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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na téma instagramových účtů mediálních společností v 

kontextu zpravodajských hodnot. Nahlíží na způsoby, jakým zvolené mediální koncerny 

vybírají obsahy pro své instagramové účty, a jaké zpravodajské hodnoty jsou pro ně při volbě 

příspěvků zásadními. Cílem práce je, jak analýza dominujících zpravodajských hodnot, tak 

popsání specifik instagramových obsahů. 

S využitím kombinace kvantitativní obsahové analýzy instagramových příspěvků sledovaných 

mediálních účtů a kvalitativních strukturovaných rozhovorů se správci a editory profilů českých 

mediálních redakcí se autorka práce snaží zodpovědět výzkumné otázky a potvrdit, či naopak 

vyvrátit stanovené hypotézy. 

Ze závěrů práce vyplývá, že prostředí Instagram je v pro zpravodajské organizace značně 

konkurenční s tlakem na rychlost a atraktivitu sdělení. 

Zpravodajská média proto využívají pro své účely různé možnosti, které jim účet na Instagramu 

umožňuje tak, aby uspokojily své publikum, či přitáhly sledovatele nové. Na sledovaném 

vzorku však nelze potvrdit existenci napříč převládajících zpravodajských hodnot, či 

univerzálních příspěvků a témat, které by média na Instagramu využívaly.  

 

Abstract 

This diploma thesis focuses on the topic of Instagram accounts of media companies in the 

context of news values. It studies how selected media companies choose their content for 

Instagram accounts, and what news values are crucial to them when picking their posts. The 

aim of the work is the analysis of the dominant news values and the description of the specifics 

of Instagram contents. 

Using a combination of quantitative content analysis of Instagram posts of monitored media 

accounts and qualitative structured interviews with administrators and editors of Czech media 

newsrooms profiles, the author tries to answer research questions and confirm or disprove the 

hypotheses. 

The conclusions of the thesis show that the Instagram environment is highly competitive for 

news organizations with pressure on the speed and attractiveness of their posts. 

Therefore, the news media use various opportunities, which their Instagram account allows 

them, to satisfy their audience or attract new followers. However, the monitored sample does 

not confirm the existence of cross-prevalent dominant news values, or universal posts or topics 

that would be used by the media on Instagram. 
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ÚVOD 

Stav neustálých změn, rozpadu struktur a vazeb se stává jakýmsi novým normálem. 

Symbolem transformace jsou bleskově se vyvíjející technologie a média, jež nahrazují svým 

uživatelům funkce dříve nepředstavitelné.  

 Svůj vliv má konvergence i na oblast mediálních sdělení. Stále častěji ustupujeme od 

faktografických zpráv směrem k rychlé zábavě. Potírají se taktéž rozdíly mezi veřejným a 

soukromým, mezi publikem a tvůrcem, mezi zpravodajstvím a bulvárem.   

 Média prostupují našimi životy do takové míry, že si svět bez nich už jen stěží dovedeme 

představit. Ovlivňují a formují naši běžnou každodennost a rituály. Mobilní telefon se stal 

jakousi prodlouženou rukou každého jednotlivce a začal nahrazovat činnost tradičních médií, 

jež jsme znali doposud.  

 S tzv. novými médii, a sociálními sítěmi především, dochází k redefinici podoby práce 

žurnalistů, vazbami mezi profesionály a amatéry, ale i novináři a jejich publikem. Přihlížíme 

přeměně mediálních redakcí a organizací v důsledku formování nových informačních kanálů, 

kterými zprávy k publiku proudí.  

 Na popularitě nabírají rychlé sociální sítě, na kterých je obsah konzumovatelný 

v jednoduché stravitelnosti v řádech sekund. Textové zprávy ustupují do pozadí a na významu 

nabírá vizuální sdělení. Příkladem je i platforma Instagram, na již se práce zaměřuje. Fenoménu 

a požadavkům publika se chtě-nechtě přizpůsobují i tradiční mediální redakce a své obsahy 

přenášejí taktéž do tohoto prostředí. 

 Diplomová práce si klade za cíl poodkrýt, jaké obsahy zvolené čtyři média pro své 

instagramové účty volí, a jaké zpravodajské hodnoty jsou pro ně při volbě příspěvků zásadní. 

Vybraná média pokrývají prostředí jak české, tak zahraniční, zároveň jsou vlastnictvím jak 

veřejnoprávní, tak soukromé. Českým veřejnoprávním médiem byl zvolen úspěšný kanál ČT24, 

soukromým médiem mladší Deník N. Britským veřejnoprávním ekvivalentem stanice BBC 

News, soukromým tištěným protějškem deník The I.  

Vedlejším cílem práce je vysvětlení probíhající proměny podoby fotožurnalismu 

v souvislosti s digitalizací. Teorie nicméně představí i vývoj zpravodajské fotografie a její roli 

ve společnosti a médiích až po současnost kdy vystupuje na sociálních sítích. Zřetel bude kladen 

na Instagram jakožto vizuálně zaměřenou sociální síť, která strmě získává oblibu široké 

populace.  

 Výzkumná část práce využije dvou metod. Obsahové analýzy příspěvků 

instagramových účtů a kvalitativních strukturovaných rozhovorů se správci a editory zvolených 
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domácích účtů. Kombinací obou metod věřím ve spolehlivější objasnění problematiky 

vizuálního zpravodajství na Instagramu a získání odpovědí na stanovené výzkumné otázky.  

 Analýza příspěvků se zaměří jak na zpravodajské hodnoty, tak na typy, druhy, žánry a 

témata příspěvků. Vycházet bude z teorie zpravodajských hodnot Galtunga a Rugeové z 60. let 

minulého století a aktualizace od dvojice Tony Harcup a Deirdre O'Neillová z roku 2001.  

 Hlavní výzkumná otázka se, na základě cíle, ptá na to, jaké obsahy volí mediální 

koncerny pro své instagramové účty, a jaké zpravodajské hodnoty jsou pro ně při volbě 

zásadními? Vedlejší výzkumné otázky se pak zaměří na to, jakým způsobem pracují 

zpravodajská média s možnostmi, které instagramový účet nabízí (jak využívají feedu x stories, 

používají fotografií x videí x grafik x ilustrací, hard news x soft news…).  Zodpovězeno také 

bude na otázku, jakým tématům se nejčastěji věnují jednotlivé mediální koncerny na svých 

instagramových účtech, a zdali se liší se převažující zpravodajské hodnoty u příspěvků ve feedu 

a v tzv. stories 
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1. SPOLEČNOST VIZUÁLNÍCH SDĚLENÍ  

Od roku 1826, kdy byla pořízena první fotografie, vzrostl její význam do rozměrů, jež 

si francouzský vynálezce Josephem Niépce jen stěží mohl představit (Davenport, 1999: 2). 

Vizuální obsah se stal natolik přirozenou součástí našich dní, že autoři, jakými je například 

Mitchell, označují tento jev jako tzv. obrat k obrazu (v původním anglickém znění „pictorial 

turn,“ pozn. autora). Snaží se přitom poukázat na návyk společnosti komunikovat pomocí 

obrazových kódů, nežli slov. Vzrostl ale i vliv technologií jako takových na způsoby 

zobrazování reality (Michell, 2016: 170).  

Dnešní svět si bez masových médií lze představit už jen stěží. Život mnohých z nás je 

médii natolik prostoupen, že je to takřka nemožné. Ať už hovoříme o sociálních sítích, 

rozhlasovém vysílání, televizi, tisku, nebo internetovém zpravodajství (Bednařík, Jirák, 

Köpplová, 2019: 17–18).  

Tato média se stala neodmyslitelnou součástí lidské každodennosti a zásadně proměnila 

současný globalizovaný svět. Masovými médii přitom chápeme ty prostředky komunikace, jež 

dovedou utvářet sdělení směrem k široké, nespecifikované a rozptýlené veřejnosti. Tutéž 

zprávu šíří velkokapacitně k neomezeně rozsáhlému publiku v průběžných či pravidelných 

intervalech Prvotní rozmach hromadných sdělovacích prostředků probíhal na pozadí 

průmyslové revoluce spjaté s urbanizací, demokratizací politiky, růstem vzdělanosti 

společnosti a tím souvisejícím novým sociálním rozvrstvením a utvářením a nabytím konkrétní 

národní identity (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2019: 16).  

Poslední desetiletí našeho věku bývají označovány rovněž jako postindustriální období 

či komunikační revoluce (Urban, 2017: 171). Digitalizace a poté také především nástup 

internetu dávají médiím nenahraditelnou roli a moc. Zásadní část interakcí člověka s jeho 

okolím se přesunula na obrazovku telefonu, který nosíme všude s sebou. Takzvaná „nová 

média“ jsou všudypřítomná a sofistikovaně personalizovaná. Ačkoliv nás udržují oddělené 

jeden od druhého, umožňují zároveň bezprostřední komunikaci po celé planetě a simulují nám 

tak lidský kontakt. Peter Sloterdijk hovoří o tzv. „mediasféře“, což je neviditelná bublina, 

kterou si v mediálním prostoru vytváříme výběrem obsahu, jež následujeme, a v které se 

veškeré soužití s druhými stává medializovaným (Deuze, 2016: 61).  

Důležitým maskotem éry informací jsou internetová, či síťová média, která dávají 

divákovi jedinečnou možnost stát se jak konzumentem, tak tvůrcem jejich obsahu. Masovou 

komunikaci propojují s interpersonální a přináší tak interaktivní prožitek (Bednařík, Jirák, 

Köpplová, 2019: 18). Forma, jakou nová média hovoří, je v převážné většině vizuální.     
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Přítomnost mobilních telefonů a platforem pro sdílení obsahu umožňuje takřka každému 

z nás stát se tvůrcem zpravodajského materiálu, což poté samozřejmě nadnáší otázku, jaká je 

role profesionálních novinářů. Čím se jejich práce odlišuje od počinů kohokoli z nás a jaký je 

jejich přínos, pokud je vůbec ještě stále patrný (Gynnild, Nilsson, Simonsen, Weselius, 2017: 

1)? 

V následující kapitole se budu opírat o několik pojmů, jakými jsou žurnalistika, 

zpravodajství a publicistika. V českém kontextu označujeme slovem žurnalistika, či novinářství 

druh masové komunikace, který informuje veřejnost o nových událostech a jejich významech 

pro společnost (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2019: 19). Jedná se o činnosti profesionálního 

charakteru vztahující se ke sběru informací, jejich analýze a transformaci do podoby zpráv a 

dalších způsobů záznamů skutečnosti jakými je například i fotografie (Mcquial, 2016: 22).  

Publicistiku a zpravodajství lze považovat jako dvě základní podkategorie dnešní 

profesionální žurnalistiky stavějící především na faktech a snaze o objektivitu názoru (Halada, 

Osvaldová, 2017: 194).  

Funkce zpravodajství je naplněna, pokud jsou předávaná sdělení aktuální, přesné a 

faktografické (Osvaldová, 2011, 13–14). Autor by tak měl k událostem přistupovat bez 

subjektivních zaujetí a hodnocení. Snahu o nestrannost je nutné mít přitom na mysli nejenom 

při samotném psaní, ale i výběru tématu a způsobu jeho zpracování (Osvaldová, 2017: 13). 

Touto problematikou se zaobírá právě teorie zpravodajských hodnot, která bude v této kapitole 

rovněž přiblížena.  

 V současnosti se díky internetu a mobilním aplikacím setkáváme s řadou inovativních 

způsobů, jak zpravodajství sledovatelům předávat v co možná nejstravitelnější a nejjednodušší 

podobě a v reálném čase. Sociální sítě otevírají řadu příležitostí, jež nám donedávna byly 

neznámými. V důsledku globalizace a rozvoje technologií se vzdálenosti mezi lidmi i místy 

zmenšují a čas se stává jednou z nejdražších komodit. Společnost rozvinutých států 

severozápadu jako by žila v neustálém spěchu, a právě způsob, jakým skrze sociální sítě 

komunikujeme, tento fakt deklaruje.  

 Jak „obrat k obrazu“ podotýká, stáváme se svědky toho, že zatímco psaný text bývá 

mnohdy odsunut do pozadí, fotografie a video jej nahrazují, ne-li dokonce vytěsňují.  Důraz je 

kladen nejenom na rychlost, ale i údernost a zajímavost (Purgar, 2017: 4–6).  
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1.1 Zpravodajská fotografie 

 Touha získávat informace o veřejném dění je téměř tak stará jako lidstvo samo. Jedním 

z prvních důkazů jsou nálezy ze Starověkého Říma pocházející až z roku 449 před naším 

letopočtem, kdy římský Senát poskytoval záznamy ze zasedání pro občany tak, aby mohli být 

seznámeni s důležitými usneseními. O necelé 4 století později pak roku 60 př.n.l. Julius César 

dokonce založil první denní plátek (Davenport, 1999: 95).  

 Vynález Gutenbergova knihtisku okolo roku 1450 byl revolučním milníkem, který 

rozšířil psanou kulturu mezi širší vrstvy obyvatelstva, napomohl šíření vzdělanosti, rozvoji 

kultur, ale i křesťanství. O skutečném žurnalismu podobném tomu dnešnímu můžeme hovořit 

však až řadu století poté (Davenport, 1999: 95).  Rozvoj deníků bývá nejčastěji datován od 

konce 18. a začátku 19. století ve spojitosti s britskými politickými deníky. Noviny nicméně 

stále ještě nebyly záležitostí pro širokou veřejnost, ale spíše pro elitní vrstvy sympatizantů 

s danými politickými stranami, které je vydávaly (Wahl-Jorgensen, Hanitzsch, 2019: 19).  

 19. století je pro žurnalismus zásadním a jedná se o éru největšího rozmachu hned 

z několika důvodů. Průmyslová revoluce přinesla řadu technologických inovací, které 

napomohly levné a masové výrobě, tudíž i snížení ceny a nabídnutí novin i méně movité 

skupině. Společnost se navíc mohla těšit z rozvoje vzdělanosti způsobené povinnou školní 

docházkou v mnoha západních státech a demokratizace a svoboda projevu otevřely dveře 

doposud tabuizovaným tématům (King, Chapman, 2012: 12).   

   Velkým přínosem bylo právě zařazení vizuálního materiálu na stránky tisku. 

Konkrétně tedy reklam. Komercionalizace znamenala přítok investorů a možnost snížení 

nákladů a distribuce novin mezi většinovou společnost. Stinnou stránkou nicméně byl vliv 

těchto sponzorů na výběr témat článků. Šéfredaktoři sice konečně měli peněžní prostředky, ale 

i tak se diktátu shora nezbavili doslova (King, Chapman, 2012: 12).   

Nárůst výnosů konečně taktéž umožnil zaměstnávání profesionálních a vystudovaných 

žurnalistů na plné úvazky. 19. století je dobou rozkvětu tisku obecně. Velké obliby získala 

bulvární žurnalistika doplněná zpravidla nespočtem ilustrací tak, aby tisk zaujal co nejširší 

spektrum lidí (King, Chapman, 2012: 12–13).  

 První skutečná fotografie v plném tonálním rozsahu se v tisku objevila 4. března roku 

1880 díky fotografovi a experimentátorovi Stephen H. Horganovi. Fotka nesla název „A Scene 

in Shantytown“ a noviny, které navždy ponesou ono prvenství „The Daily Graphic: An 

Illustrated Evening Newspaper“ (Kobre, 2008: 5). 
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 Zpravodajskou fotografii lze považovat za druh sdělované zprávy, kterou žurnalista 

informuje publikum o aktuálním společenském a politickém dění. Pomocí vizuálního zobrazení 

takováto fotografie odpovídá na klasické novinářské otázky: „Kdo? Co? A jak?“ problémovější 

je ale zodpovědět fotografií na otázku: „Kde?“ a „Proč?“ Ačkoliv mnoho autorů ke svým 

výtvorům často nepřidává ani název, Alena Lábová (2011: 90) zastává názor, že popisek a 

psaný text k zpravodajské fotografii neodmyslitelně patří a bez něj je sdělení neúplné. 

 Jediný komentář může snímek časoprostorově zařadit. Publikovat fotku bez vysvětlení 

kdo jsou znázorněné postavy na ní, a jaké jsou mezi nimi konotace, by bylo malicherností. 

Pozor ovšem na to, aby popisek pouze zbytečně neopakoval informace snadno čitelné na obrazu 

(Lábová, 2011: 93–94).  

 Důležitost psaného popisku vyzdvihuje také Barthesova známá teorie o mýtech. Barthes 

ve své knize Mytologie (2018: 113) přirovnává novinářskou fotografii k mýtu. Krom 

původního, „objektivního“ sdělení je nutné počítat s jakýmsi sekundárním sémiotickým 

systémem, který dává zprávě další významy. 

K tvorbě mýtu přitom dochází jak při produkování zprávy, tak při jejím čtení. Zatímco 

příjemce vnímá fotografii jako spolehlivý a pravdomluvný zdroj informací, ve skutečnosti se 

jedná o pouhý odraz reality zohýbaný způsobem, jakým se rozhodl fotograf a editor situaci 

vyobrazit a poté taktéž smyslovým vnímáním jednotlivce interpretujícího obrázek. Podstatné je 

nejenom to, v jakém úhlu, rozsahu a znění je fotografie zachycena, ale také její rámování 

(Barthes, 1981: 11–14). 

Rámování, v angličtině framing, autoři přirovnávají ke skládání textu, či kompozici 

literárního příběhu. Představit si jej můžeme jako záměrnou úvahu umělce nad tím, jaké slova, 

či věty z díla vyškrtá, jelikož by zbytečně odváděli čtenářovu pozornost, či zkreslovali konečný 

dojem, který mu chce předat. Podobně pracuje taktéž fotožurnalista vybírající, jak událost 

zachytí a následně popíše do podoby celkového sdělení. Záleží nejenom na obrazu samotném, 

ale i jeho zasazení do média. Titulek, popisek, velikost, ale i přesném umístění v kontextu celé 

platformy. Tím může být například strana tisku a poloha článku (Faris-Belt, 2012: 53). 

 

1.1.1 Žánry zpravodajské fotografie 

Pokud se podíváme na zpravodajskou fotografii blíže, pochopíme, že se zdaleka nejedná 

pouze o jednu a tutéž kategorii. I fotožurnalismus lze dále dělit na základě různých kritérií. 

Lábová (2011: 91) jako nejpodstatnější typ určuje fotografickou aktualitu, kterou chápe jako 

vizuální zprávu o současných událostech. Takováto fotografie by měla splňovat řadu prvků. 

V prvé řadě hlavně čitelnost, efektivnost a včasnost publikace. Fotografie musí čtenáře 
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zaujmout natolik, aby se u ní zastavil očima při zběžném listování novinami, či projíždění 

internetového obsahu, zároveň musí být natolik vypovídající, aby v několika sekundách 

netrpělivému sledovateli sdělila podstatné informace. 

 Fotografická aktualita nesmí nikdy být nerelevantní tématem, či snad načasováním. Jak 

říkával Karel Čapek: „Není nic staršího, než včerejší noviny,“ což v dnešním světě, zaměřeném 

především na výkon, platí dvojnásob ve spojitosti s mocí nových médií to klade na novináře 

obrovské nároky, aby jejich práce měla větší přidanou hodnotu nežli příspěvky široké veřejnosti 

na sociálních sítí.  

 Dle zobrazovaného dění na fotografii mohou být aktuality dále rozděleny na general 

news, či spot news. První třídou jsou záznamy z plánovaných či předvídatelných akcí jako je 

olympiáda, volby, dlouhodobější vojenské konflikty atd. Výhodou pro fotografa je možnost 

přípravy a zjištění teoretického pozadí. Z opačného úhlu pohledu se nicméně ona předpříprava 

stává také často příčinou přílišné inspirace u ostatních. Výsledkem jsou pak vágní fotografie 

bez vlastního nápadu kopírujících osvědčené vzorce (Lábová, 2011: 91–92). 

 Spot News naopak nelze předem vystopovat či plánovat a příprava je takřka nemožná. 

Jedná se o přírodní katastrofy, nehody, ozbrojené střety, nebo bulvární kauzy. Pro fotoreportéra 

je více, než náročné stihnout dané příhody včas a předběhnout amatéry, kteří se náhodně k dané 

situaci připletli (Lábová, 2011: 91–92). 

S technologickým posunem převaha běžných občanů vlastní na svém mobilním telefonu 

fotoaparát dostačující kvality na to, aby byli schopni dění zachytit a následně poskytnout 

agentuře či médiím (Lábová, 2011: 92). Lábová a Láb (in Halada, Osvaldová, 2017: 30) 

poukazují na to, že mnohem raději tisk sleví z nároků na technickou kvalitu fotek, nežli z jejich 

aktuálnosti. Jako příklad lze uvést snímek ze zavraždění americké hlavy státu J.F.Kennedyho 

pořízený kolemjdoucím. 

 Spot news bývají mnohdy dramatickými zprávami působícími na naše smysly a 

senzitivitu. Underwood (2007: 87–88) dokonce ve zpravodajství využívá pravidlo: „If it bleeds, 

it leads,“ jenž ve volném překladu tvrdí, že právě krev, tragédie a negativní zprávy jsou to, co 

publikum zajímá. Čím blíže jim událost je, čím více ovlivňuje je samé, či jejich okolí, s kterým 

mohou soucítit, tím více emocí pociťují. Autor tvrdí, že se jedná o vizuální záznamy jejichž 

obsah lidé vidět ani mnohdy nechtějí, ale o to spíše jej spatřit musí a přitahují je.  

 Zelizer a Allan (2010: 53, 142) ještě dále pak rozdělují zprávy na tzv. hard news a soft 

news. První pojem označuje žhavé novinky nutné doručit čtenářům co nejdříve, například 

důležité novinky z politiky, byznysu, zprávy o společenských problémech, katastrofách a 

konfliktech. Druhá kategorie, tzv. soft news by ve fotografii představovaly spíše ilustrační 
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vizuály k společensky relevantním komentářům, jejichž publikace časově nespěchá a jejich 

cílem je konzumenta především pobavit, nebo obohatit jej v oblastech jeho zájmů. Může jít o 

zprávy ze světa kultury, umění, ale i showbyznysu, či environmentalistiky. Z označení „hard 

news“ a „soft news“ vychází ve svých šetřeních i Digital News Report Agentury Reuters 

(Digital News Report, 2016: online). 

 Pulitzerova cena udělována od roku 1917 Kolumbijskou univerzitou v New Yorku 

každoročně oceňuje žurnalisty ve více jak 20 kategoriích za přínos v tomto řemeslu. Mimo jiné 

právě i v oblasti fotografií spot news, nebo také ve sféře tzv. feature photography. Feature 

fotografie jsou vesměs snímky doplňující určité téma, vykreslující kulturu či společenský 

fenomén. Datum jejich publikace není důležitá, jelikož jejich význam je trvající, jde o určité 

zajímavosti stojící za zmínku. Samostatnou kategorií by mohla být i fotografie portrétní (The 

Pulitzer Prizes, 2019, online).  

 Specifickým druhem zpravodajské fotografie jsou taktéž fotografie agenturní. Znakem 

agenturní fotografie je její tržní charakter (Scott, 2014: 121). Autoři se snaží, aby jejich 

příspěvky byly víceúčelové a použitelné jako doprovod pro široké spektrum námětů. To však 

vede k bagatelizaci a stereotypnímu vyobrazování bez nápadu (Lábová, 2011: 93).   

 Fotožurnalista a teoretik Kenneth Kobre (2008: 39–42) dělí fotografie podle vzdálenosti 

snímaného objektu na celkové snímky, fotografie střední vzdálenosti a detailní fotky. Fotografie 

celkového dění události dává divákovi jedinečnou perspektivu a zanechává pocit, že je sám 

přítomen při činu. Průkopnicí byla Margaret Bourke-Whiteová z magazínu Life Henry Luca. 

Šlo přitom vlastně o náhodu, když se snažila bez očekávání zveřejnění vyfotit celistvý pohled 

pro editora, aby si byl snáze schopen udělat souhrnný obrázek a interpretovat zbylé fotografie. 

 Zatímco pro panoramatické fotografie je nezbytný širokoúhlý objektiv, či výškový 

pohled, jež umožňuje dnes například dron, pro fotografie střední vzdálenosti postačí i běžný 

objektiv s ohniskovou vzdáleností 50 mm, jak uvádí fotograf Walter Green sdružení Associated 

Press. Fotografie těchto rozměrů, dle Kobreho, vypráví příběh pouze v jednom jediném záběru. 

Díky menšímu rozestupu od objektu vytváří pocit subjektivnějšího vztahu mezi prohlížejícím 

a lidmi na obrázku. Ti jsou zachyceni i spolu se svým nejbližším okolím (Kobre, 2008: 40–42). 

 Detailní snímek focený makro-objektivem vystihuje pouze malý zorný úhel reality a 

čtenáře tak dostává do intimního kontaktu se znázorňovaným předmětem. Takováto perspektiva 

dodává na dramatičnosti a údernosti (Kobre, 2008: 42). Na fotografa ovšem vyvíjí poměrně 

velký tlak a nároky. Nejenom, že musí být pohotový, ale rovněž vnímavý k maličkostem, což 

se podobá mravenčí práci (Pye, 2015: 30). 
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 Pokud je však fotograf zručný, dovede pomocí takového detailního snímku poměrně 

zručně ohýbat realitu a přinutit diváka vidět zobrazovaný předmět jeho očima (Branson, 2013: 

72).  

  

1.2 Technologický vývoj fotografie a digitalizace 

 Stavebním kamenem jakékoliv kultury je vzájemná výměna informací a interakce mezi 

jejími členy, jejichž základem jsou komunikační kódy. Jednou z předních teorií objasňující, jak 

taková transakce probíhá je „Matematická teorie komunikace“ dvojice autorů C. E. Shannona 

a W. Weavera vznikající na pozadí 2. světové války (Shannon, Weaver, 1963). Taktéž obraz je 

určitým kódem přenášející výpověď (Barthes, 1978).  

 Ať již jsme fanoušky McLuhanovy představy technologického determinismu1, či 

McQuailova mediocentrismu2, je nutné připustit, že média a systémy komunikace nevznikají 

samy ze sebe, ale přichází společně s určitou komplexnější změnou, jež naše společnost prožívá. 

Náhled do historie tohoto vývoje umožňuje tyto změny lépe pochopit. 

 Václav Moravec (Moravec in Bárta, Kovář, Foltýn, 2017: 104) se domnívá, že: „Úvahy 

o důsledcích vzniku a existence nových médií či jejich budoucnosti je proto nezbytné opírat o 

širokou a integrovanou znalost dějin lidské komunikace a historických vzorů transformace 

médií.“ Pro pochopení významu zpravodajské fotografie v prostředí nových médií, konkrétně 

na sociálních sítích jako je Instagram, je proto nezbytné vstřebat i to, jakou cestu fotografie až 

sem ušla od svého počátku.  

Pozadí vzniku první fotografie je příběhem vynálezce a inženýra Josepha Nicéphore 

Niépcea. K převratnému úspěchu došel, když se snažil nalézt pomůcku, která by mu ulehčila 

práci. Jako nezdatný malíř totiž neovládal obkreslování tužkou převráceného obrazu z camery 

obscury používané v té době pro vizualizaci, nicméně ani to jej nezastavilo v cestě za hledáním 

způsobu, jak předat obrazovou zprávu ostatním (Gernsheim, 1986: 9).  Camera obscura v té 

době fungovala jako předchůdce fotoaparátu. Jednalo se o dřevěnou krabičku se zrcadlem 

v úhlu 45 stupňů uvnitř. To odráželo obraz a promítalo jej zmenšený a vzhůru nohama. Umělec 

jej pak pouze obtáhl tužkou na tenký papír (Sandler, 2002: 8). 

 
1
 Technologický determinismus autora Marshalla McLuhana stojí na myšlence, že podoba médií společností 

využívaných a technologie, která zprávy vysílá, zásadně udávají směr, jakým se společnost udává. Dle 

McLuhana mají média moc určovat hodnoty, jež lidé vyznávají, sociální vztahy mezi jimi a praktiky a normy v 

kultuře panující (McLuhan, 2011). 
2 Mediocentrismus Denise McQuaila se vůči technologickému determinismu vymezuje a říká, že nikoliv média 

jsou hybateli změn, ale odpovědna je společnost samotná. Média se, podle McQuaila pouze přizpůsobují povaze 

kultury, v které vystupují a přebírají charakter těch, kdo jimi vystupují a předávají obsahy (McQuail, 2010). 
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 Ačkoliv se o vytvoření snímku pokoušel Niépce už dříve, zadařilo se mu až díky cínové 

destičce pokryté asfaltem a levandulovém olejem při osmihodinové expoziční době za slunného 

dne. Fotografie pořízená roku 1826 obdržela název „La cour du domaine du Gras.“3 Technika 

byla poté pojmenována jako heliografie, čímž je poukazováno na využití slunečních paprsků. 

Jednalo se o výhled z Niépceho okna s hrušní, holubím domkem a stodolou (Gernsheim, 1986: 

9).     

Za další pionýry fotografie bývají považováni také Louis Daguerre a William Fox-

Talbot, kteří spolu ve svých časech vedli souboj při vylepšování techniky záznamu obrazu. Tzv. 

proces daguerrotypie završený roku 1839 stavěl na využití stříbra a krystalků jódu. Fox-Talbot 

sice pravděpodobně vytvořil první negativ již okolo roku 1935, avšak metodu kalotypie si 

nechal patentovat až roku 1841. Na poznatky obou dále navázal a posunul dál John Herschel 

(Robinson, 2010: 5). 

První barevná fotografie v tisku vznikla pod názvem „Stužka“ zaznamenaná Thomasem 

Suttonem v květnu 1861 pomocí principu James Clerka Maxwella během jeho přednášky 

v Royal Institution v Londýně.  Využil přitom míchání tří různě barevných plechů – červeného, 

zeleného, modrého (Freeman, 2013: 16). Na danou metodu navázal také francouzský inovátor 

Louis Arthur Ducos du Hauron fotografií „Výhledu na Agen“ z roku 1877. Jeho postup 

zahrnoval vytvoření tří různých diapozitivů. Červeného, modrého a žlutého, které poté opatrně 

přesně přikládal na sebe pro vytvoření výsledného snímku. Bohužel daný proces se ukázal jako 

velice zdlouhavý a drahý. I tak je ovšem na Haurona pamatováno jako na průkopníka barevné 

fotky (Hannavy, 2008: 319–320).  

Roku 1880 přišel americký reportér Stephen Horgan s přelomovou technikou tisku 

pomocí takzvaných polotónů, rovněž nazývanou jako princip autotypického štočku. Jednalo se 

o tištění pouze jedinou barvou inkoustu pomocí malých teček, jež lidskému oku díky optické 

iluzi splývají do různých tónů (Halada, Osvaldová, 2012: 101).  

 V Evropě pak Horgana následoval německý fotograf Jiří Meissenbach, který stejnou 

metodu využil v deníku Leipziger Illustrierte. Ostatním deníkům trvalo prosazení fotografie o 

něco déle (Halada, Osvaldová, 2012: 101). I přesto v lednu 1904 vychází vůbec poprvé denní 

noviny doplněné výhradně fotografiemi – The Daily Illustrated Mirror4 majitele Alfreda 

Harmswortha, jinak nazývaného jako Lord Northcliff (Halada, Osvaldová, 2012: 101). Od té 

doby deníkem Daily Mirror prošla velká fotožurnalistická esa, kterým se povedlo zachytit 

 
3 v češtině „Dvůr na statku Le Gras.“ 
4 pozdější Daily Mirror 
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největší bulvární kauzy a tyto noviny se tak staly zásadním hráčem na poli zpravodajské 

fotografie (Linkof, 2018: 26).   

 První svitkový film, kterým nahradil chatrné a rozbitelné skleněné tabulky publikoval 

George Eastman v říjnu 1884. Tímto posunem umožnil nejenom rozvoj budoucího filmového 

průmyslu, ale také masovou distribuci fotoaparátů dostupných takřka pro každého. Tuto značku 

si Eastman roku 1888 registruje jako dnes světově proslulou společnost Kodak (Ackerman, 

1930: 48–49). S Kodakem každý, kdo dovedl natáhnout film, otočit klíčkem a smáčknout 

knoflík, mohl pořídit fotografii (Gernsheim, 1986: 23).   

 Příznivce této značky nazýval pyšně jako „Kodakáře“5 a jeho cílem bylo udělat 

Kodakářem každého občana nezávisle na věku, pohlaví či příjmu. To se mu povedlo už roku 

1900, kdy vydal nový model kamery „Brownie“ prodávaný za pouhý 1 dolar (Ackerman, 1930: 

170). 

