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Anotace
Bakalářská práce „Nástup blogů na českou mediální scénu“ shrnuje současné poznatky
týkající se blogů a obsahuje čtyři původní průzkumy českých blogů. Stručný
kvantitativní průzkum mapuje výskyt zpráv zmiňujících blogy v tisku i na internetu
v letech 2002 – 2007, podrobné dotazníkové výzkumy pak adresují otázky ohledně
vlivu blogů na čtenáře, studují, jak se vztah čtenářů k blogům vyvíjí v čase, a
srovnávají, jak čtenáři vnímají blogy v kontextu ostatních médií.

Abstract
Bachelor thesis „Blogs entering Czech media“ summarizes contemporary views on
blogs and offers four original researches of Czech blogs. Quantitative analysis maps the
newspaper and on-line articles mentioning blogs in 2002 – 2007. Thorough surveys then
address issues of impact of blogs on the readers, study the readers’ relation to blogs in
time and compare the perception of blogs in context of other types of media.
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1 Úvod
Historie ukazuje, že příchod nové technologie provází jak nekritické nadšení a
glorifikace spojená s optimistickými předpověďmi do budoucna, tak konzervativní a
skeptické reakce, které neočekávají žádné velké změny v současném rozložení sil na
daném poli. Pro komunikační vědu a související obory jsou poslední dvě desetiletí
v tomto směru vskutku dobrodružná - během dvaceti let se tzv. nová média stala z
okrajové alternativy pro technologické nadšence denním chlebem průměrného
konzumenta mediálních obsahů.
Jako student žurnalistiky a počítačový nadšenec jsem tento vývoj sledoval vždy se
zatajeným dechem. Již v létě roku 2004 jsem začal blogovat1 a jako student žurnalistiky
jsem na tuto epizodu později navázal2. Teprve s postupem času a nacházením nových
souvislostí jsem ale ve fenoménu jménem blog odhalil jeho skutečný potenciál, který
jsem díky základní orientaci v teorii masových medií konečné dokázal pojmenovat.
Blogy (a celé spektrum tzv. služeb Web 2.0, s projektem Wikipedia.org v čele) můžeme
označit za další krok k McLuhanově vizi „technologicky simulovaného společného
vědomí“ 3 . Svou otevřeností umožňují blogy existenci masového média s téměř
symetrickým vztahem autora a publika. Blog, stejně jako jakákoli webová stránka, je
přístupna prakticky z celého světa, a má tak publikum o velikosti, o jaké se ještě před
deseti lety nesnilo ani respektovaným masovým médiím.
Alespoň taková je teorie. V praxi se ovšem zdá, že dosah blogů není ani zdaleka takový,
jaký jej optimisté líčí, a tak se nelze divit, ze blogy jsou často nazývány4 bublinou, která
brzy splaskne. Skeptikové poukazují na většinou nízkou návštěvnost, pochybnou kvalitu
a nejasnou motivaci či původ komunikovaných sdělení anonymních blogů. Ani původní
slogan serveru Technorati.com: „71 milionů blogů… nějaké z nich musejí být dobré!“5
nezní příliš optimisticky a je spíše úsměvný.
Získal jsem dojem, že nadšené či kritické reakce na vrub blogů nevycházejí z reálného
měření jejich vlivu, ani ze studia chování jejich autorů a čtenářů, ani z analýzy zařazení

1

Scotland – Paxik’s blog (http://paxik-scotland.blogspot.com/)
paxik’s point of view (http://blog.paxik.net)
3
(McLuhan, 1964) “…the technological simulation of consciousness, when the creative process of
knowing will be collectively and corporately extended to the whole of human society…”
4
(Hlavenka, 2003)
5
(McCollum, 2007) “71 million blogs and some of them have to be good.”
2
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blogů do stávajících mediálních struktur, ale pouze z útržkovitých individuálních
zkušeností, které daná osoba s blogy nasbírala.
Svou bakalářskou prací bych rád poukázal na možnost a nutnost zabývat se fenoménem
blogů z pohledu mediálně teoretického. Navazuji nejen na práce, které na toto téma již
vznikly v Česku i zahraničí, ale také představuji některé historické paralely a ověřuji,
zda obstojí v konfrontaci s výsledky empirického měření. Předkládám myšlenku, že
blogy je vhodné chápat v kontextu prostředí tzv. Web 2.0 a kultury sdílení.
Během posledních tří let vykročily blogy na světlo české mediální scény. Kvantitativní
analýzou českých medií jsem se pokusil tento nástup zmapovat a vysvětlit některá jeho
specifika.
Hlavní náplní teto bakalářské práce je pak analýza tři dotazníkových průzkumů, ve
kterých jsem postupně zkoumal způsob práce blogerů a jejich motivy, chování čtenářů a
jejich vnímaní (především politických) blogů a konečné i to, jak čtenáři zachází s blogy
a jaký účinek mají mediální obsahy blogy šířené. Takto rozsáhlý průzkum je v českém
mediálním prostředí ojedinělý, snažím se proto k datům přistupovat s maximální
zodpovědnosti.
Na základě nových studii i zahraničních zkušeností se lze domnívat, ze blogy ještě
nedosáhly svého maxima a z mediální scény v nejbližší době nezmizí. Naopak, ukazuje
se, že spolu s tím, jak se lidé učí blogy vnímat v kontextu mediální scény, nejsou již
blogy cizím a nicneříkajícím pojmem a získávají na reálné důležitosti. Doufám tedy, že
má práce pomůže mým kolegům při výzkumu této fascinující a pestré oblasti nových
medií.

1.1 Poznámka k úpravě témat
V původních tezích bakalářské práce jsem předpokládal, že provedu částečně
automatizovanou kvantitativní analýzu velkého vzorků českých blogu zaměřenou na
výskyt politických témat. Vycházel jsem přitom z předpokladu, že budu mít příslušná
data v elektronické databázi, což mi nepřímo odsouhlasil i provozovatel serveru
Bloguje.cz. Později se však tato spolupráce ukázala jako nereálná, a také pokus o
získání strukturovaných dat od jednotlivých blogerů narazil, jelikož provozovatel
serveru Bloguje.cz znemožnil vytváření záloh blogu ve formátu XML.
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Po konzultaci s vedoucím práce jsem zvolil jako náhradní metodu dotazníkový výzkum,
doplněný výzkumem kvantitativním. Toto rozhodnutí se ukázalo jako šťastné a
realizovatelné s minimálním finančním rozpočtem. Navíc umožnilo zkoumat i takové
aspekty a roviny blogů a jejich čtenářů, které by byly ryze kvantitativnímu průzkumu
těžko přístupné (citace a odkazování ostatních médií) či dokonce zcela zapovězeny
(motivy autorů, vliv na čtenáře, vztah autora a čtenáře, srovnání vlivu tradičních médií a
blogu atd.)

1.2 Poznámka k pramenům
Dotazníkovým průzkumům vděčím za jedinečná data, která mají, jak se domnívám,
dobrou

vypovídající

hodnotu.

Kromě

toho

pochopitelně

pracuji

s prameny

akademickými, jelikož se pokouším o aplikaci některých klasických pojmů mediální
teorie na fenomén blogů. Dále pracuji se zahraniční literaturou, která není v Česku
k dispozici, především The Blog Ahead (Hall, 2006), Convergence Cuture (Jenkins,
2006) nebo The Paradox Of Choice (Schwartz, 2004). Jako výchozí bod a velká
inspirace pro mou práci posloužila bakalářská práce mého kolegy Adama Javůrka
Weblogy jako alternativní zdroj informací a diplomová práce Adama Zbiejczuka Web
2.0 – charakteristika a služby.
Prameny jsem shromažďoval v průběhu dvou let, kdy se o problematiku intenzivně
zajímám. Proto odkazuji i na své články psané pro Technet.iDNES.cz a další média.
V rámci kvantitativního průzkumu nástupu pojmu „blog“ do českých médií jsem získal
dobrý přehled o tom, jaké české články věnující se blogům byly svým způsobem
přelomové6, a zmiňuji je v kapitole 3. Věřím, že tento seznam bude přínosný pro další
kolegy a kolegyně zabývající se touto oblastí.
Konečně je třeba zmínit fakt, který ostatně výborně charakterizuje povahu blogů:
„bezprecedentně nízké náklady pro vstup do odvětví“ 7 . Z toho, spolu s příslovečnou
tendencí blogerů zabývat se sami sebou8, plyne, že blogy a blogové zápisky nutně tvoří
významnou část použitých pramenů. Může tak docházet na první pohled až heretickým

6

Podobný seznam článků, ovšem pouze do července 2003, lze najít u Adama Javůrka (Javůrek, 2003)
(Ward, a další, 2007) „The confluence of low cost production, distribution and marketing in a single
publishing platform with minimal entry barriers is unprecedented“
8
O tom, že blogeři mají smysl pro zkoumání sebe sama, psali např. (Javůrek, 2006 str. 6), (Malý, 2007) a
další
7
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situacím, kdy jsou vedle sebe citováni univerzitní profesor a neznámý student, nicméně
právě taková je realita on-line informačních zdrojů, kterými se tato práce zabývá.
Práci s prameny jsem věnoval pečlivou pozornost, prameny jsem konzultoval
s odborníky českými i americkými a doufám, že výsledek poslouží jako rozcestník pro
další zájemce o problematiku blogů. Ne všechny cizojazyčné prameny jsou volně
k dispozici na internetu. Nejen z toho důvodu v poznámkách pod čarou uvádím přesné
znění citace v originálním jazyce, pokud jsem s pramenem v originálním jazyce
pracoval.9

1.3 Poznámky k použité terminologii
Psát výzkumnou práci o tak mladém a dynamickém fenoménu, jakým jsou blogy,
s sebou přináší mnohé výzvy. Jednou z nich je i použitá terminologie. Samotné slovo
blog a odvozené sloveso blogovat už problematické nejsou a v českých médiích se již
ujaly. Není již tedy třeba používat termín weblog, a to ani v odborném textu, v zahraničí
se tak neděje již několik let.
Problematičtější je slovo označující autorku či autora blogu. Má zůstat písmeno „g“
zdvojené, jako v anglickém blogger? „Vzhledem k tomu, že jde v češtině o nové slovo,
tzv. neologismus, které proto není zatím zachyceno ani v nejnovějších slovnících a
jehož pravopis se nestačil podle výsledků získaných pomocí vyhledávačů Morfeo a
Google ještě ustálit, musíme prozatím připustit oba způsoby zápisu,“ zní vyjádření10
Ústavu pro jazyk český. Rozhodl jsem se pro počeštěnou variantu bloger 11 , která
nepůsobí cizím dojmem a je češtině bližší.
V dalších četných případech, kdy mám k dispozici pouze anglické termíny bez jejich
českých ekvivalentů, uvádím zpravidla původní termín a jeho překlad či vysvětlení.
Pokud je to vhodné, přikládám také příslušný výňatek textu v poznámce pod čarou.

9

(Eco, 1977 str. 212)
(Beneš, 2008)
11
Ženským protějškem blogera je blogerka. Pokud nemluvím o konkrétní osobě, ale o blogerech obecně,
používám termín bloger pro autorky i autory blogů.
10
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2 Blogy ve světě
„Internet je obrazem společnosti. Jestli se vám nelíbí,
co v zrcadle vidíte, oprava zrcadla nepomůže.“
Vinton Cerf 12
Pokud nazýváme současný vývoj médií novými médii, máme na mysli obvykle fakt, že
„rozšiřují

a

mění

celé

spektrum

socio-technologických

možností

veřejné

komunikace.“13 Blogy, považované za významnou součást éry nových médií, je v tom
případě třeba chápat právě v tomto diskursu a položit si otázku, jakým způsobem
fenomén blogů přispěl a přispívá k probíhající proměně médií. McQuail připomíná, že
na nová elektronická média „můžeme zpočátku pohlížet jako na doplněk již existující
škály [médií] než na jejich náhradu”, nad druhou stranu ale musíme být připraveni „vzít
v úvahu, že digitalizace a konvergence může mít mnohem revolučnější důsledky.“14 Ve
prospěch teze, že nová média rozšiřují spíše, než nahrazují média tradiční, hovoří i
Livingstoneové domněnka, že novost tzv. nových médií na internetu spočívá „v
kombinaci interaktivity se znaky, které byly inovativní pro masová média– neomezený
rozsah obsahu, možnosti zásahu publika [a] globální povaha komunikace.”15
V této kapitole bych rád identifikoval důležité rysy, které jsou blogům připisovány, a
zařadil je do kontextu současné situace na mediální scéně. Slovy Henryho Jenkinse:
„Vítejte v kultuře konvergence, kde se stará a nová média střetávají, kde se nezávislá
(grassroot) a korporátní média prolínají, kde moc producentů médií a moc těch, kteří je
konzumují, interagují nepředvídatelnými způsoby.“16

12

(Ribeiro, 2007) “Internet is a reflection of society. (…) If you stand in front of a mirror and you don't
like what you see, it does not help to fix the mirror.”
13
(McQuail, 2000 str. 118) “… media that extend and change the entire spectrum of socio-technological
possibilities for public communication.”
14
(McQuail, 2000) “The new electronic media can be viewed initially as an addition to the existing
spectrum rather than as a replacement. On the other hand, we have to consider the digitalization and
convergence might have much more revolutionary consequences.”
15
(Livingstone, 1999) “What’s new about the internet may be the combination of interactivity with those
features which were innovative for mass communication – the unlimited range of content, the scope of
audience reach, the global nature of communication.”
16
(Jenkins, 2006 str. 2) “Welcome to convergence culture, where old and new media collide, where
grassroots and corporate media intersect, where the power of the media producer and the power of the
media consumer interact in unpredictable ways.”
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2.1 Technologické předpoklady – Web a hypertext
Světová síť Internet, především služba WWW, změnila nepochybně způsob přístupu
k informacím. Na počátku devadesátých let 20. století existoval pouhý jeden server
poskytující webové služby (listopad 1990), koncem devadesátých let se počet webových
stránek odhadoval na 300 milionů17 (první kvartál roku 1998). Ovšem za posledních
deset let se počet webových stránek na internetu zvýšil na cca 45 miliard18.
Podle Douglase Merrila je právě onen nárůst dat na webu klíčový pro pochopení
současného internetu: „Před deseti lety bylo vyhledávání na internetu v podstatě
vyřešeno.“ Jednalo se o katalogové vyhledávače nebo jednoduché fulltextové
vyhledávače 19 . „V dnešní době mají (všeobecné) katalogové vyhledávače jen malou
šanci na úspěch,“ 20 neboť dochází k fragmentizaci publika, a velice specifickým
požadavkům, náročným na aktuálnost, vyhovuje spíše model vyhledávače, který
respektuje statistické ukazatele poskytnuté obsahem webových stránek, jejich strukturou
a také jejich propojením. Právě hypertextové propojení poskytlo dosud nevídanou
interaktivou a vzájemné propojení informací.
Je na místě připomenout, že informační revoluce nezačala s příchodem World Wide
Web, nicméně sahá minimálně až k armádně-univerzitní počítačové síti ARPANET. To,
čím jsou pro dnešní internet blogy, tím byly pro tehdejší uživatele tzv. dot-plan (.plan)
soubory21. „Soubory .plan byly veřejně dostupné textové soubory libovolné délky (…) a
často obsahovaly položky v obráceném chronologickém pořadí, podobně jako blogy.
Internetoví uživatelé mohli tyto soubory editovat a zahrnout do nich svůj osobní život,
pracovní projekty nebo úvahy nad podstatou reality.“22

17

(Zakon, 2006)
Jde o odhad počtu indexovaných stránek, dostupný na www.worldwidewebsize.com. Vyhledávač
Google jich indexuje přes 15 miliard a Yahoo.com oněch 45 miliard stránek. Tzv. „deep web“, tedy
stránky nedostupné vyhledávačům, je co do počtu stránek podle některých odhadů i stonásobně větší.
Data k dubnu 2008.
19
Kupříkladu Yahoo.com nebo AltaVista.com
20
(Kasík, 2007)
21
(Broache, a další, 2007) “The text file was called a ".plan," and it led to an early kind of blogging.”
22
(McCullagh, a další, 2007) “A .plan file was a publicly visible text file of any length that could be
attached to each individual account on a Unix system and often used reverse-chronological blog-like
ordering with newer items at the top. Internet users could edit their own .plan files to include details of
their personal life, work projects or musings on the nature of reality.”
18
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2.2 Definice blogu a stručná historie
Teprve s příchodem WWW můžeme mluvit o skutečné historii blogů. Už první
internetová stránka

23

v podstatě plnila úlohu, kterou dnes připisujeme blogům:

informovala o dění na tehdy vznikající síti WWW a nabízela hypertextové odkazy na
zajímavé stránky. Právě v polovině 90. let, kdy se internet rozšířil po celém světě24, lze
najít první příklady osobních webových stránek, které z dnešního pohledu označujeme
na předchůdce blogu25. Za zakladatele blogování je často považován Jorn Barger, který
také přišel s termínem Weblog. „Jelikož jsem vymyslel termín weblog, předpokládám,
že je na mě, abych jej definoval,“26 napsal Barger. Jeho definice z roku 1999 zdůrazňuje
27

formu (webová stránka), řazení příspěvků (obrácené chronologické uspořádání) a

funkci filtru.
A zde se dostáváme k diskuzím ohledně definice slova weblog (či zkráceně blog).
Adam Javůrek, který se definicí blogu zabývá, jich představil hned osm, včetně oné
lapidární „weblog je weblogem, pokud jej tak nazve jeho autor nebo čtenář či pokud je
tvořen publikačním systémem pro tvorbu weblogů.“28
Některé definice se zaměřují na subjektivitu blogů, jiné na publikační systém. Jako
nejživotnější se Javůrkovi zdá být pohled na blog jako na formu, „jelikož pouze ten
poukazuje na sadu vlastností, která je zcela nová a bez označení slovem weblog by pro
ni neexistoval žádný termín.“ 29 Uvádí pak synkretickou definici weblogu: „Weblog je
často aktualizovaná internetová stránka jednoduchého vzhledu s nejnovějším zápisem
na začátku stránky, obvykle vytvářená pomocí publikačního systému, osobního nebo
odborného charakteru, kde jeden autor nebo skupina názorově spřízněných autorů
publikují odkazy na jiné články, obvykle spolu se subjektivním komentářem, nebo své

23

Původní adresa http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html, kopie dostupná na adrese
http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/TheProject.html, srov. (Kasík, 2006)
Jak vypadala první webová stránka na světě
24
Zatím pochopitelně povětšinou mezi rané osvojitele (early addopters)
25
Za „pra-předky“ blogů můžeme považovat také pamflety a letáky. Historii i prehistorii weblogů
obsáhle zpracovává ve své bakalářské práci Adam Javůrek (kapitoly 2 a 3)
26
(McCullagh, a další, 2007)”Since I made up the word, I assume I get to define it.”
27
(Barger, 1999)„A weblog (sometimes called a blog or a newspage or a filter) is a webpage where a
weblogger (sometimes called a blogger, or a pre-surfer) 'logs' all the other webpages she finds
interesting. The format is normally to add the newest entry at the top of the page, so that repeat visitors
can catch up by simply reading down the page until they reach a link they saw on their last visit.“
28
(Bureš, 2004)
29
(Javůrek, 2004 stránky 7-12)
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postřehy, pracovní poznámky, či jiné svébytné výtvory vlastní kreativity, přičemž každý
zápis má trvale funkční hypertextový odkaz, jenž vede k archivní stránce.“30
Tuto definici bych aktualizoval nejen o RSS kanál, který ostatně Javůrek zmiňuje, ale
také o možnost vkládat na blog další funkční prvky, například blogroll (odkazy na
oblíbené a spřízněné blogy), aktivní či interaktivní prvky zobrazující autorovu aktivitu
na sociálních službách, jeho nejnovější publikované fotografie či oblíbené aktuální
položky 31 . Navrhuji tedy definici doplnit o „stránka nabízí nástroje pro konverzaci,
sledování nových článků či dalších aktivit a jejich sdílení.“
Cílem této práce není poskytnout konečnou definici blogu, což je pravděpodobně,
vzhledem k trvalému rozvoji tohoto fenoménu, prakticky nemožné. Hall podotýká, že
„blog je těžko popsatelný, ale snadno rozpoznatelný,“32 a kromě již zmíněného RSS
zdůrazňuje, že blog zprostředkovává konverzaci. Může jít o konverzaci mezi autorem a
jeho čtenáři, což je podpořeno například možností přidat pod článek komentář, nebo o
konverzaci v širším slova smyslu, tedy mezi autorem a ostatními autory. Právě otázku,
jak důležité jsou tyto rysy blogů pro jejich autory a čtenáře, řeším v následujících
kapitolách.

2.3 Typické rysy blogů
Pro pochopení významu blogů a jejich role, kterou hrají na poli médií i webových
služeb, je vhodné zauvažovat nad důležitými rysy blogů. Zatímco některé z rysů blogů a
jejich důsledky jsou na první pohled intuitivně patrné, jiné se projevily až s odstupem
času. V úvodu jsem podotkl, že dochází často k přehnané glorifikaci či naopak
paušálnímu odsuzování blogů.

