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Přílohy 

Příloha č. 1 – instagramový profil vydavatelství Mladá fronta (květen 2020) 

Příloha č. 2 – instagramový profil České televize 
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Příloha č. 3 – instagramový profil britského média BBC 

 

Druh příspěvku Počet příspěvků daného druhu v (%) 

Příspěvek ve feedu 271 36,9 

Příspěvek ve stories 464 63,1 

Celkem 735 100,0 

 

Příloha č. 4 – proměnná „Druh příspěvku“ ve výzkumu nabývá následujících hodnot  

jednotlivých kategorií 
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Rozhovory s editory/správci instagramových účtů 

Osnova rozhovorů s editory sociálních sítí mediálních redakcí: 

1. Co považujete za nejdůležitější pro vykonávání funkce správce/editora sociálních sítí 

média? 

2. Liší se nějak témata, které zveřejňujete na Instagramu od témat zveřejněných 

v tradičním médiu? 

3. Všímáte si toho, že nějaká témata mají větší odezvu u publika, než jiná? 

4. Pokud se zaměříme na fotografii na sociálních sítích – jaké fotografie myslíte, že mají 

větší odezvu, co na nich je, o jaká se jedná témata? 

5. Jak pracujete s funkcemi, které Instagram nabízí? 

6. Co považujete za stěžejní pro obsah na Instagramu, který publikujete? 

7. Stalo se vám, že jste nějaký příspěvek publikovat nemohli, ačkoliv jste chtěli? 

8. Jakých zdrojů využíváte? Využíváte také amatérské obsahy? 

9. Jakým způsobem na Instagramu interagujete s publikem? 

10. Pracujete s fotografiemi a videi v postprodukci? 

11. Mají fotografie a videa využívaná v offline médiu a na Instagramu nějaké rozdíly? 

12. Co chápete jako výhody a nevýhody Instagramu a zpravodajství na něm? 

13. Myslíte, že sociální sítě změní podobu tradičního zpravodajství? 

 

 

 

Rozhovor č. 1 – vedoucí redaktor Redakce sociálních sítí ČT24, ČT24Plus Oldřich 

Borůvka 

 

1. Co považujete za nejdůležitější pro vykonávání funkce správce/editora sociálních 

sítí média? 

Nejdůležitější je vymyslet si postup co chceme předat, jak by síť měla fungovat, a co by 

sledujícímu publiku měla přinést. Jedna z nejdůležitějších věcí je zjistit proč na dané síti 

publikum je a co od ní očekává. Například na Instagramu v prvopočátcích bylo publikum, které 

nebylo na zpravodajství úplně zvědavé, nicméně teď se to trochu mění. I tak je potřeba 

k zpravodajství na Instagramu přistupovat trochu jinak a k divákovi se jaksi probojovat. 

V začátcích je proto podstatné zjistit si 2 věci – jedna je jaké je na síti publikum, jak jej 

oslovit, a druhá, jaké informace je vhodné podávat. V rámci ČT24 jakožto veřejnoprávního 

média je to poměrně jasný, ale i my vybíráme nějaká konkrétní témata, kterým se věnujeme 

spíše.  

Z dlouhodobého horizontu je to také, neberte mě úplně za slovo, jakási výchova publika 

tak, aby byli na obsah, který nabízíme zvyklí. Z počátku to byly od nás trochu odlehčenější 

zprávy. Pokud se podíváte na BBC, tak ti v takovém trendu jedou stále, jejich příspěvky jsou 

hodně o lifestylu. My jsme polo-lifestyle postupně přetavili až po hard news. Byl to ovšem 

proces. 



4 

 

Většina mediálních domů a veřejnoprávní médií nejsou úplně benevolentní k sociálním 

sítím, protože původně vznikly k jiným účelům. Je nutné si najít cestu jak publikum pro obsah, 

který chcete distribuovat, získat. Instagram vznikl jako jakási odlehčená verze k Facebooku. 

Byl, a je, převážně vizuálním a zábavním médiem. Facebook je o dost komplexnější. Na 

Instagramu byl obsah zezačátku převážně o osobnostech, o jednotlivcích. Začít tam publikovat 

hard news a politiku by asi úplně nezafungovalo, takže jsme zkoušeli v počátcích obsah, který 

měl zpravodajský kontext, ale byl v něm cítit lifestylový nádech a byl vizuálně zajímavý, čímž 

jsme si vytvořili fanouškovskou základnu a dále jen zkoušeli, co ještě sledující zvládnou, a co 

už ne. Posléze jsme zjistili, že zvládnou docela dost. Zjistili jsme, že naše publikum na 

Instagramu dorůstá. Stárne spolu s sítí a zpravodajství je zajímá čím dál víc.  

