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Anotace 

Diplomová práce se zaměřuje na krizovou komunikaci firem prostřednictvím soci-

álních médií. Na základě praktického příkladu společnosti ArcelorMittal Ostrava/Li-

berty Ostrava je v práci předložena kritická diskurzivní analýza, hodnocení a pří-

padná doporučení pro efektivní řešení krize v sociálních médiích. Součástí práce 

jsou i témata věnující se krizi a jejím typům, strategie firem pro sociální média, nej-

častější rizika v oblasti komunikace nebo srovnání tradičních a sociálních médií 

v období krize. V teoretické rovině se práce dotýká i problematiky publika v souvis-

losti s využitím sociálních médií dělnickou třídou. Samotný výzkum pak kromě ana-

lýzy obsahuje i charakteristiky Moravskoslezského kraje nebo popis problému 

v souvislosti s prodejem ostravské ocelárny novému majiteli. Předpokládaným cí-

lem práce je popis procesů spojených s krizovou komunikací v sociálních médiích. 

Výzkumná část je zaměřena na zhodnocení toho, jakým způsobem, jak často a pro-

střednictvím jakých kanálů v rámci sociálních médií se společnost ArcelorMittal Os-

trava aktivně zapojovala do komunikace s ohledem na přechod huti pod nového ma-

jitele. Zároveň s tím je v práci předložena analýza vnímání této krizové situace z po-

hledu uživatelů (zaměstnanců) sociální sítě Facebook na základě jejich komentářů 

k danému tématu. 

Annotation 

This Master’s thesis focuses on crisis communication of companies through social 

media. Based on practical information from ArcelorMittal Ostrava / Liberty Ostrava, 

there is presented a critical discursive analysis, evaluation and possible recommen-

dations for solving problems in social media. The work also includes topics related 

to the crisis and its types, the strategy of companies for social media, the most com-

mon risks in communication, or comparing traditional and social media in times of 

crisis. On a theoretical level, it also touches on the issue of the audience in con-

nection with the use of social media by the working class. In addition to the analysis, 

the research also includes the characteristics of the Moravian-Silesian Region or a 

description of the problem concerning the sale of Ostrava steelworks to the new 

owner. The expected goal of the work is to describe the processes of crisis commu-

nication in social media. In the practical part, it focuses on finding out how, how of-

ten and through what social media channels ArcelorMittal Ostrava actively partici-

pated in the communication regarding the transition to new owners. It also closely 

analyses the perception of this crisis from the perspective of users (employees) 

through their Facebook’s comments within the discussed topic. 
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1 Úvod a cíl práce 

1.1 Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou krizové komunikace firem v sociál-

ních médiích. Měnící se trendy společně s rostoucím zájmem o sociální média ze 

strany společností, byly hlavním důvodem výběru tohoto tématu. Diplomová práce 

je určena v první řadě pro akademickou obec, ale může také posloužit pro všechny 

marketingové a PR manažery i vedoucí pracovníky firem napříč různými obory. Na 

příkladu ostravské ocelárny ArcelorMittal Ostrava (dnes již Liberty Ostrava) se po-

kusím znázornit, jak krizová komunikace probíhá v praxi. Zanalyzuji komunikační 

postupy firmy v online prostředí, zaměřím se především na diskuzi v prostředí so-

ciální sítě Facebook a v závěru své práce nabídnu i možná řešení pro efektivnější se 

vypořádání s krizí.  

Teoretická část se dělí na dva základní subjekty, kterých se v sociálních médiích 

krizová komunikace týká – firmy a publikum. Zároveň jsou obě tyto sekce oboha-

ceny o cenné příklady z praxe pro lepší pochopení tématu. Hned na úvod bude vy-

světlena základní terminologie pojící se s krizovou komunikací a jejími teoretickými 

přístupy. V souvislosti na to navazuje část vysvětlující komunikaci v sociálních médií 

ve spojení s krizí. Nejdříve v kontextu výběru firemní strategie pro prezentaci v so-

ciálních médiích, jak vyřešit problematiku transparentnosti a jak tyto aktivity ana-

lyzovat. Nejčastější podoby krize, které mohou společnost zasáhnout, pak budu po-

pisovat v následující kapitole. Jedním z nejdůležitějších aspektů jsou reakce a odpo-

vědi na vzniklé dotazy uživatelů v průběhu krize. Z pohledu komunikace je tato část 

jedna z nejdůležitějších. V další kapitole se zaměřím na srovnání komunikace ve-

dené přes klasická a sociální média. V teoretické části zaměřené na publikum se po-

kusím vysvětlit pojem virtuální identita, popíšu a vysvětlím příčiny nenávistných 

projevů v online prostředí, detailněji rozeberu využití sociálních sítí s ohledem na 

externí i interní komunikaci firmy a budu se snažit popsat dělnickou třídu v souvis-

losti s využitím online platforem, což je pro pochopení výzkumné části této práce 

velmi důležité. V dalších podkapitolách se budu snažit zaměřit na statistky spojené 

s aktivitou Čechů na sociálních sítích. Cílem této části je vytvoření detailnějšího ob-

razu o uživatelích, ale i samotných sociálních platformách jako je například Face-

book. Stejně tak ani neopomenu měnící se pohled na uživatele této sociální sítě ze 

strany jeho zakladatele Marka Zuckerberga. 

Empirickou část mé diplomové práce začnu popisem metodologie, strategií 

i vytyčením základních otázek, na které se budu snažit odpovědět během své vý-
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zkumné analýzy. V souvislosti s metodologií popíšu teoretické vymezení pojmu „dis-

kurz“, ale i samotné kritické diskurzivní analýzy, na základě které budu ve vý-

zkumné části analyzovat příspěvky a komentáře z facebookové stránky Liberty Os-

trava. Samotná výzkumná část se bude ale týkat především problému přechodu os-

travské ocelárny pod nového majitele. ArcelorMittal Ostrava patřila v roce 2018 

mezi několik evropských podniků, které musela společnost prodat kvůli zachování 

hospodářské soutěže, aby mohla koupit největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii. Zá-

jemci o koupi ostravské huti byli dva: britsko-indická společnost Liberty House 

a britská společnost British Steel. Prodej byl sledován českou vládou i Evropskou 

komisí. Tu především zajímalo, zda továrna funguje naplno a zda se neredukují vý-

robní kapacity. Podmínkou k prodeji huti byla provozuschopnost a konkurence-

schopnost i do dalších několika let včetně zachování zaměstnanosti. Novým majite-

lem se nakonec stala společnost Liberty House, která ovšem neměla v oboru příliš 

dobrou pověst díky své vysoké zadluženosti. Dokonce se spekulovalo i o dohodě 

mezi oběma společnostmi, že Liberty House nechá záměrně huť postupně zkracho-

vat, aby se ArcelorMittal stal největším evropským hráčem ve výrobě oceli. To za-

příčinilo nejistotu nejen u zaměstnanců ocelárny, ale i v celém Moravskoslezském 

kraji vzhledem k tomu, že huť patří mezi největší zaměstnavatele (až 7 000 zaměst-

nanců) v regionu. Pro lepší pochopení celé situace se v empirické části budu zabývat 

i historií ocelárny, charakteristikami Moravskoslezského kraje, detailnějším popi-

sem problému a hlavní pozornost v závěru zaměřím na facebookové texty, které 

budu hodnotit a analyzovat. 

S ohledem na schválenou tezi mé diplomové práce mohu konstatovat, že tema-

ticky jsem se nijak neodchýlila od původního zadání. Nicméně při detailnějším zkou-

mání dané problematiky, jsem musela udělat pár základních změn, například v ná-

zvu práce nebo výběru metody zpracování dat. Místo sociálních sítích jsem v nad-

pisu uvedla pojem sociální média, který více zastřešuje zkoumaný problém. Dále 

jsem k nadpisu přidala i podnadpis detailněji vystihující celou práci, která pak bude 

snadněji dohledatelná na základě klíčových slov. Dále jsem oproti obsahové analýze 

upřednostnila kritickou diskurzivní analýzu, protože mi nakonec lépe pomohla po-

chopit postavení zaměstnanců i vedení huti v souvislosti s krizovou situací. Nakonec 

jsem se ani nezabývala tradičními médii, protože mi nakonec téma sociálních médií 

přišlo natolik obsáhlé, že jsem se rozhodla setrvat jen u něj. Raději jsem proto vy-

brala témata hlouběji se týkající daného problému, jako například popisu publika 

v sociálních médiích, která mi přišla pro můj výzkum relevantnější.  
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1.2 Cíl práce 

V závěru práce se pokusím odpovědět na výzkumné otázky (což je i cílem mé diplo-

mové práce), které se týkají toho, jak často a prostřednictvím jakých externích ka-

nálů společnost aktivně komunikovala změnu vlastníka, jakým způsobem prezento-

vala společnost změnu vlastníka na svém Facebooku, jak se k danému tématu vyja-

dřovali na Facebooku společnosti její uživatelé nebo zaměstnanci huti, jakým jazy-

kem jsou tyto vyjádření vytvářeny a jak se na Facebooku vymezují zaměstnanci huti 

vůči vedení společnosti. Spolu s tím se pokusím předložit i doporučení pro efektiv-

nější zvládnutí firemní krize v prostředí sociálních médií.   
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2 Krizová komunikace a firmy 

Orientace v základní terminologii, ale i přehled nejznámějších teoretických postupů, 

jsou pro úvod do problematiky krizové komunikace velmi důležité. Následující ka-

pitoly i podkapitoly jsou rozděleny tak, aby odpovídaly zařazením do jednotlivých 

oblastí témat, které jsou diskutovány v celé diplomové práci. 

2.1 Typy krize a její definice 

Tato část práce je věnovaná firemním krizím z obecného hlediska. Zaměřena je na 

metody detekce krize a příčinami jejího vzniku. „Krize je událost s potencionálně 

negativním dopadem postihující firmu, organizaci nebo celé průmyslové odvětví, ale 

také může zasáhnout konkrétní službu či produkt, jednotlivce nebo veřejnost,“ 

(Fearn-Banks 2011, s. 2). Často se krizová událost firem definuje jako specifická, ne-

obvyklá a neočekáváná situace, která podněcuje k pocitu nejistoty a podlamuje cíle 

firemní strategie (Seeger, Sellnow, Ulmer 1998) jako jsou často finance, reputace 

nebo důvěra.  

Teoretik krizové komunikace W. Timothy Coombs vidí teorii situační krizové 

komunikace jako největšího strašáka v narušení reputace firmy. Dále rozděluje krizi 

do tří základních kategorií s ohledem na míru podílu vzniku krize firmou. Za první 

kategorii krize nemůže firma sama, je často zaviněna přírodní katastrofou, násilím 

na pracovišti, pomluvou nebo neoprávněným zásahem do produktu firmy. Druhou 

kategorií je krize typu nehody, kterou si firma nedopatřením způsobila sama. Tech-

nické problémy nebo například pochybné aktivity firmy jsou častou příčinou vzniku 

krize v této kategorii. Třetí krizové kategorii ale naopak lze předejít. Způsobena je 

ohrožením zákazníka nebo zaměstnance špatnou manipulací s produktem (Coombs 

2007). 

Otto Lerbinger klasifikuje krize podle závažnosti, tedy rozsahem škody a dél-

kou jejího trvání. Například média hodnotí krizi podle finančních dopadů, ztrátách 

na majetku nebo počtem mrtvých a zraněných osob (Lerbinger 2012). Stejně jako 

Coombs také klasifikuje krize podle jejího vzniku a největší důraz klade na závažnost 

zničení reputace firmy způsobenou krizovou situací. „Reputace je nehmotný maje-

tek, který navyšuje finanční hodnotu firmy a cenu jejích produktů a služeb,“ (Lerbin-

ger 2012, s. 9). 

Krize narušuje standardní chod firmy, její finanční tok a v některých případech 

vede i k jejímu úplnému zániku. Řešení krize vyžaduje efektivní, rychlou a správnou 

detekcí varovného signálu ještě před tím, než krize vypukne v plném proudu. Klást 



Krizová komunikace a firmy 15 

důraz na varovné signály je důležitou prevencí každé firmy. Ve skutečnosti to vy-

padá tak, že by si firma měla identifikovat tzv. prodromes (neboli varovná znamení 

v českém překladu) v rámci svého krizového managementu.  

Firmy, které naslouchají svým zaměstnancům, mají lepší předpoklad k monito-

rování nadcházející krize. Oddělení externí a interní komunikace tak bývá méně re-

aktivní a více proaktivní. Mají schopnost detekovat a promyslet řešení krize ještě 

před tím, než nastane. Opakem jsou firmy, které jsou více zaujaty ziskem a často ig-

norují doporučení svých zaměstnanců, dodavatelů nebo zákazníků, kteří volají po 

přípravě na nadcházející potencionální krizi (Fearn-Banks 2011). 

Krizi lze předejít, i když manažeři firem jsou často opačného mínění. Krize se 

může včas podchytit a do budoucna i zabránit jejímu opakování, pokud se detailně 

identifikuje a firma je srozuměna s jejími fázemi.  Základních pět fází krize popsala 

ve svém díle Kathleen Fearn-Banks. Jsou jimi detekce, prevence, omezení šíření, re-

konvalescence a poučení. Detekční fáze je již zmiňovaná fáze prodromální, kdy je 

nutné odhalit a zpracovat varovné signály. V této fázi by měla mít firma již předpři-

pravený krizový manuál, na základě kterého se budou potencionální krize identifi-

kovat. Druhá fáze je přípravná a prevenční. Zde si organizace vytvoří prevenční plán, 

díky kterému pak bude schopna připravit řešení. Může se například ohlédnout za 

svou historií a poučit se z krizí minulých. Důležité je mít kvalitní vztahy se zaměst-

nanci, investory, zákazníky i dodavateli. Tyto vztahy jsou pro prevenci krize zásadní. 

Jakákoliv krize se lépe řeší tehdy, když je kultura firmy otevřenější a má kvalitní ex-

terní i interní komunikační kanály. Omezení krize je pak třetí popsanou fází. V tomto 

případě by se mělo zamezit jejímu dalšímu šíření a limitovat její trvání. Z tohoto hle-

diska mohou pomoct tištěná i online média nebo sociální sítě. Právě v této fázi je 

krize nejsilnější a vztahy se zákazníky, dodavateli nebo zaměstnanci tak mohou být 

vážně narušeny. Co nejrychlejší návrat k běžnému chodu je klíčový, proto by měl být 

v co nejkratší době svolán krizový management firmy, aby jednal. Předposlední fází 

je tzv. rekonvalescence neboli vzpamatování se. Poslední zmíněnou fází je tzv. pou-

čení se z krize, které nabízí vyhodnocení celého průběhu a jejím cílem je již podobné 

chyby neopakovat nebo jim předejít úplně (Fearn-Banks 2011). 

Lerbinger pak ještě doplňuje tři hlavní fáze krize a s nimi spojené procesy. První 

fáze ještě před krizí je určena k přípravě krizového plánu a určování případných 

krizí, které mohou nastat. Plný průběh krize definuje druhá fáze, což je to nejkritič-

tější období v celém cyklu. Na konci přichází tzv. post-krizové období, kdy se firma 

vypořádává s následky (Lerbinger 2012). 
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2.2 Krizový management 

Strategická příprava na případné budoucí krize nebo proces, který odstraňuje ně-

jaká rizika, nejistoty z negativní události a umožňuje firmě držet otěže procesu ve 

svým rukou, se nazývá krizový management (Fearn-Banks 2011). Je velmi úzce spo-

jen s rizikovým managementem, jehož úkolem je zachytit a analyzovat potencionální 

rizika (Lerbinger 2012). Krizové oddělení firmy by mělo nabízet precizní zpracování 

komunikačního plánu. Některá pravidla pro krizovou komunikaci na sociálních sí-

tích jsou ale velmi podobná těm v tradičních médiích.  

Každé oddělení firmy by mělo nabízet různé seznamy očekáváných krizí a na 

vedení pak zůstává rozhodnutí, která událost je ta nejrizikovější a jak velkou škodu 

může napáchat.  

Mimo formální části jako jsou uvedení účelu a cíle krizového komunikačního 

plánu, by dokument měl nabízet i seznam klíčového obecenstva, tedy osob úzce spo-

jených s firmou (investoři, zákazníci, zaměstnanci, partneři a dodavatelé). Pak to 

mohou být aktéři nepřímo spojení s firmou (vládní instituce a partneři, média a uži-

vatelé sociálních sítí). Každá firma má seznam klíčového publika odlišný, proto se 

také obsah a kanál komunikace různí. Sociální sítě se často využívají pro komunikaci 

s lidmi odebírajícími firemní obsah nebo zákazníky. Oproti tomu intranet nebo me-

toda telefonního stromu (kontaktování klíčových osob ve firmě) slouží čistě k in-

terní komunikaci. Pro média a vládní organizace je vytvořena tisková zpráva. 

V tomto ohledu může být i velmi nápomocna sociální síť Twitter. 

Teorie situační krizové komunikace, jejíž hlavní myšlenkou je propojenost roz-

sahu krize s hrozbou narušení reputace, může sloužit jako postup pro krizové ma-

nažery. Coombs definuje tři tzv. informační pokyny neboli tři oblasti informací, které 

by měli krizoví manažeři předat zúčastněným osobám (Coombs 2006). První infor-

mace se týká krize, lépe řečeno, jaké jsou její kritické oblasti. To, co by měli lidé za-

saženi krizí udělat, aby byli v bezpečí, je obsaženo v druhém pokynu. Třetí informací 

je forma nápravy, tedy jaké budou další kroky k zajištění, aby se daná situace již ne-

opakovala.  

V neposlední řadě si ale firma musí jasně stanovit krizový tým, který bude od-

povědný za přidělené oblasti. Měl by se skládat z tiskového mluvčího, odborníka 

přes komunikaci, vedení společnosti a vrcholných manažerů jednotlivých odvětví. 