2.3.1 Dvojsečnost blogů
Studium fenoménu blogů, a to nejen těch českých, mě vedlo k formulaci následujícího
aforismu: nejlepší rysy média jménem blog jsou zároveň jeho nejhorší rysy. Ve svém
článku33 jsem vyjmenoval následující dvojsečné aspekty:
1. Blogovat může každý (minimální vstupní překážky)
30

(Javůrek, 2004 str. 12), kráceno
Vkládání tzv. gadgetů umožňují téměř všechny blogovací systémy. Zmíněné funkce nabízí například
Pownce.com, Flickr.com, Google Gadgets, Twitter.com a další sociální sítě a komunitní služby.
32
(Hall, 2006 stránky 3-4) “… blogs may be hard to describe but easy to recognize.”
33
(Kasík, 2007)
31
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a. Blogovací systémy odstranily bariéry bránící vstupu autora mezi
elektronické publicisty. Kdokoli, kdo má počítač s přístupem na internet,
může vytvářet sdělení dostupné (pomineme-li jazykové bariéry) až
miliardě příjemců. Díky tomu se na internet dostane obsah, který by
jinak nebyl dostupný, nebo byl dostupný velice obtížně.
b. Vzniká velké množství blogů na zkoušku. Hovoří se o mrtvých blozích34
a přehlcení internetu.
2. Do blogu může každý napsat, co chce (absence cenzury vyjma autocenzury)
a. Naprostá svoboda projevu je velkou devizou blogů a umožňuje komukoli
snadno vyjádřit své zkušenosti a názory. Blogy tak doslova dávají hlas
těm, kteří byli doposud v masové komunikaci němí. Blogy se také stávají
nástrojem disentu v zemích, kde jsou tradiční média cenzurována 35 .
Podle Glenna Reynoldse ovšem „řada blogerů cítí velkou odpovědnost
vůči tomu, co dělá, jsou pod vzájemnou kontrolou.“36
b. Až na výjimky 37 nenalezneme u blogerů obdobu etického kodexu.
Blogeři obvykle nejsou profesionálními žurnalisty a není po nich
požadováno ověřování zdrojů či oddělování fakt od názorů. Podle
amerického průzkumu veřejného mínění se mnoho lidí se domnívá, že by
tato svoboda měla být regulována a blogerům by nemělo být povoleno

34

(Javůrek, 2006) Podle Javůrkova zběžného průzkumu rok starých blogů z lide.cz má zhruba „40 %
blogů (…) poslední zápisek týden po vzniku blogu” a pouhých 18 % blogů zůstalo aktivních (zápisek za
poslední tři měsíce).
35
Reportéři bez hranic (Reporters sans frontièrs) vydali v roce 2005 příručku pro blogery a
kyberdisidenty (Handbook for bloggers and cyber-dissidents), dostupnou ve formátu PDF na adrese
http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=542 (20.4.2008)
36
(BBC Czech, 2005) “Bloggeři si fakta obvykle ověřují, jsou pod vzájemnou kontrolou a řada bloggerů
cítí velkou odpovědnost k tomu, co dělá. Vždyť na druhé straně vidíme, jak i zavedená média odvysílají
zprávu, která se pak ukáže jako nepravdivá. Každý dělá chyby a každý je zase schopen odvést dobrou
práci.”
37
K dodržování etického kodexu se zavazují blogeři např. na iDNES.cz nebo v rámci blogů Respektu.
Také většina blogovacích služeb má v podmínkách určeny hranice, za jejichž překročení je autor blogu
trestán, obvykle smazáním inkriminovaného příspěvku či celého blogu. Tato omezení jsou ale obvykle
velice mírná a především, bloger se jim může vyhnout tím, že si založí blog tam, kde taková omezení
neplatí, případně na vlastním serveru. Zápisky na blogu pochopitelně nejsou vyňaty z odpovědnosti před
zákony dané země, ale pokud je bloger anonymní (bod 6), může se následkům efektivně vyhýbat.
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„publikovat domovní adresy a další osobní informace o soukromých
osobách.“38
3. Blogů je velké množství (pestrost, pluralita, souvisí s bodem 1)
a. Větší výběr znamená vyšší pravděpodobnost, že si čtenář vybere právě
takový text nebo blog, který mu vyhovuje. Díky RSS čtečce navíc může
sledovat velké množství blogů bez ohledu na jejich nepravidelnosti.
Reputační systémy mohou „pomoci zmírnit nejistotu, jež plyne z nově
nabyté přemíry volby.“39
b. Výběr z velkého množství znamená větší náročnost na čtenáře a jeho
časové i intelektuální možnosti. Podle Barryho Schwartze dochází
v případě přebytku možností k nuceným volbám, a tato „malá rozhodnutí
(…) kvůli kumulativnímu efektu mohou lidem působit značné potíže.“
Fred Hirsch to nazývá „tyranií malých rozhodnutí.“ 40 Tíha výběru
z velkého množství informací může znepříjemnit konzumaci obsahů
blogy mediovaných.
4. Média a firmy si začínají blogů všímat (komercionalizace blogů)
a. Jak naznačuje můj další průzkum, média v Česku značně přispěla
k popularitě blogů, a redakční blogy i blogy zakládané při on-line
médiích se těší velké popularitě. Také další firmy začínají brát blogery
jako mediální partnery, zvát je na tiskové konference a nabízet jim
výrobky k recenzím. Konečně i samotné firmy mohou vést blogy. Hall
píše, že Robert Scoble, získal svým férovým a upřímným blogem The
Scobleizer firmě Microsoft, jejímž byl v roce 2000 zaměstnancem,
„něco, co by ani menší armáda pracovníků PR nikdy získat nedokázala:
sympatii k bestii.“41

38

(LeMay, 2005) “Eighty percent of respondents did not believe that bloggers should be allowed to
publish home addresses and other personal information about private citizens.”
39
(Zbiejczuk, 2007 str. 26) Reputačními systémy má Zbiejczuk na mysli například Slashdot, Digg, ale i
vyhledávač Google (strany 27 a 28 tamtéž).
40
(Schwartz, 2004 str. 44) “But it is the cumulative effect of these added choices that I think is causing
substantial distress. (…) We are trapped in what Fred Hirsch called ‘the tyranny of small decisions.’”
41
(Hall, 2006 str. 79) “By merely acting honestly, Scoble achieved what a small army of PR mavens
could never achieve: sympathy for the devil.”
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b. Negativní dopady toho, že se blogy přerodily ue zábavy několika
nadšenců do potenciálně vlivného média, jsou zřejmé: falešné blogy42, ve
kterých není jasné, kdo je ve skutečnosti autorem, či není jasné, jaký
zájem měl kdo na publikaci daného příspěvku. Odhalené případy pak
snižují kredibilitu blogů jako celku43.
5. Blogují i vaši přátelé (blog jako nástroj interpersonální až intimní komunikace)
a. Obvykle se v odborných kruzích o blozích mluví spíše v kontextu
masových médií. Nicméně naprostá většina blogů 44 nepřesáhne svou
čteností několik desítek lidí denně. Což ovšem nemusí být na škodu –
často stojí za blogem snaha komunikovat s nejbližší rodinou a přáteli,
například v případě cestovních blogů jde o náhradu hromadného e-mailu
z cest, včetně pohodlného vystavení fotografií. Některé blogy dokonce
chrání soukromí heslem, jiné jsou otevřené návštěvníkům z celého světa,
nicméně pravidelnými čtenáři je úzká a často kohezivní skupina lidí.
b. Nevýhodou toho, že blogy jsou často velice osobními kronikami, je
pochopitelně potenciální riziko odhalení citlivých a soukromých
informací (viz bod 2). Další nevýhodou je pověst blogů, která může kvůli
podobným nezajímavým zápiskům trpět.
6. Bloger může zůstat v anonymitě (bez zodpovědnosti za svá sdělení, viz bod 2)
a. Stejně jako novinář může chránit své zdroje a mít pro to dobré důvody,
bloger někdy potřebuje skrýt svou identitu, aby se nevystavil negativním
následkům svého jednání. A nemusí se jednat přímo o disent. Hall
zmiňuje případ Národní laboratoře v Los Alamos (Los Alamos National
Laboratory), kde nově ustanovený ředitel nastolil přísný režim, který
omezoval práci vědců neúnosným způsobem. „Z ničeho nic se objevil
anonymní blog. Příspěvky mohly být podepsané nebo nemusely, a mohly
42

Falešným blogům se též přezdívá flogy (z anglického „fake blog“) a známým případem je
Walmartingacrossamerica.com. Také v Česku se objevil tento fenomén falešného PR blogu, kterému se
budeme blíže věnovat v kapitole 3.
43
Bloger Joel Spolsky se rozčiluje nad firmami, které dávají blogerům výrobky zdarma, neboť je to podle
něj jako “močení do studně” a snižuje důvěryhodnost blogerů jako celku. (Spolsky, 2006) “This is the
most frustrating thing about the practice of giving bloggers free stuff: it pisses in the well, reducing the
credibility of all blogs. I'm upset that people trust me less because of the behavior of other bloggers.”
44
Tzv. long tail, viz dále
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svobodně kritizovat poměry v instituci. (…) Odpovědná místa se o blogu
dozvěděla, ale nechtěla proti němu podnikat kroky, protože by instituce
mohla přijít o mnoho významných kapacit.“ Nakonec došlo k výměně
problematického ředitele, což Hall komentuje: „pochybuje snad někdo,
že by dříve, před érou volně plynoucí komunikace, udělala vláda tradiční
rozhodnutí špatným směrem?“45 V českém prostředí pak nelze nezmínit
blog Ostravak.bloguje.cz, který možná za svou popularitu vděčí i své
záhadné identitě autora či autorů.

A konečně, anonymita umožňuje

lidem psát osobní zápisky bez obav, že by je okolí soudilo46.
b. Anonymita blogů však také přináší velké množství negativních jevů.
V případě anonymního blogu je těžké odhalit, zda je možné blogu
důvěřovat.47 Anonymní blog se může pokoušet porušovat zákony dané
země či rozšiřovat záměrně lživé informace.
7. Blogosféra třídí internet (vyhledávač indexuje i blogy a jejich odkazy bere
v potaz při řazení výsledků vyhledávání)
a. Funkce blogu coby filtru patří k těm nejzákladnějším, původním.
Zatímco v době vzniku prvních blogů skutečně blogy četli pouze lidé,
dnes je (především textový) obsah blogů předmětem analýzy
vyhledávačů. Blogy tak ovlivňují použitelnost internetu i pro ty, kteří
nikdy žádný blog nevyhledávali nebo nečetli. Prostým odkazováním 48
blog ovlivňuje, jak vysoko se určitá stránka na ten který dotaz ve
vyhledávači umístí. Činnost blogerů se tak promítá na celkové
přehlednosti (indexovatelnosti, prohledávatelnosti) běžného vyhledávání
na internetu.

45

(Hall, 2006 stránky 29-30) “In an earlier era, before the promise of free-flowing communications, is
there any doubt that the government would have made a traditional, wrong-headed decision?”
46
V takovém případě je pak pozdější odhalení skutečné identity pro blogera o to nepříjemnější.
47
Na otázku, jak anonymita ovlivňuje důvěryhodnost blogu, se blíže soustředí můj třetí dotazníkový
průzkum.
48
Fulltextové vyhledávače berou při vyhledávání v potaz nejen samotnou indexovanou stránku, ale i
ostatní stránky, které na tuto stránku odkazují. V případě vyhledávače Google se mluví o Page Ranku
stránky, který stoupá spolu s referencemi z ostatních stránek. Google při tomto propočtu ignoruje odkazy,
které jsou v HTML kódu označeny parametrem rel=“nofollow“. Přesný způsob, jakým propočet probíhá,
vyhledávače tají, především aby zabránily zneužití znalosti algoritmu třetími osobami pro propagaci
vlastních stránek.
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b. Známou nevýhodou tohoto faktu jsou tzv. Google bomby (google
bombs), kdy se větší skupina lidí dohodne na odkazování na určitou
stránku určitým odkazem. Jelikož Google i jiné vyhledávače berou
v potaz i text odkazu, časem může skupina „zařídit“, že se daná stránka
objeví na prvním místě přirozených výsledků vyhledávání, aniž by
kterékoli ze slov obsahovala 49 . Vyhledávač Google provedl počátkem
roku 2007 „celkovou změnu algoritmu, aby podobným masověodkazovacím žertíkům zabránil.“ 50 Dalším problémem je tzv. Google
Bias, tedy uzavřený navzájem se posilující systém, kdy bloger chce
odkázat na stránku o dané tematice, a vyhledá si ji tedy na Google. Tím,
že ji odkáže, posílí její prominentní postavení, čímž mimoděk dochází „k
utvrzování mainstreamového vnímání.“ 51 Google se tomuto problému
podle slov Douglase Merrilla brání tím, že Page Rank je nyní jen jedním
„z asi dvou set atributů, které jsou brány v potaz při řazení stránek.“52
8. Blogem se dá vydělávat (komercionalizace, souvisí s bodem 4, ale i s bodem 2)
a. Je pochopitelné, že zpráva o případné komerční rentabilitě blogu byla
blogerskou komunitou přijata s nadšením. Fakt, že živit se psaním může
najednou každý, zněl příliš dobře na to, aby to byla pravda. Zářné
příklady výdělečných blogů, jako např. Techcrunch.com, přitáhly
k blogování

jistě

další

nadšené

experimentátory

a

v důsledku

nepochybně přinesly několik kvalitních blogů.
b. Brzy se ale ukázalo, že výdělečný blog je jen málokterý, a aby blog
generoval svému autorovi dostatečný příjem, to je skutečná rarita.
Přestože tedy existují blogy, které dosahují vysokých zisků z reklam, jiné
mohou naopak svou snahou vydělat za každou cenu přijít o to
49

Na českém internetu se oběťmi google bomby stali např. politici Stanislav Gross (2004), František
Bublan (2005) nebo Jiří Paroubek (opakovaně), světově proslulá byla google bomba na George W.
Bushe.
Vyskytovaly se i pozitivní google bomby, například v roce 2004 se dostala antisemitistická organizace na
první místo na dotaz „jew“. Weblog Jewschool vyvolal „pozitivní google bombu“, která „opravila“
výsledky a na první místo dostala příslušný anglický článek z encyklopedie Wikipedia.org. (Becker,
2004) „Daniel Sieradski, through his influential Web log Jewschool, is urging visitors to pepper any sites
they control with links to the entry on "Jew" in online encyclopedia Wikipedia.“
50
(Sullivan, 2007) “…it's part of an overall algorithm change designed to stop such mass link pranks
from working.”
51
(Kasík, 2006) Google Bias - co dělá vyhledávač s poznáváním a komunikací na internetu? A co s tím?
52
(Kasík, 2007) Google: Kdybychom mohli prohledat váš mozek, uděláme to
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nejcennější, co mají – důvěru a loajalitu stálých čtenářů53. Objevil se také
negativní jev, kdy blogeři „píší nové příspěvky jen proto, aby byl na
blogu nový příspěvek, u kterého mohou lidé kliknout na reklamu.“54
9. „Blog“ je buzzword (samotné slovo blog se stalo více, než jen označením)
a. Blog sám o sobě není žádný revoluční nápad, jde spíše o celkem
univerzální nástroj pro internetovou publikaci. Nicméně jednotný název
„blog“ umožnil přirozenou kampaň v médiích a později i ze strany
velkých firem a dal zrod blogosféře. Jinak roztříštěný a atomizovaný
soubor blogů byl zahrnut pod jeden název, což pravděpodobně umožnilo
snazší pochopitelnost nového média a přispělo k jeho rozšíření.
b. Společný název přináší i paušalizování blogů, a tedy potenciálně snížené
schopnosti rozlišovat výrazné odlišnosti mezi jednotlivými blogy. Špatná
zkušenost s blogy tak snadno může vést k odsouzení blogů jakožto
celku55.

2.3.2 Blog jako součást Web 2.0
Při studiu blogů je vhodné chápat je nejen jako samostatné stránky nebo jako navzájem
propojené jednotky, ale také jako přirozený důsledek vývoje internetových technologií a
jako odrazový můstek pro další možnosti, které současný internet nabízí. Blogy totiž
výborně zapadají do současné filosofie tzv. Web 2.0. Jde o snahu pojmenovat intuitivně
zřejmý fakt, že internet se za posledních deset let diametrálně proměnil.
Kevin Kelly ve svém článku Web jsme my (We Are The Web) vyjadřuje tuto změnu
paradigmatu následovně: „Nikdo jsme tenkrát (v roce 1995) nepochopili, co velkého se
chystá. Revoluce odstartovaná vstupem Netscape na trh se hypertextu a lidských
znalostí týkala jen částečně. V samém centru byla participace, která se od té doby
vyvinula v kulturu založenou na sdílení. A způsoby participace, které hypertext

53

(Grundl, 2007), vice na téma blogů a reklamy v kapitole 3.
(Schmalcel, a další, 2007) “… we now have millions of webmasters and bloggers uploading content
just for the sake of an update, to increase page views, run more Google ads, and fool their visitors into
clicking these Google ads.”
55
(Malý, 2007) Sedmero příčin averze k blogům
54
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umožnil, vytvářejí nový způsob přemýšlení – částečně lidský, částečně strojový – který
je historicky zcela jedinečný.“56
Předpoklady pro tuto „kulturu sdílení“ jsou následující57:
1. velké množství uživatelů,
2. webová gramotnost uživatelů,
3. systémy, které umožňují participaci,
4. ekonomické a právní prostředí, případně další vnější podmínky, a konečně
5. chuť uživatelů se zapojit, tedy motivace ke sdílení.

Ilustrace 1 - Web 2.0 podle Diona Hinchcliffa

Profesor Michael Wesch ve svém filmu „The Machine is Us/ing Us“ vyjadřuje fascinaci
nad faktem, že oddělení formy od obsahu umožnilo sledovat a vytvářet velké množství

56

(Kelly, 2005)„We all missed the big story. The revolution launched by Netscape's IPO was only
marginally about hypertext and human knowledge. At its heart was a new kind of participation that has
since developed into an emerging culture based on sharing. And the ways of participating unleashed by
hyperlinks are creating a new type of thinking - part human and part machine - found nowhere else on
the planet or in history.“
57
(Hinchcliffe, 2006) Inspirováno Hinchcliffovým výčtem. “There are over a billion Internet users now.
(…)Many of these users have become profoundly Web-fluent.(…) Powerful practices in Web site design
are becoming widely known. (…)Thus, power and control is shifting to the new creators.”
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informací. „Kdo všechna tato data zorganizuje? Já, vy…“ 58 vysvětluje, a zároveň to
okamžitě demonstruje na příkladu záložkovacího systému del.icio.us. „Pokaždé, když
nahrajeme a štítkujeme obrázek, učíme Stroj. Pokaždé, když vytvoříme odkaz, naučíme
Stroj myšlence.“ Podle Wesche už hypertext a web už nepropojují jen informace. „Web
2.0 propojuje lidi, kteří sdílejí, vyměňují a spolupracují.“59
Blogy jsou sice historicky starší, než Web 2.0 60 , staly se ale jakýmsi průkopníkem
nových technologií, a velké množství nových vymožeností Web 2.0 je na blogy
aplikovatelné. Díky záložkovacím službám typu Digg.com nebo del.icio.us se blogy
staly z pohledu čtenáře rovnocennými zdroji informací, dochází k „celkovému prolnutí
masových médií a blogů, neboť uživatelé mezi nimi v tomto případě nerozlišují.“61 Web
2.0 je tedy závislý na existenci aktivních uživatelů, kteří obsah nejen konzumují, ale
také vytvářejí či třídí, tedy dodávají data a metadata. Jak ukazuje Ilustrace 2, i
konzumenti médií dodávají metadata, například kliknutím na nadpis nebo svým
chováním při konzumaci webu. Blogeři patří především do skupiny autorů (Creators),
nicméně některé blogy (tzv. filtry) mohou sloužit výhradně k publikování odkazů, čímž
své autory řadí k nadšencům (Enthusiasts), ve specifických příkladech i k remixérům.

58

(Wesch, 2007) “Who will organize all of this data? (…) I will. You will.”
(Wesch, 2007) “When we post and then tag pictures, we are teaching the Machine. Each time we forge
a link, we teach it an idea. Hypertext is no longer just linking information ... Web2.0 is linking people...
people sharing, trading, and collaborating", srov. (Kelly, 2005)
60
O pojmu Web 2.0 se poprvé mluví ve spojitosti se stejnojmennou konferencí v roce 2004, pořádanou
O’Reilly Media. Termín Web 2.0 má definici ještě méně ustálenou, než blogy, obvykle se jím označuje
nová generace webu nebo webové služby, které kombinují aplikace na straně serveru s aplikacemi na
straně klienta, s využitím internetového prohlížeče.
61
(Zbiejczuk, 2007 str. 18)
59
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Ilustrace 2 - Čtyři druhy účastníků kultury participace a tok dat mezi nimi62

V Česku ovšem Web 2.0 není natolik rozvinut, jako ve světě. Podle Patricka Zandla je
chyba v „systému. Ten se totiž nevyvinul tak, jako v USA. Nepřišla k nám druhá vlna
webu, nepřišel k nám Web 2.0 ve své plné parádě. Zatímco k nám přišly blogy jako
druhá vlna osobních stránek, druhá vlna zpravodajství a vyhledávání u nás teprve
startuje.“ 63 Podle mého může být důvodem také v absolutních číslech výrazně nižší
počet participujících uživatelů, související s nižším počtem česky píšících, díky čemuž
mají nové služby obtíže při překračování tzv. kritické masy64.

