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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na tiskové agentury, tedy organizace, které shromažďují, 

zpracovávají a poskytují zpravodajské informace o domácím i zahraničním dění svým 

klientům (například médiím), a jejich vztah se sociálními sítěmi. Cílem práce je zjistit, jak 

Česká tisková kancelář (ČTK), největší agentura v České republice, využívá Twitter k šíření 

svých zpravodajských výstupů publikovaných na agenturním webu České noviny. Toho je 

docíleno mimo jiné srovnáním s agenturou Reuters, jednou z největších a nejstarších agentur 

na světě. Práce se skládá z teoretické části, jež poskytuje informace o Twitteru a jeho vlivu 

na zpravodajská média a žurnalistiku, popisuje specifika zpravodajských agentur, stejně jako 

jejich fungování v digitální době, a výzkumné části, která se dále dělí na kvantitativní  

a kvalitativní. Kvantitativní výzkum pomocí programovacího jazyka R analyzuje tweety 

zpravodajského účtu ČTK ve vybraných dnech ve srovnání s příspěvky agentury Reuters ze 

stejného období a obecnými doporučenými postupy pro používání Twitteru. Kvalitativní 

výzkum poté tvoří polostrukturovaný rozhovor s šéfredaktorkou ČTK Radkou Matesovou 

Markovou a mluvčí ČTK Martinou Vašíčkovou o vztahu agentury k sociálním sítím, 

fungování na Twitteru, přístupu novinářů agentury k Twitteru apod. Kvalitativní výzkum 

poskytuje kontext k výzkumu kvantitativnímu a objasňuje výsledky analýzy. Samotná práce 

obsahuje doporučení pro ČTK a představuje možnosti dalšího výzkumu tiskových agentur, 

zpravodajských médií a sociálních sítí. 

 

Abstract 

This Bachelor's Thesis focuses on news agencies, organizations that collect, process and 

provide intelligence information on domestic and foreign events to its clients (such as media), 

and their relationship with social media. This work aims to find out how the Czech News 

Agency (ČTK), the largest wire service in the Czech Republic, uses Twitter to disseminate 

its news outputs published on the České noviny website. This is achieved, among others, by 

comparison with Reuters, one of the largest and one of the world's oldest news agencies. The 

thesis consists of the theoretical section that provides information on Twitter and its 

influence on news media and journalism, describes specifics of news agencies, as well as 

their functioning in digital times, and the research section, which is further divided into 

quantitative and qualitative. Using the R programming language, the quantitative research 

analyses tweets of ČTK news account in selected days in comparison to Reuters' posts from 



 

 

 

the same period and general recommendations for using Twitter. The qualitative research 

contains a semi-structured interview with ČTK editor-in-chief Radka Matesová Marková 

and ČTK spokeswoman Martina Vašíčková about the agency's relationship with social 

media, its use of Twitter, ČTK's journalists' approach to Twitter, etc. The qualitative research 

provides context to the quantitative research and clarifies the results of the analysis. The 

work itself contains recommendations for ČTK and presents the possibilities of further 

research of news agencies, news media and social media. 
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Úvod 

Digitální technologie a z nich vzešlé sociální sítě jako Facebook, Twitter nebo Instagram 

ovlivňují jednotlivce i celou společnost. Příchod těchto služeb, které využívá více než polovina 

světové populace, zasáhl také žurnalistiku a zpravodajská média. Vydavatelství se nové realitě 

přizpůsobila a následovala své čtenáře, posluchače, diváky, což vedlo ke vzniku nových 

pracovních míst uvnitř redakcí (editoři sociálních médií), ale i určité závislosti na sociálních 

sítích a internetových vyhledávačích jako Google. Uživatelé se naučili konzumovat obsah na 

těchto platformách místo kanálů pod přímou kontrolou médií, například webů.  

V souvislosti s tím se začalo diskutovat o autorských právech či svobodě slova, nárůstu 

nepravdivých zpráv (tzv. fake news), oslabení role médií jako těch, kdo rozhodují o tom, co se 

objeví ve veřejném prostoru, a demokratizaci komunikace. Konkrétně ve spojení s Twitterem, 

mikroblogovací službou těšící se velké oblíbenosti mezi žurnalisty, politiky, konzumenty zpráv 

i komentátory veřejného dění, se pak hovoří například o jeho vlivu na různé oblasti novinářské 

práce: nestrannost, hranice zpravodajství, názorů a aktivismu, ale i posílení vztahů mezi médii 

a jejich publiky.  

Výše popsané procesy se nevyhnuly ani tiskovým agenturám. Pro ně digitální doba znamená 

vývoj nových produktů, expanzi na nové trhy, zdroj přehledů o úspěšnosti produkce i pokrok  

v digitalizaci. A přestože jejich klienty jsou primárně (avšak ne výlučně) média, jímž dodávají 

zpravodajské výstupy, a cesta těchto výstupů je nadále agentura–médium–čtenář, i pro 

zpravodajské agentury představují sociální sítě prostor pro prezentaci sebe sama či budování 

vztahu s koncovými čtenáři, s nimiž by jinak komunikovali obtížně. To platí pro menší agentury 

i nadnárodní agentury s celosvětovým dosahem. Vztah s technologiemi a komunikačními 

kanály je však stále určován – nebo dokonce omezován – obchodním modelem agentur, pro 

který může být přílišná orientace na koncové čtenáře místo platících klientů (média) 

nebezpečná. 

Tématem této práce je právě vztah agentur a sociálních sítí. Konkrétně je jejím cílem zjistit, jak 

Česká tisková kancelář (ČTK), největší a národní agentura Česka, využívá Twitter a jeho 

možnosti k šíření zpravodajského obsahu, který je publikován na webu České noviny. Tohoto 

cíle je dosaženo i za pomocí srovnání s aktivitou Reuters, jež patří mezi největší a nejstarší 

agentury na světě. 
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Práce obsahuje teoretickou a výzkumnou část, přičemž teoretická pojednává právě o sociálních 

sítích a zejména Twitteru, jejich vztahu s žurnalistikou a dále o zpravodajských agenturách jako 

specifické a nezbytné součásti mediálního ekosystému, stejně jako o jejich postavení a změnách 

v době digitálních médií. Využívá odborné zdroje, zejména akademické články a knihy. 

Výzkumná část obsahuje výzkum kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní výzkum se skládá 

z analýzy tweetů ČTK a Reuters pomocí programovacího jazyka R. Zaměřuje se na typ 

sdíleného obsahu, resp. nezkoumá obsah příspěvků, ale úrovně využívání Twitteru v obou 

agenturách, míru, do které agentury využívají funkce platformy, a jak aktivita ČTK na Twitteru 

vychází ve srovnání s doporučenými postupy pro efektivní používání. Kvalitativní výzkum, 

jenž částečně vychází z výzkumu kvantitativního, je pak rozhovor s šéfredaktorkou ČTK 

Radkou Matesovou Markovou a mluvčí agentury Martinou Vašíčkovou o přístupu agentury  

a jejích novinářů k sociálním sítím a postupech využívaných pro správu Twitteru.  

Oproti tezím, kde bylo uvedeno, že budou zkoumány tři dny, je zkoumáno šest dnů. Počet 

zkoumaných dnů byl změněn na základě seznámení se s možnostmi programovacího jazyka  

R, který umožňuje práci s větším vzorkem dat. Mohl by být i vyšší, ale vzhledem k rozdílným 

velikostem agentur (národní vs. celosvětová) by se s rostoucím počtem dnům zvětšoval i rozdíl 

v počtu zkoumaných příspěvků, což není žádoucí. Rozdíl ve velikostech agentur představuje 

jev sám o sobě problematický, ale v podobném srovnání nevyhnutelný. Další odklon od tezí 

spočívá ve volbě respondentů rozhovoru. V tezích bakalářské práce byl jako jeden  

z respondentů uveden ředitel pro strategie a rozvoj Jaroslav Kábele, místo něj však byla 

nakonec zpovídaná Martina Vašíčková, protože má sociální sítě ČTK na starosti a byla tedy pro 

účely výzkumu vhodnější respondentkou. Druhou respondentkou byla šéfredaktorka 

zpravodajství Radka Matesová Marková, jak bylo uvedeno v tezích. 

Citace v práci respektují normu ISO 690. Knihy, odborné články, internetové články  

a dokumenty jsou citovány v harvardském stylu, úplné bibliografické citace lze nalézt  

v seznamu literatury. Vedlejší webové stránky používají formu průběžných poznámek a úplné 

citace lze nalézt v poznámkách pod čarou.  
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1 Sociální média, sociální sítě 

Nejširší definice sociálních médií (anglicky social media) zahrnují online služby, které se 

objevily za poslední tři desítky let, jako jsou blogy, mikroblogy a sociální sítě. Nástup těchto 

technologií je pak spojován se vznikem takzvaného Webu 2.0 1  (Treem aj., 2016). Podle 

Kietzmanna aj. (2011, 241) sociální média „využívají mobilní a webové technologie k tvorbě 

vysoce interaktivních platforem, pomocí kterých jednotlivci a komunity sdílejí, spoluvytváří, 

diskutují a upravují uživateli vytvářený obsah“. 

Pojem sociální média bývá zaměňován s pojmem sociální sítě (ang. social networks či social 

networking sites), přestože někteří autoři pojmy rozlišují. Murthy (2018, 34) tvrdí, že sociální 

sítě jako Facebook slouží primárně k udržování již existujících přátelství, zatímco sociální 

média fungují jako „vysílače“ a podněcují získávání více a více kontaktů. Sociální média jsou 

také podle Murthyho vysloveně veřejná a navržena k „interaktivnímu multicastingu“, tj. 

k vysílání obsahu více uživateli k více uživatelům (Murthy, 2018, 32). 

Ellison a Boyd (2013, 158) jako sociální sítě označují komunikační platformy, které uživatelům 

poskytují unikátní profily, veřejná spojení a možnost vytvářet a konzumovat uživateli 

vytvářený obsah a na rozdíl od Murthyho mezi sociální sítě počítají i Twitter. Ale například ve 

Slovníku žurnalistiky se pracuje jen s pojmem sociální sítě – internetovou službou „nabízející 

různé formy veřejné a/nebo soukromé komunikace. Obvykle umožňuje sdílení textů, fotografií, 

odkazů a videoklipů. Uživatelé mohou vytvářet vazby (kontakty) a jednotlivě nastavit, který 

obsah je přístupný ostatním“ (Kasík, 2017, 228). Jako příklady uvádí Facebook či Twitter. 

Ve výsledku však tyto technologie a služby, ať autoři zvolí označení sociální sítě, sociální 

média nebo platformy (sociálních médií), sdílí několik základních charakteristik: fungují na 

webu, umožňují jednotlivcům spojovat se a interagovat s ostatními uživateli (vytvářet nové či 

udržovat stávající vztahy) a umožňují vytvářet a šířit obsah na jednotlivých platformách (Treem 

aj., 2016). Tato práce bude s pojmy sociální sítě a sociální média pracovat jako se synonymy, 

která zahrnují široké spektrum platforem (například Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, 

LinkedIn) a naplňují charakteristiky vypsané v předchozím odstavci. 

 

1 Termín označující internetové služby, které běžným uživatelům umožňují (spolu)vytvářet a sdílet obsah. 

Příkladem jsou sociální sítě nebo blogy. Více na: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/web-20 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/web-20


 

 

6 

Podle zprávy Digital 2020 October Global Statshot Report používá sociální média 4,14 miliardy 

lidí, tedy 53 procent světové populace (Kemp, 2020). 

1.1 Vliv na fungování zpravodajských médií 

Nástup vyhledávačů, sociálních médií a dalších online platforem měl velký dopad na pozici 

zpravodajských médií. Zpravodajská média ztrácí postavení, stávají se stále více závislými na 

těchto „digitálních prostřednících“ a musí se přizpůsobovat novému mediálnímu prostředí. Lidé 

dnes vyhledávají a konzumují zprávy přes vyhledávače (dominantní postavení má v tomto 

případě Google) a sociální sítě (zejména Facebook) namísto přímé návštěvy webu či aplikace 

daného zpravodajského média (Nielsen a Ganter, 2018). Podle zprávy Reuters Institute Digital 

News Report 2020 (Newman aj., 2020) pouze 28 procent lidí míří za získáním zpráv přímo na 

web nebo do aplikace zpravodajského média. Pro zbytek jsou hlavními cestami ke zprávám 

sociální média (26 procent), vyhledávače (25 procent), mobilní notifikace (osm procent), 

agregátory (sedm procent) a e-mail (pět procent). U tzv. generace Z (lidé ve věku 18–24 let) je 

podíl přímého vstupu pouze 16 procent, sociální média volí 38 procent lidí. 

Situace se však liší zemi od země, a zatímco ve Spojených státech či Austrálii byly vyhledávače, 

sociální média a přímý vstup (na web či do aplikace) zastoupeny mezi respondenty rovnoměrně, 

například v Brazílii byla nejpopulárnější sociální média a ve Finsku přímý vstup (Newman aj., 

2019). Zároveň například sociální média nejsou konzumenty považována za důvěryhodný zdroj, 

jako zdroji informací o pandemii covid-19 jim věřilo pouze 26 procent lidí, méně než 

vyhledávačům (45 procent), mediálním organizacím (59 procent) a doktorům/vědcům (83 

procent) (Newman aj., 2020). 

Sociální média a vyhledávače představují pro mediální organizace také příležitost. Už v roce 

2008 označila Vivian Schillerová z The New York Times marketing na sociálních médiích za 

„jednu z několika základních strategií pro šíření zpráv online – a pro přežití“ (Emmet, 2009). 

Pomocí optimalizace pro sociální média a vyhledávače nebo analytických programů můžou 

média oslovit více lidí a růst. Média pro tyto činnosti využívají týmy, nebo jednotlivce, 

například editory/reportéry sociálních médií, kteří díky svým znalostem a orientaci na internetu 

„mohou vytvářet obsah pro sociální média, interagovat s diváky či čtenáři a získávat exkluzivní 

informace, které vyplouvají na povrch očima uživatelů sociálních médií“ (Mejía Ramos, 2014, 

18). 
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Ve výsledku je podle výzkumu Nielsena a Gantera (2018) u vydavatelů ve vztahu 

k vyhledávačům a sociálním médiím znatelné pnutí mezi krátkodobou činností, kterou často 

prosazuje redakce a jejímž cílem je využít možnosti nabízené online platformami,  

a dlouhodobými obavami, že se mediální organizace stane příliš závislou na těchto platformách 

a ztratí svou identitu, přístup k datům uživatelů a část zdroje příjmů. 

K tomu je nutné dále přičíst obavu, že organizace zůstane pozadu, pokud bude příliš dlouho 

otálet, nebo pocit asymetrie ve vztahu. Tato asymetrie se projevila například v reformě 

autorského práva, kterou v dubnu 2019 definitivně schválila Evropská unie a která mimo jiné 

zavazuje online platformy jako Google a Facebook platit vydavatelům za úryvky zpráv. Krok 

si chválily mediální a lobbistické organizace, například Asociace evropských časopiseckých 

médií nebo Evropská asociace vydavatelů novin (Chee, 2019). V České republice se za reformu 

postavily Unie vydavatelů ČR či Syndikát novinářů ČR (Unie vydavatelů ČR, 2019). 

1.1.1 Gatekeeping 

Kvůli existenci webu a sociálních médií, platforem a služeb došlo také ke změně  

v gatekeepingu – tedy procesu výběru informací vpuštěných do médií (Kubáček, 2018, 36). Za 

gatekeepery, tedy ty, kdo mají moc rozhodovat, dlouho platila zpravodajská média, avšak podle 

Barnarda (2018, 53) vznik webu a sociálních sítích „do určité míry změnil kurz mediální 

historie“. Tradiční mediální organizace stále ovládají podstatnou část mediálního trhu, ale 

„neprofesionálové“, ať už se jedná o aktivisty, občanské žurnalisty nebo další skupiny uživatelů, 

mají díky webovým službám jako Twitter příležitosti šířit méně obvyklé perspektivy, 

monitorovat tradiční média, lépe komunikovat s novináři, podílet se na konverzaci  

o zpravodajských výstupech a postupech. 

Ve výsledku se kromě procesu gatekeepingu proměňuje také vztah novinářů a jejich publik. Na 

platformách jako Twitter si pak uživatelé mohou vybrat různé zdroje informací podle toho, 

koho budou sledovat, například tradiční média, jednotlivé komentátory nebo přátele. Podle 

Murthyho (2018) tím dochází k další erozi hegemonie tradičních médií. Jednotlivé společnosti 

a platformy se navíc stále více profilují jako redakce, vydavatelství, gatekeepeři. (Barnard, 

2018). Konkrétně v případě Twitteru se jedná například o zavedení algoritmizované časové osy, 

karty Explore (doslova „objevuj(te)“), na níž mohou uživatelé vidět populární Momenty, 

příspěvky a hashtagy, nebo tzv. ověřených účtů, u nichž modrá fajfka říká, že účet veřejného 

zájmu je „autentický“. K tomu se přidává kritika kvůli údajnému umlčování některých názorů 
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(Leetaru, 2019). Samotný Twitter se snaží profilovat jako společnost kladoucí veliký důraz na 

svobodu slova, která na své platformě poskytuje prostor názorům z celého spektra.2 

1.2 Twitter 

Twitter je sociální médium, které bylo založeno v roce 2006. V prvním čtvrtletí roku 2019 měl 

na celém světě v průměru 330 milionů aktivních uživatelů měsíčně a 134 milionů denně 

(Kastrenakes, 2019). V České republice odhady hovořily na podzim roku 2019 o 389 tisících 

uživatelů (Michl, 2019). Konkurenční Facebook – jednička ve světě i v Česku – ve stejné době 

hlásil téměř 2,4 miliardy měsíčních a 1,5 miliardy denních světových uživatelů (Facebook, 

2019) a podle odhadů měl zhruba 5,3 milionu uživatelů v Česku (Michl, 2019). 

Nejčastěji je Twitter označován za mikroblog či mikroblogovací službu. Murthy (2018, 36) 

definuje mikroblog jako „internetovou službu, kde 1) uživatelé mají veřejný profil, kde vysílají 

krátké veřejné zprávy/aktualizace, které mohou a nemusí být cílené na konkrétní uživatele,  

2) zprávy jsou veřejně agregovány napříč uživateli, 3) uživatelé se mohou rozhodnout, čí zprávy 

obdrží, ale ne kdo může obdržet jejich zprávy“.3 Krátké příspěvky mohou být čteny jednotlivě 

i pohromadě s dalšími (agregovaně). Twitter a další mikroblogovací služby (jako Tumblr nebo 

Sina Weibo) podle Murthyho vychází z technologií blogů, chatovacích místností a tzv. instant 

messagingu (česky služba pro okamžité zasílání zpráv). 

Murthy (2018) přirovnává Twitter k rádiu – jeho uživatelé si sledováním jiného uživatele naladí 

konkrétní stanici. Někteří uživatelé jako celebrity, politici či mediální organizace jsou sledováni 

více než jiní. V únoru 2021 byl nejsledovanějším účtem soukromý profil bývalého amerického 

prezidenta Baracka Obamy, následován čtyřmi zpěvačkami a zpěváky a fotbalistou Christianem 

Ronaldem. V první třicítce se vedle dalších celebrit nachází například oficiální účty platforem 

YouTube (10. místo) a Twitter (16. místo) nebo mediálních organizací – CNN Breaking News 

 

2 Naposledy diskuzi o svobodě slova na sociálních sítích a konkrétně na Twitteru způsobily kroky z ledna 2021, 

kdy firma Twitter (a další) trvale zrušila účet prezidenta Donalda Trumpa v návaznosti na útok na Kapitol 

Spojených států amerických. Padala i slova o cenzuře, avšak například podle Katharine Gelberové z 

Queenslandské univerzity se o cenzuru nejednalo: „V rámci svobody projevu neexistuje žádný argument, který 

by naznačoval, že podněcování k bezpráví a násilí je součást chráněného projevu.“ (Gelber, 2021) Jiní autoři 

hovořili o „neuhlídatelné moci společností provozujících sociální média“ (Waters a Murphy, 2021) nebo o tom, 

že rušení účtů (ang. deplatforming) je velmi efektivní způsob potlačování extremismu v online prostředí 

(Romano, 2021). 
3 Výjimkou jsou uživatelé, kteří nastaví svůj twitterový profil nikoliv jako veřejný (public), ale jako chráněný 

(protected). Tweety uživatelů s chráněným účtem nelze najít přes vyhledávač tweetů nebo retweetnout, zároveň 

tito uživatelé můžou schválit nebo zamítnout všechny žádosti o sledování a tím regulovat, kdo uvidí jejich 

příspěvky. Těchto uživatelů je však podle Murthyho (37, 2018) menšina. 
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(15. místo), CNN (21. místo), The New York Times (24. místo) a BBC Breaking News (27. 

místo).4 

Jiní autoři zase přirovnávají Twitter ke koktejlové party „s miliony lidí, kteří si jsou podobní  

a zároveň jsou odlišní“. Na takovém večírku jsou zřetelně oddělené skupinky – Twitter celebrit, 

sportovní Twitter, politický Twitter, akademický Twitter nebo zpravodajský Twitter. Politický 

se například skládá z politiků, odborníků, „botů“5 a členů veřejnosti zapojených do politického 

komentáře. Zpravodajský Twitter se pak skládá z informací o zpravodajských událostech  

a z komentářů o zpravodajských otázkách (Barnard, 2018, 13). 

