sítě obecně umožňují 1) vytvořit veřejný
nebo polo-veřejný profil v rámci předdefinovaných prvků; 2) vytvořit seznam ostatních
uživatelů, se kterými chce uživatel sdílet své interakce; 3) vidět a přejít na seznamy
uživatelů, které si vytvořili uživatelé z našeho seznamu.67 Jedná se o trend počátku 21.
století, kdy začala dospívat tzv. internetová generace, nebo také tzv. „mileniálové“
(generace vyrůstající na přelomu tisíciletí).68 Označení „sociální média“ se začal užívat
někdy okolo roku 2006, ale od té doby je jedním z nejskloňovanějších mediálních termínů.69
Za první takovou platformu (z hlediska uživatelské zkušenosti a masivního rozšíření) je
považován MySpace, který byl ve Spojených státech amerických spuštěn v roce 2003, a
během tří let byl schopen získat 100 milionů aktivních uživatelů.70 Postupně se z této
stránky stala pro běžné uživatele první možnost si jakýmsi způsobe, vytvořit a přizpůsobit
svou stránku, tedy osobní, personalizovaný profil a to navíc zdarma.71 Na tento systém za
necelého půl roku navázala platforma Facebook, která měla mnoho podobných znaků a
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funkcí (např. osobní profil s obrázkem), vytvořená za účelem sociální interakce a
komunikace studentů na Harvardské univerzitě. Profilová stránka tedy obsahovala fotku
studenta, adresu kolejí a e-mailovou adresu.72 Zanedlouho se tato platforma rozšířila i na
další americké univerzity a postupně přetahovala i uživatele MySpace. 73 Od té doby
Facebook propojil miliardy uživatelů po celém světě, a stal se tak slavným, že o něm bylo
napsáno několik knih, a o jeho počátku byl dokonce natočen film s názvem The Social
Network/Sociální síť.74 Facebook paralelně vytvořil také možnost sdílení soukromých zpráv
(mimo prostor veřejného profilu), Messenger, který je platformou pro zasílání zpráv, videí,
hlasových nahrávek, hovorů i videohovorů mezi jednotlivými uživateli nebo skupinami,
tzv. instatnt messaging (IM)/služba pro okamžité zasílání zpráv.75 Odděleně tyto služby
fungovaly již dříve, jako např. ICQ. V současné době je taková forma posílání zpráv
zajišťována přes mnohé další (především mobilní) aplikace, z nichž nejznámější jsou
WhatsApp, Viber, Hangouts, Telegram. V současné době je pomocí (mimo jiné) platformy
Facebook také možné přenášet v reálném čase živé vysílání (2015, a to ne v principu oneto-one, ale v principu one-to-many), a tím se stává jakýmsi alternativním nástrojem nejen
pro videohovory mezi příteli a jinými uživateli, ale i nástrojem pro zpravodajství (např. živé
vysílání tiskové konference zasedání vlády apod.). K digitálnímu vysílání v ostatních
formách se dostanu dále v této kapitole.
Trochu jinou formu sociální sítě představil v roce 2007 Twitter, jelikož se jednalo primárně
o konferenční platformu a prostor pro otevřené diskuze, přičemž většina profilů zůstává
veřejná.76 Uživatelé potom mohou jakýkoliv z těchto veřejných profilů sledovat,
vyhledávat, pročítat a komentovat tzv. „tweety“. Velmi hojně používanou metodou na
Twitteru je „tagování“ a „hashtagy“. Twitter je, vzhledem ke svému charakteru veřejného
debatního prostoru, oblíbenou a užívanou platformou pro politiky, novináře a všechny, kdo
chtějí své názory a myšlenky co nejrychleji a nejjednodušeji rozšířit mezi velké procento
lidí. A právě kvůli tomu, že se stává dějištěm událostí na politickém poli, stává se často
citovaným zdrojem i ve zpravodajství. Velmi často lze tedy například ve večerních zprávách
po celém světě zaslechnout větu: „Americký prezident Donald Trump na Twitteru uvedl,
že…“. Toto je tedy další z příkladů, které nám dokazují praktickou provázanost „nových
médií“ a médií „tradičních“.
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Dalším důležitým kanálem v systému sociálních sítí je platforma Instagram (2010), která
na rozdíl od Twitteru téměř neprodukuje obsah v podobě textů, ale je v něm výrazná
převaha obrázků a krátkých videí, a to především na rovině sdílení osobních zážitků lidí.
Výraznou změnu a příliv nových uživatelů přinesla funkce „stories“, tedy příběhů, které
jsou publikovány do speciální sekce a jsou viditelné ostatním uživatelům na pouhých 24
hodin a poté zmizí. Tato síť je využívána především pro účely inzerce a reklamy, protože
stejně jako Twitter využívá funkce vyhledávání podle hashtagů (#).77 Platformou pro osobní
propagaci pracovních výsledků, kariéry i hledání nových pracovních příležitostí a náboru
nových talentů se stala platforma LinkedIn.
Další formou sociálních médií, ale zároveň i oddělenou kategorií je sféra online videí. V této
souvislosti je klíčovou platformou YouTube. Tato služba, která funguje od roku 2005 na
principu nahrávání videí do technicky nenáročného uživatelského systému. 78 YouTube se
tak stal jednou z několika platforem, které se snažily o odstranění bariér pro šíření online
videa, která by mohli nahrávat uživatelé po celém světě, a to bez toho, aniž by museli nutně
disponovat složitějšími technickými znalostmi a dovednostmi, a bez limitu počtu nahraných
videí.79 Tato webová stránky se potupně stala tak oblíbenou, že se dlouhodobě pohybuje
v desítce nejnavštěvovanějších webových stránek na světě.80 Za tímto úspěchem a
masivním rozvojem tohoto média stojí především jednoduchost užívání, možnost virálního
rozšiřování pomocí jednoduchých nástrojů pro sdílení s dalšími uživateli (přímo pomocí
odkazu v e-mailu), možnost přidávat komentáře a recenze (i pomocí jiných systémů a
aplikací).81 Právě díky tomuto rozšíření se YouTube s více než miliardou uživatelů stal
fenoménem a oblíbeným médiem především mezi mladou generací, kde již překonal
konvenční televizní sítě.82 Popularita u mladé generace dala za vnik ještě dalšímu typu
rozšiřování informací a obsahu – tzv. „youtubeři“, tedy uživatelé, kteří tvoří vlastní
mediální obsah a šíří a propagují jej právě na YouTube.83 Jako nejrychleji rostoucí webová
stránka v historii webu tedy YouTube slibuje nekonečné nové příležitosti pro amatérské
video, politické kampaně, formáty zábavy a virový marketing - kulturu klipů, která podle
77
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všeho předstihla jak kino, tak televizi.84 Krátkou zmínku v souvislosti s digitálními videi
věnuji rozvíjejícímu se trendu tzv. personalizovaných videí, které začínají uplatňovat svůj
současný význam především v marketingu. Prakticky se jedná o videa, která jsou za pomoci
nasbíraných dat uzpůsobena příjemci, tedy znamená to, že uživatelé v online světě začínají
být vnímáni jako individua a pozornost přechází z masy na jedince, který je navíc
individuální entitou. Tedy například na základě mnou poskytnutých dat dostanu nabídku
tzv. „ušitou na míru“. V České republice se tímto typem rozvoje mediální komunikace
zabývá například úspěšný startup Motionlab.
V souvislosti s YouTube je také důležité zmínit další formu přenosu digitálních videí –
online streamovací plaformy, ale také tradiční televizní vysílání, které v České republice
v současné době také probíhá téměř výhradně v digitálním formátu DVB-T (Digital Video
Broadcasting - Terrestial) a DVB-T2. Pro to, aby mohl proběhnout plošný přechod na
digitální vysílání, se domluvily se členské země Evropské unie na tom, že analogové
vysílání nejpozději do konce roku 2012 uvolní prostor právě digitálnímu způsobu vysílání.
Oba systémy totiž vysílají ve stejných pásmech, neboť jiná kmitočtová pásma nejsou
dostupná. Digitální vysílání si ovšem z principu počíná mnohem efektivněji – namísto
jednoho analogového televizního programu jich dokáže vysílat více. Navíc digitálnímu
vysílání nevadí odrážení signálů od překážek ani jejich překrývání (tzv. duchy u
analogových televizí v místech s horším příjmem).85 V České republice po několikaletém
testovacím provozu bylo zahájeno regulérní vysílání prvního digitálního multiplexu 21.
října 2005 s nabídkou tří programů České televize, programu televize Nova a pěti programů
Českého rozhlasu.86 Aktuální rozvoj digitálního vysílání závisel na uvolňování pásem
postupným vypínáním starých analogových televizních vysílačů. V současné době dochází
v České republice k přechodu na modernější typ digitálního vysílání DVB-T2, přičemž oba
tyto typy vysílání nyní fungují souběžně.
Od digitálního televizního vysílání se část společnosti přesunula k digitálnímu zvukovému
vysílání, a to nejen k rádiovému vysílání v „živém“ čase, které v současné době nabízí
většina rádiových stanic, ale také k digitálním zvukovým záznamům, které se ukládají a
dají se přehrát kdykoliv. Jedná se o tzv. podcasty. S termínem „podcasting” přišel v roce
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2004 novinář Ben Hammersley, vytvořil jej spojením názvu přehrávače iPod (Pod =
Personal On Demand) a anglickým slovem broadcasting – vysílání.87 Jedná se tedy o řadu
epizod digitálních zvukových souborů, které si uživatel může stáhnout do osobního zařízení
za účelem poslechu, a to i offline. Tímto charakterem je tedy typická jejich konzumace
souběžně s několika dalšími činnostmi, doma, v autě, nebo v práci. Bylo zjištěno, že
posluchači podcastů (vztaženo na USA) navíc patří ke vzdělanější části populace, většinou
jsou zaměstnáni na plný úvazek a doma mají nějaký typ „chytrého zařízení, resp.
reproduktoru“.88 Tento typ média si ale postupně buduje pevnou pozici v široké společnosti,
a to právě díky jeho dostupnosti, časové nezávislosti a konzumační nenáročnosti.
Jako další typ nových médií uvedu tzv. Artificial Inteligence (AI) v médiích, což je systém
naprogramovaných algoritmů, které jsou do určité míry schopné se učit a inteligentně
myslet, samostatně vyhledávat i produkovat (mj.) mediální obsahy.89 Jde o schopnost
porozumět minulému chování a aplikovat ho na budoucí problémy, které je třeba vyřešit,
přičemž se jedná o úkony, které by za jiných okolností vyžadovaly lidskou inteligenci.90 Je
to oblast, kde se setkává svět počítačů, matematiky, inženýrství i psychologie. Některé z
možných využití, jako je například automatizovaný překlad a generování textu, může
umožnit velké skoky vpřed do nových oblastí žurnalistiky, marketingu a vývoje produktů.91
AI v sobě zahrnuje několik složitých programovacích a vědeckých koncepcí, přičemž ty
nejskloňovanější z nich jsou machine learning, neural network a computer vision.92
Machine learning nebo také strojové učení představuje automatizované vytváření
analytických modelů. Strojové učení popisuje způsob, jakým systém využívá minulé
zkušenosti a selhání na zlepšení svého výkonu v budoucnosti. Například se tato AI metodou
pokus-omyl naučila, jak hrát na schovávanou. Neural network nebo i neuronová síť je
počítačový systém, který čerpá inspiraci z designu lidského mozku. Computer vision neboli
počítačové vidění reprezentuje software, který se učí porozumět vzorům, a to tak, aby
rozpoznal obsah obrázku nebo videa, například zda video ukazuje osobu, obličej, vozidlo
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nebo budovu. V The New York Times už v roce 2015 zrealizovali experimentální projekt
AI známý jako Editor, jehož cílem bylo zjednodušit celý novinářský proces. Při psaní
článku umožnil novináři použít značky na zvýraznění fráze, nadpisu nebo hlavních bodů
textu. Díky machine learningu, strojovému učení, se systém postupem času naučil
rozpoznávat tyto sémantické značky, a tak identifikovat nejdůležitější části článku.
Vyhledáváním údajů v reálném čase a získáváním informací na základě požadovaných
kategorií, jako jsou události, lidé, místo a čas, může editor zpřístupnit informace,
zjednodušit výzkumný proces a poskytnout rychlou a přesnou kontrolu faktů. Zároveň se
tato technologie zaměřuje na přesné cílení obsahu, tj. nabídne konkrétní článek uživateli
s jeho konkrétními preferencemi.93
Automatizovaná (nebo také robotická) žurnalistika je s AI velmi úzce spojena. Má svůj
původ ve sportovním a ekonomickém zpravodajství, kde se základní údaje a hrubá data o
zpravodajských událostech přenášejí do souvislého příběhu. Dobrým příkladem „robotické
žurnalistiky“ je např. software Heliograf, který využívají v The Washington Post (využívám
například během olympijských her v Rio de Janeiro 2016).94 Heliograf sestaví zpravodajský
příběh analýzou údajů o hrách v reálném čase. Tyto informace se následně spojí s
příslušnými frázemi v šabloně příběhu a software je spojí tak, aby vytvořil příběh, který by
mohl být zveřejněn na různých platformách. Software může také upozornit novináře na
jakékoli nesrovnalosti či chyby, které zjistí v údajích. To znamená, že během olympijských
her byl Heliograf schopen držet krok s aktuálními informacemi o počtu medailí, zatímco se
novináři mohli věnovat jinému obsahu. Také u nás se začíná tato technologie převádět do
praxe. ČTK v tomto ohledu zahájila spolupráci s českými univerzitami na rozvoji umělé
inteligence pro využití v žurnalistice.95
Posledním typem digitalizovaného média, který v této podkapitole představím, je virtuální
realita, pravděpodobně forma, která má před sebou ještě velký potenciál užití. Jedná se o
vytvoření simulovaného prostředí pomocí technologií, v němž lze s touto simulací navíc
interagovat. Již v současné době se virtuální realita užívá např. při hraní počítačových her,
při výcviku (v boji, při pilotování letadla apod.). Začíná se však zkoumat funkčnost i
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v ostatních oborech – například ve zdravotnictví, při léčbě psychických problémů pacientů,
anebo navození pozitivního vědomí. Jako lidé chápeme sami sebe prostřednictvím našich
interakcí s prostředím; a naše biologické tělo je často předmětem takových interakcí.96 V
technologiích, jako jsou sociální média a virtuální realita (VR), jsou však fyzická těla
nahrazena virtuálními těly. Předmětem se stávají sebeprezentace (např. text, zvuk, obrázky,
avatary), které zvýrazňují určité aspekty sebe sama a skrývají ostatní. Role této postavy ve
zprostředkovaných zkušenostech je rozhodující pro pochopení mediálních účinků na
lidskou psychiku, vědomí, stres a pohodu.97 To, jakým způsobem působí nejen virtuální
realita, ale i ostatní nová média na společnost a jakým způsobem jsou interpretována a
užívána, bude tématem další podkapitoly.