2.4 Push - Pull model a jeho aplikace na blogy
Masová komunikace bývá typická svou asymetričností – masové publikum konzumuje
mediální

produkty

vytvářené

menšinou,

zpravidla

„komplexní

organizací

zaměstnávající profesionální komunikátory a užívající specializované technologie
k výrobě vysoce standardizovaných sdělení určených pro rozsáhlé, nesourodé a
disperzní publikum.“65
Tuto definici blogy splňují jen částečně. Ilustrace 1 ukazuje, že v případě blogů (a
dalších služeb typických pro Web 2.0 66 ) jde právě o fakt, že producentem sdělení,
komunikátorem, nemusí být komplexní organizace, ale právě naopak, prakticky

62

(Shaw, 2005) Autoři, Nadšenci, Remixéři, Konzumenti
(Zandl, 2006)
64
Počet uživatelů, od kterého se pro ně služba stává výrazným přínosem.
65
(Reifová, a další, 2004 str. 100)
66
Odborná literatura často služby označuje pojmem nová média, v tomto případě však mám na mysli
pouze podmnožinu nových médií, vyznačující se právě uživateli generovaným obsahem (many-to-many).
63
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kdokoli, kdo splňuje základní požadavky na webovou gramotnost. A i jednotlivec může
využít „specializované technologie k výrobě vysoce standardizovaných sdělení“ a
oslovit masové publikum.
Zatímco ovšem klasická média pracují obvykle na principu doručení sdělení k příjemci
(tzv. push model), pro internetové stránky je z podstaty HTTP protokolu typičtější pull
model, kdy si konzument (prostřednictvím vyhledávačů, hypertextu a dalších
prostředků) aktivně vyhledává sdělení, která přijímá. Přestože tedy teoreticky má každý
blog potenciální publikum o velikosti cca miliardy příjemců, v praxi je jeho sledovanost
v drtivé většině mnohem nižší, než sledovanost tradičních médií.

2.4.1 Long Tail
Termín Long Tail, zavedený 67 šéfredaktorem časopisu Wired Chrisem Andersonem,
trefně pojmenovává jev, kdy malé množství velkých položek je doprovázeno velkým
množstvím menších položek. Příkladem může být frekvence používání slov
v anglickém jazyce, kdy malé množství slov je používáno velice často, zatímco
ohromné množství slov zřídka. Pokud výskyty seřadíme a graficky zobrazíme, získáme
onen Long Tail 68 . Typickým rysem Long Tail systémů je pestrost a rozmanitost a
specifičnost jednotlivých položek. Proto může například velké množství málo
nakupovaných produktů přinést obchodníkovi stejný nebo větší zisk, než několik
osvědčených trháků. V mediální rovině to může znamenat, že velké množství málo
navštěvovaných stránek má šanci mít v součtu větší (i když atomizovaný) vliv, než malé
množství stránek s velkou čtenářskou základnou.
Abych ukázal, že Long Tail je vhodný pro popis čtenosti blogů, zpracoval jsem volně
dostupná data o čtenosti blogů na Bloguje.cz do následujícího grafu.

67

(Zbiejczuk, 2007 str. 25)
Long Tail překládá Zbiejczuk jako „dlouhý chvost“, Čermák (viz poznámka pod čarou č. 69) jako
„dlouhý ocas“, já ponechávám termín v originále.

68
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Long Tail ‐ čtenost blogů na Bloguje.cz
(tisíc nejčtenějších blogů)
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Graf 1 - Čtenost blogů na serveru Bloguje.cz

Long Tail je ale pro blogy typický i z jiného pohledu. Pokud se podíváme na věc
z hlediska jediného blogu, zjistíme, že podobnou křivku získáme i na grafu klíčových
slov, ze kterých čtenáři z vyhledávačů na blogy přicházejí. Právě příchozí
z vyhledávačů často tvoří značnou část publika blogu. Na příkladu mého blogu 69 je
patrné, že velké množství dotazů na vyhledávače, které návštěvníky na stránky přivedlo,
je jedinečné.

69

video blog (http://video.bloguje.cz), data získána pomocí Google Analytics za období 1. – 29. února
2008. Z celkového počtu 2506 návštěvníků jich více jak polovina (53,35 %) přišla na stránku přes
vyhledávače.
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Graf 2 - Dotazy, které přivedly návštěvníky na video.bloguje.cz v únoru 2008

Long Tail dobře demonstruje typickou vlastnost blogů – dokážou odpovídat na potřeby
atomizovaného publika, které si aktivně vyhledává specifické informace. Díky
fulltextovým vyhledávačům tedy blogy mohou nabídnout svůj obsah právě čtenářům,
kteří jej aktivně vyhledávají. V modelu pull není velké množství blogů nevýhodou,
neboť vyhledávač umožňuje najít pověstnou „jehlu v kupce sena.“ Vstupujeme tak do
éry rozmanitosti“, která sice není ničím novým, ale „v pravém slova smyslu ji umožnil
až internet.“70

2.4.2 RSS
Jak již bylo poukázáno, blog není ani tak žánr či médium, jako spíše souhrnné označení
technologií, které uživatelům umožňují rychlé, snadné a efektivní publikování jejich
textů 71 prostřednictvím WWW. Jednou z technologií, která má potenciál výrazné

70

(Čermák, 2007 str. 14) V přednášce Revoluce, či bublina? Čermák navazuje na Andersona, který říká,
že “z éry bestsellerů a hitů se pomalu přesouváme do éry rozmanitosti” a dodává, že “ekonomika
dlouhého ocasu není ničím novým (lidé měli vždy rozdílné požadavky a vkus), v pravém smyslu však
umožnil její existenci až Internet”.
71
Blogy již dávno neslouží pouze k publikaci textových obsahů, uživatelé mohou vkládat fotografie,
grafiku, videa, animace a další interaktivní prvky. Nicméně publikaci textů považuji nadále za typickou
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proměnit způsob konzumace mediálních obsahu na internetu, je RSS (Really Simple
Syndication, dříve RDF Site Summary).72
Už od poloviny devadesátých let probíhaly 73 pokusy o vnesení modelu push do
internetového prostředí. Teprve technologie RSS ale získala dostatečnou podporu napříč
prohlížeči 74 , platformami a poskytovateli mediálních obsahů. Díky tomu, že téměř
každý blogovací systém dnes umožňuje automatickou tvorbu RSS kanálu (RSS feed),
mohou čtenáři pohodlně sledovat velké množství blogů bez ohledu na to, zda je
periodicita blogu pravidelná či nepravidelná.
Pokud se tedy čtenář rozhodne sledovat určitý konkrétní blog, přihlásí se k jeho odběru
(anglicky subscribe, všimněme si podobné terminologie, jako v případě tradičních
médií) a díky RSS čtečce bude mít přehled o nových článcích na daném blogu. Blog tak
nyní funguje v téměř klasickém modelu push – nové články se dostávají ke čtenáři,
který rozhodne, jak s nimi naloží a jakou pozornost jim věnuje.
V předchozí kapitole jsme si naopak ukázali, že velká část návštěvníků konzumuje
blogy stylem pull, obvykle prostřednictvím vyhledávačů. Je tedy zřejmé, že blogy
kombinují oba typy konzumace médií. Příhodně to vyjádřil Glen Fleishman – na blogy
lze aplikovat „model push v lokálním měřítku a model pull v globálním.“75

vlastnost blogů, která je určující pro jejich zařazení do stávajících struktur, především s odkazem na jejich
umístění ve vyhledávačích.
72
(Wikipedia, 2008) “RSS is a family of Web feed formats used to publish frequently updated content
such as blog entries, news headlines, and podcasts. An RSS document (…) contains either a summary of
content from an associated web site or the full text.”
73
Například již v roce 1997 přišel Microsoft s definicí kanálů (CDF), určených pro syndikaci obsahu.
Podpora CDF a Active Channel byla implementována do Internet Explorer 4.0, ovšem formát se neujal a
v nejnovějším Internet Explorer 7.0 se s ním již nepočítá.
74
Přestože RSS je poměrně starý koncept (verze RSS 0.9 pochází z března roku 1999), nebylo jeho
používání od počátku příliš uživatelsky přívětivé. Teprve jeho implementace do standardní konfigurace
prohlížečů Firefox 2.0 a především masově rozšířeného Internet Explorer 7, spolu s příchodem Google
Reader umožnila jeho hromadné rozšíření.
75
(Fleishman, 2003) “I also say that RSS is ‘push locally, pull globally’…"
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3 Nástup blogů na českou mediální scénu
Otřepané otázky typu "Je bloger novinář?" už přestávají být
akademickým cvičením. Blogeři přicházejí.
Miloš Čermák76
V globální vesnici se novinky šíří rychle, blogy, které slouží právě k šíření takových
novinek, si všude po světě získávaly pozornost těch, kteří měli zájem na získávání
informací, nebo právě na jejich šíření.

3.1 Úvod
V USA, blogerské „domovině,“ pozorujeme nárůst významu blogů po 11. září 2001, a
to především ve spojení se stoupající prestiží blogů politických. V roce 2001 „už byly
blogy takovým fenoménem, že vznikaly manuály zaměřené na to, jak blogovat. (…)
Zavedené žurnalistické školy začaly blogy zkoumat a všímat si rozdílu mezi
žurnalistikou a blogováním.“ 77 Je dobré si s Hallem povšimnout, že „první vlna
blogování (do 2001) již přinesla své hvězdy – Andrew Sullivan, Daily Kos, Atrios a
Matt Drudge, Lucianne Goldberg a Arianna Huffington.“78 Podle něj se politika stala
raným předmětem blogování z očividného důvodu: „tradiční požadavky na vstup
bránily volnému, nesvazovanému vyjádření.“79
Česká scéna naopak tento vývoj nezaznamenala, a politické blogy u nás doteď nezískaly
ani zdaleka takovou popularitu, jako v USA (blíže viz kapitola 4). Částečně je to
pochopitelně dáno tím, že v roce 2001 byla penetrace internetu coby sdělovacího
prostředku mnohem nižší, než dnes, částečně také zřejmě nižším zájmem o politiku a
věci veřejné. V Česku tak začínají blogy spíše v menších komunitách. První „blogeři
(se) navzájem znali, jednalo se především o aktivní webdesignéry nebo grafiky. Jim
také blogy vděčí za svůj rozmach, protože zásluhou těchto expertů se vyvinuly
technologie redakčních blogovacích systémů, možnosti zpětných odkazů, komentářů,
76

(Čermák, 2008) Přicházejí bloggeři
(Wikipedia, 2008) “By 2001, blogging was enough of a phenomenon that how-to manuals began to
appear, primarily focusing on technique. The importance of the blogging community (and its relationship
to larger society) increased rapidly. Established schools of journalism began researching blogging and
noting the differences between journalism and blogging.”
78
(Hall, 2006) “The first wave of blogging has already established its stars – Andrew Sullivan and Daily
Kos, Atrios and Matt Drudge, Lucianne Goldberg and Arianna Huffington.”
79
(Hall, 2006) “This is only in the political arena, an obvious early area on which to concentrate because
the entry requirements had traditionally acted as barriers to unfettered expression.”
77
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obrázkových galerií, implementace RSS a spousta dalších možností, které běžným
čtenářům usnadňují vyhledávání, sledování a čtení blogů.“80
Pro rozšíření blogů v České republice byly klíčové faktory, které zmiňuji v kapitole
2.3.2. Zatímco nástup blogovacích systému zmapoval Adam Javůrek81, já hodlám v této
kapitole předložit zmapování nástupu blogů do českých médií.

3.2 Kvantitativní analýza českých médií
Při studiu českých blogů jsem si uvědomil, že na jejich vzrůstající popularitě mají
významný podíl čeští novináři. Není to ostatně úkaz překvapující: blog je pro novináře
blízký svým zaměřením na šíření informací a fascinující (někdy až děsivý) svou
absolutní volností. Také v Česku novináři významně přispěli k rozšíření blogů, a to
především blogu jakožto pojmu. Zatímco early adopters už blogy sledovali rok nebo
dokonce několik let, teprve blogy Respektu, Aktuálně, iDNES nebo Lidovek z nich
učinili všeobecně známý a masově přijímány žánr.
Původně jsem zamýšlel věnovat se tomuto průzkumu pouze okrajově, nicméně po
zpracování dat jsem se, vzhledem k jejich zajímavosti, rozhodl tento průzkum zahrnout
do bakalářské práce, přestože se nejedná o jádro mého výzkumu. Věřím totiž, že
pomůže dalším výzkumníkům coby výchozí bod a zároveň jim nabídne odkazy na
přelomové články, které se v Česku blogům věnovaly.

3.2.1 Metodika
Pro analýzu jsem využil databázový systém NEWTON monitorující česká média od
roku 1992. Ve specifikovaném vzorku jsem hledal slovo blog 82 a počet nalezených
článku jsem zapisoval do tabulky po tříměsíčních intervalech. Vyřazoval jsem články
duplicitní a články, které se netýkaly blogu83. Zároveň jsem všechny nalezené články
pročítal a zaznamenal tak ty, které byly nějakým způsobem přelomové. Články jsem si
rovněž uchoval 84 pro pozdější podrobnější výzkum a citace. Tento postup lze tedy
označit za kombinaci kvantitativního a kvalitativního průzkumu, obojí pochopitelně
80

(Kasík, 2006) Blogují manažeři, školáci, novináři i anonymové
(Javůrek, 2004 str. 23) Tabulka 2: První system (deniky.quick.cz) vznikl v říjnu 2001. Dnes hojně
používané blog.lide.cz 19.5. 2003 a bloguje.cz 20.6. 2003.
82
Konkrétní dotaz na databázi zněl takto: blog OR blogu OR blogem OR blogy OR blogů OR blogům OR
blozích
83
Například článek, ve kterém vystupoval jistý Štefan Blog, nebo článek, kde byl blog použit v názvu
software pro tvorbu webových stránek, nikoli však konkrétně blogů
84
Ve formátech HTML nebo Rich Text Format
81
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relativně povrchní. Pro potřeby pochopení základních rysů nástupu fenoménu blogu na
českou mediální scénu nicméně považují tento postup za dostatečný.

3.2.2 Blog v tištěných médiích
Jako reprezentativní vzorek jsem zvolil celostátní deníky Hospodářské noviny, Lidové
noviny, MF Dnes a Právo. První zmínku o blogu (v „našem“ významu toho slova)
najdeme v roce 2003, pochází od Miloše Čermáka. Blogy do tištěných deníků vstoupily
v souvislosti s iráckými deníky, konkrétně tím nejslavnějším z nich: „Takzvané blogy
píší statisíce lidí na celém světě, ale jedním z nejznámějších se v posledních týdnech
stal mladý architekt z Bagdádu. Jeho identita není jasná: vystupuje pod pseudonymem
Salam Pax.“85 Nutno dodat, že Miloš Čermák se fenoménu blogů rozhodně nevěnuje
poprvé. Je naopak s podivem, že do tištěných médií86 se blog dostal až takto opožděně.
O to zajímavější je sledovat nárůst zmínek o blozích, jejich opětovný pokles a konečně
strmý a trvalý vzestup posledních dvou let.

Blog zmíněn v celostátním deníku
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Graf 3 - Počet článků o blozích v celostátních denících

V druhém čtvrtletí přibyly další články, převážně v Lidových novinách. Svůj příspěvek
na téma blogů představilo i Právo, kde Václav Bělohradský mluví o blogu jako o

85

(Čermák, 2003) Noc v Iráku byla klidná
Pro zajímavost: nejstarším nalezeným tištěným článkem zevrubně se zabývajícím blogy je ten od
Martina Zikmunda v Softwarových novinách z prosince 2002 Weblog: deníček i užitečný nástroj.
86

32

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

„informaci ve stavu beztíže“ a konci vertikální informace ve prospěch horizontální.87
Lidové noviny naopak instruují čtenáře, jak si blog vytvořit. Také ve třetím čtvrtletí
stojí za zmínku Čermákův článek, ve kterém tentokráte na příkladu Scotta MacMillana
poukazuje na funkci blogu coby hlídacího psa médií.88 Také následující čtvrtletí se o
blozích ze sledovaných deníků zmiňují pouze Lidové noviny (kromě Čermáka také
Jasna Sýkorová) a Právo (Ondřej Nováček).
MF Dnes zmiňuje blog velice okrajově teprve v roce 2004, kdy Daniel Anýž popisuje
neúspěšnou kandidaturu Howarda Deana, kterého ani jeho „živý internetový blog,
chtete-li zápisník,“89 nezachránil od pádu. Hospodářské noviny nadále věnují blogu jen
nepatrnou zmínku v polovině roku 2004, a to v příloze Kariéra, v souvislosti s možností
korporací získat názor zákazníků prostřednictvím „internetové publicistiky (blogů).“90
Do Lidových novin začal psát o blozích i Adam Javůrek. Lidové noviny také poprvé
mluví o reálné síle blogů v souvislosti s českou politikou, a ty se tak dostaly i na titulní
stranu v článku „Dostanou blogy Havla do OSN?“91
Počátek roku 2005 je posledním kvartálem, kdy pozornost deníků vůči blogům klesá,
význačně zmíněny jsou pouze v souvislosti s jihoasijskou tsunami. Poprvé se také
zmínka o blozích objevuje ve zprávě převzaté z ČTK, a to v souvislosti s falešným
blogem Jacquese Chiraka 92 a o tom, že zápisek na blogu může ohrozit blogerovo
zaměstnání93.
Zmínky o blozích významně stouply také v souvislosti s volbami v roce 2006, o rozruch
se postaral falešný blog Jiřího Paroubka či úspěch blogera Ostravaka Ostravskiho94 .
Snad díky těmto zprávám už se z termínu blog stává slovo dostatečně zažité nato, aby
nemuselo být v závorce či vedlejší větě doprovázeno vysvětlením. Martin Ehl píše o
blogu jako o nástroji politiků a novinářů a zamýšlí se nad jejich důvěryhodností coby
informačních zdrojů.95

87

(Bělohradský, 2003) Éra zbožštění vlastního hlasu
(Čermák, 2003) Kdo je novinářem. A kdo novinářem není
89
(Anýž, 2004) Člověk na síti, člověk ve skutečnosti
90
(Hospodářské noviny /ba/, 2005) Chcete vědět, co si o vás myslí vaši zákazníci?
91
(Kohl, 2004) Dostanou blogy Havla do OSN?
92
(ČTK, 2005) Chirakův falešný blog se stal hitem
93
(ČTK, 2005) Kritizovat zaměstnavatele na internetu se v USA nevyplácí
94
Ostravak Ostravski je pseudonym, pod kterým bloger (či skupina blogerů) vydával texty na adrese
http://ostravak.bloguje.cz
95
(Ehl, 2005) Nový nástroj evropských politiků a novinářů? Blog
88
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K informování o významu blogů a dalších nových médií přispěl i časopis TIME, který
vyhlásil osobnost roku 2006: „Blogovat, natáčet a stříhat vlastní filmy, opravovat a
editovat společně vytvářený obsah. Kdo má na to všechno čas a energii? Odpověď je:
Vy. Vy máte. A za to, že jste se chopili otěží globálních médií, za to, že jste objevili a
pochopili tuto novou digitální demokracii, za práci zdarma, za to, že jste profesionály
porazili ve hře, kterou vymysleli, osobností roku 2006 se podle TIME stáváte Vy."96
V prvním čtvrtletí se mluví o blozích jako nové zbrani politiků, 97 ale i o odchodu
politiků od blogování. 98 Velký vzestup v masových médiích pro blogy znamená
spuštění blogovacího systému v rámci iDNES.cz 99 a lidovky.cz, tedy internetových
zpravodajských serverů MF Dnes, respektive Lidových novin. Právě blogy přidružené
ke známým, zavedeným novinám, zvyšují potenciální cílovou skupinu blogů. Všímá si
toho i Čermák, a to na příkladu Karola Sudora, který má svůj blog pod slovenským
serverem sme.sk. „Sudor je prvním amatérem, který v médiích na Slovensku uspěl.
Možná budou následovat další. Šéfredaktoři dnes sledují blogy stále pečlivěji. Najít na
nich nový talent je jednodušší než mezi absolventy vysoké školy. V Česku zatím
podobný příklad nemáme. Třeba už ale amatéři čekají za branami.”100
Na Grafu 3 je dobře patrný skokový nárůst mezi druhým a třetím kvartálem 2007. Je
pravděpodobné, že je to částečně i v reakci na zavedení blogů při velkých
zpravodajských serverech. Stoupající trend frekvence výskytu blogů coby témat či
zdrojů informací tištěných médií je na základě grafu dostatečně průkazný, lze tedy
konstatovat, že blog si našel cestu do celostátních tištěných médií.

3.3 Blog v elektronických médiích
O to spíše lze předpokládat, že v internetových médiích je blog jako doma. Toto tvrzení
bylo ovšem obtížné prokázat pomocí stejné metodiky, jelikož databáze NEWTON
nesledovala všechna on-line periodika od jejich počátku. Některé zpracovává
„automaticky pomocí XML exportu se zpožděním, ostatní [elektronické zdroje] jsou

96

(Kasík, 2006) Díky novým médiím jste osobností roku Vy, původní citace (Grossman, 2006) “Who has
that time and that energy and that passion? The answer is, you do. And for seizing the reins of the global
media, for founding and framing the new digital democracy, for working for nothing and beating the pros
at their own game, TIME's Person of the Year for 2006 is you.”
97
(Plesník, 2007) Politici objevili novou zbraň - internet
98
(ČTK, 2007) Politikové i celebrity opouštějí své blogy
99
(iDNES, 2007) Čtenáři MF DNES mohou blogovat
100
(Čermák, 2007) Zavedení novináři, třeste se! Přicházejí amatéři
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individuální a zpracování probíhá na základě speciálních požadavků od klientů.“ 101
Abych při kvantitativní analýze zabránil zkreslení způsobenému stoupajícím počtem
sledovaných elektronických periodik, a zároveň neochudil sledovaný vzorek, uvádím
počet periodik v grafu spolu s počtem článků. Počet periodik je počítán k poslednímu
dni sledovaného kvartálu a vychází z tabulky uvedené v příloze.