1.2.1 Základní funkce 

Twitter umožňuje uživatelům publikovat vlastní a konzumovat cizí krátké textové příspěvky 

(tweety, ang. tweets). Tweety mohou obsahovat text (včetně emotikon a dalších znaků Unicode), 

ale také obrázky (a to včetně animovaných, tzv GIFů), video či odkazy. Tweety jsou z hlediska 

délky omezené na 280 znaků. Lidé na Twitteru automaticky nevytváří oboustranné vazby, ale 

sledují se (ang. follow), na Twitteru tedy mohou existovat jak oboustranné, tak jednostranné 

vazby. Tweety jsou veřejné (tzv. public tweety), nebo je uživatelé mohou umožnit vidět pouze 

svým sledujícím (tzv. protected). Na tweety je možné odpovídat, sdílet je svým sledujícím 

(retweetnout, běžně zkracováno jako RT, ang. retweet) nebo je označit symbolem srdíčka jako 

„to se mi líbí“. Pomocí retweetů se tweet může šířit za hranice sítě uživatele, který tweet 

publikoval. Uživateli Twitteru mohou být jednotlivci nebo organizace (Kasík, 2017; Murthy; 

2018).  

S retweety souvisí tzv. quote tweety. Občas se jim také říká retweety s komentářem, jedná se 

tedy o sdílení tweetu s vlastním komentářem, který může mít podobu textu nebo  

i obrázku. Twitter na podzim roku 2020 podnikl i v souvislosti s americkými prezidentskými 

volbami dva experimenty týkající se retweetů a quote tweetů. V prvním byli uživatelé dotázáni, 

zda opravdu chtějí retweetnout příspěvek s článkem, pokud si článek předtím neotevřeli. 

V důsledku uživatelé začali otevírat články o 40 procent častěji. Druhý experiment učinil 

z quote tweetů výchozí možnost, pokud uživatelé klikli na tlačítko „retweetnout“. Rovnou se 

 

4 Více na anglickojazyčné stránce na Wikipedii „Seznam nejsledovanějších twitterových účtů“: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-followed_Twitter_accounts 
5 Účty naprogramované tak, aby automaticky publikovaly či lajkovaly příspěvky nebo sledovaly jiné účty. Jejich 

častým cílem je využít algoritmy Twitteru ke zviditelnění konkrétního účtu, tweetu nebo názoru (Barnard, 2018). 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-followed_Twitter_accounts
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jim tedy otevřelo pole pro napsání komentáře (Hutchinson, 2020). Nyní si uživatelé opět mohou 

vybrat, zda chtějí tweet sdílet bez komentáře, nebo s komentářem. 

Další dva důležité prvky Twitteru jsou hashtagy (symbol #, ang. hashtags) a označování 

uživatelů pomocí symbolu zavináče (@), oficiálně nazývané Mentions (zmínky). Hashtagy, 

resp. slova, před kterými se nachází symbol „#“, slouží ke kategorizaci témat či událostí  

a vytváří asociaci mezi tweety takto označenými – například #praha, #worldcup (pro 

mistrovství světa) či #occupywallstreet (pro americké hnutí Occupy Wall Street). Zahrnutím 

hashtagu ve tweetu se tweet stane součástí větší konverzace skládající se ze všech takto 

označených tweetů. Hashtagy umožňují spontánní interakce jednotlivých uživatelů, což je 

využíváno třeba právě při sociálních hnutích jako Occupy. Pomocí označení zavináčem může 

jeden uživatel oslovit druhého, aniž by se znali nebo spolu v minulosti komunikovali (Murthy, 

2018). 

Příspěvky jsou agregovány na takzvané časové ose (ang. timeline) v reverzním chronologickém 

pořadí. V roce 2016 a natrvalo o dva roky později Twitter zavedl i algoritmozovanou časovou 

osu, která „upřednostňuje reklamu, aktuality a další populární trendy“ (Barnard, 2018, 17)  

a nabízí uživatelům více obsahu od lidí, které nesledují, ale mohl by je zaujmout. 

Dalšími funkcemi Twitteru je například „skládání“ příspěvků do tzv. vláken (anglicky threads), 

což umožňuje předat sdělení delší než 280 znaků v ucelené formě. Uživatelé mohou také 

vytvářet Ankety (anglicky Polls), v nichž poté mohou hlasovat ostatní, a Seznamy (anglicky 

Lists). Do seznamu (soukromého či veřejného) lze přidat ostatní uživatele Twitteru, například 

ty, kteří zveřejňují tematicky podobný obsah, a pokud je seznam veřejný, mohou ho poté 

sledovat ostatní uživatelé. Ke zvýraznění vybraných příspěvků, často tematicky souvisejících, 

slouží Momenty (anglicky Moments). Uživatelé spolu mohou soukromě komunikovat pomocí 

zpráv (Direct Messages, doslova přímé zprávy), v nastavení si také každý uživatel může 

přizpůsobit, kdo ho může přes zprávy kontaktovat – zda kdokoliv, nebo pouze lidé, které sleduje. 

Účty, u kterých existuje veřejný zájem, mohou získat od Twitteru ověření vyjádřené modrým 

odznakem u jména, aby bylo jasné, že se jedná o autentický profil. Ověření běžně získávají 

oficiální účty jednotlivců (např. politiků a celebrit), organizací nebo firem. 

1.2.2 Twitter a žurnalistika 

Alfred Hermida (2010) popsal Twitter jako prostředí, kde jsou zprávy všudypřítomné, a to nejen 

zprávy produkované profesionály, ale i občanskými žurnalisty. Podle Barnarda (2018, 23) je 
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místem „pro výrobu, šíření a příjem zpráv“ pro mnohé z žurnalistické branže. V roce 2014 

sledovalo nějaký zpravodajský účet 64 procent britských uživatelů Twitteru – ať už novináře či 

účet nějakého média (buď obecné zprávy, nebo přímo breaking news6). Dvanáct procent 

uživatelů Twitteru pak používá tuto platformu pro získávání zpráv (Newman aj., 2020). Silnou 

stránkou Twitteru je, že kromě novinářů a médií se na něm vyskytují také politici, celebrity 

nebo státní instituce, což pomáhá vytvářet úplnější obrázek událostí (Austin, 2014). 

Twitter se za dobu své existence stal významným novinářským nástrojem a ovlivnil, pozměnil 

novinářskou profesi. Mnoho novinářů Twitter (stejně jako další platformy) využívá 

k zachycování breaking news (Hermida, 2010), ke komunikaci se čtenáři, k získávání ohlasů 

z místa dění (Kasík, 2017) nebo budování vlastní značky (Hanusch, 2017). Tweety jsou také 

vkládány přímo do článků nebo jsou se svolením autorů přebírány fotografie ze sociálních sítí 

(Murthy, 2018). Twitter výrazně ovlivnil transparentnost novinářské profese. Je místem, kde 

mohou novináři dostávat zpětnou vazbu na svou práci, kde jsou jejich výstupy podrobovány 

kritickému pohledu velmi krátce po publikování. Zároveň tam mohou vysvětlovat své postupy, 

poskytovat čtenářům informace o své práci (Lasorsa, 2011; Murthy, 2018). Barnard (2018) 

označuje takové „hlídání“ médií slovem gatewatching, které si vypůjčil od Axela Brunse. Dále 

pracuje Barnard ještě s pojmem gatecrashing – situací, kdy uživatelé „berou práci médií do 

svých rukou“ (Barnard, 2018, 55) a obchází zavedený systém za účelem formování veřejného 

mínění. Nutno dodat, že velký krok ke zvýšení transparentnosti žurnalistiky vůči čtenářům 

umožnil už samotný internet – například tím, že ulehčil kontaktování redakcí. Podle Šmída  

a Trunečkové (2009, 190) prostředí internetu „koriguje vztah poskytovatele informace  

a novináře a dává mu nový rozměr, v jistém smyslu je projevem demokratizace mediální 

komunikace“. Zdrojům internet umožnil účinnou obranu či možnost prezentace původního 

sdělení či dokonce zveřejnění přepisu a nahrávky rozhovoru. Sociální média tyto možnosti dále 

prohloubila. Například Facebook a Twitter se staly významnými platformami pro zákaznickou 

podporu, některé firmy mají dokonce zvláštní účty pouze pro tento účel (Newberry, 2021). 

Zapojení čtenářů či „amatérských“ novinářů do procesu tvorby zpráv (Lasorsa, 2011) pomáhá 

fakt, že v roce 2016 používalo Twitter na mobilním telefonu 83 procent uživatelů (Kasík, 2017, 

 

6 V kontextu žurnalistiky pojem označuje zprávy s nejnovějšími, nejaktuálnějšími informacemi. Řada médií jako 

BBC nebo CNN mají na Twitteru účty publikující jen tento typ zpráv (@BBCBreaking, resp. @cnnbrk). Tyto 

účty patří mezi nejsledovanější účty na platformě vůbec, viz https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-

followed_Twitter_accounts. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-followed_Twitter_accounts
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-followed_Twitter_accounts
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252) a publikování tweetů i s fotografií je otázkou desítek sekund. Ve Spojených státech je za 

milník, který vedl k legitimizaci Twitteru mezi novináři, považován tzv. „zázrak na řece 

Hudson“ z 15. ledna 2009. Letadlo Airbus A320 po přistání tehdy zachytil Janis Krums, který 

fotografii poté publikoval na Twitteru. Televize MSNBC s ním následně udělala rozhovor, 

fotografii otiskla přední americká média. Další významnou událostí bylo například arabské jaro 

(rok 2010), série protivládních protestů v severoafrických a blízkovýchodních zemích. 

Pro mnoho novinářů se Twitter stal nepostradatelným nástrojem pro výkon jejich povolání, 

součástí novinářské rutiny. Počet sledujících je něco, na co mohou být pyšní, obzvlášť pokud 

jsou nejsledovanější v redakci (Swasy, 2018, 67). Situaci v redakcích a přístup k Twitteru 

ilustruje i věta, kterou podle Barnarda (2016) řekl svým zaměstnancům tehdejší ředitel 

mezinárodní divize BBC Peter Horrocks: „Tweetujte, nebo buďte vyhozeni.“ Když někdejší 

šéfredaktor britského deníku The Guardian Alan Rusbridger v roce 2010 hovořil o tom, proč 

by se mediální organizace měly zajímat o Twitter, zmínil některé jeho vlastnosti a využití: 

efektivní distribuční a marketingový kanál, nástroj pro agregaci a vyhledávání informací, 

možnosti využití ze strany novinářů (např. hledání svědků na místech dění), schopnost vytvářet 

komunity a nové vlivné hlasy, jiné zpravodajské hodnoty na síti, které se můžou promítnout do 

redakcí (Rusbridger, 2010).  

Studie v roce 2018 zjistila, že tradiční média v Evropě investují do sociálních médií a považují 

je za klíčovou součást své digitální strategie. Twitter je mezi nimi ceněn jako platforma dobrá 

pro zvyšování povědomí o médiu. Jeho přínos k návštěvnosti webu, digitálním příjmům  

a zapojení publika7 je omezený (Cornia aj., 2018). Pokud je ale článek například retweetnut 

někým s hodně sledujícími, na čtenosti článku se to projeví (Reid, 2014). Mediální organizace 

na Twitteru sázejí méně na interaktivitu, místo toho více fungují jako „vysílače“ a odkazují na 

další zprávy či analýzy. Jejich silnou vlastností je důvěryhodnost značky (Austin, 2014). Síla 

Twitteru tkví také v jeho asymetrii – (nejen mediální) organizace mohou sledovat pouze několik 

účtů (či žádné) a zároveň být sledovány tisíci uživatelů. 

 

7 Z anglického audience engagement. V souvislosti s žurnalistikou pojem označuje přístup médií, který více 

zohledňuje publikum a jeho reakci na novinářské výstupy namísto inzerentů. Jde ruku v ruce s tím, jak stále více 

médií přechází na placený příjmový model bez inzerce. Média se snaží přímo zapojit čtenáře, získávat od nich 

nápady na články, zpětnou vazbu, nebo přímo publikovatelný obsah. Více na 

https://nyujournalismprojects.org/newsliteracy2018/topics/audience-engagement/ 

https://nyujournalismprojects.org/newsliteracy2018/topics/audience-engagement/
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Přestože Twitter není pro média významným zdrojem návštěvnosti jako Facebook nebo Google 

(ať samotný vyhledávač, nebo agregátor Zprávy Google), je z hlediska zpráv a zejména 

breaking news důležitou platformou. Během pandemie covid-19 vzrostla podle Johna Saroffa, 

výkonného ředitele společnosti Chartbeat, která poskytuje analytické služby vydavatelům, 

návštěvnost z Twitteru na dvojnásobek oproti normálnímu stavu. To podle něj bylo způsobeno 

tím, že na Twitteru jsou „tvůrci zpráv a ti, kdo přinášejí nejnovější zprávy“ (Saroff, 2020). 

1.2.3 Novinářská úskalí Twitteru   

Mnoha způsoby může být Twitter novinářům užitečný. Zároveň je třeba mít na paměti některé 

stránky jeho fungování, které mohou žurnalistice uškodit. Už bylo řečeno, že novináři na 

Twitteru mohou komunikovat s publiky, získávat informace, zpětnou vazbu apod. V souvislosti 

s chováním na síti Lasorsa aj. (2011, 19) zjistili, že novináři na Twitteru svobodněji vyjadřovali 

své názory, což podle výzkumníků přímo zpochybňuje „žurnalistickou normu objektivity 

(nestrannosti a nestranickosti)“. Podle Barnarda (2018, 48) Twitter „dále rozmazává hranice 

mezi žurnalistikou, prosazováním názorů a aktivismem“. Příkladem jsem negativní reakce 

žurnalistů na zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem v roce 2016 (Farhi, 2016). 

Dalším problematickým aspektem Twitteru jsou tzv. boti, tedy účty naprogramované tak, aby 

automaticky publikovaly či označovaly příspěvky jako „to se mi líbí“ nebo sledovaly jiné účty. 

Jejich častým cílem je využít algoritmy Twitteru ke zviditelnění konkrétního účtu, tweetu nebo 

názoru (Barnard, 2018). Proti takovým botům se Twitter snaží zakročit (Crowell, 2017). 

Odborníci odhadují, že 9–15 procent účtů na Twitteru jsou boti (Varol aj, 2017). Nutno říct, že 

boti mohou mít i pozitivní funkci (například zákaznická podpora nebo bezpečí veřejnosti8). Na 

boty se váže téma fake news, nepravdivých zpráv a obecně mylných či zavádějících informací 

na Twitteru, které jsou boty často šířeny. A to nejen jako součást politického boje, ale  

i v souvislosti s katastrofami a veřejným zdravím, což může vést k ohrožení zdraví nebo třeba 

ovlivnění voleb. Podle Murthyho (2018, 101) Twitter není přímo zodpovědný za nárůst 

množství lživých či neověřených informací, ale „odráží náš současný vztah s požadavkem na 

rychlost, pokud jde o tok informací, a přijatelnost (nebo spíše očekávání) chybných informací“. 

Problém nepravdivých zpráv se samozřejmě netýká jen Twitteru. 

 

8 Bot amerického města Chicago pomáhá pomocí Twitteru odhalovat restaurace, které způsobily lidem otravu 

jídlem. Více na https://www.businessinsider.com/foodborne-chicago-twitter-bot-2014-

8?international=true&r=US&IR=T 

https://www.businessinsider.com/foodborne-chicago-twitter-bot-2014-8?international=true&r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/foodborne-chicago-twitter-bot-2014-8?international=true&r=US&IR=T
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V poslední řadě je třeba zmínit, že uživatelé Twitteru nejsou reprezentativní vzorek populace, 

Ukázali to výzkumníci ze Spojených států (Wojcik a Hughes, 2019) nebo Spojeného království 

(Mellon a Prosser, 2017). V obou případech byli uživatelé Twitteru mladší a vzdělanější než 

široká veřejnost. Většina tweetů je navíc publikována jen zlomkem uživatelů – v případě 

amerického výzkumu 80 procent tweetů pocházelo od 10 procent uživatelů. Spoléhání se jen 

na Twitter tak vede k zaujatosti ke skupině jeho uživatelů a přehlížení těch skupin, které na 

Twitter nejsou. 
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2 Zpravodajské agentury 

2.1 Noviny novin a mnohem víc 

Zpravodajské (též tiskové) agentury jsou instituce, organizace nebo podniky, které shromažďují, 

zpracovávají a poskytují zpravodajské informace o domácím i zahraničním dění svým klientům 

(abonentům) – to mohou být noviny a další periodika, internetová média, televizní a rozhlasové 

stanice, vládní úřady apod. Informace jsou převážně slovní a obrazové, postupně však přibylo 

video, zvuk nebo infografika (Trunečková, 2017, 27; Shrivastava, 2007, 1). Agentury byly 

historicky označovány za „velkoobchody s informacemi“, „noviny novin“ či „noviny 

novinářů“ (Trunečková, 1997, 9).  

První celosvětovou zpravodajskou agenturu založil v roce 1835 Charles-Louis Havas. Z jeho 

Agence Havas se později stala Agence France-Presse (AFP), dnes jedna z největších agentur 

na světě. Jedním ze zaměstnanců Havasovy agentury byl Paul Julius Reuter, který v roce 1851 

založil další dnes významnou agenturu, Reuters. Před tím, než začaly informace třídit  

a prodávat agentury, byly hlavním zdrojem zpráv ze zahraničí zahraniční noviny. Dnes existuje 

agentur mnoho. Přesné číslo není známé, ale patrně to jsou nižší stovky. Jen národních je zhruba 

110 (Vyslozil a Surm, 2019).9 Řada dnešních agentur vznikla v posledním desetiletí 20. století 

v důsledku vzniku nových států (například po rozpadu Sovětského svazu či Jugoslávie). Ty 

největší jsou již zmíněné AFP a Reuters a dále Associated Press (AP), která s rokem vzniku 

1846 také mezi nejstarší.  

Agentury disponují rozsáhlými databázemi informací a lidskými a finančními prostředky, díky 

kterým jsou schopny poskytovat zpravodajství z různých geografických a tematických oblastí, 

a to včetně investigativních nebo jiných nákladných reportáží. Odebírání agenturního obsahu 

umožňuje mediálním organizacím sdílet náklady, které by si samostatně nemohly dovolit, a tím 

zvyšovat kvalitu a pluralitu zpravodajství (Shrivastava, 2007, Boyd-Barrett, 2010). Služeb 

agentur využívají takřka všechny mediální společnosti, a to i ty, které mají vlastní rozsáhlé 

prostředky. Klienty agentur nejsou však jen mediální organizace a od toho se odvíjí i jejich 

 

9 Šestého Světového kongresu zpravodajských agentur, který se konal v roce 2019 v bulharské Sofii, se účastnilo 

„více než 200 delegátů ze 100 zemí, včetně vedoucích předních zpravodajských agentur z pěti kontinentů, 

významných novinářů a osobností ze sociálních médií“ (https://www.aa.com.tr/en/corporate-news/anadolu-

agency-attends-news-agencies-world-congress-/1503742). Nechyběli zástupci Reuters, britské PA, japonské 

Kyodo News, australské AAP, indonéské ANTARA nebo ČTK, kterou zastupoval generální ředitel Jiří Majstr 

(https://web.archive.org/web/20200924080457/https://www.nawc.bg/node/394). 

https://www.aa.com.tr/en/corporate-news/anadolu-agency-attends-news-agencies-world-congress-/1503742
https://www.aa.com.tr/en/corporate-news/anadolu-agency-attends-news-agencies-world-congress-/1503742
https://web.archive.org/web/20200924080457/https:/www.nawc.bg/node/394
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produkce. Vedle mediálních služeb (zpravodajství) agentury poskytují klientům ze soukromé  

i státní služby i služby nemediální. Jedná se kupříkladu o služby z oblasti PR a reklamy, přímé 

videopřenosy, videoprezentace a fotografie, poskytování kameramanů k najmutí, mediální 

trénink a kurzy pro novináře nebo vydavatelskou činnost. „Dnes zašla diverzifikace tak daleko, 

že jakákoliv definice aktivit zpravodajské agentury bude neúplná“ (Shrivastava, 2007, 1). 