2.2 Jak jsou nová média vnímána ve společnosti
V první části této podkapitoly shrnu obsahy a závěry některých článků, které jsou s tématem
mediálních teorií, globálních médií, digitálních médií a nových médií spojeny. Na základě
těchto článků budu také diskutovat to, jak mohou jednotlivé poznatky na společnost působit
a jakou mohou vyvolávat reakci.
Při zkoumání vlivu nových médií na společnost a profesi novináře je také důležité zmínit a
vysvětlit jeden důležitý faktor, který je příčinou rozvoje a rozmachu těchto změn:
globalizaci. V této souvislosti můžeme zmínit například článek „What is wrong with
globalization?“98, ve kterém jeho autor Colin Sparks naráží na fenomén globalizace naráží.
Podle něj je nutné dát teoriím o globalizaci společný základ, výchozí body pro to, co
globalizace znamená také v oblasti médií. Výchozím bodem analýzy je tzv. globalizační
paradigma, ve kterém je popsán rozdíl mezi „silnou“ a „slabou“ teorií globalizace.99 Slabá
teorie užívá pojem globalizace, ale vychází z různých předpokladů a centrem zájmu je
ekonomický aspekt, tedy že kapitalistické korporace vytlačily slabší, menší, kulturní
produkci.100 Silná teorie popisuje globalizaci z pohledu médií a kultury a opírá se o 5
pilířů:101
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1) Pochopení globalizace vyžaduje novou metodologii, která je striktně neomezující.
2) Symbolické proměny a mezinárodní cirkulace mediálních produktů.
3) Globální epocha charakterizovaná tím, že neexistuje žádné dominantní nebo
kontrolní centrum dnešního světa.
4) V globální době již není životaschopné mluvit o izolovaných „národních“
jednotkách.
5) Globální epocha je poznamenaná erozí moci „vestfálského státního systému“
v ekonomice, politice a v kultuře.
Po bližším zkoumání těchto pěti pilířů přichází Sparks na to, že je v oblasti médií a mediální
komunikace velmi těžké prokázat vliv globalizace (tedy že kulturní průmysl je více
globalizovaný než jiné odvětví trhu) protože právě média jsou jednak velmi úzce spojena
s ekonomickou a politickou situací v dané zemi i ve světě, a navíc média i kultura (ač
globální), jsou přizpůsobena vkusu jednotlivých států, kde působí.102
Na téma globalizace navazuje také český mediální teoretik Václav Štětka v článku s názvem
„Česká média a globalizace vlastnictví“103. Zatímco Sparks se opírá především o
globalizační paradigma a pokouší se podle něj ověřit jeho pravdivost v oblasti globalizace
médií, Štětka se zaměřuje výhradně na to, co v tomto ohledu znamená vlastnictví médií,
konkrétně těch českých. Shrnuje, že jak televizní, tak i rozhlasový a tištěný mediální trh je
v České republice většinově mezinárodní, tedy že vlastníci většinou pochází ze
zahraničních mediálních společností. Toto vyvolává především otázky, jaký vliv mají
vlastníci na formu, strukturu a obsah médií? Jaké důsledky má proces internacionalizace
české mediální scény? Podle autora existují odpovědi na tyto otázky stále pouze na
teoretické rovině, přičemž on sám sice s žádnou praktickou úvahou nepřichází, ale jasně
definuje, kde jsou prozatímní výzkumy (v české mediální krajině) nedostatečné.
V zahraničí je podle něj fenomén korporátního vlastnictví a jeho vlivu na obsah již
prokázaný (příkladem je analýza Murdochových deníků na téma vojenských operací
v Iráku).104 Oblíbenost nových médií ve společnosti tedy nemusí být podmíněna pouze
technologickým rozvojem a jednoduchou dostupností a způsobu užívání. Částečně tento jev
může ovlivňovat fakt, že mediální obsahy na internetu jsou o něco méně podmíněné
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vlastníkům mediálních institucí, tedy že hlas jednotlivce se může v tomto ohledu institucím
rovnat.
Zatímco předchozí dva články se nezabývaly tématem internetu a digitálních médií jako
takových (ačkoliv má právě internet dle na globalizaci velkou míru vlivu – a to ve všech
oblastech, tudíž i v mediálním prostředí), další z autorů, které v této části práce představím,
je Lars Qvortrup, který se ve svém článku „Understanding new digital media“105 zabývá
právě již konkrétním porozuměním nových médií, které proměnily globální komunikaci.
Zkoumá, jak jsou tato média komplexní, ale také to, že existuje několik podřazených
systémů. Svůj výzkum aplikuje na dánskou mediální krajinu, konkrétně komiksy o
Mohammedovi, které byly zveřejňovány v dánských novinách a dále také právě na
zkoumání internetu.106 Teoretickým základem pro jeho výzkum jsou teorie globální
komunikace ve společnosti N. Luhmanna a D. Beckera, přičemž společnost je právě podle
této teorie až pozoruhodně stabilní (resp. neměnná), a to díky tomu, že je polycentrická,
komplexní, decentralizovaná.107 Podle něj je role nových médií dvojsečná – zvyšují sociální
komplexnost, ale zároveň slouží jako nástroj jejího omezování. Na základě tohoto tvrzení
lze říci, že se nová média od těch tradičních tolik neliší, protože ve společnosti zastávají
stále stejnou roli. Co se však proměnilo je rychlost veškerých konsekvencí.
Nancy Fraser v kapitole „Transnacionalizace veřejnosti“108 tematicky navazuje dle mého
názoru především na Sparkse. Sparks přichází na to, že přes globalizaci jsou zachovávány
typizace v oblasti médií v rámci národních států nebo skupin. Fraser se toto ve zmíněné
kapitole pokouší vyvrátit. V první části kapitoly se opírá především o Habermasovu teorii
kritiky legitimity společnosti a účinnosti veřejného mínění, které autorka považuje za
zdařilé a správné, avšak podle ní nejdou dostatečně do hloubky.109 Ani jedna z teorií totiž
neuvedly „vestfálský rámec“ fungování (mediální) společnosti v pochybnost.110 Ve druhé
části autorka definuje, že v dnešní společnosti jen těžko veřejné mínění nepřesahuje hranice
teritoriálních států. Jedna z teorií toto faktu je právě globalizace a vznik globálních
diskuzních fór, druhá z teorií naopak popírá smysl vestfálského systému již mnohem dříve
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a popisuje společnost jako transnacionální již od 17. století.111 S tímto vědomím autorka
znovu přezkoumává 6 základních premis fungování společnosti.112 Ve třetí části kapitoly
tedy autorka shrnuje a znovu zkoumá obraz veřejnosti zohledňujíc přechozí závěry.
Dochází k tomu, že je zapotřebí jak zrevidovat pojetí normativní legitimity, tak i rozšířit
kritiku účinnosti.113 Autorka tedy vydává velmi solidní základ kritiky dosavadních teorií.
Další z autorů, Joseph Straubhaar, se zbývá globálními změnami v kultuře, sociální
struktuře a ekonomice z hlediska historické perspektivy, ne tedy z pohledu teritoriálního
uspořádání.114 Předmětem zájmu jeho zkoumání je rozvoj televizního vysílání a jejího
fungování v rámci definování kultury v několika vrstvách (od globální po lokální), což
nazývá procesem hybridizace.115 Vysvětlení hybridizace je podle něj klíčem k pochopení
celého procesu globalizace. Z mého pohledu je přínosné, že se autor nedívá na globalizaci
pouze z územního úhlu pohledu, protože historie je v tomto ohledu neoddělitelná.116
Zároveň je jasné, že se autor nemůže od teritoriálního vymezení odloučit úplně. Zajímavým
postřehem je, že se mohou vyvíjet podobnosti pomocí kulturně-jazykových prostředků v
rámci jednoho teritoriálního celku (ne států), jako je např. Arabský svět.117 Zároveň však
lze vypozorovat podobnost vývoje na zcela oddělených teritoriích, avšak historicky
propojených, jako jsou např. země Commonwealth.118
Nejběžnější interpretací globalizace je myšlenka, že svět je stále více sjednocený
technologickou, komerční a kulturní synchronizací, která pochází ze Západu, a že
globalizace je spojena s modernitou.119 Jak uvádí Pieterse ve svém článku, tyto definice
jsou "historicky mělké a analyticky úzké"120. Tvrdí, že důsledky globalizace jsou často
složité a v některých případech mohou vytvořit silnější a extrémnější smysl pro místní
identitu. Proto je vhodnější považovat globalizaci za hybridizaci nebo za vznik nových,
smíšených forem spolupráce a kulturní hybridizace nebo za rozvoj translokačních kultur.121
Globalizace a hybridizace rozšiřují povědomí a zachovávají svou zemi prostřednictvím
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různých produktů tím, že spojují lidi na globální úrovni. Spolupráce mezi dvěma nebo více
etnickými skupinami umožňuje vytváření spíše kombinací myšlenek než erozí kultury.122
V tomto se Pieterse odlišuje od ostatních autorů, kteří s globalizací spojují právě spíše
rozpad a proměnu tradičních prvků v kultuře.
Posledním zmíněným autorem v této souvislosti je W. Lance Bennet, který se zabývá
především vzestupem sítí globálních aktivistů, kterým se podařilo se zviditelnit pomocí
masových médií. Díky médiím se antisystémové i systémové organizace snadno adaptují a
nachází cestu, jak komunikovat své zájmy s druhou stranou.123 Díky internetu navíc tyto
organizace snižují finanční náklady na komunikaci s veřejností. Internet má potenciál
otevřeného veřejného prostoru, kde se zájmy, myšlenky jednotlivých organizací snadno
rozšiřují.124 Dle autora však má stejnou míru účinku internet na aktéry samotné – politika
tento sociální, psychologický a technologický vývoj odráží a přizpůsobuje.
V podstatě se dají jednotlivé teorie sjednotit v tom, že ve společnosti pozorujeme všemožné
způsoby propojení potřeby a vůle pro komunikaci společně s komerčními účely, že dochází
jak ke spolupráci a technologickému rozvoji v těchto komunikačních prostředcích, tak i
k větší provázanosti mezi kulturami, přičemž jsou právě média (i v době nových médií)
stále do jisté míry kulturně podmíněna.
Důležitým trendem, který ve světě digitálních médií zesílil (anebo se více zviditelnil) je
existence a aktivní činnost tzv. „trollů“. Troll je osoba, která zveřejňuje provokativní zprávy
a mimo-tematická sdělení na internetu, ať už na sociálních sítích nebo online diskusním
fóru, s cílem přimět ostatní uživatele, aby projevili emocionální reakce nebo aby narušovali
proces diskuse.125 Internetoví trollové vždy používají falešná uživatelská jména, profilové
fotografie a popisy profilů.126 Nejen se zmíněnými trolly je spojováno další významné téma,
které je s oblastí nových médií výrazně, ne však výhradně, propojeno. Jedná se o
dezinformace, tzv. „fake news“127, o to, jak působí, jakou mají roli a jak s nimi souvisí
kritické myšlení. V době, kdy se na internetu nachází obrovské množství informací všech
různých druhů, a velká část těchto informací navíc není dostatečně kvalitních, je velmi těžké
se v těchto informacích orientovat – a to obzvláště profesionálním novinářům, ale také
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čtenářům, divákům, posluchačům, i tzv. followerům128, obecně publiku, konzumentům
médií. Ačkoliv dezinformace, senzace a propaganda datují svůj vliv již do dřívější doby
(např. éra „Yellow Journalism“), jejich definice nebyla doposud zcela exaktní a
probádaná.129 Důležitým faktorem pro jejich současný rozmach, je menší přehled ve změti
velkého počtu informací, větší uchovatelnost v čase. V online prostředí existuje velké
množství dezinformačních webů, které nabízí senzace v často škodlivé až nebezpečné
formě, a ačkoliv může dojít k nápravě nebo zpochybnění takových informací, pozornost
publika se již přesunula k jinému tématu a dezinformace tak žije v online prostoru dál, často
svým vlastním životem, a to v budoucnu se opakujícími vlivy.130 Vzhledem k tomu, že se
v tomto kontextu hovoří o tom, že údajně žijeme v tzv. „době post-pravdivé“131, která se
vyznačuje tím, že až tolik nezáleží na tom, jestli je informace skutečně pravdivá, ale na tom,
zda je dostatečnou senzací působící na emoce a subjektivní přesvědčení publika.132 Výběr
a konzumace informací je tedy v této době řízena především afektivní nebo emocionální
dimenzí psychiky publika, což je jeden z klíčových důvodu, proč se tyto falešné zprávy
(fake news) staly nevyhnutelnými, a proč je těžké proti vzniku a rozšiřování úmyslně
nepravdivých informací bojovat.133 Podmnožinou falešných zpráv je také nástroj
prosazování a upevňování politické moci (a to právě prostřednictvím médií) propaganda.134