Výskyt článku o blozích on‐line
1400

1298
1203

1200
979

1000
800
546

600

483

656
602
502
459

400
239
226

0

1

4

2

2002 – 1

2002 – 2

2002 – 3

2002 – 4

200

90 101 115
39 59 84
26
8

155

"blog" v on‐line periodicích

2007 – 4

2007 – 3

2007 – 2

2007 – 1

2006 – 4

2006 – 3

2006 – 2

2006 – 1

2005 – 4

2005 – 3

2005 – 2

2005 – 1

2004 – 4

2004 – 3

2004 – 2

2004 – 1

2003 – 4

2003 – 3

2003 – 2

2003 – 1

0

počet on‐line periodik

Graf 4 - Počet článků v on-line zdrojích sledovaných NEWTONem

Ve sledovaném vzorku se o blozích poprvé zmiňuje článek Marka Prokopa o Google
bombách 102 , kde 16. května 2002 vysvětluje, kdo to blogeři jsou: „Ačkoli by se z
předchozích odstavců zdálo, že blogger je kdosi mezi hackerem a sebevražedným
teroristou, není tomu tak. Blogger je tvůrcem weblogu, neboli zkráceně blogu. (…)
Jedná se o ryze webový publicisticko-literární žánr připomínající svou formou deník (ve
smysl deníku Jana Tleskače, nikoli MF Dnes). Skládá se z chronologicky řazených

101

(Vladař, 2008)
O Google bombách píše i Jiří Hlavnka a rovněž v této souvislosti stručně vysvětluje, co to weblogy
jsou.
102
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zápisů, jejichž základem bývá odkaz na zajímavý článek či stránku. Podle Rebeccy
Pocketové [sic!] je každý weblog ‚jedinečně namíchanou směsí odkazů, komentářů,
osobních myšlenek a esejů.‘"103 Další zmínkou o blozích je zamyšlení Milana Šmída o
dalších osudech Louče, kde zmiňuje Mediář.cz Miloše Čermáka coby příklad českého
blogu104.
Na konci roku píše o tom, jak se stal blogerem, také Radim Hasalík pro novinky.cz.105
Shrnuje historii blogů a stěžuje si zde na neexistenci českého blogovacího systému či
absenci kategorie pro blogy ve vyhledávacích katalozích.
V březnu roku 2003, kdy se blog poprvé objevuje v námi sledovaném vzorku deníků,
vychází týden po Čermákově článku na živě.cz podobný článek Jiřího Hlavenky. Všímá
si, že doposud „weblogy byly (…) považovány za místa, kde se setkáte především s
názory, často velmi osobními. Warblogy (tedy válečné blogy, pozn. aut.) ale jsou nabity
fakty: jejich tvůrci přesně dokázali reflektovat touhu čtenářů po nezabarvených,
jasných, stručných faktech.“106
Větší pozornost ovšem získal další Hlavenkův článek o weblozích107, to je totiž přímo
v titulku označil za „internetovou bublinu jako vyšitou.“ Podivuje se nad „nebývalou
žní nadšených článků“ a kromě toho, že stručně shrnuje historii blogů, přispívá do
diskuze o jejich žurnalistické povaze. Nasadil ovšem extrémní hypotézu, totiž že blogy
přinesou „zkázu současných médií,“ a nemá tedy problém s jejím vyvrácením. Dopouští
se však několika paušalizací, především co se týče úvah nad tím, zda může být blog
objektivní nebo investigativní. Jinak jde o článek, který dobře, i když trochu radikálně,
vystihuje tehdejší představy o blozích. Navíc předvídá v závěru lepší budoucnost ezinům, které, jak můžeme po pěti letech konstatovat, blogům do značné míry ustoupily
či se v blogy proměnily. Adam Javůrek Hlavenkův článek rozebíral na svém blogu108 a

103

(Prokop, 2002) Jak se bombarduje Googlem, citaci Prokop chybně připisuje neexistující Rebecce
Pocketové, ovšem rebecca’s pocket je název jejího blogu, autorka se jmenuje Rebecca Blood. (Blood,
2000) “The original weblogs were link-driven sites. Each was a mixture in unique proportions of links,
commentary, and personal thoughts and essays.”
104
(Šmíd, 2002)
105
(Hasalík, 2002) Jak jsem se stal blogerem
106
(Hlavenka, 2003) Válečné blogy jako lék na propagandu
107
(Hlavenka, 2003) Weblogy jsou internetová bublina jako vyšitá
108
Adam Javůrek je ostatně v období 2003/2004 velice aktivní, co se týče psaní na téma blogů, jeho
články na blog.vozovna.cz lze při studiu nejen českých blogů doporučit. V roce 2008 si založil nový na
média zaměřený blog na adrese http://obcanska.zurnalistika.cz
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připomíná, že blog je „slovo stejně široké jako třeba tiskovina“ a že „blogy novinářům
připomínají, že čtenáři vědí vždycky víc.“109
Významný nárůst ve frekvenci článků o blozích pozorujeme ve třetím kvartálu roku
2005 a pak v druhém až třetím kvartálu roku 2007. Bylo by možná zajímavé se tomuto
nárůstu věnovat detailně, je to však nad rámec mého výzkumu. Kromě nárůstu
povědomí o blozích lze za příčinu považovat také častější uvádění blogu jakožto zdroje,
blogy politiků a celebrit, které debutovaly především s příchodem blogů na portály
respekt.cz, idnes.cz a aktuálně.cz, a důležitost blogu v technologickém zpravodajství110.
Velice zajímavá by byla studie zabývající se prací médií s blogy jakožto se zdroji.

3.4 Další česká zkoumání blogu
Blogy se staly důležitým tématem českého internetu již v roce 2003, především tehdejší
nadšenci (early adopters) se stali propagátory blogů a zároveň jejich analyzátory.
Kromě zmíněného Adama Javůrka, který na svém blogu KyberŠmok publikoval desítky
článků týkající se blogů, občanské žurnalistiky a společnosti on-line vůbec, stojí za
zmínku průzkum blogosféry Jiřího Bureše.
Jeho nejznámější zkoumání s názvem BlogCenzus 2003 vycházelo z obdobného
zahraničního průzkumu111 a proběhlo formou ankety, které se zůčastnilo 152 blogerů a
blogerek. Mezi zajímavá zjištění patří:
•

Denní blogování u nás není tak časté, jako v cizině. „Že by to byl důsledek
drahého internetu a menší četnosti trvalého připojení?“ ptá se Bureš.

•

Většina (97,4 %) blogů nemá na svých stránkách reklamu. V cizině je to pouze
86,6 %

•

Podobně jako v cizině nejsou blogy většinou (90,8 %) oslovovány firmami.
Pokud by je ale firma oslovila, „rovná polovina domácích blogerů by firmu
bezpodmínečně blogla, většina z nich (42,7 %) by se nerozpakovala napsat třeba
negativní zkušenost.“

•

Čeští blogeři při práci se zdroji oproti zahraničním více využívají RSS čtečky,
méně naopak on-line zpravodajství a e-mailové newslettery.

109

(Javůrek, 2003) Živě ví, jak se přihlásit o slovo
Lze konstatovat, že díky tomu, že je blog „buzzword“, stal se nutným a zdůrazňovaným doplňkem
nových služeb, podobně, jako v minulosti například guestbook, tedy kniha návštěv na osobních stránkách.
111
Blogging Survey na portálu Blog Search Engine z roku 2003, na původní (Burešem uváděné) adrese
již nedostupné, Bureš naštěstí při srovnání uvádí i hodnoty z ciziny.
110
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„82,9 % blogerů uvedlo, že bloguje pro zábavu. Významné zastoupení mají
blogeři, kteří jsou rádi v kontaktu s okolím (45,4 %) a které baví psát (44,1
%).“112

Zkoumáním blogů se ale Bureš zabýval i předtím a poté, na stránce Weblogy CZ113
uveřejnil postupně na dvě desítky průzkumů, které analyzovaly vzorek dvaceti blogů114,
a to především z pohledu webdsignu. Ukazuje například, že tyto vysoce čtené blogy
mají také velkou frekvenci příspěvků (průměrně 2,05 denně, respektive 1,83 bez
započtení kolaborativního blogu Pooh.cz), že začátkem roku 2003 používá 23 %
z těchto blogů systém Blogger.com a že 65 % nabízí RSS kanál. Burešovo zkoumání
doporučuji výzkumníkům blogů jako zajímavou inspiraci a nenahraditelný pohled na
začátky českého blogování. Počátkem roku 2006 začal vycházet tištěný bulletin
Blogosféra, zaměřený „na českou a slovenskou blogovou scénu. Časopis (vycházel)
jako součást aktivit skupiny osob kolem Blogportálu, specializovaného rozcestníku
českých a slovenských weblogů.“115 Iniciativa však měla jen krátké trvání a vzbudila
pramalý ohlas.

3.5 Blogy jako hlídači médií
Samozřejmě, že ne všechny blogy můžeme považovat za ony příslovečné hlídací psy
médií. Nicméně existují angažovaní blogeři, kteří se na kontrolu a komentování
mediálního dění soustředí, například Daniel Dočekal upozornil na nesrovnalosti ohledně
anket v MF DNES116. Kromě toho může díky blogu na nesrovnalosti médií upozornit
prakticky každý bloger, i když jde o postřeh mimo téma jeho blogu. Tak tomu bylo
například v případě blogu Synoptical, který uvedl, že redaktoři MF Dnes se bezpochyby
inspirovali jeho článkem, aniž by uvedli zdroj117.
A pochopitelně se blogeři také kontrolují navzájem. Asi nejvýznamnějším příkladem,
který pro svou zpravodajskou hodnotu našel cestu i do masmédií 118 , je Javůrkovo
rozpoznání falešných blogů, určených pro propagaci nového platebního systému
PaySec. Na základě podobných témat, dat publikace, podobných textů a prokazatelně
112

(Bureš, 2003)
(Bureš, 2004)
114
Dvacítku nejčtenějších blogů z Toplistu z 3. 3. 2002
115
(Strategie, 2006)
116
(Dočekal, 2008) Ve článku je dodatečně uvedena I odpověď Radky Wallerové z MF Dnes, která
vysvětluje, proč k chybě došlo.
117
(Pluháček, 2007)
118
(Zelenka, 2008)
113
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falešné identity odhalil Javůrek podvodné blogy agentury Bison & Rose,119 agentura se
po dvou dnech k podvodu přiznala a omluvila se za něj tiskovou zprávou120.

3.6 Blogy ve službách médií
Provázání blogů s médii dosáhlo v posledním roce mnohem vyššího stupně, neboť
zavedené zpravodajské servery spustily své vlastní blogovací systémy. Po Lupa.cz,
Respekt.cz a Lidovky.cz se do blogování pustily i Aktuálně.cz a iDNES.cz. Jak ukázal i
můj průzkum, hrají tyto blogy velkou roli pro rozšíření čtenářské základny a širší
povědomí o blozích. Lze říci, že od spuštění blogů na iDNES.cz a Aktuálně.cz lze blog
v Česku považovat za internetovou veřejností všeobecně vžitý termín.
Redakční blogy umožňují informovat o tématech, která v novinách neměla místo,
případně umožňuje mísit různé žánry. Televizní reportéři mají na blogu možnost
vyjádřit se textem a obrazem. Nejen novináři na volné noze zase mohou blog používat
pro svou propagaci a jako shromaždiště textů, které píší pro různá média. Novináři hráli
významnou úlohu při propagaci blogů také proto, že někteří z nich brzy pochopili jejich
možnosti a začali je aktivně využívat.

3.7 Reklama na českých blozích
Blogeři, kteří chtěli své internetové psaní zpeněžit, to v Česku neměli jednoduché.
Nabízely se možnosti výměnné reklamy, které ale přinášely návštěvníky, nikoli finance,
a navíc mohly obtěžovat pravidelné čtenáře121. Ani jiná bannerová reklama se neuvádí
jako vhodná pro blogy Od principu „padni komu padni“ 122 , kdy je tatáž reklama
zobrazena každému návštěvníkovi, bez ohledu na zaměření stránek, směřuje trend online marketingu k přesně cíleným reklamám (např. PPC). Pro blogy tak časem připadají
v úvahu reklamy kontextové, a proto čeští blogeři zajásali 123 , když se tato možnost
otevřela i pro Českou republiku. AdSense je program společnosti Google, který
blogerům a dalším provozovatelům stránek umožňuje „vydělávat peníze na relevantních
reklamách [umístěných] na jejich stránkách”, přičemž systém „vybírá reklamy

119

(Javůrek, 2008) PR agentura zneužívá blogy českých deníků
(Javůrek, 2008) Account manažer Bison & Rose věděl o falešných blozích
121
(Antoš, 2001)
122
(Hrazdila, 2002)
123
(Zandl, 2006)
120
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související s obsahem na stránkách a provozovatel vydělává, kdykoli na ně návštěvník
klikne.“124
Vzápětí se ale objevila řada nespokojených reakcí a pesimistických odhadů. Ty
reflektovaly klesající zisky z umístěných reklam. Marek Prokop považuje za příčinu
možnost inzerentů „nastavit pro inzeráty v AdSense nižší cenu za klik“. Inzeráty mají
podle něj v síti AdSense minimálně dvakrát až třikrát nižší konverzní poměr, a
„inzerenti nejsou hloupí a začali důsledněji optimalizovat reklamní kampaně na cenu za
konverzi.“125 Je proto skeptický ke kontextovým reklamám, neboť inzerenti podle něj
budou své reklamy v AdWords nastavovat tak, aby se na partnerských webech AdSense
zobrazovaly co nejméně.
Pokud by chtěl bloger udržet své příjmy, může se pokusit o vyšší čtenost svého blogu.
Za předpokladu, že s vyšším počtem návštěv stoupne i jeho příjem z reklam, což je
praxí dostatečně potvrzená hypotéza, to skutečně vede k vyšším příjmům. Podle Davida
Grundla pak ale dochází k nežádoucímu vedlejšímu efektu: „To nejcennější, co dobrý
blog má, je specifický okruh čtenářů. Dlouho formovaná a časem prověřená ‚komunita‘,
kde pisatel vyhovuje čtenářům a naopak čtenáři (zastoupeni komentátory) vyhovují
pisateli a sami sobě. Jde holt o interaktivní médium. Tohle všechno se může zhroutit
jako domeček z karet, když bloger začne psát jinak a tedy i pro jiné.“ Domnívá se proto,
že návštěvnost blogu má svůj limit, daný nejen počtem lidí komunikující jazykem, ve
kterém je blog publikován, ale také tím, co vyhovuje dané komunitě čtenářů. Snahu
překonat tuto hranici přirovnává „ke snaze Mensy zdvojnásobit počet členů tím, že sníží
minimální požadovanou výši IQ.“ Jde pochopitelně o pouze jeden náhled na blogy,
v tomto případě na stránku, kolem které vzniká specifická komunita. Jak ukáže
kvantitativní průzkum, není tato komunita pro všechny blogem stejně důležitá.
Zajímavé řešení na svém blogu nabízí Jiří Zamazal, který došel k závěru, že kontextová
reklama je účinná především na náhodné uživatele blogu, zatímco pro stálé čtenáře je
spíše odrazujícím prvkem. „Reklama AdSense se na tomto webu zobrazuje u všech
článků, které jsou starší jak 48 hodin. (…) Jinak řečeno, reklama na tomto webu je
zaměřená hlavně na lidi, co přijdou z vyhledávačů.“126
124

(Google, 2008) “Earn money from relevant ads on your website. Google AdSense matches ads to your
site's content and you earn money whenever your visitors click on them.”
125
(Prokop, 2006)
126
(Zamazal, 2007)
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Další možností je nabídnout čtenářům RSS kanál podle kategorií a dalších kritérií, jako
to udělal například Petr Staníček na svém blogu, kam stále častěji začal psát o vaření.
Autor vyšel čtenářům „vstříc a na stránkách [má] k dispozici kategorie i RSS, kde jsou
příspěvky o vaření vynechány.“ 127 Jiné řešení spočívá ve vytvoření více blogů, kde
některé jsou zaměřeny na úzký okruh čtenářů, zatímco jiné jsou cíleny na širší
publikum, které nebude odrazeno reklamou ani masově zaměřenými články.128

127

(Staníček, 2008)
Toto řešení jsem zvolil i já, kromě svého osobního blogu (http://blog.paxik.net) jsem si založil i video
blog (http://video.bloguje.cz), který není přísně zaměřen na určitou skupinu čtenářů.
128
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4 Průzkum: autoři blogů – názorové autority?
Moje první dva dotazníkové průzkumy si kladou za cíl zjistit dopad blogů na
vyhledávání informací ve volebním roce 2006, jsou tedy oba zaměřeny na politická
témata. Volnou inspirací jim byla klasická studie The People‘s Choice129, zkoumající
vliv nového média (TV) na rozhodování voličů v amerických prezidentských volbách.

4.1 Teorie a hypotézy
Jednou z klíčových otázek mého prvního výzkumu tedy je, zda lze blogery označit za
názorové autority (opinion leaders) a jaký vliv mají blogeři na čtenáře. Vzhledem
k volebnímu roku 2006, prvních volbách, kdy se i v masovým médiích mluvilo o
blozích jakožto nástrojích politické komunikace, jsem pro posouzení tohoto vlivu zvolil
právě politická témata, podobně jako Lazarsfeld a další ve své originální práci roku
1944.
Hypotézy:
1. Mezi blogery bude větší podíl názorových autorit, neboť (některé) názorové
autority uvítají blog jako další možnost, jak komunikovat s publikem.
2. S blížícími se volbami nastane u názorových autorit větší nárůst psaní o politice
než u ostatních blogerů.
3. Blogeři, kteří se považují za názorové autority, budou aktivněji vyhledávat
informace a odkazovat na ně.
4. Mezi odkazy na blozích budou obecně převažovat elektronická média na úkor
médií tradičnějších.
5. Čtenáři budou před volbami vyhledávat informace o politice i na blozích.
Zvláště poslední hypotéza byla velice otevřená, neboť jsem skutečně netušil, jaký dopad
blogy na politické rozhodování v Česku mají, a zda toto nové médium vůbec nějaký
dopad má.

4.2 Metodika
Pro efektivní oslovení většího množství respondentů a především přesné zpracování
informací jsem zvolil elektronický (on-line) dotazník. V současné době je k dispozici

129

(Jirák, a další, 2000)
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mnoho nástrojů, jak takový on-line průzkum provést 130 , začátkem roku 2007 ovšem
žádná z českých a/nebo bezplatných služeb nesplňovala má kritéria na bezpečnost a
spolehlivost. Proto jsem zakoupil členství „Professional“ u služby FormSite.com. Ta
umožňuje spravovat větší množství dotazníků, jejich on-line vytváření, a především umí
filtrovat duplicitní záznamy a zjistit, ze které stránky respondenti k dotazníku
dorazili.131

4.2.1 Vzorek – autoři blogů
Jelikož je blogosféra velice pestrá a rozmanitá, jakékoli její zkoumání může snadno
ztroskotat na nevhodně zvoleném vzorku. Po několika marných pokusech jsem si
uvědomil, že není v mých technických možnostech shromáždit data o blozích
umístěných na různých serverech, a zvolil jsem proto blogy ze serveru bloguje.cz, který
patří k nejoblíbenějším a informace o čtenosti blogů jsou zdarma k dispozici132. Jelikož
v poslední době se blogerům ze strany výzkumníků (obvykle studentů) dostalo vyšší
pozornosti, hrozilo, že při omezení vzorku na notoricky známá blogerská jména bude
výzkum nejen zkreslený a nezachytí celistvost a pestrost blogosféry, ale narazí na jev,
který Disman nazývá „zamoření zkoumaného terénu.“ 133 Například dotazníkový
výzkum Kateřiny Urbanové zaměřený na blogerskou motivaci narazil u některých
blogerů na nevraživou odezvu.134
Jako zkoumaný vzorek jsem zvolil 150 nejčtenějších blogů, které splňovaly podmínky
pro zařazení do průzkumu: byly aktivní alespoň šest měsíců v roce 2006 a obsahovaly
osobní textové zápisky

135

. Takový vzorek splňuje požadavky na významnost,

objektivitu a náhodnost.136 Blogery jsem na základě kontaktu uvedených na jejich blogu

130

V roce 2008 odstartovala česká služba VyplňTo.cz (www.vyplnto.cz), dotazníkový průzkum také
umožňuje aplikace Google Docs. Přesto jsem i v roce 2008 používal nadále FormSite.com, nejen kvůli
dobrým zkušenostem, ale také kvůli zachování shodné metodiky v rámci obou etap průzkumu.
131
Identifikace probíhá prostřednictvím skrytého pole v požadavku na stránku (hidden field) a zároveň
prostřednictvím parametru HTTP referer. Teoreticky je možné obě tyto metody falšovat, prakticky je to
ale velmi nepravděpodobné a k něčemu takovému neměli respondenti důvod.
132
Na adrese http://bloguje.cz/blogy.php je možné řadit blogy podle jména, uživatele, průměrné denní
čtenosti nebo celkové čtenosti.
133
(Disman, 2002 str. 163)
134
(Staníček, 2007) Dotazník na prd; (Malý, 2007) Blogozkoumáci
135
Vyřadil jsem například blog, který sloužil pouze jako vývěska výsledků sportovních utkání. Rovněž
jsem vyřadil svůj blog, který by jinak do vzorku teoreticky také spadal.
136
Je dobré si povšimnout, že existuje obecné povědomí o odlišnosti „ducha blogovacích systémů“,
někteří kritici se domnívají, že blogy na bloguje.cz bývají serióznější než ty na blog.cz apod. Vzorek
respondentů zkrátka se studentským rozpočtem nikdy nebude prost všech ovlivňujících faktorů.
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oslovil buď prostřednictvím e-mailu, nebo prostřednictvím Vzkazu autorovi 137 , a
požádal je o spolupráci na mém průzkumu138. Zároveň jsem jim nabídl možnost se do
průzkumu aktivně zapojit a propagovat jej na svých stránkách 139 . Pro potřeby
dotazníkového průzkumu jsem založil stránky na adrese http://pruzkum.paxik.net,
sloužící k zodpovězení často kladených otázek.
Průzkum jsem rozběhl 10. května 2007. Po 75 dnech byl vyplněn poslední dotazník, na
konci léta jsem jej uzavřel. Po profiltrování výsledků140 jsem získal číslo 64, tedy cca
43% návratnost.