Potenciál zpravodajské fotografie odhalil vydavatel Pulitzer. Ten položil stavební 

kámen investigativního novinářství a profesionalizoval žurnalistiku, když přestavěl podobu 

deníku New York World. zvětšil velikost obrazu na stránkách a doplnil o reportážní texty. Díky 

obrovským prodejům levných plátků dosahoval totiž větších výdělků a mohl si dovolit novináře 

zaplatit na plný úvazek. To do té doby nebylo zvykem (Kobre, 2008: 8–9).  

 Význačnými jmény v historii vizualizace jsou také bratři Lumiérové (Raimondo-Souto, 

2014: 7). Ačkoliv častěji jsou ve všeobecném diskurzu jména bratrské dvojice skloňována se 

světem filmu, významnou roli sehráli i ve vývoji barevné fotografie, když si roku 1903 

zaregistrovali objev autochromu, jenž byl následně více jak tři dekády celosvětově hojně 

využíván a umožnil přístup k focení i naprostým amatérům (Lavédrine, Gandolfo, 2013: 1). 

 Daná technika fungovala na bázi průhledného skleněného filtru pokrytého mozaikou 

granulí bramborového škrobu obarvených na oranžovo, fialovo a zeleno. Na desku přiléhá 

černo-bílý obraz, který zabraňoval průchodu světla některými barevnými částmi obrazce 

(Lavédrine, Gandolfo, 2013: 1).  

 Eastman se svou společností Kodak Lumiérům šlape na paty od konce 20. let 20. století. 

Roku 1928 totiž vychází barevný film Kodakolor a 1935 světlo světla spatří masově vyráběný, 

a především také hojně prodávaný, barevný inverzní film Kodachrome (Pikous, online: 27, 29). 

 Zajímavé je rovněž spojení série modelů Instamatic značky Kodak z 60. let minulého 

století a Instagramu. Podobnost názvů totiž není čistě náhodná. Zakládající dvojice aplikace 

Instagramu Kevin Systrom a Mike Krieger připodobněním poukazují na formát snímků, které 

 
5 v originále The Kodakers 
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uživatelé nejenom, že mohou autenticky upravit pomocí snímků, ale uchovávají je v „instatní“ 

podobě ve čtvercovém formátu na svých profilech (Quesenberry, 2015: 116). 

 Tzv. instatní snímek poskytuje taktéž, dnes již notoricky známý, Polaroid Edwina 

Landy. Převrat ve fotografování přinesl díky barevné přístrojem tištěné fotografii. Ta nejenom, 

že byla vyfotografována během chvilky, ale autor si ji mohl ihned odnést, či darovat dle uvážení 

(Bonanos, 2012: 61). 

 Instagram odkazuje na Polaroidy také kvůli revoluci, jež tyto fotoaparáty po světě 

uskutečnily, když umožnily amatérovi i profesionálovi sledovat, jak mu snímek doslova vzniká 

pod rukama (Crist, Hitchcock, 2005: 10).  Buse (2007: 30) si dokonce troufá tvrdit, že Polaroid 

vzbudil rozruch, který svět fotografie nezažil od svitkového papíru George Eastmana a jeho 

procesu kalotypie, jenž umožnil rozmnožování snímků systémem převodu negativu na pozitiv. 

Označuje jej jako dost možná nejinovativnější přínos do technologie fotografování za celé 

období moderních dějin po II. světové válce (Buse, 2007: 31).  

 Druhá polovina 20. století se tak vyznačuje technologickým rozmachem a rozšířením 

fotoaparátů do každé domácnosti. Pořizování snímků se tímto stalo natolik jednoduchým 

procesem, že jej začal být postupně schopen kdokoli (Šmíd in Halada, Osvaldová, 2017: 67). 

Konkrétně pak Polaroid se s rozmachem v 70. a 80. letech stal nejvíce prodávaným 

fotoaparátem historie (Buse, 2007: 33).  

Původním záměrem Edwina Landa bylo přitom především poskytnout uživatelům 

možnost pořídit si vlastní snímky co nejjednodušším a nejrychlejším způsobem. Na trh se proto 

snažil dostat kameru ovladatelnou i úplným amatérem a dostupnou každé domácnosti. To se 

mu podařilo s modelem SX-70 vydaným roku 1972. Tento levný přístroj společnost nazývala 

fotoaparátem „na jeden krok,“6 jelikož operování s ním bylo skutečně intuitivním (Buse, 2007: 

33).  

Polaroid SX-70 byl významným také tím, že, jak Buse (2007: 33) s nadsázkou 

komentuje: „obsahoval uvnitř celou chemickou laboratoř.“ Kromě filmu čtvercového formátu 

obsahoval uvnitř všechny prvky expozice – negativ7, vývojku8 a ustalovač9. Díky rafinovanému 

 
6 v původním anglickém znění „One-step camera“ 
7
 Negativ je film, papír či skleněná destička zachycující snímek pomocí osvícení citlivé látky na povrchu. Oproti 

běžnému obrazu, jež vnímáme našim okem je negativ jeho barevně převrácenou verzí (Davenport, 1999: 25).  
8
 Vývojka je v praxi chemický roztok, který umožňuje ztmavnutí obrazu a jeho konečnou viditelnost. Mimo 

vody obsahuje určitá regulátory, vyvolávací, konzervační a zpomalovací činidla a alkalické hydroxidy zesilující 

účinek činidel (Peres, 2013: 646).  
9
 K zafixování a uchování obrazu vyvolaného vývojkou slouží tzv. fixer či ustalovač. Ten povětšinou býval na 

bázi halogenidů stříbra, či thiosíranu sodného (Peres, 2013: 683).  
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spojení všech potřebných chemikálií přímo uvnitř fotografického papíru (obálky) tak expozice, 

vyvolávání i tisk probíhají přímo uvnitř aparátu.  

Tento přístroj si získal oblibu i mnoha významných jmen ze světa fotografie. Jedním 

z nich byl původem maďarský fotograf André Kertész. Se svým osobitým lyrickým pohledem 

na svět se stal tento milovník reportážních snímků se sociálně laděnou tématikou a vypravěč 

fotoesejí jedním ze světových průkopníků fotožurnalistiky (Borhan, 1994: 38). 

 Počátek 80. let se nese ve znamení digitalizace nejenom počítačové, ale rovněž té 

fotografické, a tak roku 1981 vychází MAVICA od společnosti Sony jako historicky první 

digitální fotoaparát, jehož snímky byly ukládány na disky (Peres, 2013: 319). Jak tomu je i 

v jiných oblastech, vývoj foto-přístrojů v posledních pár desítkách let strmě pokročil. Od 

počátků digitalizace zrcadlových fotoaparátů v 90. letech dochází k neustálému vývoji a 

uvádění nových strojů.  

 Od nepřeberného množství značek, přes zdrcující volbu parametrů vhodných pro 

začátečníky i pokročilé. Vedle, už klasických, zrcadlovek jsou nabízeny i tzv. bezzrcadlovky, 

které místo optického hledáčku využívají elektronický a zbavují se vnitřního zrcátka, čímž 

ubírají na velikosti a hmotnosti (Lukeš, 2019, online).  

 Nejdostupnějším, nejpohodlnějším a nejvyužívanějším fotoaparátem se v posledních 

letech však stává mobilní telefon. Velikostí se takové zařízení vejde do kapsy, přitom váhová 

zátěž zůstává na několika stech gramech. Nabízí velkou řadu dalších funkcí, čímž nutí uživatele 

k neustálému využívání (Katuk, Zakaria, Ku-Mahamud, 2019: 102). 

Pokud zaostříme na průměrného spotřebitele z běžné populace, jeho záměrem 

povětšinou nebude mít hyperkvalitní fotografie ve vysokém rozlišení, ale zachytit např. rodinné 

snímky, momentky ze životních událostí a dovolených co nejvíce se podobající realitě za malou 

vynaloženou snahu a námahu (Březina, 2019: online).  

Ačkoliv původním účelem mobilních kamer bylo pouhé uchování vzpomínek a možnost 

okamžitého sdílení osobních zážitků s blízkými prostřednictvím sociálních sítí, v poslední době 

úroveň těchto zařízení roste natolik, že až 85 % všech digitálních fotografií na internetu 

pořízených roku 2017 (kterých je více jak 1,2 trilionu) bylo pořízeno právě prostřednictvím 

smartphonů (Katuk, Zakaria, Ku-Mahamud, 2019: 106). 

Mobilní telefon při focení přináší řadovému zákazníkovi obrovské množství výhod, 

kterých si nelze nevšimnou. Od dostupnosti zařízení a jeho multifunkčnosti, přes rychlost a 

jednoduchost využití filtrů upravujících obraz takřka automaticky. Zatímco po zachycení 

fotografií zrcadlovkami umělecký proces nekončí a často je nutná ještě postprodukce, mobilní 

telefon zvládá dodat vylepšení ihned na místě. Vytažením stínů, ostrosti a podstatných rysů za 
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vás spraví obraz líbivější, aniž byste museli cokoliv dělat. Nemluvě o možnosti bezplatné 

instalace nejrůznějších aplikací pro editaci a dále i sdílení výtvorů a jejich automatické 

zálohování (Stokman, 2014: 66–71). 

Místo zdlouhavého nastavování stačí jedním dotykem upravit expozici i zaostřit. 

Nehledě na existenci dalších režimů jako je HDR – tj. High Dynamic Range, který snímek 

skládá z několika různě naexponovaných fotografií či několikanásobné snímání BURST, kdy 

si vyberete nejlepší ze série vyfocených obrazů. Lze tak tvrdit, že velké investice do fotoaparátu 

ještě naprostému laikovi nezaručí dokonalý výsledek, avšak pravidlo rozhodně neplatí pro 

mobilní focení (Hasinoff, Sharlet, Geiss, Adams, Barron, Kainz, Levoy, 2016: 192:11) 

Namísto snahy o vytvoření dokonalého snímku za využití technicky náročných 

manuálních nastavení tzv. expozičního trojúhelníku (času, clony, čísla ISO), je mnohdy 

upřednostňována rychlost a intuitivnost mobilních zařízení, které na fotícího nekladou takřka 

žádné požadavky na jeho vstupní schopnosti. Nejenomže totiž každý uživatel nemusí manuální 

ovládání fotoaparátu zvládat, ale ani podobné vlastnosti třeba nevyžaduje. V takovém případě 

se stávají spíše nechtěným luxusem (Sarvas, Frohlich, 2011: 10).   

Nelze tvrdit, že by mobily zcela nahradily využívání fotoaparátů. Stále, především za 

zhoršených světelných podmínek, kvalitou klasické fotoaparáty nepředeženou a jejich blesky 

navíc bývají znatelně nedostačující.  (Capece, Banterle, Cignoni, Ganovelli, Erra, Potel, 2020: 

141).  

Pokud se zaměříme na nedostatky mobilních snímačů, zjistíme, že jejich největší 

přednost – tj. jednoduchost se jim stává mnohdy i slabinou. Na rozdíl od tradičních a digitálních 

kamer bývá jejich nastavení automatické (doba závěrky, expozice atd.), či fixní (například 

clona). Nedostatek nalezneme ale i při snaze o přiblížení fotografovaného objektu v důsledku 

pevné ohniskové vzdálenosti čočky. Nutno připustit, že se však nejedná však o problém 

nepřekonatelný, jelikož se dnes již začínají prodávat rovněž i mobily s širokoúhlými objektivy 

(Li, Bian, Feng, Xu, 2019: 2246). 

Se světelností je spjatý i další nedostatek – hloubka ostrosti. Mobilní aparát se snaží 

ostrost dohnat pomocí softwarových „umělých“ úprav. V praxi si tohoto povšimnete jakožto 

typicky rozostřeného pozadí. Pro někoho možná umělecký záměr, který ale nepůsobí rozhodně 

přirozeně a neodráží skutečnost viděnou lidským okem (Březina, 2019: online). 

Pokročilý fotograf či zvídavý amatér si tak rozdílu zajisté povšimne, ale je otázkou času, kdy 

budou mezery při aktuálním tempu technologického rozvoje, překonány (Li, Bian, Feng, Xu, 

2019: 2246). 
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Právě i díky mobilním technologiím a jejich rozšíření se fotografie stává novým 

jazykem sociálních sítí typu Instagram a Facebook (Zappavigna, 2016: 271). Přidávání nových 

obsahů na tyto platformy je tak snadné a návykové, že se pro některé stává každodenní aktivitou 

(Serafinelli, 2018: 52).  

Katuk, Zakaria, Ku-Mahamud (2019: 106) vnímají současné trendy jako důkaz, že právě 

mobilní fotoaparáty jsou tím, co velká část spotřebitelů poptává. Zájem po klasických kamerách 

spíše klesá a dříve oblíbené kompakty tak, podle nich, postupně vymizí z trhu. 

 

1.3 Fotografie jako prostředek komunikace  

Z opačného úhlu pohledu si však můžeme povšimnout také záliby v retro analogových 

či instantních snímcích a aparátech, která se v populaci v poslední době objevuje. Jejím zdrojem 

může být, jak snaha se odlišit, nostalgie, ale i odpor k rádoby dokonalým digitálním fotografiím 

bez úsilí nebo uměleckého záměru. Zatímco minulosti bylo potřeba talentu a snahy pro dosažení 

zdařilých děl, dnešní mobilní zařízení toto privilegium poskytují takřka každému, vůči čemuž 

se snaží současní příznivci analogu vymezit (Morlot, 2013).  

V počátcích fotografie hrála touha po uměleckém vyjádření zásadní roli. První 

fotografové bývali nejčastěji malíři, viz samotný vynálezce Joseph Nicéphore Niépce. Každý 

obraz byl originál a měl představovat něco významného, jedinečného. Proměna přišla 

s rozšířením portrétní fotografie. Nejenom, že se fenomén dostal mezi širší střední a vyšší třídu 

obyvatel, ale i funkce se proměnila (Van Dijck, 2008: 58). 

Hlavním záměrem bylo pořízení autobiografické památky na osobu a zachování její 

podoby v čase. Jakási forma sebepotvrzení, ukotvení vlastní identity a její konzervování pro 

další generace. Prvotně privilegium bohatší vrstvy, avšak postupně touha pohánějící širší 

veřejnost a dostupná většímu počtu populace, která chtěla dost možná mít jistotu, že zůstanou 

ostatními zapamatováni. Van Dijck (2008) si všímá, že s digitalizací dochází ke 

komplexu technologických, sociálních a kulturních transformací mající za důsledek rovněž 

proměnu funkce fotografie jako takové. 

Ačkoliv vytváření uchovatelného odkazu může být pro některé důležité, José Van Dijck 

(2008: 57–58) přerod vidí hlavně v odklonu od „vyprávění příběhů ze života“ k využití 

fotografie jako prostředku živé (live) komunikace. Tato proměna zásadně ovlivňuje způsoby, 

jakými mezi sebou lidé interagují, a jakými si předávají informace, což sílu sociálních sítí pouze 

podtrhuje. 
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Digitální komunikace skrze snímky má, dle Pauwelse (2008: 43), další zdánlivě skryté 

podtexty a funkce. Je jimi určitá každodenní ritualizovaná snaha zabavit se, prostředek zbavení 

se úzkosti a traumat skrze sdílení, ale i prostředek k utváření svého virtuálního obrazu identity 

a propojení s lidmi vyznávajícími podobné názory, hodnoty nebo koníčky. Jedná se tak pro 

některé o způsob hledání přátel, prezentování sebe samého na soukromé, nebo i pracovní 

rovině.  

Třeba podotknout, že Pauwels se ve své studii zaměřuje spíš směrem osobních účtů na 

tzv. webech 2.0, které budou v následující kapitole hlouběji rozebrány. 

  Joanna Szylko-Kwas (2014) na příkladu druhého nejčtenějšího polského deníku 

Gazeta Wyborcza rozděluje funkce reportážní fotografie na 3 druhy – informativní, expresivní 

a marketingovou. Přičemž ona expresivní v její studii vychází jako dominantní v současném 

tisku. K citově zabarveným snímkům se, podle ní, tradiční tištěná média uchylují z důsledku 

snahy konkurovat novým médiím v boji o publikum. V honbě za tržbami ustupují od seriózních 

informativních snímků a směřují stále častěji k emotivně podkresleným fotografiím, jež 

upoutají pozornost (Szylko-Kwas, 2014: 194–195).  

Jedním z klíčových účelů fotografie, především pak ve zpravodajství, zůstává schopnost 

obrazu předávat sdělení. Namísto dlouhých popisů v rozsahu několika řádků stačí jediná 

fotografie proto, aby byla publiku podána zpráva, a to i třeba s mnohem větší silou a vlivem, 

než psaná informace dovede. S nástupem nových médií se pak moc vizuálních sdělení ještě 

mnohonásobně zvětšuje (Stocchetti, Kukkonen, 2011). 

 Roland Barthes ve své eseji „The Photographic Message,“ knihy „Image, Music, Text“ 

(1978) naznačuje paradox sdělení fotografie spočívající ve faktu, že ji lze chápat jak jako 

denotovanou, tak konotovanou zprávu. Na jedné straně je snímek sdělením neobsahujícím 

žádné kódy (například slova) a v porovnání s kresbou neklade takový důraz na invenci umělce. 

Zatímco malíř musí pečlivě a vědomě volit, jak velkou část reality znázorní, rozhoduje o 

perspektivě, formě atd., u fotografie tak tomu být nemusí, což podporuje přesvědčení, že se 

jedná o denotovanou zprávu neumožňující hledání hlubších významů.  

Na straně druhé lze fotografii chápat taktéž jako konotované sdělení obsahující skryté 

významy. Proces tvorby taktéž může být naprosto záměrný a řízený. Stejně tak její úprava. 

Fotograf do snímku obtiskne část sebe a svého úmyslu, když volí fotografovaný subjekt/objekt, 

úhel, ohniskovou vzdálenost a další (Barthes, 1978).   
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1.4 Proměna práce žurnalisty v době digitalizace 

Moderní doba technologií přináší do našeho života především flexibilitu a rychlost. 

Stejně tak jako hbitě cestují lidé, zboží a služby, ještě svižněji se přenáší informace, které hrají 

prim. Současná éra bývá často také pojmenovávána jako období informační společnosti, což 

poukazuje na moc, jež vlastnictví informací přináší (Bauman, 2020). 

Také požadavky dnešního čtenáře jsou jiné. Většinová veřejnost je vzdělanější, než ty 

předešlé (Kremer, Brannen, Glennerster, 2013). Zároveň už neplatí, především pak pro západní 

svět, že média jsou monopolem na informace.  Typický konzument mediálního obsahu bývá 

poměrně dobře informován a od žurnalistů očekává něco víc než pouhé suché zpravodajství. 

Snadná dostupnost informací s přístupem internetu také publikum „rozmazlila,“ pročež 

požadují obsahy nejenom patřičné kvality, ale také jednoduchosti a pohodlnosti (Macek, 2015).  

McLuhan (2011) tento fenomén popisuje jako tendenci společnosti „ubavit se k smrti.“ 

Dle jeho teorie lze publikum rozdělovat na aktivní a pasivní, přičemž v současnosti mezi námi 

spíše převládá onen druhý pól. Spotřebitel mediálních obsahů přestává být kritickým, a nežli o 

hutné texty, stojí o obveselení. Co nejdříve chce v krátké době dostat všechny podstatné 

informace, a ještě něco navíc. Netouží po detailech a zbytečných líčeních. Zpráva jej musí 

šokovat, pobavit, či v něm vyvolat jiné silné emoce. Divák nepreferuje dlouhé popisné reálie, 

ale je radši, když za něj někdo jiný všechny podrobnosti projde a podá mu jen shrnující výtah 

podstatného (Urban, Dubský, Murdza, 2011: 85–86). Právě toho se mu dostává na sociálních 

sítích, o to spíše na Instagramu, kde hlavním předmětem sdělení není text, ale fotografie. 

Z toho důvodu se může stát, že obsah bývá předáván z média na médium. Stejný článek 

je pouze přetlumočen na jiné platformě a fotografie z agentur jsou překupovány a opětovně 

používány bez větší přidané hodnoty (Nutil, 2018). 

Tlak na množství zachycených událostí a jejich tempo kladou na noviny a magazíny 

velký nápor. Žurnalistů je tak třeba více, avšak většina internetového materiálu je volně 

k dispozici zdarma. Nejenom, že tím pádem tyto média častokrát nezaměstnávají profesionální 

novináře na plný úvazek, ale platí pouze externisty za daný úkol, ale také spoustu těchto 

příspěvků bývá vyhotovována bez nároku na honorář například studenty. Jejich kvalita tak 

mnohdy bývá zpochybnění hodná.  (Anderson, 2014: 63).  

Spolu se zkracováním psaného textu souvisí i jeho snaha nahradit jej sdělením 

výřečnějším, jednodušším a poutavějším. Tyto požadavky splňuje audiovizuální obsah. Ať již 

fotografie, či videa dovedou v krátkém momentu přitáhnout plně pozornost sledovatele a 
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odpoutat jej od jiných činností, zatímco mu předají „mimo řečí“ vše podstatné (Dostál, 2011: 

43).  

Digitalizace odvedla čtenáře tradičního tisku do prostředí internetu a noviny postavila 

do nepříjemné situace závislosti na reklamě, která jim umožňuje přežít, avšak diktuje své vlastní 

obsahy (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2019: 419–420). Významnou pozici zastávají nová média, 

která slibují autentičtější zážitek. Právě osobní zkušenost a individuální přístup se cení. Lidé 

dají na reference a recenze podané konkrétní osobou a získat je se stává v době internetu o 

poznání snadnější. I to nahrává rozvoji tzv. amatérského žurnalismu, o kterém si řekneme více 

v příští kapitole (Funk, 2014). 

Samotný proces focení se dosti zjednodušil. Před několika desítkami let běžný fotograf 

čekal na osvícení expozicí, následně pomocí složitého chemického procesu snímek vyvolával, 

zvětšoval a sušil. S nástupem digitalizace se úkon zkrátil z hodin jen na několik sekund. 

Zjednodušení nalezneme i při zacházení. Niépce by se asi velice podivoval při pohledu na 

nejnovější mobilní telefony s miniaturními čočkami, jež zvládnou i tak vytvořit obraz o 

desítkách megapixelů. Jeho vůbec první fotoaparát totiž vážil celých 60 kilogramů (Bouška, 

Lukeš, 2017: 16–17). 

Počítač nahradil tehdejší psací stroj a nutno připustit, že práci, kterou dříve dovedl pouze 

skutečný odborník, dnes zvládne téměř každý. Dokonce často natolik dobře, že již není třeba 

zaměstnávat profesionála (Anderson, 2014: 65).  

Navíc práce fotožurnalisty se značně proměnila. Asociace World Press Photo, která 

každoročně vyhlašuje celosvětově nejvýznamnější reportážní fotografie, se podívala na 

statistiky týkající se reportážních fotografů, aby zhodnotila jejich podmínky práce (Hadland, 

Barnett, 2018, online). Jak vyplývá z předešlých odstavců, tlak a náročnost práce novináře – 

fotografa se zvyšuje, zatímco jejich potřeba v době internetu může naopak klesat. I z toho 

důvodu v roce 2015 celých 74 % dotazovaných, majících fotozpravodajství jako hlavní peněžní 

příjem, ubyl do roku 2018 razantně jejich počet na pouhých 59 %. A to i přesto, že počet 

vysokoškoláků mezi nimi vzrostl o 6 % (Hadland, Barnett, 2018, online: 4). 

Pro to, aby člověk v prostředí digitální fotografie vybudoval kariéru, musí ovládat jistý 

„multiskilling.“ V praxi to znamená, že dovednosti žurnalistů, jež stačily před několika lety, 

jsou již nedostačující. Kromě perfektního focení je nutné nabídnout další znalosti a schopnosti. 

Fotografové jsou tím pádem zároveň také píšícími redaktory, grafiky, editory, a především 

režiséry video obsahů (Ang, 2012: 367). Právě počet fotografů, kteří rovněž médiím dodávají 

videa, vzrostl, podle Word Press Photo, na 39 %. A to i přesto, že 9 z 10 z nich by raději tyto 

úkony nedělali (Hadland, Barnett, 2018, online: 4). 
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2. ZPRAVODAJSKÉ HODNOTY 

Ačkoliv se média snaží svým divákům dodávat co nejvíce informací, v co nejširší 

komplexnosti jejich objem není nafukovací a přehršel nedůležitých či nezajímavých zpráv by 

mohl být pro jejich fungování kontraproduktivním. Z tohoto důvodu je nutné mezi novinkami 

vybírat ty, které se na stránky dostanou a naopak.  

Takzvaný gatekeeping je přirozeným procesem všech médií, ale i jedním z možných 

způsobů manipulace se čtenáři. Gatekeeping nezahrnuje pouze výběr novinek ke zveřejnění, 

ale také jejich pojetí, prezentovaný pohled na událost i prostor, jež jí bude věnovaný. Půjde o 

lákadlo na titulní straně, či sloupek v druhé polovině tisku? I takto lze ohýbat vidění publika. 

Pokud je článek upozaděný, lze předpokládat, že se nejedná o důležité info nutné brát v potaz 

(Lewin, 2016: 146 –147).  

Selekce probíhá hned na několika úrovních. První úrovní je individualita novináře. Tím 

jsou myšleny v prvé řadě sociodemografické aspekty jako je věk, gender, vzdělání a sociální 

postavení, ale i jeho instinkty, názory, motivace, politické přesvědčení, hodnoty, zkušenosti a 

tak dále. Druhým sítem. jenž informace prochází jsou zvyklosti – tj. je obvyklé určitým 

způsobem zprávy podávat, či naopak nikoliv.  Hlavními hlídači brány jsou majitelé média, 

vydavatelé a inzerenti a reklamy, kteří médium finančně dotují. V některých zemích mají 

nezanedbatelný vliv také politici. Ti v nedokonalé situaci bývají zároveň i vlastníky, což poté 

dává pochybnosti nad rizikem cenzury. Taktéž čtenáře můžeme považovat za gatekeepery, 

jelikož svým kupním chováním dávají najevo, co chtějí v médiích vídat (Shoemaker, Vos, 

2009: 145–149). 

Carol B. Schwalbe, B. William Silcock a Elizabeth Candello (2015) se ve své studii 

zaměřili na proměnu gatekeepingu v digitální době nových médií, přičemž se zaměřují 

především na vizuální sdělení, tedy na přístup amatérských i profesionálních fotožurnalistů na 

internetu.  

Bennett (in Kaid, 2004) pak teorii gatekeepingu v dnešním digitalizovaném světě 

vlastně úplně vyvrací. Nejenom, že podle něj má díky oboustranné interakci mezi publikem a 

médiem samotný konzument obsahu kolikrát větší vliv nad tím, jaké zprávy přijímá, ale 

v prostředí internetu dostává slovo každý, bez rozdílu a tím pádem média ztrácí moc informace 

třídit. Faktem je, že samotné sociální sítě generují a třídí které zprávy uživatel obdrží na základě 

jeho předchozích preferencí, tudíž jeho vliv je nezanedbatelný. 

Susan Keith (2015) označuje jako důležité faktory určující selekci fotografií kromě 

navnímaných potřeb publika také například velikost cílového trhu, tradice, národní a 
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společenské trendy, ale i proměňující se role tvůrců obsahu. Namísto jednotné osoby 

copywritera, fotografa a editora se setkáváme s tím, že díky existenci nejrůznějších databank a 

snaze o rychlost někdo jiný fotografii pořizuje, upravuje, píše text a jiný ji pro médium vybírá.  

Schwalbe, Silcock a Candello (2015) zkoumali okolnosti ovlivňující, zdali se fotografie 

či video dostane do éteru pomocí kvantitativního a kvalitativního šetření mezi novináři 

organizací jakými jsou CNN, BBC, Newsweek a The Guardian. Přičemž se zaměřili taktéž na 

vývoj mezi lety 2009 a 2014. Jako nejsilnějším faktorem jim přitom vyšel úsudek a hodnoty 

samotných tvůrců, který byl v novějším šetření ještě podstatnější z hlediska množství a proudu 

informací ve světě sociálních sítí a potřebě ověřovat jaké zprávy si vůbec zasluhují prostor ve 

vysílání, kolikrát i z hlediska jejich důvěryhodnosti. Fotografové, editoři a designéři médií se 

tudíž opírají o zkušenosti, expertízu a všeobecné znalosti pozadí událostí (Schwalbe, Silcock, 

Candello, 2015: 471). 

Více jak 70 % z 124 žurnalistů, jež dotazník dokončili, potvrdili jako zásadní síto zpráv 

jejich osvojené způsoby práce, zvyklosti, rutinu a styl dané redakce, ale i kultury obecně. Taktéž 

technické faktory nabíraly v novějším šetření na významu. Na mysli přitom autoři měli to 

odkud fotografii editor získá (nakolik je zdroj ověřený), v jaké kvalitě, s jakou bezprostředností 

poté co se záležitost stane a jaký prostor/čas zpráva dostane (Schwalbe, Silcock, Candello, 

2015: 471). 

Naopak slábnoucí vliv výzkumníci zaznamenaly u zájmů samotného mediálního 

koncernu, managementu, stakeholderů nebo publika. Zdá se, že menší roli hrají i politické, 

ekonomické a sociální ideologie (Schwalbe, Silcock, Candello, 2015: 471–473). 

V otevřených odpovědích studie dotazovaní často zmiňují nový ovlivňující činitel – tj. 

tlak na to vybírat příběhy nikoliv důležité, ale sdělení s potenciálem stát se tzv. „virálním.“ 

Pokud je audiovizuální materiál poutavý, najde si své publikum, i když je samotná informace 

zdánlivě nepodstatná a naopak (Schwalbe, Silcock, Candello, 2015: 471). 

Publikace virální zprávy je cílem mnohých žurnalistů i mediálních společností, jelikož 

se jedná o příspěvek, který se šíří internetem rychleji a do větší míry a divácké šíře, než je 

obvyklé. Zaručuje tak vyšší počty zobrazení, sdílení, a tudíž i vyšší výdělky, ať už za koupi, či 

za přiloženou reklamu. Ahmed Al-Rawi zkoumal na 50 nejúspěšnějších audiovizuálních 

příspěvcích online verzí deníků Guardian, the New York Times, Washington Post a Wall Street 

Journal’s, jaké aspekty činí sdělení virálním (Al-Rawi, 2019). 

Krom sociálního významu a velikosti události, které žebříčku 17 faktorů vedly, se jako 

očekávatelný výsledek ukázalo podstatným určité emocionální zabarvení informace. Krom 

momentu překvapení a neočekávanosti byly více virálními pozitivně laděné zprávy. Vzrušující 
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informace nebo dění vzbuzující úctu (jako sportovní úspěchy atd.) se dočkaly častějšího pře-

sdílení mezi uživateli internetu nežli příspěvky jiné. Nutno ovšem dodat, že i hrůza a strach si 

své čtenáře najdou, avšak k jejich šíření, dle šetření Al-Rawiho (2019: 74–76) dochází až v o 

polovinu méně případech. 

Maxwell McCombs a Donald Shaw v souvislosti s gatekeepingem upozorňují na teorii 

tzv. Nastavování agendy10, poukazující na fakt, že veřejnost má tendenci připisovat větší 

význam zprávám, které se v diskurzu opakují a spíše uvěří jejich znění (McCombs, Shaw, 2009: 

17).  Témata, která se do médií probojují, jsou společností často přijímány jako všeobecná 

pravda. I banální události mohou nabýt na významu, pokud jim média dají prostor a učiní je tak 

velkými (Ftorek, 2010: 114).  

S výše popsanými teoriemi souvisí i tzv. Zpravodajské hodnoty. Původně Lipmannova 

teorie z roku 1922 se snaží osvětlit, jak dochází k tomu, že se konkrétní zprávy dostanou do 

médií a jiné nikoliv. Autoři těchto konceptů se snaží stanovit seznam možných důvodů – 

hodnot, jež dávají události či informaci dostatečnou váhu na to, aby byla vybrána do omezeného 

prostoru média (Bednarek, Caple, 2017: 3).  

 

2.1 Teorie zpravodajských hodnot Galtunga a Rugeové 

Teorie přitom nemusí sledovat pouze přítomnost dané hodnoty ve zprávě, ale taktéž její 

intenzitu, a tudíž i vliv na konečného konzumenta obsahu (Kořan, 2009: 124). Nejspíše 

nejznámějším přepracováním Lipmannovy úvahy je teorie autorů Johana Galtunga a Marie 

Holmboe-Rugeové z roku 1965. Ti postavili celkem dvanácti-faktorový model na základě 

zkoumání norských rozhlasových a tiskových médií. 