Propaganda

využívá

psychologické

prostředky

k ovlivňování

a

pozměňování postojů skupiny za určitým účelem, pozicí nebo politickou agendou ve snaze
vytvořit konsenzus, a zajistit tak homogenní názor nebo přesvědčení.135 Propaganda je
subjektivní informace, která se používá primárně k ovlivnění cílového publika, velmi často
pomocí selektivní prezentace faktů, pomocí kódovaných nebo sugestivních sdělení, nebo
jazyka vyvolávajícího emoční reakce (na rozdíl od racionálních vysvětlení).136 A ačkoliv je
propaganda skloňována především v souvislostech s historickými událostmi, je nutné
podotknout, že tato forma šíření dezinformací je stále aktivní a na publikum působí neméně
silným vlivem. Jako konkrétní případ lze uvést velkou kritiku a stále probíhající spor
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ohledně role Facebooku (resp. sociálních sítí) v prezidentských volbách 2016 v USA.137
Tento spor navíc rezonuje v souvislosti se všemi výše zmíněnými termíny – propaganda,
trollové, dezinformace, fake news. Jak již bylo řečeno, vznik a šíření fake news je velmi
těžké minimalizovat nebo eliminovat. Řešení ale existuje. Jedná se o koncept kritického
myšlení. Neznamená to, že by mělo publikum odmítat a zpochybňovat vše, ale mělo by
kontinuálně přemýšlet a vyhodnocovat informace, které jsou mu prezentovány (i přesto, že
jsou prezentovány seriózním a ověřený zdrojem).138 V době, kdy jsou statusy na Facebooku
a tweety užívány jako zdroje informací a položky jsou často vyhledávány dle oblíbenosti
(mnohem častěji než ověřená fakta), je důležité, aby byla média konzumována s nadhledem
a kritickým pohledem, aby příjemci byli aktivní, nikoliv pasivní a rozpoznali skutečná fakta
a pravdivá tvrzení.139 Ověřování a kritické uvažování se však nevztahuje pouze na
publikum, ale také na samotné novináře, kteří by v tomto ohledu měli být profesionálové.
To, jak se chovají novináři v současném online světě k informacím, bude mimo jiné
diskutováno v následující podkapitole.

2.3 Jak jsou nová média vnímána novináři
Jedním z aspektů, ve kterém je možné pozorovat změnu v souvislosti s nástupem nových
médií, je proměna novinářské rutiny140. Tyto změny se mohou projevovat především
v těchto oblastech:141
•

dochází ke změně struktury produktivního času – uzávěrky, které bývaly (u
tradičních médií) jednou denně ve večerních hodinách, se přesouvají do režimu
okamžitých, instantních uzávěrek, protože spolu s klasickou uzávěrkou se obsah
velmi často publikuje také online, protože čtenář očekává, že najde vždy něco
nového a informace jsou také vždy aktuální;

•

v souvislosti se zrychlováním režimu dochází u novinářů často ke slučování více
různých funkcí – novináři zastávají v rámci jedné mediální instituce současně více
specializovaných novinářských rolí;

•

právě kvůli tlaku na rychlost a slučování funkcí může v docházet k potenciálnímu
poklesu kvality obsahu, a to především v obsahu, který je publikován v online
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médiích s instantní uzávěrkou, protože novináři mají např. méně času a prostoru na
ověřování informací, práci s rutinními zdroji, stereotypy apod., ne nutně probíhá
tento proces pouze v negativním slova smyslu, protože v důsledku zvyšování
nároků sice může klesat kvalita obsahu, ale zároveň vzhledem k zastávání více
funkcí může docházet také k rozvoji dovedností.
Online novinář by tedy měl splňovat atributy tradičního žurnalisty (být schopen vyhledat
odpovídající zdroje, získat informace, kvalitně zpracovat žurnalistický výstup) a zároveň
zvládnout obstarat vhodný multimediální obsah (tj. text, fotku, audio, video), zpracovat jej
a vložit do online média.142 To vše v režimu instantních uzávěrek. Práce online novináře
tedy obsahuje následující dovednosti:143
•

napsat zpravodajství a publicistiku do tištěného i online média;

•

vytvořit články pro tištěnou verzi i online a vzájemně je provázat;

•

psát blog;

•

editovat zpravodajství a publicistiku pro tištěné i online médium;

•

nahrát rozhovor jako audio i video;

•

nahrát stand-up na kameru, editovat video nebo audio určené k publikování;

•

používat redakční systém;

•

být aktivní ve vlastní online komunitě a moderovat její diskuze.