4.2.2 Vzorek – čtenáři blogů
Pokud jsou blogy velice rozmanité a neexistuje jejich centrální seznam, o čtenářích
blogů to platí dvojnásob. Jak jsme ukázali v kapitole 2.4, čtenáři často na blog narazí
náhodně, skrze vyhledávač nebo jiný odkaz. Je celkem pravděpodobné, že se na daný
blog již nikdy nevrátí, přesto je však daný blog mohl ovlivnit141. Proto je jasné, že je
potřeba značné množství čtenářů, aby byla tato pestrost zachycena i ve výsledcích.
K získání

respondentů

jsem

využil

laskavé

nabídky

serveru

Interval.cz

a

Technet.iDNES.cz, které na svých stránkách průzkum propagovaly, a také samotných
blogerů, kteří na průzkum odkázali na svých stránkách.
Tabulka 1- Počet vyplněných dotazníků v průzkumu čtenářů 2007

Zdroj

Počet respondentů

Procento z celku

Technet.cz

181

42,19%

Interval.cz

134

31,24%

blogy

114

26,57%

Celkem dotazníků

429

100%

Vzorek 429 respondentů je uspokojivě velký a věřím, že dostatečně zachycuje různé
typy blogů. Na druhou stranu je však do jisté míry nevyvážený, především díky

137

Volitelná funkce na serveru Bloguje.cz, která umožňuje blogerovi vložit na blog textové pole pro
krátkou zprávu, aniž by přitom bloger dával k dispozici svoji e-mailovou adresu.
138
Znění dopisu, ve kterém jsem je žádal o vyplnění přiloženého dotazníku, naleznete v Příloze 4
139
Kvůli technickým potížím nedošlo na původně zamýšlený kvantitativní průzkum založený na analýze
XML záloh blogů, což se ovšem později ukázalo jako nedůležité, viz kapitola 1.1.
140
Ukázalo se, že vinou (pravděpodobně mého) překlepu část dotazníků vyplnili čtenáři blogů namísto
jejich autorů, tedy že autoři vložili odkaz na dotazník pro blogery na svůj blog. Naštěstí díky již
zmíněným možnostem FormSite.com jsem tyto výsledky odfiltroval.
141
S tímto problémem se ostatně potýkají takřka veškeré studie usilující o měření vlivu médií.
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respondentům příchozím skrze odkazy na Technet.cz a Interval.cz, výsledky tedy
mohou být ovlivněny technologickým zaměřením obou serverů142.

4.3 Výsledky – blogeři
Při analýze výsledků dotazníkových průzkumů musíme mít neustále na paměti, že
průzkum nezkoumá samotnou činnost respondentů, ale jejich sdělované vnímání této
činnosti. Přesto jde o cenné svědectví toho, jak blogeři chápou svoji publikační činnost
a jak vnímali či nevnímali svou roli coby nositelů sdělení v politické diskuzi během
roku 2006.

4.3.1 Obecné údaje
Průzkumu se zúčastnili především mladší lidé do 30 let, více jak čtvrtina dotázaných
odmítla uvést svůj věk. Průzkum byl relativně vyrovnaný, co se počtu žen (29; 45 %) a
mužů (35; 55 %) týče. Více než 80% respondentů uvedlo, že mají maturitní a vyšší
vzdělání, dokončené vysokoškolské vzdělání mělo 35,9% z nich. Více než pětina
blogerů uvedla, že pracuje v médiích (21,8%), IT (20,3%), studenti tvořili 31,3 % a
státní správa 9,4 %.

Jak dlouho blogují
8%

11%
8%

méne než rok
jeden rok
dva roky

42%

tři roky a déle

31%

nevím

Graf 5- Otázka: Jak dlouho již blogujete?

142

V druhém čtenářském průzkumu z roku 2008 na toto pamatuji v úvodu dotazníku, kdy se respondentů
ptám na jejich zájmy, čímž sice nezabráním ovlivnění výsledků, ale alespoň mohu tuto odchylku
identifikovat.
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Téměř tři čtvrtiny dotázaných blogerů již svůj blog vedou více, než dva roky, což je
logické vzhledem k vybranému vzorku, získat vysokou čtenářskou základnu je otázka
delšího období.

4.3.2 Motivace blogerů
Další sekce dotazníku se zaměřovala na jejich osobní motivaci a vnímání vlastní
publikační činnosti. Celých 78 % blogerů uvedlo, že blogování pro ně představuje
možnost se vyjádřit, pro 59 % je to společenská záležitost. Blogeři naopak příliš
neakcentují důležitost blogování, pouze 10% menšina143 uvedla, že blogování je pro ně
„rozhodně důležité“.
Pouze třetina blogerů (rozhodně či spíše) souhlasilo s výrokem, že zná jménem většinu
svých čtenářů, což je opět dáno vysokou čteností do vzorku zařazených blogů.

4.3.3 Politická angažovanost
Ukázalo se, že blogeři jsou obvykle ukáznění voliči. Celých 64 % uvedlo, že vždy chodí
k volbám, dalších 13 % chodí k volbám někdy a jenom 9 % se o politiku vůbec
nezajímá. Dva blogeři (v tomto případě dvě blogerky, 3 %) jsou členky politických
stran.
Kdyby v roce 2006 volili pouze respondenti mého průzkumu, radovala by se z vítězství
ODS (42 %) a Strana zelených (19 %). KDU-ČSL volili dva respondenti, ČSSD a
KSČM po jednom. Pouze 8 % respondentů nešlo k volbám.

4.3.4 Snažili se blogeři zapojit do politické komunikace?
Zapojovaly se blogy aktivně do předvolebních kampaní? Ian Duncan Smith hovoří o
blozích a politice velice horlivě, Internet prý pomáhá překonat politickou izolaci a
umožňuje vypíchnout jinak ignorovaná politická témata.144 Chápou se tak ale i blogeři?
Je jasné, že kdybychom jako vzorek zvolili výhradně blogy politické, dostali bychom
téměř jednoznačné výsledky. Jak je to ale v případě, když je vzorek určen návštěvností
blogu, jako tomu je u tohoto průzkumu?
V obecné otázce na to, jak se bloger obvykle na svém blogu věnuje politickým
tématům, pouze jeden bloger uvedl, že politika je hlavním tématem jeho blogu, a jiný
143

Jednalo se ze dvou třetin o blogery, kteří blogují již déle, než tři roky, polovina z nich byli studenti, 50
% ženy, 50 % muži.
144
(BBC Czech, 2005)
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uvedl, že je jedno z témat hlavních. Čtyři blogeři (6 %) odpověděli, že se politice věnují
často, šest blogerů (9 %) občas, většina (33 blogerů, 55 %) zcela výjimečně a sedm
(11 %) se ze zásady politice nevěnují.145 Je tedy zřejmé, že vzorek obsahuje blogery
poměrně apolitické.
Tomu ostatně odpovídá i výsledek otázky, zda a jak se bloger snažil ovlivnit chování
čtenářů v nadcházejících volbách. Dva blogeři uvedli, že se svými články snažili
přesvědčit čtenáře, aby volili konkrétní stranu, dva další blogeři uvedli, že svými články
usilovali o to přimět čtenáře, aby „nevolili konkrétní stranu.“ 146 Šest blogerů (9 %)
nabádalo čtenáře, aby šli k volbám, 15 blogerů (24 %) „pouze nabídlo svůj pohled nebo
informace“ a více jak třetina blogerů (23, tj. 36 %) se „nesnažila čtenáře nijak ovlivnit.“
Za zmínku stojí, že oba blogeři, kteří se snažili ovlivnit čtenáře ve prospěch konkrétní
politické strany, se domnívají, že „díky blogu mají vliv na lidi a jejich názory.“

4.3.5 Zdroje informací
Co se týče informací ohledně politiky, 39 % blogerů uvedlo, že informace před volbami
„přijímali, ale nevyhledávali.“ Dalších 19 % uvedlo, že „aktivně vyhledávali informace
na internetu“ a 29 % aktivně vyhledávalo informace nejen na internetu. Pět procent
uvedlo, že informace týkající se voleb a politiky „téměř vůbec“ nezískávali.
Jak je patrné z výsledků uvedených v následující kapitole, čtenáři posuzují
důvěryhodnost neznámého blogu podle toho, jak pracuje se zdroji. Otázky na způsob,
jakým blogeři pracují se zdroji informací, byly pro průzkum spíše vedlejší, nicméně
přinesly zajímavé výsledky.
V sérii otázek na práci s odkazy na blogu se velice zřetelně projevila tendence blogů
odkazovat na elektronická média. Při grafickém znázornění je patrná jasná korelace:
čím interaktivnější je dané médium, tím spíše na něj bude bloger odkazovat.

145

Zbývajících 12 blogerů nechalo tuto otázku nevyplněnou. U otázek s politickým zaměřením jsem
nechal možnost nezvolit žádnou odpověď, protože někteří lidé na otázky týkající se politiky neradi
odpovídají, přesto ale může jejich pohled zajímavý z hlediska jiných otázek. Nechtěl jsem také, aby byli
respondenti nuceni odpovídat, neboť by to mohlo zkreslit jejich odpovědi.
146
Šlo o voliče ODS a voliče Strany zelených. Snahu přesvědčit čtenáře pro volbu konkrétní strany měl
jeden volič ODS a jeden bloger, který neuvedl, koho volil. Je ovšem jasné, že při takto malých číslech
nelze z těchto dat nic vyvozovat.
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Graf 6 - Kam blogeři ze svých článků odkazují?

Je patrné, že elektronická média, na jejichž mediální obsahy se na blogu snáze odkazuje,
jsou upřednostňována. Zatímco na tištěný článek je obtížné odkázat, 147 mnoho
rozhlasových a televizních stanic již umožňuje přístup k pořadům uloženým v on-line
archivu přes URL, což usnadňuje vytváření odkazů na blozích. Nejoblíbenější jsou
pochopitelně původní on-line média. U nejobecnější kategorie dosahuje odkazovanou až
90% většiny blogerů (viz Graf 6). Tím se potvrzuje hypotéza 4.

147

Je možné například článek digitalizovat a přiložit ve formě obrázku.
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4.3.6 Názorové autority
Jedním z hlavních cílů mého průzkumu bylo prošetřit hypotézu, zda lze blogery označit
za názorové autority (opinion leaders). Vycházel jsem z Katzovy zprávy o hypotéze
dvoustupňového toku komunikace 148 , Slovníku mediální komunikace 149 a Základů
masové komunikace 150 . Stejně jako v roce 1940, kdy se americkými prezidentský
volbami zabývala slavná The People‘s Choice autorů Lazarsfelda, Berelsona a
Gaudetové a kdy byla televize médiem s relativně nízkou penetrací, i dnes můžeme
konstatovat, že blogy v roce 2006 nepatřily mezi mainstreamová média. Předpokládal
jsem, že podobně, jako v roce 1940 to byli právě názorové autority, které cíleně
sledovaly dění i prostřednictvím televize a následně svůj názor dále aktivně šířili,
podobně i dnes bude mezi blogery nezanedbatelné procento těch, kteří využívají blog
pro sdílení a šíření svých názorů.
Pro otestování této hypotézy byly v dotazníku pro blogery následující dotazy:
•

Lidé z mého okolí se mě často ptají na názor či radu ohledně politiky (bloger
vnímá, že je považován okolím za názorovou autoritu v oblasti politiky)

•

Díky blogu mám vliv na lidi a jejich rozhodnutí (bloger sám sebe považuje za
názorovou autoritu, spojeno s funkcí nástroje)

•

Máte názorový vliv na lidi ve svém okolí? (přímá otázka na to, zda se bloger
obecně vnímá jako názorová autorita, výrazný indikátor)

4.3.6.1 Lidé z mého okolí se mě často ptají na názor či radu ohledně politiky

Při analýze výsledků se ukázalo, že vzorek blogerů byl poměrně apoliticky laděný.
Pouhých 30 % uvedlo, že se jich lidé ptají na politické názory a rady. Ze čtyř
blogerů, kteří odpověděli „rozhodně ano“, byly tři ženy a jeden muž, polovina z nich je
členem politické strany (KDU-ČSL a KSČM), všichni se účastnili voleb. Co je pro nás
důležité, neuvedli, že by se prostřednictvím blogu snažili své čtenáře přesvědčit, koho
mají volit.

148

(Katz, 1957) Vycházel jsem z překladu B. Říchové a J. Jiráka uveřejněném v publikaci Říchová, B.,
Jirák, J. Politická komunikace a media. Praha: Karolinum 2000 (viz použitá literature)
149
(Reifová, a další, 2004 stránky 288 - 290) heslo tok komunikace dvoustupňový
150
(Kunczik, 1995 stránky 189 - 198)
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Jsem dotazován na názor ohledně politiky
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Graf 7 - Lidé se mě ptají na názor ohledně politiky

S délkou blogování se odpověď na tuto otázku nijak výrazně nemění. Ukazuje se,
nikterak překvapivě, že blogeři, kteří jsou vyhledáváni pro radu ohledně politiky, byli
aktivnější při vyhledávání informací o politice. Celých 79 % jich aktivně vyhledávalo
informace (53 % nejen na internetu), oproti pouhým 38 % mezi blogery, které okolí o
názor na politiku často nežádá. To potvrzuje předpoklad, že „názorovými vůdci jsou
aktivní jedinci, kteří vyhledávají informace.“151
4.3.6.2 Díky blogu mám vliv na lidi a jejich rozhodnutí

Třetina respondentů (21 blogerů, 32 %) se domnívá, že díky blogu mají vliv na
čtenáře a jejich rozhodování. Skepse k vlivu na čtenáře blogu výrazně klesá po
prvním roce blogování, poté již pouze nepatrně. U zkušených blogerů (kteří uvedli, že
blogují tři roky a déle), jsou pak výsledky podobné, jako u celkového vzorku.

151

(Kunczik, 1995 str. 190)
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Názorový vliv zkušených blogerů
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Graf 8 - Díky blogu mám vliv na lidi a jejich názory (blogeři, kteří blogují tři a více let)

Dále je zde vysledovatelná mírná souvislost s důležitostí, kterou bloger klade své
blogerské činnosti: 81 % těch, pro které blogování není (nebo spíše není) důležité, se
domnívají, že skrze blog nemají (nebo spíše nemají) vliv na své čtenáře. U těch, pro
které je blogování důležité, se naopak ukázala o něco vyšší důvěra v to, že jejich blog
má vliv na názory lidí (45 %).
Blogeři, kteří jsou přesvědčeni o účinku svého blogu na čtenáře, vykazovali vyšší
tendenci změnit kvůli volbám v roce 2006 změnit své návyky ohledně blogování na
politická témata (43 % blogerů) ve srovnání s pouhými 19 % těch, kteří jsou ke vlivu
svého blogu skeptičtí. To potvrzuje hypotézu 2.
4.3.6.3 Máte názorový vliv na lidi ve svém okolí?

Tato otázka se dotazovala poměrně přímo na nejobecnější rys (názorové autority)
názorového vůdcovství, pochopitelně se jedná opět o sebehodnocení.
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Graf 9 - Máte názorový vliv na lidi ve svém okolí?

Ukazuje se, že většina blogerů (54 %) se označuje za názorovou autoritu. Dále se
ukázalo, že pro blogery, kteří sami sebe označili za názorovou autoritu, bývá blogování
důležitější, než pro ty, kteří nejsou o svém vlivu na okolí přesvědčeni.
Tabulka 2 - Důležitost blogování pro názorové autority

Názorové autority152

Ostatní

Blogování je pro mě (spíše) důležité

17 (60 %)

15 (43 %)

Blogování pro mě (spíše) není důležité

11 (40 %)

20 (57 %)

Z těchto dat lze konstatovat na jistou tendenci blogerů domnívat se, že mají vliv na
okolí. Bez srovnání s kontrolní skupinou ovšem nelze říci, zda je mezi blogery vyšší
nebo nižší procento těchto domnělých názorových autorit. Také ke konstatování
skutečného účinku blogů je potřeba prozkoumat právě pohled konzumentů blogů – tedy
čtenářů.

152

V tomto případě myslím názorovými autoritami ty blogery, kteří odpověděli „rozhodně ano“ nebo
„spíše ano“ na otázku „Máte názorový vliv na lidi ve svém okolí?“
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4.4 Průzkum čtenářů
Hned na začátku je užitečné připomenout faktory, které měly vliv na složení vzorku a
potažmo i na odpovědi respondentů.
•

Průzkum byl dobrovolný – čtenáři, kteří se jej účastnili, předem věděli, že se
bude týkat blogů. Ti, kteří mají s blogy lepší zkušenosti, mohli spíše inklinovat
k jeho vyplnění.

•

Průzkum je zaměřen na čtenáře blogů a tak byl i prezentován – nesmí nás tedy
překvapit, pokud, bude vysoký podíl těch, kteří čtou blogy pravidelně apod.

•

Na dotazník odkazovaly technické magazíny – díky Technet.cz a Interval.cz
vyplnilo dotazník 73 % respondentů, zbývajících 27 % přišlo z blogů. Lze tedy
očekávat zájem o nové technologie a vyšší počítačovou gramotnost.

4.4.1 Čtenářské návyky
Čtenáři se nejprve vyjádřili k obecným otázkám ohledně čtení blogu. 38 % z nich
považuje blogy obecně 153 za důvěryhodné zdroje informací (pouze 2 % uvedla
„rozhodně ano“). Za zmínku stojí, že ti čtenáři, kteří blogují nebo v minulosti blogovali,
označují blogy za důvěryhodné častěji – dohromady 49 % (1 % „rozhodně ano“).
Dále se potvrdilo, že čtenáři blogy nepaušalizují. Na otázku „Mám několik blogů,
kterým opravdu důvěřuji“ odpovědělo kladně přes 70 %. Většina čtenářů také uvedla, že
čte blogy pravidelně (32 % rozhodně ano, 32 % spíše ano).
Naopak pouhých 26 % respondentů se označilo za „zanícené čtenáře blogů.“ Obvykle
šlo o ty, kteří blogy čtou již delší dobu – 30 % zanícených čtenářů čte blogy dva roky,
42 % zanícených čtenářů tři roky a déle. Navíc se ukazuje, že „zanícení čtenáři“ se
téměř překrývají se skupinou blogerů – pouhých 28 % z nich nikdy neblogovalo, plných
58 % bloguje aktivně.
Vzorek respondentů lze tedy označit za pokročilejší čtenáře blogů. Nejčastěji (52 %) jde
o lidi, kteří čtou blogy dva a více let, 18% menšinu tvoří lidi, kteří mají s blogy méně
než roční zkušenost.

153

Jde o významnou paušalizaci, které je v případě blogů vždy komplikovaná. O poznání komplexněji
jsem k důvěryhodnosti blogů přistoupil v druhém výzkumu čtenářů (2008), viz kapitola 5
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Graf 10 - Mám několik blogů, kterým opravdu důvěřuji

4.4.2 Politická angažovanost
Abych ověřil, zda mělo psaní blogerů o politice účinek na čtenáře blogů, ptal jsem se
čtenářů na podobné otázky týkající se politiky. Ukázalo se, že politická angažovanost je
o nepatrně málo nižší, než u blogerů. 58 % čtenářů chodí vždy k volbám, 15 % chodí
k volbám někdy a jedno procento čtenářů (sedm, všichni z nich zároveň blogeři) jsou
členem politické strany.
Občanská demokratická strana vedla i mezi čtenáři (38 %, popřípadě 54 % z těch, kteří
šli k volbám). Dále se vysoko umístila Strana zelených (10 % respondentů, respektive
15 % voličů). Třetí stranou byla ČSSD, pro kterou hlasovalo 5 % respondentů, tedy 7 %
voličů. 18 % respondentů nebylo v roce 2006 oprávněno volit a 11 % respondentů
oprávněných volit se voleb neúčastnilo.

4.4.3 Blogy a politika z pohledu čtenářů
Pro můj průzkum je klíčové, jak čtenáři vnímali. Ukazuje se, že, přestože jsou čtenáři
nakloněni vnímat blogy obecně pozitivně, jak naznačují výše zmíněné výsledky, jsou
poměrně skeptičtí, co se týče politických blogů. Pouhých 22 % čtenářů uvedlo, že při
rozhodování o tom, koho volit, četli i blogy (odpověď „rozhodně ano“ 3 %, „spíše ano“
19 %), zatímco 55% většina odpověděla rezolutním „rozhodně ne.“
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Ještě markantnější je tato skepse v odpovědi na otázku, zda blogy hrály roli při
rozhodování, koho volit. Pouhé jedno procento respondentů uvedlo, že „rozhodně ano“,
zatímco plných 74 % odpovědělo, že „rozhodně ne“

Při rozhodování o politice četli i blogy
3
1%

16
4%

89
21%

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

305
74%

Graf 11 - Při rozhodování koho volit hrály (blogy) roli při mém rozhodování

A konečně, jsa dotázáni na přímý vliv blogu na změnu jejich politického přesvědčení,
pouhý jeden respondent (ze 413 odpovídajících, tedy méně než 0,25 %)
„rozhodně ano.“

55

uvedl

Bakalářská práce

1
0%

Nástup blogů na českou mediální scénu

Změna politického názoru na základě blogů
5
1%
28
7%
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

379
92%

Graf 12 - Při rozhodování koho volit jsem na základě blogů změnil(a) své hlasování ve volbách 2006

Necelá čtvrtina respondentů uvádí, že na blozích našla zajímavé nebo užitečné
informace relevantní k jejich rozhodování před volbami (2 % „rozhodně ano“, 22 %
„spíše ano“). Plná polovina ale říká, že při politickém rozhodování jim blogy žádné
zajímavé nebo užitečné informace rozhodně nepřinesly. Přitom 55% většina z nich vždy
chodí k volbám a čtvrtina z nich (24 %) se dokonce považuje za zanícené čtenáře blogů.
Je tedy zřejmé, že přestože velké procento respondentů bere blogy jako důležitou
součást svého mediálního života (čte je pravidelně, mají své oblíbené blogy, kterým
opravdu důvěřují), politika, alespoň co se roku 2006 týče, nebyla na blozích zdaleka
nejvyhledávanějším tématem.