Diverzifikace agenturní produkce je nepřetržitý proces reagující na technologický vývoj (třeba 

vznik rozhlasu, televize nebo internetu) a vývoj mediálního trhu. Například Česká tisková 

kancelář (ČTK) se na rozšiřování výnosů z nemediálních služeb intenzivně zaměřila po globální 

ekonomické krizi, která mediální trh značně zasáhla. Mimo jiné proto, že ve výnosech  

z mediálních služeb očekává do budoucna spíše stagnaci (Vojtěchovská, 2019). Surmová (2019) 

soudí, že role agentur se neustále mění a i nadále bude potřeba, aby byly schopné se adaptovat 

potřebám klientů. 

Bielsová (2008) považuje za hlavní důsledky více než 150letého fungování zpravodajských 

agentur vytvoření infrastruktur a sítí, které umožnily celosvětovou produkci a cirkulaci 

informací (od telegrafu po informační technologie) a šíření západních novinářských forem  

a hodnot, jež dále pomáhá fungování globálních mediálních trhů. Zmiňuje také průkopnickou 

činnost v poskytování nepřetržitého proudu zpráv. Navíc si podle ní agentury udržely důležitost 

a dodnes jsou pro mediální organizace důležitými poskytovateli informací, a to zejména díky 

svým mezinárodním sítím v kombinaci s lokálními strukturami a distribucí nových forem 

obsahu (fotografie a video). Dominance tří organizací – AFP, AP a Reuters – však podle 

Bielsové (2008, 349) vede k tomu, že „zatímco zpravodajské kanály jsou stále 

diverzifikovanější, informace, které poskytují, jsou stále podobnější“. Problematikou vlivu 

zpravodajských agentur na diverzifikaci mediální produkce stejně jako faktem, že přílišné 

spoléhání na agentury může snižovat kvalitu zpravodajských výstupů, se zabývají i jiní autoři 

(např. Welbers aj., 2016). 

Kvůli svému postavení distributora zpráv jednotlivým médiím si agentury obzvláště zakládají 

na profesních standardech a deklarovaných hodnotách, mezi které patří například rychlost  

(o tom, kdo dodá informaci jako první, dnes rozhodují sekundy), objektivita, nestrannost, 

integrita, spolehlivost, nezávislost, svoboda, nepředpojatost, přesnost či kvalita a celistvost 

obsahu (Shrivastava, 2007, 71–77).  
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2.2 Agentury v digitální době 

V minulosti si byly zpravodajské agentury hlavní konkurencí sobě navzájem – například 

světové agentury soupeřily mezi sebou i s národními agenturami. Dnes jsou jejich konkurencí 

(stejně jako konkurencí jejich odběratelů) sociální media či agregátory zpráv, což je důvod, 

proč se například v Evropě organizace EANA (Evropská aliance tiskových agentur) zasazovala  

o reformu autorského práva a zahrnutí tiskových agentur do výsledného textu direktivu 

schváleného Evropským parlamentem označila za „uznání kvality naší práce a důležitosti, 

kterou agenturní žurnalistika má, zejména pro ochranu evropských médií jako celku“ (Hern, 

2019). Na agentury negativně dopadají i klesající prodeje novin, které ruší smlouvy nebo se 

snaží změnit jejich podmínky, aby zvládly novou finanční situaci (Mejía Ramos, 2014, 6). 

Zároveň se noviny kvůli škrtům stávají více závislými na agenturní produkci, protože jsou 

nuceny produkovat více článků, na které mají méně času, což vede k „recyklaci“ agenturní 

produkce. To se týká zejména online médií (Welbers aj., 2016). 

To vede agentury k diverzifikaci, která vedle vývoje nových (i nemediálních) produktů, expanzi 

na nové (cizojazyčné) trhy zahrnuje i pokrok v digitalizaci, například využívání nových 

prodejních platforem (Surm, 2019). Změny v mediálním průmyslu nutí agentury k rychlé reakci 

na poslední vývoj a inovace, jako jsou použití videa či multimédií ve zpravodajství.  

I přes změny posledních let zůstává úkolem agentur shromažďovat a prodávat zprávy ve všech 

částech světa zpravodajským médiím i dalším odběratelům (byznysy, vládní instituce, případně 

i jednotlivci) a podle Griessnera (2012) role agentur jako distributora zpráv kvůli sociálním 

médiím ještě více nabyla na důležitosti. Jak soudí Mitchell Stephens (2014, 65), agentury 

zaměstnávající trénované profesionály umí rychle, spolehlivě a fakticky správně zpracovat 

informace za použití textu, audia i videa a podle žurnalistických postupů z nich vytvořit 

zestručněné, jasné zpravodajské výstupy. 

Kromě nové konkurence online prostředí přináší agenturám důležitá data a přehledy o jejich 

produkci na stránkách vydavatelů (a v internetovém prostředí obecně). „Dříve jsme zprávy 

vydávali systémem ‚pal a zapomeň‘. Nevěděli jsme, co se s naší zprávou děje dál,“ uvedl šéf 

digitálních služeb německé DPA Meinolf Ellers. „Nyní už většina agentur ví, které zprávy se 

jak čtou, jaká témat mají úspěch a v jaké denní době. Dokážeme se pak lépe přizpůsobit už na 

začátku tvorby zpravodajství“ (ČTK, 2019). Internet dále rozšířil řady potenciálních klientů, 

znamenal nové možnosti ve vytváření nových zpravodajských produktů a snížil cenu distribuce 

obsahu (Rantanen a Boyd Barret, 2009). Jedním ze způsobů, jak mohou agentury šířit svůj 
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obsah, jsou sociální sítě, zejména pak Twitter. V tomto případě mají však omezené možnosti 

využití nových komunikačních kanálů ty agentury, které spoléhají primárně na model B2B10  

a informace (zprávy) musí dostat v první řadě ke svým klientům. Mnoho agentur například 

nabízí svou tvorbu na webových stránkách a pak ji sdílí na sociálních médiích. Přestože počet 

takto zveřejněných a sdílených článků je omezený, agenturám taková strategie umožňuje 

budovat svou značku na sociálních sítích a získávat informace o chování čtenářů – zejména 

v případě virálních příspěvků. „Vědět nejen co potřebuje váš klient, ale také co upřednostňují 

vaši čtenáři, je nezbytné pro to, aby vaše agentura byla efektivnější, populárnější na internetu  

a relevantní“ (Mejía Ramos, 2014, 23). Například ČTK na svém zpravodajském webu České 

noviny uveřejňuje každý den zhruba 15 procent své produkce.11 

Agentury dále – stejně jako jiné mediální společnosti – využívají sociální média také  

k získávání zpráv, oslovování nových publik, posilování důvěryhodnosti a budování značky. 

Internet agenturám umožnil snadnou komunikaci s koncovými uživateli – tedy s těmi, kdo 

skrze klienty agentur konzumují agenturní zpravodajství (Griessner, 2012). To je jedním 

z úkolů pro agentury v době internetu. „Tiskové agentury musí zapomenout na svou roli  

v pozadí mediálního průmyslu a víc komunikovat nejen se svými klienty, ale i se svým 

publikem, aby mohly budovat svou značku a lépe chápat chování publika, aniž by ztratily ze 

zřetele hlavní hodnoty: rychlost, přesnost a nestrannost“ (Mejía Ramos, 2014, 6). Nakonec 

internet může být pro agentury také přímým zdrojem peněz, pokud například vedle B2B modelu 

některé agentury zkouší i B2C.12  Reuters provozuje službu Reuters TV poskytující video 

zpravodajství. Služba je nyní zdarma, ale zpočátku byla placená. Firma ji ostatně prezentovala 

jako „Netflix pro zprávy“ (Baird, 2015). Mezi platformy, kde šlo Reuters TV najít, dříve patřil 

samostatný web, aplikace pro chytré telefony nebo Apple TV. V dubnu 2021 pak agentura 

oznámila, že zpoplatní svůj zpravodajský web Reuters.com (Robertson, 2021).  

 

10 Koncept B2B (business-to-business) označuje obchodní vztahy a vzájemnou komunikaci mezi dvěma 

společnostmi. 
11 O nás. ČeskéNoviny.cz [online]. ČTK, 2021 [cit. 4.2.2021]. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/o-nas/ 
12 Koncept B2C (business-to-consumer) označuje obchodní vztahy a vzájemnou komunikaci mezi společností  

a koncovými zákazníky. 

https://www.ceskenoviny.cz/o-nas/
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2.3 Charakteristika a zařazení vybraných agentur 

2.3.1 Česká tisková kancelář (ČTK) 

Česká tisková kancelář je nástupkyní Československé tiskové kanceláře. Ta vznikla 28. října 

1918, po dobu své existence byla největší, národní agenturou. Až do 90. let byla agenturou 

státní, poté prošla rozsáhlou transformací. Dnes je podle zákona o ČTK agentura oddělena od 

státu a má formu veřejnoprávní instituce. I Česká tisková kancelář je největší, národní agentura. 

Poskytuje zpravodajství ze všech oblastní lidské činnosti a v různých mediálních formátech – 

text, fotografie, audio, video i infografika. Pro informování ze zahraničí agentura využívá své 

zahraniční zpravodaje, servis ostatních agentur (Reuters, AP, AFP, TASS atd.) nebo další 

zahraniční média. Agentura také informuje do zahraničí, vybrané zprávy z českého prostředí 

vydává v angličtině. Heslo agentury je spolehlivost – rychlost – nezávislost.  

ČTK se řídí Kodexem ČTK, „který shrnuje základní pravidla pro tvorbu zpravodajství, pro 

počínání zejména redaktorů (ale v některých ohledech všech zaměstnanců) ČTK a pro výklad 

veškerých dalších norem pro tvorbu zpravodajství až po úroveň ústních operativních pokynů“  

a dále Zásadami pro tvorbu zpravodajství. Kodex například uvádí, že zpravodajství ČTK je 

nezávislé a nestranné, každá zpráva musí být ověřená, upravuje používání anonymních zdrojů 

nebo zakazuje obsahový zásah do fotografií, zvuků a videí.13 

2.3.1.1 Zařazení ČTK 

Z hlediska typologie zpravodajských agentur se tedy jedná v první řadě o agenturu univerzální 

(též komplexní). Ty poskytují zpravodajství z domova, ze zahraničí a pro zahraničí „v nejširším 

tematickém záběru“, tedy ze všech oblastí života (politika, ekonomika, sport, věda nebo životní 

prostředí) a v různých formách (text, foto, video…). Ve většině zemí lze podle Trunečkové 

zpravidla najít jednu dominantní univerzální tiskovou agenturu (Trunečková, 1997, 22). 

Dalšími příklady jsou německá Deutsche Presse-Agentur (DPA), maďarská Magyar Távirati 

Iroda (MTI), španělská EFE nebo AFP (sídlo ve Francii) a AP (sídlo ve Spojených státech). 

Druhým typem jsou agentury specializované. Zaměřují se buď na určitou tematickou oblast 

(např. sport, náboženství či ekonomika), nebo na určitou formu (např. obrazové zpravodajství 

fotoagentur). Příkladem jsou fotoagentury Magnum Photos a European Pressphoto Agency, 

sportovní agentura Sport-Informations-Dienst (SID). 

 

13 Kodex ČTK. ČTK [online]. ČTK, 2018 [cit. 4.2.2021]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/ 

https://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/
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Podle objemu a rozsahu působnosti se jedná o agenturu národní. Ty působí primárně ve své 

domovské zemi a jejich vysílání do zahraničí zahrnuje hlavně vnitropolitické dění. Informace 

ze zahraničí získávají převážně od světových agentur, zpravodajství ale přebírají i z jiných 

národních nebo mezinárodních agentur. Národní agentury často nemají zahraniční síť, některé 

mají několik zpravodajů. ČTK podle Výroční zprávy o činnosti a hospodaření například 

vyprodukovala v roce 2019 přes 150 000 zpráv v češtině14 a téměř 15 000 zpráv v angličtině 

(Rada České tiskové kanceláře, 2020). Celkem v ČTK pracuje zhruba 180 redakčních 

pracovníků, vedle 14 domácích poboček má tři stálé zahraniční zpravodaje (v Bratislavě, 

Berlíně a Bruselu), 15  přičemž před ekonomickou krizí měla zpravodajů trojnásobek (dále 

například v Londýně, New Yorku nebo Paříži) (Kütner, 2012).  

V poslední řadě je ČTK agenturou s veřejnoprávním statusem. Podle Rantanenové aj. (2019, 7) 

veřejnoprávní agentury nejsou vlastněny ani ovládány vládou, přestože je stát může finančně 

podporovat. Kontrolu provádí například parlament nebo „jiný typ veřejné organizace“. 

Představenstvo agentury může obsazovat parlament, zvláštní rada, nadace či zaměstnanci. 

Kromě ČTK je příkladem takové agentury například Tisková agentura Slovenské republiky 

(zkráceně TASR). Rantanenová aj. (2019, 6) soudí, že nejsou úplně jasné hranice mezi 

veřejnoprávními a státními agenturami (jako EFE ve Španělsku nebo TASS v Rusku), a i když 

je stát jediným vlastníkem agentury, neznamená to, že ji zcela ovládá – například může 

obsazovat pozice ředitele či členů představenstva, ale ne šéfredaktora. Státní agentury jsou 

charakterizovány pevným napojením na stát, které se projevuje ve financováním agentury (ze 

státního rozpočtu), jmenováním a odvoláváním ředitele (vládou či parlamentem), 

kodifikovanou definicí agentury jako zpravodajského orgánu státu či zákonem určenými 

povinnostmi (například distribuovat oficiální texty v plném znění). 

U ČTK se veřejnoprávní status projevuje několika způsoby. V první řadě tím, že agentura nemá 

jednoho konkrétního majitele a podléhá kontrole Rady ČTK. Rada má sedm členů, které volí 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Rada jmenuje a odvolává generálního 

ředitele, rozhoduje o stížnostech nebo schvaluje rozpočet a statut agentury. Také poslancům 

každoročně předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK. Zároveň stát neodpovídá 

 

14 Zahrnuje zprávy domácí, zahraniční, ekonomické a sportovní. Nezahrnuje profily, dokumenty, grafy, video 

audio, fotoreportáže a videostreamy. 
15 Časté dotazy. ČTK [online]. ČTK, 2018 [cit. 4.3.2021]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/faq/ 

https://www.ctk.cz/faq/
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za závazky agentury a agentura neodpovídá za závazky státu. Agentura je politicky  

i ekonomicky nezávislá na státu, od roku 1996 nepobírá státní dotace ani nečerpá finance  

z jiných veřejných zdrojů. Stát neodpovídá za závazky agentury a agentura neodpovídá za 

závazky státu. Zdroj příjmů jsou výnosy z prodeje zpravodajství a nemediálních produktů nebo 

z kurzů poskytovaných školícím centrem Akademie ČTK. Dosahovat zisku není smysl 

agentury, ale vzhledem k ekonomickému vztahu se státem je to nezbytností. Posláním ČTK 

podle zákona je „poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů“. 

Naopak zákon ČTK neukládá povinnost například zveřejňovat prohlášení státních orgánů, ta  

s nimi tak pracuje jako jiná zpravodajská média (Trunečková, 2017, 57–59; Rada České tiskové 

kanceláře, 2020). 

Situaci popsal v květnu 2019 ředitel pro strategie a rozvoj Jaroslav Kábele takto: „Jsme 

soukromě fungující firma, ale nemáme soukromého vlastníka, nedostáváme ani korunu.  

Z rozpočtu ČTK je dokonce placena i Rada, která plní kontrolní funkci. Když si vyděláme víc 

peněz, tak budeme moct třeba znovu otevřít zpravodajský post v zahraničí nebo zvýšit lidem 

mzdy.“ Kábele také mluvil o nutnosti neustále se přizpůsobovat, kterou zmiňují i výzkumníci 

jako Jasmin Surmová. Kábele ve své pozici dlouhodobě usiluje o zvyšování výnosů 

z nemediálních služeb, které jsou důležitou součástí rozpočtu zpravodajských agentur obecně. 

Například příjmy Protextu, služby ČTK pro distribuci tiskových sdělení, mezi lety 2017 a 2018 

stouply o 67 procent z 5,6 milionu Kč na 9,4 milionu Kč (Vojtěchovská, 2019). 

2.3.2 Reuters 

Agentura Reuters je jednou z nejstarších světových tiskových agentur. Vznikla v roce 1851, 

v Londýně ji založil Paul Julius Reuter. Do roku 2008 byla agentura Reuters součástí 

nadnárodní mediální společnosti Reuters Group, která se vedle zpravodajství specializovala na 

poskytování údajů o finančních trzích. Poté došlo k její koupi vydavatelskou společností 

Thomson Corporation a vzniku Thomson Reuters. Agentura Reuters dnes sídlí v Londýně  

a mateřská Thomson Corporation v kanadském Torontu. Agentura Reuters byla jednou 

z prvních, které v 60. letech využívaly počítače k přenosu finančních dat po světě.16 Reuters je 

spolu s AP a před AFP či DPA jednou z největších tiskových agentur na světě. Reuters 

produkuje multimediální obsah – text, video, fotografie, grafiku – a klienti jsou vydavatelé  

 

16  Thomson Reuters. Britannica [online]. Encyclopædia Britannica, 2021 [cit. 12.3.2021]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/place/New-York-City 

https://www.britannica.com/place/New-York-City
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i vysílatelé z celého světa. Nabízí také produkt nazvaný „Ready-to-Publish“ (doslova 

„připraveno k vydání“), což označuje články či videa, které klienti obdrží ve formě, která už 

nepotřebuje žádné další úpravy a může být publikován i zcela automaticky.17 

V Reuters platí tzv. Principy důvěry (ang. The Trust Principles), podle kterých například má 

agentura dodávat „nezávislé a spolehlivé zpravodajské služby“, vždy musí být plně zachována 

„integrita, nezávislost a svoboda od předpojatosti“ a společnost musí neustále „rozšiřovat, 

rozvíjet a přizpůsobovat zprávy a další služby“, aby si udržela „přední postavení 

v mezinárodním zpravodajském a informačním byznysu“. Na dodržování principů dohlíží 14- 

až 18členné představenstvo – ředitelé Thomson Reuters Founders Share Company (neboli 

„Trustees“), což jsou lidé z různých oblastí v politice, diplomacii, médií, veřejné služby  

a byznysu.18 

2.3.2.1 Zařazení Reuters 

V rámci typologie je Reuters univerzální agentura zabývající se tématy jako ekonomika, finance, 

politika, sport, zábava či technologie. Dále se jedná o agenturu světovou, které jsou 

nejvýznamnějším typem agentur z hlediska objemu a rozsahu působnosti. Jsou charakteristické 

nepřetržitým provozem nebo tím, že pomocí rozsáhlých sítí zahraničních kanceláří, kde pracují 

celé týmy novinářů, shromažďují informace z celého světa a zároveň tyto informace do celého 

světa šíří k řádově tisícům odběratelů. Šířené informace jsou přizpůsobované pro cílové území, 

například výběrem zpráv či jazykem. Reuters pokrývá 17 regionů v devíti jazycích.19 Na webu 

agentura uvádí, že každý rok dodá přes dva miliony jedinečných zpráv.20 V agentuře pracuje 

přes 2500 novinářů ve 200 místech po celém světě, včetně pražské kanceláře (Reuters 

Communications, 2020). 

Blízkou kategorií jsou mezinárodní tiskové agentury, které „mají sice také vlastní zdroje 

původních informací ze zahraničí, ale rozsah sítě zahraničních zpravodajů, jakož i zahraničních 

klientů, je zpravidla nesrovnatelný se světovou tiskovou agenturou“ (Trunečková, 1997, 31). 

 

17 Text. Thomson Reuters [online]. Thomson Reuters, b.r. [cit. 12.3.2021]. Dostupné z: 

https://www.reutersagency.com/en/content-types/text/ 
18 Trust Principles. Thomson Reuters [online]. Thomson Reuters, b.r. [cit. 10.2.2021]. Dostupné z: 

https://www.thomsonreuters.com/en/about-us/trust-principles.html 
19 Text. Thomson Reuters [online]. Thomson Reuters, b.r. [cit. 12.3.2021]. Dostupné z: 

https://www.reutersagency.com/en/content-types/text/ 
20 Tamtéž. 

https://www.reutersagency.com/en/content-types/text/
https://www.thomsonreuters.com/en/about-us/trust-principles.html
https://www.reutersagency.com/en/content-types/text/
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„Kategorie světových tiskových agentur je historicky proměnlivá,“ píše Trunečková (1997, 29). 

Jmenuje AP, Reuters a AFP jako „neoddiskutovatelné“ zástupce této kategorie21 a dodává, že 

v 90. letech k nim připojila agentura Bloomberg. Mezi mezinárodní řadí například španělskou 

EFE či německou DPA. Podle Surmové (2019), která ve své práci nerozlišuje světové  

a mezinárodní agentury, nýbrž používá anglické slovo „international“ (česky mezinárodní), 

všechny výše uvedené agentury splňují kritéria pro označení mezinárodní. Zdůrazňuje však, že 

AFP, DPA a EFE plní zároveň i roli národních agentur ve svých domovských zemích. 