Tzv. tematická oblast je pak přidělena každému zvlášť, aby nedošlo k tomu, že se 

v médiích bude vyjadřovat k danému tématu nekompetentní osoba. Školení komu-

nikace s médii by pak podle Coombse měla projít každá osoba, která s nimi bude ve 

styku (Coombs 2007). Přitom každý z členů týmu musí být nahraditelný někým ji-

ným. Aby komunikace probíhala efektivně, doporučuje se více než jedna komuni-

kační platforma.  
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Firma musí mít připravený vzor tiskové zprávy, i přesto že se obsah liší podle 

příjemce a situace. Stejně tak by měla být vytvořena hlavní zpráva pro sociální sítě 

nebo web. I v případě, že obsah nebude adekvátní současné krizi, urychlí to alespoň 

jeho novému zpracování. Nejdůležitější bod při řešení krize je totiž vždy rychlost. 

K vytvoření tiskové zprávy pomohou předem sesbírané dokumenty o firmě a její 

činnosti. Mezi tyto dokumenty patří například: záznamy o bezpečnosti práce, foto-

grafie, reporty kvality produktů či služeb, výroční zprávy, seznam akcionářů atd. 

(Fearn-Banks 2011). 

2.3 Sociální média a jejich využití pro firemní strategii 

V této části práce je mým úkolem upřesnit základní terminologii, výběr platfo-

rem a ukázat možnosti komunikace a prezentace firem v sociálních médiích. Pew 

Internet Research Centrum (Social Trends and New Devices Garner Greatest Atten-

tion from the MSM 2010) popisuje sociální média jako termín, který zastřešuje we-

bové aplikace postavené na správě a generování obsahu, jako tomu je například 

u podcastů, blogů, webů nebo sociálních sítí. 

Teoretik na poli nových médií, Vin Crosbie, považuje za jejich základní charak-

teristiku způsob komunikace many-to-many. Informační tok proudí k libovolnému 

počtu příjemců, ne pouze k jednomu konkrétnímu. V této souvislosti vyzdvihuje in-

teraktivitu mezi uživateli, která umožňuje recipientovi i autorovi měnit obsah sdě-

lení, což vede k mnohostranné komunikaci.  

„Sociální média využívají mobilní a internetové technologie k vytváření vysoce 

interaktivní platformy, prostřednictvím které jednotlivci a komunity sdílejí, spolu-

vytvářejí, diskutují a upravují uživatelsky generovaný obsah,“ (Kietzmann 2011, 

s. 53). Jedná se o taková média, která čtenáři umožňují obratem komentovat, edito-

vat, nebo jinak zasahovat například do obsahu média nebo textu.  

Mezi základní charakterové vlastnosti sociálních médií patří zcela jistě aktuál-

nost a možnost skupinové editace obsahu. Čtenáři mohou prostřednictvím sociál-

ních médií sdělovat vlastní názory k daným tématům a tím i ovlivňovat smýšlení 

ostatních čtenářů. Hromadnou editaci obsahu můžeme najít například na stránkách 

Wikipedie. Další charakteristikou je sociální validace (reputace). Čtenáři tak mají 

možnost hodnotit obsah, který pak určuje kvalitu média pro další uživatele.  Vzá-

jemné sdílení obsahu i samotných médií je dalším aspektem sociálních médií. „Mož-

nosti linkování mezi obsahy blogů, kdy se právě publikovaný text dostane do jiné 

komunity nebo jiného názorového proudu, jsou základním stavebním kamenem so-

ciálních médií,“ (Bouda 2009, s. 23). 
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Podskupinou sociálních médií jsou sociální sítě, které můžeme definovat jako 

online komunitu jednotlivců, kteří mezi sebou komunikují, spolupracují a sdílí infor-

mace, a to veřejné i osobní. David Knoke a Song Yang uvádí další charakteristiku 

sociálních sítí: „Sociální síť je struktura složená ze skupiny aktérů, kde někteří čle-

nové jsou spojeni množinou jednoho nebo více vztahů. Tyto dvě základní složky jsou 

společné pro více definicí sítí; například: sociální struktury mohou být represento-

vány jako sítě – tvořené uzly a množinou vazeb,“ (Knoke, Yang 2009, s. 132). 

2.4 Komunikační strategie pro sociální média 

Důkladně promyšlená a včas implementovaná komunikační strategie je nezbytností 

pro každou firmu. Součástí komunikace na sociálních médiích je i příprava krizové 

komunikace. Nastavení manuálu komunikace a výběr odpovědné osoby za komuni-

kaci jsou také nedílnou součástí krizového dokumentu. 

Firma by měla jasně identifikovat na koho cílí svůj obsah a s kým vede dialog. 

Přesné rozdělení cílových skupin by mělo být podle vzdělání, věku a typu vztahu 

vůči firmě. Nejsou jimi pouze potencionální nebo stávající zákazníci, ale i akcionáři, 

komunity, média nebo konkurence. 

2.4.1 Monitoring sociálních médií 

Monitorování sociálních médií funguje v prvním případě jako detekce případných 

krizových oblastí, v druhém pak jako důkladná analýza již probíhající krize. I když 

firma není v online prostředí aktivní, neznamená to, že se o ní nemohou zmínky na 

internetu objevit. Nedostatečný monitoring může probíhající krize jen zhoršit. 

U monitoringu je důležité si jasně stanovit základní cíle, platformy a požadova-

nou formu výstupů. Prvním krokem je tzv. vertikální analýza, tedy vyselektování 

všech online platforem, na kterých se o firmě diskutuje. Cílem je vypátrat, kde všude 

se firma v online prostředí nachází a jakým způsobem je dobré s jejími členy komu-

nikovat (Eldanz 2011). 

Dalším krokem je tzv. horizontální analýza, která zobrazuje, jak která online 

platforma funguje, kolik má uživatelů a kteří z nich jsou nejvlivnější. S ohledem na 

tuto analýzu je důležité, aby si firma určila vhodná klíčová slova úzce spjatá s firmou. 

Zkrátka to jsou slova, která si uživatelé na internetu vyhledávají (například pří-

vlastky a charakteristiky produktu). Tím nejjednodušším způsobem je okopírovat 

již použitá klíčová slova pro účely PPC kampaní (platba za kliknutí – anglicky Pay 

Per Click je model inzerce používaný na webových stránkách, kde inzerent platí za 

kliknutí na reklamní inzerát) a SEO optimalizace (anglicky search engine opti-

mization se označují metody, které mají za cíl, aby se určená internetová stránka 

zobrazovala na předních místech vyhledávačů) pro vyhledávače. Řešením je také 
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určení témat a okruhů, na základě kterých se vyselektují komunity, které do moni-

toringu nepatří. Jednou z největších výhod uzavřených online komunit je to, že tam 

jsou témata jasně daná. Na rozdíl od toho je napříč sociálními médii dobré si témata 

a okruhy jasně určit a podle toho hledat (Eldanz 2011).  

Na téma monitoringu médií vydala společnost Converseon publikaci s názvem 

Listening 2.0, která kriticky zhodnocuje a porovnává monitorovací nástroje napříč 

časem. Spolu s tím se zaměřuje i na porovnání dvou technik monitorování. Ta první 

se zaměřuje na nástroje, které pracují s velkým množstvím dat. Jejich zpracování je 

úkolem robotů, kteří je rozřazují podle typu serveru, autora a času. Základními ne-

dostatky této metody jsou nedostatečná relevance a analýza, data bez kontextu 

s maximálně nastavenou relevancí (Converseon 2010). 

Důležitou metrikou je analýza nálady, tzv. Sentiment Analysis, která analyzuje 

vnímání značky. Monitorovat se dá dvěma způsoby, buď pasivním nebo aktivním. 

U aktivního monitoringu se firma snaží sama zjistit, jaké pocity a náladu vzbuzuje 

její produkt. Mezi časté formy patří ankety, dotazníky nebo hlasování. Jednou z vý-

hod aktivní analýzy je možnost kladení otázek, které se zrovna na sociálních médiích 

neobjevují a nejsou ani tématem diskuzních fór. Správné cílení je klíčem k úspěchu. 

U této metody je důležité si dát pozor na nástrahy vedení sociologického výzkumu, 

který není vždy snadný. Nepřesná analýza odpovědí respondentů nebo špatně kla-

dené otázky jsou velmi riskantní (Eldanz 2011). 

U pasivního monitoringu sledujeme co, kde, kdo a jak často o značce hovoří. 

Zase je podstatné klást důraz na cílení a správnou analýzu získaných příspěvků 

v kontextu. V subjektivních příspěvcích je nutné hledat objektivitu, aby se s ní mohlo 

dále pracovat. Například názor, že „ocelárna Liberty Ostrava znečišťuje ovzduší“ se 

musí odlišovat od nálady „vadí mi, jak se z té ocelárny kouří“, která znázorňuje spíše 

osobní pocit či vztah k dané věci. Nálady příspěvků by se měly podle Eldanze dělit 

na negativní, neutrální a pozitivní. Firma si může vytvořit graf na měření poklesu či 

růstu pozitivních reakcí. Ke grafu je dobré si přiložit i monitoring klasických médií 

a zařadit události, které mohly významně ovlivnit vnímaní značky (Eldanz 2011).  

Monitoring klíčových slov a měření nálad jsou nejefektivnější nástroje pro 

včasné rozpoznání přicházející krize. Jejich výhodou je i nízká časová náročnost. 

Firma si musí nastavit pravidelný monitoring a vyhodnocování výsledků, tím zamezí 

šíření krize již v zárodku. 

2.4.2 Pravidla komunikace 

Nejen odborníci na komunikaci, ale i řadoví zaměstnanci se podílí na obsahu v soci-

álních médiích. Využívají přitom svých soukromých profilů, kde odkazují na firmu 

a vyjadřují své názory, nebo komentují příspěvky přímo na firemním profilu. Je 
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proto důležité, vytvořit pro ně interní manuál pro komunikaci v online prostředí. 

Cílem není jim bránit ve vyjádření vlastního názoru, ale spíše koordinovat jejich 

správnou formulaci. Firma zaměstnance seznamuje prostřednictvím manuálu s cí-

lem komunikace v sociálních médiích a směřuje je ke své strategii.  Jednou z částí 

dokumentu je i průvodce sociálními médii, tedy přehled dostupných platforem na-

příč danou zemí, nejen výčet těch, které firma používá. Některá média působí jen 

lokálně, proto je dobré se zaměřit i na ně.  

Celkem srozumitelného průvodce napříč sociálními médii má například firma 

Cisco. Ta v první části manuálu nastavuje pravidla v souladu s firemní politikou a 

v té druhé pouze doporučuje a předkládá „nejlepší praktiky“, neboli techniky a pří-

stupy k sociálním médiím. Manuál například nabádá k upřímnému projevu, vystu-

pování pod svým jménem, přikládání důvěryhodných zdrojů, vyhýbání se konfliktů, 

nešíření informací o financích, zpráv o firemní strategii nebo jejích cílech (s výjim-

kou povolení PR oddělení), nenarušování pověsti firmy, budování vztahů a důvěře 

nebo zapojení se do diskuzí. Zmíněné body možná zní příliš striktně, na druhou 

stranu takto velká firma nekompromisní pravidla potřebuje. Psány jsou ale v jem-

nějším tónu a vždy nabízí alternativu (Paquette 2010). 

Pravidla komunikace ovšem nemusí směřovat pouze k zaměstnancům, ale i sa-

motné veřejnosti na sociálních sítích. Například ostravská huť Liberty Ostrava vlo-

žila do Poznámek na svém Facebooku (Pravidla komunikace na profilu Liberty Os-

trava 2019) řadu opatření, na základě kterých může s obsahem uživatelů na své 

stránce manipulovat: 

 

1) komunikace na stránce Liberty Ostrava se řídí obecnými zásadami komunity na 

Facebooku, 

2) společnost Liberty Ostrava si vymezuje právo smazat příspěvky obsahující vulga-

rismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti, 

3) společnost Liberty Ostrava si vymezuje právo smazat příspěvky s xenofobním, 

rasistickým či jinak útočným a nenávistným obsahem, 

4) do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem 

nebo vkládat příspěvky propagující nezákonné činnosti. V případě porušení bude 

příspěvek smazán, 

5) společnost Liberty Ostrava si vyhrazuje právo smazat všechny nepodložené 

útočné příspěvky cílené na poškození dobrého jména společnosti, 

6) veškerá komunikace na facebookové stránce Liberty Ostrava musí být v souladu 

s platnými právními předpisy v České republice, 

7) jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskusí vyjadřují výhradně jejich ná-

zory a stanoviska a provozovatel stránky nenese za příspěvky účastníků žádnou od-

povědnost. 

https://www.facebook.com/communitystandards
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2.4.3 Osobnost správce pro sociální média 

Výběr kandidáta na správu sociálních médií je velmi důležitou součástí strategie 

firmy. Ujasnění hlavních kritérií může celý proces výběrového řízení jen usnadnit. 

Primárně se tato kritéria netýkají úrovně vzdělání nebo zkušeností z oboru, ale pře-

devším povahou a charakteristikou kandidáta. I když tu stále mluvíme o online plat-

formách, jedná se o mezilidskou komunikaci, která je na rozdíl od osobní velmi hák-

livá na tón sdělení. 

Důraz na charakter správce pro sociální média zdůrazňuje i sociolog Bednář. 

Tato osoba by podle něj měla být pozitivní, komunikativní, empatická a rozumět cí-

lovému publiku firmy. V častých případech je i dobré, aby byla zároveň koncovým 

uživatelem služby nebo výrobku, a lépe tak rozuměla problematice na daném trhu. 

Čím více je tato osoba ztotožněna s typem firmy, tím je i v sociálních médiích auten-

tičtější. Typem je myšleno rozdělení na globální korporátní organizace nebo malé 

startupy působící na tuzemském trhu (Bednář 2012). Na druhou stranu prototyp 

naprosto vhodného kandidáta pro správu online médií nejde tak úplně určit. Každá 

firma si musí sama rozhodnout, kdo je vhodný jak pro externí komunikaci, tak i in-

terní v rámci pracovního týmu. 

2.4.4 Reakce na vzniklou krizi v rámci sociálních médií 

Nastavení forem reakcí a odpovědí na již probíhající krizi je jedním z úkolů krizo-

vého managementu. Na téma forem reakcí existuje mnoho teoretických přístupů. 

Některé z nich objevuje profesorka Fearn-Banks. Například její teorie obhajoby je 

založena na obhajobě firmy při vzniklé krizi, kdy se snaží ochránit svou image. For-

mou může být popření krize, vysvětlení skutečností nebo také omluva (FearnBanks 

2011). 

Výzkum autorek Shoultz, Utz a Göritz se zabývá vnímáním krize prostřednic-

tvím blogu a Twitteru. Ten prokázal, že nejvhodnější strategií pro řešení krize je jed-

nostranné informování ze strany firmy. Oproti omluvě totiž nepotvrzuje, že firma je 

za krizi skutečně zodpovědná (Shoultz, Utz a Göritz 2010). 

Coombs doporučuje v prvotní fázi krize zareagovat do jedné hodiny, neustále 

ověřovat fakta, soustředit se na přesnost, zajistit součinnost s ostatními členy týmu 

a projevit lítost nad vzniklou krizí (Coombs 2007). 

Komunikace v sociálních médiích s sebou nese časté negativní komentáře. Otáz-

kou mezi odborníky stále zůstává, jak, kdy a za jakých okolností reagovat na nega-

tivní obsah z produkce uživatelů sociálních médií. Část z nich se shoduje, že by se 

mělo odpovídat na veškeré příspěvky, jiní jsou odlišného názoru. Prvotním krokem 

k zajištění vhodné reakce a postupu v případě odpovídání na negativní dotazy je vy-

tvoření průvodce, jak na který typ příspěvku reagovat. Vyhodnocením získá firma 
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obrázek o tom, jak se v dané situaci zachovat. Zaměstnanci si pak s kritikou lépe 

poradí.  

Analýza jednotlivých typů příspěvků vede i ke konkrétním akcím. Každý typ 

stížností se dělí na základě hodnoty zákazníka. To ale nemusí být vždy jasné, proto 

by každá kvalitní strategie pro sociální média měla obsahovat evidenci loajálních 

zákazníků nebo příznivců, což se ukazuje jako velmi užitečný nástroj. Rozdělení typů 

zákazníků je často určeno výnosností a ziskem, který zákazník firmě přináší.   

Další možnost rozdělení je podle typu stěžovatele a jeho prezentace v online 

prostředí. Propracovanější reakce na komentář je potřeba například u zákazníka, 

který má velký vliv na své okolí. Na to taky navazuje míra potencionálního rizika 

způsobení škody. Rozdělení priorit k těmto třem faktorům (potencionální riziko, 

hodnota a hlasitost stížnosti) vede k dosažení efektivnější kontroly a připravenosti 

na negativní komentáře (Wagner 2011). 

Stížnosti zákazníků jsou náchylné na jejich opravování nebo uvádění věcí na 

pravou míru. V případě, že komentář bude nesprávný, je důležité na něj citlivě upo-

zornit. Všechny osoby odpovědné za komunikaci musí odpovídat rychle a s maxi-

mální přesností. Podle závažnosti stížnosti je pak důležité rozhodnout, zda by na ne-

přesnost měla firma upozornit i na jiných sociálních platformách, aby se zamezilo 

šíření nepravdy. Pokud se ale jedná jen o méně rizikový komentář, je dobré komu-

nikovat s daným zákazníkem na přímo. V případě, že je velikost potencionálního pu-

blika menší, je možné na kritiku nereagovat a jen ji monitorovat dál, zda se nešíří.  

Mezi další kritéria vyhodnocení stížností podle typů patří cena a kvalita pro-

duktu, očekávání, pověst a image značky nebo například interakce s firemní podpo-

rou pro zákazníky (Wagner 2011). V každé firmě je váha kritérií jiná, ale podobná je 

struktura rozdělení stížností pod jednotlivá oddělení.  