4.5 Čtenáři a blogeři – názorové autority?
Abych zkontroloval, zda je výskyt názorových autorit mezi blogery nadprůměrný,
zařadil jsem shodnou otázku („Máte názorový vliv na lidi ve svém okolí?“) i do
průzkumu čtenářů. Ukazuje se, že přesvědčení o svém názorovém vlivu jsou
respondenti čtenářského průzkumu přesvědčeni podobně jako dotazování blogeři.
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Mám názorový vliv (čtenářský průzkum)
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Graf 13 - Máte názorový vliv na lidi ve svém okolí?

Nezapomínejme, že mezi respondenty čtenářského průzkumu je také 160 blogerů a 48
bývalých blogerů. Vyřadíme-li je na chvíli, dostaneme nepatrně nižší hodnoty (9 %
„rozhodně ano“, 47 % „spíše ano“). Zdá se tedy, že v přesvědčení o vlivu na své okolí
se, alespoň v případě mého průzkumu, blogeři neliší výrazně od „neblogerů“. Čerpaje
pouze ze čtenářského průzkumu, vytvořil jsem následující graf.
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Graf 14 - Je mezi blogery vyší podíl názorových autorit?
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Zvláště u těch, kteří rozhodně souhlasí s tvrzením, že mají vliv na lidi ve svém okolí, je
znatelný nárůst (více než dvojnásobný) u skupiny blogerů oproti skupině neblogerů.
Jinak jsou hodnoty vyrovnané.

4.6 Závěry
Při rozpoznávání názorových autorit jsem se setkal s podobnými problémy, které tuto
teorii provázejí154 už od jejího vzniku. Při analýze toho, jak čtenáři hodnotí vliv médií
na svou osobu, je také dobré mít na paměti efekt třetí osoby155, v tomto případě tendenci
respondentů podceňovat svou ovlivnitelnost a naopak přeceňovat ovlivnitelnost
ostatních.
Přesto se zdá zřejmé, že blogy v Česku nejsou kanálem vyhledávaným pro politické
zpravodajství a názory, nejsou místem politické diskuze, nebo alespoň v roce 2006
nebyly (tolik k hypotéze 5). Data ovšem ukázala, že čtenáři blogů si aktivně vybírají
určité blogy, kterým důvěřují, a že nezobecňují blogy do jedné kategorie.
Podíl názorových autorit mezi blogery byl vyšší, než mezi neblogery, rozdíl ovšem
nebyl natolik markantní, aby z něj šlo činit širší závěry (hypotéza 1). Ukazuje se ovšem,
že blogeři, kteří jsou přesvědčeni o vlivu svého blogu, před volbami častěji začali psát o
politice, než blogeři, kteří o vlivu svých zápisků na čtenáře nejsou přesvědčeni
(hypotéza 2).
Blogeři, kteří se považují za názorové autority pro své okolí, byli aktivnější při
vyhledávání informací, což je v souladu s rysem názorových autorit: „…se více zajímají
o informace z oficiálních prostředků mediální komunikace a mají více znalostí,“156 a
rovněž v souladu s hypotézou 3.

154

(Jirák, a další, 2000 str. 88)
(Davison, 1983)
156
(Reifová, a další, 2004 str. 289)
155
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Graf 15 - Vyhladávání informací o politice na základě přesvědčení blogera o svém vlivu na okolí

Přestože se většina hypotéz alespoň částečně potvrdila, větší význam měl tento průzkum
jakožto odrazový můstek pro průzkum další. Ukázal totiž, že blogy jsou příliš pestrým
médiem na to, aby analýza relativně malého vzorku čtenářů mohla zachytit výraznější
souvislosti při zaměření na jedinou oblast, v tomto případě na politiku.
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5 Průzkum: čtenáři coby aktivní konzumenti
blogů
„Kdyby nebylo vynalezeno blogování, někdo by je býval musel vynalézt.“
R.Scott Hall157
Výsledky předchozích dvou průzkumu byly v mnohém zajímavé. Ukázalo se však, že
česká blogerská scéna není zaměřená na politické dění tak, jako je tomu například u
blogosféry americké158. Také zpětná vazba od respondentů mne utvrdila v tom, že by
bylo užitečné prozkoumat návyky čtenářů blogů podrobněji a komplexněji. Proto jsem
se rozhodl uskutečnit třetí dotazníkový průzkum. Zaměřil jsem se v něm na srovnání
blogu s ostatními, zavedenými a tradičnějšími on-line médii. Protože blogy jsou velice
pestrým kanálem a samotná otázka typu „Věříte blogům?“ je tím pádem příliš obecná,
vágní a nejasná, rozhodl jsem se také vzít v úvahu tyto odlišnosti a rozlišovat blog na
základě toho, k čemu jej čtenář používá nebo jak se k němu dostal. V neposlední řadě
jsem chtěl prozkoumat, jak se mění některé čtenářské návyky čtenářů blogerů v
závislosti na čase a na jejich zkušenosti.
Ideální situace by nastala, pokud bychom mohli dotazník rozeslat právě čtenářům, kteří
četli konkrétní blog. Jak již ale bylo zmíněno, značná část čtenářů se na blogy dostane
skrze vyhledávače a nejedná se tedy o pravidelné čtenáře daného blogu. Diskuze s
odborníky a několik pokusných dotazníku také ukázaly, že čtenáři často nejsou s to
jmenovat, na kterém blogu příslušný článek četli. I z toho důvodů jsem druhý průzkum
zaměřil pouze na čtenáře blogů, což lépe reflektuje pestrost blogosféry a mapuje její
vnímání veřejností.

5.1 Hypotézy
Hlavní hypotézou druhého čtenářského průzkumu bylo, že blogy se stávají běžnou
součástí on-line mediálního trhu a čtenáři už nejenže vědí, co to je blog, ale ze
zkušenosti už posuzují jeho použitelnost případ od případu a blog od blogu. Výzkum
dále hledá, zda má blog vliv na čtenáře, například co se týče vyhledávání nebo
rozhodování, a podle čeho čtenář určuje, zda má blogu věřit.
157
158

(Hall, 2006 str. 151) ”If blogging had not been invented, someone would have had to invent it
(Hall, 2006 stránky 37-56)
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Konkrétní hypotézy:
1. Čtenáři budou číst blogy především kvůli zajímavým informacím.
2. Experti na určitou oblast budou častěji hodnotit kladně přínos blogu v jejich
oboru.
3. Čím déle jsou lidé čtenáři blogů, tím spíše budou považovat informace z blogu
za užitečné.
4. Blogy budou hodnoceny pozitivněji, než tradiční on-line média, v případě
hledání inspirace a originálních postřehů.
5. Blogy jsou vizuálně rozpoznatelné na první pohled.
6. Používání technologie RSS umožní uživatelům snadnější čtení blogů. Čtenáři,
kteří čtou blogy déle, budou RSS ke sledování nových příspěvku používat
častěji.
7. Uživatele budou posuzovat důvěryhodnost daného blogu podle osobních
zkušeností, stylu psaní a neanonymity. Vzdělanější čtenáři, případně experti na
média a technologie, budou klást důraz na uvedení zdroje.
Dále jsem vyšetřoval, které rysy blogů vnímají čtenáři jako pozitivní a které jako
negativní. Zde jsem skutečně nevěděl, jak budou výsledky vypadat, předpokládal jsem
nicméně na základě osobních zkušeností, že čím déle budou lidé blogy číst nebo čím
více se budou orientovat v médiích, tím častěji bude převažovat odpověď ambivalentní,
souhlasící s dvojsečností daného rysu159.

5.2 Metodika
V zájmu zachování alespoň částečně kompatibility a komparability s předchozími
průzkumy jsem využil k získání odpovědi respondentů stejnou službu, tedy
FormSite.com 160 . Vybaven zkušenostmi z předchozích průzkumů, rozdělil jsem
dotazník na tematické celky a rovněž jsem provedl předprůzkum, po jehož analýze a
pročtení zpětně vazby zúčastněných jsem dotazník mírně zkrátil, upravil a doplnil o
některé položky, tak, aby se každý respondent mohl ztotožnit alespoň s jednou
nabízenou odpovědí.

159

Viz kapitola 2.3.1
Služba FormSite.com mezitím nabídla některé nové možnosti analýzy výstupu, které jsem použil ke
zpřístupnění výsledku průzkumu.

160
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Pilotní studie a konzultace dotazníků proběhla v prvních týdnech měsíce dubna.
Průzkum probíhal od 22. do 27. dubna 2008, díky laskavosti mých nadřízených byl
odkázán ze tří článků161 na serveru Technet.iDNES.cz. Celkem se průzkumu zúčastnilo
339 čtenářů Technet.cz. Po odfiltrování dotazníků nedokončených, nekompletních či
zřetelně záměrně falešných jsem získal 238 dotazníků.

5.3 Výsledky
Díky dostatečné účasti čtenářů a relativně rozsáhlému dotazníku jsem získal
k průzkumu více dat, než je možné pro potřeby bakalářské práce analyzovat. Slovy
Miroslava Dismana, „každý výzkum testuje jen omezený soubor hypotéz a tyto testy
představují jen omezenou množinu sociologicky relevantních kombinací sebraných
proměnných.“162 Mnohá data budou tedy analyzována pouze zběžně, zdaleka nebudou
vyšetřeny všechny možné souvislosti, ale zejména ty, které souvisejí s předmětem
průzkumu a hypotézami.

5.3.1 Analýza vzorku
Vzhledem k zaměření serveru Technet.cz je logické, že zkoumaný vzorek má svá
specifika. Než přistoupíme k analýze výsledků a ověřování hypotéz, považuji za vhodné
tyto charakteristiky zdůraznit. Mezi respondenty výrazně převažovali muži (84 %).
Pouze 53 % respondentů nikdy nepsalo blog, 14 % jej psalo, ale jiš neudržuje, a třetina
(33 %) stále aktivně bloguje.
Respondenti byli také naprůměrně vzdělaní. 71 % z nich má maturitu, čtvrtina
respondentů má dokončenou vysokou školu, dalších 27 % vysokou školu studuje.
Tabulka 3 - Vzdělání respondentů

Nejvyšší dosažené vzdělání

Počet respondentů

žádné

6

základní škola

8

základní škola (nyní studuji střední školu)

55

maturita/výuční list

46

161

Články Průzkum důvěryhodnosti blogů. Poznáte internetový deníček?(24.4. 2008), 25 nejlepších
internetových novinek. Služby, které využijete(23.4. 2008) a Webujeme: Seznamte se po internetu
(22.4.2008). Odkazy z článků jsou speciálně upraveny tak, aby při analýze bylo poznat, ze kterého
odkazu respondent přišel. Při zběžné analýze se ovšem ukázalo, že nejsou mezi těmito skupinami žádné
výraznější rozdíly.
162
(Disman, 2002 str. 175)
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maturita (nyní studuji vysokou)

64

vysoká škola (VŠ, VOŠ)

59

Celkový součet

238

Velká část respondentů je již zkušenými čtenáři blogů. Více než polovina z nich (52 %)
čte blogy více než dva roky, pouze sedm procent čtenářů nemá s blogy žádné
zkušenosti.

Jak dlouho čtete blogy?
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Graf 16 – Jak dlouho již čtete blogy? (N=238)

Také zájmy respondentů byly ovlivněny cílovou skupinou magazínu Technet.
Nejoblíbenější byly zájmy o elektroniku a techniku (94 %; 23 % respondentů se
označilo za experty), média (79 %) a fotografování (62 %).

5.3.2 Jaká média čtenáři sledují
Na základě pilotního výzkumu jsem zařadil také otázku na čtenářské návyky.
Respondent měl na výběr (multiple choice) z: české blogy, zahraniční blogy, české
internetové

zpravodajství,

zahraniční

internetové

zpravodajství, jiné zahraniční zpravodajství.

63

zpravodajství,

jiné

české
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Graf 17 - Co respondenti pravedlně sledují (absolutní čísla)

Vysoké procento českého internetového zpravodajství (83 %) je pochopitelné, vždyť
respondenti k průzkumu přišli právě ze zpravodajského portálu iDNES.cz. Druhým
nejvíce sledovaným médiem jsou české blogy (63 % respondentů) a za nimi následuje
další české zpravodajství (41 %). Stejný sestupný trend je u zahraničních zdrojů –
nejprve zpravodajství, pak blogy a nakonec další zahraniční zpravodajství. Při podrobné
analýze v souvislosti se zájmy čtenářů se ukázalo, že experti v oblasti techniky mají o
něco vyšší podíl sledování zahraničních blogů (35 %), než je průměr (22 %). Naopak u
těch, kteří se označili jako experti na média, se podobná výraznější souvislost
nepotvrdila.

5.3.3 Jak čtenáři vnímají blogy
Je patrné, že respondenti průzkumu mají relativně bohaté zkušenosti s blogy. Jaké jsou
tedy jejich zkušenosti? Ptal jsem se na důvěryhodnost, nezaujatost, přesnost, zajímavost
a vtipnost. Otázka se ptala na blogy obecně, konkrétní situace řeší až pozdější část
dotazníku.
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Obecné vnímání blogů čtenáři
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Graf 18 - Blogy obecně považuji za:

Nejčastěji hodnotí respondenti blogy jako zajímavé: 29 % si myslí, že jsou rozhodně
zajímavé, dalších 62 % je považuje za spíše zajímavé. Dohromady 91 % tedy považuje
blogy za zajímavé. Také vtipnost blogů je hodnocena vysoko (80 %). Důvěryhodnost je
naopak relativně nízká, 43 %, přesnost pouhých 23 %. Nikdo z respondentů nezvolil
možnost, že blogy jsou obecně přesné. Nejníže se umístila nezaujatost blogerů, obecně
v ní věří pouze 15 % respondentů. Potvrzuje se tedy hypotéza 1.
Pokud dále zkoumáme, jak se mění tyto hodnoty v závislosti na zkušenosti čtenáře
blogu163, zjistíme zřetelné souvislosti. Čtenáři, kteří čtou blogy déle, v ně mají výrazně
větší důvěru, zatímco ti, kteří s blogy nemají žádnou zkušenost, jsou k nim obvykle až
rezolutně skeptičtí. Z těch, co nikdy nečetli blog, pouze 11 % považuje blogy obecně za
důvěryhodné. Po roce čtení je tento podíl již 50 % a u těch, kteří čtou blogy tři roky a
déle se vyšplhal na 58 %.

163

V tomto případě hodnocené tím, jak dlouho již blogy čte.
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Důvěryhodnost blogů v závislosti na čase
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Graf 19 - Důvěryhodnost blogů obecně v závislosti na čase

Podobný graf je ještě výraznější u veličiny hodnotící zajímavost blogu.

Zajímavost blogů v čase
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Graf 20 - Zajímavost blogů obecně v závislosti na čase
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Podobné stoupající křivky (ačkoli ne tak strmé) získáme i při analýze vtipnosti,
přesnosti a nezaujatosti, viz Přílohy. Lze konstatovat, že obecně se zkušenosti čtenářů
s blogy zlepšují v čase,164 čímž se potvrzuje hypotéza 3.

5.3.4 Podle čeho čtenáři blog posuzují
Pro dotaz na kritéria, která čtenář bere v úvahu při určování důvěryhodnosti daného
blogu, jsem výjimečně použil otevřenou otázku a umožnil respondentům uvést
libovolný výčet takových znaku. V neprospěch multiple-choice otázky hovořila
především její návodnost: pokud by měl respondent výčet kritérií, která lze brát v úvahu
při posouzení důvěryhodnosti, zaškrtl by možná všechny možnosti, které by připadaly v
úvahu, ačkoli o nich třeba nikdy neuvažoval nebo je využívá jen zřídka. Takto jsem sice
možná odradil některé respondenty, ale výsledkem je zajímavý a nepříliš zkreslený
vhled do hodnocení důvěryhodnosti blogů (a potažmo on-line médií obecně).
Na základě pečlivé analýzy jednotlivých odpovědí jsem vytvořil 22 kritérií, každý
čtenář uvedl průměrně 1,6 kritérií (minimum nula, maximálně pět). 21 respondentů
nevyplnilo žádný smysluplný údaj. Výsledky shrnuje následující graf:

Podle čeho čtenář posuzuje důvěryhodnost blogu
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Lze pochopitelně namítnout, že ti, které blogy po roce nezaujaly, přestali všechny blogy číst a
obloukem se vyhnuli i dotazníku o blozích. Domnívám se ale, že výsledky přesto ukazují, že dlouhodobí
uživatelé mají s blogy pozitivnější zkušenosti než uživatelé krátkodobí.
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Mezi nejčastěji oceňované rysy, které zvyšují důvěryhodnost blogu, tedy patří uvedené
zdroje a uvedené info o autorovi (obojí 25 %). Vysoce je hodnocen fakt, že čtenář zná
autora (21 %). Mezi další často uváděná kritéria patří styl psaní, srovnání165, doporučení
(reference) ostatních a kvalifikace či vzdělání blogera. Pouhých pět procent čtenářů
uvedlo, že posuzuje důvěryhodnost blogu podle komentářů (konverzace) na blogu, věku
blogera, počtu článků v archivu nebo doméně, na které je blog hostován. Tím došlo
k ověření části hypotézy 7.
Respondenti, kteří se označili jako experti na média, uvedli uvádění zdroje coby
kritérium častěji, než byl průměr (33 %, průměr 25 %). Naopak ti, kteří se „rozhodně
zajímají“ o politiku, uvádění zdroje obvykle nevyžadovali (pouze 10 % jich uvedlo
zdroj jako znak, podle kterého by se při určování důvěryhodnosti řídili). V ostatních
oblastech nebyly výsledky nijak vypovídající. Například ti, kteří se zajímají o fotografii,
nepřikládali znatelně vyšší důraz na grafické zpracování blogu oproti těm, kteří se o
fotografii nezajímají apod. Hypotéza 7 je tedy částečně potvrzena.

5.3.5 Vizuální rozpoznatelnost blogu
Jak už jsme zjistili, definice blogu se rozcházejí a blogy samotné jsou velice pestrým a
nejednotným

žánrem.

rozpoznatelný“

166

Podle

Halla

je

blog

„těžko

popsatelný

ale

snadno

. Mluví pochopitelně i o dalších prvcích (blogroll, periodicita), do

průzkumu jsem se nicméně rozhodl zařadit otázku ověřující, zda jsou čtenáři schopni
rozpoznat blog na první pohled, pouze podle uspořádání webové stránky. K tomu účelu
jsem vytvořil167 snímky stránek, se kterými uživatelé přicházejí běžně do styku: článek
ve zpravodajském médiu, článek v otevřené encyklopedii Wikipedia.org, položku
v elektronickém obchodě a článek na publicistickém serveru. Na stránce dotazníku (viz
příloha) pak recipienti vybírali, které z obrázků jsou podle nich snímkem blogů a které
ne. Z blogů jsem zařadil dva „A-list“168 blogy zahraniční, jeden náhodně zvolený blog
z portálu bloguje.cz, známý169 český blog Ostravak a blog z portálu idnes.cz.

165

Srovnání: čtenář si srovnává nové informace z blogu s informacemi z jiných zdrojů, případně se svou
zkušeností.
166
(Hall, 2006 str. 3)
167
K sejmutí bitmapového obrazu stránky jsem použil Firefox s doplňkem Fireshot, k následné úpravě
obrázků Adobe Photoshop. Cílem bylo obrázek dostatečně zmenšit a rozmazat text, aby identifikace
proběhla pouze na základě rozložení (layoutu) stránek.
168
Jako „A-List“ blog se označuje takový, který patří mezi nejoblíbenější a nejčtenější na světě. Vycházel
jsem z hodnocení Technorati (http://technorati.com/pop/blogs/, 12.4.2008)
169
Blog na adrese ostravak.bloguje.cz navštívilo podle služby Toplist.cz přes 3 458 000 lidí (k 12.4.2008)
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Při analýze výsledků170 je jasné, že uživatelé si již zvykli na typické blogy a dokáží je
rozpoznat na první pohled. Nejsnáze identifikovaným blogem z výběru byl graficky
výrazný blog Looney.bloguje.cz (81 % respondentů poznalo, že jde o blog), velice
dobře si vedl také blog iDNES.cz (79 % respondentů jej identifikovalo jako blog), a to i
přes grafickou podobnost s portálem iDNES. Naopak dva známé zahraniční blogy byly
identifikovány správně pouze v 16 % (Huffington Post) a 22 % (Lifehacker). Nutno
dodat, že tyto blog, zvláště Huffington Post, skutečně připomínají spíše zpravodajský
portál či on-line magazín, a to nejen graficky. Z českých stránek dopadly nejhůře
Britské listy, které 49 % respondentů identifikovalo jako blog, pravděpodobně kvůli
jejich převážně textovému charakteru a navigaci umístěné na pravé straně stránky.
Lidé, kteří čtou blogy déle, si při rozpoznávání blogů vedli někdy lépe, ovšem nijak
výrazně, a v některých případech měli naopak horší odhad 171 . Další souvislosti
(například mezi zájmy čtenářů nebo jejich čtenářskými závislosti) byly zanedbatelné a
neprůkazné.