Největší přelom byl v březnu 2020, kdy jsme se ocitli v situaci, ve které se zpravodajské 

médium ještě nikdy v historii nenacházelo. Měli jsme v rukách spoustu informací, které byly 

v rámci veřejnoprávní služby bezpodmínečně nutný, a přišlo nám nepatřičný je nepublikovat. 

Z toho důvodu jsme Instagram přizpůsobili a postupně začali publikovat maximum hard news, 

ačkoliv se dál snažíme dávat tam i, řekněme, příjemnější, líbivější příspěvky. Publikujeme 

oboje. 

Na Instagramu narážíme nicméně na algoritmy, v rámci kterých máte omezený počet 

denních slotů. Pokud chcete, aby se příspěvek dostal k co nejvíce lidem, je nutné kalkulovat 

nad tím, co publikujete. Pokud byste tam toho dali denně hodně, Instagram vás vyhodnotí, že 

spamujete. Do feedu je proto doporučováno dávat příspěvky v řádech jednotek denně. Dva až 

čtyři příspěvky do feedu jsou ideální podoba, ale důležitější je pro nás zpravodajská povinnost. 

Pokud se něco semele, neřekneme si, že jsme dnes dali již příspěvků hodně a zprávu 

nezveřejníme. Ale nad tématy rozhodně přemýšlíme a pečlivě vybíráme, co zveřejníme, a co 

ne. 

 

2. Liší se nějak témata, které zveřejňujete na Instagramu od témat zveřejněných 

v tradičním médiu? 

Co se týče ČT24, tak z povahy veřejnoprávního média vycházíme ze stejných témat. Stanice 

ČT24 však vysílá 24 hodin, tudíž pokryje velikou spoustu témat. Na Instagram můžeme dát jen 

dílčí výběr, vycházející převážně z agendy určené tradičním vysíláním.  

Naopak nějaká ty lifestylová témata se naopak do vysílání ČT24 nevejdou a na Instagramu 

svůj prostor najdou. Nakonec se tím kolikrát vysílání inspiruje a zařadí jej taky. 

V Událostech máme rubriku Úpravy ze sítí, kam řadíme obsah, který trenduje na sociálních 

sítích, standardně by se v tradičních médiích pravděpodobně neukázal, nicméně zpravodajskou 
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hodnotu má, i vzhledem k tomu kolik lidí jej na sociálních sítích konzumuje, tak o to má větší 

relevanci a měl by tak dostat prostor i tady.  

Snažíme se držet jednotnou linii. Pokud bychom na nějaké platformě, nebo ve vysílání 

sdíleli mimořádnou zprávu a například Instagram mlčel, tak by asi něco bylo špatně. Některá 

média mají naopak Instagram jako jakýsi magazín doplňující tradiční médium a v obsazích se 

nekryjí, ale my Instagram využíváme jako televizní „čtyřiadvacítku“ přetvořenou pro sociální 

síť.  

 

3. Všímáte si toho, že nějaká témata mají větší odezvu u publika, než jiná? 

Samozřejmě. To i v rámci vysílání. Politika bude vždy fungovat víc jak ekonomika. Sociální 

témata fungují dobře, fungují dobře spotřebitelská témata, personalizovaná, ta, s kterými se 

člověk dovede nějak ztotožnit.  

Pokud vydáte zprávu o vývoji HDP, drtivé většině to nic neřekne (publika, pozn.). Pokud 

jim to ale zasadíte do nějakého rámce, co to pro ně znamená, že si toho kupovali méně a příští 

rok si budou moci kupovat ještě méně, zajímá je to víc. 

Víme už, že klimatická změna funguje tak, oteplování jinak, že když použijeme určitý 

článek nebo grafiku bude to fungovat dobře, zase když použijeme něco jiného, tak o něco méně, 

nicméně i tak pro nás to téma může být podstatné a vnímáme jako důležité o něm informovat. 

Neděláme to proto, abychom získali obrovské množství fanoušků, ale proto, abychom předali 

informace. Pokud bychom se orientovali jen podle toho, co funguje, nebylo by to správně. 

Pokud bychom používali pouze trendy témata, mohla by zaniknout jiná, zpravodajský 

podstatnější informace. 

 

4. Pokud se zaměříme na fotografii na sociálních sítích – jaké fotografie myslíte, že 

mají větší odezvu, co na nich je, o jaká se jedná témata? 