Například AFP využívá zahraniční trhy (a produkci v jiných jazycích než francouzštině) 

k diverzifikaci a snížení možných rizik, která by představovalo zaměření se pouze na 

francouzský mediální trh. Dalšími mezinárodními agenturami jsou TASS, turecká Anadolu 

nebo čínská Sin-chua (též Xinhua). 

Z hlediska formy vlastnictví je Reuters soukromá a komerční agentura. Soukromé tiskové 

agentury jsou tradičně takové, které nejsou vlastněny vydavateli nebo majiteli médií a jsou 

„organizovány podle běžných zásad fungování komerčních podniků“ (Trunečková, 1997, 40). 

Příkladem v Česku je Česká informační agentura (ČIANEWS), zaměřující se na ekonomické 

zpravodajství. Vedle agentur soukromých, státních a veřejnoprávních existují také agentury 

vlastněné odběrateli (tedy vydavatelé novin, audiovizuální média apod.), které mají družstevní 

formu uspořádání (americká AP) nebo mohou existovat jako akciová společnost (švýcarská 

SDA/ATS) či společnost s ručením omezeným (DPA). 

2.4 Vybrané agentury na Twitteru a webu 

2.4.1 ČTK 

Česká tisková agentura spravuje na Twitteru šest účtů: CTK (@CTK_cz) informující o agentuře 

jako firmě, ceskenoviny_cz (@ceskenoviny_cz) poskytující obecné zpravodajství v češtině, 

sportovninoviny (@sportovninoviny) poskytující sportovní zpravodajství, financninoviny 

(@financninoviny) poskytující ekonomické zpravodajství, účet magazínu Českých novin 

MagazinCN_cz (@MagazinCN_cz) a nakonec CTK_news (@CTK_news) pro zpravodajství 

 

21 O agenturách AP, Reuters a AFP spolu s americkou agenturou United Press International (UPI) a sovětskou 

TASS se dříve psalo jako o tzv. velké pětce. UPI však ztratila význam kvůli dlouhodobým finančním problémům 

a TASS kvůli rozpadu Sovětského svazu (Trunečková, 1997, 30). 
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v angličtině. Anglickojazyčný účet je však neaktivní, poslední příspěvek byl publikován v roce 

2016.22  

Největší z těchto účtů z hlediska počtu sledujících je účet @ceskenoviny_cz, který má přes 40 

tisíc sledujících, následovaný neaktivním @CTK_news (14 tisíc), @financninoviny (7900)  

a @CTK_cz (5300).23 

Účet @ceskenoviny_cz byl založen v listopadu roku 2008. Kromě toho, že je sledován 39 200 

uživateli, účet samotný sleduje devět jiných uživatelů. Vedle pěti dalších účtů ČTK se jedná  

o účty čtyř novinářů: Jaroslav Kmenta, Petr Honzejk, Jiří Kubík a Alexandr Mitrofanov.24 

Žádný z nich není v tuto chvíli zaměstnancem ČTK, přestože na Twitteru působí například 

generální ředitel ČTK Jiří Majstr (@jirim), šéfredaktorka Radka Matesová Marková 

(@RadkaMarkova) nebo ředitel pro strategii a rozvoj Jaroslav Kábele (@Taska1405). 

České noviny vznikly v roce 1995 jako první zpravodajský web v Česku.25 Web měl v roce 

2020 přes dva miliony reálných uživatelů měsíčně (ČTK, 2020). Dělí se do rubrik ČR, Svět, 

Ekonomika, Kultura, Sport, Magazín, Speciál a Počasí. Web v patičce odkazuje na agenturní 

profily na sociálních sítích Facebook, Twitter (@ceskenoviny_cz), YouTube a na už 

neexistující síti Google+. 

2.4.2 Reuters 

Agentura Reuters má na Twitteru silnější přítomnost, což není překvapivé vzhledem k tomu, že 

se jedná o agenturu světovou, zatímco ČTK je národní. Na Twitteru tedy lze najít desítky účtů 

této agentury: obecný zpravodajský Reuters (@Reuters), firemní Reuters News Agency 

(@ReutersAgency), ekvivalent @CTK_CZ, a dále účty vázané na jednotlivé země (Spojené 

království, Spojené státy, Indie, Čína, Venezuela nebo Írán), regiony (Afrika, Jižní Amerika), 

tematické oblasti (technologie, komodity, showbyznys, politika, trhy) a výstupy Reuters 

(fotografie, grafiky, investigace). 

Nejsledovanějším účtem je stejně jako u ČTK ten zaměřený na obecné zpravodajství, @Reuters 

má přes 23,3 milionů sledujících, další se pohybují ve stovkách až desítkách tisíc. Účet 

 

22 Účet byl zrušen, protože jeho fungování podle šéfredaktorky zpravodajství Radky Matesové Markové 

ohrožovalo obchodní model agentury (viz Příloha č. 17). 
23 K 2. 4. 2021 
24 K 2. 4. 2021 
25 O nás. ČeskéNoviny.cz [online]. ČTK, 2021 [cit. 4.2.2021]. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/o-nas 

https://www.ceskenoviny.cz/o-nas
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@Reuters byl založen v březnu 2007. Sleduje přes 1100 jiných účtů, mezi kterými jsou novináři 

Reuters, politici, účty ostatních médií nebo dalších soukromých firem.26 

Web Reuters (Reuters.com) žádné zvláštní jméno nemá a vznikl v roce 1996 (Shrivastava, 2007, 

110). Vedle Reuters.com, tzv. International (mezinárodní) verze, provozuje agentura ještě dvě 

jazykové mutace webu – cn.reuters.com (ve standardní čínštině) a jp.reuters.com (v japonštině). 

Na nich jsou publikovány články zaměřené na Čínu, resp. Japonsko a jejich okolí. České noviny 

naproti tomu vychází pouze v českém jazyce. K dubnu 2021 činila měsíční návštěvnost webu 

41 milionů reálných uživatelů (Robertson, 2021). 

Na webu lze najít sekce World (svět), Business (byznys), Markets (trhy), Breakingviews27 

(variace na pojem „breaking news“, kde je slovo news (zprávy) nahrazeno views (názory)), 

Technology (technologie), Investigations (investigace), Lifestyle (životní styl), Pictures 

(obrázky – články z fotografií), Video (video – videozprávy) a Graphics (grafiky – články 

využívající infografiky nebo ilustrace). Poměrně velký prostor tedy agentury dává 

ekonomickým tématům, což je vzhledem k její historické specializaci na tuto oblast 

pochopitelné. Web odkazuje na agenturní profily na sociálních sítích Twitter (@Reuters), 

Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn.  

 

26 K 2. 4. 2021 
27 Původně samostatná firma, dnes „mezinárodní komentářová značka Reuters News. Přináší v reálném čase 

finanční vhled do nejdůležitějších událostí ovlivňujících globální trhy, ekonomiky a podnikové finance“. Více na 

https://www.breakingviews.com/about-us/ 

https://www.breakingviews.com/about-us/
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3 Metodika 

Výzkumná část této bakalářské práce vychází z poznatků popsaných v teoretické části. Pomocí 

kvantitativního výzkumu autor zjišťuje, jak Česká tisková kancelář používá Twitter pro sdílení 

zpravodajského obsahu. V rámci výzkumu jsou porovnány příspěvky České tiskové kanceláře 

a agentury Reuters, příspěvky ČTK jsou poté i srovnány s doporučenými postupy pro používání 

Twitteru. Proměnnými jsou vlastnosti jednotlivých příspěvků, které jsou podrobněji popsány 

v kapitole 3.1 Kvantitativní výzkum. 

Kvantitativní výzkum je poté doplněn kvalitativním výzkumem, konkrétně polostrukturovaným 

rozhovorem se zaměstnankyněmi ČTK. Rozhovor má za cíl poskytnout kontext a zvýšit 

porozumění kvantitativnímu výzkumu. Zaměřuje se na vnímání sociálních sítí a zejména 

Twitteru v agentuře a postupy spojené se správou twitterových účtů agentury. 

ČTK byla vybrána, protože se jedná o českou národní zpravodajskou agenturu. Reuters je pak 

jedna z nejvýznamnějších (světových) agentur, autor se tak domnívá, že srovnání těchto dvou 

agentur ukáže různé úrovně používání Twitteru z hlediska rozmanitosti podoby příspěvků, 

využívání funkcí nabízených platformou atd. 

3.1 Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní přístup „preferuje hromadné jevy a tzv. tvrdá data“ (Sedláková, 2014, 47). 

Spočívá v analýze dat, která mají buď podobu agregovaných dat sbíraných nějakou institucí, 

nebo jsou pořízena jednou z výzkumných technik (například dotazníkové šetření) (Sedláková, 

2014, 51). Odpovídá především na otázku „kolik“. Mezi vlastnosti kvantitativního výzkumu 

patří vysoká míra standardizace (jednotný průběh sběru dat), přesnost, přesvědčivost, 

přenositelnost replikovatelnost (Trampota a Vojtěchovská, 2010, 16–17). 

V rámci výzkumu jsou analyzovány konkrétně tyto proměnné: kolik příspěvků obsahuje 

hypertextový odkaz, kolik příspěvků obsahuje multimediální obsah, jak jsou zastoupeny 

jednotlivé typy multimediálního obsahu, kolik příspěvků obsahuje zmínku twitterového účtu, 

koho konkrétně příspěvky zmiňují, kolik příspěvků jsou retweety a quote tweety, kolik 

příspěvků obsahuje hashtag, kolik hashtagů agentury používají, kolik příspěvků je publikováno 

každý den, jaká je průměrná délka příspěvku, zda účet používá vlákna, jaké platformy jsou 

používány k publikování příspěvků. Data byla získána pomocí tzv. API (Application 

Programming Interface) neboli rozhraní pro programování aplikací Twitteru (podrobněji viz 

kapitola 3.1.1 Výzkumná otázka a stanovení hypotéz) a uložena do tabulky (viz Příloha č. 1).  
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Vedle těchto proměnných jsou pak v kapitole 3.1.3 Doporučené postupy pro Twitter zkoumány 

i obecné vlastnosti twitterového profilu, jako existence profilové fotografie nebo zda je účet 

ověřený. 

Práce nezkoumá obsah textů příspěvků – pro účely výzkumu zaměřeného na vlastnosti 

příspěvků to není potřeba i proto, že například údaje o hashtagu nebo odkazu použitém v tweetu, 

tedy prvky, jež jsou technicky součástí textu příspěvku, jsou získatelné pomocí API. Ze stejného 

důvodu tento výzkum nevyžaduje tvorbu kódovací knihy.  

Zkoumán není ani dosah příspěvků, počet retweetů nebo počet reakcí „to se mi líbí“. Důvod je 

ten, že Reuters je agenturou celosvětovou, zatímco ČTK je agenturou „jenom“ národní. Reuters 

má tedy několikanásobně víc klientů, zaměstnanců, finančních zdrojů, logicky je tedy známější 

a na Twitteru má více sledujících. Také nelze porovnávat časy publikování příspěvků, protože 

většina klientů ČTK se nachází v jednom časovém pásmu, zatímco Reuters musí fungovat 

nepřetržitě. Agentury byly vybrány s vědomím těchto rozdílů a tyto rozdíly byly již od počátku 

zohledněny v návrhu výzkumu. Dalo by se namítnout, že tyto faktory mají vliv i na využívání 

možností Twitteru a z tohoto důvodu je problematické posuzovat obě agentury v rámci jedné 

analýzy. Autor je však toho názoru, že v případě rozmanitosti twitterových příspěvků velikostní 

rozdíl agentur nemá takový vliv díky menšímu počtu zpravodajských výstupů ČTK.28  

3.1.1 Výzkumná otázka a stanovení hypotéz 

Výzkumná otázka kvantitativního výzkumu zní:  

VO: Jak Česká tisková kancelář používá Twitter k šíření zpravodajského obsahu? 

Jak už bylo napsáno výše, cílem je zjistit, jak ČTK při sdílení zpravodajského obsahu využívá 

funkce dostupné na Twitteru a jak totéž činí agentura Reuters. Pro zodpovězení této otázky byly 

na základě rešerše a znalosti teorie stanoveny tři hypotézy: 

 

 

 

28 I podle šéfredaktorky ČTK Radky Matesové Markové obě agentury zveřejňují na sociálních sítích podobnou 

část obsahu: „Kdybych měla srovnat nás v poměru s nadnárodními agenturami, tak tam je kvantitativní rozdíl, ale 

pokud byste si zjistil podíl toho, co třeba i Reuters dávají na sítě, z celkového balíku, který vyprodukují, tak je to 

relativně málo.“ (Viz Příloha č. 17) 



 

 

28 

H1: ČTK na Twitteru využívá méně rozmanitý multimediální obsah než Reuters. 

První hypotéza se dívá na typ obsahu, který obě agentury na Twitteru sdílí – vedle odkazů 

Twitter nabízí možnost sdílet videa, obrázky nebo tzv. GIFy (animované obrázky). Autor se 

domnívá, že příspěvky Reuters jsou z tohoto hlediska pestřejší. 

H2: ČTK méně komunikuje s ostatními uživateli Twitteru než Reuters. 

Twitter umožňuje uživatelům (účtům) komunikovat s ostatními uživateli sdílením příspěvků  

a odpovídáním na ně nebo označováním účtů ve svých příspěvcích. Autor se domnívá, že 

Reuters využívá tyto metody interakce na Twitteru více než ČTK. 

H3: ČTK nepoužívá na Twitteru vhodné postupy. 

Existuje řada doporučených postupů pro efektivní používání Twitteru mediálními organizacemi 

i byznysy obecně, vypracované přímo společností Twitter, ale i společnostmi specializujícími 

se na analýzu sociálních médií (viz kapitola 3.1.3 Doporučené postupy pro Twitter). Autor se 

domnívá, že ČTK neužívá na Twitteru vhodné postupy. 

3.1.2 Metoda a průběh výzkumu 

Použitou metodou je kvantitativní analýza příspěvků na zpravodajských účtech České noviny 

(@ceskenoviny_cz) a Reuters (@Reuters) ve dnech 24. duben (pátek), 24. květen (neděle),  

24. červen (středa), 24. srpen (pondělí), 24. září (čtvrtek) a 24. říjen (sobota) roku 2020. Cílem 

bylo zahrnout do výzkumu různé dny v týdnu i prázdninový den. Kvůli výraznému rozdílu  

v počtu příspěvků (Příloha č. 1), který byl zjištěn už v procesu výběru tématu, se autor rozhodl, 

že bude analyzováno jen několik dnů, nakonec šest.  

Počet tweetů v jednotlivých dnech 

Datum ČTK (@ceskenoviny_cz) Reuters (@Reuters) 

24. duben 2020 (pátek) 26 473 

24. květen 2020 (neděle) 15 372 

24. červen 2020 (středa) 30 550 

24. srpen 2020 (pondělí) 18 448 

24. září 2020 (čtvrtek) 22 558 

24. říjen 2020 (sobota) 9 359 

Příloha č. 1: Přehled tweetů publikovaných agenturami, které jsou v práci analyzovány (tabulka) 

Pro sběr, analýzu i vizualizaci dat byl použit programovací jazyk R. Programovací jazyk R je 

určený pro statistické výpočty a grafické zobrazení dat. Možnosti jazyka jsou dále rozšiřovány 
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tzv. balíčky. Balíčky umožňují využívat API Twitteru pro získání dat (rtweet), pokročilé 

grafické vyobrazení výsledků (ggplot2), agregovat data, spojovat tabulky či modifikovat 

proměnné (dplyr) nebo pokročilou práci s textovými řetězci (stringr). 

Pro ověření třetí hypotézy (ČTK nepoužívá na Twitteru vhodné postupy.) byl vypracován 

přehled doporučených postupů pro používání Twitteru mediální organizacemi ale i firmami 

obecně (viz kapitola 3.1.3 Doporučené postupy pro Twitter).29 

3.1.3 Doporučené postupy pro Twitter 

Existuje řada článků, které radí lidem, firmám nebo institucím, jak platformu co nejlépe 

využívat. „Nejlépe“ pak je v prostředí sociálních médií i konkrétně těchto článků zkratkou pro 

„dosažení nejvyššího engagementu“. Pojem engagement, neboli zapojení či aktivita, má na 

sociálních sítích řadu forem: změna počtu sledujících/fanoušků, počet zhlédnutí nebo zobrazení 

obsahu, počet reakcí „to se mi líbí“, počet sdílení, reakcí a zmínek, dosah nebo přijaté zprávy. 

Engagement znamená, že uživatelé či zákazníci o značce, firmě, produktu nebo službě mluví 

(Dočekal, 2017). U značek a firem vede k lepšímu vztahu s uživateli a kvůli nastavení 

sociálních médií a jejich algoritmů se vyšší engagement pozitivně promítne do dosahu 

příspěvků (Eckstein, b.r). 

Twitter nezapomíná ani na novináře a mediální organizace. V jednom takovém článku popisuje, 

jak mají mediální organizace nejlépe zapojovat svá twitterová publika do konverzace (ang. 

engage) (Patel, 2018). Média podle článku mají být autentická, tedy dělat více než jen sdílet 

odkaz na své články a být „aktivní součástí komunity a zapojovat se do konverzací“. To 

zahrnuje označování relevantních lidí (s pomocí @) a odpovídání na cizí příspěvky. Dále by 

měla informovat o dění v reálném čase (tzv. „live tweeting“) nebo aktuální dění doplňovat 

zajímavostmi a ověřováním faktů v reálném čase přímo v příspěvcích (tzv. fact-checking). 

Autorka také doporučuje používat relevantní hashtagy. „Chcete-li optimalizovat svůj dosah, 

sledujte, které hashtagy a klíčová slova jsou populární.“ Zároveň by příspěvek neměl obsahovat 

více než dva nebo tři hashtagy. Z funkcí Twitteru by média měla dále využít živé vysílání nebo 

připnutí příspěvku na profilu. To umožňuje zvýraznit jeden příspěvek tím, že se ukazuje jako 

první na profilu účtu. Pro „přidání kontextu“ nad rámec jednoho příspěvku o délce 280 znaků 

článek doporučuje využívat tzv. vlákna. A pro představení vybraných příspěvků článek radí 

 

29 Funkce zmíněné v této kapitole jsou podrobněji popsané v kapitole 1.2.1 Základní funkce. 
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používat Momenty. Média by také měla v příspěvcích používat emotikony, fotografie  

(k jednomu příspěvku lze připojit až čtyři obrázky a v nich označit celkem 10 uživatelů) nebo 

tzv. GIFy (animované obrázky). „Tweety obsahující obrázky (včetně fotografií, snímků 

obrazovky, map grafů a grafik) mají až čtyřikrát lepší výkon než ty bez nich.“ V poslední řadě 

článek médiím radí umožnit uživatelům Twitteru hlasovat v anketách a vytvářet seznamy: 

„Vytvořte si na Twitteru seznam novinářů a editorů z vaší redakce, kteří se zabývají velkými 

příběhy. Sdílejte seznam a povzbuďte své sledující, aby jej sledovali pro komentáře a analýzy.“ 

Jiný článek od firmy Twitter, 30  tentokrát cílící obecně na firmy, vedle některých výše 

zmíněných tipů navíc přidává například doporučení sdílet videa, experimentovat (a poté zpětně 

analyzovat příspěvky), retweetovat příspěvky ostatních uživatelů a odpovídat na ně. 

Používat obrázky, videa, GIFy nebo hashtagy, označovat jiné uživatele nebo sdílet příspěvky 

ostatních uživatelů radí také firma Hootsuite, poskytovatel nástrojů pro správu sociálních médií, 

a to v souvislosti s algoritmem, který rozhoduje o zařazení příspěvků na algoritmizované časové 

ose (Sehl, 2020). 