Dvojice navíc popisuje rovněž, jakým způsobem mediální komunikace probíhá. Jejich 

„řetězec žurnalistické komunikace“ 11vychází od samotné události, která má svou objektivní 

podobu. Pokud je médiem vybraná jako dostatečně zajímavá a vhodná k přepracování, médium 

ji uchopí vlastním způsobem, čímž dochází ke zkreslení. Událost dostane svůj mediální obraz, 

který dále pomocí subjektivního vnímání čte publikum vytvářející si svůj vlastní, opětovně 

zkreslený, dojem (Galtung, Ruge, 2016: 65).  

Systém mediální komunikace je tedy tvořen třemi zásadními procesy. Prvním je selekce 

novinek zasluhující si prostor na základě dvanácti zpravodajských hodnot a jejich síly. Dalším 

je zkreslení informací. Jelikož média vycítí faktory, jež zprávě předesílají úspěch u veřejnosti, 

 
10 v originále Agenda setting 
11

 (v originále The chain of news communication) 
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chtě nechtě tyto aspekty ve sdělení zdůrazňují. Posledním procesem je replikace předešlých 

úkonů, které jsou opakovány po celou cestu zprávy od média ke čtenáři (Galtung, Ruge, 2016: 

65–68). 

Hodnoty pak rozřadili do tří kategorií – organizační faktory, žánrové a socio-kulturní. 

Organizační faktory odkazují především na výhodné načasování události či její opakování. 

Hodnoty spjaté žánrově souzní s tím, co chce čtenář slyšet, jelikož se jedná o zprávy jemu 

sociálně, či geograficky blízké, nebo navazující na události v minulosti. Například může jít o 

válečný konflikt atd. Socio-kulturní aspekty poukazují na zálibu, především západního světa, 

ve zpravodajství, které je šokující, dramatické, mnohdy negativní, či bulvární (McQuail, 2010: 

310).  

Pokud se podíváme na jednotlivé zpravodajské hodnoty Galtunga a Rugeové 

konkrétněji, jako první jmenovaná je Frekvence. Ta, navzdory očekávání říká, že události, které 

postupně gradují, a jsou dlouhodobého charakteru, nebývají natolik poutavé, a tak nedostávají 

v novinách tolik prostoru jako události, jež přicházejí nárazově a nečekaně. Příkladem může 

být pokrytí déletrvajících válečných sporů ve vzdálenějším státu, které po době pro diváka 

nepřináší nic nového a zvyknou si na ně natolik, že zprávy o nich nevyhledávají (Galtung, Ruge, 

2016: 70). 

Práh pozornosti poukazuje na intenzitu události. Její novost a schopnost udeřit diváka 

do očí. Bulvárnější, pikantnější, či brutálnější zprávy mají větší pravděpodobnost úspěchu nežli 

ty, které jsou průměrné. Tato zpravodajská hodnota jde ruku v ruce s dalšími, a čím více hodnot 

událost splňuje, tím jsou její šance vyšší. Nicméně mnohdy se, především pak u fotografií, 

dotýkáme také etické stránky žurnalistické práce v momentě, kdy autor a editor musí volit, jaké 

snímky jsou již příliš na to, aby byly publikovány (Galtung, Ruge, 2016: 80–83). 

 Podstatná je pro žurnalisty také Jednoznačnost. Pokud je informace nejednoznačná, 

rozmazaná a neuchopitelná a je nutné ji sáhodlouze vysvětlovat, nemá takový potenciál jako 

zpráva, jež je stručná, jasná a úderná. Komentář sice k fotografii patří, ale na první pohled musí 

být obrázek vypovídající, jelikož abstraktní snímky bývají přehlídnuty (Galtung, Ruge, 2016: 

80–82). 

 Hodnotu Smysluplnosti pak přisuzujeme zprávám, které jsou kulturně blízké dané 

společnosti a osobně se jí dotýkají. Pokud je zpráva pro diváky relevantní a ovlivňuje je 

samotné, spíše si ji přečtou (Galtung, Ruge, 2016: 80–83).  Pokud chce novinář ilustrovat článek 

o Vánocích, nejspíš nepoužije fotografii vánočně ozdobených palem, ale vyobrazení 

odpovídající české kultuře.  
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Soulad s názory médií, jejich majitelů, editorů a samotných novinářů také samozřejmě 

hraje roli. Minimálně v tom rozměru, že jsou určitá světová dění, o kterých žurnalisté daných 

médií mají větší přehled, tudíž si jejich pokrytí vybírají častěji. 

Nečekanost ve své podstatě souvisí s prahem pozornosti. Novinky, které jsou šokující, 

přitahují více než předvídatelné, opakující se oznámení. Na druhou stranu ale také Galtung a 

Ruge tvrdí, že Kontinuita události může být i příhodná. Pokud událost neprobíhá kontinuálně 

několik měsíců, či let, kdy je spíše již nezajímavou, její výjimečné opakování v čase ji přinesou 

pozornost právě proto, že již je publiku známá a nemusí být vysvětlována. Příkladem mohou 

být Olympijské hry (Galtung, Ruge, 2016: 81–82). 

Osmou hodnotou je Kompozice. Média se ve většině případů snaží o to, aby byl jejich 

obsah vyvážený, což někdy zapříčiní, že se do jeho ranku dostane zpráva, jež by jindy neuspěla, 

či naopak. Pokud opět situaci připodobníme k probíhajícím Olympijským hrám, pak je to 

situace, kdy v tisku nenalezneme článek z utkání státní ligy, jelikož jsou již noviny přehlceny 

sportovním zpravodajstvím (Galtung, Ruge, 2016: 82). 

Vztah k elitním národům a Vztah k elitním osobám jsou faktory hrající svou roli 

především v západním světě. Mocné státy hrající významnou roli na politické sféře vlivu mají 

pravděpodobnější tendenci dostat se do zpravodajství než státy třetího světa. Reference elitních 

osob a celebrit je pak znatelná o to spíše v době sociálních sítí, kde marketingu vládnou tzv. 

influenceři (Galtung, Ruge, 2016: 82–84). 

Reference na konkrétní osoby či personalizace poukazuje na fakt, že lidé nemají rádi 

abstraktní příběhy. Raději si poslechnou informaci, která vypovídá o konkrétním člověku, jehož 

podobu si jsou schopni představit nebo se s ním dokonce ztotožnit. Pokud, pro příklad, politická 

strana prezentuje svůj program, tisk bude mít tendenci vložit věty do úst specifického zástupce, 

než celé skupiny (Harcup, 2015: 40).  

Poslední, avšak neméně významnou hodnotou je Negativita. Strach a veškeré negativní 

emoce jednoduše prodávají více a jsou vždy slyšet hlasitěji. Příčinou je i fakt, že dost často 

splňují mnohé předešlé aspekty. Bývají nečekané, překvapující, rychlé a náhlé ve svém nástupu. 

Publikum je schopné se s negativními událostmi, či jejich oběťmi ztotožnit a vztáhnout je na 

sebe samé (Harcup, 2015: 40). 

 

2.2 Zpravodajské hodnoty dle Harcupa a O'Neillové 

Roku 2001 přepracovává teorii Galtunga a Rugeové dvojice Tony Harcup a Deirdre 

O'Neillová. Poukazují nejenom na aktualizaci vzhledem k přirozenému vývoji společnosti a 
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žurnalistiky za dané, téměř, půlstoletí, ale i na jiný přístup v metodologii. Galtungovi a Rugeové 

autoři vyčítají přílišnou subjektivitu v posuzování hodnot. Namísto vymyšlení faktorů a 

hypotéz a jejich ověřování při studiu tisku a rozhlasu, Harcup a O'Neillová začaly od deníků 

samotných (Harcup, O'Neill, 2001: 5–7). 

Studií 1276 článků britských deníků The Sun, The Daily Telegraph a The Daily Mail 

přichází s vlastní škálou 10 hodnot. První kategorií je Odkaz na elity, za což skrývají jak 

významné jednotlivce, organizace, tak instituce. Ve výsledku to znamená, že kdo se do médií 

dostane, má spíše tendenci objevovat se i v dalších zprávách, jelikož na něj zůstává upřena 

pozornost (Harcup, O'Neill, 2001: 18). 

 S tím je spjatý také důraz na život Celebrit a častá bulvarizace médií. Harcup a 

O'Neillová dávají zapravdu Postmanovu náhledu na současnou společnost a její snahu „Ubavit 

se k smrti,“ pročež třetí hodnotu označují obecně jako Zábavu. Vychází z názoru, že mnoho 

příběhů dostává v médiích prostor ne snad proto, aby informovaly čtenáře, ale jejich jediným 

účelem je upoutat jeho pozornost a pobavit jej. Může jít o humorné články, příspěvky odkazující 

na sex, či vztahy. Jedná se také o využití fotografií atraktivních žen, či zvířat pro přilákání 

divákova zájmu (Harcup, O'Neill, 2001: 13–14). 

V následujících dvou faktorech se teoretici shodují s teorií z 60. let. Označují je totiž 

jako Překvapení a Špatné zprávy. Právě negativita se objevila ve zkoumaných textech v celé 

jedné třetině případů. Harcup a O'Neillová i tak nepřipouští, že by „dobrá zpráva byla vždy ta 

špatná.“ Některé dny ve zkoumaných denících dokonce nalezli stejné množství dobrých novin 

jako těch špatných. Šlo o hrdinské činy, mimořádné schopnosti lidí, výhry, úspěchy, výročí, 

zázračná uzdravení i šťastné konce. Z toho důvodu není divu, že šestou zpravodajskou hodnotu 

byly označeny Dobré zprávy (Harcup, O'Neill, 2001: 11). 

Sedmá kategorie nese tajemný název Význam, či Rozsah (v anglickém originále 

Magnitude). Jde o příběhy, které jsou mimořádné svým rozsahem, množstvím 

zakomponovaných aktérů, dopadem, či extrémní ve svém výskytu, nebo způsobu jednání 

(Harcup, O'Neill, 2001: 19). 

S výše zmíněnou potřebou smyslu souvisí Relevance. Zprávy ukazující se jako 

relevantní pro cílovou skupinu médií pochopitelně dostanou více prostoru. Ať již jde o publiku 

známé problémy, nebo o noviny o skupinách, kulturách, či národech, které jim jsou blízké 

historicky či socio-kulturně (Harcup, O'Neill, 2001: 19). 

Poslední dvě hodnoty dávají vesměs za pravdu Galtungovi a Rugeové. Jde o 

Pokračování, tedy jinak také kontinuitu dříve zmíněných událostí, které se dříve do médií 

prodraly. Poslední pak je Agenda média. Témata, která sedí do celkového obsahu média. 
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Nejenom, že sami novináři a majitelé platforem mají určité názory, které spíše prezentují, ale 

také samotné médium časem získává náměty, které se osvědčují a stávají se „jejich tématem“ 

(Harcup, O'Neill, 2001: 19). 

 

2.3  Zpravodajské hodnoty aplikované na vizuální zprávy 

Velkým teoriím zpravodajských hodnot jako jsou ty od Harcupa a O'Neillové či Galtunga 

a Rugeové bývá vyčítáno to, že opomíjejí problematiku vizuálních zpráv. Ačkoliv jsou tyto 

myšlenky na fotografie rovněž aplikovatelné, nezabývají se jejich specifiky. Vznik teorií je 

navíc datován ještě před nástupem digitalizace, jak ji známe dnes, což rovněž hraje svou roli 

v procesu výběru obsahů (Caple, Bednarek, 2015: 445).  

Na základě diskurzivní analýzy označují Caple a Bednarek (2015: 447) jako významné 

negativní aspekty obrazů. Do éteru mají přístup spíše snímky znázorňující negativní příhody 

jako neštěstí, nehody, zranění, ztráty, potyčky, konflikty, války, zatčení nebo lidi zažívající 

negativní emoce. Využíváno bývá vyššího úhlu kamery, čímž se dostává divák do dominantní 

polohy, například, vůči vyobrazenému zajatci. Pohyb a rozmazání obrazu zase přidává na 

dramatičnosti a poukazuje na nestabilitu situace.  

Otázka času znamená u fotografií nejenom vydávání reportu o nedávných, a právě 

probíhajících zážitcích, ale i časová relevance u ilustrativních snímků – pokud chce editor přidat 

k článku obrázek v době Vánoc, není vhodné jako přílohu použít letní flóru. Geografická a 

kulturní blízkost je viditelná např. při ilustraci typických občanů, architektury atd. (Caple, 

Bednarek, 2015: 447). 

Pod anglickým „superlativeness“ můžeme chápat mimořádnost, jedinečnost a 

významnost zobrazovaného jevu. Fotografové mají tendenci zachycovat extrémní situace a 

emoce. Pro zdůraznění této hodnoty bývá využíváno nejrůznějších fotografických triků. Může 

jimi být vyobrazení prvků různých velikostí vedle sebe tak, aby byl maximalizován jejich 

kontrast. Autor taktéž pracuje s šířkou objektivu, čímž mění úhel a je schopen zveličovat či 

zhušťovat prostor. Při využití pohybu také naznačuje určitou závažnost akce (Caple, Bednarek, 

2015: 447). 

Podobně jako u teoriie Galtunga a Rugeové i Caple a Bednarek sázejí na elity. Snímky 

mají větší pravděpodobnost otištění a tzv. postování (slang sociálních sítích, pozn. autor), pokud 

jsou na nich osoby či organizace spjaté s problematikou. O to spíš, jestli je na ní jednotlivec 

reprezentující skupinu, národ, hnutí – může jít o politické vůdce, celebrity, či jiné klíčové 

postavy. V očích diváků taktéž přidá na významu, pokud je jedinec doprovázen armádou, 
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policií, nebo jinak uniformovanými zástupci, pokud na něj míří kamery, mikrofony, drží 

předměty spjaté s elitní profesí (laboratorní pomůcky, odznak a další). Pokud fotograf fotí 

z nižšího úhlu, zvyšuje tím vážnost účastníka na obraze (Caple, Bednarek, 2015: 448). 

Dopad značí vysoký význam následků události na fotografii. Časté jsou scény ničení a 

škod, či emotivních davů. Jak již bylo řečeno výše, autor může vizuálně prostor a počet lidí 

zveličit, a to jak v postprodukci úpravou, tak i morálněji pouhým úhlem pohledu a ohniskem 

vzdálenosti. Novost a neočekávanost, nebo alespoň znázornění šokovaných lidí spolehlivě 

upoutá pozornost publika.  

 Editoři také pracují s personalizací zpráv, pročež volí fotografie mířící na průměrného 

obyčejného občana, s kterým se může divák ztotožnit. Technikou bývá, mimo jiné, jeho 

nerovného umístění k ostatním na fotografii – upozadění, či postavení do popředí, použití 

záběru zblízka se zaostřením na emoce atd. Vyvolání souznění s událostí a lidmi na fotografii 

vede mnohdy autory ke stereotypizaci obrazů. Caple a Bednarek (2015: 448) udávají příklad už 

tradiční fotografie piva a ženských ňader z Okroberfestu. 

 Poslední z pomyslných vrat při volby snímků je jejich estetický rozměr – tj. co zobrazují 

(líbivou krajinu, města, osoby) a především jak. Jakým způsobem se fotografující rozhodně 

zachytit kompozici, zdali pracuje se světlem a stínem, jaký kontrast bude snímek mít. Pokud 

nefotí jen automaticky, nastavuje taktéž čas závěrky, clonu, ISO a další (Caple a Bednarek, 

2015: 448) 
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3. SOCIÁLNÍ SÍTĚ ZAMĚŘENÉ NA FOTOGRAFII 

Když se roku 1994 stal internet komerčním médiem se schopností rozšíření do 

jakéhokoli počítače, nikdo nejspíše netušil, jak mocný nástroj právě vznikl (Warner, 2009: 433). 

Pouhý rok po vypuštění World Wide Webu čítala tato platforma již jeden milion unikátních 

stránek. Stejného roku, 1997, také vzniká Instant Messenger umožňující uživatelům 

komunikovat spolu prostřednictvím internetu (Harvey, 2014: XLI–XLII).  

 Od té doby urazila tato nová média neuvěřitelnou cestu a stala se nejenom 

neodmyslitelnou součástí našich životů, ale také osobními baviči, informátory, 

zprostředkovateli interakcí a komunikace s blízkými, místem střetu ekonomické nabídky a 

poptávky, formovateli názorů a postojů, prostředníkem pro poznávání a vzdělávání (Bednařík, 

Jirák, Köpplová, 2019: 349). 

 Onlinová média prostoupila naši realitu natolik, že si jen stěží představit jaký by byl 

dnešní svět, v případě jejich odpojení. Závislost společnosti nespočívá pouze na určitém 

jednom médiu, či síti, ale na celém internetu, což názorně deklarovala i nedávná koronovirová 

krize (Wiederhold, 2020).  

 V následující kapitole se podíváme na to, jak neskutečně dlouhou cestu nová média a 

sociální sítě urazily za dobu jejich existence až do dneška. Zvláštní pozornost bude věnována 

stěžejnímu tématu práce – Instagramu a jeho významu v rámci zpravodajství a předávání 

informací o nedávných dějích či souvislostech. Text se zaměřuje taktéž na přechod od textového 

sdělení ke sdělení obrazovému a nárůstu významu fotografie v prostředí Internetu.  

 

3.1 Počátky sociálních sítí, aneb Friendster, MySpace a Facebook 

 Zatímco na začátku dvacátého prvního století bylo k Internetu připojeno na 70 milionů 

počítačů, pouze o 10 let později je to již celá třetina světové populace, tedy na 1.97 miliard lidí 

(Harvey, 2014: XLII, XLVI). Nejspíše první originální a volně přístupná sociální síť nesla 

název Friendster a byla založena v březnu 2002 (Harvey, 2014: 555). Tato online komunita 

slibovala uživatelům alternativní způsob, jakým si najít nové přátele, přičemž podstatou bylo 

utváření internetových „kruhů“ (Safko, 2010: 453–454).   

 Poměrně brzy byl Friendster převálcován sítí MySpace, která starší sestru v mnohém 

kopírovala (Harvey, 2014: 555). Nicméně, nejenom, že MySpace byla přehlednější a 

unifikovanější, nabízela také větší škálu interaktivních vymožeností pro vylepšení profilu a 

představení své vlastní identity, jak název napovídá – svého vlastního prostoru. Od přidání 

hudby, až po videa či právě fotografie (Magid, Magid, Collier, 2007: 164).  
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I když nabízel nahrání pouze osmi fotografií, jednalo se o platformu, kterou 

profesionálové využívali ke své sebeprezentaci či propojování s dalšími kolegy skrze sdílené 

odkazy na vlastní fotobanky. Snaha prodeje snímků skrze sociální síť většinou však úspěšná 

nebyla už z důvodu toho, že návštěvníci přicházeli na stránku za jiným účelem, nejčastěji jím 

byla socializace (Burns-Dell'Acqua, 2009: 123–124). Na druhou stranu, na rozdíl od 

Friendsteru MySpace dovoloval vytvářet profily komukoli – například i uměleckému uskupení, 

tudíž právě zde se objevovaly první kanály profesionálních fotografů a žurnalistů (Lusted, 

2011: 29).  

Roku 2005 pak byl MySpace odkoupen impériem amerického mediálního magnáta 

Ruperta Murdocha za celých 580 milionů dolarů. Ještě tři roky se držela sociální platforma na 

první příčce oblíbenosti, avšak roku 2009 byla upozaděna Facebookem (Fertig, 2013: 36).  

 

3.2 Facebook 

Počátky Facebooku se nesou až do roku 2003. Jeho zakladatel Mark Zuckenberg využil 

již osvědčené funkce a vlastnosti, které se u návštěvníků sítí osvědčily, a přidal určitá vylepšení. 

Pokud opomineme design a snadné ovládání, nabídl lidem nalézt vše, po čem v té době toužili, 

na jednom místě. Zábavu v podobě her, kvízů, hudby, videí, fotografií či jiných aplikací. Sdílení 

informací skrze masové zprávy i soukromé statusy. Prostor pro propagaci vlastního byznysu a 

tvoření fanouškovských sítí i propojení ztracených známých. Facebook nás donutil zahodit 

kalendář, diář, e-mailovou schránku i denní tisk a SMS zprávy nahradil chatem (Barnett, 2011: 

377). 

Statistiky aktivních uživatelů Facebooku strmě narůstají bez ustání od doby jeho startu. 

Zatímco 100 milionů aktivních návštěvníků měsíčně síť překročila v roce 2008, na počátku 

roku 2012 to byla již více jak miliarda přihlášených za období 30 dnů. Facebook se stal tak 

první sociální internetovou službou, která takového úspěchu dosáhla. Dle webu Statista 

nejenom, že se tento počet dále zvětšuje, ale spolehlivě lze říct, že ke konci dekády dosahoval 

neskutečných 2.45 miliardy uživatelů (Statista, 2019, online). Od roku 2013 je navíc 

Zuckenbergova korporace vlastníkem Instagramu (Mattern, 2016: 16). 

Facebook mimo jiné umožňuje také tvořit si vazby na další profesionály z oboru, či 

rozšiřovat své znalosti v odborných tématech. Především díky tvorbě fanouškovských stránek 

je možné sdružovat nejenom příznivce určitého oboru, koníčku či druhu umění, ale i 

konkrétního umělce (Barnett, 2011: 287). Této příležitosti využilo mnoho podnikavých 

fotografů, kteří jsou tímto způsobem schopni budovat základny svých followerů a dát o své 
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práci vědět. Místo blogů a webových stránek, které dříve zaplavovaly internet, je facebooková 

stránka snadnou a schůdnou alternativou, jež může být přínosem pro začátečníky i profesionály 

(King, 2013: 126–128).  

Zaměřit na svou cílovou skupinu je tak v prostředí Facebooku ohromně snadné, a pokud 

se rozhodnete pro placenou propagaci, sociální síť nabízí za poměrně malý obnos v řádech 

desítek či stovek dolarů nabídnutí vašeho obsahu přesně těm uživatelům, na které se zaměříte, 

a jež chcete oslovit. Oproti vlastním webovým stránkám nepotřebujete téměř žádné znalosti a 

dovednosti, abyste dosáhli vytouženého výsledku (Sweeney, Sweeney, 2010: 116).  

Rukou povětšinou umělci mávnou i nad skutečností, že Facebook ve snaze šetřit data 

uživatelů diskredituje kvalitu vloženého obrazu a ubírá na barevnosti. Tento efekt bývá také 

označován jako Compression Artifact (Semerádová, Weinlich, 2019: 157).  

Vzhledem k rozšíření popularity sítě se stává existence v této komunitě12 spíše 

nezbytnou povinností nežli výhodou, čemuž se musela přizpůsobit i tradiční média. Nejenom, 

že se přesunula do prostředí internetu, ale nalezla své nové základny i přímo na Facebooku. Bez 

dané platformy by klesla jejich konkurenceschopnost na trhu a dost pravděpodobně by o část 

svého publika i přišly (Apuke, 2017: 83). Podle amerického Pew Research Center v roce 2017 

více jak 67 % dospělých obyvatel USA četlo nové mediální zprávy právě v prostředí Facebooku 

(Vaidhyanathan, 2018: 97).  

Zatímco před dekádou bylo celkově prodáno více jak milion výtisků The New York 

Times každý den, v roce 2018 to, dle webu Statista bylo již jen okolo 487 tisíců kopií denně 

(Statista.com, 2020, online). Facebooková stránka média však naopak na oblíbenosti získává a 

počet jejích fanoušků se momentálně blíží 17 milionům (Facebook.com, 2020, online). 

Pochopitelně je nutné přihlídnout i ke skutečnosti, že také vzrostl počet online odběratelů 

předplatného.  

 

 
12 Pojem komunita zde není použit náhodou. Komunitou bývá v sociologii chápána sociální skupina provázána 

vnitřními vazbami a pocitem pospolitosti. Termín virtuální komunity označuje masovou interakci 

zprostředkovanou technologiemi založenou na sdílených hodnotách a zájmech. Takováto komunikace existuje 

jen a pouze v online světě bez geografického a kulturního usazení, tedy bez jakýchkoli fyzických bariér (Macek, 

2011: 57–58). 

 Na rozdíl od tradičních, organických komunit jsou ty virtuální méně závazné, méně stálé a proměnné. 

Veškeré vztahy jsou vytvářeny v kyber-prostoru, avšak i tak je pro členy významný pocit příslušnosti ke 

komunitě a sdílení vlastní i společné identity. Macháčková a Blinka (2009: 37–38) vyzdvihují existenci online 

komunit jako možnosti propojení s lidmi podobných zájmů, často většinově odmítaných, kteří by se v reálném 

světě neměli šanci potkat. Nutné je ovšem taktéž podotknout, že komunikace pomocí sociálních sítí sebou nese 

velká úskalí např. v podobě anonymního vystupování jejích členů (Fournier, Lee, 2019: 169).  

 Macek (2011: 58) označuje konkrétně diskusní prostory zpravodajských médií na internetu za oblast 

tzv. absolutní anonymity, kde po uživatelích mnohdy není vyžadováno budovat jakoukoli konzistentní identitu, 

což může, bohužel, vést k povrchnímu a antisociálnímu chování vystupujících. 
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3.3 Twitter a význam občanského žurnalismu  

 Jedním ze stěžejních hráčů na poli sociálních sítí významných pro moderní 

zpravodajství je Twitter. Sociální síť založená roku 2006 spočívá ve sdílení krátkých zpráv do 

velikosti 140 znaků (odpovídající klasické SMS zprávě), či ilustrujících fotografií a videí se 

stala stěžejní především při informování o aktuálním dění ve světě. A to i přes fakt, že původním 

smyslem bylo spíše pobavení followerů ve formě oznamování, co dotyčný právě dělá (viz 

otázka v záhlaví „What are you doing?“) (Janouch, 2014: 306).  

 Krátká sdělení nesou název „tweety,“ což odkazuje na štěbetání ptáka, který je i ve 

znaku sítě. Často bývá Twitter označován také jako tzv mikroblog, tedy stránku, pomocí jíž 

každý uživatel může jednoduše budovat svoji vlastní platformu krátkých zpráv a oznámení a 

budovat svou vlastní identitu (Janouch, 2014: 306). Toho využívají nejenom firmy, slavné 

osobnosti a mediální koncerny, ale i jednotliví novináři.  

 Právě novináři jsou schopni pomocí sítí jako je Twitter vystupovat sami za sebe a 

budovat jedinečnou osobitou značku vlastního jména – svůj brand. Nejenom, že mohou 

představit své vlastní hodnoty, ale jejich autorství není schováno za hlavičkou média (Swasy, 

2016: 48). V českém prostředí jsou takovými příklady Martin Veselovský, Jaromír Bosák, nebo 

Jindřich Šídlo. Dá se tedy předpokládat, že jejich fungování bude publikum sledovat nehrajíc 

roli na to, v jakém médiu právě budou angažovaní.  

 Možnost vystupovat na internetu anonymně nese i své výhody. Především pak svobodu 

projevu, která v minulosti již mnohokrát napomohla k občanskému aktivismu a vyburcování 

společnosti. Sociální sítě typu Twitter pak mohou svou povahou napomoci demokratizaci a 

občanské participaci, příkladem může být tzv. Arabské jaro (Luppicini, Baarda, 2017: 105).  

 

3.3.1 Co je to občanská žurnalistika? 

 Co to tedy souhrnně občanská žurnalistika vlastně je? Jedná se o jakoukoli činnost, jejíž 

výsledkem je informování veřejnosti o současném dění, která není prováděna profesionály, ale 

běžnou masovou populací. Podmíněna je víceméně pouze vlastnictvím informačních 

technologií a znalostí kanálů, skrze které poté lze zprávy sdílet (Jak na internet, 2020, online). 

Vzhledem k možnosti publikovat videa či fotografie už není ani nutné, aby daná osoba znala 

perfektně jazyk dané kultury.   

 Existence moderních komunikačních technologií umožnila doslova revoluci 

v občanském zpravodajství. Digitální či zrcadlové aparáty klesají na ceně a přidávají na kvalitě. 

Naše mobilní telefony se neustále vyvíjí, zmenšují a vylepšují, co se parametrů a schopností 
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týče. Přibývá rovněž kanálů pro sdílení a jejich popularita neustále roste. Příkladem je právě 

třeba rozebíraný Instagram. Přihlížející události tak mohou předat sdělení téměř okamžitě a 

v nevídané autenticitě (Jak na internet, 2020, online). 

 Určité společnosti se pochopitelně občas ocitají v situacích, kdy je význam občanské 

žurnalistiky markantnější a počet amatérských novinářů vyšší. Jedná se o momenty, kdy 

dochází k razantním změnám, nečekaným společensky významným událostem, skandálům, 

revolucím, či sledovaným kulturním akcím. Povětšinou se sdělovateli stávají lidé, kteří se 

ocitají na akci z vlastních osobních zájmů. Publikum tyto zprávy sleduje především, pokud 

média nestačí dostatečně dění pokrýt, či pokud je důvěra v profesionální novináře zpochybněna. 

Nejčastěji z politických důvodů (Salas, 2018: 57).  

 Problémem občanské žurnalistiky je její důvěryhodnost. Tím, že jsou zprávy utvářeny 

jednotlivcem bez mediálního zázemí, často bez předchozích zkušeností, mohou být přílišně 

subjektivní, zbytečně emočně a názorově zabarvené, nebo nekvalitní. Z toho důvodu je u 

čtenáře nezbytně nutná schopnost kritického myšlení 13 (Jak na internet, 2020, online). 

 Salas (2018: 62–63) rovněž amatérským novinářům vyčítá dopad na profesionální 

zpravodaje. Ti, dle jeho názoru, nemohou nikdy stihnout tempu uživatelů sociálních sítí, což na 

ně vyvíjí obrovský nátlak ze strany médií jakožto zaměstnavatelů. Mediální organizace pak 

raději sleví na kvalitě článků i fotografií výměnou za rychlost, čímž přicházejí reportéři o práci. 

 

3.4 Vizuální sociální sítě 

 Další internetovou stránkou zaměřenou již čistě na fotografii je Flickr. Síť s počátky 

v roce 2004 získala na oblíbenosti především díky šikovně vytvořenému rozhraní tzv Webu 2.0. 

Pod označením 2.0 Tom O’Reilly vnímá online prostor, který je neustále utvářen samotnými 

uživateli. Ti pomocí vlastních příspěvků budují vlastní pavučinu kontaktů a jejich účty nabírají 

na hodnotě. Web 2.0 tak častokrát napomáhá také nejrůznějším záměrům v podnikání. 

Charakterem takového webu je i možnost sdílení a organizování obsahu, což Flickr umožnil 

pomocí hashtagů (Cox, Clough, Marlow, 2008, online). 

 Díky těmto hashtagům (definovaných pomocí mřížky #) lze fotografie a videa 

kategorizovat i snáze vyhledat, což je vlastnost, kterou přebral i sledovaný Instagram. Flickr se 

tak mnohokrát zaručil za mimořádně kvapné doručení nových událostí ještě před tím, než se to 

 
13

 Kritické myšlení je schopnost nazírat na skutečnost z různých úhlů pohledu. Jedná se o přístup, ve kterém 

jedinec pouze slepě nepřijímá s důvěrou názory druhých (v našem případě především médií, či jiných autorit), 

ale aktivně utváří svá stanoviska po zhodnocení informací z několika různých zdrojů. Kritické myšlení bývá 

např. součástí mediální výchovy školního vzdělávání (Marada, 2002: 9). 
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podařilo tradičním médiím (Shelly, Mark Frydenberg, 2010: 210).  Flickr navíc začal postupně 

fungovat jako databáze, do které nahlíží určité foto-banky se záměrem rozšířit svá portfolia a 

navázat nové spolupráce. Příkladem je fotobanka Getty Images (Lister, 2013: 16–18).  

 Na Flickru nalezneme jak profesionály, tak amatéry. Cox, Clough a Marlow (2008, 

online) dále amatérské fotografy rozlišují na „Snapshootery“14 a „Vážné amatéry“, kteří se sice 

focením neživí, avšak rozhodně jej neberou na lehkou váhu. Své publikum záměrně 

systematický budují a na koníčku ustavičně pracují a rozvíjejí se. Častokrát tak nejsou od 

profesionálních přispěvatelů poznatelní.  

Sociální sítě obecně se často stávají předmětem nejrůznějších studií. Ty probíhají 

s předpokladem získání určitého vhledu do způsobů komunikace společnosti, či skupiny a 

odhalení skrytých vzorců týkajících se například mezilidských vztahů, chování spotřebitelů, 

politické angažovanosti či sebeprezentace. Právě vizuální sociální sítě kladou důraz nejenom 

na získávání nových „spojení,“ či kontaktů, ale také na vlastní sebeprezentaci skrze tvořený a 

sdílený obsah, což umožňuje ještě hlubší proniknutí do hodnot, které pro uživatele sítě 

představují, a jež jim saturují (Kim, Seely, Jung, 2017: 536).  