To nejde jednoznačně říct, takto ani neuvažujeme. Sice když dáte fotku, která je vizuálně 

zajímavá, líbivá, zaplní celý displej monitoru, tak zaujme a funguje, ale to pro nás není 

prioritou. Pokud se něco semele, sice přemýšlíme, jak fotografie vypadá, ale její obsahová 

stránka je dominantní. Je to vždy o té souvislosti co obsahuje daná zpráva. 

 

5. Jak pracujete s funkcemi, které Instagram nabízí? 

Když se objeví nějaká funkce, všichni ji chceme zkoušet. Dobrý příklad je např. boomerang, 

což je sice dobrá funkce pro influencery, ale nedává úplně smysl při využití ve zpravodajství. 
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Videa můžeme titulkovat, dát jim nějakou vizuální podobu, ale my si chceme ponechat jakousi 

jednotnou korporátní podobu.  

Využitelnější pro nás jsou třeba geolokace. Nemůžeme být úplně puritáni, protože uživatelé 

si na dané novinky zvykají jinde a my se musíme trochu přizpůsobit. Nevyužíváme ale úplně 

všechny. Občas využíváme např. ankety, ale ty musí z povahy veřejnoprávního média splňovat 

určité podmínky. Soukromé médium si může zkoušet nejspíše více, my možná působíme 

konzervativnějším dojmem tak, abychom splnili naše standardy.  

Například Reels nemůžeme používat na stejné úrovni jako influenceři, ale umožňuje nám 

to delší stopáž, uložení dílčích věcí a je to jedna z novinek, kterou používáme v rámci jakéhosi 

experimentu.   

Instagram funguje tak, že odměňuje uživatele, kteří využívají jeho nové služby, protože je 

sami chtějí zpropagovat, proto mi dává smysl toho využívat. To zdali to (reels) funguje lépe jak 

feed, nebo stories ukáže až čas. Je to pro nás navíc dobrá funkce, protože jsme televize a 

primárně děláme video, takže tohle je další způsob, jak naše obsahy tam dostat. 

Na druhou stranu Instagram je tak rychlý médium, že lidi nejsou na videa tolik zvědaví. 

Nedá se konzumovat tak rychle jako například fotky, nebo text. V tomhle ohledu je to pro 

televizní médium trochu složitý. 

 

6. Co považujete za stěžejní pro obsah na Instagramu, který publikujete? 

Stěžejní je pro nás aktuálnost. Číslo jedna je zpravodajská obsahová linka. To další, co nás 

zajímá je, jak to zpracovat, aby náš příspěvek v celé té džungli Instagramu obstál.  

 

7. Stalo se vám, že jste nějaký příspěvek publikovat nemohli, ačkoliv jste chtěli? 

V zásadě není problém dávat téměř cokoliv, u čeho cítíme, že je ve veřejném zájmu, aby to 

lidé věděli. Jediným omezením je otázka vlastnických práv. Pokud máte například nějaký obsah 

ze sociálních sítí a nemáte na něj práva, nemůžete jej použít.  

 

8. Jakých zdrojů využíváte? Využíváte také amatérské obsahy? 

Těch zdrojů je spousta. Primární je určitě vlastní. Naši redaktoři, fotografové, televizní 

redaktoři, živé vstupy… Dalším zdrojem jsou ty agenturní. Využíváme také participativní 

žurnalistiky. Česká televize má projekt iReportér, kam lidé mohou publikovat své reportáže, 

fotografie a videa. 
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Jsou to i věci, které na sítích najdete. Tam se opět potýkáme s otázkou práv – zjišťujeme, 

co můžeme využít, co ne. S nějakými institucemi již pracujeme dlouhodobě a víme, že 

například, obsah od hasičů můžeme využívat atd. 

Na sociálních sítích je ohromně jednoduché stáhnout něčí obsah, o to víc se na to musí klást 

důraz a dávat si pozor. Pokud algoritmus Instagramu například zjistí, že více účtů sdílelo stejné 

video, ihned pošle námitku, i když to například může být shodné video od agentury, na které 

práva máme. Když není 100% zřejmé, že je video váš vlastní materiál, ihned se to řeší.  

I vy sama si můžete nastavit hlídače a říci: „tohle je moje video, a když se objeví jinde, chci o 

tom vědět.“ 

 

9. Pracujete s fotografiemi a videi v postprodukci? 

Ano, ale nepředstavujte si vizuální efekty z matrixu. Jde pouze o střih a grafické prvky 

v podobě titulků, předělů, namlouvání titulků atd. Upravovat videa ani nemůžeme. Fotografie 

upravujeme maximálně, pokud jsou vyfocené blbě. K dílčím technickým úpravám dochází, 

pokud by např. fotka byla příliš šedivá. Původní materiál nepřetváříme. Na Instagramu 

využíváme při postprodukci především grafiky. Citací, titulků, text přidaný do fotografie.  