Společnost Sprout Social, která poskytuje nástroje pro správu a analýzu sociálních sítí, nabízí 

devět tipů, jak mohou firmy efektivně používat Twitter a rozvíjet svou značku (Carter, 2019): 

1) Vytvořit rozsáhlou strategii včetně stanovení hlavního a dílčích cílů. Cíle mají být konkrétní 

a měřitelné, 2) vytvořit profil, který obsahuje obrázek, popisek, odkaz na web i v popisku, dále 

by měl mít ověření, mělo by se na něj odkazovat na jiných místech (např. na webu nebo  

v podpisu e-mailu), 3) správně používat hashtagy a dlouhodobě je monitorovat, 4) zveřejňovat 

příspěvky ve správný čas (i s pomocí analýzy příspěvků v nástroji Twitter Analytics) a alespoň 

jednou denně, 5) interagovat se svými publiky, tedy jim odpovídat, sdílet jejich příspěvky, 

sledovat je, používat ankety, označovat jiné uživatele a používat funkci označení příspěvků jako 

„to se mi líbí“. To vše pomůže ukázat, že za profilem jsou skuteční lidé, 6) vystupovat lidsky, 

„nebombardovat“ jen sledující obsahem, dodat příspěvkům osobnost, která by měla odpovídat 

tomu, jak se společnost prezentuje, 7) používat multimédia jako (živá) videa, obrázky, GIFy,  

8) monitorovat analytické nástroje pro sledování vlastních výsledků i výsledků konkurence 

nebo toho, co o značce říkají ostatní uživatelé Twitteru, 9) experimentovat s formáty jako živé 

video nebo tzv. Twitter Cards. To jsou vlastně náhledové obrázky či videa, které se v příspěvku 

 

30 What to Tweet. Twitter for Business [online]. Twitter, 2021. [cit. 12.3.2021]. Dostupné z: 

https://business.twitter.com/en/basics/what-to-tweet.html 

https://business.twitter.com/en/basics/what-to-tweet.html
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zobrazí, pokud příspěvek obsahuje odkaz a na webu, na nějž tento odkaz vede, byly Cards 

implementovány do kódu stránky.31 

Podle autorek knihy Jak na sítě (Losekoot a Vyhnánková, 2019, 133) tvoří konverzace mezi 

uživateli jádro systému Twitteru. Na druhou stranu, například zpravodajské kanály mohou 

fungovat i v případě, že pouze „vysílají do světa“. „I těmto účtům ale pomáhá, když reagují na 

to, že je někdo zmíní, odpovídají na dotazy, zapojují se do tematických konverzací, sledují 

relevantní účty a reagují na jejich obsah.“ Doporučují také retweetovat cizí příspěvky (Losekoot 

a Vyhnánková, 2019, 133). 

Nakonec je tu délka tweetů, která byla dříve omezená hranicí 140 znaků, ale v současné době 

je limit 280 znaků. V minulosti se ukázalo, že nejefektivnější je dodržovat délku 71–100 znaků 

(Lee, 2014), a toto doporučení platí v oblasti sociálních médií platí dodnes (Brown, 2020). 

Samotná společnost Twitter však doporučenou délku nikde neuvádí. 

Na základě výše popsaného budou hodnoceny vlastnosti a činnosti účtu Českých novin podle 

tří skupin: 1) stav profilu, 2) sdílení obsahu, 3) další aktivita. 

3.2 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní přístup na rozdíl od kvantitativního pracuje s tzv. měkkými daty, která jsou 

hodnocená jako „citlivá, jemná, podrobná a kontextová“ (Sedláková, 2014, 151). Soustředí se 

spíše na „jednotlivé jevy, jedince, případy a snaží se o nich vypovídat co 

nejpodrobněji“ (Sedláková, 2014, 151). Výzkumy kvalitativního typu se většinou ptají otázkou 

„jak“. Na rozdíl od kvantitativních výzkumných metod ty kvalitativní nejsou vždy 

standardizované, mohou jít více do hloubky a nejsou tolik replikovatelné (Trampota  

a Vojtěchovská, 2010, 18). 

Konkrétně je v tomto výzkumu využita metoda polostrukturovaného rozhovoru, který patří 

mezi nestandardizované kvalitativní formy dotazování. Polostrukturovaný rozhovor je také 

označovaný jako semistrukturovaný, řízený nebo rozhovor s návodem. Přestože pro tento typ 

rozhovoru vzniká už dopředu seznam otázek, „tato poměrně podrobná příprava nebrání tomu, 

 

31 Více o Twitter Cards včetně příkladu: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-

websites/cards/overview/summary-card-with-large-image 

https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/cards/overview/summary-card-with-large-image
https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/cards/overview/summary-card-with-large-image
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aby v návaznosti na průběh rozhovoru byly doplněny další otázky nebo některé upraveny čistě 

na základě aktuálního uvážení tazatele“ (Sedláková, 2014, 211).  

3.2.1 Cíl výzkumu  

Cílem kvalitativního výzkumu této práce je kromě zodpovězení otázky „jak“, tedy zjištění 

strategie pro sociálních média a Twitter, stejně jako názorů na ně a přístupu k nim, v České 

tiskové kanceláři, dále i nalezení odpovědi na „proč“, tedy objasnění výsledků kvantitativního 

výzkumu a doplnění kontextu, který nelze samotným kvantitativním výzkumem zjistit. Otázky 

rozhovoru vychází tedy ze znalostí teorie i kvantitativního výzkumu. 

3.2.2 Metoda a průběh rozhovoru 

Respondentkami rozhovoru byly z ČTK šéfredaktorka Radka Matesová Marková, která se měla 

vyjádřit k Českým novinám a jejich twitterovému účtu a také k roli Twitteru v práci novinářů 

ČTK, a mluvčí agentury Martina Vašíčková, jež měla poskytnout vhled do celkové strategie 

pro digitální komunikaci agentury. 

Respondentky po domluvě obdržely dopředu seznam otázek (Přílohy č. 15 a č. 16). Rozhovor 

se kvůli epidemické situaci konal online a nakonec probíhal s oběma respondentkami najednou. 

Z rozhovoru vznikla videonahrávka, která byla poté přepsána (Příloha č. 17) a na jejím základě 

byl proveden výzkum. 

Byla snaha spojit se i s agenturou Reuters, ale autor byl dvakrát odmítnut s vysvětlením, že 

podobných žádostí o zapojení do akademického výzkumu dostává agentura mnoho (Příloha  

č. 18).  
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4 Kvantitativní analýza příspěvků 

4.1 H1: ČTK na Twitteru využívá méně rozmanitý multimediální obsah než 

Reuters. 

K tweetům lze kromě odkazu přiložit (nahrát) i obrázek, video a GIF (animovaný obrázek). 

Odkazy se při správné konfiguraci webu, na který odkaz vede, navíc mohou zobrazit jako tzv. 

Twitter Cards. Twitter Cards mohou být statické, jako je tomu, když je náhledem fotografie, 

ale i dynamické, například lze přes ně přehrát video z YouTube.32 Analýza ukázala, že agentura 

Reuters v příspěvcích využívá jak odkazy, tak všechny výše zmíněné typy příloh (viz Příloha 

č. 2). ČTK naproti tomu používá pouze odkazy (Příloha č. 3). A zatímco na webu reuters.com 

jsou implementovány Twitter Cards, na ceskenoviny.cz nikoliv.33  

 

Příloha č. 2: Použití odkazů a multimédií v příspěvcích @Reuters (graf) 

Příloha č. 2 a č. 3 ukazují, že zatímco tweety ČTK obsahují ve všech případech pouze odkaz,  

u Reuters takto vypadá pouze 7,18 procenta příspěvků. Takové odkazy pak vedou například na 

web Reuters nebo na YouTube a obsahují tedy náhled (fotografie i videa) formátu Twitter Cards.   

 

32 Pokud tweet obsahuje náhled odkazu Twitter Cards) i například obrázek, v náhledu se zobrazí pouze jeden 

z těchto prvků, většinou obrázek. Odkaz je pak součástí textu a dá se na něj kliknout. 
33 Zjištěno pomocí nástroje Card validator: https://cards-dev.twitter.com/validator 

https://cards-dev.twitter.com/validator
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Většina (82,06 procenta) příspěvků Reuters obsahuje odkaz i obrázek, nahrané video, nebo GIF. 

Téměř 11 procent příspěvků Reuters pak obsahuje pouze multimediální obsah a žádný odkaz. 

Takové tweety tedy nejspíš nemají za cíl zvýšit návštěvnost webu, ale zaujmout a pobavit 

ostatní uživatele Twitteru či posílit známost agentury a samotného twitterového účtu. Příloha  

č. 4 ukazuje, jak jsou jednotlivé typy multimédií zastoupeny v příspěvcích účtu Reuters. Zhruba 

dvě třetiny tweetů Reuters obsahují obrázek, jež jsou tak nejpoužívanější přílohou, následují je 

videa (24,08 procenta). GIFy nejsou v Reuters příliš používány. 

Twitterový účet Reuters je tedy z vizuálního hlediska mnohem bohatší – díky kombinaci příloh 

a fungujících náhledů nebyl nalezen tweet, který by obsahoval pouze prostý text bez jakékoliv 

vizuální složky. Oproti tomu u ČTK se všechny příspěvky zobrazují jako prostý text, a to včetně 

odkazu. První hypotéza byla tedy ve všech ohledech potvrzena. 

 

Příloha č. 4: Typy multimédií zveřejněných na účtu @Reuters (graf) 

4.2 H2: ČTK méně komunikuje s ostatními uživateli Twitteru než Reuters. 

Příloha č. 5 ukazuje, jak agentury využívají jednu ze základních funkcí platformy, a to možnost 

zmínit ostatní uživatele/účty. ČTK ve svých příspěvcích nikoho neoznačuje. U Reuters zmínku 

jiného účtu obsahuje necelých sedm procent tweetů, tedy zhruba každý čtrnáctý. Mezi 

zmiňovanými účty jsou profily novinářů agentury nebo další agenturní profily jako 

@ReutersGraphics, @reuterspictures nebo @Breakingviews, ale i profily Světové 

zdravotnické organizace a PETA (nezisková organizace bojující za práva zvířat). 
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Příloha č. 5: Procento příspěvků, které někoho zmiňují (graf) 

Podobně to vypadá s využíváním funkce odpovědi: ČTK vůbec, Reuters poměrně málo, zhruba 

v jednom procentu příspěvků (Příloha č. 6). Zajímavější je zjištění, že většina těchto odpovědí 

je směřována jiným příspěvkům účtu Reuters (Příloha č. 7). Tím vznikají tzv. vlákna, která 

slouží k doplnění, rozšíření nebo aktualizaci informací v předchozím tweetu. 

ČTK také vůbec nepoužívá retweety ani quote tweety. U Reuters retweety tvoří zhruba pět 

procent příspěvků. Takzvané quote tweety, tedy příspěvky, které obsahují přiložený tweet (resp. 

jeho URL adresu) a komentář, pak jsou i v případě Reuters zastoupené v zanedbatelném 

množství (0,05 procenta) (Příloha č. 8). 
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Příloha č. 8: Procento retweetů z celkového počtu příspěvků (graf) 

Poslední analyzovanou proměnnou této části bylo používání hashtagů. Zde se ukázalo, že ČTK 

používá hashtagy mnohem častěji než Reuters. Alespoň jeden hashtag obsahuje 12,5 procenta 

tweetů Českých novin, u Reuters je toto číslo o téměř 11 procentních bodů nižší (Příloha č. 9).  

 

Příloha č. 9: Procento příspěvků s hashtagem z celkového počtu příspěvků (graf) 
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Bližší pohled pak ukazuje, v jakém počtu agentury hashtagy používají, pokud se rozhodnou je 

použít. ČTK i Reuters obdobně využívají skoro vždy jeden hashtag, výjimečně dva. U ČTK byl 

v téměř 87 procentech případů použit jeden hashtag (Příloha č. 10), u Reuters ve více než 97 

procentech případů (Příloha č. 11). ČTK pak častěji než Reuters použila hashtagy dva.  

I v případě interakce byla hypotéza potvrzena. Agentura Reuters více zmiňuje ostatní uživatele, 

sdílí jejich tweety a odpovídá na příspěvky – zejména na vlastní, čímž vytváří vlákna příspěvků. 

Výjimkou jsou hashtagy, se kterými pracuje ČTK aktivněji, a dokonce častěji použije více než 

jeden hashtag. 

 

 

  

Příloha č. 10: Počty hashtagů v příspěvcích ČTK (graf) 
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Příloha č. 11: Počty hashtagů v příspěvcích Reuters (graf) 

4.3 H3: ČTK nepoužívá na Twitteru vhodné postupy. 

4.3.1 Stav profilu 

Profil @ceskenoviny_cz se v popisku prezentuje následovně: „Zpravodajský server ČTK 

ceskenoviny.cz. Informace z domova, ze světa, kultury, ekonomiky a sportu. Spolehlivost, 

rychlost, nezávislost.“ Obsahuje tedy základní informaci o tom, čí profil je, dále odkaz na web, 

témata, která se na účtu a webu objevují, a heslo agentury. Odkaz na web lze najít také v kolonce 

tomu určené. Na twitterový účet je také odkazováno přímo na webu Českých novin, konkrétně 

v patičce webu, která se zobrazuje na všech stránkách webu a obsahuje odkazy i na profily ČTK 

na dalších sociálních sítích, aplikaci nebo newsletter. Účet má profilový obrázek. Toto vše je 

v souladu s doporučeními. 

Nedostatkem účtu je, že nemá ověření ani připnutý příspěvek. O ověření bylo dříve možné 

požádat přes oficiální formulář, nyní je tento program pozastavený. Předpokládá se, že bude 

znovu spuštěn v roce 2021.34 Účet také nemá nastavený obrázek v záhlaví profilu. 

 

 

34 About verified accounts. Twitter Help Center. Twitter, 2021 [cit. 18.3.2021]. Dostupné z: 

https://help.twitter.com/en/managing-your-account/about-twitter-verified-accounts 

https://help.twitter.com/en/managing-your-account/about-twitter-verified-accounts
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4.3.2 Sdílení obsahu 

Účet sdílí průměrně 20 příspěvků denně. Průměrná délka příspěvku je 82 znaků, když ale 

odečteme 24 znaků, což je délka odkazů, průměrná délka textu příspěvku (včetně hashtagů) je 

58 znaků (viz Příloha č. 12). To je méně než doporučená délka 71–100 znaků. Účet Reuters  

je oproti tomu s průměrnou délkou textů příspěvků 102 v doporučovaném rozmezí. 

Jak ukázala předchozí analýza, ČTK do všech příspěvků vkládá pouze odkazy (Příloha č. 3), 

nepoužívá multimediální obsah (obrázky, videa a GIFy), neretweetuje a nepoužívá quote tweety 

(Příloha č. 8), nezmiňuje jiné uživatele (Příloha č. 5) ani nepoužívá funkci odpovědi (Příloha  

č. 6). Tím pádem ani nepoužívá vlákna. Odkazy na web Českých novin navíc nezobrazují tzv. 

Twitter Cards. Agentura Reuters všechny tyto činnosti dělá (Příloha č. 2 a č. 4), avšak je nutné 

říct, že funkci odpovědi používá velmi málo a takřka výlučně k tvorbě vláken (Příloha č. 7). 

ČTK se naopak poměrně daří používat hashtagy (z hlediska četnosti lépe než Reuters, viz 

Příloha č. 9), a dokonce i nepřekračovat maximální doporučený počet hashtagů na příspěvek 

(Příloha č. 10).  

Přestože pouhé sdílení obsahu si podle Losekoot a Vyhnánkové (2019, 134) média mohou 

dovolit, interakce s uživateli je jádrem Twitteru. Přímo firma Twitter (Patel 2018) i společnosti 

jako Sprout Social (Carter, 2019) doporučují médiím i firmám obecně, aby byly aktivní součástí 

platformy, komunikovaly se svými publiky a ukázaly, že za profilem stojí skutečné lidské 

bytosti. 
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Příloha č. 12: Průměrná délka tweetů ČTK a Reuters (graf)35 

Možným vysvětlením jednosměrné a vizuálně chudé komunikace ČTK je způsob, jakým jsou 

na účtech zveřejňovány tweety. Zatímco publikování obsahu na Českých novinách je na první 

pohled zcela automatizováno a všechny příspěvky pochází z jednoho zdroje (Příloha č. 13), 

v Reuters používají různé nástroje (Příloha č. 14) jak přímo od Twitteru, tak od externích 

poskytovatelů (např. Social Flow).  

True Anthem, služba využitá agenturou Reuters při publikování přes 56 procent příspěvků  

(a tedy nejpoužívanější platforma), také slouží k automatickému publikování zpravodajského 

obsahu na sociálních sítích. 36  Podle analýzy se však na rozdíl od ČTK u Reuters tato 

automatizace neprojevuje negativně, například absencí fotografií v tweetech. V případě ČTK 

je podle šéfredaktorky zpravodajství Markové absence fotografií v tweetech přímým 

důsledkem omezení programu na automatické zveřejňování příspěvků, který publikaci 

fotografií neumožňuje. Fakt, že účet nikdo aktivně nespravuje, vychází z nedostatku personálu, 

který by tuto pozici mohl vykonávat (viz Příloha č. 17). 

 

35 Rozdíl mezi průměrnou délkou příspěvků a průměrnou délkou čistých textů příspěvků nečiní u Reuters 24 

proto, že zatímco všechny tweety Reuters obsahují text, „jen“ zhruba 89 procent tweetů obsahuje odkaz. U ČTK 

všechny příspěvky obsahují text i odkaz. 
36 „Jsme průkopníci v používání umělé inteligence k identifikaci správného obsahu pro sociální publika a jeho 

následném publikování ve správný čas.“ Viz: https://www.trueanthem.com/about/ 

https://www.trueanthem.com/about/
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Příloha č. 14: Platformy a nástroje použité k publikování na účtu @Reuters (graf) 

4.3.3 Další aktivita 

Funkce Momenty37 a Seznamy38 ČTK na zpravodajském účtu také nepoužívá. Tlačítkem „to se 

mi líbí“ pak bylo z agenturního profilu ve sledovaných dnech označeno nula příspěvků,39 

v historii účtu lze pak najít tři takto označené tweety.40 To opět souvisí s tím, že zpravodajský 

účet ČTK naprostou většinu času funguje automaticky a z není nikdo, kdo by ho spravoval 

(například manažer či editor sociálních médií) (viz Příloha č. 17). 

V případě třetí hypotézy se tak ukázalo, že ČTK nepoužívá na Twitteru doporučené funkce  

a tedy ani vhodné postupy. 

  

 

37 Momenty vytvořené účtem lze najít na: https://twitter.com/ceskenoviny_cz/moments 
38 Seznamy vytvořené účtem lze najít na: https://twitter.com/ceskenoviny_cz/lists 
39 Příspěvky označené jako „to se mi líbí“ lze najít na: https://twitter.com/ceskenoviny_cz/likes 
40 K 2. 4. 2021 

https://twitter.com/ceskenoviny_cz/moments
https://twitter.com/ceskenoviny_cz/lists
https://twitter.com/ceskenoviny_cz/likes
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5 Polostrukturovaný rozhovor o ČTK na sociálních sítích 

Výsledky kvalitativního výzkumu, který se zaměřoval na fungování ČTK a jejích zaměstnanců 

na sociálních sítí včetně Twitteru, jsou pro přehlednou prezentaci rozdělené do čtyř částí: 

Funkce sociálních sítí; Omezení sociálních sítí; Fungování na Twitteru; Využití Twitteru  

v novinářské práci.  

5.1 Funkce sociálních sítí 

V kapitole 2.2 Agentury v digitální době se píše, že sociální sítě mohou plnit v agenturách 

mnoho užitečných funkcí, přesný vztah se však odvíjí mimo jiné od obchodního modelu 

agentury. Stejné to je i v ČTK, jak uvedly v rozhovoru šéfredaktorka zpravodajství Radka 

Matesová Marková a mluvčí agentury Martina Vašíčková.  

Sociální sítě jsou podle Vašíčkové zaměřené spíše na koncové uživatele (B2C), proto pro ČTK, 

jejíž obchodní model je převážně B2B (stejně jako model řady dalších agentur), jsou z hlediska 

firemní komunikace spíše doplňkem k šíření dobrého jména a značky. Například firemní 

twitterový účet @CTK_cz je aktivněji spravován zhruba od roku 2018. „V roce 2018, kdy bylo 

100leté výročí ČTK, jsme se rozhodli, že toho momentu využijeme a že se více otevřeme 

veřejnosti, a s tím souviselo i to, že jsme se začali o Twitter o něco víc starat,“ uvedla Marková. 

Firemní komunikace na sociálních sítích zahrnuje informování o veřejných akcích ČTK, 

oceněních získaných novináři agentury nebo sdílení novinek z agentury. Pravidelná anketa  

o fotografii měsíce už třetím ročníkem umožňuje uživatelům Facebooku vybírat fotografii 

měsíce, které jsou pak součástí celopodnikové ankety o fotografii roku. Na facebookový profil 

dále přidávají obsah editoři Českých novin. „Zveřejňují tam to, co by podle nich mohlo 

zaujmout i lidi na sociálních sítích.“ 

Vedle firemní komunikace mají sociální sítě význam i pro nemediální produkty ČTK, které 

v roce 2019 tvořily třetinu celkových výnosů (Vojtěchovská, 2019). Produkty jako Akademie 

ČTK (mediální tréninky a vzdělávací kurzy) a Protext ČTK (PR služby) mají například na 

Facebooku samostatné stránky, pomocí kterých může ČTK oslovovat cílové skupiny. Přímé 

přenosy poskytované Protextem jsou také vysílány na Facebooku Protextu nebo YouTube. Tyto 

profily tedy cílí na koncového klienta (B2C). 

Firemní komunikaci a komunikaci nemediálních produktů lze také do určité míry propojit. 