 Na poli vizuálních sociálních sítí stojí v popředí v současnosti především Instagram a 

tzv. Pinterest. Například studie Pew Research Center zaznamenala největší nárůst obliby u 

těchto webových stránek a jim přidružených aplikací. V roce 2015 Pinterest dokonce Instagram 

v počtu dospělých uživatelů předčil. Ze všech dospělých online celých 31 % využívalo aplikace 

Pinterest, Instagram pak 28 %, následující roky nicméně začal Pinterest za svým dvojčetem 

postupně ztrácet. Prvenství si stále drží již zmíněný Facebook s 72 % všech online uživateli 

(Duggan, 2015: online). Obě platformy jsou lákadlem především pro firmy či fyzické osoby 

využívající síly jejich marketingu, propagace či reklamy. Značky všech možných druhů zde 

proto vytváří své online komunity a aktivně zapojují i uživatele, s kterými tímto prostřednictvím 

komunikují (Kim, Seely, Jung, 2017: 536). 

 Pinterest, vzniklý v roce 2009, je sociální síť čistě vizuálního charakteru. Tato starší 

sestra Instagramu funguje výhradně na obrazovém obsahu, který si uživatelé sami, dle svého 

uvážení, třídí do svých vlastních nástěnek. Ty slouží jako způsob sebeprezentace, utváření své 

identity i inspirace. Samotné příspěvky přitom může jedinec, jak produkovat, tak pouze 

„přesdílet“ od ostatních. Podstatou přitom je být majitelem atraktivního obsahu, který budou 

chtít ostatní přidávat i do svých nástěnek (Reynolds, 2013: 82).  

 
14 V překladu lze označit jako momentkáře 
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 Na rozdíl od Instagramu jsou tak motivy setrvání na Pinterestu sobečtější. Mnohem více 

je to o jedinci samotném a jeho užitku a zábavě, nežli o propojení s ostatními a zájmu o ně. 

Důkazem je i téměř absence komentování a vyjadřování se k fotografiím druhých. Pokud 

k němu dochází, často bývá opomenuto bez povšimnutí, což k další činnosti spíš odrazuje (Kim, 

Seely, Jung, 2017: 536). 
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4. INSTAGRAM 

Sociální síť Instagram byla založená v roce 2010 dvojicí autorů Kevin Systrom a Mike 

Krieger původně jako malý podomácku vytvořený projekt. Příběh vzniku tohoto gigantu začíná 

u zakladatele Mika Kriegera v pracovně (Systrom, 2011: online).  

Inspirován platformou Foursquare stvořil Mike aplikaci pro zařízení Iphone nazvanou 

Burbn, kterou nasdílel mezi svými přáteli. Její podstatou původně bylo, aby se uživatel 

registroval na navštívených místech na mapě. To prováděl sdílením své polohy, recenzemi a 

doporučeními či tvořením plánů výletů a návštěv do budoucna. Díky tomu majitel účtu získával 

body, například za setkávání se s přáteli a tvoření společných zážitků, z kterých přidával do 

mapy fotografie (Garber, 2014: online). 

Prvotní aplikace dle Kriegera přílišný úspěch neměla. Minimálně ne v podobě, v jaké 

byla stvořena. Byla až příliš obsáhlá a složitá. Vizionář si ovšem povšiml tendence svých 

známých používat Burbn jako síť, na které se s ostatními mohou podělit o fotografie ze svých 

životů. „Přidávali a sdíleli fotografie jako šílení!“ popisuje Kevin Systrom, jeden ze zakladatelů 

Instagramu (Systrom, 2011: online).  

S investory z Baseline Ventures a Andreessen Horowitz se setkal autor na večírku a 

stačila pouze jedna schůzka na to, aby jistotu v podobě pracovního místa v korporaci opustil a 

začal podnikat. Po spojení Kriegera s Kevinem Systromem trvalo pouze osm týdnů k vytvoření 

samotné společnosti, budování Instagramu však byly již prý delší. Hlavní myšlenkou bylo 

osekat komplexní aplikaci a zaměřit se na jednu zásadní její vlastnost (Garber, 2014: online). 

„Mobilní fotografii jsme spatřovali jako skvělou příležitost pro nový prototyp aplikace,“ 

popisuje jeden z autorů Kevin Systrom. „Už jsme měli Burbn pro Apple softwary hotovým, ale 

působil přehlceným dojmem. Po hodinách práce jsme tak většinu jeho vlastností vymazali a 

ponechali pouze fotografie, komentování a označování příspěvků, tzv. lajkování. To, co zůstalo, 

byl Instagram“ dodává Systrom. Taktéž ale přiznává, že ani v nejmenším neočekávali, že se 

stanou v řádech následujících týdnů aplikací číslo 1 v oblasti fotografie a vizuálních obsahů 

(Garber, 2014: online). 

V dnešní době je Instagram online mobilová aplikace pro všechny operační systémy a 

zároveň i webová sociální síť podporující „networking“ skrze sdílení fotografií, obrázků a videí 

či animací. Globálně se jedná o jednu z nejrychleji rostoucích platforem (Quesenberry, 2015: 

115). Zatímco na začátku roku 2013 čítala aplikace okolo 90 milionů aktivních uživatelů 

měsíčně, do roku 2015 vstupoval již s více jak 300 miliony online přispěvateli. Podle výzkumné 
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společnosti Statista dosáhl Instagram miliardy uživatelů již v roce 2018 a stále si drží spíše 

růstovou tendenci (Statista, 2020: online). 

Ačkoliv Instagram táhne ve velké míře především teenagery, stále větší popularitu si 

získává i u dospělých. Především tedy pak u skupiny do 35 let. Podle statistik z roku 2019 

z USA a Německa byl počet online dospělých využívající této aplikace okolo 37 % všech 

(Statista, 2020: online). Dle dat agentury Reuters z roku 2019 by toto číslo mohlo být ještě větší. 

Především u států západní Evropy by mělo jít až téměř o polovinu populace (Newman, Fletcher, 

Kalogeropoulos, Levy a Nielsen, 2019, 18–19). 

 Právě dospělí byli, podle všeho, původně zamýšlenou cílovou skupinou aplikace. 

Tvůrci popisují záměr připomenout jim jejich dětská léta, kdy si mnozí z nich bezstarostně hráli 

s kamerou a tvořili polaroidové či jiné snímky (Zappavigna, 2016: 273).  

Nezpochybnitelným faktem tedy je, že tato síť stále roste a nabývá na významu, čehož 

si všímají i podnikaví jednotlivci či organizace, kteří se snaží z nabývajícího publika, a jeho 

pozornosti platformě věnované, něco vytěžit. 

Podstatným milníkem v životě aplikace byl i odkup společností Marka Zuckerberga 

Facebookem v roce 2013. O tom, zdali se jednalo o krok správným směrem, se stále vedou 

diskuse. Instagram získal přímý spoj na nejrozšířenější mateřskou síť, jeho uživatelé mohou 

otevřeně tyto dva účty propojit a příspěvky tak sdílet více směry. Na druhou stranu za daných 

7 let se aplikace nevyhnula změnám (Mattern, 2016: 16–20).  

Poměrně kritizovanou proměnou bylo zrušení osobních map, na kterých byly jednotlivé 

příspěvky jedince lokalizovány. Ironií pochopitelně je, že právě geopoloha příspěvků byla 

původní zakládající myšlenkou celého projektu (Newton, 2016: online). Zároveň se však jedná 

o rok vzniku Instagramu jako webové stránky. Od července 2013 bylo taktéž možné přidávat 

krátká patnáctisekundová videa, což se ihned jevilo jako změna vítaná (Musse, 2016: 188). 

 Co nicméně nevymizelo, jsou fotografie a video-obsah. Instagram je odlišitelný formou 

jakou lze snímky vkládat. Jednotlivé digitálně pořízené fotografie může pořizovatel upravovat 

pomocí nejrůznějších filtrů a následně ukládat na svůj profil ve čtvercovém formátu podobně 

jako tomu bylo u starého polaroidu značky Kodak Instamatic. Těmto fotografiím se taktéž říká 

„instatntní“ (Quesenberry, 2015: 116). 

 Na Polaroid odkazovalo v minulosti i logo společnosti, které bylo tvořeno čočkou 

kamery a barevnými liniemi podobnými těm u těchto historických fotoaparátů. V nedávné době 

však barevná duha ze značky vymizela.   

 Účelem sítě je především podělení se o běžné každodenní momenty s přáteli a 

sledujícími, takzvanými followery. Vlastník profilu je nejenom fotografem a tvůrcem obrazu, 
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ale také jeho editorem pomocí nástrojů, jež Instagram nabízí. Ti mu umožnují vyprávět svůj 

vlastní příběh, nebo sdělení. Jedná se tak o příležitost k vyjádření osobní individuality a 

osobitosti (Musse, 2016: 187).  

 Aplikace navíc umožňuje ostatním fotky označovat „lajkem,“ či spíše srdíčkem, 

komentovat, přesdílet, nebo poslat v soukromé zprávě (Quesenberry, 2015: 116). Díky tomu 

lze tvrdit, že se jedná o síť stojící také na sociální interakci a komunikaci (Serafinelli, 2018: 

88). 

 Díky Instagramu získávají lidé nejenom pocit vlastního sebepotvrzení za přibývajícími 

srdíčky, ale taktéž příležitost být neustále v propojení se světem na mobilní obrazovce, který 

reaguje neustále bez ohledu na čas a místo (Ling, Fortunati, Goggin, Lim, Li, 2020: 64). Síť má 

i ono propojování ve své oficiální misi. V ní doslova říká, že její snahou je přibližovat uživatele 

blíže věcem a lidem, které mají rádi. Slibuje propojení s více lidmi, budování vlivu a příležitost 

pro tvoření vlastního působivého obsahu, který bude zřetelně odrážet osobnost autora. 

V anglickém originále: „Connect with more people, build influence, and create compelling 

content that's distinctly yours“ (Instagram, 2020a: online).   

 Prvotně byla platforma zamýšlena jako prostor pro sdílení s přáteli a rodinou, ale 

v dnešní době jen malé procento z těch, které sledujeme, potkáváme i v reálném prostředí. I to 

je jedna z vlastností Instagramu a sociálních webů obecně, jež je jim vyčítána. Dopad na 

interpersonální vztahy zanedbané kvůli iluzi saturovaného kontaktu skrze internet (Blue, 2017: 

36).  

 Technologie v nás rovněž uspokojuje touhu být viděn a slyšen a podporuje naše 

narcistní já. To dokládá i rozšířený a všudypřítomný fenomén selfie. Selfie, z anglického self-

já, je fotografie vlastní osoby vyfocená uživatelem samotným bez asistence druhých. Právě tyto 

autoportréty profilům vévodí. Aplikace navíc přišla taktéž s celou řadů speciálních filtrů a 

efektů, kterými je možné své fotky vylepšit, či ozvláštnit (Hobsbawm, 2017: 142). 

 Ve spojitosti s tím Hobsbawm upozorňuje na potřebu prezentovat se co možná nejlépe. 

Mnohdy lze hovořit až o posedlosti dokonalostí. Přispěvatelé vytvářejí umělou personu se 

skvělým životem, vzhledem i názory a pokoušejí se častokrát sami sebe stylizovat na základě 

toho, kým by chtěli být, nikoliv kým skutečně jsou. Tím vytváří tlak i na své okolí, které nabývá 

dojmu, že ostatní žijí lépe než oni sami. Takto je vytvářen nekonečný proces honu za 

nedosažitelným a nespokojenosti (Hobsbawm, 2017: 142–160).  

I přesto, že autenticita chování může být zpochybňována, Instagram do jisté míry 

poskytuje půdu pro vznik nejrůznějších virtuálních komunit. Ty se shlukují jako followeři 

určitého účtu, či osobnosti, ale taktéž mohou být přispěvateli pod stejným tématem – 
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hashtagem. Dalo by se předpokládat, že jejich společným znakem bude zájem o fotografii, ale 

není to pravidlem. Komunity vznikají i například mezi příznivci určitého životního stylu (body 

positive filozofie, fitness atd.), hudebního žánru, interpreta, slavné osoby či influencera, 

organizace (Nasa atd.), značky, ale i média (Serafinelli, 2018: 88–92). Konkrétně pak profil 

stanice National Geographic pod názvem natgeo má více jak 136 milionů sledujících 

(Instagram, 2020b: online).  

Komunity mohou být jak čistě zájmové a náhodné, tak založené záměrně za účelem 

zisku. Prostředí Instagramu poskytuje snadnou příležitost pro zbohatnutí prostřednictvím 

nejrůznějších marketingových aktivit. Ať už je to spolupráce profilu se značkami, které platí za 

propagování, nebo budování vlastního brandu a propagace produktu, nebo služby (Ling, 

Fortunati, Goggin, Lim, Li, 2020: 326). 

 Sám Instagram se snaží fungovat jako jedna obrovská komunita bez hranic. Tuto 

myšlenku podporuje i pravidelnou komunikací se svými příznivci. Právě účet @Instagram je 

na síti nejsledovanějším ze všech s více než 349 miliony sledujících. Jeho obsah je viditelně 

směřován k mladšímu publiku věkově středních či vysokých škol. Jedná se o barvité příspěvky 

často ve formě videí o tématech jako je volný čas, zkoušky a stres v době ukončování studia, 

zdravý životní styl a duševní zdraví (Instagram, 2020c: online).  

V této oblasti především pak otvírá konverzace i o náročnějších tématech a motivuje 

teenagery k tomu, nebát se promluvit a o problémech hovořit. Konkrétně jde o hashtagy 

#realconvo, kde lze nalézt přednášky a rozhovory odborníků o psychických neduzích, 

  ale i #comeasyouare o sebepřijetí a sebelásce. Kromě tvorby brožur a návodů pro 

zasažené a jejich rodiče Instagram také spolupracuje s několika nadacemi a sdruženími 

poskytujícími odbornou pomoc jeho komunitě (Instagram, 2020d: online).   

 

4.1 Principy fungování Instagramu 

 Základním stavebním kamenem sítě je mobilní aplikace dostupná do všech smart 

zařízení. Výhodou Instagramu je, že své základní služby poskytuje zdarma ke stažení skrze 

GooglePlay či AppStore, což je zajisté i jeden z důvodů, že se jedná o jeden z nejužívanějších 

softwarů vůbec a jedničkou v oblasti fotografie (Hanson, 2016: 210). 

 Pro aktivní využívání je nezbytná registrace. Ta může proběhnout buď skrze formulář 

v aplikaci, kde jedinec zvolí uživatelské jméno co nejlépe vystihující jeho obsah, či značku, 

nebo propojením účtu mateřské společnosti Facebook. Obě sítě pochopitelně na připojení účtů 
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apelují a na oplátku slibují možnost dublování obsahu, ale i propagaci v podobě nástroje 

„Vyhledat přátele“ (Instagram, 2020e: online). 

Ačkoliv původně tomu tak nebylo možné, síť je dostupná i jako webová stránka, kde 

mohou veřejně dostupné profily ostatních sledovat i naprosto neregistrovaní uživatelé a listovat 

jimi jako, například, uměleckým portfoliem, či e-shopem (Instagram, 2020e: online). 

 

3.1.1 Profil 

 Klíčem úspěchu na Instagramu je vhodně vytvořený profil, který nejenom vystihuje 

značku, poskytuje první dojem novému publiku, ale také hraje roli v budování dlouhodobého 

vztahu s followery stávajícími. Jedná se vlastně o takový web ve zmenšené podobě, nikoli však 

významu. V několika málo řádcích pomocí hesel a krátkého bia, zvučného uživatelského 

jména, profilové fotografie a časově nejmladšího obsahu na tzv. feedu (o kterém si více 

řekneme níže) musí být vyjádřeno vše podstatné (Herman, Butow, Walker, 2018: 21).  

 Profilové jméno (tzv. Nickname) by mělo být co nejsrozumitelnější a co nejvíce 

vypovídat o vaší činnosti. Pokud se jedná o jinak tradiční médium, je neschůdnější cestou zvolit 

uživatelské jméno stejné jako je oficiální název – příkladem může být @bbc. Někteří se však 

vydávají směrem zkracování, jako již zmíněná stanice National Geographic, která ustřihla 

dlouhá slova na pouhé @natgeo. Naopak česká televize svůj název prodloužila na 

@tvnovaofficial. V konečném důsledku je potřeba vejít se do přednastavených 30 znaků za 

používání písmen, čísel a tečky či podtržítka, a především být rozpoznatelní. Pokud vaši 

fanoušci vědí, jak vás najít, máte z poloviny vyhráno.  

 Uživatelské jméno sice dodatečně v nastavení může být měněno, ale dochází tím i ke 

změnám ve webové adrese. Pokud si profil fanoušci pamatují, nemusí jej pod jiným názvem 

najít (Herman, Butow, Walker, 2018: 21). V zásadě je název dostupný do doby, než jej neobsadí 

někdo jiný. V případě zneužití oficiálního jména společnosti pak stížnosti řeší přímo Instagram. 

Profily známých osobností či významnějších firem lze taktéž verifikovat. Případy taktéž 

posuzují individuálně přímo zaměstnanci Instagramu. Potvrzený, oficiální účet se vyznačuje 

bílou fajfkou na modrém pozadí vedle uživatelského názvu. Krom názvu účtu si uživatel volí 

také jméno, které je znázorněné ihned pod ním. Tam je nejvhodnější použít pravý název bez 

odchylek (Miles, 2019: 10–11). 

 I profilová fotografie vypovídá mnohé o majiteli a může jeho identitu podpořit, či 

naopak zbytečně zmást sledovatele, nebo odvést jejich pozornost. Pro organizace, jakými jsou 

mediální koncerny, je nejjednodušší zvolit vlastní logo, nebo značku. Je ovšem nezbytné vzít 



 

41 

 

v úvahu kruhový ořez fotografie. Ten se může nepozorné firmě nevyplatit. Méně šťastným 

příkladem je neúplné a nečitelné logo Vydavatelství Mladá Fronta, viz příloha č. 1. 

 Součástí profilu je i bio, tedy krátký životopis. Při psaní je nezbytné být opravdu 

stručný, jelikož maximální stanovená délka je pouhých 150 znaků. O to zajímavější však může 

být způsob, jakým se přispěvatelé s výzvou popasují. Bio, o to spíše u organizace, by mělo 

v prvé řadě vzbudit zájem publika, informovat ho a vyzvat k akci – nejčastěji tedy odbírání 

kanálu, či přechodu na oficiální webovou stránku, jejíž link je možné do bia vložit (Cannon, 

Thomas, 2012: 143).  

 V kreativitě se meze nekladou, pročež je možné přidat nejenom internetové odkazy, ale 

i emoji jako tomu je i u Instagramu České televize, viz příloha č. 2. Společnosti pak mají 

možnost zmínit i svou reálnou adresu, kde je lze nalézt. Toho využila i britská BBC, jež v biu 

taktéž prezentuje misi organizace, (viz příloha č. 3). 

 Další pragmatickou marketingovou techniku, které si můžeme v rámci tzv. bia všimnout 

je v instagramovém prostředí opakovaná hláška „link in bio“ (odkaz v biu, pozn. překlad). 

Instagram nedovoluje do komentářů či příspěvků vkládání hypertextového odkazu – respektive 

uživatel jej může vložit, avšak nebude funkčním a publikum jej tak může přehlédnout, případně 

musí nejprve zdlouhavě text zkopírovat a vložit do vyhledávače, což je poměrně velké úsilí, 

které běžný nemotivovaný sledovatel nevynaloží. Právě profilové bio je jediným prostředím, 

kde odkaz na webovou stránku můžeme použít (Khalisah, Anjarningsih, 2020). 

 Vynalézaví přispěvatelé proto ke svým fotografiím přidávají popisek „link v biu,“ čímž 

odkazují na proklik předem nastavený v profilu a čtenáře tímto mohou i přesměrovat na své 

vlastní stránky. Daný krok je výhodný především pro komerční profily – ať již podnikatele 

propagující svůj produkt vkládající odkaz na e-shop, či influencery, nebo mediální koncerny, 

kteří návštěvností webu získávají např. finance za využitou reklamu atd. (Khalisah, 

Anjarningsih, 2020). 

 

3.1.1 Hashtagy 

 Takzvané hashtagy jsou krátká hesla označená symbolem mřížky # plnící funkci 

klíčového slova. Nejenom, že zdůrazňují řečené, ale jejich proklikem také kumulují informace 

a fotografie přidané na určité téma. I u hashtagů se tak mohou objevovat improvizované 

komunity (Kim, Seo, 2020: 39847).  

 Chris Messina, strůjce hashtagu, v roce 2007 poprvé v rozhraní Twitteru využil onu 

mřížku, která aktuálně hýbe online světem se záměrem spojit diskutéry z celého světa 

vyjadřující se k společnému tématu. Technologie se sice neujala ihned, avšak svůj účel splnila 
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pár měsíců poté v průběhu ničivých požárů v San Diegu. V té době se klíčové sousloví 

#sandiegofire ukázalo jako užitečný nástroj k neobvykle rychlému šíření živých informací a 

pobídce k občanskému aktivismu (Messina, 2020: online). 

 Kromě bleskového přenosu zpráv hashtagy taktéž kategorizují informace jako jakési 

záložky. Zajímavá a poutavá témata se tak stávají „trendem“ a získávají větší pozornosti. 

Podobně tomu bylo i při kampani #MeToo, jež si podmanila jak online, tak offline tradiční 

média především svou kontroverzností. Původní záměr této kampaně bylo podpořit ženy, které 

se v minulosti setkaly se sexuálním harašením k tomu, aby o svých zkušenostech otevřeně 

hovořily (Afnan, Huang, Sclafani, Bashir, 2019: 3).  

 Hashtagy automaticky zveřejňují příspěvek na stránce daného hashtagu, čímž znásobují 

jeho šanci být vidět. Stačí přitom přidat klíčové slovo přímo k popisku fotografie, nebo do 

komentáře. Maximální možný počet hashtagů je 30 (Instagram, 2020e: online). Větším počtem 

označení opatřují své příspěvky především méně profesionální fotografové, kteří se snaží takto 

zvednout svůj vliv, což se, zdá se vyplácí. Jde o snadný způsob, jenž je navíc zdarma, jak se 

zapojit do komunity a rozšířit své publikum. Hashtagy jde pochopitelně taktéž vyhledávat 

(Cohen, Kenny, 2015: 34). 

 Jedinou výjimkou jsou uživatelé v soukromém módu, jejichž fotografie se na webu 

hashtagu nezobrazí z důvodu jeho ochrany. Soukromý profil lze nastavit v nástrojích 

Instagramu. V běžném režimu funguje tato sociální síť, na rozdíl například od Facebooku, tak, 

že se uživatelé nemusí stát přáteli recipročně navzájem, ale pouze jeden může sledovat druhého 

bez toho, aniž by na to uživatel bral zřetel. Prakticky tak můžete mít tisíce sledujících, avšak 

sám sledovat pouze několik málo účtů. Soukromý profil umožňuje funkci, kdy se vás ostatní 

lidé musí zeptat prostřednictvím žádosti, zdali vás mohou sledovat. Vy máte právo je 

odmítnout, či schválit jejich zájem bez toho, aniž byste přijímali jejich příspěvky vy samotní 

(Instagram, 2020e: online).  

 V popisku snímku lze, kromě psaného textu a hashtagů, taktéž přidat označení dalších 

uživatelů na fotografii se objevujících, kteří sami mají účet. Pomocí znaku zavináč @ pak dojde 

k vytvoření hypertextového odkazu přímo na jejich profil (Instagram, 2020e: online). Jak 

mnohé studie ukazují, v prostředí Instagramu je mnohem obvyklejší setkat se s vzájemným 

označováním – tzv. „tagováním,“ než na jiných sítích. Uživatelé jsou zde ochotnější 

k přesdílení obsahů z ostatních galerií, čímž propagují jak dané snímky, tak sami sebe. 

Typickým je i retrospektivní „re-tagování,“ jak popisuje výzkum zabývající se participativním 

označováním (Oh, Lee, Kim, Park, Suh, 2016: 1282–1283).  
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 I díky tomu je komunikace s publikem hladší a přirozenější. Instagram tak nabízí ideální 

prostředí pro rozvoj věrné sítě fanoušků, u které máme jistotu, že obdrží naše novinky téměř 

ihned a budou ochotni je šířit dál.  

 Kromě výše zmíněných odkazů lze u fotografie také udat polohu. Ačkoliv 

personalizované mapy z osobních profilů zmizely, pořád je možné na základě šíření geolokace 

spoluvytvářet virtuální obraz míst z reálného prostoru. V originále tzv. „place branding,“ do 

češtiny přeložitelný jako marketing destinací, se stal zásadním stavebním kamenem dnešního 

turistického ruchu (Thelander, Cassinger, 2017: 6–7).  

 Uživatelé Instagramu si navykli důvěřovat doporučením druhých amatérských 

žurnalistů z řad občanů, že jejich autentická recenze na sociální síti je pro ně významnější, nežli 

oficiální webové stránky měst a podniků (Thelander, Cassinger, 2017: 9). V praxi to funguje 

tak, že uživatel hledající, pro příklad, vhodné café pro setkání s přáteli, může vyhledat 

fotografie všech veřejných profilů, které navštívily lokalitu v nedávné době, a podívat se na 

jejich vypovídající příspěvky.  

Podobně lze ve skutečném čase pozorovat dění na určitých lokalitách v případě 

veřejných událostí, pohrom, tragédií, ale i demonstrací či oslav. Pro rychlejší sdílení snímků a 

videí Instagram navíc spustil funkci „stories,“ které budou rovněž více popsány v této kapitole.  

 

4.1.1 Přidávání fotografií a jejich editace 

 Proces tvorby nového příspěvku je na Instagramu uživatelsky přívětivý a poměrně 

intuitivní. V prvé řadě je nutné zvolit, zdali chce uživatel použít fotoaparát aplikace a vytvořit 

snímek úplně nový, či jej nahrát z galerie/knihovny zařízení. Po vybrání správného snímku a 

jeho ořezu přichází další krok – možnost editace a použití přednastavených filtrů.  

 Filtry jsou velice jednoduchými nástroji pro editaci fotografií, které v drobném náhledu 

předem ukazují, jak bude výsledný výtvor vypadat a následně je potom na editorovi, v jaké míře 

filtr uplatní. Doslova z kolika procent jej aplikuje (Lee, Abu Bakar, Muhammad Dahri, Sin, 

2015: 138).  

 Náhledy na tyto technologické nástroje uživatele se liší. Jeden z pohledů se drží názoru, 

že filtry zastávají jakousi osvobozující pomůcku pro amatérského uživatele, kterému by jinak 

chyběla fantazie k tvorbě, avšak skrze předvolené presety může prozkoumat nové trajektorie 

úpravy, což podporuje jeho vlastní kreativitu a představivost. Druhý pohled je spíše kritičtější. 

Filtry vnímá jako další ze zbytečných kroků směrem ke ztrátě profesionality fotografie a foto-

žurnalistiky. Vyčítá autorům, že si hrají na umělce, ačkoliv si s celkovým procesem nedávají 

práci (Caoduro, 2014: 78).  
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 Caoduro (2014: 78) se rovněž domnívá, že svět fotografie se stává neautentickým, 

jelikož nezobrazuje realitu. Tím se dostáváme zpátky k etické otázce fotografie na sociálních 

sítích. Nejenom, že v důsledku snadných úprav je zřejmé, že velká část toho, co na internetu 

vidíme, není shodné se skutečností. Může se stát, že je výpověď naprosto přetočena. 

 Vzhledem k tomu, že je Instagram platforma založená na vzájemném propojování a 

jakémsi obdivu druhých ve formě likes, není zvláštní setkat se s tím, že některé profily 

prvoplánově přidávají obsah především z důvodu získat přízeň sledujících (Sen, Aggarwal, 

Mian, Singh, Kumaraguru, Datta, 2018: 205). 

Pokud by tento přístup volila ve větší míře rovněž média na svých profilech, předávané 

informace by byly pouze velmi malým úsekem novinek, které by za daný den měli/chtěli čtenáři 

znát, jelikož méně atraktivní zprávy by se nedostaly do popředí. Pochopitelně zcela neutrální 

být média nemohou, o čemž hovoří i Kurt Lewin (2016: 146) v již zmíněné teorii gatekeepingu. 

Cílem každého média, ať už tradičního, či nového, je jeho vlastní úspěch, tj. co největší 

sledovanost ze strany publika. 

 Instagram se stává pro lidi koníčkem a proces vylepšování jejich takzvaného feedu pak 

skutečně odbornou disciplínou. Tellería (2017: 263) ve svém pojednání o „Generaci mobilních 

telefonů“ zaměřeném právě na fotografii v prostředí Instagramu, upozorňuje, že mnohdy není 

způsob editace fotografií a jejich konečná podoba tím nejdůležitějším proto, aby uživatel na 

platformě uspěl. Podstatnějším může být samotná schopnost zacházení s aplikací a porozumění 

jejího fungování a politiky.  

 Lidé si tak kolikrát více, než úrovně jednotlivých fotografií všímají, jak spolu ladí 

celkový obsah profilu, a zdali příspěvky společně korespondují do srozumitelného celku 

utvořeného pod jedním záměrem, jednou myšlenkou. Tomuto uspořádání dala společnost název 

„Feed,“ v češtině poté kanál (Tellería, 2017: 269). 

 Marketingové společnosti tak nenabízí pouze možnost zaplatit si správu profilu na vaší 

firmy, ale poskytují taktéž poradenství a kurzy, kde své klienty učí jak na sociální sítě. Agentura 

Grapefruit.cz (2019: online) klientům doporučuje nespoléhat se pouze na Instagram samotný, 

ale využít i nesčetného množství přidružených softwarů. Ty fungují, za menší poplatek, ale i 

zdarma, jako pomůcka pro tvorbu konzistentního feedu. Probíhá tak prostřednictvím plánování 

podoby, rozložení i komplexity vzhledu vašeho účtu.  

Kromě správy příspěvků dovedou softwary typu Planoly rovněž i přidávat fotografie za 

vás ve vámi zvolený čas. Navíc umožňují sledovat statistiky, které napoví, v jakou hodinu a 

den bude nejvýhodnější publikovat vaše tematické obsahy (Grapefruit, 2019: online).  
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 Ačkoliv by se to mohlo jevit jako nečekané, využívání mobilních aplikací pro úpravu 

fotografií není něčím ostudným a k těmto postupům se uchylují častokrát i profesionální 

fotografové a marketéři, kteří na sociálních sítí fungují za účelem zisku. Technologie tzv. smart 

telefonů v kombinaci s vývojáři dovedly aplikace na velmi vysokou úroveň, která postačí i 

náročnějším konzumentům. 

 Příkladem je velice populární VSCO designovaná původně pro značku Iphone, dnes 

volně dostupná i pro operační systémy Android. V základním balíčku postačí pro méně 

volnočasové fotografy, avšak poskytuje i placenou rozšířenou verzi nabízející nejenom předem 

vyhotovené presety (filtry), ale i prostor pro vlastní přizpůsobení expozice, kontrastu, doostření, 

vyvážení bílé. Pro pokročilé umožňuje také úpravu HSL barevného modelu a měnění barevného 

tónu, sytosti a světlosti (Google Play, 2020: online).  

 Taktéž skupina Photoshop vyvinula ne-počítačovou verzi svého notoricky známého 

programu pro úpravu fotografií Adobe Lightroom pro mobilní zařízení. Účet v Lightroomu 

navíc podléhá přihlášení na Facebooku a weby tak propojuje (Grapefruit.cz, 2019: online). O 

sdílení se však zasluhují i sami uživatelé, kteří se kumulují pod hashtagy příslušných softwarů, 

pro příklad #vsco čítá už přes 199 milionů snímků a videí. 

 

4.1.2 Instagram Stories 

 „Stories,“ česky příběhy, jsou vylepšením aplikace z roku 2016, které v posledních 

letech přilákalo řadu nových uživatelů. Stalo se tak především díky proměně rychlému způsobu 

interakce nejenom mezi lidmi, ale i firmami a značkami, který umožňuje. Příběhy usnadnily, 

po vzoru aplikace Snapchat, sdílet s ostatními obsahy ihned pomocí pár kliknutí, a to na 

pouhých 24 hodin (Chen, Wang, 2019: 70). 

 Příběhy jsou dynamičtější a díky faktu, že za den opět zmizí, také mnohdy skutečnější. 

Instagram je prodává jako příležitost pro sdílení svého vlastního kreativního obsahu, který 

ostatní uvidí ve formě jakési prezentace, či slideshow. Autocenzury tak není třeba, jelikož mizí 

obava z přehlcení nadměrným sdílením, nebo strach z nevhodnosti obsahu (Instagram, 2016: 

online).  