Pokud vysíláte zrychlené záběry, musíte to napsat. Na to jsou striktní pravidla 

zpravodajských médií spadající pod Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.  

 

10. Mají fotgrafie a videa využívaná v offline médiu a na Instagramu nějaké rozdíly? 

Jste limitovaná určitým formátem, který Instagram má. Tím, že lze vaše obsahy 

konzumovat na různých zařízeních, publikum konzumuje obsah různými způsoby. Noviny mají 

daný formát. Jak to bude vytištěné, tak to čtenář uvidí, ale my neovlivníme, kdo má jak velký 

mobil, a jakým způsobem na příspěvek kouká.  

Pokud bychom chtěli využít velkoformátovou fotografii zasněžených hor s postavou 

v dálce, čtenář to neuvidí. Noviny to vytisknou na dvoustránce a mají vystaráno. Stejně je to i 

u videí a u filmů. Jsou filmy určené pro kino, protože na menší obrazovce si je neužijete. 

Naopak pokud něco děláte s cílem, že to bude pro televizi, taky to na jiné platformě bude 

působit jinak. 

 

11. Jakým způsobem na Instagramu interagujete s publikem? 

Na všech sociálních sítích je to jiný. Konkrétně na Instagramu máme povolenou interakci i 

v direct messages, protože to médium je ohromně interaktivní a publikum chce cítit zpětnou 

vazbu. Na Facebooku je to jinak, tam je to džungle komentářů a přistupujeme k tomu jinak.  
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Na Instagramu využíváme oboustrannou komunikaci více. Nejenom v případech, kdy 

sháníme respondenty, kdy chceme odpověď na nějaká témata a volíme tuto cestu. Příkladem je 

počátek šíření covidu, kdy jsme věděli, že máme mezi fanoušky osoby, které byli v Itálii 

v nejvíce zasažených oblastech a my je takto oslovovali. Na Instagram jsme veřejně napsali 

výzvu: „Pokud jste tady a tady, dejte vědět, potřebujeme od vás nějaké informace,“ a takto 

získávali respondenty. 

Neodepisujeme však každému. U ČT jako veřejnoprávního média je specifické to, že pro 

komunikaci s diváky má vyloženě Divácké centrum, které nese odpovědnost za komunikaci 

s vnějškem.  

Jsou také témata, na která máme možnost neodpovídat „proč jste pozvali toho a ne toho,“ 

„no, protože máme určitá pravidla.“ Záleží tedy na typu diskuse, ale dá se říci, že na Instagramu 

jsme trochu otevřenější komunikaci než na jiných sítích.  

 

12. Co chápete jako výhody a nevýhody Instagramu a zpravodajství na něm? 

Sociální sítě obecně jsou strašně rychlá média a Instagram o to víc. Vemte jak rychle 

lajkujeme a projíždíme celý feed, aby nám nic neuniklo. Patnáct sekund v rámci Insta-story na 

řečení důležité zprávy je neuvěřitelně málo.  

Instagram je časově a formátově omezený, nicméně je to ohromná zbraň. Řeknete pár slov, 

které mají obrovský dosah, ale už tam nedostanete background proto, aby ta informace byla 

komplexní. V tištěných nebo televizních médiích je toho prostoru mnohem víc. 

Na Instagramu se musíte snažit, aby fotografie zaujala, aby video konzument dosledoval 

alespoň do půlky. Na Instagramu neznám uživatele, kteří by věnovali zprávě déle jak dvě 

minuty. Čtenář spíše jede, příspěvku věnuje pár sekund, dá lajk a jede dál. 

Když si v rámci průzkumů ověřujeme, že opravdu většina mladých lidí konzumuje zprávy 

pomocí insta stories, je to na jednu stranu je to super, jelikož víme, že to, co děláme má smysl, 

ale na druhou stranu je to děsivý, že my máme nějakých 15 sekund na to, abychom v klipu řekli, 

co se za tenhle den děje.  

Je to bezesporu dobrý v tom, že díky sociálním sítím oslovujeme jiné publikum než 

v televizním prostoru.  Je to další cesta jak distribuovat zpravodajský obsah. 

 

13. Myslíte, že sociální sítě změní podobu tradičního zpravodajství? 

Ano, už se to děje. Zatímco dříve se říkalo, že „není zprávy starší než včerejší noviny,“ tak 

dnes spíše „není zprávy starší, než 2 vteřiny starej feed.“ Ta rychlost, která neustále eskaluje je 

neuvěřitelná. Navíc médiem může dnes být takřka každý a spousta lidí to takto vnímá. Tradiční 



9 

 

média na to musí reagovat a reagujou a myslím, že by měli být garancí pravdivého obsahu. U 

amatérského obsahu ta garance není, čímž vznikají fake news, dezinformace atd. 