„Pokud je třeba u Akademie něco výjimečného, není problém to přesdílet na firemní 
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stránku,“ říká Marková. Přímé přenosy vysílané stránkou Protext ČTK pak bývají sdíleny na 

firemní facebookové stránce (sdíleny, nikoliv živě vysílány), na které se tedy setkávají firemní 

zprávy, nemediální produkty i vybrané zpravodajské výstupy původně publikované na Českých 

novinách. V zásadě je ale snaha dodržovat na Facebooku rozdělení firemní stránka–Akademie–

Protext kvůli odlišným cílovým skupinám i kvůli tomu, že nelze úplně propojit zpravodajské  

a PR služby agentury. 

Agentura dále podle Vašíčkové vyhodnocuje data o úspěšnosti příspěvků na sociálních sítích, 

jednak pro klienty (například oddělení Protext klientům poskytuje statistiky o živých 

přenosech), jednak pro své interní potřeby. „Posledního půl roku to začínáme sledovat a dělat 

analýzy. U Facebooku i Twitteru (mluví o firemních účtech, pozn. autora) pak to, co je 

oblíbenější, sdílíme častěji, například které fotky jsou oblíbené apod.“ 

Z hlediska zpravodajství slouží sociální sítě, zejména Facebook, jako zdroj zpětné vazby – lidé 

tam ČTK například upozorňují na chyby. Data o úspěšnosti příspěvků pro zpravodajství nejsou 

relevantní a zpravodajství se reakcemi dalších uživatelů neřídí. „Máme rozsáhlé monitorovací 

nástroje, které se týkají publicity u našich klientů, tedy u médií, a celkově publicity na internetu 

i v tištených médiích. To vidíme neustále a z toho vycházíme při řízení zpravodajství.“  

Aktivita novinářů z ostatních médií na Twitteru pak je podle Markové pro ČTK zdrojem 

inspirace, umožňuje jim monitorovat, čemu se ostatní novináři věnují. „Vidíte, o čem se tam ti 

novináři baví, co začínají rozebírat. A vzhledem k tomu, že naši klienti jsou primárně média, 

tak nám toto slouží jako vodítko.“ 

5.2 Omezení sociálních sítí 

Komunikace na sociálních sítích má ale své limity, které jsou znatelné obzvlášť  

u zpravodajského obsahu a u komunikace na Twitteru. Vychází z byznysového modelu 

agentury, kdy dvě třetiny zisků pochází ze zpravodajských služeb poskytovaných médiím 

(Vojtěchovská, 2019). Z toho důvodu podle Markové tiskové agentury nepoužívají běžné 

strategie. „Ta linka pro nás není agentura–čtenář, ale agentura–médium–čtenář, a to, co jde od 

nás ke čtenáři, je vlastně jen malá výseč, jenom ukázka servisu, ukázka zpravodajství.“ 

ČTK tedy zveřejňuje na webu České noviny pouze 15 procent obsahu, zhruba 50 až 60 zpráv 

z asi 500 zpráv publikovaných ČTK. Pomocí Českých noviny ČTK sleduje, jaká jsou populární 

témata, zkouší nové funkce, které poté nabízí odběratelům (widgety, infografiky apod.) nebo 

prodává reklamu. Na zpravodajském účtu na Twitteru (@ceskenoviny_cz) se pak zveřejňuje 
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jen část těchto 15 procent, podle analýzy zhruba 20 zpráv denně. „Tiskové agentury obecně 

nemohou mít stejnou strategii jako jiná média, která si na Twitteru vlastně dělají reklamu a cílí 

přímo na čtenáře. My jsme mezistupeň. Z toho důvodu vidíte, že pohyb agentur na sociálních 

sítích je mnohem ‚chudší‘ než pohyb klasických médií,“ pokračuje Marková. Tím Marková 

nepřímo vysvětlila, proč agentura na Twitteru víc nekomunikuje se čtenáři – Twitter v agentuře 

nemá plnit tuto funkci. Z hlediska interakce s publiky na sociálních sítích je ČTK nejaktivnější 

patrně na Facebooku, kde organizuje pravidelnou anketu o fotografii měsíce nebo přijímá 

upozornění na chyby (zatímco firemní ani zpravodajský twitterový účet není možné 

kontaktovat přes soukromé zprávy). 

Stejně podle Markové postupují i větší agentury jako Reuters, které sice zveřejní každý den na 

Twitteru více příspěvků, ale ve výsledku se jedná opět jen o zlomek denní produkce. „To samé 

dělá AFP, AP. Důležitá věc, kterou je potřeba u agentur zmínit, je ta, že agentury mají ve svém 

zpravodajském servisu moduly nejrychlejšího zpravodajství, například headline servis. To 

nemůžou dávat na sítě, protože v ten moment by vám za to nikdo neplatil.“ 

Příkladem situace, kdy sociální sítě mohou být ohrožením pro obchodní model agentury, je 

anglickojazyčný twitterový účet @CTK_news. Poslední příspěvky na účtu byly zveřejněny  

3. dubna 2016, i tak se ale jedná o druhý nejsledovanější twitterový profil ČTK. Anglický 

zpravodajský servis ČTK je menší než český, jedná se zhruba o 50 zpráv denně, z toho na 

Twitteru jich podle Markové bylo dříve publikováno asi 10. Jeho hlavními odběrateli jsou 

zhruba z poloviny ambasády a dále zahraniční média. „Postupně se nám začalo stávat, že 

ambasády servis vypovídaly, protože jim stačilo to, co našly na Twitteru a na Českých novinách. 

Před pár lety jsme tedy rozhodli, že anglický servis už volně dostupný nebude, že bude pouze 

pro předplatitele a z toho důvodu se uspal i twitterový účet.“ To tedy potvrzuje slova Mejíi 

Ramose (2014), že omezené možnosti využití nových komunikačních kanálů mají ty agentury, 

které spoléhají primárně na model B2B a informace (zprávy) musí dostat v první řadě ke svým 

klientům. 

Podobný názor mají podle Markové i ostatní (zahraniční) agentury: Sociální sítě pro ně nejsou 

klíčové a vědí, že musí být opatrné, aby přílišnou aktivitou neohrozily své podnikání. Schůzím 

oborových organizací jako MINDS nebo EANA tak dominují témata jako monitoring, 

automatizace a robotizace zpravodajství apod., nikoliv sociální sítě. 
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Marková Twitter za konkurenci zpravodajského servisu ČTK nepovažuje, přestože takové 

obavy před 10 lety panovaly – například zda Twitter, platforma obsahující často krátké, aktuální, 

zpravodajské příspěvky, neohrozí tehdy stále relativně nový headline servis. Politici nebo 

instituce ale začali používat Twitter k jednosměrné komunikaci s veřejností. Pro ČTK tedy 

Twitter představuje nový potencionální zdroj zpráv. „Ne vždy tam máte souvislosti (zpravidla 

je tam vůbec nemáte), ne vždy tam máte oponenturu (pak na to třeba někdo zareaguje, ale taky 

nemusí), velmi často je třeba spoustu věcí dovysvětlit, rozšířit, případně ověřit, takže v tuto 

chvíli si obecně myslím, že z hlediska agenturního byznysu Twitter je velmi dobrý pomocník, 

ale není to něco, co by nás ohrozilo.“ K úbytku klientů nedošlo a headline servis v průběhu let 

získal nové odběratele. 

5.3 Fungování na Twitteru 

Z šesti twitterových profilů patřících ČTK je pouze jeden aktivně spravován, a to firemní profil 

@CTK_cz. O ten se stará primárně mluvčí agentury Martina Vašíčková, stejně jako o firemní 

profil na Facebooku. Anglickojazyčný účet není aktivní, jak bylo popsáno v kapitole 5.2 

Omezení sociálních sítí. Zbývající čtyři účty – České noviny, Finanční noviny, Sportovní 

noviny a Magazín Českých novin – jsou kompletně automatizované. Tyto čtyři účty všechny 

zveřejňují obsah z webu České noviny a vychází z toho, že dříve existovaly čtyři oddělené weby 

ČTK. To, co se zveřejní na jednom z těchto čtyř účtů, se zpravidla nezveřejní na jiném.  

Účet @ceskenoviny_cz je „skriptovaná výseč toho, co se děje na homepage“. O tom, jaký obsah 

se objeví na hlavní stránce, pak rozhodují editoři Českých novin. Při výběru vychází 

z fungování servisu ČTK, který se opírá o metadata a zpravodajské priority (1–5). „(Editoři) 

logicky dávají na homepage věci flešového charakteru, kdy vychází headline s prioritou 1. To 

ale nemusí být jediné kritérium. Vyplývá to i z toho, jaký je tok daného dne. Dnes tam máte 

každé ráno, jaká je situace z hlediska počasí, nebo tam je výraznější zpráva z noci.“ Skript poté 

obsah publikovaný na hlavní stránce zveřejní na Twitteru.  

Automatizace ovlivňuje i (ne)přítomnost hashtagů v příspěvcích. V redakčním systému ČTK 

se nachází tabulka klíčových slov a k některým jsou přiřazené i hashtagy. Užití hashtagů tedy 

nevychází z toho, co se zrovna děje a jaké jsou populární či relevantní, ale z toho, které byly 

kdysi zapsané do tabulky klíčových slov. Přestože tedy ČTK využívá na Twitteru hashtagy více 

než Reuters, relevantnost použitých hashtagů je otázkou pro samostatný výzkum. Součástí 

programu dále není publikace fotografií, přestože články na Českých novinách vždy obsahují 
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náhledový obrázek. Z toho důvodu a ve spojení s tím, že na webu nefungují Twitter Cards, se 

twitterové příspěvky zobrazují jako prostý text a mohou snadněji zapadnout mezi ostatními 

příspěvky. Na ruční plnění zpravodajského účtu ČTK „nemá kapacitu“. 

Absenci vláken Marková vysvětluje i obchodním modelem agentury, kdy primární je, aby 

odběratelé obdrželi zprávy ve zpravodajském servisu, než aby se objevily na sociálních sítích. 

„Vlákna mají větší smysl v případě, že twitterový účet kopíruje přesně i tok informací, breaking 

news/headlinů. My headliny a fleše na Twitter nedáváme, je to náš produkt, který je součástí 

placeného servisu.“ 

Kromě programu tedy na zpravodajský twitterový účet @ceskenoviny_cz nikdo nedohlíží. 

ČTK nemá pro Twitter ani ostatní platformy manažera či editora sociálních sítí jako některá 

jiná média. Firemní kanály spravuje hlavně Martina Vašíčková a například instagramový profil 

mají na starosti externistky a „jde trochu svou cestou“. 

Agentura do budoucna žádné změny (jako například zřízení týmu pro správu sociálních sítí) 

neplánuje, protože pro ni sociální sítě nejsou prioritou. 

5.4 Využití Twitteru v novinářské práci 

Ve vztahu k novinářské práci je názor šéfredaktorky zpravodajství Markové jasný: „Bez 

Twitteru novinář agenturního formátu nemůže fungovat, myslím tedy z hlediska zdrojů.“ Jedná 

se o významný zdroj, ke kterému je podle Markové třeba přistupovat kriticky. „Musíte se doptat, 

musíte to doověřit, ale je to zdroj, který může fungovat i sám o sobě u ověřených, spolehlivých, 

oficiálních účtů.“ 

Novináři ČTK neboli četkaři při vystupování na sociálních sítích musí dodržovat Kodex ČTK 

a zejména pak Zásady pro tvorbu zpravodajství, interní pravidla, která se věnují i tomu, jak „se 

má četkař chovat na sociálních sítích, jak má vystupovat, jsou tam klasická pravidla jako že 

jakmile je někdo novinář, musí si uvědomit, že vždy ho budou spojovat s médiem – novinář 

není anonymní osoba“. Obsahují i doporučení, jak reagovat na kritiku. 

Podle Markové novináři ČTK nemají s pravidly problém. Na sociálních sítích příliš aktivní 

nejsou, nezapojují se do diskuzí, i protože ví, že „tisková agentura nikdy nic nekomentuje“. 

Agentura jim však aktivitu na sociálních sítích nezakazuje. „Podporujeme je v tom, aby 

zajímavé věci ze své práce sdíleli.“ Někteří redaktoři podle Markové například na Twitteru 
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zveřejňují vlákna příspěvků reagující na aktuální dění, „ale nikdy nesmí dříve, než (zprávy, 

pozn. autora) vyjdou v servisu“. 

Na otázku, zda se ČTK chystá v příspěvcích na Twitteru začít označovat účty novinářů (autorů 

sdílených článků), jako to dělají jiná média, Marková odpověděla, že to v plánu není. Jednak 

proto, že jména autorů agentura nezveřejňuje ani u samotných zpráv (obsahují pouze signaturu), 

jednak proto, že novináři ČTK na Twitteru aktivně nevystupují. „Nemyslím si, že by to škodilo. 

Co si budeme povídat, my sice máme v servisu také autorské materiály, ale agentura nestojí na 

autorských a exkluzivních materiálech, stojí úplně na něčem jiném.“  
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6 Diskuse 

V kvantitativní části se za pomocí analýzy ukázalo, že ve srovnání s Reuters Česká tisková 

kancelář využívá na Twitteru méně rozmanitý multimediální obsah, jako jsou obrázky nebo 

videa – její příspěvky obsahují pouze odkaz na článek – a méně komunikuje s ostatními 

uživateli formou retweetů nebo zmínek. Aktivita zpravodajského ČTK na Twitteru navíc 

nesplňuje doporučení pro používání této platformy, která pochází přímo od společnosti Twitter 

i od firem, které se věnují analýze sociálních sítí. Vedle absence multimediálního obsahu  

a interakce s ostatními uživateli lze zmínit například nedodržování doporučené délky příspěvků. 

Tyto nedostatky vedou k nižšímu výkonu tweetů agentury, mimo jiné i proto, že používání 

obrázků, videí či GIFů a označování či retweetování ostatních uživatelů jsou zohledňovány 

algoritmem Twitteru. Došlo tak k potvrzení všech tří hypotéz kvantitativní části. 

Kvalitativní část, tedy polostrukturovaný rozhovor s šéfredaktorkou zpravodajství ČTK 

Radkou Matesovou Markovou a mluvčí ČTK Martinou Vašíčkovou, seznámil autora s rolí 

sociálních sítí v České tiskové kanceláři, a to včetně příležitostí a omezení digitálních platforem 

v kontextu fungování agentury.41 

Z rozhovoru vyplynulo, že pro ČTK, jejímž primárním zdrojem příjmů jsou média, nejsou 

sociální sítě prioritou. Z hlediska firemní komunikace slouží k prezentaci agentury, jejích 

novinářů, úspěchů a zajímavostí o ní směrem k veřejnosti nebo jako zdroj zpětné vazby. Dále 

umožňuje agentuře nabízet některé své produkty (jako kurzy Akademie ČTK nebo fotobanku) 

a poskytovat klientům služby v rámci divize Protext (jako živé přenosy na Facebooku). Pro 

novináře ČTK je Twitter důležitým, dokonce nezbytným, novinářským zdrojem, a to díky 

aktivitě politiků i institucí na platformě. K takovým informacím je třeba přistupovat kriticky  

a ověřovat je, avšak Twitter funguje i jako zdroj sám o sobě. Pravidla pro vystupování novinářů 

na sociálních sítích jsou definována v interních dokumentech a novináři s nimi nemají problém. 

Většina novinářů ČTK na Twitteru aktivně nevystupuje, nekomentuje. 

V případě zpravodajství agentura musí hlídat, aby přílišnou aktivitou neohrozila svůj obchodní 

model, protože jejími klienty jsou hlavně česká zpravodajská média. Na webu České noviny se 

tak objeví jen 10–15 procent agenturní produkce, což odpovídá 50–60 zprávám denně. Na 

 

41 Jak bylo uvedeno v úvodu bakalářské práce, místo Martiny Vašíčkové měl být původně zpovídán ředitel pro 

strategie a rozvoj Jaroslav Kábele. 
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nejsledovanější agenturní twitterový účet, @ceskenoviny_cz, je poté publikováno zhruba 20 

nejdůležitějších zpráv (zprávy z hlavní stránky webu). České noviny tedy slouží jako ukázka 

servisu, prostor pro testování nových funkcí a prodej reklamy nebo zdroj o tom, jaké zprávy 

jsou zrovna populární.  

Nízká důležitost sociálních sítí v ČTK se tak odráží i v tom, kdo a jak se jim věnuje. Většinu 

firemních účtů má na starosti Martina Vašíčková, zpravodajské účty na Twitteru jsou pak zcela 

automatizované. 

Rozhovor dále ukázal, že nedostatky zpravodajského účtu @ceskenoviny_cz jako absence 

obrázků v příspěvcích, takřka nulová interakce s ostatními uživateli a jejich příspěvky a obecně 

nedodržování vhodných postupů na síti jsou způsobeny kompletní automatizací (a jejími 

omezenými funkcemi) a nízkým významem, který tento zpravodajský kanál má. Nedostatky 

automatizovaného systému jako neschopnost přidat k tweetu obrázek ČTK v současnosti 

nechystá opravit. Zřízení oddělení sociálních sítí ČTK také neplánuje, prioritou zůstávají klienti, 

tedy novináři. I tak ale agentura sbírá data o úspěšnosti obsahu na sociálních sítích a má 

vypracovanou strategii. Data jsou však relevantní pouze pro firemní komunikaci a obchodní 

oddělení, nikoliv pro zpravodajství, které využívá jiné monitorovací nástroje. 

Pro sběr, kvantitativní analýzu a vizualizaci dat byl použit programovací jazyk R. Balíček 

rtweet se ukázal být velmi užitečný pro sběr dat z Twitteru, avšak autor narazil i na řadu 

komplikací. První, se kterou se počítalo, se týkala omezení API, které umožňuje stáhnout 

maximálně 3200 příspěvků. To se podařilo obejít zvýšením frekvence stahování dat. Další se 

týkala sloupce media_type (doslova typ média). Ačkoliv název napovídá, že sloupec obsahuje 

informace o typu média přiloženého k tweetu, hodnota byla vždy buď nulová, nebo 

„photo“ (fotografie). Informace o typu média tak musela být získána ze sloupce, který 

obsahoval URL adresu přílohy, z níž se dalo vyčíst, zda se jedná o video, obrázek nebo GIF. 

Samostatnou oblastí byly retweety, které musely být z většinové části analýzy úplně vyloučeny. 

Data totiž například ukazovala, že retweety neměly multimediální přílohu, i když příspěvek 

přílohu měl. Sloupec, který měl obsahovat informaci o účtu zmíněném pomocí zavináče, místo 

toho ukazoval informaci účtu, který zveřejnil původní tweet. A sloupec, označující platformu, 

ze které byl tweet publikován, označoval v případě retweetů zdroj původního příspěvku,  

a nikoliv kde bylo provedeno retweetnutí. 
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Další problém, který se netýkal R a s nímž se počítalo už při návrhu výzkumu, spočíval 

v rozdílu v počtu příspěvků, které obě agentury každý den publikují (v průměru 20 na den  

u ČTK vs. 460 u Reuters). V ideální situaci by nebyl velikostní rozdíl mezi porovnávanými 

soubory dat takový, avšak u srovnání národní a celosvětové agentury byl tento rozdíl 

nevyhnutelný. 

Práce s programovacím jazykem R má tu výhodu, že otevírá prostor pro další výzkum  

v budoucnosti. Použité funkce mohou být snadno upraveny (většinou by stačilo upravit jen 

název analyzovaného účtu) a použity k obdobné analýze jiných twitterových účtů či 

k zopakování výzkumu z této práce, buď za účelem kontroly výsledků, nebo s cílem  

v budoucnu porovnat výsledky se současným stavem. Podobně by mohlo být analyzováno 

například více účtů agentur (do zkoumaného souboru by šlo zahrnout další národní a světové 

agentury) nebo ostatní zpravodajská média z Česka i ze zahraničí. 

Další prostor pro budoucí výzkum spočívá v možnosti obdobně analyzovat profily agentur či 

médií na jiných sociálních sítích. Nabízí se Instagram, kde rychlým tempem roste popularita 

konzumace zpravodajství (v roce 2020 byla dvojnásobná oproti 2018) a očekává se, že v roce 

2021 tato sociální síť překoná jako zdroj zpráv i Twitter (Newman aj., 2020). Samozřejmě, bylo 

by nezbytné vzít v potaz, že na Instagramu jsou důležité jiné vlastnosti příspěvku a odlišně 

fungují i jeho algoritmus a API. 

V poslední řadě se nabízí možnost zkoumat vedle vlastností příspěvků i jejich obsah pro získání 

lepší představy třeba o tom, jakým jazykem agentury (či jiná média) komunikují se svými čtenář 

nebo jak relevantní hashtagy používají. 