2.5 Srovnání tradičních a sociálních médií  

Vhodný výběr platforem pro komunikaci může v celkovém průběhu velmi ovlivnit 

vnímaní krize. Jelikož s informacemi pracuje několik subjektů, je důležité, aby si 

firma jednotlivé kanály rozlišila podle formy a způsobu krizové komunikace. Tato 

část práce je zaměřena na rozdíly ve vnímaní krizové komunikaci v tradičních i so-

ciálních médiích.  

Hlavním rozdílem mezi používáním sociálních nebo tradičních médií v průběhu 

krize je míra důvěryhodnosti zveřejněných informací. Výzkumy staré několik let 

ukazují, že důvěryhodnost sociálních médií je významně menší než u těch tradičních 

a jinak tomu není ani dnes (Wright, Hinson 2009). Za poslední roky je ale zajímavé 

pozorovat, že zprávy tradičních médií se k lidem dostávají právě skrze ty sociální. 
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Další výzkumy pak ukazují, že důvěryhodněji působí firma, která v době krize vyu-

žívá i kanály sociálních médií, kde s lidmi diskutuje (Sweester, Metzgar in Veil, 

Buehner 2011, Coombs 2007, Shoultz, Utz, Goritz, 2013). 

S důvěryhodností souvisí i způsob či forma prezentace informací. Zprávy zve-

řejněné v sociálních médiích mají tendence být méně formální a kladou větší důraz 

na interakci. Nejedná se ve většině případů o objektivní a strohé informace (Oegema, 

Kleinnijenhuis, Anderson, Hoof in Konijn, Utz, Tanis, Barnes 2008). Čím více mají 

zprávy týkající se krize osobnější rovinu, tím jsou důvěryhodnější (Solis 2009).  

Z pohledu vlivu důvěryhodnosti informace záleží na typu média. Například člá-

nek z novin je častěji ústně sdílen, něž ten ze sociálních médií. Noviny jsou vnímány 

jako neutrálnější pramen informací (Shoultz, Utz, Goritz 2013, s. 25). Sociální média 

(na rozdíl od těch tradičních) mají kladný efekt na sekundární krizovou komunikaci 

a reakce ze strany firmy. Firma s tím vším zkrátka musí při tvorbě strategie počítat 

(Shoultz, Utz, Goritz 2013). 

Se samotnou mediální krizí souvisí i termín „sekundární krizové komunikace“, 

tedy komunikační šum, který se objeví po ukončení krize. Tento komunikační šum 

bychom pravděpodobně čekali spíše u sociálních médií, kde se mohou uživatelé 

hojně vyjadřovat. Opak je ale pravdou. Z akademického článku autorky Sonji Utz ale 

vyplývá, že právě tradiční média jsou ta, díky kterým mají lidé větší potřebu o té-

matu hovořit. To potvrzují i autoři Liu, Austin a Jin, kteří zároveň doplňují, že lidé 

jsou více schopni akceptovat odezvy (například omluvu za vzniklou krizi) z tradič-

ních médií, a to od konkrétní firmy než od dalších subjektů (Liu, Austin a Jin 2011). 
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3 Publikum v sociálních médiích 

Vzhledem k rostoucímu počtu uživatelů sociálních sítí je znalost „síťového diskurzu“ 

pro pochopení chování jejich uživatelů klíčová. Například Facebook představuje 

skutečně komplikovaný systém, ve kterém vzniká mnoho společenských uspořá-

dání. Ta však mají jednoho společného činitele, lidskou bytost neboli člověka, který 

je hnacím motorem pro utváření virtuálních komunit. Fungování takového systému 

lze pochopit jen za předpokladu analýzy chování i vzájemné interakce mezi jejími 

uživateli. V následujících podkapitolách se proto zaměřím na teoretický popis jejich 

virtuální identity, kritických projevů v online prostředí, měnící se pohled zaklada-

tele Facebooku Marka Zuckerberga na vývoj této sítě včetně jejích uživatelů, de-

tailnější popis využití sociálních sítí se zaměřením na Facebook a v neposlední řadě 

i využití online platforem dělnickou třídou, což předpokládám, že bude i důležitým 

aspektem pro pochopení mé práce.  

3.1 Virtuální identita 

Sociolog Stuart Hall v roce 1996 poznamenal, že pojem identity v posledních letech 

zaznamenal úplnou bouři článků (Bauman 2004). Po dvaceti čtyřech letech spustila 

tato bouře úplnou lavinu. Nejen že se stal výzkum identity samostatným odvětvím, 

ale „identita“ se stala prizmatem, na základě kterého se odkrývají a zkoumají další 

aspekty současného života. A jedním z těchto aspektů jsou právě sociální sítě.  

S rozvojem technologií jde ruku v ruce i rozvoj virtuálních identit. Jedná se 

vlastně o nově vytvořené vlastní JÁ, pomocí kterého vstupujeme do kyberprostoru, 

a můžeme se tak stát kým chceme. Ve virtuální realitě se můžeme prezentovat jako 

různé osobnosti, což nám dává sílu se vyjadřovat svobodněji, protože na první po-

hled nejsme svázáni sociálními pravidly (Joinson, McKennam, Postmes, Rejpe 2007). 

Absence fyzického vzhledu přispívá k tvorbě virtuální reality, což je další důležitý 

rozměr internetové anonymity. Atraktivní lidé jsou v běžném životě zvýhodněni, 

protože optikou krásného vzhledu je posuzovaná i osobnost daného člověka. Jelikož 

v online prostředí si můžeme měnit i barvu vlasů, skrýt obrázek úplně nebo ho vy-

měnit za nějaký jiný, méně atraktivní lidé tak ztrácí na své nevýhodě. Sebevědomí 

těchto jedinců v online prostředí roste, což se odráží i na stylu jejich komunikace. 

Stejně tak jako krása i pracovní postavení zde nehraje takovou roli. Například za-

městnanci na nižších pozicích by si pravděpodobně v práci nedovolili hanlivě posu-

zovat vedení firmy, v kyberprostoru jim to však už takové potíže nedělá.  

Nutno podotknout, že sociální sítě ale vykročily opačným směrem. V kyberpro-

storu vytvořily anti-trend skryté identity a nasadily mu tvář jeho reálných uživatelů. 
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Na sociálních sítích jde z velké části o společenství konkrétních lidí, které mezi se-

bou vytváří vztahy. Identita těchto jedinců je nadále virtuální, avšak už to není pro-

středí bez tváře, vlastně je to v případě Facebooku album plné tváří. Facebook pře-

tvořil přezdívky uživatelů na občanská jména s fotografií. Z anonymity virtuálního 

prostředí tak přecházíme do konkretizace každého uživatele nejen díky jménu a fo-

tografii, ale i doplňujícím informacím (Joinson, McKennam, Postmes, Rejpe 2007). 

Spolu s tím je i v pravidlech Facebooku jasně stanoveno, že uživatelé musí používat 

svou pravou identitu. I když tomu v některých případech ale stále tak není.  

Odlišnosti mezi lidmi v reálném světě se pak promítají do světa sociálních sítí. 

Většina vztahů je totiž zakořeněna v mimosíťové realitě, to znamená, že se se hodně 

uživatelů spolu setkalo nejdříve v reálném světě a pak až na Facebooku. Práce na 

lepším já je stejně jako ve skutečném světě nepřetržitým procesem. Oproti ano-

nymní virtuální realitě se ale v tomto případě musíme snažit o udržování sociálních 

vztahů. Jakékoliv naše počínání na Facebooku má své společenské následky. Kdyby 

například zaměstnanec firmy hodnotil v komentářích pod příspěvkem firmu špatně, 

promítlo by se to pravděpodobně i na jeho vztazích na pracovišti. Facebook zkrátka 

není aplikace, díky níž můžeme přetvořit své vlastní já i vztahy s druhými lidmi. Je 

to platforma, do které vstupujeme, abychom právě tyto vztahy i své vlastní já posílili 

(Joinson, McKennam, Postmes, Rejpe 2007).   

3.2 Sociální sítě a jejich využití 

V podkapitolách níže se budu snažit zaměřit na statistky a čísla, která nám přiblíží, 

jak moc jsou Češi aktivní na sociálních sítích. Především pak lidé s nižším vzděláním 

a vyšším věkem, kteří pravděpodobně tvoří největší procento zaměstnanců ostrav-

ské huti. Cílem této části je pochopení, jakým způsobem lidé sociální sítě používají, 

jak se mění zaměření Facebooku i s ohledem na jeho uživatele a jak se dá využít 

Facebook nejen pro účely externí komunikace.  

3.2.1 Češi na sociálních sítích  

Sociální sítě slouží převážně ke komunikaci, sdílení informací a propagaci. Z celo-

světového pohledu se jedná o velmi významné komunikační platformy. V České re-

publice je na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram nebo LinkedIn, 

více než 4,7 milionů osob, tj. 54 % jednotlivců starších 16 let. První použití sociální 

sítě v Čechách zaznamenal Český statistický úřad v roce 2009. Tehdy používalo so-

ciální sítě jen 5 % lidí. Od roku 2009 do roku 2012 došlo ale k nejrychlejšímu nárůstu 

počtu uživatelů, z 5 % se toto číslo vyšplhalo na 31 %. Od té doby se tento růst zpo-

malil. Ze skupiny (16+ let), kterou zkoumal Český statistický úřad, používá sociální 

sítě nejčastěji skupina ve věku 16-24 let. Z těch je alespoň na jedné sociální síti 96 %. 
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S rostoucím věkem však tento počet ubývá, ve skupině 45-54 let je jich 56 % a nad 

65 let to už je pouze 9 %. Tyto údaje jsou vhodné především pro výběr komunikač-

ního kanálu firmy se zaměřením na jednotlivé cílové skupiny.  

Sociální sítě si lidé oblíbili také proto, že na nich mohou sdílet svůj vlastní ob-

sah. Kromě statusů nebo tweetů uživatelé nahrávají i své fotografie a videa, což zku-

silo v České republice 38 % jednotlivců za poslední 3 měsíce (ve stejném poměru 

muži i ženy). Používání sociálních sítí za toto období bylo nejrozšířenější v Praze, 

zde použilo alespoň jednu sociální síť 54 % obyvatel ve věku nad 16 let. Méně to pak 

bylo v Karlovarském a Libereckém kraji a na Vysočině. V Moravskoslezském kraji, 

který je v rámci mé práce diskutovaný, to bylo 51,5 %, což je pátý nejvyšší výsledek 

napříč všemi kraji. Zde od roku 2013 stoupnul počet uživatelů o více jak 20 %. Soci-

ální sítě využívají nejvíce lidé s vysokoškolským vzděláním (65, 7 %), nejméně pak 

lidé se základním vzděláním (22, 6 %). Celkově tak můžeme vypozorovat fakt, že se 

stoupajícím stupněm vzdělání, stoupá i počet lidí využívajících sociální sítě. V porov-

nání s ostatními státy Evropské unie se Česká republika (s podílem 56 % jednotlivců 

ve věku 16–74 let) v roce 2018 nacházela na průměru zemí evropské osmadvacítky. 

V čem se Češi od ostatních Evropanů liší, je rozdíl v oblíbenosti sociálních sítí napříč 

věkovými kategoriemi. Lidé v Čechách nad 55 let jsou totiž značně pod průměrem. 

Zatímco u nás používá sociální sítě v této skupině 19 % lidí, V Evropě je tento prů-

měr 27 %. Na základě oblíbenosti sociálních sítí se firmy skrze ně snaží komunikovat 

nejen se svými zákazníky, ale třeba i zaměstnanci. V roce 2018 mělo profil na sítích 

jako je například Facebook 45 % firem (Weichetová 2019). 

3.2.2 Trendy v sociálních sítích 

71 % spotřebitelů, kteří měli dobré zkušenosti se značkou na sociálních sítích, ji 

pravděpodobně doporučí i ostatním (Coates 2020). 80 % společností má dojem, že 

poskytují výjimečný zákaznický servis na sociálních sítích, zatímco pouze 8 % jejich 

zákazníků tvrdí, že tomu tak skutečně je. 73 % lidí pracujících v marketingu věří, že 

úsilí vykázané prostřednictvím sociálních sítí bylo efektivní nebo dokonce velmi 

efektivní. Sociální sítě jsou největším zdrojem inspirace pro spotřebitele v oblasti 

nákupu produktů či služeb. Jako nákupní inspiraci vnímá sociální sítě 37 % uživa-

telů.  

Tyto informace jsou velmi zajímavé především pro firmy, které prostřednic-

tvím sociálních médií komunikují s koncovými uživateli svého produktu nebo 

služby. V případě ostravské ocelárny, která obchoduje v B2B (business to business) 

sektoru a jejími zákazníky jsou další firmy, ale nejsou příliš podstatná. Pro takovou 

firmu je mnohem důležitější soustředit se na komunikování věcí, které nějakým způ-

sobem ovlivňují prostředí i životy obyvatelů v její blízkosti. Problematika výroby 
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oceli a chodu společnosti zkrátka není masovou záležitostí, tudíž se dá předpoklá-

dat, že například jejími facebookovými sledujícími mohou být obyvatelé Moravsko-

slezského kraje i zaměstnanci huti. V takovém případě bychom mohli například 

o Facebooku mluvit jako o dalším nástroji interní komunikace firmy, což nebývá 

u veřejné sociální sítě obvyklé. Problémem v tomto případě ale může být negativní 

hodnocení firmy ze strany zaměstnanců, které by mohlo mít za následek nižší po-

ptávku po práci v ocelárně nebo klesající zájem klientů. Veškeré problémy firmy tak 

prostřednictvím sociálních sítí vyjdou najevo v externí podobě, což v konečném dů-

sledku může mít fatální následky. Facebook pro tyto případy ale vytvořil novou plat-

formu Workplace, kterou detailněji popíšu v následující podkapitole.  

3.2.3 Facebook Workplace  

Facebook Workplace patří mezi dlouho očekávané nové produkty Facebooku. Jedná 

se o modernější alternativu newsletterů nebo firemních časopisů a dalších tradič-

ních nástrojů pro interní komunikaci. Pro můj výzkum je tato platforma relevantní 

hlavně z důvodu toho, že by mohla poskytnout zaměstnancům větší prostor pro ko-

munikaci s vedením v online prostředí, které je uživatelsky velmi podobné Facebo-

oku. Zároveň s tím by firma nejen získala cennou zpětnou vazbu, ale i případné ne-

gativní hodnocení by firmě nijak nepokazilo veřejnou reputaci. Ráda bych ale po-

dotkla, že v případě mého výzkumného materiálu tento nástroj dále nezmiňuji.  

Facebook Workplace slouží zaměstnancům, kteří spolu chtějí komunikovat od 

počítače za pracovním stolem, obchodním zástupcům na pracovních cestách, ale 

může být i vhodným nástrojem pro zaměstnance na dělnických pozicích, kteří pro-

střednictvím tohoto kanálu můžou komunikovat s vedením firmy, ke kterému na-

příklad nemají tak často přístup. Firemní síť je přitom striktně oddělena od osobních 

facebookových účtů zaměstnanců. Aby Workplace naplnila svůj účel, přináší oblí-

bené prvky Facebooku, se kterými jsou uživatelé zvyklí manipulovat. Najdete tu 

proto klasickou hlavní stranu (neboli News Feed), live video, skupiny, chat, reakce 

na příspěvky nebo vyhledávání. To v praxi znamená, že můžete vést porady po ce-

lém světě v reálném čase, nebo brainstorming se zaměstnanci, kteří by normálně 

nemohli být na poradě přítomni. Ve skupinách lze i sledovat prezentaci ředitele 

firmy v přímém přenosu. To všechno by mohlo mít za následek bližší spojení za-

městnanců na nižších pozicích s vedením společnosti a zároveň jejich vyšší informo-

vanost. Vždyť právě postřehy dělníku z výroby jsou ty nejcennější pro zdokonalo-

vání produktu i pracovního zázemí zaměstnanců. 

Kromě toho se tu objevují i specifické funkcionality určené přímo pro Work-

place, například různá analytika nebo funkce, které umožňují integrovat dané 
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služby se stávajícími informačními technologiemi a systémy firem. Výhodou Work-

place také je, že se zaměstnanec může k práci vyjadřovat i mimo prostředí firmy 

z pohodlí svého domova. To může mít za následek větší uvolnění i anonymitu, která 

mu dodá odvahu k vyřčení věcí, které by si například v práci nedovolil. To ale nepo-

chybně může mít i negativní dopad. Důležitým aspektem je, že se nejedná o nástroj 

externí komunikace, takže nijak nemůže ovlivnit vnímání společnosti veřejností 

(Hušková 2016).  

3.2.4 Facebook očima jeho zakladatele 

Studie, kterou sepsala trojice autorů Anna Lauren Hoffmann, Nicholas Proferes a Mi-

chael Zimmer, představila kritickou diskurzivní analýzu veřejných projevů Marka 

Zuckerberga, výkonného ředitele Facebooku a zároveň jeho spoluzakladatele (Hoff-

mann, Proferes, Zimmer 2016). Ta může pomoci k pochopení využití Facebooku 

v čase, a především pak k určení toho, jakou roli hrají uživatelé na této sociální síti, 

což může být příhodné pro můj výzkum. Obzvlášť v otázce moci, zda je uživatel jen 

pasivním přijímačem obsahu nebo aktivním tvůrcem. Pro můj výzkum je tato část 

zajímavá hlavně z hlediska hlubšího pochopení sociální sítě Facebook jako komuni-

kačního nástroje, se kterým budu pracovat ve výzkumné části. Již dávno tato síť ne-

slouží jen pro komunikaci s rodinou a přáteli, ale stala se vlivným pomocníkem fi-

rem při tvorbě jejich společenského obrazu.  