5.3.6 Srovnání důvěryhodnosti blogů s tradičními on-line médii
Za jednu z nejpřínosnějších analýz této práce považují srovnání důvěryhodnosti
tradičních on-line médií a blogů. Průzkumy, se kterými jsem se dosud setkal, obvykle
pokládaly velice obecné a vágní, nebo naopak příliš konkrétní otázky. Pokusil jsem se o
kompromisní přístup. Vybral jsem deset typů informací, se kterými se čtenáři mohou
jak v magazínech a zpravodajství, tak v tisku setkat:
•

Kladná recenze výrobku

•

Záporná zkušenost s výrobkem

•

Problémy s reklamacemi v obchodě

•

Informace o chybě v médiích

•

Stížnost na určitého člověka

•

Informace o změně zákona

•

Nápad na výlet

•

Recept na netradiční jídlo

•

Výsledek sportovního utkání

170

Kompletní výsledky rozpoznatelnosti blogů jsou kvůli rozsahu a grafice umístěny v přílohách.
Například právě u nejlépe rozpoznaného blogu (Looney.bloguje.cz) si zkušení čtenáři blogů nebyli
jistí častěji, než ti, kteří blogy nikdy nečetli. Můžeme spekulovat, že stereotypy ohledně vzhledu blogů
ustupují s delší zkušeností s blogy.
171
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Předpověď trendů do budoucna

Respondenti měli za úkol určit, jak by považovali článek na daně téma důvěryhodný,
kdyby pocházel z blogu nebo tradičního on-line média. Dotaz byl formulován
následovně: „Řekněme, že vyhledáváte určitou informaci pomocí internetového
vyhledávače. (…)“ Tím jsem zároveň nasimuloval reálnou situaci (model PULL), ve
které se, jak už bylo řečeno, mnohé rozdíly mezi blogy a tradičními médií stírají.
Pro analýzu výsledků jsem dlouho hledal vhodné matematické, statistické a grafické
vyjádření. Kráčelo mi o zachycení pestrosti odpovědi a jejich rozptylu, což obyčejný
průměr nedokáže, ačkoli o mnohém vypovídá. Také koláčový graf zobrazující podíl
respondentů, kteří v daném případě preferovali blogy nad ostatními médií, média nad
blogy, případně dali oběma médiím stejné ohodnocení, nezachycoval vše, co zdrojová
data umožňují analyzovat. Konečně jsem přišel s nápadem na zobrazení četnosti
jednotlivých kombinací odpovědí v prostoru. Graf zachycuje jak rozptyl názorů, tak
jejich intenzitu, a nenechává žádnou odpověď na pospas statistickému průměru. Navíc
je vizuálně atraktivní a na první pohled snadno čitelný.
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Ilustrace 3- Jak číst grafy (na ukázce je zobrazena důvěryhodnost předpovědí trendů do budoucna)

Zdrojová data jsem připravil v programu Microsoft Excel 2007 s použitím nástroje
Kontingenční tabulka a vestavěného programovacího jazyka. Požádal jsem o pomoc
přítele Jiřího Zemánka, programátora a studenta ČVUT, který z vyexportovaných dat na
základě mých instrukcí vytvořil grafické znázornění těchto dat v aplikaci MatLab.
Použil k tomu extrapolaci výšky vrcholu (osa z) na základě četnosti jednotlivých
kombinaci (umístěných na osách x, y), výškám poté přiřadil barvy podle určeného
spektra (colormap). Výsledné zobrazení se tak podoba mapě pohoří, je to pohled shora
na 3D model odpovědí, kde výška reprezentuje počet respondentů.
Kromě toho jsem grafy doplnil o průměrné známky a „koláče“ vyjadřující podíl čtenářů,
kteří v dané kategorii hodnotili blogy jako důvěryhodnější než média ostatní a naopak,
případně dali oběma stejnou známku. Údaje jsou přehledně vyjádřeny v tabulce:
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Průměrná známka

Vyšší známka pro:

Typ informace

blogy

zprav

blog

stejně

zprav172

Informace o změně zákona

2,32

3,43

2%

24 %

74 %

Výsledek sportovního utkání

2,95

3,66

2%

44 %

54 %

Předpověď trendů do budoucna

2,25

2,64

6%

55 %

39 %

Stížnost na určitého člověka

2,19

2,52

16 %

38 %

46 %

Kladná recenze

2,71

2,92

17 %

46 %

37 %

Záporná zkušenost s výrobkem

2,89

3,03

17 %

55 %

28 %

Informace o chybě v médiích

2,79

2,97

18 %

49 %

33 %

Problémy s reklamací

2,97

3,13

20 %

49 %

31 %

Recept na netradiční jídlo

3,06

3,00

24 %

60 %

16 %

Nápad na výlet

3,22

2,97

31 %

61 %

8%

5.3.6.1 Kde vítězí tradiční online média

Nejvýraznější příklon k tradičním médiím vykazují čtenáři při vyhledávání informací
„oficiálnějšího“, nearbitrárního charakteru. Při vyhledávání informací o změně zákona
(74 %) nebo výsledku sportovního utkání (54 %) většina lidí preferuje tradičnější zdroje
informací nad blogy.

172

Označuje on-line zpravodajství, magazíny, zkrátka „tradičnější on-line média“, což je můj termín pro
označení on-line médií, které mají v Česku delší tradici, než blogy.
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Graf 21 - Důvěryhodnost informací v tradičních on-line médiích a blozích

Vidíme, že odpovědi jsou téměř všechny vpravo dole pod osou kvadrantu, a tradiční online média zde dostala druhou nejvyšší známku. Byl zde také nejvyšší rozdíl
průměrných známek (blogy zde ztrácí 32 %).
Důvodem je pravděpodobně to, že lidé na blozích hledají názory, zajímavosti, zábavu a
inspiraci. Informace z blogů ale většina nehodnotí obecně jako přesné (77 % čtenářů
hodnotí blogy obecně jako spíše nepřesné nebo rozhodně nepřesné). U informací, které
jsou objektivně jednoznačné, je zřetelná dominance tradičních médií, co se
důvěryhodnosti týče173.
5.3.6.2 Kde se blogy a tradiční online média doplňují

Ve většině případů ovšem rozdíly mezi blogy a tradičními médii nebyly tak výrazné. U
recenze výrobku, ať už kladné či záporné, u informací o chybě v médiích nebo u
problémů s reklamací dávala značná část respondentů oběma stejné hodnocení.

173

Z žurnalistického hlediska je pozoruhodné, že jde o typické případy, kdy médium přebírá (nebo může
přebírat) informace ze servisu tiskových agentur.
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Znamená to tedy, že přestože si blogy v těchto oblastech již vybudovaly nějakou
důvěryhodnost, není to na úkor důvěryhodnosti tradičních médií.

Graf 22 - Informace o chybě v médiích

Lze tedy usuzovat, že konzumenti médií berou blogy jako relativně důvěryhodné zdroje
informací o názorech. Důvěryhodnější pro ně nadále jsou tradiční média.
5.3.6.3 Kde blogy vedou

Jak už naznačily výsledky obecného vnímání blogů (Graf 18), čtenáři vysoce hodnotí
zajímavost informací získaných z blogů. Proto nepřekvapí, že právě v této oblasti blogy
porazily tradiční on-line média.
Při vyhledávání receptu na netradiční jídlo získaly blogy nepatrně lepší známku, než
tradiční média (blogy 3,06, tradiční média 3,00, 2% rozdíl) a 24 % respondentů
upřednostnilo blogy, zatímco jen 16 % upřednostnilo tradičnější média. Nejlepší
známku pak blogy získaly v kategorii „Nápad na výlet“, kdy téměř třetina respondentů
dala přednost blogům. V obou těchto případech je ale vysoký podíl těch, kteří dali
blogům i tradičnějším on-line médiím stejné známky (60 %, respektive 61 %).
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Graf 23 - Nápad na výlet

Z grafu je evidentní, že přestože blogy získaly často vyšší známku, než tradičnější
média (více odpovědí vlevo nahoře od osy kvadrantu), ostatní on-line média na
důvěryhodnosti neztrácejí. Blogy jsou častěji ohodnoceny jako důvěryhodnější právě
v případě, kdy jde o inspiraci (recept, výlet) a lze předpokládat, že osobní zaujetí autora
přispívá k informační hodnotě článku. Zároveň ale v těchto oblastech neklesá význam
tradičních on-line médií, nebo klesá jen nepatrně. Můžeme tedy potvrdit hypotézu 4,
ovšem s tím, že důvěra v tradiční média neklesá. Dodejme též, že blogy se v těchto
případech lépe prosazují právě v modelu pull, kdy čtenář vyhledává konkrétní informaci
pomocí vyhledávače.

5.3.7 RSS
Překvapivé zjištění při analýze výsledků – více než polovina respondentů uvedla, že
používá RSS (51 %). Dalších 8 % se k tomu chystá, třetina (33 %) respondentů alespoň
tuší, co to RSS znamená. Dále je patrné, že RSS využívají častěji lidé, kteří čtou blogy
delší dobu:
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Graf 24 - Používání RSS v závislosti na zkušenosti čtenáře blogů

Zatímco u nečtenářů blogů jsou tvoří uživatelé RSS třetinovou menšinu, u zkušených
čtenářů blogů (tři roky a více) je RSS využíváno v 71 % případů. Podobně také ti, kteří
se označili za experty na technologie, používají RSS častěji, jak ukazuje následující
graf.
100%
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Používáte RSS?

80%
70%
60%
50%

neznám

40%

tuším, co to je

30%

chystám se

20%

ano
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ano
Zájem o technologie

Graf 25 - Používání technologie RSS (podle zájmu o technologie)

76

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

Naopak fakt, že čtenář zároveň bloguje, nebo nejvyšší dosažené vzdělání, neměly na
míru používání RSS výraznější vliv. U zájmu o média se dokonce ukázala závislost
opačná – čím více se daný respondent zajímal o média, tím menší byla
pravděpodobnost, že bude používat RSS. Z toho vyvozuji, že RSS je v Česku stále ještě
technologií, kterou používají především ranní osvojitelé (early adopters). Ukázala se
také přímá souvislost s tím, zda čte respondent blogy pravidelně, a používáním RSS: ti,
kteří RSS používají, čtou blogy pravidelně ve více jak 60 %, ale jen třetina z těch, kteří
RSS nepoužívají, čte blogy pravidelně. Těžko spekulovat, zda RSS odpovídá na potřebu
čtenáře konzumovat více blogů, nebo naopak teprve používání RSS umožní snadnou a
pravidelnou konzumaci blogů, jde nejspíš o kombinaci obého. Každopádně se potvrdila
hypotéza 7.

5.3.8 Vliv blogu na rozhodování čtenářů
Zatímco zanedbatelné procento přiznalo v předchozím průzkumu, že by je blogy vedly
k politickému rozhodnutí, na dotaz, zda na základě blogu učinili rozhodnutí
ekonomické, odpovědělo kladně 20 % čtenářů. Tento poměr stoupal jak s letitou
zkušeností s blogy, tak s faktem, nakolik se respondent zajímá o technologie.
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Graf 26 - Ekonomické rozhodnutí na základě blogu (podle zkušenosti čtenáře s blogy)

U expertů na technologie byl podíl 31 %, zatímco u těch, kteří se o technologie spíše
nezajímají, pouhých 8 %. Experti na technologie také ve čtvrtině případů uvedli, že
„oblíbeným blogům věří více, než novinám“, zatímco v průměru byla tato odpověď
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mnohem méně častá (15 %). Vyvozuji z toho, že lze najít data podporující tvrzení
hypotézy 2, ovšem konkrétní důkaz jsem nenašel.
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Graf 27 - Zajímavý objev na základě blogu

5.4 Shrnutí
Blogy já osobně rozlišuji na tři typy:
1. blogy, vytvářené lidmi, kteří mají opravdu co sdělit a ve svém oboru
jsou uznávaní, takové se dají i brát jako kvalitní zdroj informací (nebo
je zajímavé znát názory autorů na některé věci)
2. blogy, psané pro úzký okruh čtenářů (třeba kamarády)
3. zbytek, tedy "deníčky" lidí, o kterých nikdo nic neví a jejichž
informační hodnota bývá sporná.
(jeden z respondentů průzkumu)

Průzkum čtenářů a jejich vnímání blogů ukázal, že čeští čtenáři174 zahrnuli blogy do
svých čtenářských návyků. Naučili se vnímat jejich odlišnosti a rozlišovat nejen blog
důvěryhodný od blogu méně důvěryhodného, ale také situace, ve kterých blog lépe
vyhovuje jejich potřebám, od situací nabádajících spíše k použití média tradičnějšího.
Průzkum velice jasně ukázal, že dlouhodobá četba blogů se u čtenářů podepsala na
pozitivním hodnocení těchto blogů. Nejlépe si blogy vedou tam, kde čtenáři očekávají
originalitu a zajímavost. Data také naznačují, že blogy se stávají doplňkem tradičnějších
médií, nikoli jejich náhradou.
174

Nebo přinejmenším respondenti tohoto průzkumu
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6 Závěr
„Cokoli napíšete o internetu je zastaralé ve chvíli, kdy to vytisknete.“
Jon Stewart175

Když jsem před lety začal pronikat do světa blogů, byl tento pojem v Česku zahalen
aurou neznámého, undergroundového. Průzkumy ukazují, že dnes je čtení blogů
relativně běžnou součástí mediálního života českých čtenářů, přinejmenším těch
„webově gramotných.“ Ti už vědí, že nelze blogy házet do jednoho pytle, a přiřadili jim
místo jako dalšímu prostředku pro vyhledávání, získávání a ověřování informací. Zdá
se, že blogy již nečtou pouze ranní osvojitelé, ale že se staly obecně známou
alternativou ke stávajícímu on-line zpravodajství.
Je nepochybné, že k rozšíření povědomí o blozích přispěla také klasická média a
novináři, kteří si blogů začali ve větší míře všímat v letech 2003 a 2004. Zatímco
zpočátku tvořily náměty článků o blozích především slavné kauzy ze zahraničí, záhy
mohla média odkázat i na domácí příklady fungujících blogů, čímž jim nadále zvýšila
kredit. V roce 2008 již blogy tvoří běžnou součást internetových zpravodajských
portálů, a to jak blogy redakční, tak blogy čtenářské. Tím se nadále zvyšuje návštěvnost
blogů a povědomí o nich.
Zatímco americké blogy se proslavily především svými zásahy do politiky, mezi
českými blogy vynikaly zpočátku blogy technologické. V současné době dochází
k dalšímu rozmachu blogů, a to blogů všech typů, včetně blogů politických,
žurnalistických, korporátních či osobních.

6.1 Závěry průzkumu
Výsledky prvních dvou průzkumů naznačují, že blogeři176 se o politiku nezajímají, a
stejně tak čtenáři příliš nevyhledávali informace o politice na blozích, natož aby uvedli,
že se jimi nechali ovlivnit při rozhodnutí, koho volit. Ukázalo se nicméně, že jistá část
blogerů je přesvědčena o tom, že mají vliv na rozhodování lidí prostřednictvím blogu, a
dále se ukázalo, že mezi blogery je vyšší podíl názorových autorit. Blogeři, kteří sami
175

(Perlmutter, 2008) Jon Stewart interviews David Perlmutter: “You’ve written a book about it
(Blogwars) and I’m assuming since it is about the Internet it is already obsolete, is that the case?”
176
Vzorek blogerů: nejčtenější autoři serveru bloguje.cz (2006 - 2007)
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sebe označují za názorovou autoritu, také podle svých slov aktivně vyhledávají
informace.
Čtenářský průzkum v roce 2008 přinesl ještě zajímavější výsledky. Ukázal, že čtenáři
jsou velice zběhlí, co se používání blogů týče. Odlišují blogy důvěryhodné a méně
důvěryhodné, zacházejí s blogy utilitárně a sledují pravidelně blogy i zpravodajství
(české blogy se umístily na druhém místě, tj. před „jiným českým zpravodajstvím“).
Výsledky průzkumu ukazují vzrůstající tendenci zájmu o blogy a vzrůstající
spokojenost s blogy v závislosti na delší zkušenosti čtenáře s tímto „žánrem“. Důležité
je rovněž zjištění, že tradiční on-line média si zachovávají svou důvěryhodnost
v tradičních tématech (zpravodajství). Blogy posilují svou pozici tam, kde poskytují
informaci o názorech, v takovém případě obvykle čtenáři hodnotí důvěryhodnost blogů
a ostatních on-line médií stejně. Blogy jsou tedy komplementem tradičních a on-line
médií.
Doménou blogů je pak vyhledávání originálních a zajímavých informací. Naprostá
většina čtenářů uvedla, že na základě blogu již učinili zajímavý objev, pětina na základě
blogu učinila ekonomické rozhodnutí. Obě tyto veličiny stoupají s rostoucí zkušeností
čtenáře s blogy.

6.2 Budoucnost českých blogů
Čeští blogeři svými obsahy míří na mnohem menší cílovou skupinu, než např. anglicky
psané blogy, což je dáno nižší penetraci internetových medií v české společnosti, ale
především o dva rady nižším počtem českému jazyku rozumějících čtenářů. Toto
omezení, které je ostatně stejně platné i pro jakoukoli, byť profesionální a masovou,
produkci textových obsahu na českém internetu, má za následek velmi omezené
možnosti výdělku, a to zejména pro úzce specializované blogy. To jsou přitom ty, které
se těší mezi čtenáři velké oblibě a které rovněž činí blogy vhodným, jedinečným
doplňkem mainstreamových médií.
Důsledkem je, že se pravděpodobně nedočkáme nárůstu počtu profesionálních
blogerů177, alespoň ne ve větším měřítku. To ovšem z pohledu čtenáře nijak neubírá

177

Pod pojmem profesionální bloger mám na mysli osobu, která si blogováním vydělává na živobytí. Je
pochopitelné, že mezi amatéry (tedy těmi, kteří dělají blogování „z lásky“, ze zájmu) se najde mnoho
schopných, zaujatých a výkonných blogerů, jejichž výtvory mohou splňovat i nejvyšší požadavky kladené
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blogům na jejich atraktivitě. V kombinaci s klientskými RSS čtečkami a dalšími
systémy a službami 178 se naopak můžeme dočkat stoupající čtenářské obliby blogů.
Dále lze očekávat příchod tzv. mikroblogů 179 a dalších sociálních služeb, které
v současné době udávají tempo nejen americkému vývoji Web 2.0.

6.3 Některé další otázky
Zkoumání mediálních sdělení v prostředí Web 2.0 je mimořádně dobrodružné a často i
náročné. Jde o progresivní oblast, která se nepřestává vyvíjet, a mnohé dopady tohoto
vývoje nejen na mediální scénu, ale i na další společenské procesy, lze dnes jen s
obtížemi předvídat. Rád bych zde uvedl některé oblasti, které považuji za vhodné
pozornosti dalších průzkumů.

6.3.1 RSS a uses and gratification
Díky syndikaci mediálních obsahu je představitelná situace, kdy konzument bude (v
souladu s konceptem užití a gratifikace180) upřednostňovat zdroje informací a názory
souhlasně s jeho pohledem na svět. To se pochopitelně do jistě míry dělo vždy. Zatímco
ale v případě novin mohl čtenář zvolit titul, který koupil, a podle titulku, autorů či
perexu zvolit, které články si přečte, stále jim byl do jistě míry vystaven. U rozhlasu a
televize je toto ještě lépe patrné.
Naopak díky RSS kanálům a dalším službám umožňujícím individualizaci 181 je
představitelná situace, kdy si čtenář sestaví právě takovou směs obsahu, která jej bude
nejvíce uspokojovat, což může znamenat, že sem zařadí autory, které zná a s jejichž
názory souhlasí, a vyřadí takové, kteří mu oponují. Důsledkem by mohla být téměř
absolutní izolovanost od veřejné diskuze a médium by pro takového uživatele ztrácelo
význam pedagogický a dokonce i funkci socializace nebo korelace182.

6.3.2 Atomizace publika
S RSS a individualizovanými mediálními obsahy souvisí i tzv. atomizace183 publika.
Zatímco v době, kdy existovalo pouze několik málo televizních stanic, tvořily vysílané
na profesionální autory, například novináře. A pochopitelně mnozí novináři jsou zároveň autory blogu,
ovšem blog není jejich hlavním zdrojem příjmu.
178
Obdoby Digg.com, v českém prostředí např. linkuj.cz nebo jagg.cz.
179
Příkladem budiž Twitter.com nebo české Teidu.cz
180
(Kunczik, 1995 str. 160), (Reifová, a další, 2004 stránky 301-303)
181
Příkladem takové služby budiž Google News
182
(Reifová, a další, 2004 str. 67)
183
(Reifová, a další, 2004 stránky 24-25)
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programy značnou část sdílené reality (bylo velice pravděpodobně, že ostatní členové
sociální skupiny sledovali stejný pořád), s nadále vzrůstající pestrosti se může stát, že
jednotlivec ve svém okolí nenajde nikoho, kdo konzumoval stejné mediální obsahy,
jako on. Otázkou je, jaké má tento trend důsledky. Přiměje to skupinu k intenzivnějšímu
sdílení? Posílí to pestrost názorů a ozvláštní jejich vzájemnou výměnu? Nebo to povede
k odcizení? Jak tento fakt ovlivní různé sdíleci sociální služby, které nyní v rámci Web
2.0 získávají silnou pozici? A jsou konzumované mediální obsahy důležité pro všechny
stejně?

6.3.3 Analytické možnosti a bulvarizace
Internetová média mohou pro analýzu čtenosti využívat relativně pokročilé a, ve
srovnání s minulostí, extrémně rychlé a přesné technologie. Takřka v reálném čase
může editor, redaktor či bloger sledovat, kolik lidí článek četlo, jak jej hodnotí, odkud
se k článku dostali a co v něm hledali. Tento fakt může vést k přizpůsobování obsahu
čtenářskému vkusu a zároveň může posilovat bulvarizaci a tendenčnost. Lze spekulovat,
že k těmto jevům by docházelo zvláště tam, kde je odměna autora přímo či nepřímo
závislá na čtenosti článku, obvykle kvůli reklamám na příslušné stránce. Jak tento fakt
ovlivňuje a ovlivní gate-keeping v novinách? Nedochází k přesunu agenda-setting z
tisku na čtenáře?