Co se ale týká novinářských hodnot tak, jak byly popsány v souvislosti s tradiční
žurnalistikou v kapitole 2.1 této práce, lze říci, že i online žurnalisté se těmito pravidly a
hodnotami řídí. Rozdíl naopak většinou pozorujeme v rozsahu – v online prostředí jsou
články kratší a výstižnější, na rozdíl od klasického tištěného média, tištěná média navíc
zpravidla více dbají na dodržování žánrového rozdělení.144 Významnější proměnou v práci
novináře je ale kupříkladu výběr výchozího zdroje, tj. novinář je na internetu jako zdroji
v současnosti v podstatě závislý a méně informací přichází přímo od zdroje, tedy
z terénu.145 Tato proměna se týká nejen domácích novinářů, ale i zahraničních zpravodajů.
Proměna práce novináře s nástupem nových technologií však jde ještě dál. V souvislosti
s výše uvedenými specifiky umělé inteligence jako specifický typ média se v současné době
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hovoří o tzv. robotické žurnalistice. Zrození technologie generování obsahu založené na AI
nabízí pro žurnalistiku novou cestu a nástroje, které usnadňují novinářům dělat svou práci
důkladněji i pod tlakem. AI však bude stále více vstupovat do role samotného autora. A
měli by se novináři obávat? V The Guardian Australia již byly publikovány články napsané
díky nástroji AI ReporterMate146 a také podle The New York Times už zhruba třetina
obsahu

publikovaného

společností

Bloomberg

News

využívá

určitou

formu

automatizované technologie.147 Redakce také využívají například aplikace s prvky umělé
inteligence, jako jsou moduly na kontrolu pravopisu, překladače, automatizované moduly
užívající klíčová slova a nabízející články s podobným obsahem napomáhající výběru a
selekci výchozích zdrojů, nástroje pro označování jasných tvrzení usnadňující editorskou
kontrolu a zároveň automaticky ověřující správnost těchto tvrzení mezi ostatními zdroji,
nástroje kontrolující numerická data a grafy, z nichž jsou následně schopny vytvořit nové a
ověřené tvrzení.148 Dalšími možnými nástroji využívajícími umělou inteligenci v praxi jsou
například databáze, ve kterých si AI automaticky označuje obsahy pomocí klíčových slov,
titulků, témat, osob a rozpoznávání jejich obličejů, ze kterých následně generují data sety
sdružující témata nebo konkrétní osoby v chronologickém pořadí, anebo tato data využívají
pro tvorbu titulků jako doplňků k hlasovým záznamům.149 Některé redakce zase využívají
algoritmy pro vytváření obsahu publikovaného na sociálních sítích (např. Facebook,
Twitter), nebo pro analýzy všech možných typů.150 Je možné, že brzy budou k dispozici
sofistikovanější techniky, například systémem vygenerována šablona, která na základě
machine learningu zpracuje analýzy a vyhodnotí nejzajímavější údaje.151 Jak však na závěr
odlehčeně poznamenává i autor nástroje ReporterMate, žádný systém na bázi AI zatím
nenapíše článek od nuly, proto bude prozatím ještě nutný zásah „lidského“ novináře.152 Co
tohle všechno znamená v souvislosti s deprofesionalizací žurnalistického oboru? Dochází
s použitím technologií ke spolehlivějším výsledkům? Znamená to však, že je novinář větší
profesionál, nebo naopak? Tyto a další otázky se pokusíme zodpovědět v následujících
kapitolách.
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3

Metodologie

V rámci výzkumu byly v této práci stanoveny výzkumné otázky, které se pokusím potvrdit
anebo vyvrátit. Právě kvůli charakteru stanovených výzkumných otázek budou pro výzkum
užity dva výzkumné typy analýzy, které budou podrobněji představeny v této kapitole. Pro
objektivní posouzení tvorby obsahu bude použita kvantitativní obsahová analýza, která bude
zkoumat počet reportáží v médiích, které jako svůj primární zdroj informace využívají sociální
sítě. Konkrétním případem bude Twitter, protože jak již bylo zmíněno, jedná se o sociální síť
velmi úzce navázanou na zpravodajství. Druhá část výzkumu bude provedena pomocí analýzy
kvalitativní, kde by měly být zhodnoceny subjektivní postoje, názory a zkušenosti jednotlivých
zpravodajů. Pro tyto účely budou analyzovány jednotlivé výroky (zahraničních i domácích)
zpravodajů a ostatních odborníků v souvislostí s klíčovými slovy „nová média“.

3.1 Kvantitativní metoda: obsahová analýza
Obsahová analýza je široce používanou metodou v oblasti výzkumu komunikace a je
zvláště oblíbená v médiích a studiích populární kultury. Analýza obsahu je systematický,
kvantitativní přístup k analýze obsahu nebo významu komunikačních zpráv. Obsahová
analýza je popisný přístup k výzkumu komunikace a jako takový se používá k popisu
komunikačního jevu. Tato položka poskytuje přehled analýzy obsahu, včetně definice,
použití, zpracování a omezení analýzy obsahu. Jedná se tedy o kvantitativní metodu sběru
a analýzy dat z různých texů, obsahů, projevů apod. Umožňuje zjišťovat, jaká je četnost
daných vzorků, jsou mezi těmito vzorky kauzální vztahy, nebo jaké společné znaky lze mezi
nimi nalézt. Právě tuto metodu tedy použiji pro zjištění četnosti výskytu přebíraných zpráv.
Sledovány mohou být i různé zákonitosti, nebo se mohou porovnávat počty článků na dané
téma mezi konkurenčními médií. V této konkrétní analýze bude také zkoumán také vývoj
hodnot v čase a to napříč různými mediatypy, i jednotlivými médii, ale i v rámci jednoho
daného média. V mnoha komunikačních studiích vědci určují frekvenci konkrétních
myšlenek, konceptů, termínů a dalších charakteristik zpráv a porovnávají je, aby tak popsali
nebo vysvětlili komunikační chování. V roce 1952 publikoval Bernard Berelson knihu
Content Analysis in Communication Research, která hlásala uznání této techniky za
univerzální nástroj pro vědce ze sociálních věd a médií, kde je právě tato metoda hojně
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využívána. Postup výzkumu podle teorie obsahové analýzy autora Howarda Harrise (2001)
tak, jak ji navrhl153, je následující:
Identifikovat výzkumné otázky a hypotézy

Identifikovat výchozí zdroj

Specifikovat vzorky a jednotky analýzy

Identifikovat kódovací prostředí

Provést pilotní studii a provést revizi

Navrhnout kódovací schéma

Analyzovat data

Zhodnotit platnost a spolehlivost
Prvním krokem je tedy stanovení výzkumných otázek a hypotéz, ke kterým výzkumník
dochází zpravidla při rešerši a studiu dosavadních výzkumů, z nichž si v dalším kroku
vybere hlavní zdroj, ze kterého bude vycházet. Jak vyplývá z následujících kroků obsahové
analýzy, jejím nezpochybnitelným přínosem, je exaktnost a opakovatelnost, a to
s předpokladem, že provedeme-li analýzu opakovaně, dojdeme vždy ke stejnému
výsledku. Z tohoto důvodu se provádí revize a závěrečné hodnocení platnosti a
spolehlivosti výsledků. Zápornou stránkou této výzkumné metody je často uváděna
omezenost, tedy to, že kategorie jsou striktně omezeny a výsledkem výzkumu nemůže být
žádný vedlejší produkt, který si výzkumník nevzal za cíl. Obsahová analýza nebere v úvahu
okolnosti analyzovaných dat. Tento postup bude dodržen také v provádění mého výzkumu,
přičemž hlavní parametry, metody výběru i analýzy dat i stanovení výzkumných otázek a
hypotéz bude podrobněji popsána v kapitole 4.1.

153

Harris, Howard, „Content Analysis of Secondary Data: A Study of Courage in Managerial Decision
Making“, Journal of Business Ethics 34 (2001): 191-208, www.jstor.org (staženo 5. 1. 2020).
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3.2 Kvalitativní metoda: audio a video záznamy
Kvalitativní výzkum má pochopitelně jiné cíle i jiná pravidla než výzkum kvantitativní, ve
kterém je „mnohodimenzionální sociální a lidská realita redukována na omezený počet
několika málo proměnných a na malý počet analyzovaných vztahů mezi nimi“154. Podle
Corbinové a Strausse „termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož
výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.
Může to být výzkum týkající se lidí, příběhů, chování, ale také chodu organizací,
společenských hnutí nebo vzájemných vztahů. Ve skutečnosti může být termín kvalitativní
výzkum zavádějící, protože pro každého může znamenat něco jiného.“155

Metoda

kvalitativní analýzy pak podle Hendla probíhá v několika fázích. Nejprve výzkumník
vybírá téma, pak určí základní výzkumné otázky (shodné s kvantitativním výzkumem) –
ty může v průběhu modifikovat nebo doplňovat, vznikají nové hypotézy (na rozdíl od
kvantitativního výzkumu). V průběhu je možné modifikovat výzkumný plán, právě proto,
že se kvalitativní analýza pokládá se za pružný, emergentní typ výzkumu s induktivními i
deduktivními závěry. Sběr dat a jejich analýza probíhá v delším časovém intervalu,
zahrnuje intenzivní kontakt s terénem nebo situací jedince či analyzované skupiny. Sběr
dat a jejich analýza probíhá v podstatě současně. Zpráva o výzkumu obsahuje podrobný
popis místa zkoumání, rozsáhlé citace z rozhovorů a poznámek, na základě kterých
výzkumník může navrhnout teorii o fenoménu, který pozoroval. Metody výzkumu jsou
relativně málo standardizované, hlavním instrumentem je výzkumník sám. Cílem je
objasnit, jak se lidé v daném prostředí a situaci dobírají pochopení toho, co se děje, proč
jednají určitým způsobem. Podle Hendla také neexistuje jeden obecně uznávaný a platný
způsob, jak vymezit nebo provádět kvalitativní výzkum, a uvádí negativní definici
považující za něj „jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických
metod nebo jiných způsobů kvantifikace“156. Kvalitativní výzkum je lze také považovat za
nestrukturovaný nebo pružný typ výzkumu. Hlavní výhodou kvalitativního výzkumu je
pak „získání hloubkového popisu případů. Nezůstáváme na jejich povrchu, provádíme
podrobnou komparaci případů, sledujeme jejich vývoj a zkoumáme příslušné procesy.
Citlivě zohledňujeme působení kontextu, lokální situaci a podmínky. Kvalitativní výzkum

154

„Intenzivní zájem o kvalitativní přístupy vznikl jako reakce na jednostranný postoj, který za hodnotný
výzkum považoval pouze statistické experimentální nebo observační studie hodnotící měřitelné vlastnosti
objektů“ (Hendl, Kvalitativní výzkum, 19).
155
Strauss, Anselm; Corbinová, Juliet, Základy kvalitativního výzkumu (Brno: Nakladatelství Albert, 1999): 10.
156
Hendl, Kvalitativní výzkum, 47-48.
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poskytuje podrobné informace, proč se daný fenomén objevil“.157 Získává podrobný popis
a vhled při zkoumání jedince, skupiny, události, fenoménu, protože jej zpravidla zkoumá
v jeho přirozeném prostředí. Zároveň lze v rámci tohoto výzkumu dobře reagovat na místní
situace a podmínky (a jejich případné změny), pomáhat při počáteční exploraci fenoménů,
navrhovat teorie a hledat lokální příčinné souvislosti. Kvalitativnímu výzkumu se naopak
často vytýká subjektivnost dojmů, velmi obtížnou replikovatelnost (právě kvůli pružnému
a nestrukturalizovanému charakteru), pracuje pouze s omezeným počtem jedinců (obvykle
na jednom místě), a proto je velmi problematické výsledky zobecnit na populaci nebo jiné
prostředí.
Hlavními typy kvalitativních metod jsou podle Hendla158:
1) pozorování – výzkumník je se vzorkem delší časovou jednotku v osobním kontaktu,
což může být výhodou pro pochopení subkultury, a zároveň nevýhodou kvůli ztrátě
objektivity;
2) texty a dokumenty – výzkumník provádí rozbor významu, organizace a použití,
přičemž výhodou je teoretické porozumění, nevýhodou může být absence
praktického výzkumu;
3) rozhovor – s ohledem na výběr struktury rozhovoru může výzkumník dosáhnout
nestrukturovaných a autentických výsledků, výhodou rozhovoru je možnost
porozumění zkušenosti, nevýhodou může být opět mírná ztráta objektivity;
4) audio a videozáznamy – výzkumník užívá a analyzuje přesnou transkripci
přirozených interakcí, výhodou je porozumění průběhu interakcí, nevýhodou může
být absence kontextu.
V rámci charakteru kvalitativního výzkumu, který budu provádět ve své diplomové práci,
zvolím metodu analýzy již existujících textů, dokumentů, audio a video záznamů, a při
samotném výzkumu budu postupovat tak, jak tyto dva typy výzkumu popisuje Hendl.
Dokumenty a fyzická data hlavním podkladem pro provedené výzkumu. Tato data budou
získána prostřednictvím mediální databáze Newton Media za daných parametrů. Za
dokumenty se považují taková data, která vznikla v minulosti, byla pořízena někým jiným
než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má aktuální výzkum. Výzkumník se tedy
zabývá tím, co je již k dispozici, ale musí to vyhledat. Pro kvalitativní výzkum je také
důležitá redukce většího množství nasbíraných dat, avšak je nutné dbát na to, aby nebyla
zbavena kontextu. Zobrazení dat – názorná organizace a komprese informací – pomocí
157
158