Jedna z oblastí tohoto výzkumu se zaměřuje na výpovědi charakterizující uži-

vatele Facebooku a jejich proměnu v čase. Autoři studie rozlišují tři vývojové fáze 

v Zuckerbergově jazykovém vyjadřováni. První fází je Facebook jako užitečný adre-

sář pro rychlé vyhledávání informací o lidech, druhou fází je Facebook jako sociální 

síť propojující lidi s možností sdílení informací a tou poslední je pak fáze Facebooku 

jako sociální infrastruktury pro celý svět. Společně s rozvojem sebeurčení Facebo-

oku dochází v jeho diskurzu i ke změnám v pojetí uživatelů této sítě. V textech z roku 

2004 byl podle něj Facebook přístupný pouze pro studenty Harvardu, jejich přátele 

i přátele přátel. Když se Facebook začal rozpínat i mimo univerzitu, studentům vzá-

pětí ve svých výpovědích přestal věnovat pozornost. V roce 2009 zveřejnil infor-

maci, že Facebook založil proto, aby lidem umožnil zveřejňovat a sdílet informace 

z jejich osobního života. Dále pak mluví o uživatelích Facebooku jen v obecné rovině. 

Pozornost věnuje především rodině, přátelům a globálnímu přesahu Facebooku, což 

je v souladu s novým posláním sítě, tedy zůstat v kontaktu s nejbližšími a zároveň 

s lidmi ze všech koutů planety.  

Poslední část se věnuje pojetí komunity v jazyce Marka Zuckerberga. V roce 

2009 ve svých projevech zdůrazňuje, že díky Facebooku vytvořil prostor pro vytvá-

ření nových komunit a sdílení příběhů. Tato síť pomáhá lidem k udržování vztahů 
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ve svých komunitách, a to i těch čistě virtuálních. V roce 2014 vyzdvihuje vytváření 

komunit jako metodu, jak udělat ze světa lepší místo. To, jak ve svých komentářích 

oslavuje komunity, může být jen účelným zakrytím kritiky, která upozorňuje na roz-

pad reálných komunit díky Facebooku. Autoři si také všímají, že v jeho vyjádřeních 

jsou uživatelé Facebooku prezentování jako aktivní osoby schopné konat věci a zá-

roveň i jako pasivní příjemci obsahu. Ve svých projevech z roku 2009 upozorňuje na 

schopnost Nicholase Sarkozyho (bývalý prezident Francouzské republiky) a Ba-

racka Obamy (bývalý prezident USA) ovlivnit výsledky voleb pomocí Facebooku 

a zároveň zmiňuje jeho sílu v organizaci protestů proti teroristickým skupinám. 

V souvislosti s tím zmiňuje Facebook jako platformu, kde spolu lidé i politici vytvá-

řejí lepší svět, přičemž zdůrazňuje působení uživatelů zdola nahoru. V té stejné době 

ale jsou spolu s tím v rozporu jeho další výroky o působení politických i ekonomic-

kých subjektů shora dolů k jejich voličům nebo zákazníkům. Jedním z druhů uživa-

telů se v jeho rétorice objevují vlivné osobnosti a celebrity, které pomocí Facebooku 

ovlivňují názory svých sledujících. V roce 2014 popisuje Facebook jako zprostřed-

kovatele, díky kterému mohou celebrity hovořit ke svým fanouškům shora dolů. Au-

toři se shodují, že role uživatele Facebooku se mění ruku v ruce s vývojem plat-

formy. Zuckerberg postupně opouští od pojetí uživatelů jako vysokoškolských stu-

dentů a dále o nich hovoří především jako přátelích a členech rodiny. Až s postup-

ným zásahem politiků, firem, celebrit a inzerentů do této sítě, se dostává k označení 

uživatele jako konzumenta. Po celou dobu se ale pohybuje mezi pojetím uživatele 

jako aktivního činitele i pasivního přijímače obsahu.  

3.3 Kritika v online prostředí 

Možnost svobodného projevu, otevřenost virtuálního světa a rozvoj technologií 

(především pak chytrých telefonů) způsobují stále se zvyšující počet komentářů pod 

jakýmikoliv příspěvky v online prostředí. Už zkrátka neexistují žádné bariéry, které 

by zabránily vstoupit populaci do kyberprostoru. Se stále levnější technologií a in-

ternetem už nepatří tato výsada jen armádě nebo pár bohatým jedincům. Ze socioe-

konomického hlediska tak internet užívají všechny sféry obyvatel z různých sociál-

ních poměrů, což dává vzniknout obrovskému spektru názorových variací, jejichž 

rozbor je i cílem této diplomové práce. Právě na facebookové stránce Liberty Os-

trava si totiž můžeme povšimnout vysokého počtu kritických komentářů vůči firmě.  

V prostředí internetu najdeme trolly, kyberšikanu, hatery, sexuální obtěžování 

i hateblogging (Miltner, Shepherd, Harvey, Jordan, Srauy 2015). Například trolling 

je postavený na pečlivém výběru argumentů, který v diskuzi zaručeně vyvede z míry 

co největší počet aktérů. Cílem trolla není nenávist vůči určité skupině, ale pouze 

rozvíření negativní diskuze. Naopak kyberšikana je přesně zacílena na jedince nebo 
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organizaci s cílem ji poškodit. Kyberšikana vůči firmám je často prováděna ze strany 

konkurence se snahou zničit svého protivníka. Může se vyznačovat klasickou krá-

deží nápadů i údajů o zákaznících, ale také pokusem o očernění konkurence založe-

ním falešných profilů, které firmu v diskuzích negativně hodnotí. Kybernetické 

útoky na obchodní společnosti vedou často k poškození dobrého jména firmy a s tím 

i k ušlému zisku společnosti. 

Kyberprostor byl v devadesátých letech dost idealisticky označován jako nové 

místo, kde se stírají všechny privilegia, předsudky a nehraje zde žádnou roli ekono-

mická ani politická moc. Dokonce ani identita uživatelů. Alespoň na chvíli tu byla 

možnost, že virtuální prostor bude od nevhodných projevů zcela osvobozen. Stou-

pající přesun lidí do online prostředí však dokazuje, že společnost si bere sociální 

i strukturální nerovnosti do online prostředí s sebou. Identita online uživatelů uka-

zuje, že lidská přirozenost je silnější než liberální struktura a mechanismy internetu 

(Braithwaite 2016).  

3.4 Třídní nerovnosti v online prostředí 

Abychom mohli pochopit postavení zaměstnanců společnosti ArcelorMittal Ostrava 

(Liberty Ostrava) na dělnických pozicích, zaměřila jsem se v navazujících odstavcích 

na teoretický popis dělnické třídy společně s jejími charakteristikami, jako jsou na-

příklad nižší stupeň vzdělání nebo kritické vymezení vůči třídě vyšší. Předpokládám 

totiž, že právě zaměstnanci firmy na dělnických pozicích a jejich postoje budou hrát 

důležitou roli v mém výzkumu.  Jak jsem psala výše, Facebook může v některých pří-

padech sloužit i jako nástroj interní komunikace, což ale předpokládá vyšší digitální 

gramotnost zaměstnanců, kterou ale manuální pracovníci s nižším stupněm vzdě-

lání i přístupem k novým technologiím nemusí mít. Nevynechala jsem proto ani vý-

zkumný pohled na využití sociálních médií dělnickou třídou.  Perspektiva užití soci-

álních médií nižší socioekonomickou třídou však ještě není dostatečně popsána a už 

vůbec ne v momentech potenciální pracovní krize. Proto jsem si vybrala 8 let starý 

výzkum, který reflektuje tvorbu internetového obsahu napříč rasami, etnicitami 

i třídami u americké dospělé populace. Ten sice pro můj případ není úplně ideální, 

nicméně mi může pomoct k pochopení třídních nerovností ve využití online platfo-

rem. Dalším důvodem popsání dělnické třídy je i její postoj vůči třídám vyšším. Ve 

své práci se totiž budu snažit odpovědět na výzkumnou otázku, jak se vymezují za-

městnanci vůči vedení ocelárny na jejím Facebooku.  

3.4.1 Dělnická třída v online prostředí 

Dělnickou třídu můžeme chápat jako společenskou skupinu, do níž patří manuálně 

pracující lidé, především pak z oblasti průmyslu. Tento pojem se v podstatě kryje 
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s pojmenováním „proletariát“ nebo „modré límečky“. Všechna tato pojmenování 

vlastně akcentují různé charakteristické rysy té samé skupiny. Život dělníku se však 

v každém případě liší od životních podmínek vyšší třídy. Kromě nižších platů mají 

i větší nejistotu v zaměstnaní, jsou častěji chudí, jejich práce je namáhavější a jedno-

tvárnější, mají horší pracovní podmínky, nižší šanci na pracovní postup a vzestup-

nou sociální mobilitu, vyšší úmrtnost, dosahují kratší délky života a jejich děti mají 

často nižší stupeň vzdělání (Šanderová 2018). To všechno může způsobit zvýšené 

napětí vůči zaměstnancům na vyšších pozicích, které vede k horší komunikaci na-

příč celou firmou. 

Valná většina výzkumů na téma trendů v digitální nerovnosti se zaměřila na 

míru přístupu k internetu nebo spotřeby online obsahu. Teorie, které vznikly počát-

kem 21. století, přepokládají zmenšující se nerovnost v produkci a konzumaci online 

obsahu napříč všemi socioekonomickými statusy. Podle některých jsou sice nové 

technologie výsadou vyšších tříd, nicméně nižší třídy je vždy v tomto ohledu za čas 

doženou, tomuto jevu se říká tzv. zpožděný účinek (Schradie 2012). 

Studie „The trend of calss, race, and ethnicity in social media inequality“ se ptá, 

zda se mezery digitální produkce napříč sociálními třídami v období let 2002 až 

2008 u dospělých Američanů zmenšily a testuje, zda je třídní nerovnost nějak spo-

jena i s rasou a etnicitou. Pro svou analýzu trendů v online prostředí si výzkumnice 

Jen Schradie vybírá ukázkový příklad blogování, jako formu produkce digitálního 

obsahu, která byla původně jen v rukou hrstky privilegovaných.  Na základě třinácti 

amerických průzkumů u dospělé populace v USA od roku 2002 do roku 2008 byla 

schopna začlenit rozdíly ve třídách a zjistit, že mezera mezi nimi v blogování dále 

přetrvává (Schradie 2012). Propast v produkci blogů založená na třídě je konzis-

tentní a trvá v průběhu celého sedmiletého období. Zpožděný účinek se tak v tomto 

období neprojevil. Co se týká vzdělání, blogování u středoškolsky vzdělaných Ame-

ričanů se procentuálně nijak nemění, zatímco u vysokoškolských studentů procento 

blogování v tomto období prudce narůstá.  Většina blogerů má vysokoškolské vzdě-

lání, zatímco lidé s nižším než středoškolským vzděláním, neblogují téměř vůbec 

(Schradie 2012). Podobné zjištění ohledně dosaženého stupně vzdělání v souvislosti 

s využitím online platforem prezentuje i Český statistický úřad, který zmiňuji v pod-

kapitole Češi na sociálních sítích. 

Pro můj výzkum je důležitá informace, že lidé s nižším vzděláním jsou často 

v online prostředí méně aktivní a nevyužívají sociální sítě v takové míře jako ti 

s vyšším vzděláním. V rámci komunikace směrem k zaměstnancům na nižších pozi-

cích, kteří mají často i jen základní nebo středoškolské vzdělání, by firma proto měla 

pečlivě zvážit výběr komunikačního kanálu. Nicméně vzhledem ke tzv. zpožděnému 

účinku už Facebook není žádnou novinkou v online prostředí, proto je často využí-

ván i dělnickou třídou. 
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4 Výzkumná část 

Ve výzkumné části práce popíšu metodologický postup výzkumu, stanovím si vý-

zkumné otázky, strategii i metodologii. V závěru se pak zaměřím především na kri-

tickou diskurzivní analýzu textů na Facebooku ocelárny, a to jak ze strany uživatelů, 

tak samotné společnosti. Důležitou součástí pro pochopení kontextu jsou i charak-

teristiky Moravskoslezského kraje a jeho specifik, historie ostravské huti a popis 

problému, který nastal v souvislosti s prodejem huti ArcelorMittal Ostrava novému 

majiteli Liberty House.  

4.1 Výzkumné otázky 

Výzkumným cílem mé diplomové práce je popis toho, jakým způsobem, jak často 

a prostřednictvím jakých externích kanálů se společnost ArcelorMittal Ostrava ak-

tivně zapojovala do komunikace ohledně přechodu huti pod nového majitele. Záro-

veň s tím se zaměřím i na vnímání této krizové situace z pohledu uživatelů (zaměst-

nanců) sociální sítě Facebook na základě jejich komentářů k danému tématu. Za 

tímto účelem jsem si stanovila následující výzkumné otázky: 

 

1. Jak často a prostřednictvím jakých externích kanálů společnost aktivně ko-

munikovala změnu vlastníka? 

2. Jakým způsobem prezentovala společnost změnu vlastníka na svém Facebo-

oku? 

3. Jak se k danému tématu vyjadřovali na Facebooku společnosti její uživatelé 

nebo zaměstnanci huti? 

4. Jakým jazykem jsou tyto vyjádření (jak se strany vedení huti, tak jejich za-

městnanců) vytvářeny? 

5. Jak se na Facebooku vymezují zaměstnanci huti vůči vedení společnosti? 

4.2 Výzkumná strategie 

Mým cílem je porozumět sledovanému problému, na základě kterého vytvořím jeho 

komplexní obraz. Hned v úvodu výzkumné části využiji kvantitativní metodu pro ur-

čení toho, jak často a skrz jaké externí komunikační kanály společnost ArcelorMittal 

Ostrava aktivně prezentovala přechod huti pod nového majitele. To mi přinese ob-

rázek o tom, jak moc byla firma komunikačně aktivní směrem k veřejnosti. 

Dále už budu pracovat jen v rámci kvalitativní metodologie, která mi přinese 

možnost pracovat s tématem více do hloubky. Kvalitativní metoda využívá induk-

tivní logiku, postupuje tedy od konkrétního případu k obecnějším tezím (Disman 
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1993). Na základě opakujících se jevů v textech se budu snažit porozumět diskurziv-

ním praktikám a podobám reprezentací. Kvalitativní strategie je pro toto zkoumání 

ideální, protože mi umožňuje v průběhu analýzy vyjasňovat a upřesňovat výzkumné 

otázky. Problém, který sleduji v rámci výzkumu, totiž nemusí být jednoznačně vy-

mezen, což mi dává možnost objevovat nová témata i možnosti, na které mohu 

v rámci práce flexibilně reagovat, popřípadě proměnit charakter výzkumných otá-

zek. Nasbíraná data budu již v průběhu výzkumu analyzovat a interpretovat.  

4.3 Výzkumná metoda 

Abych mohla zodpovědět hned první výzkumnou otázku v rámci mé diplomové 

práce, rozhodla jsem se využít online mediální databáze NEWTON media. Za pomoci 

klíčového slova „ArcelorMittal“ jsem v archivu vyhledala všechny články zveřejněné 

pouze na internetových serverech v českém jazyce týkající se huti za období 1. 4. 

2018 až 1. 8. 2019. Toto období jsem vybrala záměrně, protože právě začátkem 

dubna 2018 vyšla první zpráva v online prostředí se zmínkou o případném prodeji 

huti. K uskutečnění prodeje sice došlo už začátkem července 2019, nicméně ještě 

celý měsíc se o novém majiteli diskutovalo velmi intenzivně. Webové zpravodajství 

mi přijde s ohledem na mou analýzu podstatné, protože právě tyto zprávy mohly do 

značné míry ovlivnit postoj zaměstnanců.  

Obdobnou, ale tentokrát ruční analýzu, jsem provedla na vybraných sociálních 

sítích Facebook a Twitter společnosti ArcelorMittal Ostrava (dnes již Liberty Os-

trava) za stejné období. Twitter budu zmiňovat jen okrajově, ale i tak ho považuji, 

vzhledem k jeho návaznosti na novináře, za důležitý. Facebooku se naopak budu vě-

novat více do hloubky. Tuto sociální platformu jsem si vybrala s ohledem na publi-

kum, které z převážné většiny tvoří obyčejní lidé, často zaměstnanci huti. Například 

oproti Twitteru, kde je odbornější část publika. LinkedIn i Instagram jsem v rámci 

analýzy nevyužila vůbec pro nedostatek materiálu, i přestože je firma aktivně vyu-

žívá v rámci externí komunikace. Na LinkedInu tento materiál není, protože se jeho 

obsah po roce sám maže a na Instagramu jsem nalezla jen jeden příspěvek o pře-

chodu huti pod nového majitele společně s informací o změně názvu profilu. Sama 

ale nedokážu zhodnotit, proč této platformě firma nevěnovala větší pozornost s oh-

ledem na vzniklou krizi. Pravděpodobně se tak na této síti nenachází dostatečně 

velké publikum (například zaměstnanci, novináři, ekologové nebo lidé se zájmem 

o průmysl), pro které by byly informace užitečné.   

Druhá výzkumná metoda v podání kritické diskurzivní analýzy mi pomohla 

k identifikaci toho, jak byla komunikována krizová situace v huti z pohledu firmy, 

ale i uživatelů sociální sítě Facebook. Konkrétně jak přechod huti prezentovala firma 
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na svém Facebooku ArcelorMittal Ostrava a jak se uživatelé (především pak zaměst-

nanci huti) k dané situaci vyjadřovali pod firemními příspěvky. Ve své práci ale z dů-

vodu zachování soukromí nezveřejňuji celá jména diskutujících, ale pouze křestní 

jména a počáteční písmena jejich příjmení.  

Kritická diskurzivní analýza (dále jako KDA) je analytický postup, který se vyu-

žívá v rozmanitých disciplínách, tedy nejen v mediálních studiích, ale také v psycho-

logii, lingvistice a dalších vědách. Existuje však několik přístupů, jak lze KDA zreali-

zovat. Pro svůj výzkum jsem však použila Faircloughovo pojetí, které popisuji v ná-

sledujících podkapitolách.  