 Jorge Vázquez-Herrero, Sabela Direito-Rebollal a Xosé López-García (2019: 3) si ve 

studii zaměřené přímo na předávání zpravodajských informací směrem od médií a novinářů 

k publiku všímají pozastavení hodné ironie. Tj. faktu, že ačkoliv se Instagram odkazuje ve své 

misi na analogový polaroid, podstata stories je odlišná. Zatímco za vznikem analogu stála touha 

uchovat permanentní obraz napříč časem, fenomén příběhů tento starý model podkopává. 

Sdělení jsou viditelná pouze na omezenou dobu a pomíjivost se stává základní hodnotou. 
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 Kreativní uživatel si navíc může doslova vyhrát i s formou příspěvku pomocí přidávání 

textu, animovaných gifů, hudby, emotikonů a tzv. samolepek. Dále lze označit místo, hashtag, 

uživatele nebo jej dokonce vyzvat ke splnění určité „challenge.“ Nejenom firmy a podnikatelé 

na Instagramu ocení i možnost přidat přímo do fotografie či videa vložit anketu, kvíz, otázku a 

podnítit sledovatele ke kontaktování do soukromých zpráv. Instagram navíc nezapomíná ani na 

sociální přesah a přímo ve stories tak může jedinec prostřednictvím svých přátel začít sbírku 

pro určitou nadaci dle výběru (Instagram, 2020d: online).  

Upozornění o novém story známého dostane uživatel na hlavní stránce svého kanálu. 

Nahoře, napravo od jeho vlastní profilové fotky, (která rovněž slouží jako možnost přidat 

vlastní obsah do příběhu) uvidí profilové obrázky svých přátel s růžovým ohraničujícím 

kruhem. Právě toto růžové orámování upozorňuje na novou náplň ve vyprávění dne uživatele. 

Na příběh je možné odpovědět. Buďto formou obrazu, textu, či rychlé reakce jedním 

z předvolených emotikonů (Instagram, 2016: online).  

 Jelikož společnost Facebook je majitelem Instagramu, dochází ke snaze tyto aplikace 

více unifikovat a sjednotit. Krokem daným směrem byla i aktualizace Instagramu v oblasti 

zpráv a jeho propojení s Messengerem, který je přidruženou chatovací platformou Facebooku 

(Instagram, 2020h: online).  Tímto je možnost komunikace s publikem ještě více podpořena 

tak, aby aplikace nebyla pouze jednostranným masovým médiem předávající zprávu jedním 

směrem, ale docházelo k vzájemné interakci mezi subjekty, což je cesta, kterou se mnohá nová 

média vydávají (Urban, Dubský, Mudrza, 2011: 114–115).  

 Výhodou instagramových stories je také „swipe up,“ funkce umožněná profilům 

majícím nad 10.000 followerů. Vlastnost nabízí příležitost vložení odkazu na externí webovou 

stránku přímo do příběhu, čímž nabízí příležitost propagovat zboží, služby, články či blogy 

přednostně po dobu 24 hodin. Skrze šipku ve spodní části příspěvku je sledující vyzván 

k přechodu na jinou platformu, což je příhodný marketingový nástroj, navíc zdarma (Green, 

Martinez, Kadja, Evenson, Macmanus, Dirlbeck, 2018). Zajímavého využití se funkce dočkala 

také v politickém marketingu Trumpovy kampaně při prezidentských volbách v USA v roce 

2016, kdy touto výzvou k akci (v anglickém originále „call to action,“) sbíral e-mailové adresy 

potenciálních voličů (Bossetta, 2018: 492).  

 Občanští i profesionální žurnalisté zajisté ocení funkci Livestreamu, dostupnou taktéž 

skrze příběh. Pokud účet, jež sledujete vysílá živě, tato skutečnost se vám zobrazí na hlavní 

stránce úplně vlevo nahoře jako preferovaná. Samotný Instagram tak živé přenosy vyzdvihuje 

a upřednostňuje. Na livestream lze reagovat, komentovat jej či dát To se mi líbí. Při sledování 
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navíc sdílející vidí, kdo jeho video sleduje a může s nimi interagovat (Instagram, 2020e: 

online).  

 

4.1.3 IGTV 

 Zda přispěvatel uloží své live vysílání pro opětovné přehrání do IGTV, kterou společnost 

uvedla v roce 2018, je jen na něm. Oproti klasickému videu sem smí uživatel přidat i záznamy 

delší jak původně stanovená 1 minuta a náplň programu je personalizovaná každému na míru 

dle jeho předchozích preferencí a zájmů. Je vidno, že video je cestou, jež se Instagram dále 

nejspíše chce a bude ubírat (Instagram, 2020f: online).  

Nejenom, že daný typ komunikace propaguje, ale na svých stránkách upozorňuje na 

přesvědčení, že zatímco tradičnější televize na popularitě ztrácí, digitální videa ji získávají. 

Vychází přitom i ze studie světového leadera síťových služeb Cisco – Visual Networking 

Index15, podle které až 80 % veškerého internetového provozu by v roce 2021 již mohlo tvořit 

digitální video. Instagram doslova tvrdí, že: „video je snazší způsob, jak říct příběh vaší značky, 

propojit se s vaším publikem a oslovit ještě více lidí“ (Instagram, 2020g: online).   

Původním záměrem Instagramu bylo konkurovat známé síti Youtube a vychovat novou 

generaci uživatelů, kteří by místo běžného společného sledování velkoformátové televize 

v obývacím pokoji měli možnost každý zvolit svou vlastní, osobní obrazovku mobilního 

telefonu, na které by si přehrávali televizní vysílání jim ušité na míru na základě předchozích 

preferencí (Laporte, Ifeanyi, 2018: online). 

Prozatím však IGTV nedosáhl takové popularity, aby Youtube nahradil, či s ním jen 

zdánlivě mohl soupeřit (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy a Nielsen, 2020). Na 

profilech influencerů se buďto stává druhotným kanálem, pro sdílení obsahů již publikovaných 

jinde, či prostorem pro prezentaci jakýchsi trailerů na kanály Youtube. Instagram přitom 

s IGTV vykročil do neznáma, když nejspíše jako první obrátil video-obrazovku o 90° a začal 

nabízet vertikální klipy, po vzoru držení mobilního zařízení, namísto horizontálních, na které 

jsme navyklí (Laporte, Ifeanyi, 2018: online). 

Krok přechodu Instagramu směrem k videím je pravděpodobně především pragmatický 

a jedná se o snahu, jak zvýšit tzv. „engagement,“ jak se anglickým pojmem říká. Tj. přitáhnout 

k obrazovkám co největší množství lidí, na co nejvyšší časovou dotaci a potenciálně vydělat na 

inzerentech díky prostoru pro reklamu mezi jednotlivými videi či stories. Firmám přitom slibují 

 
15

 Internet v roce 2021 podle Cisco: 4,6 miliardy uživatelů, třikrát více přenesených dat a 3,1 milionů DDoS 

útoků. Cisco [online]. Cisco, 2017 [cit. 2020-10-18]. Dostupné z: 

https://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170613.html  

https://www.cisco.com/c/cs_cz/about/news/2017/20170613.html
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jednodušší propojení s požadovanou cílovou skupinou. „Aplikace se postará o to, aby vás lidé 

snáze našli,“ zavazuje se Instagram (Instagram, 2020g: online). 

 „Věříme, že přesně takto vypadá budoucnost videa. Lidé jako zdroj zábavy stále častěji 

využívají mobilní zařízení. A my jim chceme umožnit, aby měli k oblíbeným tvůrcům a obsahu 

ještě blíž,“ je motto, jimž aplikace tuto funkci inzerentům prodává (Instagram, 2020g: online). 

Ikonka přechodu na IGTV uživatele je v záhlaví jeho profilu pod prostorem pro vlastní 

bio ve feedu. Stejně tak tam nalezneme i ikonu pro „Reels,“ jež Instagram spustil v létě 2020.  

 

4.1.4 Reels 

 Zatímco první polovina roku 2020 se nesla ve znamení obrovského skokového vzestupu 

aplikace TikTok, v srpnu 2020 Instagram, dá se říct, zkopíroval způsob jejího fungování 

zavedením nové funkce tzv. Reels. TikTok je původem čínská sociální síť a mobilní aplikace 

založená roku 2016 spočívající na principu sdílení krátkých hudebních klipů do 15 sekund, 

které je uživatel schopný jednoduchým způsobem na platformě tvořit, či autorských videí 

v rozsahu 3–60 vteřin. Tato taktika se, dle statistik, celosvětově osvědčila, jelikož vynesla 

TikToku na 800 milionů uživatelů za necelé 4 roky jejího působení (Influencer Marketing, 

2021: online).  

 Společnost ByteDance TikTok zakládající však čelí opakovaně kritice za způsob, 

jakými nakládá s uživatelskými daty, pročež byla zakázána v Indii a dle vyjádření Donalda 

Trumpa měl stejný osud potkat aplikaci i v USA (BBC News, 2020: online).  

Situace využil pohotově Mark Zuckerberg, když na pozadí těchto událostí spustil novou 

aktualizaci Instagramu nabízející kreativní tvorbu uživatelských videí za použití nesčetného 

množství speciálních efektů a filtrů (Holzman, 2020: online). Reels umožňují amatérskému 

kameramanovi přímo při natáčení videa střihat, spájet, zrychlovat, či zpomalovat, nebo přidávat 

hudební pozadí a další triky. Tyto klipy mají 15, či 30 sekund a ve výsledku se TikToku 

skutečně až nápadně podobají (Instagram, 2020i: online). 

Novinku publikuje Instagram skrze výzvu: „Vyjádřete sami sebe pomocí krátkých a 

vtipných videí a řekněte více díky využití hudby a zvuků.“ Zároveň do aplikace přidává ikonku 

umožňující prohlížet si všechny sdílené reels konkrétního uživatele, či „scrollovat“ napříč sítí 

a nechávat Instagram, aby vám nabídl z obsahů navolených na základě dřívějších algoritmů 

(Instagram, 2020i: online). 

 Ve zpravodajském prostředí se prozatím potkáváme jak s ostychem ze strany médií, tak 

s ochotou riskovat a této formy využívat. Příkladem může být profil @ct24zive, který od 
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publika sklízí spíše pozitivní reakce, pokud se zaměříme na počty shlédnutí Reels, například, 

oproti delším videopříspěvkům (Instagram @ct24zive, 2021: online). 
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5. ŽURNALISMUS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

Existence internetu a sociálních sítí mění mediální trh doslova před očima. Zatímco 

dříve byla konzumace mediálních obsahů ohraničena, a do jisté míry taktéž limitována, dnes se 

prolínají nejenom jednotlivá sdělení, platformy, ale i používané technologie, instituce, žánry, 

či publikum. Zatímco dříve bylo jasněji určeno, kde a jak může konzument nalézt denní tisk, 

ve kterém si přečte novinky, poslech rozhlasu byl vymezen pro rádia a sledování videa omezeno 

na televizní vysílání, nová média dané zvyklosti obrátila o 180° (Stassen, 2010).  

 Proměna společnosti vycházející nejenom z technologických inovací se zasadila o 

zásadní změny i v mediálním světě, které jsou i nadále na pochodu. Redefinovány jsou i 

doposud stabilní skutečnosti jako podoba práce žurnalisty, každodenní rutiny novinářů, vztah 

mezi publikem a profesionálem, struktura redakcí a organizací, obsah novinek a sdělení, jejich 

forma a podoba a především kanály, kterými jsou publikovány (Vázquez-Herrero, Direito-

Rebollal, López-García, 2019). 

 Sociální sítě v celém procesu posledních dvou dekád hrají zásadní roli a slýchané věty 

typu: „Četl jsem to na Facebooku,“ frekventovanou deklarací významu, jaký weby 2.0 nesou 

v současné novinářské praxi. Od zájmových platforem pomáhajících propojit přátele se sítě 

dostaly až na výsadní postavení v životech mnohých z nás saturujících obrovské množství 

lidských potřeb (Weaver, Willnat, 2016).  

 Online sítě se proto postupně stávají taktéž zásadním prostorem pro šíření a vstřebávání 

zpravodajských obsahů. Šetření Social Journalism Study z roku 2017 aplikované na 257 

amerických novinářích společností Cision Ltd. dokonce sociální sítě označuje za nejdůležitější 

a nejvyužívanější platformu novinářské práce (Cision, 2017: 3). 

 Z výzkumu vyplývá, že celých 90 % z dotazovaných profesionálních žurnalistů 

využívalo pro svou práci sociální sítě, a to na pravidelné bázi. 42 % dotazovaných pak 

navštěvovalo dokonce takových webů a aplikací minimálně 5 či více. Téměř polovina ze všech 

(48 %) si už svou praxi bez sítí nedovede představit. Prognózy a aktuální vývoj nám navíc 

ukazuje, že jejich počty spíše porostou ve prospěch nových médií (Cision, 2017: 2–4). 

 Český publicista a mediální teoretik Václav Moravec hovoří ve své knize Média 

v tekutých časech o tzv. konvergenci médií, přičemž zvláštní pozornost věnuje audiovizuálním 

médiím v ČR (Moravec, 2016). 

Onou „tekutostí“ odkazuje na teorie sociologa Zygmunda Baumana o postmoderní 

likvidní společnosti, ve které přestávají platit dříve pevné struktury, pravidla a vazby a jsou 

nahrazovány transformací, individualizací, určitou mírou nejistoty a neuchopitelnosti. Tzv. 



 

51 

 

„virtuální blízkost“ zajištěná tekutými médii umožnila komunikaci bez utváření jakéhokoliv 

hlubšího pouta mezi komunikátorem a komunikantem. Sdělení jsou zbavena okovů času a 

prostoru a stávají se mělkými, a především okamžitě stravitelnými ústřižky informací 

(Moravec, 2016: 19).  

Rozpadají se zvyklosti i v mediální sféře. Změnu můžeme vycítit ve funkcích, které 

média plní (od faktografických informací stále častěji směrem k zábavě), v hranicích, kde končí 

veřejná a začíná soukromá zpráva, v tom, kdo je spotřebitelem a kdo tvůrcem, co je pravda, a 

co nikoliv a jaký význam mají pro žurnalistiku emoce (Moravec, 2016: 19–20). 

Britský profesor sociologie Graham Murdock (Murdock in Wieten, Murdock, Dahlgren, 

2000: 36–38) už z počátku nového tisíciletí predikoval vývoj těchto procesů a rozdělil 

konvergenci do třech kategorií: 

- prolínání forem a způsobů jakými je mediální obsah publiku doručován 

- sbližování mediálních systémů a využívaných technologií 

- proměna mediálních organizací, oboru a národních i globálních systémů 

Václav Moravec (2016: 37) pak tuto teorii rozšiřuje a zaostřuje na českou krajinu. Podle 

jeho názoru proměna spočívá v: 

- technologické konvergenci (tj. slučování obsahů a zařízení) 

- uživatelské konvergenci (změny v chování konzumentů a proměny publika) 

- korporátní konvergenci (znamená, že jedna organizace podniká v různých médiích a 

sférách komunikace a tytéž obsahy jsou šířeny napříč různými platformami – příkladem 

je televizní přenos sledovatelný zároveň skrze webovou stránku a sociální sítě) 

- socio-funkcionální konvergenci (telekomunikační firmy vstupují do mediálních 

činností a vznikají tak velké konglomerace. V české krajině může být příkladem O2 

podnikající taktéž v oblasti televizního vysílání (Moravec, 2016: 118)) 

- prostorové konvergenci (globalizace i lokalizace v mediální sféře) 

- regulační konvergenci (vzbuzující otázky nad mírou regulací tradičních médií oproti 

takřka neregulovaným a liberálním sociálním sítím) 

 

Henry Jenkins a Mark Deuze (2008: 5) připisují médiím značnou odpovědnost, když je 

označují jako: „klíčové hybné síly a akcelerátory růstu integrace mezi kulturou a obchodem.“ 

Konvergenci, dle jejich slov, můžeme vnímat jako přechod k „ekologii hybridních médií,“ jejíž 

podstatou je komplexnější interakce mezi jednotlivými aktéry výměny informací – ať už to jsou 

amatéři z řad veřejnosti, aktivisté, vládní, či nevládní organizace, vzdělávací instituce, nebo 

hráči z komerční sféry. Jenkins a Deuze se tak zaměřují především na proměnu publika. 
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Každá z vyjmenovaných skupin má možnost podílet se na mediálním procesu produkcí 

a distribucí kontentu. Právě tato nově nabytá moc a zodpovědnost je hybatelem transformace, 

jež se odehrává především díky existenci sociálních sítích, na nichž nejčastěji produkce a 

konzumace mediálních obsahů probíhá. Spíše tak, než pojem personalizovaná média by Jenkins 

a Deuze (2008: 5) rádi využívali označení „média socializovaná,“ jejichž členové jsou 

vzájemně propojenými konzumenti. 

Ačkoliv sociální sítě na jedné straně podporují participaci publika, přibývá také tzv. ne-

konzumentů. Z analýzy, kterou si Nadační fond nezávislé žurnalistiky nechal vytvořit firmou 

Median, vyplývá, že celá třetina Čechů dospělé populace mezi 15 a 79 lety jsou publikem těžce 

zasažitelným zpravodajstvím, jelikož masmédiím často nedůvěřují, jejich zájem o současné 

dění je povrchní (i například z důvodu nedůvěry v politickou elitu) a mediální obsahy 

konzumují buďto nevalné kvality (např. bulvární plátky), nebo velmi povrchně a bez zaujetí 

(NFNZ, 2018: online).  

Ironickým se může zdát, že v reálu je mediální environment důsledkem digitalizace pro 

spotřebitele doslova přesycen. Síťová média nejenom, že jsou všude kolem nás, ale dovedou na 

sebe navíc šikovně upozornit díky notifikacím. Technologická konvergence umožnila sbíhání 

původně různých platforem v jednu. Na svém počítači, či mobilním telefonu uživatel vyhledává 

informace, zároveň poslouchá rádio nebo sleduje video-přenos, zatímco vede v chatovacím 

okně konverzaci s přáteli. Neustálá rozptýlení a tzv. multitasking mění přístup publika 

k mediálním obsahům (Jang, 2014: 665–667). 

Digitalizací se změnilo okolí, avšak nikoliv člověk a jeho omezená kognitivní kapacita. 

Studie udávají, že najednou můžeme zpracovávat pouze 7 informací. Pokud to porovnáme 

s množstvím „postů,“ kterými jedinec tzv. „proscrolluje16,“ pro příklad na facebookové zdi 

nebo instagramové hlavní stránce, je zřejmé, jakou pozornost těmto zprávám je schopen dát 

(Lang, 2014: 671).  

Objem informací, jež dovede člověk dekódovat, ukládat a vybavovat si je ohraničen 

kognitivními danostmi. Multitasking 17proto neskrývaně zhoršuje zpracovávání mediálních 

 
16

 Jako scrollování bývá označován fenomén trávení času na sociálních sítí bez hlubšího účelu nebo 

zamýšleného konkrétního cíle. Scrollující jedinec věnuje zpravidla zprávám velmi omezenou pozornost. 

Lupinacci (2020: 5) se domnívá, že i když jsou uživatelé sítí neustále připojeni a v pohotovosti, jejich 

soustředěnost je mělká, přičemž ji přirovnává k televizoru neustále zapnutému v obývacím pokoji sloužícímu 

pouze jako zvuková kulisa. 
17

 Mediální multitasking bývá taktéž označován za příčinu depresivních a úzkostných poruch. Studie, za níž stojí 

Becker, Alzahabi a Hopwood (2012) nalezla přímý vztah mezi nadměrnou a povrchní konzumací obsahů médií a 

vyšším rizikem vniku duševních poruch souvisejících s náladou a úzkostí. Dalším nešvarem v důsledku 

multitaskingu může být i zhoršující se dlouhodobá paměť.  
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sdělení. Přetížení uživatelé se přirozeně, často podvědomě, snaží ušetřit své úsilí a neinvestovat 

už tak nedostačující zdroje, pročež je jejich koncentrace věnovaná příspěvkům povrchní, letmá 

a selektivní (Jang, 2014: 671). 

Selektivitu podporují taktéž samotné sítě svou snahou „prodat“ samy sebe. Proto, aby 

bylo médium hojně využíváno, je nutné vybudovat si vracející se publikum. V případě 

Facebooku je hlavní stránka každého jednotlivce individualizovaná jemu na míru dle 

předchozích preferencí a zájmů. Ačkoliv dáte follow, pro příklad, několika desítkám, či 

stovkám stránek a skupin, Facebook tuší, že ne všechny pro vás budou stejně důležité a začne 

tak vybírat jaké servírovat výše, a jaké selektovat. Podobně je to ale i s vašimi přáteli a jejich 

příspěvky.  

 Na obdobném principu funguje i Instagram, kde třídění probíhá také na úrovni hashtagů, 

jež si vybíráte. Na základě sledování hashtagů může uživatel dále určovat jaký obsah mu do 

jeho feedu bude chodit. Někteří přispěvatelé tyto značky pod symbolem # využívají pro zvýšení 

dosahu 18a sebeprosazení, jiní jako zábavu, dodání humornosti, či vymezení vlastní identity a 

sebeprezentaci (Dorsch, 2020: 2778).  

Personalizace má za následek uzavírání a štěpení do názorových bublin. Místo sbírání 

různých úhlů pohledu a kritického myšlení je občan vystavován převážně těm názorům, které 

už sám zastává, čímž se v nich dále utvrzuje. Rizikem je pak společnost rozdělená na tábory19 

neschopné se spolu dorozumět (Seargeant, Tagg, 2019). O to spíše, že pomyslné přísloví: 

„stokrát řečená lež se stává pravdou,“ nacistického ministra propagandy platí v době 

digitalizace stejně tak. Geiger a Reeves (2016) v tomto kontextu tvrdí, že voliči pozitivněji vidí 

ty kandidáty, jejichž tváře potkávají v kladných vyobrazení politických reklam častěji.  

Lidé jsou novinkám a různým stanoviskám na současné dění vystaveni i nezáměrně 

v rámci svého „news feedu.“ Díky rozměru saturace sítí není neobvyklé, že jejich uživatel 

nemusí vynaložit žádnou snahu proto, aby se žhavé novinky dozvěděl. Dá se říct, že za ním 

přijdou samy (Gil De Zúñiga, Diehl, 2019). 

 
18

 Za zmínku stojí také pro Instagram specifický fenomén udělování tzv. banů. Jelikož vizibilita účtu a jeho 

obsahu pro ostatní na Instagramu je závislá na míře jeho propojení s okolím a fanoušky – tj. na množství 

přidaných fotografií, videí, komentářů a počtu lidí, kteří na ně dále reagují, účty se snaží být co nejaktivnější 

proto, aby jejich popularita rostla. Bohužel toho využívají i třetí strany slibující možnost koupit si falešné 

followery, like nebo komentáře. Proti tomu bojují algoritmy Instagramu udělující zákaz podezřelým profilům, 

které může na určitý čas zakázat, nebo zneviditelnit. Pravidlo „čím více fanoušků máš, tím více ti jich bude 

přibývat,“ tak platí jen do určité hladiny (Cotter, 2019: 908–909). 
19

 Podobným jevem je i utváření digitální propasti. Odlišná možnost přístupu k síťovým médiím má za následek 

prokazatelné prohlubování nerovností ve společnosti. Roli může hrát především věk, vzdělání a příjem. Sítě se 

staly něčím samozřejmým ve spoustě procesů každodenní reality, čímž učinily pro osoby bez přístupu 

k internetu běžné úkony stále náročnějšími. Příkladem může být hledání nového uplatnění na trhu práce. 
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Zmiňovaný multitasking spolu s přesvědčením publika, že: „zprávy si nás nějak tak či 

tak najdou,“ způsobují pasivitu v cíleném vyhledávání informací a ztrátu zájmu. Místo 

ověřování zpráv z více zdrojů se mnohdy publikum spokojuje s tím, co jim předkládají sociální 

sítě – ba naopak, dokonce Facebook, Instagram či Twitter bývají tím prvním, co otevírají, pokud 

chtějí novinky z veřejného dění a na jejich základě dále staví svůj názor a postoje (Gil De 

Zúñiga, Diehl, 2019: 1253–1254). 

Někteří odborníci přitom problematiku schopnosti selektivity obsahů zpochybňují. 

Studie naznačují, že míra pozornosti věnovaná dílčím příspěvkům závisí na podvědomém 

výběru a množství dalších faktorů na úrovni individuální psychiky, že je až nereálné vydat 

100% validní stanovisko o teorii mediální selekce. Někteří mediální odborníci se dokonce 

domnívají, že s určitou hladinou přetížení osoby v důsledku mediálního multitaskingu se 

schopnost mozku vybírat mezi obsahy takřka ztrácí (Parry, Le Roux, 2018).  

Média jsou tak nucena přizpůsobit se nastalým změnám. Často šlápnutím na plyn. Tuší, 

že proto, aby se dostala do podvědomí veřejnosti, je třeba svou publikaci především zrychlit a 

zkrátit pro publikum, které nevěnuje dlouhým textům již pozornost20. I to je možným důvodem 

rostoucí popularity mobilních aplikací a audiovizuální tvorby (Bílková, 2016: 32–33). 

Odborníci se poměrně rozchází v názorech, zdali předcházela proměna média a jeho 

využívaných technologií, či proměna publika, která donutila média k reakci (Macek, 2015). 

Shodují se však, že se jedná o revoluci zásadně ovlivňující každodennost celé společnosti. 

Vývoj publika můžeme sledovat v několika rovinách, které Macek (2015) ve své práci shrnuje 

takto: 

- Konvergence spjatá s proměnou vztahu k textovým formám komunikace a k jejich 

producentům související s multiplikací distribučních kanálů a schopností diváka 

časoprostorově kontrolovat proces percepce obsahů (tj. například není odkázán na daný 

vysílací čas atd.) 

- Zintenzivnění medializovaných situací nástupem mobilních zařízení a digitálních médií, 

kdy dochází k takřka permanentní interakci mezi médiem a občany, kterým mediální 

 
20

 Dle agentury Reuters a jejich Digital News Reportu z roku 2019 existují 4 základní druhy pozornosti při 

konzumaci mediálních obsahů na internetu. První z nich je pozornost cílená, tedy záměrné vyhledávání novinek, 

kdy čtenář chce obsah vstřebat. Následujícím druhem je tzv. aktualizace informací, jež bývá pravidelná pod 

vědomím: „měl bych se dozvědět novinky,“ nejčastěji prováděná rituálně po ránu. Třetí způsob je určitou 

vycpávkou času, pro příklad, při cestě MHD, při čekání ve frontě, nebo při jídle. Jde o rozptýlení a pobavení. 

Poslední z jmenovaných je nepřímá, nezáměrná až pasivní pozornost, kdy zprávy publikum zastihují 

nekoncentrované třeba v podobě „push vyskakujících notifikací“ (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy a 

Nielsen, 2019, 55). 
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praxe zásadně prostupuje do každodenního života a mění dříve ustálené běžné rutiny 

dne 

- Utvoření nového sdíleného veřejného a politického prostoru a transformace vztahu 

publika směrem k němu. Nová internetová média rozšiřují informační toky a umožňují 

participaci a interakci členů. Na druhou stranu dochází i k vyšší fragmentaci. 

- Proměna běžného časoprostoru, kterou Macek (2015: 31) popisuje jako delokalizaci a 

mobilizaci dříve soukromého prostředí a vrstvení sociálních situací. To si lze představit 

jako neustálou dosažitelnost aktérů díky všudypřítomnému mobilnímu a datovému 

signálu a schopností udržovat více sociálních interakcí najednou skrze chaty. 

 

Chování publika ve sféře sítí popisuje taktéž tzv. fragmentace. Pod ní chápeme proces 

zahrnující technologický boom, který umožnil rozmnožení mediálních obsahů a jejich dosahu 

ulehčením distribuce a přínosem nových způsobů šíření. Divácká populace má tak vyšší 

možnosti volby a svobodu rozhodnutí nad tím jaká média, kdy, jakým způsobem a kde bude 

sledovat. Pro příklad si představme přenos fotbalového utkání, které budou různí členové 

jednotlivých publik sledovat živě skrze televizní přijímač, v přímém přenosu skrze 

facebookovou stránku média, nebo ze záznamu na webu média (Macek, 2015: 59–62).  

Volek (2015: 3) upozorňuje na paradox technologické fragmentace. Na jedné straně 

fragmentaci vnímá jako umožnění uživatelům podílet se na produkci spolu s médii. Usnadňuje 

jim jejich zapojení do veřejného dění či občanské angažovanosti. Na straně druhé nicméně 

mediální konzumace taktéž pohlcuje naši existenci ve spoustě aspektů života až do takové míry, 

že se stává něčím přehlíženým, běžným a nezajímavým, co získává pouze malou pozornost 

publika.  

Naše skutečnost je médii plně prostoupena a na rozdíl od původního tradičního modelu 

masové komunikace od média směrem k divákům, dnes je tato interakce oboustranná. Volek 

(2015: 5) poukazuje na fakt, že publikum ještě nemusí být vyloženě občanskými žurnalisty 

s vlastními příspěvky, a přesto se může aktivně podílet na tvorbě. I samotné komentování, 

poskytování zpětné vazby novinářům a aktivní diváctví (ankety, SMS, soutěže) jsou formami 

participace. 

Fenomén participativní kultury je pro současné teoretiky natolik podstatným, že se 

v diskurzu dokonce ustálily pojmy označující zainteresovaného participujícího člena publika. 

Bruns (2008a) používá pojem „produser,“ (tj. produživatel,) pod nímž můžeme rozumět 

produkujícího uživatele jednoho a tentýž obsahu. Publikum podle Brunse přechází plynule 
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z role diváka do postavení generátora a nazpátek, a to nezávisle na jejich předchozím vzdělání 

a profesionalitě.  

Produžívání se v online sféře vyskytuje v různých formách od fragmentovaných a 

participujících publik, která jsou rozptýlena právě například na sociálních sítích jako je 

Instagram (kde sociální networking probíhá „pouze“ skrze komentáře, hashtagy a přesdílení), 

až po centralizovanější weby založené na řízené spolupráci, jakými je online encyklopedie 

Wikipedia atd. (Bruns, 2008a: 68).  

Bruns (2008a: 68–70) vyzdvihuje přidanou hodnotu produžívání díky kterému je možné 

využít kolektivní inteligence občanů v nekončícím procesu konzumace a následné tvorbě jako 

perpetuum mobile, jež navíc na webech 2.0 není třeba koordinovat. Je proto názoru, že do 

budoucna budeme svědky ještě většího nárůstu prostředků pro kreaci ze strany publika a jejich 

zapojení do procesu tvorby mediálních obsahů je zcela na místě. 

 

5.1 Občanský fotožurnalismus na sociálních sítích 

Jak jsme si přiblížili v předchozích kapitolách, multimediální prostor v poslední dekádě 

prošel a stále prochází evolucí (někdo by možná oponoval, že takřka revolucí) nebývalých 

rozměrů. Tyto rozdíly jsou obtížně uchopitelné a popsatelné z hlediska jejich rozměrů i stále 

probíhajícího vývoje. Taktéž pojem občanský žurnalismus může být chápan různými úhly 

pohledů.  

V anglických odborných textech se setkáváme s několika různými označeními 

fenoménu. Od doslovného překladu „Citizen Journalism,“ přes „Distributed Journalism.“ 

odkazující na roztříštěnost zdrojů obsahu, Allan dále využívá pojmy jako „Hyperlocal 

Journalism“ a „Grasroot Journalism,“ čímž poukazuje na regionální level a lokálnost zpráv, 

kterou mohou amatérští novináři zachytit díky znalosti detailu událostí, kterých jsou 

skutečnými zaujatými svědky (Allan, Thorsen, 2009: 18).  

Poměrně obvyklé označení je i „uživatelsky generovaný kontent,“ tj. v angličtině „user-

generated.“ Ingrid Volkmer a Amira Firdaus popisují internetové Weby 2.0 jako uživateli-

poháněná (user-driven) média pomáhající profesionálním redakcím v překonávání 

vzdálenostních propastí při informování o spot news, kdy se při publikování hraje někdy i o 

sekundy (Volkmer, Firdaus in Peters, Broersma, 2013: 104). Díky sociálním médiím se tak 

ustálilo taktéž ponětí o žurnalistice takzvaně „veřejné 2.0“ (Allan, Thorsen, 2009: 18).  

Nejvyužívanějším přívlastkem nejspíše zůstává žurnalistika participativní. Agentura 

Reuters ve svém výzkumu z roku 2016 rozděluje několik úrovní možné participace na online 
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sítích. Uživatele dělí na participující publikum, reagující publikum a pasivní konzumenty. 