Hendl, Kvalitativní výzkum, 51.
Ibid., 53.
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tabulek, grafů – je podle Hendla velice důležitý prostředek, protože kvalitativní data v
analýze jsou objemná a postrádají strukturu.159 Pro tento výzkum budou také využity
techniky transkripce (neboli proces převodu mluveného projevu z interview nebo ze
skupinové diskuse do písemné podoby), které jsou k dispozici právě již ve zmíněné
mediální databázi. Kategoriální systémy slouží k provádění redukce dat. Využívají se při
kódování záznamů rozhovorů, pozorování nebo dokumentů. U kvantitativního výzkumu
jsou kategoriální systémy předem dané, u kvalitativního výzkumu se typicky vytvářejí ad
hoc z empirického materiálu pro potřeby probíhajícího výzkumu. Navrhovaný
kategorizační systém musí být dostatečně konkrétní, aby fungoval jako praktická pomůcka
v dané situaci výzkumu.160 Takto bude proveden i následující kvalitativní výzkum.
Podrobnější popis parametrů výzkumu bude uveden v kapitole 4.2.

4

Vliv nových médií na žurnalistiku

Definice nové profesní role novináře a charakteristika základních parametrů výkonu této
profese je úzce spojeno s procesem strukturální proměny mediálního systému v České
republice.161 Stejně jako ostatní sociologické procesy, má i proměna novinářské profese (resp.
mediálního systému) několik fází:162
1) pre-tranzitivní fáze, která obsahuje situaci a společenský vývoj ještě před tím, než
samotná změna proběhla;
2) tranzitivní fáze, která přestavuje faktickou proměnu, již zpravidla charakterizuje
eliminace dosavadních mocenských nebo institucionálních struktur;
3) post-transformační fáze, ve které jsou konkrétní změny uchopitelné, popsatelné a
jednotlivé dílčí procesy začínají být ukotveny v legislativních, ekonomických a kulturněpolitických aspektech každodenního života.
Hybnými silami v transformačním procesu (mediální) společnosti jsou vnější vlivy – změny
politické, technologické i ekonomické, ale také vnitřní vlivy v samotném mediálním systému,
které nelze při zkoumání tohoto procesu ignorovat.163 Právě vnitřní aspekty jsou důležité pro
definici české mediální krajiny, která si prošla několika velmi rozdílnými režimy. Některé
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Volek, Jaromír; Urbániková, Marína, Čeští novináři v komparativní perspektivě (Praha: Academia, 2017), 76.
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teorie však profesionalitu (jakožto sociální proměnu) vysvětlují prostřednictvím tzv.
„sekvenčního modelu systémové změny“ (např. McQuail)164, což je transformace společnosti
následkem z vnějšku působících sil (tj. politické, technologické i ekonomické změny).165 Je
však také důležité zohlednit vnitřní faktory, které na tyto procesy neméně působí, protože
reflektují povahu domácích transformačních specifik (např. Sparks)166. Tyto vnější faktory jsou
v současnosti důležité především v post-transformační fázi, kdy se některé z aspektů domácí
kulturně-politické a tím i žurnalistické mentality, a to v českých médiích právě kvůli tomu, jak
na jejich vývoj působil komunistický režim.
Míra profesionalizace je jedním z důležitých ukazatelů rozdílů mezi jednotlivými mediálními
systémy. Již např. D. Halin a P. Mancini (2004)167 zkoumali, jak probíhá profesionalizace
v různých mediálních systémech, což lze také použít jako jedno z diferenciačních kritérií mezi
nimi, přičemž jednotlivé hodnotící prvky kategorie profesionalizace jsou mezi odborníky
převážně shodné. Jednotlivé prvky profesionalizace novinářů jsou obecně (jak již bylo
představeno výše):168
1) strukturální (vymezující podmínky pro vstup do profese, jak již bylo diskutováno např. věk,
pohlaví a úroveň formálního vzdělání);
2) postojové (zahrnují vlastní vztah k profesi, respektive k tomu, co si představuje profesionál,
že tvoří jádro jeho zaměstnání).
Formální specializace a socializace profesní identity probíhá prostřednictvím tradičních
vzdělávacích institucí a profesních organizaci, které zároveň vytváří normu pro to, jaká má tato
profese být. Druhou fází je neinstitucionalizovaný procesní diskurs, tedy jakási síť novinářů,
kolegiálních vztahů a komunit, která se odehrává především v horizontálním prostředí
komunikace bez vnějších vlivů a tlaků institucionalizované organizační struktury.169 Platí, že
čím je obecně nižší míra profesionalizace v obou těchto typech profesního diskurzu, tím více
je komunita novinářů citlivější na vnější politicko-ekonomické vlivy.170 A to, jak česká média
prošla transformačním procesem, spustilo proces deprofesionalizace a proletarizace
žurnalistické pracovní síly.171 Deprofesionalizaci činnosti novináře lze definovat jako postupný
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proces rezignace na základní profesní a etické standardy, které vychází z nízkého
vzdělanostního základu a nedostatečnou profesní kvalifikaci komunity novinářů (či její
významné části).172 Deprofesionalizace je přímo úměrná výraznému snižování nároků na nově
vstupující novináře do profese. Na tomto úbytku se přímo podílí racionalizace a ekonomizace
novinářských výrobních postupů spojených s výrazným rozvojem a užíváním nových
komunikačních technologií. Dochází tedy k tomu, že moderní žurnalista stále méně nabízí
osobní výpověď, svědectví.173 Žurnalistické povolání je pro něj pouhou administrativní rolí
v mašinerii výrobního procesu masového vzdělávání, který je stále více závislý na údernických
výkonech digitálního a nepřetržitého publikování zbaveného kontextuálního zakotvení,
vlastního

názoru

a

očitých

výpovědí.174

Druhý

proces

zmíněný

v souvislosti

s deprofesionalizací, je proces proletarizace žurnalistického povolání, který je charakteristický
otevřenějším přístupem k začínajícím novinářů, kteří nedisponují příslušným vzděláním ani
profesní přípravou, ale zároveň jsou velmi často špatně placeni a pracovně vytěžování.175 A
právě taková snaha o maximalizaci zisku vede k stále častějším organizačním a strukturálním
změnám, které systém stále více destabilizují. Navíc novináři, kteří pod tak velkým tlakem
pracují, se stávají velmi snadno manipulovatelnými.176 Oba procesy tedy de facto potvrzují
postupnou deintelektualizaci novinářského povolání.177
V následujících podkapitolách bude míra deprofesionalizace profese novináře zkoumána
praktickým výzkumem, a to ve dvou fázích: 1) výzkum kvantitativní, který se zaměří na vývoj
hodnoty přejímání faktů a zpráv novináři ze sociální sítě Twitter; 2) výzkum kvalitativní, který
bude soustředěn na existující výroky, komentáře a názory novinářů, a to jak ze zahraničních
redakcí, zahraničních zpravodajů, tak i novinářů z redakcí domácích.

4.1 Kvantitativní obsahová analýza: Twitter jako výchozí zdroj pro
novináře
Jako první část výzkumu vlivu nových médií na profesi novináře a tím i vliv na
deprofesionalizaci tohoto oboru, byl proveden kvantitativní výzkum, konkrétně
kvantitativní obsahová analýza tak, jak je metodologicky vysvětlena v kapitole číslo 3.
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V první podkapitole této části bude vysvětleno vymezení a specifikace dat, která byla pro
výzkum využita, jaké časové období bylo zahrnuto do výzkumu, které typy médií byly
předmětem zkoumání. V další podkapitole bude vysvětlen postup provedené analýzy.
Závěrečná podkapitola shrnuje výsledky a provedeného výzkumu a hodnotí nasbíraná data.

4.1.1

Vymezení podkladového materiálu

V kapitole 2.1 jsem popsala specifika nových médií a podrobněji představila jejich typy
a formy užití. Na základě toho, co bylo v této kapitole popsáno, jsem pro kvantitativní
obsahový výzkum této práce vybrala zaměření na sociální síť Twitter, a to právě kvůli
svému charakteru působení jako nástroj pro (mj.) politickou komunikaci, čímž se
v průběhu času stal výchozím zdrojem pro získávání informací (dle mého předpokladu
především pro zpravodajství, viz výzkumné otázky stanoveny níže). Obsahovou
analýzu jsem se rozhodla provést pouze pro přebírání informací z Twitteru, ostatní typy
sociálních médií nebyly do výzkumu zahrnuty. Vzniká tedy prostor pro další výzkum,
kde by bylo jistě zajímavé porovnat, jak se liší míra převzatých informací napříč
různými typy sociálních sítí (např. Facebook aj.). Tento výzkum tedy není prováděn do
šířky ve smyslu porovnání s ostatními typy sociálních sítí, ale jedná se o hloubkový
výzkum vývoje hodnoty převzatých informací v čase u jednoho konkrétního typu a
jedná se pouze o dílčí výzkum v rámci diplomové práce. Období výzkumu bylo
stanoveno mezi lety 1. 1. 2009 – 1. 1. 2020, přičemž jak bylo řečeno výše, Twitter byl
vytvořen v roce 2007, a proto se v rámci výzkumu předpokládá určité zpoždění ve
výskytu citovaného obsahu. Jako zdroj dat pro výzkum byla využita databáze Newton
Media, která nabízí kompletní český mediální archiv. Pro tento výzkum byly využity
tři typy analyzovaných médií: český celostátní tisk, rozhlas i televize, konkrétní soubor
obsahů byl stanoven následovně:
•

Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo;

•

ČRo Plus, ČRo Radiožurnál, Impuls, Frekvence 1;

•

ČT1, ČT24, Prima, TV Nova;

tedy čtyři tištěná periodika (do kterých jsou zahrnuty také jejich online verze, pokud
existují), čtyři rozhlasové stanice a čtyři televizní kanály. Do vyhledávacího pole
„hledat ve zprávě“ byly zadány klíčová slova: uvedl na twitteru. Do výzkumu nebylo
přidáno nové vyhledávání podle klíčových slov „uvedla na twitteru“, protože při
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uvedení 3. osoby rodu mužského automaticky databáze vyhledá i zprávy obsahují tento
tvar v 3. osobě rodu ženského, tedy „uvedl“ i „uvedla“.