4.3.1 Diskurz 

Pro lepší chápání KDA je nutné nejprve vysvětlit termín diskurz, který je složité 

uchopit, jelikož se jeho definice různí. Existuje vágnější popis, který vysvětluje, že 

diskurz je pouze smysluplný výklad textu (Baker 2006). Z pohledu lingvistického je 

diskurz užití jazyka v kontextu, ve spojení se sociální praxí, tedy něco jako „věta nad 

větou“. Baker dále ve svém slovníku toto vnímání diskurzu popisuje jako sjednocení 

jazyka a praxe. Diskurz podle něj konstruuje význam, definuje objekty vědění a roz-

hoduje o tom, jaké významy mohou mluvčí využívat (Baker 2006).  

V kritické diskurzivní analýze je důležité chápat pojem diskurz dynamicky. 

Rozlišujeme konkrétní diskurz, který může mít historický, rasistický nebo například 

národní charakter. Dále diskurz o něčem, například o kapitalismu, rasismu atd., dis-

kurz něčeho nebo někoho (například organizace) a v neposlední řadě modus neboli 

způsob plus diskurz jak v psané, tak i mluvené podobě (Baker 2006). 

4.3.2 Kritická diskurzivní analýza 

Kritická diskurzivní analýza patří mezi populární metody analýzy diskurzu. KDA je 

popsána jako tzv. nevtíravá praktika. Ta je typická tím, že při ní výzkumník nemusí 

jít do terénu vést přímé interakce, ale stačí mu pouze prameny, které nejsou vytvá-

řeny primárně za účelem dalšího výzkumu (Novotná 2010). Ve své práci tedy ne-

budu sbírat data nová, nýbrž se zaměřím na ta sekundární. Konkrétně na textové 

příspěvky ze sociální sítě Facebook.  

KDA se zaměřuje především na jazyk a jeho vztah k okolnímu světu. Jde o iden-

tifikaci činitelů, kteří stojí za analyzovanými daty, ale i tlumočení těchto dat za po-

moci teorie na úrovni společnosti. Diskurzivní analýzu můžeme chápat také jako 

zkoumání jednání, kterou provádíme zpravidla v delších textech.  Zaměřuje se tak 

na chápání významu prostřednictvím jazyka v různých kontextech (Hájek 2014).  



Výzkumná část 35 

Diskurzivní analýza chápe text (textový nebo jakýkoliv verbální projev) jako 

kulturní artefakt. Jedná se o produkt společnosti se skrytým významem, který mů-

žeme popsat i interpretovat (Hájek 2014). KDA se zabývá především daty z moder-

ních západních společností, na kterých demonstruje změny, které nastaly v průběhu 

času. Klade důraz i na mocenskou a institucionální zakotvenost výpovědí a snaží se 

o rozbor „pozadí diskurzu“. I proto má výborný předpoklad postihovat změny ve 

společnosti. Příkladem může být změna komunikace firem nebo politiků s přícho-

dem televize nebo internetu (Vávra 2008). 

Pokud budeme rozebírat kritickou diskurzivní analýzu z pohledu Fairclougha, 

můžeme říct, že zkoumá jazyk jako formu společenské praxe a především to, jak je 

diskurz ovlivňován vztahem mezi mocí a ideologií (Fairclough 2003). Role moci je 

důležitým aspektem jeho koncepce. Podle něj má diskurz schopnost ovlivňovat ob-

sah, co a jak bylo řečeno, vztahy mezi jednotlivými subjekty, a to především mezi 

těmi, kteří rozhodují a těmi, kteří nemají přístup k moci (Fairclough 1989). Dále roz-

lišuje moc na dva typy, které jsou spolu úzce svázány. Tím prvním je „moc v rámci 

diskurzu“ a tím druhým „moc za diskurzem“. Další jeho koncepce ve vztahu k moci 

souvisí s pojmy ideologie a tzv. common sense neboli zdravý rozum. „Ideologie jsou 

vlastně konstrukce praxí, které vyrovnávají různé její antagonismy, kontradikce 

a dilemata za účelem zachování dominance v rámci sociálního boje,“ (Fairclough 

1999, s. 26). Podstatou masové komunikace je vliv společnosti na média i na recipi-

enty. Díky těmto vazbám společnost vytváří a organizuje určitě sociální paradigma, 

které je propojeno s psychologickým paradigmatem každého jedince.  

Tím se dostáváme k van Dijkovu ideologickému čtverci, který znázorňuje čtyři 

manipulativní prvky komunikace. 1) zveřejnění informace, která je pozitivní o nás, 

2) zveřejnění negativní informace o protivnících, 3) potlačení pozitivních informa-

cích o protivnících a za 4) potlačení negativní informace o nás (van Dijk, 1985).  

Média mají významnou úlohu při reprezentaci skutečnosti. To nám umožňuje 

chápat hlavní role KDA v analýze reality a významu textu.  

4.1 Vymezení materiálu a jeho kvantitativní popis 

Jak již bylo řečeno v sekci Výzkumná metoda, za pomoci klíčového slova „Arcelor-

Mittal“ jsem vyhledala v mediálním archivu NEWTON media všechny články zveřej-

něné pouze na internetových serverech v českém jazyce týkající se huti za období 

1. 4. 2018 až 1. 8. 2019. Na základě těchto parametrů se mi v databázi ukázalo 2 589 

zpráv, z toho jsem jich vyřadila přesně 156, které se nijak nedotýkaly tématu pro-

deje nebo nového vlastníka huti. Hned první zmínka o prodeji huti přišla 6. 4. 2018 

prostřednictvím internetového zpravodajského webu Seznam Zprávy, který infor-
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moval o vzniklé situaci na základě dvou ověřených (nezveřejněných) zdrojů. Tis-

ková mluvčí ArcelorMittal Ostrava Barbora Černá Dvořáková to okomentovala pro 

Seznam Zprávy tak, že skupina ArcelorMittal předložila Evropské komisi návrh 

kompenzačního balíčku, který by měl rozptýlit obavy týkající se ochrany hospodář-

ské soutěže. Obsah balíčku ale nechtěla komentovat do doby, než se komise k zále-

žitosti vyjádří. Další zprávy na sebe nenechaly dlouho čekat a jen za celý duben 2018 

se zveřejnilo 257 článků na podobné téma, často například se znepokojujícími ti-

tulky: „ArcelorMittal chce obětovat hutě neznámé firmě“, „Ocelové srdce republiky 

před infarktem?“ nebo „Prodej ostravských hutí? Zaměstnanci kunčického závodu 

ArcelorMittal mají strach“. Společnost po celou dobu poskytovala médiím komen-

táře týkající se vývoje událostí, například i prostřednictvím svého twitterového účtu, 

kde ohledně prodeje zveřejnila 14 samostatných zpráv.  

Na Facebooku společnosti se samostatný příspěvek na téma prodeje huti obje-

vil až o rok déle, konkrétně 17. 4. 2019. Pod ním se nashromáždilo 66 negativně la-

děných komentářů a příspěvek byl dokonce sdílen 28x. Ovšem komentáře pod pří-

spěvky ze strany uživatelů přicházely již od dubna 2018, kdy vyšla první zpráva 

o prodeji v médiích. Celkově jsem jich za sledované období napočítala (v souvislosti 

s diskutovaným tématem) 125, většina z nich pak podle kontextu přicházela od za-

městnanců huti. K prvnímu dotazu se společnost vyjádřila 7. 4. 2018. Ocelárna tak 

až do dubna 2019 pouze občasně reagovala na vzniklé pochyby ohledně budouc-

nosti huti, které se objevovaly pod příspěvky na úplně jiné téma. Další zmínka ze 

strany společnosti přišla v den samotné změny vlastníka, tedy 1. 7. 2019, pod kterou 

se objevilo 27 komentářů. V tento den huť změnila i název Facebook stránky na Li-

berty Ostrava včetně všech doplňujících informací. Za zmínku stojí i příspěvek na 

téma snížení výrobní kapacity huti o 20 %, který přišel téměř čtrnáct dní po změně 

vlastníka a byl často spojován s napleněním pochyb o novém majiteli. V tomto pří-

padě jsem na facebookové stránce zaznamenala 17 komentářů a opět 28 sdílení. Cel-

kem ale huť ve sledovaném období aktivně zveřejnila jen 2 příspěvky na téma pro-

deje huti.  

Celkově se na profilu za období od 1. 4. 2018 do 1. 8. 2019 objevilo 136 pří-

spěvků, které se týkaly jiných témat než prodeje. Mezi často zmiňované patřily ty 

o kulturních akcích, jako jsou například festivaly Colours of Ostrava nebo Festival 

v ulicích, které huť sponzoruje. V souvislosti s tím ocelárna prezentuje finanční po-

moc charitám a neziskovým organizacím v rámci Moravskoslezského kraje. Další té-

mata se věnují například historickým událostem z oblasti výroby, technologickým 

inovacím nebo dobrovolnictví zaměstnanců v neziskových organizacích. Mezi 

nejpopulárnější příspěvky (co se komentářů a lajků týče) patří soutěže například 

o návštěvu Galerie ocelových figurín nebo vstupenky na další kulturní akce. Naopak 

mezi negativně hodnocené posty ze strany komentátorů jsou převážně ty náborové, 
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ve kterých huť hledá potencionální zájemce o práci. Zde si uživatelé nejvíce stěžují 

na zmíněnou výši finančního ohodnocení, která podle nich nekoresponduje se sku-

tečností. Z profilu jsem také vypozorovala, že na příspěvky tematicky se dotýkající 

prodeje často navazují za 2-3 dny posty s odlehčenějším obsahem jako je například 

„hutnický trojboj“ nebo fotky z festivalu Colours of Ostrava.  

Facebooková stránka Liberty Ostrava, podle mého názoru, slouží především 

jako pozitivní prezentace firmy směrem k veřejnosti, diskutující převážně odleh-

čená a zábavná témata. Facebook není v tomto případě prodejním kanálem společ-

nosti, nýbrž nástrojem Public Relatioins (PR). Příspěvky ohledně prodeje huti byly 

oproti ostatním sice v poměru 2:136, nicméně i tak vzbudily téměř největší vlnu dis-

kuzí.    

4.2 Analýza dat 

V mé kritické diskurzivní analýze budu postupovat podle Faircloughova (1989) roz-

dělení KDA na tři samostatné oddíly:  

 

1. DESKRIPCE – v této části se budu zabývat lingvistickou a formální stránkou 

textu. V datech budu hledat gramatické a sémantické vztahy i způsoby repre-

zentace vzniklých událostí, zahrnutí společenských aktérů i způsob jejich ko-

munikace. V neposlední řadě budu studovat relační, zkušenostní i expresivní 

hodnoty slov a gramatiky, strukturu a spojení vět i text jako celek (Vašát 

2008), 

2. INTERPREATACE – v této části se zaměřím na produkci a interpretaci textů. 

Jaké diskurzy se v nich objevují. Dále se budu snažit najít a interpretovat 

různé typy diskurzů (diskurzy a žánry), tedy jaké podoby diskurzů a repre-

zentací se v souvislosti se vzniklou krizí v diskurzivní praxi objevují, 

3. EXPLANACE – v této části se budu snažit objevit sociální determinanty, které 

na úrovni institucionální, situační a společenské tvarují diskurz. Jedná se 

o způsob, kterým mohu nahlédnout na diskurz jako na součást procesu soci-

álních bojů v rámci mocenských vztahů (Fairclough 1989 in Vašát 2008). 

4.3 Charakteristika Moravskoslezského kraje 

Od 19. století Moravskoslezský kraj patřil, a i v dnešních dobách náleží, mezi nejdů-

ležitější průmyslové regiony střední Evropy. Jeho zaměření na hospodářskou čin-

nost však dnes přináší nemalé problémy související s restrukturalizací tohoto regi-

onu a s řešením sociálních problémů, jako je například vysoká nezaměstnanost. Od 
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devadesátých let dochází k podstatnému zlepšení stavu životního prostředí díky po-

užívání šetrnějších technologií, poklesu průmyslové výroby a rozsáhlým investicím 

do ekologických opatření. I přes tato uvedená zlepšení, patří kraj nadále mezi nejza-

tíženější oblasti v České republice, neboť v minulosti tu zde byly znečištěny všechny 

složky životního prostředí. Kontaminace půdy a podzemních vod (v důsledku prů-

myslové činnosti), důlní poklesy a znečištění povrchových vod a ovzduší, se dnes 

jeví jako nejzávažnější problémy tohoto regionu v souvislosti s životním prostředím.  

Moravskoslezský kraj je podle Statistické ročenky Moravskoslezského kraje 

(Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2018) z roku 2018 s počtem 1 207 tis. 

obyvatel třetí nejlidnatější v České republice. S tři sta obcemi však patří k regionům 

s nejmenším počtem sídel. Tomu odpovídá i hustota osídlení – 222 obyvatel na km2, 

přitom v rámci celé republiky je to v průměru pouze 135 obyvatel na km2. Valná 

většina obyvatel kraje (skoro 59 %), což je v Tuzemsku ojedinělé, žije ve městech 

nad 20 tisíc obyvatel. V krajské metropoli Ostravě žije přes 290 tis. obyvatel, 

tj. zhruba čtvrtina obyvatel kraje. Po Ostravě následují další velká města jako jsou 

Havířov, Opava, Frýdek-Místek a Karviná s počtem obyvatel nad 50 tisíc. 

Větší část Moravskoslezského kraje se už za dob Rakouska-Uherska stala jed-

nou z nejdůležitějších průmyslových oblastí. Jádrem průmyslu je ostravsko-karvin-

ská průmyslová a těžební pánev, která je úzce spojena s využíváním místního ne-

rostného bohatství, zejména vysoce kvalitního koksovatelného černého uhlí. Morav-

skoslezsko je tak celostátním srdcem hutní výroby. Současně je zde soustředěna 

i těžba téměř celé produkce černého uhlí v ČR, i když v dnešní době dochází k jejímu 

poklesu. Vedle těchto tradičních odvětví se v kraji dále protlačuje rozvod i výroba 

elektřiny, plynu a vody, výroba dopravních prostředků a farmaceutický a chemický 

průmysl. 

I přes sníženou produkci těžkého průmyslu a těžení nerostných surovin, pra-

cuje v průmyslových odvětvích více než třetina z celkového počtu 581,4 tis. osob 

zaměstnaných v národním hospodářství. Průměrná hrubá měsíční mzda v kraji byla 

v roce 2017 o zhruba 2 800 Kč nižší, než byl český průměr. Jeden zaměstnanec si 

tedy v průměru přišel na 26 731 Kč. Což byl devátý nejvyšší průměr napříč všemi 

kraji. 

Moravskoslezský kraj prožívá v současné době problémy spojené zejména 

s vyšším podílem nezaměstnanosti. Relativně nejlépe jsou na tom okresy Frýdek-

Místek a Nový Jičín. Vyšší procento nezaměstnaných osob naopak vykazují okresy 

Bruntál a Karviná, které zaujímají poslední příčky mezi všemi okresy v ČR. Nejvíce 

závažným problémem je pak podíl dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 12 mě-

síců) na celkovém počtu nezaměstnaných, který je v Moravskoslezském regionu nad 

celorepublikovým průměrem. 
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4.4 Historie ostravské huti 

Základní listina Nové Huti Klementa Gottwalda (NHKG) byla sepsána 31. prosince 

roku 1951. Hned následující den byla slavnostně zapálena první vysoká pec, ze které 

vyteklo začátkem března 1952 první surové železo. Tak vznikl jeden z největších tu-

zemských závodů, který má průměrnou roční výrobní kapacitu 3,6 milionu oceli 

(Historie 2020).  

Za dobu své existence podnik vyrobil téměř 140 milionů tun surového železa 

a skoro 170 tun oceli. Ostrava proto byla na konci minulého století právem označo-

vána za „ocelové srdce republiky“. Oproti minulosti se ale v podlesních letech klade 

větší důraz na bezpečnost práce a životní prostředí.  

Huť také vyzdvihuje nadstandardní platy pracovníků, v šedesátých letech měl 

například tesař vyšší plat než generální ředitel. Nutno ale podotknout, že tesař měl 

180 hodin přesčas. Dnešní průměrný plat zaměstnanců přesahuje 39 000 korun.  

Od roku 1958 se postupně rozšiřovala výroba surového železa, koksu a oceli, 

která je dnes hlavním výstupním materiálem huti. S rokem 1989 změnila huť i svůj 

název na Nová Huť. V roce 2003 pak byla Nová Huť zprivatizována a vznikl podnik 

ISPAT Nová Huť. Hned dva roky poté proběhla další změna názvu na Mittal Steel 

Ostrava. Zároveň se z některých závodů staly dceřiné společnosti Mittalu. Po slou-

čení Mittal Steel a Arceloru, dvou největších oceláren na světě, vznikl v roce 2007 

nový název ArcelorMittal Ostrava (dále jako AMO). AMO mělo v roce 2018 i s dceři-

nými společnostmi téměř 7 000 zaměstnanců. Ročně závod vyrobil přes dva miliony 

tun oceli, zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyvážel do více než 

čtyřiceti zemí světa. V roce 2016 vytvořilo AMO čistý zisk 1,308 miliardy korun, 

o 1,017 miliardy vyšší než o rok dříve. 

Od druhé poloviny roku 2019 už společnost používá název podle svého nového 

vlastníka – Liberty Ostrava, který huť odkoupil od společnosti ArcelorMittal.  