Zatímco publikum participativní se podílí aktivně na publikaci vlastních autorských příspěvků 

patřících do publicistické sféry, reagující publikum spíše dále sdílí cizí obsahy, vyjadřuje se 

k nim a komentuje. Pasivní konzumenti jsou pak pouhými diváky (Newman, Fletcher, 

Kalogeropoulos, Levy a Nielsen, 2016, 100–102). 

Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy a Nielsen (2016) v dané studii zkoumají i 

poměr v jakém jsou amatérské audiovizuální příspěvky původem ze sociálních sítí využívány 

tradičními médii, či v jaké míře občané volí jako hlavní zdroj informací právě neplacené 

žurnalisty z davu. Dle jejich názoru je uživatelský obsah vyhledávanější především ve státech, 

jež se potýkají se nedůvěrou v profesionální novináře, případně i veřejné instituce. Z 26 

zkoumaných států dotazovaní určili sociální sítě za místo, kde shánějí novinky nejčastěji 

v Řecku ( 

74 % všech), Turecku (73 % tázaných) a Brazílii (72 % z dotazovaných) (Newman, Fletcher, 

Kalogeropoulos, Levy a Nielsen 2016: 8–9). 

Turecko, Brazílie i Řecko se vyskytli rovněž na prvních příčkách žebříčku národů 

s největším zastoupením aktivních participujících žurnalistů. Zatímco v Turecku to bylo více 

jak 61 % populace, v České republice okolo 25 %. Zajímavé je nicméně to, že Česko má 

z celého klastru 26 zemí největší podíl reagujícího publika. Autoři přiznávají, že motivy těchto 

uživatelů nejsou zcela jasné, avšak lze se domnívat, že buďto se zprávou souhlasí, či nesouhlasí, 

chtějí se k ní vyjádřit, ventilovat emoce, ale nemají hlubší motivaci ke své tvorbě (Newman, 

Fletcher, Kalogeropoulos, Levy a Nielsen, 2016: 100–101). 

Pokud se chceme dobrat určité definice občanského žurnalismu (potažmo 

fotožurnalismu), nejvýstižnější bude říct, že se jedná o žurnalistiku produkovanou nikoliv 

placenými profesionály, ale laickou veřejností. Ta na rozdíl od tradičních novinářů nemusí být 

nestranná, nevztahují se na ní formální novinářské etické kodexy a má různou míru znalostí a 

kompetencí v daném odvětví (Allan, Thorsen, 2009). Je ale nutné dodat i to, že mediální 

konvergence nedávné doby má za následek také úbytek čistě profesionálů – tj. novinářů 

věnujících se činnosti na hlavní pracovní poměr, čímž se může zdát pomyslná dělící čára mezi 

žurnalistou v tradičním slova smyslu a občanským žurnalistou poněkud nejasná (Bauman, 

2020). Dá se tak uvažovat i způsobem, že žurnalistou může být vlastně kdokoliv (Volek, 

Urbániková, 2017: 50).  

 Občanská žurnalistika je povětšinou považována jako alternativní zdroj informací 

„běžným“ médiím, který není zatížen centralizací, řízen a kontrolován. Bruns (2008a) zastává 

názor, že ačkoliv je přisuzovaná svoboda amatérským žurnalistům vlastní, podoba jejich tvorby 
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je závislá na platformě, na které se vyskytují. Je tedy nutné koukat na technologii – potažmo 

specifika daného webu 2.0, jež umožňují přidávání uživatelského obsahu a formují jej podle 

poskytnutých nástrojů (Bruns, 2008a: 66). 

 V případě Instagramu lze hovořit například o obvyklostech v nastavení interakce mezi 

autorem a jeho sledujícími. Od počátečního „lajkování“ jako nejjednodušší možnosti uznání, či 

souhlasu, Instagram postupně otevřel nové aktualizace jak se svým účtem a jeho diváky 

pracovat v podobě příběhů, anket, dotazníků, otevřených otázek atd. Na druhou stranu se 

interakce zúžila na jedno jediné kliknutí a stala se natolik snadnou, že často odsunula do pozadí 

potřebu publika komentovat a interagovat na hlubší úrovni formou věcných diskusí (Larsson, 

2227–2229). 

 

5.1.1 Motivy občanského fotožurnalismu  

Farinosi a Treré (2014) se ve studii aplikované na italské občany města L’Aquila 

zabývali analýzou motivů občanských žurnalistů pro sdílení vlastních kontentů na sociálních 

sítích a blozích. Dle klasických teorií motivace vycházejících z poloviny 20. století rozdělili 

tyto motivy na vnější a vnitřní. Mezi extrinsické motivy patří, pro příklad, snaha propojení 

s dalšími lidmi a komunitou, jež digitální média nabízí, mezi intrinsické pak chuť určitého 

sebevyjádření, prezentace vlastní identity a „slávy“ ve virtuálním prostředí. Pozoruhodné je, že 

naprosto nejčastějším důvodem ke sdílení byla aspirace konkurovat tradičním médiím a 

novinářům, kteří, podle výpovědí dotazovaných, neodváděli dostatečnou práci a neinformovali 

okolí v adekvátní míře (Farinosi, Treré, 2014: 78–81). 

Uvádět věci na pravou míru a informovat o skutečném děním subjektivním pohledem 

„teď a tady,“ se jeví jako silné nutkání produživatelů. Farinosi a Treré (2014: 81–83) se při 

šetření dozvěděli, že občané touží sdílet autentické zážitky z jejich životů s ostatními, žene je 

touha být součástí sociální komunity a díky otevřenému environmentu sítí si vyměňovat 

zkušenosti, pohledy a názory a diskutovat o nich. V moment nějakého hromadného neštěstí (v 

případě zmiňovaného výzkumu prožila aglomerace L’Aquila zemětřesení) cítili tito 

konzumento-přispěvatelé sounáležitost s ostatními z virtuální komunity, kterou společně 

v době pohromy vytvořili, a skrze již se navzájem podporovali. 

Dalšími zmíněnými motivy k amatérskému zpravodajství byla i snaha vyjádřit emoce, 

artikulovat myšlenky skrze text nebo fotografii, ale i vyhledávání způsobu, jak se zabavit. 

Některé pohnutky byly více interpersonální a týkali se spíše okolního světa – např. altruismus 

vůči společnosti, ale i touha po veřejném uznání, popularitě a sociálním kontaktu (Farinosi, 

Treré, 2014: 76–77, 80–84). 
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Stuart Allan (2015: 469) se v článku věnovanému občanskému fotožurnalismu dotýká 

pozoruhodného fenoménu „náhodných“ amatérských zpravodajů, kteří se do role dostávají 

vlastně bez předchozích záměrů. Jejich přínos pro žurnalismus ale rozhodně není zanedbatelný. 

Jsou to často právě oni, kteří jsou nechtěnými svědky dramatických událostí a informují o nich 

jako první. Díky mobilním telefonům vybaveným kvalitními kamerami, které máme všichni 

neustále po ruce, se občanským fotožurnalistou může stát opravdu téměř každý z nás. A to 

někdy i bez toho, aniž by si byl daného poslání vědom. 

 

5.1.2 Občanské příspěvky v prostředí profesionálních médií 

Chuť diváků účastnit se aktivně mediálního dění není však ničím inovativním. 

S podobnými výdobytky pracovaly televizní kanály takřka od svého narození formou TV a 

reality show. Ty nám mohou být důkazem, že konzument nechce být pouhým pasivním 

pozorovatelem, ale je motivován a ochotný do dění sám vstupovat. Na začátku 20. století 

bychom toto tvrzení podkládali například SMS zprávami do studií nebo radiovysílání, v čase 

sociálních sítí ale touží publikum po vlivu větším, za což jsou ochotni vzdát se i soukromí 

(Jenkins, Deuze, 2008: 10). 

Sama média tak, dle Jenkinse a Deuze (2008: 10–11) nemohou být lhostejná k síle, 

kterou amatérský přispěvatel/konzument má. Zatímco profesionálních zaměstnanců mají 

mediální korporace velmi omezený počet, občanů ochotných přispívat na tzv. webech 2.0 je 

nepřeberné množství. O co více – jedná se o lidi z různých prostředí, odvětví, s různým 

zázemím, kteří mohou ve virtuálním prostoru svobodně diskutovat, kumulovat a organizovat 

znalosti bez toho, aniž by museli být organizováni. Synergický jev lze taktéž označit jako 

kolektivní inteligenci. 

Odpovědí médií na tuto skutečnost je nejenom „outsourcování“ (využití externích 

zdrojů, pozn. překlad) některých funkcí a dat (nejčastěji například právě fotografií), ale i 

„crowdsourcování“ (využití externích zdrojů z řad davu, pozn. překlad), které zmiňují Jenkins 

a Deuze (2008: 5). 

Participativní kultura tvorby obsahů se vyznačuje i tím, že uživatelsky generované 

příspěvky nebývají pro zprávy něčím neobvyklým. Dokonce i v hlavních televizních vysílacích 

časech nacházejí své místo, a to na pravidelné bázi. „Divácké zprávy,“ televize Prima byly 

zařazeny jako relevantní část zpravodajství již na podzim roku 2013 (Prima, 2013: online).  

Česká televize pak vyzývá: „Natáčejte videa a staňte se iReportérem České televize. “ 

Občanským žurnalistům nabízí nejenom instruktáže a workshopy prostřednictvím speciální 

akademie, pro usnadnění celého procesu vyvinula vlastní aplikaci určenou chytrým telefonům. 
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Uživatele k aktivitě motivuje skrze získání divácké přízně. „Zařídíme Vám skvělé publikum a 

pozornost,“ slibuje ČT. Videa vkládá nejenom do vysílání, a těm, na které se nedostane, zřídila 

televize web iReportér (Česká televize, 2020: online). 

 

5.1.3 Gatekeeping občanského obsahu profesionály 

Bruns (2008b: 74) označuje partnerský přístup mezi redakcí a jejím publikem jako tzv. 

éru otevřených zpráv (v anglickém originále „the era of open news“). Jako největší přínos 

konvergence považuje možnost těžit ze vzájemné spolupráce. Utváření zpravodajského obsahu 

vnímá za daných okolností kreativnějším, dynamičtějším a více komunitně orientovaným než 

v minulosti. Mezi redaktory a produživateli tak dochází k synergii.  

Proces výběru informací se tak, dle Brunse, odklání od tradičního gatekeepingu 

známého z minulého století ke gatewatchingu. Novináři již nejsou v množství příspěvků 

schopni v plné míře určovat, jaké obsahy budou na internetu čtenářům k dispozici. Jejich 

úlohou je spíše poukazovat na pravdivost či naopak zaujatost zpráv a jejich usazování do 

kontextů a segmentace témat. Novinář často bývá editorem a vypravěčem zpráv občanských 

žurnalistů. Mnohdy, nežli schopnost obsahy tvořit je podstatnější um být moderátorem a 

facilitátorem veřejné debaty nad příspěvky již vytvořenými (Bruns, 2008: 79). 

Singer (2006: 265) dokonce podotýká, že internet redefinuje celkovou myšlenku 

gatekeepingu a posouvá hranice toho, co je v jeho prostředí připustitelné. Naopak novináři jsou 

postaveni před nejednu výzvu. Amatérský žurnalismus a sociální sítě obecně jsou motorem 

proměn novinářských rutin. Svoboda, kterou digitální zpravodajství umožňují, otevírá nové 

situace, kterými se redaktoři musí zaobírat. Do jaké míry například může být správce webových 

stránek či sociálních účtu cenzorem komentářů, jaké poznámky jsou v takovémto veřejno-

soukromém prostředí internetu už za hranicí vkusu a slušnosti? Kam až může sledovatel zajít? 

Na jedné straně je nutné, aby moderátor sítě udržoval respekt a toleranci k názorům 

komentujících, na druhé je právě on „vnější silou,“ která rozhoduje, jaké obsahy nejsou pro 

mediální účet vhodné (Bruns, 2008: 342). 

Někteří teoretici naopak tuto odpovědnost z beder moderních profesionálních žurnalistů 

plně snímají a zastávají názor, že aktivním posuzovatelem pravdivosti obsahu musí být na 

sociálních sítích bez výhrady sám konzument. Vychází přitom z vize konkurenčního prostředí 

zpravodajství, kde není čas na ověřování zdrojů a rozhodujícím měřítkem je rychlost (Channel, 

2010). 

Domingo a kol. (2008) zkoumali “cenzuru” občanského žurnalismu profesionálními 

médii, přičemž se konkrétně zaměřili na britský deník The Guardian. Ačkoliv se, dle jejich 
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názoru, internetoví neprofesionální žurnalisté za novináře nepovažují, svým jednáním veškeré 

funkce dané práce naplňují, čímž taktéž nepopiratelně posouvají zaběhlá paradigmata o tomto 

povolání.  

 The Guardian na svém webu otevřel prostor pro uživatelsky generovaný obsah, nicméně 

plně si uvědomili riziko ohrožení jejich důvěryhodnosti. Zaměstnanci deníku se proto stali 

jakýmisi cenzory a editory.  Fakticky si tak profesionálové nadále udržují kontrolu nad každou 

z fází výroby zpráv a zachovávají nezměněný normativní rámec zpráv na základě stanovených 

institucionálních rutin, hodnot a světonázorů (Domingo a kol., 2008).  

 Zatímco soukromá média si podobnou selektivitu mohou do jisté míry dovolit, jinak se 

nahlíží na cenzuru ze strany státních či veřejnoprávních médií, které mají občanům sloužit. 

Úroveň občanského zpravodajství může o politické kondici státu mnohé napovědět. Sadaf R. 

Ali a Shahira Fahmy (2013: 58) v článku zaměřeném na gatekeeping na sociálních sítích 

udávají příklad Vietnamu, kde politická elita drží nad šířenými informacemi pevnou ruku, 

pročež roste jak počet občanských žurnalistů, tak jejich sledovatelů. V roce 2008 tak například 

došlo k situaci, kdy o smrti tehdejšího premiéra věděly sociální sítě díky amatérským 

novinářům o celé dva dny dříve, než zprávu podaly oficiální média. 

 V těchto případech často o zveřejnění rozhodují detaily. V zemích závislých na 

neoficiálním obsahu se mnohdy setkáváme s jistou měrou politické nestability a naléhavosti. 

Většinou jde o státy s autoritativním či post-autoritativním režimem. Jeannine Relly, Maggy 

Zanger a Shahura Fahmy (2015: 352–356) deklarují domněnku na příkladu Iráku. V takovém 

případě je podstatné zamýšlet se také na to co si redakce může dovolit zveřejnit, a co nikoliv. 

Jaké je vyznání, názor a postoje, případně politická příslušnost média, jeho členů, majitelů a 

inzerentů. 

 Pozoruhodný je také přístup ke kvalitě občanských fotografií. Zatímco někteří editoři 

uvádějí nedostatečnou technickou jakost snímků a videí jako důvod proč je nechat za 

pomyslnými branami výběru, jiní vnímají kompromis v rozlišení příspěvků jako důkaz 

autenticity. Díky úhlu pohledu produživatele z široké veřejnosti může divák nabýt dojmu, že se 

on sám účastní děje události. Fotografie podobná pohledu lidského oka vyvolává často vyšší 

věrohodnost, nežli dokonalá širokoúhlá vyobrazení z ptačích pohledů umožněná technologiemi 

jako jsou drony atd. (Andén-Papadopoulos, Pantti, 2014: 106, 110).  

 Z researche švédských deníků tvořené Marií Nilsson a Ingelou Wadbring (2015) 

vyplývá, že nejdůležitějším artiklem, s kterým přispěvatelé obchodují, pokud nabízí svou 

tvorbu tradičním médiím, je rychlost. Veškeré nedostatky rozlišení lze přehlédnout, pokud 

zpráva předběhne jiné servery a reportuje napřímo. Publikum má rádo pocit, že je skutečným 
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svědkem a média mu zážitek chtějí zprostředkovat. Pokud je občanský příspěvek tzv. breaking 

news (tj. nejnovější mimořádnou zprávou), má větší potenciál zaujmout a získat si pozornost. 

Nilsson a Wadbring, (2015: 489) doslova říkají, že nemusí jít o největší a nejdůležitější příběhy 

dne, cílem je, aby šlo o reportáže, o kterých v tento moment mluví na každém rohu.  

 Faktickým důvodem, proč se fotografie nedostane do éteru je i podoba příspěvků 

předchozích. Tím je myšlen fakt, že se moderátoři médií i jejich sociálních účtů snaží držet 

určitý balanc jednotlivých zpráv. Pokud je určitý druh zprávy v poslední době opakovaný (např. 

několikátý příspěvek ze zahraniční politiky, z oblasti lifestyle atd.), či byla využita občanská 

fotografie už mnohokrát v řadě, je dost pravděpodobné, že další podobný zdroj bude redakcí 

zavrhnut (Lindner, 2017: 1180). 

Dle šetření Rabii Noor, porovnávající tradiční a občanský žurnalismus, v rámci kterého 

byli dotazováni přímo samotní novináři rozličných sfér záběru i délky praxe, vyplývá, že 

profesionálové, ačkoliv někdy chápou amatérské zpravodajství jako náročné na řízení, plně si 

uvědomují jeho přínos. I když jim v některých případech editace této práce činí obtíže, celé 3/4 

z nich věří, že pomocí erudovaného gatekeepingu je možné udržet důvěryhodnost takového 

zpravodajství. O co více – vnímají to jako nezbytnou součást budoucí žurnalistiky. 1/5 z nich 

pak jako další variantu pak navrhuje naučit jejich kolegy z řad lidu zásady editace a výběru 

mediálních obsahů tak, aby již nepotřebovali dalšího „vrátného“ (w, 2017: 69). 

 

5.1.4 Proměna novinářských rutin v závislosti na občanský žurnalismus 

Občanská žurnalistika nepopiratelně proměňuje zpravodajství a zvyklosti této práce, 

tzv. novinářské rutiny. Náhledy na danou skutečnost se liší, od těch optimistických až po 

negativní a odmítající. Se zrychlováním společnosti a procesů v ní jsou kladeny i vyšší nároky 

na profesionální žurnalisty. Ty se tak chtě – nechtě hostí nových, multimediálních, rolí. Pro 

pokrytí jedné události již nestačí ovládat psaný text, ale redaktor musí být schopný napsat 

článek pro elektronický web, pořídit fotografie pro jeho ilustraci, video příspěvek na sociální 

sítě a zprávu v odlišné podobě pro tištěnou verzi deníku, či magazínu (Ang, 2012: 367). 

Ačkoliv Thurman a Rogers (2014: 4–10) se domnívají, že nárůst spolupráce mezi 

redakcemi a externisty z publika byl pro média spíše nuceným krokem nezbytným proto, aby 

udržely alespoň zdánlivě krok s měnícím se prostředím digitálních technologií. Postupně 

začínají i samotní novináři přínosy občanských žurnalistů vnímat a jejich postoje se obrací.  

Z článku Keith Greenwood a Ryana J. Thomase (2015: 623–624) je patrné, že prozatím 

je obava novinářů nad tím, aby nebyli nahrazeni, zbytečná. Autoři sledovali americké deníky 

St. Louis Post-Dispatch, Columbia Missourian a Chicago Sun-Times. Za zvolené období bylo 
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pouze 5 % všech snímků přiznaným dílem amatérských fotografů. Dalších 6 % pak 

nespecifikovaného zdroje (tj. taktéž mohli být převzaté, ale jedná se jen o domněnku). Redakce 

tak spíše využívají občanské příspěvky jako doplněk k obsahům od jejich vlastních fotografů a 

od fotek pořízených z agentur a databank.  

Obavou médií může být i nejistota přítoku fotografií od produživatelů, kteří nejsou 

finančně motivováni k činnosti k tomu, aby své výtvory redakci zasílali. Na druhou stranu 

v tomto problému značně pomáhají sociální sítě. Na Instagramu stačí, aby správce profilu 

média, novinář, nebo editor sledovali publikované novinky a zajistili jejich tzv. re-postování 

(Greenwood, Thomas, 2015: 628). 

Pochopitelným rizikem jsou nedostatečné odborné znalosti produživatelů, neznalost 

všeobecného povědomí, historie a zázemí redakce, jejích hodnot, norem a postojů (Thurman, 

Rodgers, 2014: 4–10) Andén-Papadopoulos a Pantti (2013: 968) pak připomínají rovněž 

morální zásady novinářů svázaných, na rozdíl od amatérských fotografů, etickými kodexy. 

Občanský žurnalista má dle dvojice autorů větší sklon k bezmyšlenkovitého focení toho, co vidí 

kolem. Nestará se o celkový narativ, o kontext události i dopady jeho počinu. Jako příklad 

udávají zaznamenávání syrského válečného konfliktu pouze optikou jedné strany a vytváření 

zavádějících dojmů mezi čtenáři. Redakční editoři takové práce se mohou cítit v kleští při 

využívání takového obsahu.  

Občanští novináři jsou všeobecně hůře řiditelní a jejich příspěvky jsou náročnější na 

moderaci. Jelikož jde na sociálních sítích o rychlost, nebývá vždy dost času na to vysvětlovat 

pointu a podrobnosti autorem, ale editor musí konečný storytelling vytvořit sám (Andén-

Papadopoulos, Pantti, 2014: 15). Kari Andén-Papadopoulos a Mervi Pantti v knize Amateur 

Images and Global News (2014: 108) varují i před doslovným zneužitím nepřítomností 

novináře při samotné akci. Konkrétně šlo, mimo jiné, o falešné vydávání brutálních 

videozáznamů syrských protestantů za činy vojáků Assadova režimu tak, aby byli očerněni. 

Média a jejich zaměstnanci se v rámci multimediality obsahů setkávají s tzv. regulačním 

paradoxem. Zatímco na produživatelských účtech sociálních sítí se bez cenzury šíří i surový 

audio-vizuální důkaz o dění válečných konfliktů, stejné záznamy jsou v tištěných či v 

televizních médiích vystřihávány a omezovávány. Paradoxem je, že zatímco na Instagramu tak 

redakce může zprávu zveřejnit, na jiné platformě si to nedovolí (Moravec, 2016: 16) 
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5.2 Profesionální fotožurnalismus na sociálních sítích  

Jmenovaný Digital News Report agentury Reuters z roku 2020 upozorňuje na rostoucí 

tendenci rozptýlení pramenů, z kterých publikum konzumuje nové zprávy, jež je patrné ve 

všech zkoumaných zemích. Zatímco počet sledovatelů TV a příznivců tisku klesá, 

exponenciálně roste obliba online zpravodajských webů, zpravodajských agregátů a sociálních 

sítích využívaných jako zdroj informací. Konkrétněji pak viditelně posílil Instagram (Newman, 

Fletcher, Kalogeropoulos, Levy a Nielsen, 2020: 10–11). 

Napříč všemi věkovými skupinami vnímá zásadní zpravodajskou funkci Instagramu 

dvojnásobně více lidí, než tomu bylo v roce 2018. V roce 2021 by tak mohl předčít i doposud, 

žurnalisty a jejich čtenáři, oblíbenější Twitter (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy a 

Nielsen, 2020: 10–11). Stejně významově vzrůstá i využití chytrých telefonů na úkor jiných 

technologií či tradičních médií. Od roku 2013 se počet čtenářů zpráv skrze takováto zařízení 

více jak zdvojnásobil. Aktuálně se jedná o minimálně 69 % z publika Newman, Fletcher, 

Kalogeropoulos, Levy a Nielsen, 2020: 30–31). 

Fenoménu si nemohli nevšimnout ani samotná média a fotografické a tiskové agentury, 

či fotobanky. Pro zlepšení komunikace s koncovým uživatelem a nárůst vlastní popularity se 

v posledních letech hojně přidávají k životu na této sociální síti a jejich úsilí sklízí úspěchy. 

Jedním z nejúspěšnějších profilů patřící do námi sledované kategorie je účet National 

Geographic, magazín zveřejňující reportážní fotografie od svých 170 fotografů, převážně pak 

ze sféry přírodních úkazů a divů, odlišných kultur a cestovatelských zážitků (Mogoş, 2017: 52). 

Aktuálně dosahuje @natgeo na 146 milionů followerů, čímž se řadí na 11. místo v celkovém 

žebříčku Instagramu (Brandwatch, 2020: online)  

Sociální sítě tak při konzumaci zpráv již předbíhají i oficiální samostatné zpravodajské 

servery médií. Jejich výhodou je, že na nich uživatelé jsou dobrovolně, a to i bez záměrné 

motivace novinky vyhledávat. Sociální média přetvořily způsoby, jakými je publikum jejich 

působení vystaveno a jak s vysílatelem zpráv interaguje, čímž otvírají redakcím nové možnosti 

pojetí publikace (Vázquez-Herrero, Direito-Rebollal, López-García, 2019: 2).  

I z těchto důvodů se mediální domy dále nebrání přesunu do prostředí sociálních sítí. 

To, zdali tyto platformy přetvoří ve svůj prospěch, není samozřejmostí. Instagram sice dává 

příležitost k oslovení velkého počtu osob, nutno však mít na paměti, že se jedná o osoby bez 

vnitřních pohnutek k věnování své pozornosti zprávám. Redakce proto má pouhý zlomek 

sekund proto, aby diváky oslovila (Vázquez-Herrero, Direito-Rebollal, López-García, 2019: 2). 
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Pohledy na odlišnosti a shody mezi online a offline verzemi jedné a té samé mediální 

organizace se liší. Někteří autoři vnímají tyto pole působnosti dichotomicky, tj. jako dvě různé 

entity, na kterých může a nemusí médium publikovat shodný materiál, či své příspěvky 

upravovat a cílit.  Většinou se odborníci zaměřují na to, zdali jsou sdílené obsahy stejné, či 

redakce komunikaci pro online prostor předělává (Macek, 2015: 35). Faktem nicméně je, že 

online svět se stává stále více a více rozličným a rozdíly mezi jednotlivými sítěmi a jejich 

konzumenty hlubší. Stejně tak jako se liší očekávání publika jednotlivých platforem, různí se i 

způsob jakým tvůrci komunikují (Larsson, 2017: 2–3). 

Šetření Anderse Olofa Larssona z roku 2017 mělo za cíl zjistit jakým způsobem 

veřejnoprávní i komerční norská média pracují se svými účty na sociálních sítích. Ačkoliv o 

poznání větší byla intenzita příspěvků profesionálního obsahu na Facebooku oproti Instagramu, 

Instagram se mohl chlubit několikanásobně vyšším počtem reakcí ze strany publika – ať už like, 

nebo komentářů. Interakce se čtenáři na Instagramu se zdá být o poznání snazší (Larsson, 2017: 

2235–2236). Na druhou stranu Larsson připomíná, že na Instagramu není tak obvyklým jevem 

přesdílení fotografií mediálních účtů ze strany fanoušků tak, aby se staly virálními. Nástroje 

Facebooku jsou tomu nakloněny více. Zároveň, dle slov Larssona, novináři na Instagramu musí 

více bojovat o udržení pozornosti publika v souvislosti s podobou, v jaké síť existuje – tedy 

v režimu trhané a krátké pozornosti pro audiovizuální materiály v ní (Larsson, 2017: 2235–

2237).  

Dle výzkumu agentury Reuters (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy a Nielsen, 

2019) sice i nadále Facebook zůstává důležitějším médiem při cíleném vyhledávání 

zpravodajství, ale jeho popularita v tomto ohledu klesá, zatímco u Instagramu sledujeme trend 

opačný. Zatímco v roce 2017 by v průměru všech zkoumaných zemí cca 7 % občanů šlo se 

záměrem hledání informací na tuto síť, v roce 2019 to bylo již 9 %. Největší popularitu má 

Instagram ve státech, které médiím důvěřují méně. V Turecku tak například byl tento poměr až 

33 % dotazovaných (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy a Nielsen, 2019: 10–12). 

 

5.2.1 Úskalí mediálních redakcí při využívání občanských příspěvků  

Novinář se stává jak distributorem zpravodajství, tak ochráncem a kontrolorem. 

V neomezeném prostředí internetu a sociálních sítí se role profesionálního žurnalisty 

proměňuje v jakéhosi protektora, který by měl poukazovat na to, jaké střípky z nepřeberného 

množství informací týkajících se pokrytí konkrétní události, jsou pravdivé a založené na 

faktech, a které nikoliv (Doyle, 2018 :66).   
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Zmiňovaná občanská žurnalistika a rostoucí kvalita a množství amatérského obsahu 

zcela pochopitelně vybízí mediální koncerny k přebírání fotografií či videí, což může být 

problematické z hlediska ověření pravdomluvnosti zdroje. Doyle (2018: 66) vzpomíná 

například na situaci, kdy zahraniční médium využilo pro ilustraci povodní v Číně fotografii 

dekádu starší nalezenou právě na sociální síti.  

 

5.2.2 Etika zpravodajské fotografie v prostředí internetu 

Existence sociálních sítí kladou v oblasti etiky na profesionály z oboru nemalé 

požadavky. Jeho pole působnosti se rozšiřuje a konkurence na trhu stoupá a rozdíl mezi 

občanským (a tím pádem i zdarma dodávaným obsahem) a kvalifikovaným příspěvkem se 

viditelně stírá. Důraz na rychlost sdílení tak může být důvodem etického či morálního přešlapu 

spíše, nežli dřív (Višňovský, Radošinská, 2018: 50). 

 V rámci zpravodajské fotografie se žurnalista, ale i každý běžný laik na sociálních sítích 

může dostat do spousty morálních dilemat. V prvé řadě je to otázka, jaké události se „sluší“ 

fotografovat, a to jak z hlediska fotografovaných objektů, tak vzhledem k publiku. Na jednu 

stranu není správné cenzurovat realitu a eliminovat snímky s násilím, nicméně co je již příliš 

(Kobre, 2008: 213)? Dále pak je pochopitelně nutné řešit, jestli fotografií nepoškodíme 

zobrazovanou osobu.  

 Měl by fotograf zůstat pouhým pozorovatelem předávajícím sdělení, nebo mu přísluší 

do situace zasahovat? Zdrcujícím příkladem onoho dilematu je snímek hladovějící podvyživené 

somálské dívky se supem čekající na svou oběť od Kevina Cartera. Ten za něj sice obdržel 

v roce 1994 Pulitzerovu cenu, avšak nevraživost veřejnosti, jež odsoudila, jeho nečinnost ho 

dohnala k sebevraždě. Carter se sice hájil tím, že podobných dětí bylo v Somálsku tisíce, supa 

se snažil odehnat a dívka posléze sama vstala a odešla do tábora OSN, nicméně svět toto 

ospravedlnění nepřijal (Taylor, 1998: 135).  

 Kobre (2008: 308–316) se zamýšlí také nad hranicí mezi osobním prostorem focených 

a právem veřejnosti být informována. Je správné vstoupit na soukromý pozemek obviněného 

vraha kvůli reportáži? Může médium prodávat produkt skrze něčí fotografii? Jaká je meze mezi 

prací žurnalisty a obtěžováním či stalkováním? Smí fotožurnalista zveřejnit pravdivý snímek, 

který ovšem daného člověka zesměšňuje, či ponižuje?  

 Nadčasovým tématem je problém, jestli obraz skutečně zobrazuje realitu. Kobre (2008: 

314) zmiňuje příběh rodičů, holčičky sražené autem. Dva roky po události použil deník 

Saturday Evening Post fotografii z nehody s komentářem vytrženým z kontextu: „Jdete tragédii 



 

67 

 

naproti svojí vlastní lehkomyslností?“ Tímto by se dalo tvrdit, že rodiče byli vinní za dané 

neštěstí, což nebylo pravdou. 

Je ovšem vůbec možné být objektivní? Vnímání každého z nás je ovlivněno našimi 

vlastními zkušenostmi a úsudkem. Už samotný výběr toho, co fotograf z události zachytí, v jaké 

míře, a jakým způsobem částečně odráží jeho subjektivní pohled.  

Digitalizace navíc přichází s úplně novými otázkami týkajícími se novinářské etiky. 

Usnadněním procesu fotografování se fotožurnalismus stává možností otevřenou takřka 

komukoliv. A to bez předešlých zkušeností a tréninku. Digitalizace dovoluje rovněž upravovat 

a zkreslovat realitu již při samotném snímání pomocí filtrů a dalších úprav (Stokman, 2014). 

Na sociálních sítích dostává slovo kdokoliv. Vyslyšeny jsou příspěvky jak odborníků, 

tak laiků. Na rozdíl od zaměstnaných novinářů, na které se vztahuje profesní kodex etiky 

novináře, nejsou platformy internetu nikterak regulovány. Višňovský a Radošinská (2018: 50) 

přitom nabývají názoru, že ani původní mediální kodexy (v České republice se objevující od 

90. let) již v dnešním zpravodajství nestačí. Proměnou tradičních médií a příchodem nových 

technologií se žurnalista potýká s naprosto novými situacemi a dilematy, které původní etické 

kodexy neznají, jelikož nepočítají např. s existencí sociálních sítí.   