Tradiční média jsou průvodci v té džungli. Určitou zárukou. Sice se hlásalo, že dojde 

k úpadku televize a tak dále, ale ono tomu tak úplně není. 

Sociální sítě a Instagram obzvlášť jsou zároveň skvělým zdrojem aktuálních informací. 

Pokud dojde např ke střelbě ve Francii, vy se to dozvíte extrémně rychle a během pár minut 

odtamtud máte čerstvý videa, fotky atd. To za B je ale v ověřování, jestli jsou ty informace 

pravdivé, jestli to skutečně proběhlo, jestli to nejsou 2 roky staré záběry odjinud, v tom je to 

extrémně složitý atd. 

Tradiční média jsou jakýmisi filtry, ověřovateli, agregátory a vysvětlovači toho, co se děje 

a jsou stále důležitý. Sociální sítě rozhodně média přetváří, ale je to nejspíše přirozené. Kdyby 

se to nedělo, bylo by to asi špatně, protože média musí reflektovat dobu a společnost. 

 

Rozhovor č. 2 – správkyně a editorka instagramového účtu Deník N, Marketingová 

specialistka Kateřina Andělová 

 

1. Co považujete za nejdůležitější pro vykonávání funkce správce/editora sociálních 

sítí média? 

Myslím si, aby měl ten daný člověk znalost těch sítí, aby se na nich uměl pohybovat. Aby 

si uvědomoval, na co se uživatelé na těch sítích dívají, proč na nich jsou, a co je pro ně 

atraktivní. Zároveň musí dobře znát svůj vlastní obsah – buď tu značku, nebo médium, které 

reprezentuje. 

 

2. Liší se nějak témata, které zveřejňujete na Instagramu od témat zveřejněných 

v tradičním médiu? 

Určitě je v tom velký rozdíl a vychází to nejenom z rozdílů těch platforem, ale i z dané 

kapacity. Zatímco na našem webu dáváme 10–20 článků denně, na Instagramu na to nemáme 

kapacitu. Není to schopen pojmout. Kromě článků vydáváme i minutové zpravodajství ve 

speciální aplikaci a já si nekladu za cíl, abychom tuto zpravodajskou aplikaci Instagramem 

suplovali, to není naším cílem. Instagram je taková upoutávka na to, co máme na našem 

oficiálním webu, nebo v tištěných novinách.  

Ty věci, které tam vybírám, by měli být tím nejzajímavějším, co vytvoříme s ohledem na 

to, že Instagram je a bude vizuálním médiem. S něčím se tam pracuje lépe, s něčím hůř. 
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Například názorové komentáře žijí textem, využívají ilustrační fotografie a já nevidím význam 

dávat na Instagram ilustrační obrázky.  Snažím se tam dávat věci, které mají vizuální hodnotu.  

Dost často zajímavé fotoreportáže. Pokud se jedná o velkou lákavou událost, nebo místa, 

kam se lidé běžně nedostanou. Operační sály, krematorium, očkovací centra, jeptišské řády a 

podobné neobvyklé věci, které na Instagramu upoutají. 

Vlastní fotky máme i k rozhovorům, pracujeme s titulními stranami našich novin, 

prezentujeme jedno stěžejní téma pomocí autorských grafik, nebo našich originálních ilustrací. 

Máme i vlastní ilustrátory. Využíváme ilustrátora, kterého jsme našli mezi studenty na VŠUP, 

který přispívá především politická témata. Často máme i titulky od Jaze, který dělá Opráski 

sčeskí historje. Občas pro nás kreslí i grafik Lumír Kajnar. Tyhle titulky se mi, jako originální 

náš vlastní obsah, na Instagram hodí. Nemá jej nikdo jiný a říkají, co můžou lidé najít dnes 

v novinách.  

Především reaguji na to, co vyjde aktuálně každý den, než abych obsah plánovala, to úplně 

nejde. Většinou přidávám okolo 3 příspěvků denně. Jeden stěžejní, často korespondující 

s titulkou, poté dávám nějaká důležitá témata, poutavé, překvapivé obrazové materiály, nebo 

využívám ty grafické citace. 

 

3./4. Všímáte si toho, že nějaká témata fotografií mají větší odezvu u publika, než jiná? 

Jaké fotografie myslíte, že mají větší odezvu, co na nich je, o jaká se jedná témata? 

Často to jsou témata, která jsou pro lidi zajímavá a přes fotky se těžko vyjadřují. 