4.5 Popis problému 

Ostravská huť patří mezi několik evropských podniků, které musela skupina Arce-

lorMittal prodat kvůli zachování hospodářské soutěže, aby mohla koupit největší ev-

ropskou ocelárnu Ilva v Itálii. Zájemci o koupi ostravské huti byli dva: britsko-in-

dická společnost Liberty House a britská společnost British Steel. Prodej byl sledo-

ván českou vládou i Evropskou komisí. Tu především zajímalo, zda továrna funguje 

naplno a zda se neredukují výrobní kapacity. Podmínkou k prodeji huti byla provo-

zuschopnost a konkurenceschopnost i do dalších několika let včetně zachování za-

městnanosti.  
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Podle Romana Bečici, předsedy odborové organizace ocelárny AMO a člena do-

zorčí rady podniku, se zaměstnanci o prodej firmy a její další budoucnosti hodně za-

jímali. „Zaměstnanci budou preferovat toho, kdo předloží jasnou vizi, jasnou studii, 

jasný plán investic. Tak, ať huť funguje i do budoucna, i pro další generace, jako jsou 

naše děti a tak dále. To by bylo nejideálnější pro nás.“  Zároveň dodal, že pozitivní 

zprávou je plánované prodloužení těžby černého uhlí ve společnosti OKD, protože 

uhlí je pro AMO strategickou surovinou (Ostravské hutě ArcelorMittal dostaly dva 

týdny navíc 2018). 

ArcelorMittal nakonec oznámil, že novým majitelem ostravské huti by měla být 

společnost Liberty House patřící do indické skupiny GFG (Gupta Family Group) Alli-

ance indického podnikatele Sandžíva Gupty. Podmínkou pro uzavření obchodu bylo 

dokončení akvizice huti Ilva, schválení kupce Evropskou komisí a projednání s míst-

ními odborovými organizacemi a Evropskou odborovou radou ArcelorMittal. 

List Financial Times (GAM draws line under crisis with Gupta bond sale 2019) 

napsal o Guptovi, že jeho aktivity vzbuzují otázky, vzhledem k jejich pochybnému 

financování. Jedním z jeho hlavních finančních zdrojů byla, podle veřejných doku-

mentů, společnost Global Asset Management (dále jako GAM), která vlastní dluho-

pisy Guptových firem minimálně za 2,8 miliardy dolarů. GAM ale přišla na porušení 

zásad při hloubkové kontrole v souvislosti s investicemi do dluhopisů spojených 

s britskou firmou Liberty House. Kvůli těmto problémům se Gupta obrátil na někoho 

jiného. V roce 2018 požádal několik konkurenčních obchodních domů o půjčky 

v hodnotě 160 milionů dolarů. 

Námitky proti prodeji huti společnosti Liberty House ale vznesly odborové or-

ganizace působící v AMO. Důvodem byly obavy z nenávratného poškození huti. 

„Máme za to, že společnost Liberty House Group byla vybrána jako nový vlastník 

ArcelorMittal Ostrava v rozporu s požadavky Evropské komise, která ve svém sta-

novisku podmínila prodej skutečností, že nový vlastník bude prodávanou společ-

nost dále rozvíjet a zachová její konkurenceschopnost,“ uvedl předseda OS Kovo Ja-

roslav Souček pro ČT24 (Odboráři se obávají možného tunelování ostravské huti Ar-

celorMittal. Upozorňují na to Evropskou komisi 2018). Bylo podle něj zřejmé, že Li-

berty House těmto podmínkám není schopna dostát. „Jsme proto přesvědčeni, že 

byla upřednostněna a vybrána právě proto, že nebude konkurencí pro společnost 

ArcelorMittal,“ uvedl Souček.  

Společnost Liberty House neměla podle odborářů zájem ostravskou huť rozví-

jet. Odboráři AMO navíc tvrdili, že Liberty House má obtíže s financováním svých 

předcházejících investic. „Společnost Liberty House nedisponuje dostatečnými fi-

nančními zdroji, aby udržela jednotku životaschopnou,“ uvedli odboráři. 

„Plány kupujícího, že bude investovat do úrovně odpisů – jenom 30 milionů 

euro (necelých 780 milionů korun) ročně – nás skutečně moc neuspokojují,“ uvedl 
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pro ČT24 v Bruselu premiér Andrej Babiš. V příštím desetiletí by vhodnou investicí 

podle něj bylo minimálně 750 milionů eur (asi 19,5 miliardy korun) (Babiš: Evropská 

komise dá Liberty House před koupí Arceloru podmínky 2018). Pro Hospodářské no-

viny řekl, že se mu Liberty House nelíbí a ostravskou huť by měl řídit stát. „Chceme 

tu firmu koupit, aby ji někdo pořádně řídil. Stát by to odkoupil za korunu, o tom s Ar-

celorem jednám. Pokud by to nešlo koupit, chceme mít přehled o tom, co se tam 

děje,“ dodal (Houska, Lukáč 2018). 

ArcelorMittal však odmítl prodat huť celou. Z majetku společnosti ArcelorMit-

tal Ostrava byly ještě před prodejem vyvedeny akcie společnosti Tameh Holding. Ta 

je pro ostravskou huť klíčovou firmou. Tameh Czech totiž ovládá někdejší provoz 

Energetika, který ostravské firmě dodává technické plyny, elektřinu, tlakovou páru 

atd. Vyvedení strategické části firmy se připravovalo dopředu. Ještě než huť o podíl 

v existenčně důležitém provozu přišla, změnili zástupci mateřské společnosti sta-

novy firmy tak, aby se při převodu akcií mohla vyhnout případným protestům před-

stavenstva či dozorčí rady. Petr Slanina, jeden z odborářských předáků hutě, řekl 

pro zpravodajský web iDNES.cz toto: „Máme obavu, že pokud bude mít pod sebou 

společnost ArcelorMittal provoz Energetiky, bude hodně ovlivňovat provoz naší 

huti.“ Společnost Liberty ale o nákup provozu Energetiky stejně zájem neměla (Zů-

stane huť bez proudu? 2018).  

Evropská komise rozhodla o povolení k prodeji 23. 5. 2018. K finálnímu pře-

vzetí huti pod nového majitele Liberty House došlo nakonec až počátkem července 

2019.  Odbory mají z převzetí firmy novým vlastníkem menší obavy než na začátku 

prodeje. Počáteční jednání mezi odboráři a Liberty House přitom byla poměrně 

komplikovaná. Podle Slaniny se ale podařilo změnit přístup Evropské komise (EK), 

a nový i původní majitel podniku museli při prodeji udělat ústupky (Skupina Arce-

lorMittal dokončila prodej ostravské huti 2019). 

Téměř hned po převzetí huti ale firma vyhlásila dočasné snížení výroby oceli o 

20 %. Pokles produkce prý neměl podle vedení ovlivnit zaměstnanost. Zaměstnanci 

se buď měli přesunout na jiné činnosti nebo si čerpat dovolenou ve větším počtu.  

„Bohužel ta situace je špatná, ale je to otázka trhu. Nevnímáme to, že by to byl pro-

blém převzetí firmy, ale vnímáme to vyloženě jako problém trhu ve všech evrop-

ských hutních podnicích,“ řekl k situaci Slanina pro televizi ČT24 (Ostravská huť Li-

berty sníží na čas výrobu oceli o pětinu 2019). 

Nejen odboráři, ale i vláda, Moravskoslezský kraj, a hlavně zaměstnanci huti 

měli z prodeje velké obavy. V případě, že by se naplnily nejhrozivější vyhlídky a huť 

v budoucích letech zkrachovala, o zaměstnání by přišlo až 7 000 zaměstnanců, ne-

mluvě o dalších firmách a agenturách s ní spolupracujících. S ohledem na všechny 

výše zmíněné aspekty se ocelárna v období prodeje musela vypořádat s krizovou 

komunikací, a to jak externí, tak především interní. Právě její zaměstnanci se stali 
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totiž hlavním publikem krizové situace. Společnost na svém twitterovém účtu 

uvedla, že všichni pracovníci byli již od začátku srozuměni s celou situací. Úkolem 

mé facebookové kritické diskurzivní analýzy je zjištění, jak si s touto komunikační 

výzvou společnost poradila a jak jí přijalo její publikum.  

4.6 Kritická diskurzivní analýza facebookových textů 

Jak již bylo řečeno, i přestože se huť na svém profilu celý rok snažila přidávat pří-

spěvky tematicky se dotýkající například dobrovolnictví zaměstnanců, výrobních 

úspěchů firmy, náboru zaměstnanců nebo hudebních, kulturních i sportovních akcí 

na Ostravsku, komentářům k tématu prodeje se i tak nevyhnula. V podkapitolách 

níže jsem nejdříve pomocí kritické diskurzivní analýzy rozebrala příspěvky týkající 

se prodeje, které na svém Facebooku vyprodukovala sama ocelárna. Dále jsem se 

věnovala tématům nejčastěji se objevujícím v rámci komentářů, ale i reakcím ze 

strany firmy. Ze všech komentářů jsem vybrala pro názorný příklad vždy takové, 

které podle mého názoru nejlépe vystihly dané téma. Spolu s tím jsem se v závěru 

pokusila zhodnotit vymezení zaměstnanců vůči vedení společnosti.  

4.6.1 Přístup ocelárny ArcelorMittal Ostrava 

V předešlé podkapitole jsem se již zmínila, že vůbec první samostatný příspěvek ze 

strany společnosti přišel až v dubnu 2019. Jeho znění bylo následovné:  

 

AMO (Liberty Ostrava): „Evropská komise dnes schválila skupinu Liberty House jako 

vhodného kupujícího ostravské huti. Skupina ArcelorMittal předpokládá, že celá trans-

akce bude uzavřena do konce 1. pololetí tohoto roku.“ 

(17. 4. 2019, Facebook Liberty Ostrava) 

 

V porovnání s ostatními příspěvky na stránce mohu konstatovat, že styl textu je 

velmi stručný a bez jakýchkoliv emotikonů, které AMO běžně ve svých textech pou-

žívá. Jedná se téměř o publicistický styl psaní, který můžeme najít například na Twit-

teru. Věty jsou krátké a samotný text tak nevybízí k dalším diskuzím, což bylo prav-

děpodobně i jeho záměrem. K příspěvku není přiložen žádný vizuál, takže je na 

stránce snadno přehlédnutelný. Huť nesdělila žádné další podrobnosti, konstato-

vala jen fakt, že Evropská komise schválila prodej huti novému majiteli Liberty 

House. Právě odkazování se na Evropskou komisi značí, že huť se komunikačně sna-

žila přehodit zodpovědnost na třetí nezávislou stranu, což samozřejmě přidává ce-

lému vyjádření na důvěryhodnosti. S ohledem na ostatní příspěvky stránky se mi 

zdá tento post až příliš chladný, bez povzbuzujících frází, které by mohly veřejnost 
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trochu utišit. Majitel tím dává jasně najevo svou nadřazenost a nepřístupnost, což se 

ale u prodeje takto velké firmy dá očekávat.  

Začátkem července 2019 huť zveřejnila příspěvek o definitivním přechodu huti 

pod nového majitele, spolu s tím změnila i úvodní fotku stránky s textem o tom, že 

ArcelorMittal se mění na Liberty Ostrava a s uklidňujícím heslem „svět se mění, ocel 

zůstává“, který dává jasně najevo, že vše zůstává při starém a nikdo se nemusí obá-

vat velkých změn s příchodem nového vlastníka. Celý text příspěvku zněl takto:  

 

AMO (Liberty Ostrava): „Dnešním dnem je dokončen prodej ostravské huti, kterou se 

souhlasem Evropské komise koupila skupina Liberty, součást globálního koncernu GFG 

Alliance. Po zápisu do obchodního rejstříku dojde ke změně obchodní značky huti na 

Liberty Ostrava a.s. 

 

Today, the sale of the Ostrava steelworks, which was bought by the Liberty Group, part 

of the global group GFG Alliance, is completed with the approval of the European 

Commission. After registration in the Commercial Register, the trademark of the stee-

lworks will be changed to Liberty Ostrava a.s.“ 

(1.7. 2019, Facebook Liberty Ostrava)  

 

Text je opět čistě informativní stejně jako v předešlém případě. Huť nevykazuje 

v souvislosti s prodejem žádné známky emocí. Vedení si zkrátka zachovává neut-

rální tvář a k celé věci nezaujímá žádný postoj. Možná právě ze strachu z naplnění 

negativních předpovědí. Tentokrát ale úplně poprvé přiložila k příspěvku i jeho an-

glický překlad, čímž posunula důležitost zprávy na globální úroveň. Zároveň s tím 

ostravská huť použila obrázek i text jako úvodní na svém profilu, takže je jasně vi-

ditelný hned při vstupu na stránku. Zase tu vidíme odkaz na Evropskou unii (EU), 

což už trochu budí dojem, že o vzniklé situaci rozhodují pouze evropské orgány, ni-

koliv pak majitelé ArcelorMittal nebo Liberty House.  

Větší rozrušení ale přinesl hned čtrnáct dní potom post, který se sice netýkal 

přímo prodeje a nového vlastníka, nicméně část komentujících v něm jistou souvis-

lost hledala:  

 

AMO (Liberty Ostrava): „Výrobu v huti dočasně snižujeme o 20 %. Nebude se jednat 

o odstavení výrobních zařízení, ale o zpomalení tempa výroby, které nebude mít vliv 

na zaměstnanost     Tímto krokem bohužel musíme reagovat na vývoj v posledních mě-

sících, který nebyl pro ocelářský průmysl v Evropě příznivý. Cena poplatků za CO2 jen 

za poslední rok a půl stoupla o 264 %, cena rudy se od počátku roku zvýšila o 65 % 

a neférové dovozy oceli vzrostly o 13 %     V současnosti je každá čtvrtá tuna spotřebo-

vaná v Evropě vyrobena v zemích mimo EU, kde výrobci nemusejí dodržovat žádné 
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emisní limity, nejsou součástí programů na snižování produkce CO2, ani nemusejí pro-

kazovat, že svým zaměstnancům zajistili důstojné pracovní podmínky, tudíž vyrábějí 

s podstatně nižšími náklady. Evropská komise nyní navíc i přes odpor výrobců oceli 

a členských států navýšila kvóty na dovoz oceli o dalších 5 %     Potřebujeme, aby Ev-

ropská komise přijala opatření, která budou evropský trh účinně chránit, a nastavila 

stejná pravidla pro všechny hráče na evropském trhu s ocelí    Přečtěte si celé vyjádření 

vedení ostravské huti a odborových organizací      https://bit.ly/2LkGoqF“ 

(16.7. 2019, Facebook Liberty Ostrava)  

 

AMO se v textu staví do role mučedníka, který musí uposlechnout rozhodnutí Ev-

ropské unie. Zároveň s výčtem všech bodů, které podtrhují ocelářský průmysl, chce 

jasně naznačit, že za současnou situaci rozhodně nemůže nový majitel, nýbrž vliv 

okolností, které huť nemůže ovlivnit. Větou: „Potřebujeme, aby Evropská komise při-

jala opatření,“ vyzývá k podpoře ze strany veřejnosti. V textu zdůrazňuje (pomocí 

mnoha vykřičníků), že nikdo, v souvislosti se snížením výroby, o práci nepřijde. Tím 

tak chce huť předejít dalším negativním komentářům. Ocelárna si je jasně vědoma, 

že nucené snížení výroby přišlo v nejméně vhodnou dobu a z textu je jasně cítit 

prosba o pochopení. Zároveň s tím si stěžuje na současný stav trhu s ocelí, který 

dává za vinu Evropské komisi. Podle Liberty Ostrava je kladen nižší důraz na pra-

covní podmínky v zemích mimo EU, což umožňuje těmto výrobcům prodat ocel za 

nižší cenu. Celý příspěvek je dlouhý, emotivní a odkazuje i na bližší informace, které 

by prospěly i příspěvkům minulým. 

4.6.2 Strach ze ztráty zaměstnání 

Jako nejčastěji řešeným tématem s ohledem na změnu vlastníka, byl strach pracov-

níků huti o své zaměstnání, který často ventilovali prostřednictvím komentářů pod 

příspěvky stránky. Vzhledem ke zprávám, které se mohli zaměstnanci dočíst napří-

klad prostřednictvím webového zpravodajství, a pravděpodobně i jejich nižší infor-

movanosti, není divu, že u nich došlo k obavám: 

 

Adam F.: „Zachvilku budeme jezdit na Amo jak do dolni oblasti Vitkovic. Davam tomu 

3leta pane.“ 

 

Adam F.: „však budeme do 3let na dlažbě“ 

 

AMO (Liberty Ostrava).: „Adame, my to tak černě nevidíme :). Huť i se zaměstnanci 

přejde do rukou nového vlastníka a výroba bude pokračovat naplno. Podle požadavků 

Evropské komise musí huť vytvořit silnou konkurenci ostatním výrobcům oceli.“ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2LkGoqF%3Ffbclid%3DIwAR2xA5KVISEH-84LAGVHlbC_AlWEaBloDSkOhUNKibzRKq7m7tFtQj8sNxg&h=AT1GJNeRgRcN6nUaCdeTO3m1f41SN7XGPuqSqkC_QaihuJmrKhqmxKV9bw9RDFKQWU-oTVQfdHWEFA3YszhHqT0QbLgnHykRxJx4pLnoZzpFluoCWzhhFhQQpWYllYCekojF9gDpd5Pdmai8JL9Znf1DJvaIv0Y0ZC4aN-2wbAcGLhKy-_UpvNndeMbSYdpFudEOd4TrvJCDeIjxoJ46ZlJlwRp48OjIgten2UZ2LUoo4zAARo4MxUCiCQeSwvMhKRPtAptkHqC8Mr4wafqfrKPF0CxnRQ4mpM545K67SuSmOTauB7cy2iOeWr3s-mFS4p64AawXZUfZ6u8ub0iVXeX2TVtvCMu4zpGkmEPa__9iZ5E9s9_fHaLqqPjPSC3dYtgpnjrH60om0Bt_BTuS1yBTIZ9Dc9fqss0FQdfE4xJWFGOElR6dRyXrn8MtET57Bm1a_oFpld14BFfSKJ5Epun56fMo0Vop_jJoF6ukQTmkVpNJHkV2ApuepjLZLnCOU78rrClQorfe6Ib4NdeiHPZaKQbHsM2pzEdHAtk9TmWrOJ6ySbGpClSU-3m_p1EaZN2fbYvx2WsYX9jHIQcl4Jas7WIjm49zE9tfuary-QXu6VXvZGEsbSJr0zCHgXdZ
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(6. 5. 2018, Facebook Liberty Ostrava)  

 

Adam F. přirovnal budoucnost huti k oblasti Dolních Vítkovic, což je světově uni-

kátní areál, kde se dříve těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Dnes však tento in-

dustriální komplex slouží pouze za účelem kulturních akcí (O Dolních Vítkovicích 

2020).  Ironicky tak vlastně naznačuje, že huť zkrachuje a všichni tudíž přijdou 

o práci. Dále svým výrokem, že všichni zaměstnanci skončí „na dlažbě“ říká vlastně 

to samé, ale již s větší negací. To mu ale vyvrací AMO ve svém komentáři pod ním 

a uklidňuje ho prostřednictvím Evropské komise. Trochu se už zdá, že firmě dochá-

zejí v argumentacích síly a Evropská komise je jejím jediným nástrojem pro ro-

zehnání obav. Společnost tak očividně nepředkládá žádnou vizi do dalších let, kterou 

by mohla komunikovat.  