Důraz na vnitřní morální kompas novináře je tak podstatnějším než kdy dřív proto, aby 

byl schopný přijmout různé úhly pohledu, různé názory a přístupy a zohlednit je ve své práci 

(Doyle, 2018: 23–24.  Správný žurnalista tak musí mít i určitou dávku liberálního smýšlení a 

cit k demokracii a svobodě názorů tak, aby nejenom respektoval odlišné postoje, které nebere 

za své, ale také jim pečlivě naslouchal, reflektoval je a stimuloval diskusi napříč společností. 

Nezaujatý novinář se tak v ideálním případě stává taktéž podporovatelem kulturní a sociální 

diverzity, svobody projevu a ochráncem demokratického občanství (Višňovský a Radošinská, 

2018: 50) 

 

5.2.3 Hranice mezi pracovním a soukromým životem profesionálních novinářů 

Taktéž publicisté samotní jsou však mimo své profese také soukromými osobami se 

svými vlastními profily na sociálních sítích. Pokud novinář napíše hanlivý, či příliš názorově 

vyhraněný příspěvek do tradičního tištěného média, je očividné, že porušuje kodex a je na místě 

jej jako zaměstnavatel pokárat. Vžijme se však do situace, že stejný žurnalista zveřejní status, 

v kterém se vyhraňuje vůči určité politické straně, nebo veřejné osobě na svém osobním 

facebookovém, instagramovém, či jiném účtu.  

Tato problematika je v diskurzu stále poměrně nejasná a pravidla nejsou implicitně 

stanovena, dokonce ani v etických kodexech mediálních společností. Názory na to, zdali by měl 
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být novinář za své chování mimo redakci pracovně kárán či suspendován se různí. Případů, 

které v minulosti vyvolaly názorovou smršť, nicméně přibývá, proto lze předpokládat, že právě 

tato oblast etiky bude do budoucna dále střetem zájmu (Peterová, 2014: 31–32). 

Z práce Šimečka (2019: 54–59) vyplývá, že samy redakce si moc internetových médií 

uvědomují. Krom komunikace skrze jednotný účet pod hlavičkou organizace častokrát své 

zaměstnance motivují k jejich individuálnímu využívání pod svým vlastním jménem, čímž 

podporují intenzivnější interakci s publikem a stávají se konkurenceschopnější na rozšiřujícím 

se trhu s informacemi.  

Novináři se pomocí sítí dostávají do společenského povědomí a stávají se nikoliv 

pouhým hlasem média, ale veřejně známou osobností následovanou svou vlastní 

fanouškovskou základnou. Dá se říct, že takto budují osobní značku. I pro mediální koncern 

takový stav může být výhodným, jelikož známá jména spíše nalákají diváky k jejich sledování 

a vzbudí zájem (Kelly, 2017: 130). 

Etické dilema pak nicméně nastává, když veřejností proslulý žurnalista zveřejní na své 

soukromé platformě výpověď, která by publikem mohla být chápána jako oficiálním 

stanoviskem redakce, avšak ta se s ní neztotožňuje (Peterová, 2014: 3). Z domácké i zahraniční 

mediální sféry se potkáváme s řadou případů, kdy podobný čin stál zaměstnance i pracovní 

místo.  

Odstrašujícím příkladem pro kolegy může být třeba Denis Finley, bývalý šéfredaktor 

Burlington Free Press v americkém státě Vermont, který o svůj post přišel po publikování série 

tweetů na svém blogu, kde se hanlivě vyjadřoval k návrhu nové vyhlášky o možnosti uvedení 

třetího, queer, genderu v řidičském průkazu. Není však zdaleka jediným, kdo byl určitým 

americkým médiem potrestán za přešlap na internetu. Sloupkař Kevin Williamson 

z washingtonského magazínu The Atlantic v roce 2018 rovněž doplatil na výroky na novináři 

oblíbeném Twitteru. Jeho veřejné odsouzení žen, jež se rozhodnout pro potrat nebylo vedením 

média přijato (Guerrero, 2018: online).  

V českém prostředí známe taktéž nejeden příběh neskrývaného napomenutí publicisty 

za jednání na webu. V roce 2009 se hlavním aktérem takové kauzy stal Jindřich Šídlo, v té době 

šéfredaktor domácího zpravodajství České televize. Ten ve svém facebookovém statusu označil 

čínskou velvyslankyni za „arogantní bábu,“ čímž popudil redaktora stranického tisku KSČM, 

Milana Rokytku do té míry, že si u vedení veřejnoprávní televize na Šídla stěžoval (Aust, 2009: 

online). 

Snad i proto, že Facebook se v roce 2009 teprve v České republice stával populárním a 

daná problematika byla doposud nezmapovaným problémem, aféra byla pozorována širokým 
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obecenstvem a vyústila k otevřenému dopisu tehdejšího ředitele zpravodajství, aktuální 

publicistiky a sportu ČT Milana Fridricha svým podřízeným, ve kterém je nabádá, aby „zůstali 

nestranní a objektivní, jako by mluvili do vysílání.“ Žádostí Milana Fridricha v textu bylo také, 

aby se kolegové vyhýbali politickým názorovým střetům (Aust, 2009: online) 

 Fridrich označuje web jako „veřejný prostor, ve kterém musí novinář veřejné služby 

dodržovat pravidla platící i pro jeho vystupování v rámci profese“ (Aust, 2009: online). V praxi 

však trvalo celou další dekádu, dokud v roce 2019 nebyl zhmotněn kodex České televize 

upravující vystupování žurnalistů na internetu. Přepis vznikl pod taktovkou ředitele Zdeňka 

Šámala a nese název „Desatero pro práci novinářů na sociálních sítích“ (Jetmar, 2019: online).  

 Zmíněné desatero hned ve svém prvním bodě vysvětluje, že veškerá činnost 

zaměstnanců České televize na internetových médiích je bezvýjimečně považována za veřejný 

projev, tudíž pro ni platí pravidla stejná jako v redakci. V kodexu se tak zaměstnanci zavazují, 

že cokoli, co zveřejní (včetně fotografií), olajkují, či okomentují, nesmí vzbudit podezření o 

jejich nestrannosti, objektivitě či nezávislosti. Pravidla přitom odrážejí přesvědčení, že: „pro 

veřejnost je obtížné rozlišit osobní postoje novináře prezentované na veřejné síti od oficiálního 

vyjádření téže osoby ve vysílání“ (Jetmar, 2019: online). 

 Sociální sítě jsou dynamickým a stále se vyvíjejícím a měnícím prostorem, což je 

důsledkem jakéhosi neukotvení pravidel publikování a rovněž chování. Přechod od čistě 

volnočasového prostředí k pracovnímu nástroji si vyžaduje proaktivní adaptaci ze strany 

redakcí a médií, která může být oříškem. Jedná se stále o nedokončený proces, jehož, dle 

současných trendů a prognóz, budeme v blízké budoucnosti i nadále svědky (Vázquez-Herrero, 

Direito-Rebollal, López-García, 2019).  

 V kontrastu se zahraničními koncerny je vidno, že se tamní média ještě mají kam 

posouvat a na čem pracovat (Jetmar, 2019: online). Krom uceleného Desatera ČT bývá oblast 

užívání sociálních sítí častěji pouze několika bodovou zmínkou v souhrnném redakčním 

kodexu (viz. „Etický kodex novinářů mediální skupiny Mafra“,21 kde je pokryta celá tato 

problematika pouhými dvěma body, či obsáhlejší pravidla „Chování na sociálních sítích“ 

kodexu zpravodajského webu Aktuálně.cz22). Poměrně hutnějším je na české scéně například 

 
21

 Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA. Redakční blog idnes.cz [online]. Praha: Mafra, 13.března 

2014n. l. [cit. 2020-12-01]. Dostupné z: https://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=346756  
22

 Etický kodex Aktuálně.cz. Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, 2014, 6. 1. 2014 [cit. 2020-12-01]. 

Dostupné z: https://www.aktualne.cz/eticky-kodex/ 

https://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=346756
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„Kodex chování Seznam.cz a Seznamáků na sociálních sítích.“23 Ti sporné otázky řeší pomocí 

šesti hodnot – Vždy na úrovni, Neskrýváme se, Správnost, Soukromí, Partnerství a Mlčenlivost. 

Body doplňují zvukomalebnou větou: „Jsme s vámi i na sítích.“ Očividnou výhodou Seznam 

Zpráv je nepochybně fakt, že internetové prostředí je jejich hlavní základnou.   

 V praxi ovšem vnímáme, že často také závisí na tom jak populárním a následovaným 

novinář je, a jak významný je v diskurzu jeho hlas. Podstatným je ale i to, na jaké platformě 

internetu se žurnalista pohybuje. Profesor žurnalistiky Yumi Wilson ze Státní univerzity v San 

Franciscu odlišuje Twitter jako síť pro profesionály, kde je důraz na vhodnou reprezentaci 

největší a Facebook jako osobní médium takřka bez omezení. Instagram se ocitá, podle něj, 

někde na půli cesty mezi personální a byznys webovou stránkou (Guerrero, 2018: online).  

Dle Visual Networking Index Cision je nejčastějším důvodem novinářů pro využívání 

sociálních sítí využití volného a bezplatného prostoru k publikování, distribuování a promování 

svých příspěvků (celkem 67 % z dotazovaných) a 60 % jako nejzásadnější důvod 

vnímá interakci s publikem. Přičemž připouští, že proto, aby zůstali v povědomí lidí, je nutné 

přidávat příspěvky pravidelně a s určitou intenzitou, čímž jsou nuceni zůstávat v prostředí 

sociálních sítí i hodiny denně. Komentování příspěvků, networking a přispívání tak v roce 2017, 

kdy probíhala druhá vlna šetření, označilo celých 59 % z dotazovaných za každodenní aktivitu. 

Jedná se o 12 % nárůst oproti roku 2012 (Cision, 2017: 9–10). 46 % novinářů za nejdůležitější 

považuje sledování novinek publikovaných ostatními médii a občanskými žurnalisty tak, aby 

byli neustále v obraze a nic jim neuniklo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23

 Kodex chování Seznam.cz a Seznamáků na sociálních sítích. Seznam.cz [online]. Praha: Seznam.cz, 2020 [cit. 

2020-12-01]. Dostupné z: https://o.seznam.cz/eticky-kodex/kodex-chovani-seznam-cz-a-seznamaku-na-

socialnich-sitich/ 
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6. METODOLOGIE 

Výzkum bude probíhat pomocí dvou metod. První z nich je obsahová analýza příspěvků v tzv. 

feedu a stories instagramových účtů vybraných médií zaměřená na sledování zpravodajských 

hodnot ovlivňujících volbu jednotlivých fotografií a videí pořadů, se záměrem zjistit, který 

z motivů k publikaci bude na této sociální síti nejsilnější a naopak. 

Dále bude výzkum opřen o strukturované kvalitativní rozhovory s editory a správci sociálních 

sítí českých mediálních organizací. Cílem je analýza dominujících zpravodajských hodnot a 

specifik obsahů u zvolených mediálních redakcí s porovnáním českého a britského mediálního 

prostředí. Zřetel bude věnován i způsobu komunikace daných účtů (tj. například analýza typů 

obsahů) a zdrojům jejich příspěvků se záměrem vyhodnotit míru využití tzv. občanských 

žurnalistů. 

 

Kombinace daných šetření zodpoví spolehlivěji stanovené výzkumné otázky a ověří určené 

hypotézy. Smíšená strategie výzkumu zajisté pomůže lépe vykreslit fenomén vizuálního 

zpravodajství na sociální síti Instagram.  

 

6.1 Definice výzkumných otázek 

 Prvotním a zásadním krokem kvantitativního výzkumu je definice hlavních a vedlejších 

výzkumných otázek. 

Hlavní výzkumná otázka vycházející z cíle práce je: 

Jaké obsahy volí mediální koncerny pro své instagramové účty, a jaké zpravodajské hodnoty 

jsou pro ně při volbě zásadními? 

 

Závěrečné shrnutí celého smíšeného výzkumu poskytne na tuto výzkumnou otázku odpověď.  

Výzkumné téma nicméně větví pozornost do několika dalších směrů a podotázek, které hlavní 

výzkumnou otázku podpoří a dají možnost lépe proniknout do problematiky práce. Vedlejší 

výzkumné otázky jsou: 

Jakým způsobem pracují zpravodajská média s možnostmi, které instagramový účet 

nabízí? (využití feedu x stories, používání fotografií x videí x grafik x ilustrací, hard news 

x soft news…) 

Jakým tématům se nejčastěji věnují jednotlivé mediální koncerny na svých 

instagramových účtech? 

Liší se převažující zpravodajské hodnoty u příspěvků ve feedu a v tzv. stories? 
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Odlišují se převažující zpravodajské hodnoty na Instagramu u veřejnoprávních a 

soukromých médií? 

 

6.2 Stanovení hypotéz 

Výchozím bodem kvantitativního (ale i smíšeného) výzkumu bývá v zásadě kvalitně 

zpracovaná teorie, z níž je výzkumník následně schopen stanovit odpovídající hypotézy. 

Hypotézy jsou jakýmisi předpoklady toho, jaké zákonitosti a souvislosti by mohly mezi 

proměnnými existovat. Získaná data dané hypotézy buď potvrdí a prohlásí za platné, či vyvrátí 

(v takovém případě je nutné je odmítnout) (Disman, 2000: 78). 

H1: Větší množství zpráv bude na sledovaných účtech publikováno ve stories, 

v porovnání s feedem. 

H2: Nejčastějším typem příspěvku všech účtů bude fotografie.  

H3: Nejčastějšími tématy sledovaných účtů budou témata společenská a 

společenské problémy.   

H4: Převažující zpravodajské hodnoty zvolených veřejnoprávních a soukromých 

médií se budou navzájem odlišovat. 

 

První hypotéza vychází ze studie zaměřující se na „engagement,“ tedy angažovanost 

instagramového publika čtveřice Veronica L. Thomas, Marisol Chavez, Erica Browne a 

Alexandra M. Minnis z roku 2020 (11–12), která sleduje vyšší reaktivitu čtenářů u stories, než 

u feedových příspěvků.  

Druhá hypotéza předpokládá své tvrzení na základě dílčích studií zaměřujících se 

převážně na pokrytí určitého tématu/hashtagu na Instagramu. Příkladem je šetření trojice 

Yuheng Hu, Lydia Manikonda a Subbarao Kambhampati z roku 2014 pod názvem „What we 

Instagram,“ či výzkum kolektivu Kim, Mourali, Allem, Cruz, Smiley z roku 2021. Z obou 

výzkumů vyplývá, že převažujícím typem, i přes rostoucí přízeň videa, zůstává fotografie. 

U třetí hypotézy vycházíme z celospolečenské situace let 2020 a 2021, kdy jsou 

každodenní realita, a tudíž i mediální svět, silně ovlivněny děním okolo viru Covid-19. 

Hypotéza č. 4 stojí na rozdílech mezi veřejnoprávními a soukromými médii. Tj. mimo 

jiné i jejich funkce a způsob financování – zatímco veřejnoprávní médium funguje jako služba 

občanům placená převážně z koncesionářských poplatků, soukromá média jsou právnické 

osoby snažící se na trhu o co největší zisk (Halada, Osvaldová, 2017: 131). 
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6.3 Kvantitativní obsahová analýza 

Prvotně zmiňovaná kvantitativní obsahová analýza bývá jedním z tradičně využívaných 

přístupů při analyzování dokumentů, mimo jiné hojně aplikována i při zkoumání médií a jejich 

příspěvků. Dle Sedlákové (2015: 291) se hodí, například, pro zjišťování trendů v určitých 

mediálních systémech, ale i pro porovnávání jednotlivých mediálních krajin. 

 U kvantitativních šetření je zvykem hledat východiska v obecné teorii a na základě 

operacionalizace ověřovat stanovené hypotézy za využití již předem známých proměnných. 

V šetření pak ověřujeme, potvrzujeme, či vyvracíme vztahy mezi danými proměnnými. Proto, 

aby bylo možné zpracovávat výsledky statisticky – tj. za použití numerických dat, budou 

jednotlivé proměnné kategorizovány a převedeny na číselné údaje – tzv. kódy. Daná technika 

se tak nazývá kódování. 

 Při udržení dostatečné reprezentativity je díky takovému postupu spíše možné výsledky 

aplikovat na obecnější populaci, nežli tomu bývá u kvalitativních výzkumů zkoumajících menší 

jednotky za hloubkového popisu jevů. Kvantitativní teorie je možné dále ověřovat a testovat a 

jejich výsledky jsou méně závislé na subjektivní povaze výzkumníka. Na druhou stranu je nutné 

dodat, že optika pohledu takového výzkumu bývá reduktivní. Tedy zkoumaný jev už v počátku 

ohraničujeme a omezujeme stanovenými mantinely.  

 Bell (2001: 14) označuje kvantitativní obsahovou analýzu za standardizovanou a 

systematickou metodu, která přináší objektivní intersubjektivní závěry. Díky vysoké 

strukturovanosti jsou všechny jednotky pozorovány shodnou optikou. Schopnost redukce 

vizuálního materiálu na zpracovatelné množství číselných kódů pak umožňuje jejich snazší 

analýzu.  

 Jsem si nicméně vědoma v této práci i limitů daného šetření. Při zkoumání 

zpravodajských hodnot se zaměřujeme na celkové vyznění vizuálních obsahů. Na rozdíl od 

pouhého posuzování přítomnosti určitého znaku (například slova, sdělení, čísla atd.) takto 

hledáme jakýsi smysl a zabarvení skryté v celkovém kontextu publikovaných příspěvků. Jak 

Sedláková (2014: 303) popisuje, v takových situacích je náročné zajistit naprostou reliabilitu, 

jelikož do procesu vstupuje i osobnost, nabyté znalosti a optika samotného výzkumníka.  

 Na toto konto Osvaldová (2011: 12) rozlišuje sociologicky optimistickou definici 

objektivity, která věří ve svou absolutnost, od té žurnalistické. Jelikož novinář, editor, fotograf, 

výzkumník i člen publika jsou všichni produktem působení společnosti, jejich objektivitu lze 

zpochybnit. I největší profesionál se nikdy nemůže 100 % oprostit od svých vlastních postojů 
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a úhlů pohledu. Dokladem může být i fakt, že jedna a tatáž informace může být tentýž publikem 

vnímána jinak v závislosti na situaci a kontextu jejího publikování. 

 I přes nejčistší a co nejprofesionálnější záměry člověk otiskuje do své práce sám sebe a 

zpravodajství proto nelze považovat za plně neutrální. Řešením je pouze vědomá snaha o 

kritické myšlení, rozumný skepticismus, jasnost a pravdivost předávaných informací a 

uchování si odstupu od tématu za dodržování etických a profesních kodexů a morálních zásad 

(Osvaldová, 2011: 11–13). Žurnalista a stejně tak výzkumník by měli mít na srdci poslání své 

profese a snahu dělat svou práci co nejlépe pro vyšší účely. 

 Rose (2016: 87–88) označuje kvantitativní obsahovou analýzu vizuálních obsahů za 

velice specifickou metodu, která v sobě má povoleno nést prvky kvalitativních interpretací. 

Opodstatňuje své tvrzení tím, že obsahová analýza by neměla být pouhým projitím zkoumaných 

jednotek a potvrzením toho, co už o nich dávno předem víme a vidíme na první pohled, ale jde 

mnohem spíše také o porozumění symbolik, kontextu a jakési čtení mezi řádky. 

 

6.4 Průběh šetření 

 Za předpokladu, že je již stanoveno výzkumné téma plně pokrývající vytyčený cíl a 

nastavené hypotézy ke zkoumání, které byly operacionalizovány, lze přistoupit k samotné 

obsahové analýze. Podle dvojice Eric Margolis a Luc Pauwels (2011: 266–267) se samotná 

vizuální obsahová analýza skládá z pěti fází, jimiž jsou: 

1). Definice základního souboru, výběrového souboru a jednotek zkoumání 

2). Tvorba kódovací knihy a volba proměnných a jejich kategorií 

3). Kódování 

4). Analýza dat 

5). Sumarizace dat a jejich publikace 

 

6.4.1 Definice základního souboru, výběrového souboru a jednotek zkoumání 

 Průběh obsahové analýzy popsaných výše začíná ve svých specifikách při definici 

základního souboru. Tj. otázkou jaké materiály si zasluhují naši pozornost tak, abychom 

skutečně zkoumali dané výzkumné téma a jejich pozorováním zodpověděli na výzkumnou 

otázku. Základní soubor bývá označován taktéž jako celková populace, což představuje 

všechny možné objekty zkoumání, které existují. Rose (2016: 88–90) celý tento proces vizuální 

obsahové analýzy zjednodušeně nazývá „hledáním těch správných obrazů.“ 
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 Jelikož celková populace může být značně široká, nebývá vždy z časových a finančních 

důvodů výhodné sledovat ji v plné míře. Pro příklad, v našem případě by se jednalo o naprosto 

všechny zveřejněné příspěvky na instagramovém profilu cílených mediálních organizací, což 

není pro jednotlivce reálné obsáhnout. V takových situacích postačuje vhodně zvolit tzv. 

výběrový soubor, který představuje dostatečně reprezentativní vzorek z populace (Margolis, 

Pauwels, 2011: 267).  

 Základní populací výzkumu jsou tedy konkrétněji příspěvky účtů @ct24zive, @enkocz, 

@bbcnews a @theipaper. Ty nám poskytnou nejenom odpovědi na dominantní zpravodajské 

hodnoty, ale taktéž dovolí nahlédnout jak do prostředí soukromých a veřejnoprávních médií, 

tak srovnání českého a zahraničního (britského) prostředí.  

 Dané profily byly zvoleny záměrným výběrem, kdy profil kanálu ČT24 představuje 

české veřejnoprávní médium, @enkocz je pak účtem Deníku N, což je taktéž domácí, avšak 

soukromé médium. Zatímco ČT24 je primárně televizní kanál, Deník N figuruje jako tištěný 

deník (vycházející od pondělí do pátku). Oba koncerny mají taktéž své webové zpravodajství.  

 Jako zahraniční, britský, ekvivalent ČT24 bude televizní zpravodajský kanál BBC News 

spadající pod rozhlasovou a televizní společnost British Broadcasting Corporation, která plní 

funkci veřejnoprávního vysílání Velké Británie (BBC News, 2021: online). Protějškem 

poměrně mladého (založeného roku 2018) Deníku N, je britský The I, plošně vycházející denní 

tisk založený roku 2010, podobně jako Deník N závislý na předplatitelích (I News, 2021: 

online).  

  ČT 24 je televizní stanicí České televize věnující se výhradně zpravodajskému obsahu. 

Typově se jedná o první zpravodajskou stanici v ČR, která zahájila své vysílání 2.5. roku 2005. 

Svým programem kontinuálně pokrývá celých 24 hodin denně. Jedná se o veřejnoprávní 

médium působící v TV, na webu i sociálních sítích. Mottem jejich webových stránek je: „ČT24 

— Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR.“ V současnosti se zařazuje mezi 

nejsledovanější zpravodajské stanice napříč Evropou. Známými a oblíbenými pořady jsou 

Studio ČT 24, Hyde Park Civilizace, Otázky Václava Moravce, Události či Reportéři ČT (ČT 

24, 2021: online).  

  Deník N je českým, v tradiční formě, tištěným médiem založeným roku 2018. Jeho 

sloganem je: „Nezávislý český deník,“ či „Deník N – rozumět lépe světu,“ čímž se snaží 

deklarovat svou nestrannost a touhu po zpravodajství založené na faktech (viz. Desatero Deníku 

N). Poprvé vyšel 28.října 2018 k výročí 100 let Československa. Funguje jak ve formě tisku, 

tak elektronického webu a vlastní zpravodajské aplikace s možností placeného předplatného 

(Deník N, 2021: online). 
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 BBC News je britským veřejnoprávní televizní stanicí existující od roku 1997 

vlastněnou organizací British Broadcasting Corporation – BBC. Obdobně jako Deník N nabízí 

také webovou podobu, aplikaci, nebo možnost newsletteru do e-mailové stránky, avšak všechny 

tyto služby provozuje bezplatně. Odštěpujícím zdrojem informací publiku může být i BBC 

Radio News, nebo video služba ke stažení BBC iPlayer. Jeho slogany jsou, mimo jiné, „Britain's 

most watched news channel,“ 24nebo „Whenever you need to know25“ (BBC News, 2021: 

online). 

 The I je britský soukromý denní tisk založený původně roku 2010 jako sestra média The 

Independent. Vlastníkem je společnost Daily Mail and General Trust, jejíž počátky sahají až 

k postavě Alfreda Harmswortha – Lorda Northcliffa. Krom klasického faktografického 

zpravodajství ve formě tištěného tabloidu, webu a aplikace nabízí neskrývaně svým čtenářům 

například rubriku Lifestyle nebo řadu soutěží (The I, 2021: online). 

 The I dosahuje vysoké obliby u čtenářů napříč celou Velkou Británií. V roce 2019 

z žebříčku auditu PAMCo vyplývá, že deník v důvěře občanů předskočil i tradiční tisk typu The 

Guardian, Times, Telegraph nebo Herald. Digitální verze si získala důvěru celých 89 % 

obyvatel (Duff, 2019: online). 

 Pro účely této práce je výběrovým souborem obsah přidaný na vybrané profily 

@ct24zive, @enkocz, @bbcnews a @theipaper po dobu jednoho týdne od 8.2.2021 do 

14.2.2021 a opakovaný v rozmezí od 22.2.2021 do 28.2.2021. Při plánování časového horizontu 

nastává otázka délky zvoleného období. Vzhledem k požadavkům na celkový rozsah 

diplomové práce a zachování metodologických standardů byl výběr nastaven na dvě týdenní 

časové dotace. Opakování je pro nás podstatné z hlediska zamezení nechtěných zkreslení, které 

může nastat, například, mediálně výraznou nečekanou událostí, jež by strhla pozornost. 

 Z výběrového vzorku jsme schopni již vytyčit konkrétní bazální jednotky měření. Pro 

nás jimi budou fotografie, videa a další grafiky (fotografie s textem, ankety atd.) publikovaná 

na sledovaných účtech za daná časová období, a to jak v news feedu, tak ve stories. Pro 

zachování schopnosti porovnání celkového množství příspěvků ve feedů a stories nebudou 

z šetření vyřazeny ani nezařaditelné typy příspěvků (např. příspěvek skládající se pouze 

z ankety atd.).  

 

 
24 V překladu – „britský nejsledovanější zpravodajský kanál.“ 
25 „Vše, co potřebujete vědět.“ 
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6.4.2 Tvorba kódovací knihy a volba proměnných a jejich kategorií 

 Druhou fází je tvorba kódovací knihy, která zahrnuje definici proměnných, jejich kódů 

a kategorií. Při volbě proměnných je potřeba myslet především na plné zodpovězení 

výzkumných otázek a naplnění cílů výzkumu. Proměnné jsou sledovanými aspekty, na které 

zaměřujeme pozornost. Jejich stanovení je klíčovým krokem, který určuje, zdali bude 

zachována reliabilita a validita šetření (Rose, 2016: 90–92). 

Proměnné mají vlastnosti, jež mohou nabývat. Každé proměnné (znaku) náleží 

minimálně jedna kategorie. Tyto kategorie musí být vyčerpávající (tj. pokrývají všechny možné 

stavy, kterých proměnná může nabýt), exkluzivní (nepřekrývající se) a obohacující (přináší pro 

výzkum zajímavé a koherentní informace) (Rose, 2016: 92). 

Znaky lze dělit na identifikační a analytické. Identifikační slouží především ke 

konkretizaci a popisu jednotky zkoumání. Takovéto proměnné umožňují opětovné vyhledání 

zkoumaných jednotek pro účely znovu-provedení výzkumu, či kontroly.  

Analytické rozebírají obsah šetření a odpovídají tak na výzkumné téma (Ochrana, 2019: 

46).  

V našem případě jsou identifikačními proměnnými:  

1).   ID příspěvku – krom jedinečného označení příspěvku se jedná také o pořadové číslo 

sběru data do výzkumu 

2).   Datum zveřejnění příspěvku. 

3). Umístění příspěvku, které rozděluje jednotky dle příslušnosti k jednotlivým 

sledovaným instagramovým profilům médií – Tj. ČT24 (@ct24zive), Deníku N 

(@enkocz), BBC News (@bbcnews) a The I (@theipaper). 

4). Druh příspěvku – členíme na příspěvky v tzv. feedu (zahrnuje i IGTV a Reels), 

 příspěvky ve stories. 

 

Jako analytické proměnné pak sledujeme: 

5). Typ příspěvku – rozdělujeme Fotografie (nebo také galerie několika fotografií, kdy 

je fotografie stěžejním nosným prvkem předávané informace – tj, za fotografii nejsou 

považovány textové příspěvky na ilustrativním pozadí, které se stává hůře „čitelným“), 

Videa (či galerie několika videí), Grafiky (myšleno jako počítačem vytvořená 

kompozice fotografií, obrazců, ilustrací, případně kombinací zmíněných s textem. Může 

se jedna i o více grafik v jednom příspěvku), Kreslená ilustrace, Jiné a Nelze určitelné. 

6). Téma příspěvku – rozlišuje příspěvky dle tematického zařazení (v tištěných médiích 

by, pro příklad, odpovídaly jednotlivým rubrikám). Dle abecedy zahrunuje: Ekonomika 
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a finance, Katastrofy a nehody (živelné i technologické), Každodenní život a 

individuální příběhy, Kriminalita a soudnictví, Kultura a showbyznys, Kuriozity a 

zajímavosti, Lifestyle, Politika, Společenská témata a problémy (zahrnující hard news 

zprávy)26, Sport, Válečné konflikty, spory a protesty a Jiné. 

7). Žánr příspěvku – vychází z dělení Digital News Reportu agentury Reuters. 

Rozlišujeme na Hard news a tzv. Soft news a neurčitelné. Hard news představují zprávy, 

u kterých rozhoduje jejich časová aktuálnost a rychlost doručení k publiku. Jedná se o 

fakta, která udržují občany informované o tom „co se zrovna děje.“ Nejčastěji jde o 

témata politická, ekonomická, zprávy o celospolečenských problémech a 

mezinárodních aférách (Digital News Report, 2016: online). Soft news jsou informace, 

které slouží k pobavení, či obohacení znalostí čtenáře, avšak není pro něj nutně nezbytné 

vědět o nich krátce po jejich publikaci. Nemají „datum spotřeby.“ Jedná se především o 

zprávy z kultury, světa umění, o společenské zajímavosti, či zprávy ze světa 

showbyznysu (Digital News Report, 2016: online). 

8). Personalizace – zprávy zaměřené na jednotlivce nabízející větší možnost ztotožnění 

publika s příběhy konkrétních lidí jim podobných. Mnohdy ji lze na fotografii poznat 

nerovným umístěním osoby (do popředí, zaostřením atd.) 

9). Přítomnost elit – zobrazení elitních osob a národů jsem po úvaze spojila do jedné 

proměnné (dle vzoru dvojice Caple a Bednarek, 2015) hovořící všeobecně o přítomnosti 

elit. Jednalo se čistě o pragmatický krok, jelikož elitní národy bývají často prezentovány 

skrze určitou osobu, čímž by se výsledky dublovaly. Elitami lze chápat jak politické 

vůdce, tak celebrity. V očích diváků taktéž přidá na významu, pokud je jedinec 

doprovázen armádou, policií, nebo jinak uniformovanými zástupci (elitami), pokud na 

něj míří kamery, mikrofony, drží předměty spjaté s elitní profesí (laboratorní pomůcky, 

odznak, atd). 

10). Negativita – zahrnuje příspěvky s negativními emocemi, událostmi a situacemi. 

Častokrát vyvolává strach, smutek, či soucit. Může jít o vyobrazení emotivních davů, 

škod, katastrof a hrůz. 

 
26 Vzhledem k proměně, kterou ve společnosti a mediálním prostoru můžeme sledovat s příchodem Covidu-19 

byly vytvořeny dvě kategorie odlišující tzv. soft news zprávy se společenskou tématikou (kategorie Lifestyle) a 

hard news zprávy (kterých nabylo spolu se začátkem šíření viru) a mnohdy se týkají právě up to date informací o 

počtu infikovaných, očkování, restrikcích atd.). Další kategorie jsou proto Společenská témata a problémy. 
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11). Překvapení – odkazuje na nečekanost události, nebo jevu. Pracuje s emocí šoku. 