Ekonomická témata, otázky moci, věci, které se jinak znázorňují staršími fotkami např z ČTK. 

Tohle je způsob, jak to předložit s vizuální zajímavostí. 

Především je pro mě důležité vybrat téma, které zaujme. Nejúspěšnější příspěvek byl o pietě 

za Miladu Horákovou. Nejvýš hodnocené byly politické kauzy, reportáže z protestů (např 

v Polsku), nebo fotky osobností jako Václav Moravec, Mikuláš Minář, ale i takoví obyčejní 

hrdinové jako jedna ta řádová sestra, nebo tramvaják, který pomohl zachránit ztracené dítě.  

Objevují se i témata jako americké volby, které tedy musíme reflektovat na převzatých fotkách.  

 Silná skupina jsou i citáty v grafických šablonách, kterými vypíchnu úryvek z textu, 

citaci z článku.. tam je to často o myšlence, která buď s lidmi rezonuje, nebo naopak – je na 

hraně a vzbuzuje v nich emoce. 

Když budu sdílet vizuálně atraktivní fotogalerii, bude mít hodně lajků, ale lidé to ještě 

nemusí komentovat. Politická témata, témata, která jsou výbušnější, si vždy získají více 

komentářů. Na Instagramu je sice komentářů méně než na Facebooku, ale kolikrát taky dost 

nabobtnají. 
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5. Jak pracujete s funkcemi, které Instagram nabízí? 

Instagram ohromně narůstá a každý rok těchto funkcí přibude. Nesnažíme se za každou 

cenu využívat vše, protože jsme limitovaní našimi možnostmi. Snažím se držet jednoduchou 

koncepci a kontinuitu, dlouhodobou udržitelnost bez výkyvů.  

Využíváme stories na rychlé zprávy přímo překlopené z aplikace Minuta. Využívám to i na 

speciální nabídky a novinky. Jejich výhoda je, že se do nich dají dávat i odkazy, je to taková 

živější forma, kterou lidé spíš prohlíží, než zeď a věci tam nezapadnou kvůli algoritmům. 

Využíváme i ankety, prostor pro otázky, jednou jsme využili i toho, že jeden z našich 

redaktorů byl ohlášen jako host Instagramu a celý den odpovídal na otázky na něj.  

Každopádně Instagram je pro nás podpůrný kanál a důležitější je pro nás pořád web. 

Instagram je pozvánka na náš web. Náš produkt jsou články tam. Jsme médiem fungujícím na 

předplatném a chceme lidi přilákat k nám, chceme je přesvědčit, že se vyplatí za kvalitní obsah 

zaplatit. Chceme z něj ukázat části, ale nemůžeme jej ukázat všude. Na Instagramu ani nemá 

cenu přidávat celé články, proto není určen. Tím kolik kvalitních věcí vzniká v naší redakci, 

přijde mi v pořádku ukázat části té naší práce. Všechno, co se děje se tam nevejde. Ukazujeme 

to, co je zajímavé. 

 

6. Co považujete za stěžejní pro obsah na Instagramu, který publikujete? 

Obsah na Instagramu musí na první dobrou zaujmout a během krátké chvíle musí lidem říct, 

jestli je zajímá vědět o tomhle víc. Máme jen pár milisekund na to získat jejich pozornost. 

 

7. Stalo se vám, že jste nějaký příspěvek publikovat nemohli, ačkoliv jste chtěli? 

Občas je pro mě rozhodující kvalita fotek. Dávám přednost vlastním fotografiím, nevidím 

smysl dávat na Instagram přebraný obsah. Často si vybírám obsah vizuálně poutavější nežli 

významově důležitější.  

Přeci jenom Instagram není původně zpravodajská stránka. Snažím se i odhadovat co by 

mohlo zajímat to mladé publikum, které na Instagramu je. Snažím se, aby byl náš Instagram 

pestrý a odrážel náš obsah. Tomu, že se věnujeme vědě, reportážím, politickým tématům… 

 

8. Jakých zdrojů využíváte? Využíváte také amatérské obsahy? 

My samy máme vlastního obsahu hodně. Občas máme převzaté fotky od ČTK, ale máme 

spoustu vlastních fotografií, grafiky, ty texty, ilustrace. 
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Nevyužíváme tolik uživatelského obsahu, maximálně do stories, když nás někdo označuje. 

Snažím se, aby tohle tvořilo malou část našich příběhů, jelikož nemáme jistou záruku jejich 

původu. 