Nejen Adam F., ale mnoho dalších zastávají podobné názory. Například Pavel 

H., který je nejčastějším komentátorem a předním fanouškem stránky, pochybuje 

o tom, že by měl někdo peníze na to, aby si ocelárnu vůbec koupil: 

 

Pavel H.: „spis jestli to nekdo kuupi. Cajna ma.stopku nesmi do oira a kdo jiny ma taky 

balik kash...?“ 

(21. 4. 2018, Facebook Liberty Ostrava) 

 

Na rozdíl od nich to optimisticky vidí Michal B.C., který zlehčuje celou záležitost po-

přením toho, že změna majitele musí nutně znamenat i zánik pracovních míst, 

s tímto postojem se ale v komentářích setkáváme jen velmi málo: 

 

Michal B.C.: „jako proč? Si myslíš, že když to někdo koupí, tak to zavře? :D“ 

(21. 4. 2018, Facebook Liberty Ostrava) 

 

Z pohledu stylistického a gramatického si u negativních komentátorů můžeme po-

všimnout velkých nedostatků. Pavel H. naprosto ignoruje diakritická znaménka 

a hojně používá nespisovné hovorové výrazy jako například „Cajna“ místo „Čína“ 

a „oiro“ místo „Evropská unie“. U dalších zase na sebe věty často vůbec nenavazují, 

nebo jsou pouze v infinitivu bez jakéhokoliv slovesa nebo skloňování jmen. U mnoha 

případů je to pravděpodobně způsobeno nízkým stupněm vzdělání, ale také se může 

jednat o jazykovou hru nebo jazykové konvence, které jsou obzvlášť v Moravsko-

slezském kraji velmi specifické.  

 Příspěvek o studentské akci Živá knihovna povolání, kde se žáci mohli dozvě-

dět, co obnáší studium technických oborů a jaká je následná praxe, tentokrát ještě 

silněji rozvířil vody diskuzí: 
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Pavel H.: „Hmmm a proc by sem hrnuli kdyz se mittal proda tem zmetkum z anglie co 

to stejne vyzdimaji a zavrou....?“ 

 

Vladimír N.: „Každý si musí nahrabat do začátku, nabrat praxi, a nashledanou. :D Dě-

kujeme, odcházíme.“ 

 

Vladimír M.: „No vzhledem k tomu, jestli je pravda, že ti zájemci jsou pofidérní ob-

chodníci s bankrotujícími firmami, tak nás ochraňuj pán bůh, a to jsem ateista. "Ale 

třeba to tak špatné nebude, a budeme národní památka jako Vítkovice, a nějaké pra-

covní místa se zachovají. Někdo bude prodávat lístky, někdo bude dělat hutní okruhy, 

a třeba tu pan Mittal postaví z Italské oceli Mittal Tower na VP č.1. :) " 

 

AMO (Liberty Ostrava): „Zdravíme, Evropská komise má poslední slovo, povolí koupi 

pouze tomu zájemci, který prokazatelně má schopnost a prostředky huť dlouhodobě 

a udržitelně provozovat.“ 

(19. 9. 2018, Facebook Liberty Ostrava)  

 

Pavel H. rozpoutává konverzaci zamyšlením, proč by někdo ze studentů měl chtít 

studovat technické obory a následně jít pracovat do AMO, když stejně ocelárna zkra-

chuje. Hanlivým označením „zmetci z anglie“ ukazuje na negativní vymezení zaměst-

nanců vůči cizincům, kterým na Ostravě nezáleží a jen chtějí ocelárnu i její pracovní 

síly využít ve svůj vlastní prospěch. Vladimír N. s tímto názorem také souhlasí a do-

poručuje studentům, aby získali co nejvíce zkušeností z praxe a včas ze zaměstnání 

v huti odešli. Pravděpodobně tím chce naznačit, že loajalita ke svému zaměstnava-

teli se v tomto případě nevyplácí, protože firma na své zaměstnance stejně nebere 

ohledy. Na závěr pak ještě přihazuje heslo „Děkujeme, odcházíme“, které se stalo 

symbolem v boji proti nespokojenosti českých lékařů, tentokrát ale v podání za-

městnanců huti, kteří jsou natolik znechucení, že již nemají sílu ani motivaci v práci 

pokračovat. Z komentářů lze vypozorovat, že negativita zaměstnanců plyne zřejmě 

z jejich nízké informovanosti, ale například i strukturálních důvodů a pracovní ne-

jistoty. Často je v komentářích cítit ironie, jako například u Vladimíra M., který pou-

žívá přirovnání osudu hutě opět k Dolním Vítkovicím, kde se ze zaměstnanců AMO 

stanou akorát tak prodavači vstupenek. Společnost se v konverzaci již poněkolikáté 

odkazuje na Evropskou komisi, sama se tak zase prezentuje spíše jako nevinný če-

katel na rozhodnutí. Nicméně tím chce naznačit, že Evropská komise by přece nevy-

brala někoho s nejistou budoucností, a proto se nikdo ze zaměstnanců nemusí obá-

vat. Je tu „matka“ Evropská komise, která rozhodne spravedlivě a jednoznačně ve 

prospěch ostravské huti. 
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Jedna z komentátorek Eva Š.  v diskuzích uklidňuje další zaměstnance tím, že se 

nikdo nesmí bát hledat práci, projít víc nabídek, agentur a konkurzů. Kdo chce, ne-

najde práci rychleji než dříve. Tato slova ale u ostatních vzbuzují často negativní 

emoce:  

 

Rostislav K.: „Eva Š...... koukám že jste nějak chytrá... Chtěl bych vidět vás v 55 po celo-

životní práci v ocelárně, jak máte radost ze zavření...a jak na vás všude čekají s otevře-

nou náručí....“ 

 

Jozef M.: „Eva Š. co to melete...? Víte co způsobí zavření největšího hutního podniku ČR. 

Prima nezaměstnanost 8tis a další související se odhaduje na 50-60tis nezaměstna-

ných.“ 

 

Eva Š.: „firmy v Ostravě nemůžou sehnat lidi do výroby, vozí autobusy Poláků denně na 

směny přes agentury, tak ono to s tou nezaměstnaností nebude zase tak strašné, a ob-

služné firmy si najdou i jiné kšefty, přechod bude chvíli drhnout a nakonec to region 

přežije a možná se i změní k lepšímu nejen co do prostředí, ale i ekonomiky. Huť těmito 

argumenty už vydírá město pěkně dlouho.“ 

 

Eva Š.: „pokud někde hodláte sedět až do důchodu, nestarat se o vlastní hodnotu a cho-

dit domů po 8 hodinách s čistou hlavou, pak to s vámi asi zatřese, o tom žádná. Pokud 

ale něco umíte a chce se vám pracovat, tak si dnes máte z čeho vybírat.“ 

 

Rostislav K.: „Eva Š. Co napsat na vaši odpověď... Jedině být sprostý, Ale to nechci.... 

takže děkujeme.. Ale běžte do..... Mám svou práci rád, klidně jí budu dělat do důchodu. 

Takže podle vás chodit domů s čistou hlavou je špatně??To je lepší se stresovat a mít 

obavy z budoucnosti??“ 

 

AMO(LibertyOstrava): „Město rozhodně nevydíráme, naopak, jsme mu aktivním 

partnerem při hledání společných řešení. Pokud jde o zaměstnanost v našem kraji, od-

borná studie Oxford Economics poukázala na to, že hutnictví má velice významný 

efekt, kdy na každé pracovní místo v hutnictví jsou navázána více než tři další v jiných 

odvětvích. Dále jsme velmi významným partnerem vzdělávání, kultury a neziskového 

sektoru v Ostravě a v regionu, na jejichž podporu jsme za stejné období věnovali více 

než 600 milionů korun. Dáváme zde práci více než 6 500 zdejších lidí a díky našim 

současným i bývalým za-městnancům máme unikátní know-how v našem oboru. Uvě-

domme si prosím, že bez oceli se neobejdeme. Výroba pokračuje a s příchodem nového 

vlastníka se snaha os-travské huti udržet se v evropské ocelářské špičce a být i nadále 

silným partnerem pro naše město a region nezmění.“ 
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(17. 4. 2019, Facebook Liberty Ostrava) 

 

Zaměstnanci se bojí o svou práci, především pak ti ve vyšším věku, kteří například 

ocelárně věnovali mnoho let práce a vzhledem k blížícímu se důchodu, již nevidí 

další šance na pracovní uplatnění. Zároveň to mohou brát jako podvod ze strany 

ocelárny, která na ně nebere vůbec žádné ohledy a nechá je těsně před důchodem 

odejít i po všech těch letech dobré práce. Eva Š. ale dále argumentuje tím, že v dnešní 

době naopak chybí pracovní síly a ocelárna musí svážet zaměstnance ze zahraniční, 

obzvláště pak z Polska. Jasně tím dává najevo, že problém je na pracovním trhu spíše 

opačný. Nicméně poukazuje na lenivost zaměstnanců na dělnických pozicích a jejich 

nízkou pracovní angažovanost. Manuální pracovníci jsou tak podle ní lidé, kteří ne-

mají žádné kariérní ambice, a tak se nemůžou divit, že jsou neúspěšní a v tom pří-

padě si ani nemají právo stěžovat. Obecně ale všichni mluví o ztrátě zaměstnání 

téměř jako o hotové věci. Nikoho z výše uvedených vlastně ani nenapadá, že by tomu 

tak doopravdy nemuselo být. To opět značí nízkou důvěru vůči slovům vedení. 

Větou „být dobrým sousedem“ chce ale v návaznosti na to AMO upozornit, že je 

stále nedílnou součástí Ostravy nehledě na národnost stávajícího i budoucího maji-

tele. Zároveň tím chce lidi uklidnit, že jí záleží především na dobru svých zaměst-

nanců i celého města. V textu se opírá i o globální výzkum Oxford Economics, který 

sice pojednává o významu hutní výroby v souvislosti se zaměstnaností, nikoliv však 

konkrétně v Moravskoslezském kraji. Takže připomínka trochu ztrácí na významu 

a vlastně ani nijak nesouvisí s problematikou zavření ocelárny, které by bylo pro 

region fatální. To opět značí fakt, že huť nemá moc pozitivních argumentů, o které 

by se mohla v komunikaci opírat. Poprvé však v závěru můžeme sledovat jisté po-

vzbuzení zaměstnanců a ubezpečení, že huť opravdu nemá v plánu zkrachovat. 

4.6.3 Kritika stávajícího chodu společnosti 

Spolu se strachem o zaměstnání si ale zaměstnanci prostřednictvím facebookového 

profilu stěžují i na stávající chod společnosti. Často ve svých komentářích kritizují 

pracovní podmínky, výši platu, ale i nedostatek personálu na dělnických pozicích: 

 

Ivan S.: „Spíš 3 x šéf na jeden robotník u nového majitele neprojde a kéž by majitel 

seděl na Ředitelství a šel se každý den projít na svůj provoz. A třeba by najeli i třetí 

vysokou pec, protože hodně zakázek takhle by to mělo chodit v normální firmě v nor-

málním světě.“ 

(21. 4. 2018, Facebook Liberty Ostrava) 

 

Jirka J.: „Dustojne podmínky :D :D :D “ 



Výzkumná část 49 

(16.7. 2019, Facebook Liberty Ostrava) 

 

Ivan S. ve svém komentáři například kritizuje současný chod společnosti. Svou oči-

vidnou nespokojenost vyjadřuje větou: „Takhle by to mělo chodit v normální firmě 

v normálním světě.“ Zároveň svým příspěvkem poukazuje na to, že chybí zaměst-

nanci na dělnických pozicích a management dostatečně neprojevuje snahu o zlep-

šení chodu výroby. Spolu s tím je z jeho textu cítit i určitá naděje spolu s příchodem 

nového majitele, který může celou situaci zlepšit. Na společnost ArcelorMittal tak již 

očividně zanevřel. Jirka J. se zase ironicky vysmívá příspěvku o tom, že huť zajišťuje 

důstojné podmínky všem zaměstnancům, na rozdíl od některých oceláren mimo EU. 

Zjevně tak nechápe, co si vedení společnosti představuje pod pojmem důstojné pod-

mínky, které očividně ostravská huť pro své zaměstnance nezajišťuje.  

 

Vítězslav K.: „Kdekoliv v Mittalu je bordel kam se podíváš, možnou vyjímkou jsou kan-

celáře…“ 

(29. 5. 2019, Facebook Liberty Ostrava) 

 

Vítězslav K. ve svém příspěvku zdůrazňuje špatné pracovní podmínky spojené s ne-

udržovaným prostorem ocelárny, nicméně poukazuje na výjimku kanceláří, čímž se 

pomalu dostávám ke kritickému vymezení vůči vedení, které má podle zaměstnanců 

všechno lepší (peníze i pracovní podmínky). To již ale budu detailněji analyzovat 

v následující podkapitole.  

 

 

4.6.4 Vymezení zaměstnanců vůči vedení 

Na následujících komentářích popíšu, jak se zaměstnanci vyjadřovali vůči vedení na 

Facebooku společnosti. Často se ale jednalo o hanlivá vyjádření, ze kterých je cítit 

striktní rozdělení moci v ocelárně. Spolu s tím navazuje i téma nízké informovanosti 

zaměstnanců v době krizové situace:  

 

Pavel H.: „odbory si nechali proverit ty firmy a tu na mittalu se clovek dozvi velky ku-

lovy      asig nemaj penize tak uz prodali drona bo.nejsou fotecki                                 “ 

 

Soňa F.: „Ani bych se nedivila kdyby byl Mittal už prodaný a my se to dozvíme jako 

poslední...          Tak jak to na Mittalu chodí...“ 

 

Pavel H.: „tudyk je fsecko o nas bez NAS!!!“ 
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(19. 9. 2018, Facebook Liberty Ostrava) 

 

Historicky populární sousloví „o nás bez nás“ jasně ukazuje na rozdělení moci v huti. 

Zaměstnanci se necítí být součástí celku a vyčítají vedení, že celou situaci s nimi do-

statečně nekonzultuje. Dokonce i uvažují nad tím, že huť je již prodaná, aniž by jim 

o tom management řekl. Z toho vyplývá velmi nízká důvěra vůči nadřízeným. Také 

si můžeme povšimnout, že zaměstnanci na nižších pozicích očividně nemají vůbec 

žádné rozhodovací právo, a kromě sociálních sítí ani místo, kde by mohli vyjádřit 

svůj názor, a kde by je vedení vyslechlo.  

V dalším komentáři od Pavla H.: „No pomalu aby si zacali hledat robotu fcetne nas 

normalnich smrtelniku....                      ,“ (21. 4. 2018, Facebook Liberty Ostrava), který 

navazoval na příspěvek o inovacích ze strany IT pracovníků, si můžeme povšimnout 

sousloví „nás normálních smrtelníků“, které vyjadřuje vymezení zaměstnanců na 

MY vs. ONI, přičemž tím „oni“ je myšleno vedení společnosti nebo zkrátka část za-

městnanců na vyšších pozicích.  

Příspěvek, tentokrát již z února 2019 o projektu Ocel 4.0., vzbudil další dotaz: 

 

Jan M.: „Jak je to vůbec s převzetím Arceloru novým majitelem? To se zjevně ještě 

dlouho (krom papalášského vedení) nikdo nedoví.“ 

 

AMO (Liberty Ostrava): „Dobrý den, příspěvek se sice netýká tématu, nicméně proces 

je teď ve fázi, kdy vybraného kupujícího musí nejprve schválit Evropská komise. 

S pozdravem tým AMO“ 

(19. 2. 2019, Facebook Liberty Ostrava)  

 

Z komentáře Jana M. můžeme zaregistrovat vyhraněný postoj vůči vedení díky ne-

gativně zabarvenému sousloví „papalášské vedení“. Znovu se tak dostáváme k pro-

blému nízké informovanosti a negativního postoje vůči managementu, který si podle 

zaměstnanců nechává veškeré důležité informace jen pro sebe. Správce stránky už 

s jistým podrážděním v podobě upozornění na změnu tématu, dokola opakuje to 

samé. Tedy že musí rozhodnout Evropská komise. Čekání na rozhodnutí je tak evi-

dentně dlouhé již pro obě strany. 

V komentářích ale můžeme narazit i na vymezení vůči Evropské komisi, která 

podle slov společnosti, má v otázce prodeje konečné slovo: 

 

Daniel C.: „A proč o tom rozhodují nějací byrokrati z Bruselu?“ 

(17. 4. 2019, Facebook Liberty Ostrava) 

 



Výzkumná část 51 

Daniel C. svým slovním spojením „byrokrati z bruselu“ vznáší dotaz, proč se do celé 

věci, která je snad národní záležitostí, opět míchá Evropská unie a rozhoduje o tom, 

co tady můžeme a nemůžeme dělat. Dává tím jasně najevo svůj nesouhlas s tím, proč 

o prodeji rozhoduje někdo jiný než lidé, kterých se to týká nejvíce. Zaměstnanci se 

tak vymezují vůči byrokratům, kteří si sami práci ve výrobě nikdy nevyzkoušeli.  