Na fotografii může být podtrhnuto snahou maximalizovat kontrast vyobrazených 

objektů, prací s šířkou objektivu, úhlem snímání, či pohybem kamery. 

12). Kontinuita – hovoří o pokračování události, která je dlouhodobě sledována a 

médium ví, že publikum na dané zprávy čeká. V roce 2020/2021 se jedná například o 

příspěvky spjaté s nemocí Covid-19. 

 13). Zábava – Harcup a O'Neillová (2001: 13–14) jsou názoru, že mnoho příběhů 

dostává v médiích prostor ne proto, aby informovaly čtenáře, ale jejich jediným účelem 

je upoutat jeho pozornost a pobavit jej. Jedná se o humorné články, příspěvky odkazující 

na sex, či vztahy. Jde také o využití fotografií atraktivních žen, či zvířat pro přilákání 

divákova zájmu. 

14). Dobré zprávy – jsou příběhy hrdinských činů, výher, úspěchů, výročí, 

mimořádných událostí a lidských schopností a šťastných konců. 

 

Ve kvantitativní analýze nepovažuji za vhodné snažit se zvažovat například „soulad s názory 

média,“ dle Galtunga a Rugeové, či „kompozici,“ která odkazuje na snahu editora o vyváženost 

obsahu, jelikož se jedná o zákulisní informace, jež nelze předvídat. Avšak doufám, že na tyto 

dílčí otázky bychom mohli nalézt odpověď v kvalitativních rozhovorech se zaměstnanci 

mediálních organizací.  

 

6.4.3 Kódování 

Kódování je postup transformace dat do podoby, ve které jsou statisticky zpracovatelné 

za využití počítačových softwarů. Jde ve své podstatě o využití symboliky, která usnadňuje 

zpracovateli i testerovi orientaci ve výsledcích i průběhu šetření. Původně kvalitativním 

informacím jsou při kódování přiřazovány kódy, nejčastěji reprezentovány číselnými údaji, 

které umožňují znažší následující statistické zpracování. Obvykle potkávaným příkladem 

kódování z každodenního života jsou čárové kódy.  

 Kódování můžeme dělit do dvou etap. Při té první jsou sledované obsahy rozčleněny na 

jednotky (Rose, 2016: 328) – v našem případě jako jednotku výzkumu chápeme vždy jeden 

konkrétní příspěvek na Instagramovém účtu zkoumaného média v určeném časovém období. 

Jde tedy o jednotlivé fotografie a videa sdílené v tzv. feedu profilu, či na jeho stories.  

 Sběr dat probíhá v týdnech od 8. února 2021 do 14. února 2021 a následně opakovaně 

v týdnu mezi  22.2.2021 až 28.2.2021 z jednotlivých instagramových účtů, vždy v tentýž čas 

stanovený na 20:00. Do kódovací knihy jsou přitom zaneseny všechny feedové příspěvky 
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zveřejněné v daný den (, či večer dne předcházejícího po 20. hodině – vyjma prvního dne 

sledovaného týdnu – tj. feedové příspěvky z 7.2. a 21.2. nebudou zařazeny) a veškeré příspěvky 

ve stories, které jsou právě viditelné v stanovených 20:00 daného dne (tj. veškeré stories  

zveřejněné za posledních 24 hodin bez rozdílu).  

 Za pomoci kódovací knihy jsou jednotkám připisovány jednotlivé kategorie daných 

proměnných. Kategorie popisují vlastnosti, kterých mohou jednotky (příspěvky) nabývat 

(Rose, 2016: 328). V tomto případě jsou proměnnými, mimo jiné, zpravodajské hodnoty 

popisované v teoretické části práce. Tj. teorie, jejíž základy položili Galtung a Rugeová a dále 

rozvedli dvojice Harcup a O’Neillová.  

6.4.4 Analýza dat a jejich sumarizace 

 Po zanesení údajů do kódovací knihy vytvořené v excelové tabulce následuje čtvrtá fáze 

– samotná analýza dat. Jedná se o krok dosti náročný, jelikož obsahová analýza fotografie klade 

vysoké nároky na výzkumníka. Jakožto polysémický materiál může být obraz různě vykládán 

a chápán v závislosti na jeho celkovém kontextu. Pozorovatel navíc přisuzuje významy 

fotografii v řádech sekund po jejím prohlídnutí. Klíčové je proto zachovat stejnou optiku 

pozorování pro všechny jednotky a snažit se vyhnutí subjektivním soudům (Margolis, Pauwels, 

2011: 268).  

 Pro sumarizaci dat je využito frekvenční analýzy, která zobrazí četnosti jednotlivých 

jevů. Graficky pak hodnoty znázorníme v kruhových, či sloupcových grafech tak, aby byly co 

možná nejsrozumitelnější většinové populaci (Margolis, Pauwels, 2011: 278).  

 Hlavní neznámou byla zvolena otázka: „Jaké obsahy volí mediální koncerny pro své 

instagramové účty, a jaké zpravodajské hodnoty jsou pro ně při volbě zásadními?“ Abychom 

popsali všechny proměnné, zanalyzujeme druhy příspěvků objevující se na Instagramu, 
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DRUH PŘÍSPĚVKŮ 

graf č. 1 

 Při operacionalizaci byly možnými druhy příspěvku stanoveny příspěvky ve feedu 

(zahrnující rovněž videa na IGTV či Reels) a příspěvky ve stories.  

Ze sledovaných účtů jediné @ct24zive zařadilo ve výzkumném období února 2021 do 

svého profilu nejenom IGTV, ale i kratší Reels klipy. Důvod je zřejmý, jak popisuje 

v kvalitativním rozhovoru vedoucí redaktor Redakce sociálních sítí ČT24 a ČT24Plus – ČT24 

jako televizní kanál video obsahy disponuje a je to nejjednodušší cesta. „Instagram využíváme 

jako televizní „čtyřiadvacítku“ přetvořenou pro sociální síť,“ říká. 

Na všech zkoumaných profilech počty stories převažují počet příspěvků ve feedu. 

Nejmarkantnější rozdíl je právě u zmíněné ČT24 (viz graf č. 2). Ta, dle mého názoru, postupuje 

hlavně strategií „přesdílení“ feedových příspěvků, přičemž do stories přidává ještě další zprávy 

navíc, jež se na hlavní stránku již nevešly.   

graf č. 2 
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„Když si v rámci průzkumů ověřujeme, že opravdu většina mladých lidí konzumuje 

zprávy pomocí insta stories, je to na jednu stranu 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,“ vysvětluje Oldřich Borůvka. 

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

je sami chtějí zpropagovat, proto mi dává smysl toho využívat. To, zdali například 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 na Instagram dostat,“ 

opodstatňuje redaktor ČT24. 

Specialistka marketingové komunikace Deníku N, Kateřina Andělová, potvrzuje 

výhody, které vnímá v instagramových příbězích. Je jimi jak větší dosah směrem k publiku, tak 

obsahové možnosti jako ankety, odkazy, či přesměrování na direct messages. Udává: 

„Využíváme stories na rychlé zprávy přímo překlopené z aplikace Minuta (vlastní zpravodajská 

aplikace Deníku N, pozn.). 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.“ 

 

TYP PŘÍSPĚVKŮ 

graf č. 3 

 Nejčastějším typem příspěvku na sledovaných čtyřech instagramových zpravodajských 

účtech, v daném období únoru 2021 byla fotografie, a to s 43 %. Následovalo video s 32 % 

zastoupení.  

Zajímavé je, že ačkoliv jsou ČT24 i BBC News obě veřejnoprávními televizními 

stanicemi, u ČT24 převažuje významně video-obsah, u BBC nikoliv. U ČT24 výsledek koreluje 
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s tvrzením výše – tj., že jejich Instagram je přetvořenou TV podobou modifikovanou pro tuto 

sociální síť, tudíž využívají materiály jim dostupné.  

Britské BBC News oproti českým médiím nabízí širší škálu typů příspěvků. Nevyhýbají 

se jak fotografii, videu, grafikám, tak kresleným ilustracím a dalším (např. samostatným citacím 

a výrokům na volném pozadí, podobně jako u ČT24). Na rozdíl od ČT24 si na základě 

pozorování troufám tvrdit, že BBC News publikuje na svůj profil dosti odlišné obsahy nežli 

v tradičním médiu.  

Kateřina Andělová z Deníku N říká: „Snažím se tam (na Instagram, pozn.) dávat věci, 

které mají vizuální hodnotu… 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… K rozhovorům využíváme vlastních fotografií, pracujeme 

s titulními stranami našich novin, prezentujeme jedno stěžejní téma pomocí autorských grafik, 

nebo našich originálních ilustrací. Máme i vlastní ilustrátory,“ Deník N využívá poměrově 

největší množství grafik ze všech sledovaných účtů.  Ilustraci na profilu nalezneme v 6 % 

případů, což je srovnatelné s BBC News, kde je to lehce nad 7 %.  

„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,“ udává Kateřina Andělová. Z Reuters Digital Report vyplývá, že někteří teoretici 

jsou názoru, že sociální sítě – hlavně Instagram jsou využívané především pro propagaci obsahu 

a jeho zviditelnění a spíš na tehlech účtech média jen odkazují jinam – na své stránky atd. 

(Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy a Nielsen, 2019: 125). 
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graf č. 4 

 

ŽÁNR PŘÍSPĚVKŮ 

 Proměnná žánr rozlišuje kategorie na tzv. hard news vs soft news. Ačkoliv z teoretické 

části vychází, že Instagram je spíše vizuálně zaměřené médium, které více klade důraz na 

estetično nežli faktografické předávání informací, sledování daných mediálních koncernů na 

této platformě ukazuje opak. Daným čtyřem profilům převládají z 2/3 seriózní, relevantní a 

v současnosti časově aktuální zprávy.

graf č. 5 

 „Instagram vznikl jako jakási odlehčená verze k Facebooku, byl, a je převážně 

vizuálním a zábavním médiem… 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 
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nádech a byl vizuálně zajímavý, čímž jsme si vytvořili fanouškovskou základnu a dále jen 

zkoušeli, co ještě sledující zvládnou, a co už ne. A posléze jsme zjistili, že zvládnou docela 

dost. Zjistili jsme, že naše publikum na Instagramu dorůstá, stárne spolu se sítí a zpravodajství 

je zajímá čím dál víc,“ z rozhovoru s redaktorem ČT24 tak vyplývá, že jejich obsah byl 

v minulosti více orientován směrem k lifestylu a soft news, avšak postupně zjistili, že 

v prostředí Instagramu nachází své publikum i čistě zpravodajsky zaměřený obsah. 

 Právě ČT24 žánrově využívá z valné většiny hard news kontent. Poměrně vyrovnané, 

v poměru půl – napůl, jsou účty Deníku N či BBC News. „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,“ hodnotí Kateřina Andělová z Deníku 

N, jakým způsobem bývají obsahy jejich profilu vybírány.  

 Oproti tomu příspěvky deníku The I jsou z 5/6 takzvanými soft news. V jejich obsazích 

vnímám mnohem častější snahu pobavit publikum, vizuálně jej „donutit“ k rozkliknutím 

například také estetickou zajímavostí, či sdílením kuriozit. 

 

graf č. 6 

 

TÉMA PŘÍSPĚVKŮ 

 Zatímco převládajícími tématy ČT24 jsou společenská témata a problémy či politika 

(což koreluje s jejím zaměřením na hard news a politicky a společensky se měnící situací okolo 

Covidu-19 a s ním souvisejících restrikcích v sledovaném období února 2021), Deník N krom 

politiky a celospolečenských témat sází rovněž na individuální příběhy a každodennost.  
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 graf č. 7 

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

(jako tradiční médium, pozn.). Stanice ČT24 však vysílá 24 hodin, tudíž pokryje větší počet 

témat. Na Instagram můžeme dát jen dílčí výběr, vycházející převážně z agendy určené 

tradičním vysíláním,“ potvrzuje v rozhovoru redaktor. 

graf č. 8 

„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… Politická témata, témata, která jsou výbušnější, si vždy získají více komentářů...“ udává 

Kateřina Andělová z Deníku N, což naznačuje i kvantitativní obsahová analýza. 
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 Zahraniční média jsou tématicky o něco rozmanitější. Především BBC News nabízí 

širokou škálu námětů i typů příspěvků (viz. graf č. 9 a graf č. 4 výše), pročež jsem názoru, že 

se jedná o snahu zasáhnout co nejširší možné publikum. Nejčastějším tématem je přitom 

lifestyle. 

graf č. 9 

 The I zaměřující se na lifestylové obsahy v nejvyšší míře zveřejňuje individuální 

příběhy a každodennost, s kterými se mohou čtenáři ztotožnit. Z rozhovoru s redaktorem ČT24 

vyplynulo, že i jejich obsahy byly v počátcích působení na Instagramu cílené na  příběhy 

jednotlivců a personalizaci. Jednalo se o zprávy, které jim pomohli vybudovat fanouškovskou 

základnu, než se mohli více orientovat na faktografické zpravodajství. Vzhledem k poměrně 

mladému věku tištěného deníku The I i nízkému počtu sledovatelů jejich instagramového účtu 

(15.6 tisíc followerů) je možné postupné přesměrování podobně jako tomu bylo v případě 

českého veřejnoprávního média. 
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graf č. 10 

Z celkového počtu 735 příspěvků všech 4 účtů byly nejčastějšími zprávami společenská 

témata a problémy, a to v 193 případech. Následuje politika s 181 příspěvky, dále pak 

každodenní život a příběhy, kterých bylo 87.  

graf č. 11 
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ZPRAVODAJSKÉ HODNOTY 

 Celkový počet zaznamenaných příspěvků 

v sledovaných dvou týdnech byl 735, počet 

zpravodajských hodnot jim přisouzený pak 1688.  V 309 

případech byly příspěvku přiřknuty 2 zpravodajské 

hodnoty naráz, v 205 dokonce 3, viz graf č. 12. 

Nejčastější hodnotou byla kontinuita. Jde o zprávy o 

situacích či událostech, které probíhají v čase 

opakovaně, publiku nemusí být již nově vysvětlovány 

veškeré podrobnosti, ba naopak na takové zprávy čeká. 

V období února 2021 se jedná především o zprávy 

týkající se nemoci Covid-19.   

 Druhou nejobvyklejší zpravodajskou hodnotou byla přítomnost elit, v mnoha případech 

politických. Následovala personalizace, což souvisí i s častým zastoupením lifestylových 

příspěvků či příspěvků o jednotlivcích a každodenním životě.     

Graf č. 13 

 Cílem práce nebylo pouze zjistit nejčastější zpravodajskou hodnotu, ale taktéž porovnat 

jednotlivé účty a prostředí zvolených veřejnoprávních a soukromých médií. 

 Zatímco výsledky veřejnoprávních médií (ČT24 a BBC News) vyšly shodně jako 

žebříček celkový (tj. nejběžnější kontinuita s 27 %, dále přítomnost elit s 22 % a personalizace 

s 18% zastoupením), u médií soukromých (tedy Deník N a The I) vede personalizace s 25 %, 

kterou si vysvětluji právě i větším zastoupením soft news, dále přítomnost elit (z 22 %) a 

kontinuita s 18 %. Mnohem výše si stojí zábava. Ta, u veřejnoprávních médií čítala 7 %, u 

soukromých více jak jednou tolik (15 %).  
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Graf č. 14 

  

Graf č. 15 

 Nutno však podotknout, že i mezi oběma veřejnoprávními médiemi byly rozdíly a ve 

výsledcích se liší. Profilu ČT24 ve velké přemíře zvítězila kontinuita s téměř 1/3 zastoupením 

ze všech vypozorovaných zpravodajských hodnot, naopak nejméně bylo zaznamenáno 

příspěvků se snahou pobavit publikum (zpr. hodnota zábava dosáhla pouze 2 %), dobrých zpráv 
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(tj. příběhů hrdinských 

činů, výher, úspěchů, 

výročí, mimořádných 

událostí, lidských 

schopností a šťastných 

konců etc.) bylo taktéž 

pouhých 5 %.  

 

 

 

 

 Na druhé straně objemy jednotlivých zpravodajských hodnot profilu BBC News jsou v 

daném období vyváženější. Nejčastější přítomnost elit vede s 22 %, druhá kontinuita pak 

dosahuje 21 % a personalizace procent 20. Nejméně zastoupeny byly “Dobré zprávy” s četností 

6 %, druhá od konce hodnota “Překvapení” s 8 %. Zábava dosáhla procent 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stejně tak mezi soukromými médiemi lze spatřit značné odlišnosti. Deník N vsadil na 

přítomnost elit (27 %), což koresponduje i s výpovědí editorky účtu Kateřiny Andělové, která 

říká: “Nejvýš hodnocené byly politické kauzy… nebo fotky osobností jako Václav Moravec, 

Mikuláš Minář, ale i takoví obyčejní hrdinové jako jedna ta řádová sestra…” Dále je na příčkách 

kontinuita. Třetí místo obsadila negativita s 16 %.  
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Graf č. 18 

 Profilu deníku The I s převahou dominuje hodnota Personalizace, ve víc jak jedné třetině 

případů (viz graf č. 19). Druhá je zábava s 19 %. S ohledem na fakt, že nejčastějšími tématy 

účtu byl Lifestyle a Každodenní život a individuální příběhy se však nejedná o překvapivé 

zjištění. 

Graf č. 19 

 Jedna z výzkumných otázek se zaměřovala na rozdíly mezi zpravodajskými hodnotami 

ve feedu a stories. Ty lze na grafech č. 20 a 21 pozorovat, avšak niance mezi nimi jsou spíše 

nepatrné. Troufám si říci, že se může jednat rovněž o výsledek převažujícím počtem “příběhů” 

zveřejněným účtem ČT24. Médium za sledované období publikovalo na 204 stories, což dělá 

téměř polovinu (celkový počet dosahoval 464 příspěvků), viz graf. č. 22. 
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Graf č. 20 
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ZÁVĚR 

 V teoretické části tato práce objasňuje fenomén digitalizace, jehož jsme svědky, a který 

hraje zásadní roli v proměnách odehrávajících se ve společnosti. Význam a rozsah těchto změn 

je popsán v kontextu vývoje médií, přičemž speciální zřetel je kladen médiím vizuálním.  

 Stěžejním tématem práce je zpravodajská fotografie, jejíž cestu sledujeme od jejího 

samotného zrodu, přes popularizaci, zevšednění, až k současné roli, jež hraje v prostředí 

sociálních sítí. Objasněna je i teorie zpravodajských hodnot Galtunga a Rugeové z 60. let 

minulého století a její aktualizace dvojice Tony Harcup a Deirdre O'Neillová z roku 2001, které 

jsou využité v metodologické části. Zmíněny jsou taktéž varianty teorie aplikované na vizuální 

zpravodajství.  

 Dále pak práce dává nahlédnout do problematiky obměny kanálů, jimiž zpravodajství k 

publiku teče a forem zpravodajských sdělení. Jedním z hlavních hráčů současné éry jsou 

sociální sítě. Jádrem práce je zpravodajské působení známých mediálních gigantů vystupujících 

krom tradičního média taktéž v online prostředí, konkrétně především na populární platformě 

Instagram.  

 V třetí kapitole je vysvětleno fungování Instagramu, jeho vlastností, výhody a úskalí, s 

kterými se redakce mohou potýkat. Čtvrtá kapitola pak popisuje přímo žurnalismus na 

sociálních sítích, jeho druhy, podoby a specifika, a to jak z úhlu profesionálních novinářů, tak 

žurnalismus občanský tvořen amatéry.  

 Metodologie práce stojí na kombinaci dvou metod. V prvé řadě byla provedena 

obsahová analýza příspěvků čtyř zvolených instagramových účtů, se zvláštním zřetelem na 

využité zpravodajské hodnoty ovlivňujících volbu jednotlivých fotografií a videí. Tyto média 

byly jak česká (ČT24, Deník N), tak zahraniční, konkrétně britská (BBC News a The I), zároveň 

pokrývaly jak oblast veřejnoprávní, tak soukromou. V řadě druhé pak byly uskutečněny 

strukturované kvalitativní rozhovory s editory a správci vybraných českých účtů – tj. ČT24 a 

Deníku N. 

Stanoveným cílem byla proto nejenom analýza převládajících zpravodajských hodnot, 

motivů publikace a specifik obsahů u zvolených mediálních médií s porovnáním českého a 

britského mediálního prostředí, ale i analýza forem, druhů a typů jejich příspěvků. Díky využití 

obou výzkumných metod nám šetření hlouběji a spolehlivěji odkrývá zvolenou problematiku 

vizuálního zpravodajství sociálních sítí a odpovídá na stanovené výzkumné otázky.  
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 Hlavní výzkumná otázka vycházející z cíle diplomové práce se ptala na to, jaké obsahy 

volí mediální koncerny pro své instagramové účty, a jaké zpravodajské hodnoty jsou pro ně při 

volbě zásadními. 

 Z analýzy i rozhovorů vyplývá, že nejsou univerzální zpravodajské hodnoty, příspěvky, 

či témata, u kterých by se dalo s naprostou jistotou říct, že diváka na Instagramu zaujmou. 

Zřejmostí je však fakt, že instagramové prostředí je pro publikující značně konkurenčním. Pro 

mediální organizace je nesmírně důležité umět se v něm pohybovat, znát cíl své produkce a 

stejně tak svou cílovou skupinu. Instagram je rychlým médiem, ve kterém je těžké získat si a 

udržet čtenářovu pozornost a aktuálnost zpráv se počítá v řádech sekund. Na druhou stranu 

nabízí široký dosah a sílu sdělení.  

 Obliba sociálních sítí, Instagramu především, je stále na vzestupu a média se proto snaží, 

aby jejich příspěvky zaujmuly, jelikož zde vnímají možnost oslovit jiné publikum než v médiích 

tradičních. Bohužel, Instagram jim nabízí kapacitně omezené prostředí, pročež jsou volby jejich 

obsahu ještě těžší. 

 V prostředí sociálních sítí, a zvláště pak Instagramu, navíc nesoupeří o mediální 

pozornost pouze s dalšími zpravodajskými organizacemi, ale i s novináři amatérskými. Z obou 

rozhovorů s editory je patrné, že je jejich snahou, jakožto primárně tradičního média, zaručovat 

pravdivý a aktuální obsah svému publiku. U amatérského zpravodajství naopak vyjádřili obavu 

z možných dezinformací a fake news.  

 Zpravodajská média využívají pro své účely různé možnosti, které jim účet na 

Instagramu umožňuje tak, aby uspokojili své publikum, či přitáhli followery nové. Krom 

běžných příspěvků tak ve větší míře zveřejňují tzv. stories – tedy příběhy s potenciálně větším 

dosahem viditelné po dobu 24 hodin skrze ikonku profilu. Právě příběhy byly nejčastějším 

druhem příspěvku všech čtyř médií.  

Tímto zjištěním byla potvrzena hypotéza č 1, která tvrdila, že: „Větší množství zpráv 

bude na sledovaných účtech publikováno ve stories, v porovnání s feedem.“ Počet zpráv ve 

stories dosáhl čísla 454, což bylo více jak 63 %. Důvodem může být fakt, že média častokrát 

využívají funkce přesdílení příspěvku z feedu do časově omezeného příběhu (viz příloha č. 4) 

 Stanovená hypotéza č. 2 předpokládala, že nejčastějším typem příspěvku daných 

instagramových účtů za sledované období bude fotografie, což bylo skutečně potvrzeno.  

Fotografií bylo celých 43 % ze 735 nasbíraných položek. Na druhou stranu je nutno podotknout, 

že nebyla dominantním typem plošně. ČT24 se zásadní přesilou publikovala videa, což 

koresponduje i s tradiční podobou tohoto média. Jak vyplynulo i z  rozhovoru s redaktorem, 

@ct24zive využívá svých výhod – tj. schopností tvořit kvalitní video-obsahy. Nebojí se ani 
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přesdílení materiálu odvysílaného televizí. Deník N pak ve větší míře používá grafiky, ale i 

ilustrace, které rovněž nalezneme i v tištěné, či webové podobě média. 

 Překvapivým byl konečný podíl videí, které na Instagramu očividně nabírá na významu. 

Na zmíněných profilech zaujímalo více jak 31 % obsahu. Dle Digital News Report agentury 

Reuters obliba video-zpráv dále poroste a právě Instagram je motorem. Z jejich šetření vyplývá, 

že v roce 2018 více jak 2/3 dotazovaných z populace v posledním týdnu konzumovalo nové 

informace právě skrz videa na sociálních sítích. V České republice to bylo dokonce víc jak 72 

% (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy a Nielsen, 2018: 28–29). 

 Ačkoliv v celkové statistice převýšil počet hard news nad soft zprávami, u Deníku N 

nebyl rozdíl až tak značný a účtu The I dokonce přesáhlo procento „měkkých zpráv“ ty „tvrdé.“ 

Lze se domnívat, že tato, ačkoliv menší, statistika potvrzuje rozdíl mezi podobou tradičního 

média, které jinak splňuje definice média zpravodajského (a publikuje z velké části hard news) 

a jeho instagramové verze. Rozhovory naznačují, že ke zpravodajství na této sociální síti 

přistupují redakce s určitými odlišnostmi. Cítí, že k divákovi je nutné „se probojovat.“  

 Taktéž hypotéza č. 3 byla potvrzena, jelikož proměnné „téma příspěvků“ vládnou 

společenská témata a problémy. Roli může hrát vysoká míra zpráv o situaci okolo nemoci 

Covid-19. Následovala politika. Své popularity na platformě nabývala i témata lifestylová a 

oblast každodennosti a individuálních lidských příběhů, což byly žánrově naopak spíše zprávy 

„softovější.“ 

 Hypotéza č. 4 se zaobírala již přímo zpravodajskými hodnotami. Říkala, že „Převažující 

zpravodajské hodnoty zvolených veřejnoprávních a soukromých médií se budou navzájem 

odlišovat,“ což bylo v analýze dat výše potvrzeno, nicméně nelze s jistotou tvrdit, že příčinou 

bylo zdali se jedná o veřejnoprávní či komerční médium. Vzájemné rozdíly mezi 

zpravodajskými hodnotami v příspěvcích jsou patrné u všech účtů mezi sebou.  

 Zatímco ČT24, které je obsahově zaměřeno více na hard news, společenská témata a 

politiku, převládala kontinuita a přítomnost elit (často politiků), Deník N a BBC s převahou 

využívali elitních osob, profesí, národů, či skupin a kontinuita se objevovala na místě druhém. 

Deník The I byl o poznání softovější, což se odrazilo i na tématech zmíněných výše (lifestyle, 

každodenní život), pročež hlavní hodnotou se jevila personalizace.  

 Mým návrhem pro další možné výzkumy větších rozměrů co do počtu účtů, časového 

období, a pravděpodobně i počtu výzkumníků, je zaměřit se na reprezentativnější (objemnější) 

vzorek dat, který by napomohl odhalit rozdíly mezi veřejnoprávními a soukromými médiemi, 

mezi médiemi původně tištěnými, televizními stanicemi, a například rádio-stanicemi, mezi 
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obsahy ve feedu a stories a mezi českými a cizikrajnými organizacemi. Bohužel, rozsah 

diplomové práce a mé kapacity mi neumožnil potvrdit, či vyvrátit tyto vzorce. 

 Na základě mého výzkumu se domnívám, že pravděpodobně existuje vztah mezi 

publikovanými tématy a zpravodajskými hodnotami, avšak statisticky toto tvrzení nemohu 

podložit. Téma by však bylo vhodné k rozsáhlejšímu zkoumání. Příhodné by bylo taktéž šetření 

sledující typy/druhy/obsahy, média a čas, ve kterém jsou příspěvky publikovány.  
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SUMMARY 

      In the theoretical part, the thesis explains the phenomenon of digitization. The significance 

and extent of these changes are described in the context of media development, with special 

attention being paid to visual media. 

      The main topic of the work is news photography. The thesis follows its path from the origin, 

through popularization to the current role it plays in the environment of social networks. The 

theory of news values was defined by Galtung and Ruge in the 1960s and was updated by Tony 

Harcup and Deirdre O'Neill in 2001. 

      The core of the thesis focuses on news media organizations which, in addition to the 

traditional media, also perform in the online environment, specifically on Instagram. 

      The third chapter explains Instagram itself. Its features, benefits, and pitfalls that editors 

may face. The fourth chapter then directly describes journalism on social networks, its types, 

forms, and specifics, both from the point of view of professional journalists, and citizen 

journalists.  

      The methodological part of the work is based on a combination of two methods - a content 

analysis of the posts of Instagram media accounts (Czech ČT24 and Deník N, and British BBC 

News and The I), with special interest to the used news values, and structured qualitative 

interviews with editors of selected Czech accounts - ČT24 and Deník N. 

The main goal was the analysis of the dominant news values, motives of publication, and 

specifics of content in selected media, but also the analysis of forms, types, and kinds of their 

posts.  

      The main research question was what content media choose for their Instagram accounts, 

and what news values are essential for them in their choices. 

      The analysis and interviews show that there are no universal news values, posts, or topics 

for which it could be said with certainty that the viewer will be interested in Instagram. The 

Instagram environment is very competitive for publishers. Media organizations need to know 

the goal of their publication as well as their target group. Instagram is a fast medium and it's 

difficult to get and keep the reader's attention. On the other hand, it offers a wide range and 

power of communication. 

      In the environment of social networks, and especially Instagram, they compete for attention 

with other news organizations but also with amateur journalists. From interviews with the 

editors, it is clear, that they strive to deliver factually correct and current content to their 
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audience. They expressed concerns about possible misinformation and fake news posted by 

citizen journalists. 

      The news media use various possibilities to satisfy their audience or attract new followers. 

In addition to regular posts, they publish so-called stories with potentially greater reach and 

visibility for 24 hours through the profile icon. Stories were the most common type of post on 

all four accounts. 

That confirms hypothesis No. 1, that: “A larger number of posts in the monitored accounts will 

be published in stories, compared to the feed." The number of news stories reached 454, which 

was more than 63%. This may be because the media often use the function of resharing the post 

from the feed to a time-limited story. 

      Hypothesis No. 2 assumed that the most common type of post in the observed period will 

be photography, which was confirmed. As many as 43% of the 735 items collected were 

pictures. On the other hand, it should be noted that it was not the dominant type across all the 

accounts. CT24 published predominantly videos, which corresponds to the traditional form of 

this medium. The editor of @ct24zive confirms that they use their advantages - ie the ability to 

create quality video content. They are not afraid of redistributing material broadcasted on 

television. Deník N then uses graphics to a greater extent, but also illustrations, which can also 

be found in printed or web-based media form. 

      The results show the growing significance of videos on Instagram (more than 31% of the 

content). According to Reuters' Digital News Report, the popularity of video news will continue 

to grow, and Instagram is the engine. Their survey shows that in 2018, more than 2/3 of 

respondents consumed news through videos on social networks in the last week. In the Czech 

Republic, it was more than 72% (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy and Nielsen, 2018: 

28–29). 

      Although in the overall statistics the number of hard news exceeded the soft news, the 

difference was not so significant for Deník N. The percentage of "soft news" even exceeded the 

"hard news" for The I account. Interviews affirmed that newsrooms feel that it is necessary to 

"fight their way through" to the viewer and many times it's easier by the soft news.  

      Also hypothesis No. 3 was confirmed, because "the dominant topics of posts" were the 

social issues and problems. The high level of reports about the situation around Covid-19 may 

play a role. Politics followed. The theme of lifestyle, everyday life, and individual stories also 

gained popularity on the platform. 

      Hypothesis No. 4 said that: "The predominant news values of the selected public and private 

media will differ from each other," which was confirmed in the data analysis, but it cannot be 
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said with certainty that the cause was whether it was a public or commercial medium. Common 

differences between the news values of the posts are evident in all accounts among themselves. 

      While ČT24, which is more focused on hard news, social issues, and politics, was 

dominated by the value of Continuity and the Presence of elites (often politicians), Deník N and 

the BBC predominated by Elite people, professions, nations or groups, and Continuity. The I 

was much "softer" with the topics mentioned above (lifestyle, everyday life), so the main value 

seemed to be Personalization. 

      My suggestion for further possible larger-scale researches in the number of accounts, the 

tracked period, and the number of researchers, is to focus on a more representative (larger) 

sample of data to help reveal differences between public and private media, between print, 

television, and radio stations, between content in the feed and stories and between Czech and 

foreign organizations. Unfortunately, the scope of my thesis and my capacity did not allow me 

to confirm or refute these patterns. 

      Based on my research, I believe that there is probably a relationship between published 

topics and news values, but statistically, I cannot verify this statement. However, the topic 

would be suitable for wider research. It would also be appropriate to carry out a survey looking 

at the types of content, media, and the time at which the contributions are published. 
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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. 
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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 
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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 
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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 

 

 

 