6.1 Doporučení 

Autor se domnívá, že zvýšení kvality zpravodajského profilu ČTK by mělo pozitivní vliv 

z hlediska firemní prezentace i obchodního modelu agentury. Vyšší zapojení publik se může 

pozitivně promítnout i do dosahu příspěvků, což by v návaznosti vedlo ke zvýšení povědomí  

o agentuře, jejích zaměstnancích, veřejných akcích i B2C produktech jako Akademie ČTK  

a k získání většího množství zpětné vazby od uživatelů sociálních sítí. Pokud by se zároveň 

zvýšila návštěvnost webu České noviny jako místa, kam směřuji odkazy v tweetech účtu 

@ceskenoviny_cz i v popisku profilu, ČTK by získala přesnější informace o popularitě 

jednotlivých témat a testovaných funkcí a mohly by se zvýšit příjmy z reklamy na tomto webu. 
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Na základě kvantitativního a kvalitativního výzkumu a s přihlédnutím k přístupu ČTK 

k sociálním sítím, včetně zdrojů vynaložených na jejich správu a plánům, které v této oblasti 

ČTK má, autor připravil pro Českou tiskovou kancelář tři doporučení, která by mohla docílit 

zvýšení engagementu a s tím souvisejících benefitů. 

1. ČTK by měla začít k příspěvkům přidávat obrázky nebo alespoň implementovat Twitter 

Cards, pokud redakční systém či program pro automatizované zveřejňování příspěvků 

publikaci obrazových příloh neumožňuje. Implementace Twitter Cards by měla tu výhodu, 

že by se náhledy u tweetů zobrazovaly i v případě, že by odkaz na České noviny sdílel  

i někdo jiný, a nevyžadovala by zásah do redakčního systému, ale pouze do kódu webu. 

2. Měly by se aktualizovat hashtagy v tabulce klíčových slov, tak aby tweety obsahovaly 

aktuální a skutečně relevantní hashtagy. 

3. ČTK by měla označovat na Twitteru ostatní organizace (například vedle, či namísto, 

„Ministerstvo zahraničí České republiky“ napsat @mzvcr) a zvýšit počet znaků 

v příspěvcích, aby se nejednalo jen o krátké, „překlopené“ titulky, jako tomu je patrně nyní. 

Řešením, které by nebylo časově náročné, mohla být možnost vyplnit v redakčním systému 

text, který se má na Twitteru zobrazit, případně se pokusit propojit označení s klíčovými 

slovy podobně, jako fungují hashtagy (klíčové slovo „sněmovna“ by pak třeba vedlo 

k přidání @snemovna do tweetu).  
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Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, jak Česká tisková kancelář (ČTK) využívá Twitter a jeho funkce 

k šíření zpravodajského obsahu, který je publikován na webu České noviny, a to i ve srovnání 

s agenturou Reuters.  

Twitter je místo, kde jsou zprávy všudypřítomné. Fotografie z tweetů (nejen) občanských 

žurnalistů jsou používány v článcích, nebo jsou do online článků vkládány celé tweety. 

Novináři používají Twitter jako zdroj zpráv i zpětné vazby, také tam mohou vysvětlovat své 

postupy a zvyšovat tak transparentnost profese. Média pomocí Twitteru šíří své články, zvyšují 

o sobě povědomí nebo zapojují čtenáře do procesu tvorby obsahu a budují tak komunitu. To 

samé mohou činit zpravodajské agentury. Ty agentury, které spoléhají převážně na klienty z řad 

firem a institucí (včetně médií), tedy model B2B, však musí například v šíření obsahu na 

Twitteru a dalších sítích počítat s určitými omezeními, aby neohrozily své podnikání. Z toho 

důvodu například ČTK uzavřela svůj anglickojazyčný účet. Takové agentury proto zveřejňují 

na webu a sociálních sítích jen část své produkce. ČTK na webu České noviny zveřejní denně 

10–15 procent agenturní produkce, na zpravodajském twitterovém profilu poté publikuje kolem 

20 příspěvků. 

Z kvantitativního výzkumu vyplývá, že ČTK na twitterovém profilu Českých novin sdílí 

zpravodajské výstupy pomocí automatizace, konkrétně pomocí skriptu, který je součástí 

redakčního systému. To vede k tomu, že tweety obsahují pouze text a odkaz, naopak neobsahují 

multimediální přílohy. Zároveň ČTK na zpravodajském účtu nekomunikuje s ostatními 

uživateli této sociální sítě formou retweetů, zmínek nebo odpovědí. Nejenže z hlediska 

využívání Twitteru zpravodajský účet ČTK vychází jako horší ve srovnání s účtem Reuters, ale 

způsob, jakým je účet spravován, nesplňuje doporučení poskytované firmou Twitter nebo 

společnostmi specializujícími se na správu sociálních sítí, jejichž cílem je zvýšení zapojení 

publika. Případ agentury Reuters ukazuje, že i automaticky publikovaný obsah může 

doporučení splňovat, ČTK se ovšem nechystá opravit nedostatky související s automatizací. 

Důvodem je nízká priorita účtu Českých novin a nutnost respektovat hranici mezi obchodním 

modelem agentury, zaměřeným na média, a povahou sociálních sítí a digitálních kanálů, kde je 

cílovou skupinou veřejnost. To ostatně potvrzuje i zjištění teoretické části této práce, která o 

tomto omezení agentur v digitální době pojednává. Twitter je v ČTK používán k prezentaci 

agentury skrz firemní účet a také je považován za důležitý novinářský zdroj. ČTK sbírá údaje 
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o úspěšnosti příspěvků na sociálních sítích, pro zpravodajství však nejsou relevantní, jelikož 

k tomuto účelu firma využívá specifické monitorovací nástroje. Sociální sítě obecně mají  

v agentuře nízkou důležitost, což se odráží například v neexistenci role editora či manažera 

sociálních médií. 

Programovací jazyk R, využitý v kvantitativním výzkumu ke sběru, analýze a vizualizaci dat 

se i přes drobné problémy ukázal být efektivním nástrojem pro účely výzkumu a mohl by 

ulehčit případný budoucí výzkum. 

Budoucí výzkum se může věnovat stejným agenturám s cílem porovnat výsledky se současným 

stavem nebo jiným agenturám pro provedení obdobného výzkumu. Dále by mohla být 

analyzována aktivita tiskových agentur na jiných sociálních sítích, například na více vizuálním 

Instagramu, který je stále populárnější jako zdroj zpravodajství. V poslední řadě by vedle typu 

sdíleného obsahu mohl být zkoumán obsah samotný, tedy jakým jazykem agentury komunikují 

s publiky, jejichž pozornost chtějí získat a která nepatří mezi primární zdroje příjmů. Výše 

popsaný výzkum samozřejmě nemusí být aplikován jen na agentury, ale podobně mohou být 

analyzována i zpravodajská média – ať už česká, nebo zahraniční. 

Vedle toho by se budoucí výzkum mohl zaměřit na automatizaci novinářské práce (jak 

z hlediska zpravodajské produkce, tak správy účtů na sociálních sítích a dalších aktivit), 

prezentaci zpravodajských agentur na sociálních sítích nebo na to, jak agentury v rámci 

diverzifikace příjmů oslovují pomocí sociálních sítí a dalších digitálních kanálů potenciální 

zákazníky z řad jednotlivců, či jaké metody monetizace obsahu v takovém případě používají.  
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Summary 

This work aimed to find out how the Czech News Agency (ČTK) uses Twitter and its features 

to disseminate news content, which is published on the České noviny website, also in 

comparison with the Reuters agency. 

Twitter is a place where news is ubiquitous. Photos from tweets of (not only) citizen journalists 

are used in articles, or entire tweets are inserted into online articles. Journalists use Twitter as 

a source of news and feedback, where they can also explain their actions and thus increase the 

transparency of the profession. The media use Twitter to spread their articles, raise awareness 

about themselves or involve readers in the content creation process, thus building a community. 

News agencies can do the same. However, those agencies that rely mainly on corporate and 

institutional clients (including the media), the model known as B2B, must, for example, take 

into account certain restrictions on the distribution of content on Twitter and other networks so 

as not to jeopardize their business. For this reason, for example, ČTK closed its English-

language account. Such agencies, therefore, publish only part of their production on the web 

and social media. ČTK daily publishes 10–15 per cent of the agency's production on the České 

noviny website and then publishes around 20 posts on the Twitter news profile. 

Quantitative research shows that ČTK shares news outputs on the Twitter profile of České 

noviny through automation, specifically through a script that is part of the content management 

system. As a result, tweets contain only text and a link, they do not contain multimedia 

attachments. At the same time, ČTK does not use the news account to communicate with other 

users of this social network using retweets, mentions or replies. Not only does the ČTK news 

account perform worse than Reuters in terms of using Twitter, but the way the account is 

managed does not meet the recommendations provided by Twitter or social network 

management companies to increase audience engagement. The agency is not planning to fix the 

shortcomings related to automation, but the case of Reuters shows that even automatically 

published content can meet the recommendations. The reason is the low priority of the České 

noviny account and the need to respect the line between the agency's business model focused 

on the media and the nature of social networks and digital channels, where the target group is 

the public. This also confirms the findings of the theoretical part of this work, which deals with 

this limitation of agencies in the digital age. Twitter is used by ČTK to present the agency 

through a company account and is also considered an important news source. ČTK collects data 
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on the success of social media posts, but they are not relevant for news making, as the company 

uses specific monitoring tools for this purpose. Social media are generally of low importance 

in the agency, which is reflected, for example, in the lack of the role of social media manager 

or editor. 

The R programming language, used in quantitative research to collect, analyse and visualize 

data, proved to be an effective tool for research purposes despite minor problems and could 

facilitate possible future research. 

Future research may focus on the same news agencies to compare the results with the current 

situation or on other agencies to carry out similar research. Furthermore, the activity of news 

agencies on other social media could be analysed, for example on the more visual Instagram, 

which is becoming increasingly popular as a source of news. Last but not least, in addition to 

the type of shared content, the content itself could be examined, that is, what language the 

agencies use to communicate with the audiences whose attention they want to earn and who are 

not among the primary sources of revenue. Of course, the research described above does not 

have to be applied only to news agencies. Similarly, the news media, whether Czech or foreign, 

can also be analysed. 

Besides, future research could focus on the automation of journalistic work (both in terms of 

news production and the management of social media accounts and other activities), the 

presentation of news agencies on social media or how agencies use social networks and other 

digital channels to approach potential customers in the context of income diversification or 

what monetisation methods they use in such a case.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Přehled tweetů publikovaných agenturami, které jsou v práci analyzovány (tabulka) 

Počet tweetů v jednotlivých dnech (včetně retweetů) 

Datum ČTK (@ceskenoviny_cz) Reuters (@Reuters) 

24. duben 2020 (pátek) 26 473 

24. květen 2020 (neděle) 15 372 

24. červen 2020 (středa) 30 550 

24. srpen 2020 (pondělí) 18 448 

24. září 2020 (čtvrtek) 22 558 

24. říjen 2020 (sobota) 9 359 

 

Příloha č. 2: Použití odkazů a multimédií v příspěvcích @Reuters (graf) 
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Příloha č. 3: Použití odkazů a multimédií v příspěvcích @ceskenoviny_cz (graf) 

 

Příloha č. 4: Typy multimédií zveřejněných na účtu @Reuters (graf) 

 

Příloha č. 5: Procento příspěvků, které někoho zmiňují (graf) 
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Příloha č. 6: Procento příspěvků, které jsou odpovědi (graf) 

 

Příloha č. 7: Komu Reuters v příspěvcích odpovídá (graf) 
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Příloha č. 8: Procento retweetů z celkového počtu příspěvků (graf) 

 

Příloha č. 9: Procento příspěvků s hashtagem z celkového počtu příspěvků (graf) 
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Příloha č. 10: Počty hashtagů v příspěvcích ČTK (graf) 

  

Příloha č. 11: Počty hashtagů v příspěvcích Reuters (graf) 
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Příloha č. 12: Průměrná délka tweetů ČTK a Reuters (graf) 

 

Příloha č. 13: Platformy a nástroje použité k publikování na účtu @ceskenoviny_cz (graf) 
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Příloha č. 14: Platformy a nástroje použité k publikování na účtu @Reuters (graf)  

 

 

Příloha č. 15: Otázky pro mluvčí ČTK Martinu Vašíčkovou 

1. Které digitální kanály ČTK využívá ke komunikaci? 

2. Jakou roli mají ve strategii ČTK sociální sítě? Má na ně vyhrazený speciální tým? 
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3. Jaké nástroje pro správu (např. publikování příspěvků) či analýzu sociálních sítí 

používáte? 

4. Mají ve strategii ČTK některé platformy soc. sítí větší prioritu než jiné? 

5. A jaké postavení/roli má Twitter? 

6. Stanovujete si pro Twitter dlouhodobé cíle? 

7. Vyhodnocujete působení ČTK na Twitteru? Sledujete trendy, hledáte inspiraci  

v zahraničí? Měníte podle toho případně plán? 

8. Kdo je vaše publikum na Twitteru? 

9. Jaký obsah „funguje“ více a který méně? 

10. Koukal jsem, že ČTK má šest účtů. Máte strategii pro každý z nich? 

11. Máte nějaké plány s anglickojazyčným profilem @CTK_news? 

12. Vaším nejsledovanějším účtem je ten Českých novin (@ceskenoviny_cz). Jak je ten 

spravovaný? Jaký jeho cíl? 

Příloha č. 16: Otázky pro šéfredaktorku zpravodajství ČTK Radku Matesovou Markovou 

1. Jakou má podle Vás Twitter roli v novinářské práci?  

2. A konkrétně v případě zpravodajských agentur? 

3. Jak je tomu v ČTK? Jak se agentura podle Vás staví k sociálním sítím? 

4. Využívají novináři ČTK k práci Twitter? 

5. Má ČTK nějaká pravidla pro chování/vystupování novinářů na sociálních sítích? 

Dostávají novináři třeba školení? 

6. Na základě jakých kritérií se vybírá obsah pro web Českých novin? 

7. A podle čeho se rozhoduje, co bude zveřejněno na Twitteru? 

8. Jakou platformu/software využíváte ke zveřejňování/správě obsahu na Twitteru? 

9. Zdá se mi, že twitterový účet Českých novin (@ceskenoviny_cz) je automatizovaný. 

Je tomu tak? Má editora?  

10. Pouze pár příspěvků obsahuje hashtagy, čím to je? 

11. Žádný příspěvek neobsahuje obrázek ani náhled (tzv. Summary Cards nabízí náhled 

např. sdíleného článku), proč tomu tak je? 

12. Některé mediální organizace například v příspěvcích na Twitteru označují novináře 

(autory) nebo příspěvky spojují do tzv. vláken. Je to něco, o čem uvažujete? 

Příloha č. 17: Přepis rozhovoru s Martinou Vašíčkovou a Radkou Matesovou Markovou 

Spolupracují spolu ČTK a Reuters? Jak to funguje? 

https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/cards/overview/summary
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Marková: Samozřejmě. Kromě toho, že jsme součástí organizací tiskových agentur, máme se 

všemi velkými tiskovými agenturami}  

smluvní vztahy, protože my jsme jejich klientem a oni jsou zároveň naším. V případě velkých, 

nadnárodních agentur je to dost nepoměrné, takže ve skutečnosti je to tak, že jim platíme za to, 

že jejich servis přebíráme. To se týká i Reuters.  

S agenturou Reuters pracujeme jako s jedním z hlavních zdrojů, v případě zahraničního 

ekonomického zpravodajství je to zdroj úplně nejdůležitější. V případě všeobecného 

zpravodajství je to jeden ze tří nejdůležitějších, protože máme i servis AP, AFP i DPA. Pak 

máme i servisy národních agentur, v jejich případě je to často řešené barterem. Ale u Reuters 

jsme vlastně my jejich klient, protože jejich servis je obrovský. Nebereme od nich ale vše, 

máme například jen „osekaný“ sport. Také nebereme z Reuters fotografie, protože jsme 

výhradním distributorem AP na českém trhu. 

Jaké využívá ČTK kanály ke komunikaci? 

Marková: Je třeba rozlišit šíření obsahu a firemní komunikaci, to jsou dvě různé roviny. Možná 

udělám takový širší úvod. 

Tiskové agentury totiž na sociálních sítích nepoužívají běžné strategie jako jiní, a to z toho 

důvodu, že náš byznys je založený na tom, že poskytujeme servis médiím. Ta linka pro nás není 

agentura–čtenář, ale agentura–médium–čtenář, a to, co jde od nás ke čtenáři, je vlastně jen malá 

výseč, jenom ukázka servisu, ukázka zpravodajství. My sami dáváme na internet 

prostřednictvím Českých novin pouze část našeho obsahu, takže je potřeba udělat tento rámec. 

ČTK denně publikuje přibližně 500 zpráv. Z nich zhruba 50 až 60, tedy 10 až 15 procent zpráv, 

se objeví na webu České noviny. 

Tiskové agentury obecně nemohou mít stejnou strategii jako jiná média, která si na Twitteru 

vlastně dělají reklamu a cílí přímo na čtenáře. My jsme mezistupeň. Z toho důvodu vidíte, že 

pohyb agentur na sociálních sítích je mnohem „chudší“ než pohyb klasických médií.  

Kdybych měla srovnat nás v poměru s nadnárodními agenturami, tak tam je kvantitativní rozdíl, 

ale pokud byste si zjistil podíl toho, co třeba i Reuters dávají na sítě, z celkového balíku, který 

vyprodukují, tak je to relativně málo. Akorát tam ten traffic vidíte ve srovnání s ČTK mnohem 

větší z toho důvodu, že to je nadnárodní agentura, která má mnohonásobně větší servis než my. 
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Děkuji za tuto vsuvku, chtěl jsem se později sám zeptat, jestli myslíte, že i zahraniční 

agentury publikují na sítě jen část obsahu... 

Marková: Určitě, se servisem Reuters mám letité zkušenosti a je to opravdu jenom výseč. To 

samé dělá AFP, AP. Důležitá věc, kterou je potřeba u agentur zmínit, je ta, že agentury mají ve 

svém zpravodajském servisu moduly nejrychlejšího zpravodajství, například headline servis. 

To nemůžou dávat na sítě, protože v ten moment by vám za to nikdo neplatil. Proč by vám 

klient platil za něco, co najde na Twitteru? Nevidíte tam ani ten otisk toku breaking news, 

headlinů. Velmi výjimečně takto něco zveřejní, ale ve srovnání s tím, co vidíte v jejich 

zpravodajském servisu, který my vidíme v redakčním systému, to je zlomek. 

Vašíčková: Nutno říct, že vzhledem k tomu, že sociální sítě jsou zaměřené spíš na B2C, na 

koncového spotřebitele, a my jsme spíš B2B byznys, jsou pro nás spíš „okrasou“, doplňkem  

k šíření dobrého jména a značky. Na koncového klienta cílí spíš nezpravodajské účty jako 

Akademie nebo Protextu. 

Pokud se vrátíme k digitálním kanálům, samozřejmě nějaké máme. Komunikujeme přes 

sociální sítě, máme webové stránky, posíláme čtvrtletní a výroční newslettery, máme mobilní 

aplikaci.  

A když se budeme bavit konkrétně o sociálních sítích, máte vedle firemních i zpravodajské 

účty, třeba na tom Twitteru... 

Marková: S těmi zpravodajskými účty je to trochu složitější. Celé to vyplývá z toho, že 

twitterové účty byly zakládané v době, kdy byly České noviny nějak členěny. Když se díváte 

jen na Twitter Českých novin, tak to je jen skriptovaná výseč toho, co se děje na homepage. Je 

tam toho relativně málo, ale ve skutečnosti jsou na Twitteru ještě další účty Českých novin, 

které se jmenují Magazín Českých novin, Sportovní noviny, Finanční noviny, a tam jsou další 

příspěvky. To vychází z toho, že dříve existovalo víc zpravodajských webů ČTK, než se 

všechny integrovaly. Celé je to dělané automaticky, na ruční plnění nemáme kapacitu. Vy jste 

se mě na to ptal, takže teď trochu předbíhám otázkám, které jste zaslal. V podstatě to nastavují 

editoři, kteří plní České noviny. V redakčním systému je skript, který obsah poté rovnou 

„přetáhne“ na twitterový účet. Z toho důvodu tam ani nejsou náhledy fotografií. Nemáme tu 

editora sociálních sítí na to, aby sociální sítě opečovával z hlediska zpravodajství.  

Z té automatizace plyne i, jak jste si dobře všiml, že tam hashtagy jednou máme, jednou 

nemáme. V redakčním systému je tabulka klíčových slov, ve které se případně dají definovat 
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hashtagy, a tu tabulku by bylo nutné aktualizovat. Kdyby tu byl manažer [sociálních médií]  

a viděl, že k určitým věcem je na Twitteru zaužívaný konkrétní hashtag, tak ho použije, ale  

u nás je to propojené s klíčovými slovy. 