 

Konstantinidis L.K.: „Je jasné, že se bude propouštět!!! lháři!!! Jen ti nahoře zůstanou, 

ať odejde jeden a zachrání tak 10-20zamestnancu,,ha ha,ty jejich platy“ 

 

Chalupář Obecný: „Já nic to EU!“ 

 

Jan K.: „Furt ta Evropská komise. “ 

(16.7. 2019, Facebook Liberty Ostrava) 

 

Konstantinidis L.K. novému majiteli nevěří a je přesvědčen, že se propouštět bude. 

Podle množství vykřičníků můžeme rozpoznat z jeho výpovědí hněv vůči vedení, 

které označuje jako „ti nahoře“, zkrátka ti, kteří o všem rozhodují a neohlížejí se na 

potřeby svých podřízených. Zároveň podotknul, že za jeden plat nadřízeného by se 

mohlo zaplatit několik dalších zaměstnanců na dělnických pozicích. Platy manažerů 

zajímají i mnoho dalších diskutujících. Zjevně to je téma, které zaměstnance na niž-

ších pozicích velmi trápí. Na základě nižšího platového ohodnocení se mohou cítit 

méněcenně, i přestože je jejich práce pro huť klíčová. Vedení tak zcela očividně ne-

nabízí dělníkům pocit sounáležitosti. Chalupář obecný, který vystupuje pod falešnou 

identitou, se už pozastavuje nad tím, proč se veškerá zodpovědnost přesunuje na 

Evropskou komisi. Vlastně tím společně s Janem K. vybízejí vedení firmy k tomu, aby 

se už neschovávalo za třetí stranu, ale jasně dalo najevo, jaké k tomu firma zaujímá 

postavení. Problém bude nejspíš v tom, že ani samo vedení nemusí být s celou situ-

ací ztotožněno a samo nemá ohledně budoucnosti ocelárny dostatek informací. 

V květnu 2019 společnost prostřednictvím Facebooku informovala, že její dce-

řiná společnost ArcelorMittal Distribution Solutions získala osvědčení „bezpečný 

podnik“. Na fotce jsou vyfoceni tři vedoucí pracovníci s diplomem. Vymezení vůči 

nim ale sledujeme i v tomto případě, i když se zde tentokrát objevují lidé, kteří se 

vedení zastávají:  

 

Vítězslav K.: „Ti 3 na fotce asi v životě fyziky nedělali, kanceláříti“ 

 

Radomír Ch.: „Když je v té huti tak zle tak nechápu pana V. K. proč v ní ještě pracuje.... 

Nebo je to spíše jen o tom neustále kritizovat a sám neudělat nic navíc.“ 

(29. 5. 2019, Facebook Liberty Ostrava) 
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Pan Vítězslav K. se rozhořčuje nad tím, že o stavu ocelárny rozhodují jen lidé, kteří 

se nikdy ve výrobě nebyli ani podívat, a ještě ke všemu za to sklízí úspěchy. Manu-

álně pracující lidé tak koukají na zaměstnance, kteří „sedí za počítačem“, s jistým 

opovržením. Podle nich nevykonávají pro ocelárnu zásadní práci jako oni, ale jsou 

za to mnohem lépe ohodnoceni nebo pochváleni. Radomír Ch. ale poukazuje na je-

den zajímavý moment, kdy si mnoho zaměstnanců stěžuje na svou práci nebo se o ni 

bojí, i přestože ji kritizují. Poslední dva komentáře výše nám nicméně poukazují na 

vnitřní boj společnosti mezi zaměstnanci na dělnických pozicích a managementem. 

Tyto dva tábory se spolu zkrátka zatím nenaučily komunikovat, což může mít pro 

firmu devastující následky.  
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5 Závěr a zhodnocení 

V diplomové práci jsem se nejdříve teoreticky zabývala problematikou krizové ko-

munikace ze strany firem a jejího řešení ve spolupráci se sociálními médii, které jsou 

s ohledem na vzrůstající počet uživatelů internetu důležitou součástí externí komu-

nikace téměř každé firmy. V této části jsem se pokusila odhalit, jak s krizí zacházet, 

nebo jak jí v ideálním případě předejít úplně. Zaměřila jsem se i na klíčové zvládnutí 

komunikace s uživateli v online prostředí, které je pro reputaci firmy klíčové. Neza-

pomněla jsem ani na srovnání tradičních a sociálních médií s ohledem na komuni-

kaci krizové záležitosti. Důležitým aspektem pro pochopení výzkumné části byl i dů-

kladný teoretický rozbor publika, především pak vyložení stávajících empirických 

poznatků o dělnické třídě v online prostředí, která reprezentuje velkou část zaměst-

nanců ostravské huti. Dělnická třída, kritika v kyberprostoru, virtuální identita, ale 

i měnící se pohled na uživatele Facebooku, spolu možná na první pohled úzce ne-

souvisí, ale ve spojení s konkrétním případem společnosti ArcelorMittal, se staly dů-

ležitými předpoklady k pochopení celé problematiky.  

Na základě praktického příkladu ostravské huti Arcelormittal Ostrava jsem se 

snažila analyzovat průběh i zvládnutí komunikace spojené s krizí společnosti. Os-

travská huť patří totiž mezi několik evropských podniků, které musela skupina Ar-

celorMittal prodat kvůli zachování hospodářské soutěže, aby mohla koupit největší 

evropskou ocelárnu Ilva v Itálii. Prodej byl sledován českou vládou i Evropskou ko-

misí. Tu především zajímalo, zda továrna funguje naplno a zda se neredukují výrobní 

kapacity. Podmínkou k prodeji huti byla provozuschopnost a konkurenceschopnost 

i do dalších několika let včetně zachování zaměstnanosti. Existovaly tu ale pochyby, 

že nový majitel Liberty House nechá po domluvě s ArcelorMittal huť postupně zkra-

chovat, aby tak jeho nová italská ocelárna získala v rámci Evropy nadvládu. Zároveň 

s tím neměl nový majitel v tomto odvětví příliš dobrou pověst a spekulovalo se 

i o jeho nemožnosti financovat ostravskou huť v řádu dalších desítek let.  

Abych byla schopna zodpovědět mnou určené výzkumné otázky (jak často 

a prostřednictvím jakých externích kanálů  společnost aktivně komunikovala změnu 

vlastníka, jakým způsobem prezentovala společnost změnu vlastníka na svém Face-

booku, jak se k danému tématu vyjadřovali na Facebooku společnosti její uživatelé 

nebo zaměstnanci huti, jakým jazykem jsou tyto vyjádření vytvářeny a jak se na 

Facebooku vymezují zaměstnanci huti vůči vedení společnosti), využila jsem jak 

kvantitativní metodologii založenou na monitoringu médií, tak i kvalitativní metodu 

kritické diskurzivní analýzy, na základě které jsem hodnotila texty na facebookové 

stránce společnosti Liberty Ostrava (dříve ArcelorMittal Ostrava).  
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Z důkladné analýzy jsem došla k závěru, že se společnost aktivně vyjadřovala 

v průběhu období prodeje firmy (duben 2018–červenec 2019) k danému tématu na 

různých internetových serverech, ale i na svém twitterovém účtu, prostřednictvím 

kterého promlouvala k novinářům ale i odborné veřejnosti. Oproti tomu na její face-

bookové stránce společnost sama vyprodukovala pouze dva příspěvky na téma pro-

deje huti, z čehož hned první z nich přišel až po roce, kdy tato zpráva vyšla v médi-

ích. Nutno podotknout, že firma obchoduje v B2B (business-to-business) sektoru, 

tudíž fanoušci jejího profilu nejsou především zákazníci firmy, jak tomu u mnoho 

firem bývá, nýbrž pracovníci společnosti nebo lidé žijící v blízkém okolí ocelárny. 

Dalo by se říct, že v tomto případě Facebook velmi dobře funguje spíše jako další 

nástroj interní komunikace. Sama firma na svém twitterovém účtu uvádí, že všichni 

pracovníci byli ihned seznámeni s celou situací a v průběhu krize informování o je-

jím dalším průběhu. Nicméně prostřednictvím komentářů ze strany zaměstnanců, 

které přicházely i pod nesouvisejícími příspěvky již od dubna 2018, jsem vypozoro-

vala, že právě neinformovanost a nízké zapojení pracovníků na dělnických pozicích 

v souvislosti s prodejem ocelárny, byly zjevným důvodem ke stížnostním.  

Podle Statistické ročenky Moravskoslezského kraje je největším problémem 

v tomto regionu nadprůměrná nezaměstnanost, což bylo i hlavním tématem valné 

většiny diskutujících. Lidé se nejčastěji báli o svou práci, i když někteří z nich uklid-

ňovali situaci tím, že se prodej huti odehrává v době ekonomického rozkvětu, takže 

nějaká práce se vždy najde. Z jejich reakcí je znát jasné vymezení zaměstnanců na 

MY vs. ONI, přičemž tím „oni“ je myšleno vedení firmy nebo zaměstnanci na jiných 

než dělnických pozicích. Dále si z textů můžeme povšimnout velmi nízké gramatické 

úrovně. Celkově se ale v komentářích objevovaly spíše kritické projevy vůči vedení 

společnosti ale i novému majiteli, které mohly být způsobeny i zvýšenou anonymi-

tou online prostředí oproti tomu reálnému. 

Společnost se ve svých příspěvcích či komentářích vyjadřovala téměř bez emocí 

a často veškerou odpovědnost za prodej firmy svalovala na třetí nezávislou stranu – 

Evropskou komisi. Ta fungovala především jako argument poslední záchrany, na 

který se dá vždy odvolat. Sama pak ale Evropskou komisi ve svém příspěvku z čer-

vence 2019 kritizovala. Důvodem byly vysoké nároky Evropské komise na evropské 

výrobce oceli. Huť tak musela téměř čtrnáct dní po prodeji snížit výrobu o 20 %, což 

mělo za následek další vlnu negativních facebookových komentářů. Kromě pří-

spěvku ohledně snížení výroby, kde se huť stavěla do role mučedníka, se jinak vyja-

dřovala na svém profilu velmi stroze a odměřeně. Často používala krátké věty bez 

využití emotikonů a v některých případech i bez vizuálu tak, aby byl příspěvek co 

nejméně viditelný. Z textů je zřejmé, že ostravská ocelárna nechtěla k situaci vyja-

dřovat svůj postoj a raději informace tlumočila nanejvýš neutrálním způsobem. 
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Možná právě z důvodu toho, že s tímto rozhodnutím nebylo samo vedení společ-

nosti zcela ztotožněno.  

Na základě zjištění uvedených výše bych za této situace ocelárně doporučila 

proaktivnější komunikaci směrem k veřejnosti, především pak na jejím Facebooku, 

kde je mnoho jejích zaměstnanců. Dále bych se snažila být v celé situaci více emo-

tivní a ukázat lidem, že se o jejich budoucnost, jako jeden z největších zaměstnava-

telů Moravskoslezského kraje, firma opravdu zajímá. I přestože jsem našla v komen-

tářích pár diskuzních trollů, stálo by za to reagovat na negativní komentáře častěji 

a s větším pochopením. Stejně jako na Twitteru, měla ocelárna zveřejnit na svém 

Facebooku více informací a nečekat na to, až se komentáře objeví sami. Na základě 

analyzované diskuze vidím velké napětí mezi vedením firmy i jejími zaměstnanci na 

dělnických pozicích, které by chtělo urovnat prostřednictvím dalších kanálů interní 

komunikace. Klíčem k úspěchu by bylo zapojení dělníků do dalších diskuzí ohledně 

budoucnosti firmy a jejich společné participaci na klíčových záležitostech. Pro ta-

kové účely by se hodila například placená platforma Facebook Workplace, která 

slouží výhradně pro interní účely, ale je uživatelsky velmi podobná veřejné verzi 

Facebooku. Zde by se mohli všichni zaměstnanci zapojovat do komunikace proak-

tivněji a zároveň by to neohrozilo vnímání společnosti veřejností. Zaměstnanci by 

tak už třeba neměli potřebu vyjadřovat své postoje na Facebooku, který by měl být 

určen spíše lidem zvenčí. Spolu s tím by bylo dobré, aby si firma čas od času zanaly-

zovala veškeré komentáře (týkající se jí nebo oblasti, ve které podniká) v online pro-

středí (například pomocí kritické diskurzivní analýzy) a vyvodila z toho poučení po-

třebné pro další rozvoj společnosti.  
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6 Summary 

In my Master’s thesis, first I theoretically dealt with the issue of crisis communica-

tion on the part of companies and its solution in cooperation with social media, 

which are with regard to the growing number of Internet users an important part of 

external communication in almost every company. In this section, I have tried to re-

veal how to deal with the crisis or, ideally, to prevent it altogether. I also focused on 

key management of communication with users in the online environment, which is 

key to the company's reputation. I also did not forget to compare traditional and 

social media with regard to a crisis communication. An important aspect for under-

standing the research part was a thorough theoretical analysis of the audience, es-

pecially the interpretation of existing empirical knowledge about the working class 

in the online environment, which represents a large part of the employees of the 

Ostrava steelworks. The working class, criticism in cyberspace, virtual identity, but 

also the changing view of Facebook users may not be closely related at first glance, 

but in connection with the specific case of ArcelorMittal, they have become im-

portant prerequisites for understanding the whole issue. 

Based on a practical example of the Arcelormittal Ostrava steelworks, I tried to 

analyze the process and management of communication associated with the com-

pany crisis. The Ostrava steelworks is one of several European companies that the 

ArcelorMittal group had to sell in order to maintain competition so that it could buy 

the largest European steel plant, Ilva, in Italy. The sale was monitored by the Czech 

government and the European Commission. She was especially interested in 

whether the factory was working on its full potential and whether production ca-

pacities were being reduced. The condition for the sale of the smelter was operabil-

ity and competitiveness for the next few years, including maintaining employment. 

However, there were doubts that the new owner of Liberty House, after an agree-

ment with ArcelorMittal, would gradually let the smelter go bankrupt so that its new 

Italian steel plant would gain dominance in Europe. At the same time, the new owner 

did not have a very good reputation in this sector and there was speculation about 

its impossibility to finance the Ostrava steelworks for decades to come.  

From a thorough analysis, I came to the conclusion that the company actively 

commented during the sale period (April 2018-July 2019) on the topic on various 

Internet servers, but also on its Twitter account, through which it spoke to journal-

ists and the professional public. On the other hand, on its Facebook page, the com-

pany itself produced only two articles on the topic of the smelter sale, the first of 

which came after a year when this report was published in the media. It should be 

noted that the company trades in the B2B (business-to-business) sector, so fans of 
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its profile are not primarily customers of the company, as it is in many other com-

panies, but employees of the company or people living in the vicinity of the steel 

plant. You could say that in this case Facebook works very well rather as another 

tool of internal communication. The company itself states on its twitter account that 

all employees were immediately acquainted with the whole situation and, during 

the crisis, informed about its further course. However, through comments from em-

ployees, which also came from unrelated contributions since April 2018, I noticed 

that there was the lack of information and low involvement of workers from the field 

in connection with the sale of the steel plant that were the obvious reason for com-

plaints. 

According to the Statistical Yearbook of the Moravian-Silesian Region, the big-

gest problem in this region is above-average unemployment, which was also the 

main topic of the vast majority of discussants. People were most often afraid of their 

jobs, although some of them calmed the situation by the fact that the selling takes 

place in times of economic prosperity, so there is always some work to be found. 

From their reactions it is possible to see a clear definition of employees at MY vs. 

ONI, whereby "they" means the management of the company or employees in non-

manual positions. Furthermore, we can notice very low grammatical levels from the 

texts. Overall, the comments included rather critical speeches towards the compa-

ny's management but also towards the new owner, which could have been caused 

by the increased anonymity of the online environment compared to the real one.  

In its contributions or comments, the company expressed itself almost without 

emotion and often gave all responsibility for the sale of the company to an independ-

ent third party - the European Commission. This worked primarily as an argument 

of last resort, which can always be invoked. However, the company itself criticized 

the European Commission in her contribution of July 2019. The reason was the high 

demands of the European Commission on European steel producers. The smelter 

thus had to reduce production by 20% almost fourteen days after the sale, which 

resulted in another wave of negative Facebook comments. Apart from the state-

ments regarding the reduction, where the smelter took on the role of a martyr, it 

otherwise expressed itself very strictly and measuredly on its profile. There were 

often used short sentences without the use of emoticons and in some cases without 

any visual so that the post was not visible as much as it could. It is clear from the 

texts that the Ostrava steelworks did not want to express its position on the situa-

tion and preferred to interpret the information in the most neutral way. Perhaps 

because the management of the company was not fully identified with the decision.  

Based on the findings above, in this situation, I would recommend more proac-

tive communication to the public, especially on company Facebook site, where there 

are many of its employees. Furthermore, I would try to be more emotional in the 
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whole situation and show people that the company is really interested in their fu-

ture, as one of the largest employers in the Moravian-Silesian region. Although 

I found a few discussion trolls in the comments, it would be worthwhile to respond 

to negative comments more often and with greater understanding. As on Twitter, 

the steel plant should have posted more information on its Facebook and not waited 

for the comments to appear from the employees’ side. Based on the analyzed discus-

sion, I see a great tension between the company's management and its employees in 

manual positions, which should be make up through other channels of internal com-

munication. The key to success would be to involve workers in further discussions 

about the future of the company and their joint participation in the company's key 

issues. For such purposes, for example, the paid platform Facebook Workplace, 

which is used exclusively for internal purposes, but is very similar to the public ver-

sion of Facebook, would be suitable. This could be the place, where all employees 

could engage in communication more proactively and at the same time it would not 

jeopardize the public's perception of the company. Employees should no longer 

need to express their views on Facebook, which should be intended more for outside 

public. At the same time, it would be good for the company from time to time to 

analyze any comments (concerning the company or the area in which it operates) in 

the online environment (for example using critical discursive analysis) and draw 

lessons from it for further development of the company. 
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