 

9. Pracujete s fotografiemi a videi v postprodukci? 

Záleží na kvalitě výchozího materiálu. Pokud mám dobře zpracované fotky, musím je jen 

upravit, aby seděli instagramovým formátům. To platí třeba pro titulní strany, ty se mi tam celé 

nevejdou, ořezávám je. Pokud mám fotografii v horší kvalitě, ale hodí se mi tam tématicky, 

upravuju je já. Když už využíváme cizí fotky, uvádíme samozřejmě zdroj. 

 

10. Mají fotografie a videa využívaná v offline médiu a na Instagramu nějaké rozdíly? 

Mnoho zdrojů je využitelných v obou sférách. Někdy je potřeba uzpůsobit si technické 

parametry. Upravit si barvy, zmíněný formát a další věci. Na Instagram dostanete jen určité 

rozměry. To ale jde vždy upravit. 

 

11. Co chápete jako výhody a nevýhody Instagramu a zpravodajství na něm? 

Je tam velmi široké publikum, cesta jak oslovit mladé lidi, dostaneme se k jinému publiku, 

než na našem klasickém webu. Zároveň je to místo, které neustále roste a má velký potenciál. 

Lidé na něm tráví spoustu času, chodí tam za jiných situací. Odpočinout si, chodí tam, když se 

nudí, což je moment, kdy jim můžeme dát nápady, co by je mohlo v našem obsahu zajímat. 

Pozitivum je i ta variabilita nástrojů, které tam jde využít. Dává spoustu prostoru pro 

tvořivost. Lze to stavit na fotkách, videích, grafikách.. 

Negativy jsou algoritmy. Nemá cenu tam dávat desítky příspěvků denně jako na Twitteru. 

Dosah příspěvků je omezený, navíc nelze dávat k fotografiím odkazy, takže nemůžeme odkázat 

na daný článek, na který děláme upoutávku. To lze jen ve stories. Negativem můžou být i ty 

neustálé změny a měnící se prostředí.  

 

12. Jakým způsobem na Instagramu interagujete s publikem? 

Reaguji na všechny dotazy, které chodí do přímých zpráv. Debatu v komentářích 

necháváme volnou, dokud nedochází k vulgaritám. Do debat se zapojujeme, pokud nás někdo 

vyloženě oslovuje. Na něco se ptá, nebo nám vytýká chybu.  
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13. Myslíte, že sociální sítě změní podobu tradičního zpravodajství? 

Myslím si, že sítě vedou novináře k hledání nových cest, zkoušení nových věcí, 

přizpůsobení se těm platformám, ale to, co je na novinářské práci důležité se snad nezmění a ta 

zpravodajská práce a investigativní a autorská tvorba zůstane nezměněná.  

Možná v terénu pořídí více záznamů a dostanou se k lidem přes jiné kanály, ale podstata 

bude podobná. Tedy podávat pravdivý a aktuální pohled o tom, co se děje. 
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Ukázky tematického zařazení příspěvků 

Příspěvek 
Téma 

příspěvku 
Vysvětlení 

 

  
 

Ekonomika, 

finance 

Příspěvek hovoří o nárůstu 

hodnoty tzv. Bitcoinu – 

kryptoměny na burze 

  

Katastrofy a 

nehody (živelné 

i technologické) 

Příspěvek oznamuje 

katastrofu spojenou s únikem 

ropy u izraelského pobřeží a 

informuje o následkách 
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Každodenní 

život, 

individuální 

příběhy 

Příspěvek vypráví 

individuální příběh britské 

dvojice potýkající se s 

rasismem 

 

  
 

Kriminalita a 

soudnictví 
Příspěvek oznamuje zatčení 

překupnice drog 



16 

 

  

Kultura a 

showbyznys 

BBC News touto fotografií 

ilustruje příběh popové star 

Lady Gaga, které byli 

odcizeni její psi. Do 

kategorie kriminalita nebyl 

příspěvek zařazen, jelikož by 

se zpráva do éteru, 

pravděpodobně, nedostala v 

případě, že by nešlo o 

mazlíčky dané zpěvačky. 

 

  
 

Kuriozity a 

zajímavosti 

Video o zachráněné ovci v 

Austrálii s abnormálně 

obrovským množstvím 

narostlé vlny. 
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Lifestyle 
Příspěvek obsahující tip na 

italský recept. 

 

  
 

Politika 
Citace aktuálního premiéra 

Andreje Babiše. 
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Společenská 

témata a 

problémy 

Informace o nových 

celoplošných restrikcích 

vycházejících ze situace 

okolo viru Covid-19. 

  

Sport 

Zpráva o finálovém zápasu 

americkém fotbalu, který 

bývá označován jako tzv 

Super Bowl a je každoročně 

velkou společenskou 

událostí. 
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Válečné 

konflikty, spory 

a protesty 

Fotografie ilustrující 

probíhající protesty v Barmě. 