Firemní komunikaci má na starosti primárně Martina (Vašíčková) a samozřejmě je tu skupina 

lidí, kteří se o to také starají a vzájemně si to přihráváme. Nemáme to stejně jako to je třeba  

v České televizi nebo Českém rozhlase, protože nás je tu na to relativně málo a ten tok rovnou 

ke čtenáři pro nás není zdaleka tolik důležitý jako ke klientovi. 

Vašíčková: Přesně tak, nemáme klasického social media managera, který by řídil všechny 

sociální sítě, protože část z nich se plní automaticky, a firemní věci, které potřebujeme sdílet, 

nepotřebujeme plánovat, protože většinou vycházíme z aktualit. Na firemní účet nedáváme 

úplně aktuality ve stylu, co vychází ve zpravodajství, ale spíš firemní zajímavosti. 

Například že někdo získal nějaké ocenění... 

Marková: Přesně tak, firemní účet na Twitteru jsme začali více opečovávat asi před dvěma lety, 

pak ho začala spravovat Martina. Předtím tam toho bylo minimum. 

V roce 2018, kdy bylo 100leté výročí ČTK, jsme se rozhodli, že toho momentu využijeme a že 

se více otevřeme veřejnosti, a s tím souviselo i to, že jsme se začali o Twitter o něco víc starat. 

Kromě toho, že jsme v tom roce uspořádali velkou výstavu a poprvé jsme tu uspořádali den 

otevřených dveří, jsme si řekli, „proč to, co děláme, neukázat veřejnosti trochu víc i tady (na 

Twitteru, pozn. autora)“. 

Je to dost navázané jednak na to, co dáváme na novinky z ČTK,42 ale teď už i tu a tam něco 

přesdílíme. Samozřejmě že se rádi pochlubíme úspěchy našich novinářů, ať už je to Roman 

Vondrouš nebo jiní fotografové apod. Dále sdílíme informace o tom, co organizujeme pro 

veřejnost, ať už jsou to výstavy nebo spolupráce se školami, a teď jsme nově začali sdílet 

ukázky z projektu digitalizace našeho fotoarchivu, což je projekt, který odstartoval loni  

a pracujeme na něm s Národní knihovnou. Když ve zdigitalizovaných fotografiích najdeme 

nějakou zajímavost, tak ji také nasdílíme. 

Vašíčková: Je to o lidech, našich zaměstnancích, jejich úspěších a tak, a pak tam chceme 

ukazovat i produkty, které nabízíme, jako je digitalizace fotobanky. Je to zajímavost, lidé se 

 

42 Myšlena stránka Novinky: https://www.ctk.cz/novinky/ 

https://www.ctk.cz/novinky/
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třeba na ty historické snímky rádi dívají, a pak tam je odkaz s textem jako „tady si to můžete 

najít ve fotobance a objednat“. Dále věci související s Protextem, třeba streamování. Když se 

chystá velký stream nebo tisková konference, to se také dá na Twitteru sdílet. Nově jsme začali 

dělat infografiky, to je také jeden z produktů, které vznikají ve zpravodajství. Je to hezké a lidé 

to mají rádi. Akademie ČTK tam občas sdílí kurzy. Jedná se tedy o produkty celé ČTK, 

zpravodajské i nezpravodajské části. 

Všiml jsem si, že existují twitterové účty Magazínu, Finančních novin a Sportovních novin. 

Takže to, co se objeví na jednom z těchto účtů se už poté neobjeví na tom hlavním? Takto 

je to rozdělené? 

Marková: Tak nějak by to mělo být, ano. Většinou na tom hlavním jsou jenom ty zprávy, které 

jsou na homepage, a může to být směsice, ale na homepage nemáme moc často třeba sport. 

Takže na twitterovém účtu Českých novin se publikuje to, co je na homepage, pomocí 

skriptu, a tu homepage editoři sestavují podle kritérií, jak je máte v ČTK nastavené  

i vzhledem k tomu, jaké máte klienty? 

Marková: Homepage v podstatě kopíruje to, jak jsou nastavené priority agenturního servisu. 

Tím, že máte agenturní servis poměrně jasně rozčleněný systémem metadat a zpravodajských 

priorit, tak oni [editoři] logicky dávají na homepage věci flešového charakteru, kdy vychází 

headline s prioritou 1. To ale nemusí být jediné kritérium. Vyplývá to i z toho, jaký je tok 

daného dne. Dnes tam máte každé ráno, jaká je situace z hlediska počasí, nebo tam je výraznější 

zpráva z noci.  

Editoři to mají relativně „jednoduché“, protože ten servis už mají přetříděný a dostávají ho do 

nějaké formy, akorát že ho pak na té homepage musí poskládat. Například kdybych vzala to 

počasí, tak oni spojí dohromady X zpráv, které jinak vychází po kouskách – jeden kraj, druhý 

kraj, třetí kraj... Samozřejmě tímto způsobem přistupují i k aktualitám, které se vyvíjí, například 

vymění nebo rozšíří text. Takže oni ty zprávy tímto způsobem překlápí, dávají k nim 

odpovídající titulky. Přesně vědí, co mohou upravovat, a také vědí, že na Českých novinách 

nechceme mít více než zhruba 15 procent agenturní produkce a tam ty důvody jsou obchodní. 

České noviny slouží jako ukázka produkce ČTK, dále jsou prostředím, díky kterému ČTK 

získává informace o tom, co se takříkajíc na internetu čte, o co je zájem, na Českých novinách 

si také jako v jakési internetové laboratoři zkoušíme nové věci, které pak nabízíme odběratelům, 

jako jsou například widgety, datová grafika, živé videopřenosy, on-line blogy apod. No  
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a v neposlední řadě ČTK využívá návštěvnosti Českých novin, která se pohybuje na úrovni dva 

miliony reálných uživatelů měsíčně, k prodeji reklamy. 

Ještě bych se chci zeptat na anglickojazyčný profil, který není aktivní. 

Marková: Ten jsme přestali spravovat, protože jsme v určitou chvíli zjistili, že nám dělal 

neplechu v obchodu. Opět to vyplývá z toho, kdo je klientem servisu.  

Klientem anglického servisu jsou zhruba z poloviny ambasády v Česku a dále to jsou zahraniční 

média. A jelikož v tom anglickém servisu je jen výseč českého servisu – je to zhruba 50 zpráv 

denně – a je to to nejdůležitější z českého servisu, co je zajímavé pro zahraničního klienta tady 

i venku, tak ve chvíli, kdy jsme začali dávat na Twitter třeba 10 zpráv, už to kanibalizovalo 

produkt. Postupně se nám začalo stávat, že ambasády servis vypovídaly, protože jim stačilo to, 

co našly na Twitteru a na Českých novinách. Před pár lety jsme tedy rozhodli, že anglický servis 

už volně dostupný nebude, že bude pouze pro předplatitele a z toho důvodu se uspal  

i twitterový účet. 

ČTK je i na jiných sociálních sítích, třeba na Instagramu, kde publikujete spíš aktuality. 

Vašíčková: Na Instagram máme malý, dvoučlenný tým externistek. Instagram vychází opravdu 

z aktuálních fotografií, které nemusí být z toho dne, ale třeba den dva staré. Sestavují je, aby to 

hrálo barevně a aby to mělo instagramovou kulturu. Je to takový paralelní kanál, který si jde 

trochu svou cestou a je hodně zaměřený na vizuální stránku. Jsou tam zhruba tři fotografie 

denně. 

Facebookový profil ČTK je také spravovaný aktivně? 

Vašíčková: Ten je plněný editory Českých novin, což jsou ti, kdo mají na starosti webovou 

stránku České noviny. Zveřejňují tam to, co by podle nich mohlo zaujmout i lidi na sociálních 

sítích. K tomu tam já dávám různé firemní zajímavosti. 

Marková: Fotografie na firemní účet dává šéf našeho fotoddělení. Oni [oddělení] vytváří  

z editorského výběru tzv. foto týdne a foto měsíce a každý měsíc pak na Facebooku pořádáme 

hlasování o fotografii měsíce. Letos takto probíhá už třetí ročník, spustili jsme to v lednu 2019. 

To baví jak naše kolegy, tak třeba jejich přátele, kteří mohou každý měsíc hlasovat. Vítězné 

fotky pak používáme do vnitropodnikového hlasování o foto roku ČTK. 

Vašíčková: Opět je potřeba si uvědomit, že není jen facebooková stránka ČTK. Máme 

facebookovou stránku Akademie ČTK, máme facebookovou stránku Protextu ČTK, takže to 
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vychází ze zaměření jednotlivých sekcí nebo oddělení. Nemá cenu, abychom kurzy akademie 

dávaly na firemní stránku, protože akademie má jiný okruh sledujících než Protext, který dělá 

hlavně streamování a obchodní záležitosti. 

Marková: Třeba Protext nemůžeme úplně propojit se zpravodajstvím, protože to je oddělené, 

je to nezpravodajská záležitost. Nemůže se to míchat dohromady. Pokud je třeba u Akademie 

něco výjimečného, není problém to přesdílet na firemní stránku, ale jinak se snažíme držet to 

od sebe.  

Tedy na firemní Facebook dávají obsah editoři Českých novin, firemní Twitter spravujete 

primárně vy [Martina Vašíčková] a na Instagram máte externistky. To vše je součástí 

nějaké strategie, přistupujete k tomu dlouhodobě, že byste například dělali analýzy 

výsledků – co funguje, co ne, jaký co mělo dosah, co by se dalo změnit? 

Vašíčková: Zatím se o to nikdo moc nestaral, určitou dobu to jelo samospádem, ale teď se o to 

začínáme snažit. Sledujeme dosah příspěvků, které jsou oblíbenější nebo jsou víc lajkované. 

Protext si dělá statistiky, protože když poskytují živý stream, potřebují klientovi vykázat, kolik 

lidí se na to koukalo. Používají reklamy na Facebooku. Posledního půl roku to začínáme 

sledovat a dělat analýzy. U Facebooku i Twitteru pak to, co je oblíbenější, sdílíme častěji, 

například které fotky jsou oblíbené apod. 

Marková: To ale u nás vůbec nemůžete aplikovat na zpravodajství. Pro něj to nemá skoro 

žádnou vypovídací hodnotu, protože my máme z hlediska zpravodajství úplně jiné 

monitorovací nástroje, sociální sítě pro nás nejsou alfa a omega. Máme rozsáhlé monitorovací 

nástroje, které se týkají publicity u našich klientů, tedy u médií, a celkově publicity na internetu 

i v tištených médiích. To vidíme neustále a z toho vycházíme při řízení zpravodajství. 

Nicméně sociální sítě jsou pro zpravodajství určitá zpětná vazba v tom smyslu, že občas se tam 

objeví, že nás někdo na něco upozorní („tady máte chybu“ nebo „mám pro vás tip“). K tomu 

využije komunikaci přes sociální sítě. A také jsou na sociálních sítích komentáře, což je spousta 

balasatu a nepotřebných výkřiků.  

To plyne ale částečně z toho, že nemáme na Českých novinách diskuze. Před pár lety jsme je 

zrušili a zrušili jsme je zcela záměrně z toho důvodu, že jsme usoudili, že pro nás nemají vůbec 

žádnou hodnotu, nic se z toho nedozvíme a jenom moderovat ty diskuze by nás stálo čas, lidi  

a peníze a přidaná hodnota tam pro nás nebyla nikdy žádná. České noviny takto nefungují, není 

to zpravodajský web formátu iDnes.cz nebo čehokoliv jiného a poté, co jsme diskuze zrušili, 
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jsme zjistili, že se vůbec nic nestalo. Pokud lidé mají potřebu k diskuzi, využívají diskuzí na 

Facebooku. 

Takže i Twitter a Instagram mají pro vás takovou roli, že tam dostáváte zpětnou vazbu 

nebo tipy? 

Marková: Na Twitteru zpětné vazby zas tolik nemáme, ale u Facebooku se to občas stane. 

Vašíčková: Ještě je dobré říct, že my Twitter sledujeme – sledují ho editoři i redaktoři. 

Vidíte jako agentura v Twitteru konkurenci? Hodně se na něm objevují breaking news, 

které vypadají jako fleše nebo headliny. Jak to vnímáte? 

Marková: Musím říct, že já to vnímám jinak než před 10 lety. Je strašně důležité se podívat do 

doby, kdy se tu začal Twitter prosazovat ve velkém, což bylo asi 10 let zpátky, a kde jsme dnes. 

Ve chvíli, kdy Twitter začal, tak přiznávám, že jsme z toho určité obavy měli. Nevěděli jsme, 

jak to bude fungovat, jakým způsobem s tím kdo bude pracovat, jakým způsobem k tomu 

přistoupí naši klienti, jestli nám to nenaruší i ten náš headline servis, který byl v té době relativně 

nový produkt, protože jsme ho poskytovali asi tři roky. A nakonec se ukázalo, že vlastně ne.  

Důvod je ten, že Twitter začala samozřejmě používat spousta politiků, institucí atd., kteří 

nemají dnes už takovou potřebu, aby sdělení dávali v první řadě ČTK, což tak dřív bývalo: 

„Pošlu to do ČTK a ta to dál pošle médiím.“ Jenže z jejich strany je to jednostranná komunikace, 

je to jejich komunikační kanál. Ne vždy tam máte souvislosti (zpravidla je tam vůbec nemáte), 

ne vždy tam máte oponenturu (pak na to třeba někdo zareaguje, ale taky nemusí), velmi často 

je třeba spoustu věcí dovysvětlit, rozšířit, případně ověřit, takže v tuto chvíli si obecně myslím, 

že z hlediska agenturního byznysu Twitter je velmi dobrý pomocník, ale není to něco, co by 

nás ohrozilo. Kdyby nás to ohrozilo, tak bychom museli mít masivní úbytek klientů, a to se 

neděje. A v případě headline servisu naopak tím, že ten servis je přehledný a že ho mají redakce 

napojený na své redakční systémy, ho spoustu klientů, kteří ho původně něměli, postupně 

přibrali také.  

Teď tedy Twitter jako konkurenci nebereme, ale je pravda, že bez Twitteru novinář agenturního 

formátu nemůže fungovat, myslím tedy z hlediska zdrojů. Je to jeden z významných zdrojů, 

který ale nebereme jako stoprocentní zdroj, to rozhodně ne, práve protože vždy k tomu, co se 

tam objeví, musíte přistupovat kriticky, musíte se doptat, musíte to doověřit, ale je to zdroj, 

který může fungovat i sám o sobě u ověřených, spolehlivých, oficiálních účtů. Zároveň tím, že 

je to sociální síť využívaná nejvíce novináři, je to i zdroj inspirace. Vidíte, o čem se tam ti 
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novináři baví, co začínají rozebírat. A vzhledem k tomu, že naši klienti jsou primárně média, 

tak nám toto slouží jako vodítko. 

Máte třeba jako firma nějaký etický kodex pro vystupování novinářů na Twitteru? 

Marková: Základní zmínku o tom, jak se mají novináři chovat na sociálních sítích, máme  

i v etickém kodexu, který je veřejně přístupný, ale v rámci našich interních pravidel – máme 

velmi rozsáhla interní pravidla Zásady pro tvorbu zpravodajství ČTK, interně tomu říkáme 

„četkařská bible“, což je něco, co tu funguje už 25 let, dříve to vycházelo tištěné, dnes to je 

taková vnitřní Wikipedie – máme přímo „Desatero pro sociální sítě četkařů“. Je to souhrn 

pravidel o tom, jakým způsobem se má četkař chovat na sociálních sítích, jak má vystupovat, 

jsou tam klasická pravidla jako že jakmile je někdo novinář, musí si uvědomit, že vždy ho 

budou spojovat s médiem – novinář není anonymní osoba. Samozřejmě jsou tam i rady, 

doporučení, pravidla, jakým způsobem reagovat na kritiku ČTK, co sdílet atd. Obecně lidé  

z ČTK s tímto nemají problém. 

Ono to také plyne z toho, že sem když někdo nastupuje, tak od počátku ví, že nastupuje do 

tiskové agentury a tisková agentura nikdy nic nekomentuje. Stejným způsobem přistupujeme  

k našim novinářům. Koneckonců sám jste viděl, že naši novináři příliš aktivní na sítích nejsou 

v tom smyslu, že by vystupovali jako ti, kdo jdou do nějaké diskuze nebo ti, kdo jsou obecně 

vidět. Četkaři jsou takoví neviditelní, abych řekla. My samozřejmě i v rámci té naší strategie, 

kdy se snažíme, abychom byli více otevření, naše novináře představujeme veřejnosti, ale oni to 

mají v sobě tak zažité, že to sami nedělají. 

S tím bych spojila i tu vaši otázku, zda se nechystáme propojovat novináře s příspěvky. My to 

neděláme. Jednak z toho důvodu, že i pod našimi zprávami většinou autoři nejsou podepsaní 

plným jménem, většinou je to jenom signatura, ale zároveň většina našich lidí Twitter má, 

používá a hlídá, ale aktivně tam nevystupuje. Spousta z nich ani necítí tu potřebu být tam vidět. 

Jsou tedy takto anonymizovaní z podstaty, i když my jim ve vystupování nebráníme, to  

v žádném případě. Podporujeme je v tom, aby zajímavé věci ze své práce sdíleli. Valná většina 

to má však tak nějak vnitřně nastavené.  

Nemyslím si, že by to škodilo. Co si budeme povídat, my sice máme v servisu také autorské 

materiály, ale agentura nestojí na autorských a exkluzivních materiálech, stojí úplně na něčem 

jiném. 

A vlákna se chystáte používat? 
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Marková: Vlákna mají větší smysl v případě, že twitterový účet kopíruje přesně i tok informací, 

breaking news/headlinů. My headliny a fleše na Twitter nedáváme, je to náš produkt, který je 

součástí placeného servisu. Někteří redaktoři je výjimečně na sociální sítě dávají, ale nikdy 

nesmí dříve, než vyjdou v servisu. 

V rámci členství v různých organizacích si také vyměnujete znalosti, sledujete trendy  

v souvislosti se sociálními sítěmi a digitální komunikací? 

Marková: Samozřejmě že ano. Agentury jsou na tom plus minus stejně. Víme, že to tam 

nemůžeme „valit ve velkém“, protože bychom si ohrozili svůj byznys. Pro agentury toto není 

klíčové. V rámci těch dvou velkých organizací, kterých jsme členem, což jsou MINDS a EANA 

– EANA je Evropská aliance tiskových agentur, MINDS je takové technologické celosvětové 

sdružení – se řeší hlavně sdílení zkušeností co se týče agenturního byznysu, pak samozřejmě 

monitoringu, technologií atd. V posledních letech se dost řeší automatizace a robotizace 

zpravodajství, takové záležitosti. 

Teď si vyměňujeme zkušenosti o tom, jakým způsobem přistoupit k organizaci zpravodajství  

a práce s ohledem na COVID-19, což jsme dělali už od jara [2020], kdy jsme si navzájem 

sdělovali, co se komu osvědčilo, jak se reorganizují týmy, jak se zvládá home office, co dělat  

s newsroomy apod. Dále řešíme třeba to, jak agentury přistupují k té nemediální části, protože 

dnes tiskové agentury už nemohou spoléhat na to, že je uživí zpravodajství. Samotné 

zpravodajství je neuživí, agentury tedy do nějaké míry posilují tu část, která se týká 

nemedálního servisu, mimo jiné content marketing apod., v našem případě je to Protext. 

Naposledy se na online setkání řešila internetová bezpečnost a bezpečnost redakčních systémů. 

Nakonec mě zajímá, jestli máte pro sociální sítě střednědobé nebo dlouhodobě cíle. 

Plánujete nějaké změny? 

Marková: Z hlediska zpravodajství nemáme v zásadě co měnit. K diskuzi jsou třeba náhledy 

fotografií, ale to je závislé na tom, co umožňuje redakční systém Českých novin. Není to něco, 

co bychom řešili teď. Rozhodně se nechystáme, že bychom zřídili oddělení jen na sociální sítě. 

Důvod už tu zazněl několikrát: Není to pro nás priorita, pro nás jsou prioritou naši klienti, tedy 

novináři. 

Z hlediska vnější firemní komunikace z mého pohledu je cílem pokračovat v otevřenosti, 

ukazovat, že tu nepracují jen anonymní lidé, že to tu není jen konglomerát agenturních robotů 

– to je samozřejmě nadsázka – a ukazovat se více. A když máme něco zajímavého, co můžeme 
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nabídnout veřejnosti, aniž by to ohrozilo náš byznys, tak se to na sociální sítě budeme snažit 

dávat co nejvíc. 

Je důležité říct, že Martina Vašíčková určitou strategii zpracovala. Samozřejmě že to, co by  

u jiných médií bylo automaticky, u nás tak dobře nejde, ale celé to plyne z toho, do jaké míry 

musíme udržet rovnováhu mezi tím, co nás živí, a tím, co jde ven. 
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Příloha č. 18: Odpovědi agentury Reuters na žádost o rozhovor (odshora: 25. března 2020,  

7. února 2021) (obrázek) 

 