4.1.2

Analýza

Kvantitativní výzkum informací přejatých přímo z twitterových účtů předpokládá
následující hypotézy:
H1: Tištěná média přímo citují Twitter jako výchozí zdroj, než je tomu u televizního či
rozhlasového vysílání.

H2: V čase se vývoj přebírání zpráv z Twitteru mění, tj. v průběhu let, kdy dochází
k rozvoji nových médií, stoupá absolutní hodnota záznamů užívajících Twitter jako
zdroj.

H3: Informace o tweetech se objevují zejména ve zpravodajských rubrikách.

Vycházím z předpokladu, že rostoucí počet zpráv přebraných žurnalisty přímo
z Twitteru by mohl znamenat argument pro výzkum vlivu nových médií na profesi
novináře. Bude-li například potvrzeno, že se odkaz na tweet ve velké míře objevuje
především ve zpravodajství, a navíc v průběhu posledních deseti let dochází každý rok
k významnému nárůstu takových odkazů, lze částečně potvrdit hypotézu diplomové
práce, která zkoumá, zda mají nová média podíl na tom, že se profese žurnalisty značně
deprofesionalizovala. Jen nutné v tomto ohledu také počítat s tím, že v průběhu let
obecně roste popularita sociálních sítí, jakož i počet uživatelů a počet tweetů. Může tedy
vznikat určitá odchylka, která však dle mého názoru není pro výzkum zcela relevantní,
protože předmětem zkoumání jsou mediální záznamy, které informace z Twitteru
přebírají, tedy zprostředkovaná informace, nikoliv obsah či počet tweetů jako takových.
Pro to, aby byly uvedené hypotézy potvrzeny nebo vyvráceny, slouží následující
výzkumné otázky:
VO1: Jaký typ médií nejčastěji přebírá informace přímo z Twitteru?

VO2: Roste počet zpráv, které citují informaci uvedenou na Twitteru?
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VO3: Ve které rubrice se nejčastěji uvádí tweet jako zdroj?

Jak již bylo řečeno, kódovací jednotka pro tento výzkum je: článek nebo mediální
záznam, který obsahuje klíčová slova „uvedl na Twitteru“.
Přílohou č. 1 této diplomové práce je také kódovací arch kvantitativního výzkumu, ve
kterém jsou definovány proměnné a jejich hodnoty následovně:
Médium:
1 Hospodářské noviny, 2 Lidové noviny, 3 Mladá fronta DNES, 4 Právo, 5 ČRo Plus,
6 Frekvence 1, 7 ČRo Radiožurnál, 8 Impuls, 9 ČT1, 10 ČT24, 11 Prima, 12 TV Nova
Rubrika:
1 Hlavní zprávy, 2 Regionální zpravodajství, 3 Sport, 4 Ekonomika, 5 Publicistika, 6
Ostatní 7 neuvedeno.
Se všemi výše uvedenými parametry bylo v Newton Media databázi vyhledáno a do
výzkumu zahrnuto celkem 3335 záznamů.

4.1.3

Vyhodnocení výzkumu

Na základě dat, která jsem nasbírala a vyhodnotila dle daných parametrů lze vyhodnotit
výsledky výzkumu a jejich relevanci při odpovědích na výzkumné otázky. Začnu
s výzkumnou otázkou číslo jedna:
VO1: Jaký typ médií nejčastěji přebírá informace přímo z Twitteru?
Z provedené analýzy a prvního uvedeného grafu jasně a s velkým náskokem vyplývá,
že nejčastěji uvádí přímé citace s odkazem „uvedl/uvedla na twitteru“ tištěná média.
Celkový počet záznamů s danými parametry byl u tisku: 2520 článků, tj. 76 %
z celkového počtu všech vyhledaných záznamů, tedy výrazná většina. Televizní
vysílání a rozhlas mezi sebou měly mnohem menší procentuální rozdíl: rozhlas 513
záznamů, což činí 15 % celkového počtu, televize 302 záznamů, tj. zbývajících 9 %.
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Graf č. 1: Výskyt podle typu média
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Na základě těchto výsledků lze tedy na první výzkumnou otázku odpovědět: nejčastěji
přebírají informace přímo z Twitteru tištěná média. Tím také lze potvrdit hypotézu č.
1, tedy že: tištěná média přímo citují Twitter jako výchozí zdroj, než je tomu u
televizního či rozhlasového vysílání. Vzhledem k tomu, že v této části provádím
kvantitativní výzkum, není možné určit, proč dochází k výrazně většímu výskytu
uvedených záznamu právě v tištěných periodikách. Na tuto otázku bude hledat odpověď
kvalitativní část výzkumu této práce, která bude provedena v následující kapitole.
Z grafu číslo 2, který vygenerovala přímo databáze Newton z výsledků vyhledávání
mnou zadaných parametrů, je patrné, že křivka počtu záznamů roste zpočátku mírně,
ale mezi lety 2015 a 2016 pozorujeme skokový nárůst.
Graf č. 2: Vývoj počtu zpráv v čase (Newton Media)

Zdroj https://mediasearch-newtonmedia-eu.ezproxy.is.cuni.cz/
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Z dalšího níže přiloženého grafu (třetího v pořadí) je pak možné pozorovat absolutní
hodnoty počtu nalezených záznamů v jednotlivých letech. Na začátku zkoumaného
období, tj. v roce 2009 takových záznamů bylo pouze 21, poslední zkoumaný rok 2019
jich bylo 719. Dá se tedy říci, že nárůst je skutečně výrazný, přičemž jak již bylo řečeno,
největší meziroční rozdíl v počtu záznamů je mezi lety 2015 a 2016, a to z celkových
253 hodnot (2015) na 462 (2016).
Graf č. 3: Vývoj počtu zpráv od roku 2009
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Zdroj: vlastní výzkum

Z grafů č. 2 a 3 tedy vyvodím odpověď na výzkumnou otázku číslo dva: VO2: Roste
počet zpráv, které citují informaci uvedenou na Twitteru? Jak již bylo řečeno,
jednoznačně ano, roste počet mediálních záznamů, které citují informaci uvedenou na
Twitteru. Tím se tedy zároveň dostávám k potvrzení hypotézy č. 3: V čase se vývoj
přebírání zpráv z Twitteru mění, tj. v průběhu let, kdy dochází k rozvoji nových
médií, stoupá absolutní hodnota záznamů užívajících Twitter jako zdroj. Co je
však v této souvislosti ještě zajímavé pozorovat, je nárůst záznamů v jednotlivých
typech médií, tak jak ukazuje graf č. 4:
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Graf č. 4: Celkem jednotlivé typy médií
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Zde je viditelný rozdíl mezi televizním, rozhlasovým vysíláním a tištěnými médii i
v jednotlivých letech. U televizních médií např. úplně chybí záznam z roku 2010,
jelikož se ve výsledku vyhledávání žádný záznam neobjevil. Zároveň je patrné, že
v roce 2018 došlo u rozhlasového i televizního vysílání k nárůstu hodnot oproti roku
2017 (a navíc u obou těchto médií byla dosažena nejvyšší hodnota v rámci zkoumaných
let), u tištěných médií počet hodnot v tomto roce naopak klesl oproti roku přechozímu.
Kvantitativní výzkum opět neumožňuje získání uspokojivé odpovědi na otázku, proč
tomu tak je. Proto se nyní přesunu ke grafu číslo 5, který ukazuje jak absolutní hodnoty
vyhledaných záznamů v jednotlivých souborech obsahů, tj. konkrétních médiích
obsažených ve výzkumu, tak i procentuální podíl na celkovém počtu vyhledaných
hodnot.
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Graf č. 5: Výskyt podle médií