 

  
 

Jiné 

Příspěvek zařazen do 

kategorie jiné – jedná se o 

marketingovou reklamu na 

předplatné deníku.  
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Nelze určit 

Příspěvek tématicky nelze 

zařadit – jedná se o grafiku 

zobrazující 1000 postav, 

které pravděpodobně měly 

symbolizovat počty 

zemřelých s Covidem-19, 

avšak bez kontextu a čtení 

mezi řádky je grafika 

nezařaditelná.  
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Ukázky zpravodajských hodnot v příspěvcích 

Příspěvek 

Přiřazená 

zpravodajská 

hodnota 

Vysvětlení 

 

  

 

Personalizace 

Příspěvek vyprávějící 

individuální příběh 

skotského výzkumného 

asistenta o tom, jakým 

způsobem řídí své finance 

pomocí mobilní aplikace. 

Doplněný o profilovou 

fotografii, díky čemuž se 

čtenář může ještě více 

ztotožnit s jeho osobou. 
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Přítomnost elit 

Fotografie usmívající se 

britské královny (elitní 

představitelky státu a 

symbolu monarchie) se 

snaží motivovat občany a 

zvednout jejich odhodlání 

k vakcinaci proti viru 

Covid-19. 

 

  

 

Negativita 

Fotografie amerického 

občana se sklopenou 

hlavou v dlaních budí 

dojem zoufalství a 

negativní emoce. Stories je 

doplněno textem o 

rostoucím počtu zemřelých 

v USA. 
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Překvapení 

Stories vypovídá o hranici 

500.000 mrtvých 

američanů s virem Covid-

19. Pozornost upoutává i 

doplněný text "Breaking" 

označující mimořádné 

zprávy, které by měli 

diváka šokovat. 

 

  

 

Kontinuita 

Video spolu s textem 

informuje o nových 

restrikcích a jejich 

výjimkách z důvodu 

trvajícího nouzového stavu 

kvůli šíření viru Covid-19. 

Jelikož publikum již chápe 

kontext situace, není nutné 

vysvětlovat ji. Z příspěvku 

je patrné, že diváci nová 

pravidla očekávají a 

nebudou pro ně 

překvapením.  
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Zábava 

Stories odkazuje na příběh 

kolumbijské vědkyně 

Diany Trujillové, která do 

španělštiny překládala živý 

přenos přistání americké 

NASA na Marsu. 

 

  

 

Dobré zprávy 
Video o návratu 

zachráněných želv zpět do 

moře. 
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Kódovací kniha 

Pořadí Název proměnné Kód Charakteristika (kategorie) proměnné 

1 ID příspěvku – pořadové 

číslo 

1 1. 

    2 2. 

    …. … 

    735 735.  

2 Datum zveřejnění 07.02.2021 07.02.2021 

    …. …. 

    14.02.2021 14.02.2021 

    21.02.2021 21.02.2021 

    …. …. 

    28.02.2021 28.02.2021 

3 Umístění příspěvku 1 Účet @ct24zive 

    2 Účet @enkocz 

    3 Účet @bbcnews 

    4 Účet @theipaper 

4 Druh příspěvku 1 Příspěvek ve feedu 

    2 Stories 

5 Typ příspěvku 1 Fotografie 

    2 Video 

    3 Grafiky 

    4 Kreslená ilustrace 

    5 Jiné 

    99 Nelze určit 

6 Téma příspěvku 1 Ekonomika, finance 

    2 Katastrofy a nehody (živelné i technologické) 

    3 Každodenní život, individuální příběhy 

    4 Kriminalita a soudnictví 

    5 Kultura a showbyznys 

    6 Kuriozity a zajímavosti 

    7 Lifestyle 

    8 Politika 

    9 Společenská témata a problémy 

    10 Sport 

    11 Válečné konflikty, spory a protesty 

    12 Jiné 

    99 Nelze určit 

7 Žánr příspěvku 1 Hard news 

    2 Soft news 

    99 Nelze určit 

8 Personalizace 1 Ano 

    2 Ne  

    99 Nelze určit 
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9 Přítomnost elit 1 Ano 

    2 Ne  

    99 Nelze určit 

10 Negativita 1 Ano 

    2 Ne  

    99 Nelze určit 

11 Překvapení 1 Ano 

    2 Ne  

    99 Nelze určit 

12 Kontinuita 1 Ano 

    2 Ne  

    99 Nelze určit 

13 Zábava 1 Ano 

    2 Ne  

    99 Nelze určit 

14 Dobré zprávy 1 Ano 

    2 Ne  

    99 Nelze určit 

 

 

 

 