Výskyt podle médií
900

30,0%

800
700

25,0%

24,6%
23,0%

600

20,0%

500
400

15,0%

15,0%
13,0%

300

10,0%

9,1%

200

6,3%

5,0%

3,9%

100

1,8%

0

Počet

1,2%

1,1%

0,8%

0,2% 0,0%

Podíl

Zdroj: vlastní výzkum

Z tohoto grafu vyplývá, že nejvíce citací z Twitteru se za posledních deset let objevilo
v deníku Právo, těsně následováno Lidovými novinami, o něco méně se objevilo
v Mladé frontě DNES a ještě o něco málo méně v Hospodářských novinách. Nejméně
takových výroků se za celou dobu objevilo v TV Nova. Střední hodnoty zaujímají čtyři
veřejnoprávní média: ČRo Plus, ČT24, ČRo Radiožurnál a ČT1.
Ještě podrobněji se lze podívat na vývoj v prvních čtyřech (co do počtu hodnot)
v jednotlivých letech:
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Graf č. 6: Vývoj dle vybraných médií
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Tento graf ukazuje výrazný nárůst počtu citovaných tweetů v Lidových novinách
v roce 2019, naopak deník Právo (ačkoliv celkový počet citací za celou výzkumnou
dobu je nejvyšší) v roce 2018 takové výroky velmi výrazně omezil (92), v loňském
roce sice opět narostly na 127, ale Lidové noviny výrazně převyšují (191) v počtu
odkazů na Twitter.
K výzkumné otázce číslo tři: VO3: Ve které rubrice se nejčastěji uvádí tweet jako zdroj?
se vztahují poslední dva grafy číslo 7 a 8. Graf č. 7 uvádí opět jak absolutní hodnoty
počtu výskytu jednotlivých rubrik, tak jejich procentuální podíl na celku. V příloze č. 1
Kódovací arch lze nalézt také konkrétní názvy jednotlivých rubrik, které jsem následně
rozdělila podle obsahu do výše zmíněných sedmi kategorií. Hypotéza číslo tři:
Informace o tweetech se objevují zejména ve zpravodajských rubrikách tedy
vychází z toho, že nejvíce odkazů na Twitter se objeví ve zprávách. Vzhledem k tomu,
že však jednotlivé rubriky byly také výrazně regionálně rozlišeny, byly rozděleny do
dvou různých kategorií: 1 Hlavní zprávy a 2 Regionální zpravodajství. Pro účely tohoto
výzkumu budeme počítat s oběma variantami možného výkladu – tedy tyto dvě
kategorie zvlášť, ale zjistíme i možný výsledek, pokud by tyto dvě kategorie nebyly
odděleny.
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Graf č. 7: Výskyt podle rubrik
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V grafu můžeme vidět, že nejobsáhlejší kategorií rubrik je kategorie Ostatní (1301). Na
první pohled by se dalo říci, že třetí hypotéza nebyla potvrzena. Je však nutné se zaměřit
na to, že v kategorii Ostatní bylo zahrnuto 107 různých rubrik, jako například rubriky
s názvem: Teror v Paříži, Móda, Karel Gott apod. Znamená to tedy, že tato kategorie je
sama o sobě nejpočetnější, ale její vypovídající hodnota není relevantní. Výzkumný
zájem proto přesouvám na druhou nejobsáhlejší kategorii Hlavní zprávy (1016), které
tvoří 30,5 % celkového počtu vyhledaných záznamů. Pokud do této kategorie teoreticky
započteme také kategorii Regionální zpravodajství (123), bude výsledná hodnota ještě
vyšší (celkem 1139 záznamů). Tímto tedy lze říci, že také třetí hypotéza v tomto
výzkumu byla potvrzena.
Poslední graf v této části pak analyzuje vývoj nárůstu citovaných twitterových záznamů
v jednotlivých rubrikách a slouží tak k dokreslení výzkumu. Největší nárůst je patrný
právě ve zpravodajství, nejvyšší absolutní hodnotou je rubrika Hlavní zprávy v roce
2019 (256).
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Graf č. 9: Vývoj jednotlivých rubrik v čase
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Závěrem z výzkumu vyplývá, že všechny tři hypotézy byly potvrzeny, znamená to tedy,
že dílčím poznatkem pro výzkum vlivu nových médií na deprofesionalizaci žurnalistiky
je rostoucí význam sociální sítě Twitter jako výchozího zdroje informací, a to především
pro témata týkajících se zpravodajství. Výzkum potvrzuje, že v souvislosti s novými
médii (na konkrétním případu Twitteru) dochází stále častěji k pouhému přebírání
informací a jejich recyklaci. Jedná se tedy o jeden aspekt, který potvrzuje proměnu
profese novináře směrem k deprofesionalizaci. A to především proto, že jak již bylo
řečeno, profese reprezentují odbornost, která se projevuje spolehlivým a na určité
expertize založeným pracovním výkonem. Žurnalista konkrétně má být schopen
identifikovat a interpretovat informaci. Pokud však dochází ke stále častějšímu přebírání
přímých citací, přidaná hodnota novináře v rámci jeho odbornosti se snižuje. Další
aspekty tohoto tvrzení budou analyzovány v následující kapitole, která provede
kvalitativní výzkum jednotlivých vyjádření, rozhovorů a tvrzení samotných novinářů.
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4.2 Kvalitativní analýza: výroky zpravodajů a odborníků
Teoretický rámec pro kvalitativní část výzkumu této práce vychází z textu uvedeného
v úvodu kapitoly č. 5. Tedy navazuje na výzkum J. Volka a M. Urbánikové. Zároveň se
také opírá o teorii nových médií podle L. Manoviche, a také se vztahuje k pojmu
deprofesionalizace, jenž byl taktéž diskutován výše v této práci. Samotný výzkum má za cíl
zjistit, jakým způsobem ovlivnila nová média profesi novináře, přičemž zkoumá především
subjektivní pohled žurnalisty (se zkušenostmi se zahraničním zpravodajstvím 4.2.2, ale i
s působícími v domácí redakci 4.2.1) na nová média, která následně vyhodnocuje. Do
tohoto výzkumu byly také zahrnuty mediální záznamy obsahující výroky představitelů
jiných zaměstnání, než je žurnalista, ale budou sloužit především k dokreslení kontextu a
k doplnění (4.2.3). Postup kvalitativního výzkumu byl teoreticky popsán v kapitole č. 3,
přičemž níže budou představeny parametry vyhledání zdrojového materiálu, stanoveny
hypotézy a výzkumné otázky a následovat bude samotná analýza jednotlivých výsledků.
Zkoumaný jev souvisí, jak již bylo řečeno, s vlivem médií na profesionální chování a etiku
současného novináře. Pro účely výzkumu byly stanoveny následující hypotézy:
H1: V domácích mediálních institucích dochází k výrazné adaptaci na nová média, na
jejich formát a obsah se jim přizpůsobuje, jakož i chování a rétorika samotných žurnalistů.

H2: Zahraniční zpravodajové vnímají proměnu ve svém povolání od nástupu a rozmachu
nových médií, avšak ohrožení svojí pozice chápou jako dočasný stav.

H3: Nová média jsou obecně vnímána spíše negativně.

H4: Nová média svým charakterem a masovým zastoupením na straně nejen příjemce, ale
i producenta (many to many), způsobují obecně deprofesionalizaci mediální komunikace i
žurnalistiky.

Tyto

hypotézy

budou

potvrzeny

nebo

vyvráceny

v následujících

jednotlivých

podkapitolách, kde k nim budou stanoveny také příslušné výzkumné otázky. Zdrojem všech
výroků pro kvalitativní výzkum byla databáze Newton Media, zkoumaným obdobím bylo
1. 1. 2019 – 1. 4. 2020, a to především proto, aby byly zkoumané informace co nejvíce
aktuální. Vzhledem k tomu, že veškeré hypotézy se týkají nových médií, byly výroky
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vyhledány výhradně pomocí klíčových slov „nová média“. Postupnou analýzou budou
individuálně zohledněny další parametry výroku (např. autor, typ média) pro účely zařazení
do jednotlivých uměle stanovených kategorií, čímž se vymezí vůči stanoveným hypotézám.

4.2.1

Domácí zpravodajové

K této kategorii se významově vztahuje hypotéza číslo jedna (H1: V mediálních
institucích dochází k výrazné adaptaci na nová média, na jejich formát a obsah se jim
přizpůsobuje, jakož i chování a rétorika samotných žurnalistů), kterou budou potvrzovat
či vyvracet následující výzkumné otázky:
VO1.1: Jakou formou se novináři přizpůsobují novým médiím po obsahové a
komunikační stránce ve svých reportážích, pořadech, článcích?

VO1.2: Jak hodnotí domácí žurnalisté nástup nových médií?

Jak již bylo nastíněno v kapitole 2. Nová média, je velmi obtížné už samotné stanovení
spektra nových médií. Jedním z příkladů je rozhlasové vysílání, které v současnosti
stále funguje na principu přenosu radiových vln na určité frekvenci. Drtivá většina
těchto vysílání však lze v současné době paralelně poslouchat ve formě digitálního
vysílání, a to navíc jak v reálném čase, tak i ze záznamu (např. formou tzv.
zpravodajského podcastu uloženého v databázi toho daného média). Toto funguje také
u ostatních typů médií. Lze tedy říci, že redaktoři, moderátoři, žurnalisté už samotným
odkazováním na tyto platformy přizpůsobují obsah sdělení novým médiím. Například
v televizním pořadu tedy přímo moderátor nebo redaktor pobízí diváka nejen k dalšímu
sledování kanálu, ale posílal jej také na platformy nových médií (sociální sítě, archiv
pořadů apod.). Konkrétně například Václav Moravec: „Vám děkuju, že jste se dívali,
takové byly dnešní Otázky, připomínám, že nás najdete v síťových nových médiích na
internetových stránkách České televize, stejně tak na sociálních sítích, na Facebooku,
na Twitteru, nově si také můžete záznam Otázek poslechnout ve zvukové podobě jako
podcast a to na webu čtyřiadvacítky nebo na platformách SoundCloud nebo iTunes.
Hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti České televize.“178 Dále také Michael

178

Moravec, Václav, „Die Economist každý rok vydává index demokracie“, ČT24, Otázky Václava Moravce
13.1.2019.
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Rozsypal: „A ještě doplním, že i k tomuto rozhovoru se můžete vrátit taky na našem
webu Plus.rozhlas.cz.“179 Též Jaroslava Haladová: „Plánuji posílit živé vysílání, zařadit
pořady na logičtější časy, víc hlídat jejich řemeslnou kvalitu. Nabízet víc obsahu formou
podcastů,… Reportáž se skládá z fotek, videí, ale i audio příspěvků, které běžely ve
vysílání a pak jsme je dali i na web. A sledovanost byla pěkná. Jedna věc je éter, kdy
lidé poslouchají vysílání v daném čase, a druhá je propojování vysílání s novými médii
a s tím, jak dnes fungujeme.“.180 Mám-li vztáhnout tyto příklady přímých citací z pořadů
k VO1.1, lze na tuto otázku odpovědět: žurnalisté odkazují konzumenty daných
mediálních produktů přímo na sociální sítě, webové platformy a mobilní aplikace,
a to zpravidla na konci pořadu/rozhovoru/zprávy.
Jakým způsobem ale žurnalisté k samotným novým médiím přistupují? Odpověď na
VO1.2 je následující: novináři mají tendenci hodnotit nová média spíše jako
přechodnou fázi, která nebude trvalým stavem, ale přesune mediální krajinu zase
do další „normální“ fáze. Tento názor lze podložit například - Václav Moravec: „…a
když se objeví nové médium, tak se vždy objeví nějaký nový fenomén. Youtubeři, lidé,
kteří mají dostupné technologie a sami vyrábějí obsahy, je teď módní vlna, která dříve
či později to opět vrátí i k té tradiční žurnalistice.“181
Dalším aspektem vnímání nových médií novináři je také: nová média napomáhají
šíření mylných informací a jejich udržitelnost v čase, přičemž obsah sdělení je
často na velmi nízké úrovni.
Daniela Vlčková: „S jakou změnou tedy youtube přišel? V této sekci, tedy klipů
doporučených serverem ke sledování už se videa s takzvaným hraničním obsahem
neobjeví. Youtube je ale úplně nesmaže. Jen už nebude lidi na různá konspirační videa
lákat. Společnost tím chce udržet rovnováhu mezi svobodou projevu a odpovědností za
šíření lží.“182
Tímto tedy lze potvrdit hypotézu číslo jedna (H1), tedy že: v domácích mediálních
institucích dochází k výrazné adaptaci na nová média, na jejich formát a obsah se
jim přizpůsobuje, jakož i chování a rétorika samotných žurnalistů.
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4.2.2

Zahraniční zpravodajové

Zahraniční zpravodajství taktéž hraje v tomto výzkumu významnou roli. Zahraniční
posty byly vnímány jako lukrativní pracovní pozice. Pro mediální instituce zároveň
patřily (a stále patří) k finančně nejnákladnějším položkám v rozpočtech. Je tedy na
místě se ptát, jakým způsobem se v souvislosti s novými médii proměnila pozice stálých
reportérů v zahraničí a jak tyto případné změny vnímají samotní novináři. V této části
se tedy budu zabývat hypotézou číslo dva (H2: Zahraniční zpravodajové vnímají
proměnu ve svém povolání od nástupu a rozmachu nových médií, avšak ohrožení svojí
pozice chápou jako dočasný stav.), v rámci níž budu hledat odpovědi na následující
výzkumné otázky:
VO2.1 Jaké změny v práci zahraničního zpravodaje novináři pozorují?

VO2.2 Z jakého důvodu dochází v souvislosti s novými médii ke změnám v tomto
prostoru?

Změna, resp. pokles v zájmu publika o zahraniční zpravodajství přišel po roce 2008, po
kterém následovala hospodářská krize. Mnoho mediálních institucí zároveň nebyla dále
schopná tyto aktivity financovat, a proto začaly mnohé zahraniční posty uzavírat. Mluví
o tom například Jakub Szántó, který právě pozoroval, že úbytek finančních prostředků
měl za následek jakousi „krizi moderní novinařiny“, ke které však podle jeho názoru
pravděpodobně dochází periodicky.183 Z tohoto lze odvodit, že jedním z faktorů, které
mají vyliv na práci zahraničního zpravodaje jsou finance. Podle J. Szántó však svou
významnou roli hrají právě také nová média: „…já jsem přesvědčený o tom, že podobně
jako se prorokovalo novinám, že skončí, kdy přišel rozhlas. Rozhlas skončí, když přišla
televize. A televize, že skončí, když přišel internet. Já si myslím, že se zkrátka jenom
rozšiřují platformy a možná, řekněme, různé žánry, ale...“184. Podle tohoto vyjádření
tedy dochází k formálním změnám v médiích, tedy určitá proměna žánrů, platforem,
obsahů. Z analýzy ale zároveň vyplývá, že právě to, že právě nějaká instituce stále vysílá
zpravodaje do zahraničí, zaručuje stále ještě profesionalitu minimálně v ohledu
získávání, ověřování a reprodukování informací, což ostatně také potvrzuje předchozí
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(kvantitativní) výzkum této práce. Očité svědectví a interpretace takto získaných
informací je jedním z atributů profesionality novináře. Odpověď na VO2.1 tedy
v souladu s výzkumem říká, že zahraniční zpravodajové proměnu ve výkonu své
profese pociťují, a to především v souvislosti se snižováním rozpočtu, ale také
v souvislosti s novými médii. Nová média však dle vyjádření samotných
zpravodajů nemají stěžejní vliv na proměnu jejich profese, protože stále
zprostředkovávají zprávy přímo z místa dění.
Výzkumná otázka číslo dvě (VO2.2) byla částečně zodpovězena VO2.1, avšak určité
změny se v souvislosti s novými médii přeci jen odehrály i u zahraničního
zpravodajství. Například v oblasti politického zpravodajství dochází k rozšíření
platforem, které žurnalisté musí brát ve zřetel. Nejedná se tedy pouze o přímou reportáž
z místa dění, ale je nutné také sledovat, jakým způsobem k daným výsledkům dochází,
Milan Slezák: „Ať si o jeho politice, o jeho výrocích myslíme, co chceme, tak je faktem,
že jaksi tu sociální stránku své profese výborně ovládá, ovládá také nová média, dokáže
promluvit k voličům tak, aby zaprvé ho chápali a zadruhé, aby ho podporovali.“185 Dáte
také válečné zpravodajství, Jakub Szántó: „…expanze nových médií schopných
obcházet dosavadní cenzuru.“186 Obcházení cenzury doplňuje také Radha Sarma
Hedge: „Každý mluví o novosti nových médií. To, co je pro nás velkou výzvou, je právě
rychlost, s jako se toto černobílé, dobré, nebo špatné, ostře ideologické, jednostranné
vyznění šíří.“187 Celou odpovědí na druhou výzkumnou otázku však obecně zodpovídá
tvrzení: proměna role zahraničního novináře je spojena s prohloubením jeho
funkce, není tedy už pouhým zprostředkovatelem událostí, ale stává se také
rešeršistou, odborníkem na sociální sítě a mnohé další. Často zastává více rolí
najednou.
Hypotézu číslo dvě lze tedy výše nalezenými odpověďmi na výzkumné otázky potvrdit,
tedy zahraniční zpravodajové vnímají proměnu ve svém povolání od nástupu a
rozmachu nových médií, avšak ohrožení svojí pozice chápou jako dočasný stav.
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4.2.3

Analýza ostatních autorů

Analýzu komentářů a výroků jiných autorů, než samotných žurnalistů shrnu do několika
tematických kategorií, které mají za cíl vysvětlit koncepty posledních dvou výzkumných
otázek kvalitativního výzkumu a tím je zároveň potvrdit, nebo vyloučit.
Ostatní výroky se týkaly především vztahu nových médií a:
•

fake news, dezinformací, pochybných obsahů, tedy nová média představují
úrodnou půdu pro vznik a zejména šíření mylných informací, a to právě
snadného šíření jakéhokoliv obsahu, který nikdo neověřil, nezkontroloval a
nezřídka kdy bývá přebírán také mediálními institucemi a dál šířen;

•

jednoduššího a tím pádem i většího zapojení široké veřejnosti do mediální
debaty, v pozitivním i negativním slova smyslu, a to má poté za následek opět
šíření dezinformací, anebo také vkládání více témat do mediální (a politické)
debaty, tzv. agenda setting, nová média ale také propojují společenství lidí a
modernizují komunikaci;

•

vzdělávání, studium nových médií a komunikačních studií se stává stále více
oblíbeným oborem (digitální technologie, ale i mediální komunikace);

•

nástupem nové éry, nových fenoménů, opět částečně spojeno s nastolováním
agendy, přetváření klasických mediálních žánrů, snadnější dohledání informací,
srovnání, analýzy.

Stanovené hypotézy:
H3: Nová média jsou obecně vnímána spíše negativně.
H4: Nová média svým charakterem a masovým zastoupením na straně nejen příjemce,
ale i producenta (many to many), způsobují obecně deprofesionalizaci mediální
komunikace i žurnalistiky.
lze tedy výše určenými tematickými kategoriemi vysvětlit. Vzhledem k tomu, že nová
média jsou velmi často skloňována v souvislosti s tím, že napomáhají šíření lží,
neověřených informací, lze říci, že nová média jsou vnímána spíše negativně.
Otázkou zůstává, zda je snižující se profesionalita příčinou negativního vnímání, nebo
spíše následkem. Tímto výzkumem bylo také potvrzeno, že koncept many to many
(viz kapitola 3), právě s deprofesionalizací žurnalistiky jako oboru velmi úzce
souvisí. To, že obsah pro širokou veřejnost tvoří také (z velké části) „laici“, např.
youtubeři apod., mediální krajina se do profesionální krize dostává už jen procentuálním
zastoupením profesionálů.
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Závěr
Závěrem této práce je především shrnutí dílčích výsledku analýz a jejich doplnění do kontextu
hlavních výzkumných otázek a hypotéz. V úvodu diplomové práce byly stanoveny hypotézy
číslo jedna a dvě:
HH1: Novinář se formě, obsahu a tempu nových médií přizpůsobil rezignací na některé
z tradičních novinářských hodnot.
HH2: Deprofesionalizace oboru žurnalistiky souvisí se snižováním úrovně odborných kritérií
pro vstup do tohoto oboru, tedy nová média rozšiřují potenciální základnu zdroje informací,
jejich užití a způsob distribuce.
V rámci potvrzení hypotézy číslo jedna ještě jednou připomenu, jakým způsobem byly
definovány profesní hodnoty novináře:
a) z neustálého přísunu informací identifikovat zprávy;
b) rozpoznat, které informace jsou zásadní a které ne;
c) důležité skutečnosti vsadit do patřičného kontextu, z něhož lze rozpoznat, jak daleko
informace sahají a jak na jednotlivce i celou společnost působí;
d) interpretovat informaci a její kontext jasným, zřetelným a pochopitelným způsobem;
e) vzdorovat tlaku z okolí a přivlastnit si předchozí body jako mravní kodex pro své
chování.
Výsledky provedené kvantitativní analýzy potvrzují, že minimálně jednu z těchto profesních
hodnot novináři ve stále rostoucím počtu zpráv nedodržují. Na hlavní výzkumnou otázku
číslo jedna (HVO1: Jaký vliv mají nová média na výkon profese novináře?) lze odpovědět tak,
že nová média ovlivňují profesionální chování novináře při identifikaci a ověřování informací.
Profese reprezentují odbornost, která se projevuje spolehlivým a na určité expertize založeným
pracovním výkonem. Žurnalista konkrétně má být schopen identifikovat a interpretovat
informaci. Pokud však dochází ke stále častějšímu přebírání přímých citací, přidaná hodnota
novináře v rámci jeho odbornosti se snižuje. Hlavní hypotéza této diplomové práce tedy byla
potvrzena.
V rámci hypotézy číslo dva byla hledána odpověď na hlavní výzkumnou otázku číslo dva
(HVO2: Jaké jevy spojené s existencí nových médií mají vliv na deprofesionalizaci oboru
žurnalistiky?), což bylo částečně zodpovězeno odpovědí na HVO1, ale také podloženo
provedenou kvalitativní analýzou. Shrnutím dílčích výsledků provedeních analýz lze říci, že:
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•

nová média napomáhají šíření mylných informací a jejich udržitelnost v čase, přičemž
obsah sdělení je často na velmi nízké úrovni;

•

v domácích mediálních institucích dochází k výrazné adaptaci na nová média, na jejich
formát a obsah se jim přizpůsobuje, jakož i chování a rétorika samotných žurnalistů;

•

proměna role zahraničního novináře je spojena s prohloubením jeho funkce, není tedy
už pouhým zprostředkovatelem událostí, ale stává se také rešeršistou, odborníkem na
sociální sítě a mnohé další. Často zastává více rolí najednou;

•

bylo potvrzeno, že koncept many to many právě s deprofesionalizací žurnalistiky jako
oboru velmi úzce souvisí. To, že obsah pro širokou veřejnost tvoří také (z velké části)
„laici“, např. youtubeři apod., mediální krajina se do profesionální krize dostává už jen
procentuálním zastoupením profesionálů.

Hypotéza, že deprofesionalizace oboru žurnalistiky souvisí se snižováním úrovně
odborných kritérií pro vstup do tohoto oboru, tedy nová média rozšiřují potenciální
základnu zdroje informací, jejich užití a způsob distribuce byla tímto tedy také potvrzena.
Z potvrzení stanovených hypotéz a z této diplomové práce tedy vyplývá, že nová média mají
skutečně svůj podíl na tom, že došlo deprofesionalizace žurnalistického oboru, profese novináře
podléhá jejich vlivům a tradiční žurnalistické hodnoty možná budou s dalším technologickým
i sociálním vývojem vyžadovat revizi.
Návrhem pro další zkoumání je například provedení původně zamýšleného hloubkového
rozhovoru s jednotlivými domácími i zahraničními zpravodaji, přičemž by se dalo zaměřit
konkrétněji na tematiku spojenou s proměnami tradičních médií pod vlivem nových médií.
Dále jak již bylo řečeno by bylo možné provést kvantitativní výzkum zaměřen na jiný typ média
(resp. sociální sítě) než Twitter (např. provést srovnání s informacemi převzatými
z Facebooku).
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Summary
The research goal of this work was to find and explain the key elements that cause the change
in the content of the journalistic profession. My aim was to use both quantitative and qualitative
analysis in order to prove the correlation between the development of the new media and the
growing deprofessionalization of the journalistic field. The confirmation of the established
hypotheses:
HH1: A journalist has adapted to the form, content and pace of new media by resigning to some
of the traditional journalistic values.
HH2: The deprofessionalization of the field of journalism is related to the lowering of the level
of professional criteria for entry into this field, i.e. new media expand the potential base of the
source of information, their use and method of distribution.
shows that the new media really take part in the process of deprofessionalization of journalism,
they influence the profession itself and the traditional journalistic values may require revision
with further technological and social developments.
A proposal for further research is, for example, the conduct of an originally intended in-depth
interview with individual domestic and foreign correspondents, with a more specific focus on
issues related to the transformation of traditional media under the influence of new media.
Furthermore, as already mentioned, it would be possible to carry out quantitative research
focused on a different type of media (or social network) than Twitter (e.g. to make a comparison
with information taken from Facebook).
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