6.3.4 Strojový překlad
O počítačovém překladu textu se mluví od poloviny dvacátého století jako o jednom že
svatých grálu kybernetiky. V květnu 2008 rozšířila184 společnost Google svou službu
Translator: nyní lze překládat texty mezi 23 jazyky navzájem (český jazyk nevyjímaje),
a to včetně vyhledávání a překladu celých internetových stránek. Pomineme-li mnohé
nedostatky v kvalitě a přesností překladu, které zatím brání širšímu využití této
technologie, vnucuje se otázka, jak tato služba ovlivní mediální scénu. Zvláště u
mediálních obsahů psaných v méně frekventovaných jazycích může dojít až k
tisícinásobnému nárůstu potenciální cílové skupiny konzumentů. V případě českých
blogů by tak eventuelně mohly padnout některé bariéry bránící blogerům dosahovat
vyšších výdělků z reklam. Vzhledem k nízké kvalitě překladů jde však zatím o hudbu
vzdálenější budoucnosti.

184

(Kasík, 2008)
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6.4 Budoucnost
Vývoj nových technologií a jejich zapojování do praxe je fascinující proces. Jsem
vděčný za to, že jsem si mohl za téma práce zvolit takto zajímavou oblast, získat a
analyzovat jedinečná data a sledovat, jak se z ještě nedávno obskurního pojmu „blog“
stala rozmanitá a nepřehlédnutelná součást české mediální scény.
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6.5 Summary (in English)
Not having found a similar study, author of this bachelor thesis strives to provide
thorough view on the phenomenon of blogs in perspective of contemporary Czech
media. The work consists of four parts: theoretical introduction to blogs summarizing
existing studies (Long tail, atomization of the audience and push/pull in media are
examined in the context of blogs and Web 2.0) and three independent researches.
The first, quantitative research, observes how the term blog made its way to the Czech
mainstream media, from year 2002 to the year 2007. Based on the steep growth of the
frequency of “blog” appearing in newspaper (both print and on-line) in recent years, it is
claimed that blogs are now established part of Czech on-line media. It is also noted that
journalists helped to advertise blogs and now several major on-line newspapers uses
journalistic, celebrity and readers’ blogs, which furthermore helps to strengthen the
position of blogs. Notable or pioneering articles are therefore listed and briefly
described.
First of the surveys examines the comparison of bloggers to opinion leaders in relation
to Czech elections in 2006. Based on survey of bloggers and survey of readers, it is
concluded that Czech blogs are not as aimed to politics as the blogs in e.g. USA.
However, certain clues suggest that many bloggers resemble the archetype of opinion
leader in terms of active search for information and sharing of their opinions.
Third survey broadened the focus of the first two surveys. In the on-line questionnaire,
readers were asked (among other questions) to assess the credibility of blogs and other
on-line media in several common situations. Results suggest that readers appreciate
blogs as sources of inspiration, opinion and experience; however, blogs are viewed as a
complement rather than replacement of more traditional media. Distinctive correlation
emerges between the length of usage of blogs and satisfaction derived from reading
them: the longer the respondent claimed to read blogs, the happier she was with the
experience. User experience also seems to be improved by using an RSS reader.
In conclusion, the author states that blogs are established part of Czech on-line media
environment and he also suggests some topics for future studies.

84

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

7 Použitá literatura
Ambrož, Jan. 2006. Budou mít blogy konečně Respekt? Lupa.cz. [Online] 21. Září
2006. [Citace: 20. Duben 2008.] http://www.lupa.cz/clanky/budou-mit-blogy-konecnerespekt/. ISSN 1213-0702.
Andrews, Paul. 2003. Is Blogging Journalism? Nieman Reports. 2003, 3.
Antoš, David. 2008. Blogy: Zatím jen doplněk. Lupa.cz. [Online] 10. Leden 2008.
[Citace: 20. Duben 2008.] Glosa původně vyšla 7. ledna 2008 v týdeníku Respekt.
http://www.lupa.cz/clanky/blogy-zatim-jen-doplnek/. ISSN 1213-0702.
Antoš, Marek. 2001. Škodí výměnná reklama českému internetu? Lupa.cz. [Online] 30.
Říjen 2001. [Citace: 22. Duben 2008.] http://www.lupa.cz/clanky/skodi-vymennareklama-ceskemu-internetu/. ISSN 1213-0702.
Anýž, Daniel. 2004. Člověk na síti, člověk ve skutečnosti. Mladá fronta DNES. Praha :
autor neznámý, 13. Březen 2004. ISSN 1210-1168.
Barger, Jorn. 1999. Weblog resources FAQ. Robot Wisdom Weblog. [Online] Září
1999. [Citace: 25. Duben 2008.] http://www.robotwisdom.com/weblogs/index.html.
BBC Czech. 2005. Bloggeři mění mediální svět. BBC Czech. [Online] Srpen 2005.
[Citace: 25. Duben 2008.]
http://www.bbc.co.uk/czech/specials/1144_omni_blog/index.shtml.
BBC News. 2006. TV and papers trusted over blogs. news.bbc.co.uk. [Online] 20.
Srpen 2006. [Citace: 19. Duben 2008.]
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5269530.stm.
Becker, David. 2004. Google caught in anti-Semitism flap. CNET News. [Online] 7.
Duben 2004. [Citace: 28. Duben 2008.] http://www.news.com/2100-1038_35186012.html.
Bělohradský, Václav. 2003. Éra zbožštění vlastního hlasu. Právo. Praha : autor
neznámý, 15. Květen 2003.
Beneš, Martin. 2008. Bloger nebo blogger. [E-mail]. místo neznámé : Ústav pro jazyk
český AV ČR, 28. Duben 2008. (osobní korespondence autora s Jazykovou poradnou.
85

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

blog.iDNES.cz. 2007. Kodex bloggera a diskutéra. blog.iDNES.cz. [Online] 4. Červen
2007. [Citace: 20. Duben 2008.] Aktualizováno 29.10. 2007.
http://info.blog.idnes.cz/c/30932/Kodex-bloggera-a-diskutera.html.
Blood, Rebecca. 2003. Weblogs and Journalism: Do They Connect? Nieman Reports.
2003, 3.
—. 2000. Weblogs: A History and Perspective. Rebecca's Pocket. [Online] 7. Září 2000.
[Citace: 22. Duben 2008.] http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html.
Briggs, Mark. 2007. Journalism 2.0 - How to Survive and Thrive. [Dokument PDF]
místo neznámé : J-Lab: The Institute for Interactive Journalism, 2007. dostupné na
http://www.kcnn.org/resources/journalism_20_copies (17.4.2008).
Broache, Anne a McCullagh, Declan. 2007. Blogging's roots reach to the '70s. CNET
News. [Online] 20. Březen 2007. [Citace: 23. Duben 2008.]
http://www.news.com/Bloggings-roots-reach-to-the-70s/2100-1025_3-6168685.html.
Bureš, David. 2004. Co je weblog a co ne? WebSky.cz. [Online] 23. Duben 2004.
[Citace: 18. Květen 2004.] http://www.websky.cz/20030423-122317-spot.html.
Bureš, Jiří. 2003. BlogCenzus 2003. Converter.cz. [Online] 2003. [Citace: 18. Duben
2008.] http://blog.converter.cz/docs/blogcenzus-2003.htm.
—. 2004. Rozbory domácích weblogů. Converter.cz. [Online] 26. Září 2004. [Citace:
20. Duben 2008.] http://blog.converter.cz/weblogy/index.htm.
Burg, Thomas N. 2003. MonsterMedia - monstrosity in the face of weblogs.
Randgaenge.net. [Online] Září 2003. [Citace: 21. Duben 2008.]
http://randgaenge.net/texts/monstermedia-2/.
Burton, Graeme. 2005. Media and Society - Critical Perspectives. Maidenhead : Open
University Press, 2005.
Burton, Kevin. 2006. Technorati's numbers are wrong. Kevin Burton’s NEW FeedBlog.
[Online] 8. Srpen 2006. [Citace: 21. Duben 2008.]
http://feedblog.org/2006/08/08/technoratis-numbers-are-wrong/.

86

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

Clark, Brian. 2006. 7 Reasons Why List Posts Will Always Work. copyblogger.com.
[Online] 2006. [Citace: 18. Duben 2008.] http://www.copyblogger.com/7-reasons-whylist-posts-will-always-work/.
Cornfield, Michael and Rainie, Lee. 2006. The impact of the internet on politics. Pew
Internet & American Life Project. [Online] Listopad 3, 2006. [Cited: Duben 18, 2008.]
Dokument PDF. http://www.pewinternet.org/ppt/PIP_Internet_and_Politics.pdf.
Crumpler, Rob. 2008. Goliath Courting David? MediaWeek. 17. Březen 2008, Sv. 18,
11. (názorový sloupek).
Cullen, Kevin. 2006. A Dinosaur Adapt. Nieman Reports. Winter, 2006, Sv. 60, 4.
dostupný 20.4.2008 na http://www.nieman.harvard.edu/reports/06-4NRwinter/p070604-cullen.html.
Čermák, Miloš. 2001. Hlídat média není lehká práce. Lupa.cz. [Online] 8. Listopad
2001. [Citace: 20. Duben 2008.] http://www.lupa.cz/clanky/hlidat-media-neni-lehkaprace/. ISSN 1213-0702.
—. 2008. Jsem webový vydavatel. Potvrdila to encyklopedia Britannica. Extra.cz.
[Online] 24. Duben 2008. [Citace: 25. Duben 2008.] http://extra.cz/blog/2008/04/jsemwebov-vydavatel-potvrdila-to.html.
—. 2000. Kdo je český Matt Drudge? Lupa.cz. [Online] 7. Listopad 2000. [Citace: 20.
Duben 2008.] http://www.lupa.cz/clanky/kdo-je-cesky-matt-drudge/. ISSN 1213-0702.
—. 2003. Kdo je novinářem. A kdo novinářem není. Lidové noviny. Praha : autor
neznámý, 25. Červenec 2003. ISSN 0862 -5921.
—. 2001. Ládin Unesl Narazil Zapálil Zbořil. Lupa.cz. [Online] 19. Září 2001. [Citace:
20. Duben 2008.] http://www.lupa.cz/clanky/ladin-unesl-narazil-zapalil-zboril/. ISSN
1213-0702.
—. 2003. Noc v Bagdádu byla klidná. Lidové noviny. 24. Březen 2003, str. 13.
—. 2008. Přicházejí bloggeři. E15 online. [Online] 17. Duben 2008. [Citace: 20. Duben
2008.] http://e15.cz/nazory/prichazeji-bloggeri-22178/.

87

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

—. 2007. Revoluce, či bublina? Extra.cz. [Online] 30. Květen 2007. [Citace: 20. Duben
2008.] prezentace ve formátu PPT. http://extra.cz/prednasky/web20.ppt.
—. 2007. Zavedení novináři, třeste se! Přicházejí amatéři. Hospodářské noviny. 10.
Květen 2007. ISSN 0862-9587.
Český statistický úřad. 2008. Využívání informačních a komunikačních technologií v
domácnostech a mezi jednotlivci. Český statistický úřad. [Online] 15. Duben 2008.
[Citace: 20. Duben 2008.]
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/domacnosti_a_jednotlivci.
—. 2007. Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi
jednotlivci. Český statistický úřad. [Online] 11. Listopad 2007. [Citace: 20. Duben
2008.] http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/9701-07.
ČTK. 2005. Chirakův falešný blog se stal hitem. Lidové noviny. 23. Březen 2005.
—. 2005. Kritizovat zaměstnavatele na internetu se v USA nevyplácí. Lidové noviny.
14. Únor 2005.
—. 2007. Politikové i celebrity opouštějí své blogy. Lidové noviny. Praha : autor
neznámý, 29. Březen 2007.
Davison, W. Phillips. 1983. The Third-Person Effect in Communication. Public
Opinion Quarterly. 1983, Sv. 47.
Derene, Glenn. 2008. 20 (Rare) Questions for Google Search Guru Udi Manber.
PopularMechanics.com. [Online] 16. Duben 2008. [Citace: 17. Duben 2008.]
http://www.popularmechanics.com/blogs/technology_news/4259137.html. ISSN 00324558.
Deuze, Mark. 2003. The Web and its Journalisms: Considering the Consequences of
Different Types of Newsmedia Online. [Online] 2003. [Citace: 5. Duben 2008.]
Dokument PDF. http://nms.sagepub.com/cgi/content/abstract/5/2/203.
Disman, Miroslav. 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vydání. Praha :
Karolinum, 2002. ISBN 978-80-246-0 39-7.

88

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

Dočekal, Daniel. 2008. Jak se v novinách dělají ankety. Pooh.cz. [Online] 11. Leden
2008. [Citace: 30. Duben 2008.] http://www.pooh.cz/a.asp?a=2014557.
Eco, Umberto. 1977. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997, 1977.
ISBN 80-7198-173-7.
Efimova, Lilia. 2003. Blogs: the sickiness factor. [PDF Dokument] Enshede :
Telematica Instituut, 2003.
—. 2004. Discovering the iceberg of knowledge work: A weblog case. [Dokument PDF]
Enschede : Telematica Instituut, 2004.
Ehl, Martin. 2005. Nový nástroj evropských politiků a novinářů? Blog. Hospodářské
noviny. 14. Září 2005. ISSN 0862-9587.
Fleishman, Glenn. 2003. All the News That Fits, It Pulls. GlennLog. [Online] 8.
Listopad 2003. [Citace: 29. Duben 2008.]
http://blog.glennf.com/mtarchives/003786.html.
Gill, Kathy E. 2004. How can we measure the influence of the blogosphere?
Washington.edu. [Online] 2004. [Citace: 26. Duben 2008.] dokument PDF.
http://faculty.washington.edu/kegill/pub/www2004_blogosphere_gill.pdf.
Gillmor, Dan. 2004. We the Media. Sebastopol : O'Reilly Media Inc, 2004. dostupné
též on-line na adrese http://www.oreilly.com/catalog/wemedia/copyright.html
(25.4.2008). ISBN: 0-596-00733-7.
Google. 2008. Welcome to AdSense. Google AdSense. [Online] 2008. [Cited: 22 Duben
2008.] https://www.google.com/adsense/login/en_GB/.
Grossman, Lev. 2006. Time's Person of the Year: You. TIME.com. [Online] 13.
Prosinec 2006. [Citace: 20. Duben 2008.]
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1569514,00.html.
Grundl, David. 2007. Konec AdSense na českých blozích. La Trine. [Online] 9. Leden
2007. [Citace: 20. Duben 2008.] http://latrine.dgx.cz/konec-adsense-na-ceskychblozich.

89

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

Gunter, Barrie. 2002. The quantitative research process. [book auth.] Klaus Bruhn
Jensen. A Handbook of Media and Communication Research. Oxon : Routledge, 2002.
Hall, R. Scott. 2006. The Blog Ahead. Garden City : Morgan James Publishing, 2006.
ISBN-10: 1933596775.
Hasalík, Radim. 2002. Jak jsem se stal blogerem. Novinky.cz. [Online] 9. Prosinec
2002. [Citace: 20. Duben 2008.]
http://media.novinky.cz/archiv/Index/Internet/12897b871.html?from=hp.
Henning, Jeffrey. 2005. Blog Survey Weblog. Perseus.com. [Online] 4. Prosinec 2005.
[Citace: 18. Duben 2008.] http://staging.perseus.com/blogsurvey/blogsurvey.html.
—. 2003. The Blogging Iceberg. Perseus. [Online] 2003. [Citace: 18. Duben 2008.]
http://staging.perseus.com/blogsurvey/iceberg.html.
Hertel, Lauren. 2008. Journalism in the 21st Century (přednáška a diskuze). Praha :
Syndikát českých novinářů, 8. Duben 2008.
Hinchcliffe, Dion. 2006. All We Got Was Web 1.0, When Tim Berners-Lee Actually
Gave Us Web 2.0. Dion Hinchcliffe's Web 2.0 Blog. [Online] 6. Září 2006. [Citace: 25.
Duben 2008.]
http://web2.wsj2.com/all_we_got_was_web_10_when_tim_bernerslee_actually_gave_u
s_w.htm.
Hlavenka, Jiří. 2003. Válečné blogy jako lék na propagandu. Živě.cz. [Online] 31.
Březen 2003. [Citace: 20. Duben 2008.]
http://www.zive.cz/default.aspx?article=111094. ISSN 1214-1887 .
—. 2003. Weblogy jsou internetová bublina jako vyšitá. Živě.cz. [Online] 28. Květen
2003. [Citace: 20. Duben 2008.] http://www.zive.cz/default.aspx?article=111980. ISSN
1214-1887 .
Hospodářské noviny /ba/. 2005. Chcete vědět, co si o vás myslí vaši zákazníci?
Hospodářské noviny. 14. Červen 2005. ISSN 0862-9587.
Hrazdila, Zdeněk. 2002. Jaká je perspektiva on-line reklamy? Interval.cz. [Online] 6.
Prosinec 2002. [Citace: 22. Duben 2008.] http://interval.cz/clanky/jaka-je-perspektivaon-line-reklamy/. ISSN 1212-8651.
90

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

iDNES. 2007. Čtenáři MF DNES mohou blogovat. Mladá fronta DNES. Praha : autor
neznámý, 5. Červen 2007.
Javůrek, Adam. 2008. Account manažer Bison & Rose věděl o falešných blozích.
Online žurnalistika. [Online] 18. Duben 2008. [Citace: 30. Duben 2008.]
http://online.zurnalistika.cz/67/account-manazer-bison-rose-vedel-o-falesnych-blozich/.
—. 2006. Jak si stojí roční blogy z blog.lide.cz. KyberŠmok. [Online] 27. Únor 2006.
[Citace: 25. Duben 2008.] http://blog.vozovna.cz/1141038288-jak-si-stoji-rocni-blogyz-bloglidecz.html.
—. 2003. Média o weblozích. KyberŠmok. [Online] 2003. [Citace: 20. Duben 2008.]
http://blogistika.vozovna.cz/blogyamedia.htm.
—. 2008. PR agentura zneužívá blogy českých deníků. Online žurnalistika. [Online] 15.
Duben 2008. [Citace: 20. Duben 2008.] http://online.zurnalistika.cz/62/pr-agenturazneuziva-blogy-ceskych-deniku/.
—. 2006. Soud rozhodl: amatéři mají práva jako profesionální novináři. Mediář.cz.
[Online] 27. Květen 2006. [Citace: 19. Duben 2008.]
http://mediar.cz/www/index.php?pid=1&id=3376.
—. 2004. Weblogy jako alternativní zdroj informací (bakalářská práce). Praha :
Univerzita Karlova v Praze, FSV, 2004.
—. 2003. Živě ví, jak se přihlásit o slovo. KyberŠmok. [Online] 28. Květen 2003.
[Citace: 30. Duben 2008.] http://blog.vozovna.cz/1054127880-zive-vi-jak-se-prihlasito-slovo.html.
Jenkins, Henry. 2006. Convergence Culture - Where Old And New Media Collide.
New York : New York University Press, 2006. ISBN-13:0-8147-4281-5.
Jensen, Klaus Bruhn. 2002. A Handbook of Media and Communication Research.
Oxon : Routledge, 2002. dotisk 2004. ISBN 0-415-22588-4.
Jin, Jianbin. 2008. The Stickiness Determinants of Blogging: From the Perspective of
User Acceptance of Information Technology. [Dokument PDF] 2008.

91

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

Jirák, Jan a Burton, Graeme. 2001. Úvod do studia médií. Brno : Barrister &
Principal 2001, 2001. ISBN 80-85947-67-6.
Jirák, Jan a Říchová, Blanka. 2000. Politická komunikace a média. Praha :
Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0182-6.
Johnson, Jerry. 2008. Journalism, Social Media, and the Blogosphere. [Dokument
vyžádaný e-mailovou korespondencí s autorem] místo neznámé : Brodeur, 2008.
Johnson, Thomas J. a Kaye, Barbara K. 2004. Wag the Blog: How Reliance on
Traditional Media and the Internet Influance Credibility Perceptions of Weblogs among
Blog Users. Journalism & Mass Communication Quarterly. Autumn, 2004, Sv. 81, 3.
Kasík, Pavel. 2007. Armáda USA zakáže vojákům psát deníky. Technet.cz. [Online] 5.
Květen 2007. [Citace: 10. Duben 2008.] http://technet.idnes.cz/armada-usa-zakazevojakum-psat-deniky-d8c-/sw_internet.asp?c=A070504_165957_sw_internet_pka.
—. 2007. Bloggeři odmítli cenzuru, chtějí ědět, jak hackovat. Technet.iDNES.cz.
[Online] 4. Květen 2007. [Citace: 10. Duben 2008.] http://technet.idnes.cz/bloggeriodmitli-cenzuru-chteji-vedet-jak-hackovat-f83/sw_internet.asp?c=A070504_114034_sw_internet_pka.
—. 2006. Blogují manažeři, školáci, novináři i anonymové. A2. [Online] 2006. [Citace:
25. Duben 2008.] vyšlo též v týdeníku A2 č. 10/06.
http://www.tydenika2.cz/archiv/2006/10/bloguji-manazeri-skolaci-novinari-ianonymove. ISSN 1801-4542.
—. 2006. Díky novým médiím jste osobností roku Vy. Mediář.cz. [Online] 18. Prosinec
2006. [Citace: 20. Duben 2008.]
http://www.mediar.cz/www/index.php?pid=1&id=3733.
—. 2006. Google Bias - co dělá vyhledávač s poznáváním a komunikací na internetu? A
co s tím? paxik's point of view. [Online] 12. Červen 2006. [Citace: 17. Duben 2008.]
(osobní blog autora). http://blog.paxik.net/2006/06/google-bias-co-dl-vyhledva-spoznvnm.html.
—. 2008. Google News jako cedník informací. A2. [Online] Leden 2008. [Citace: 22.
Duben 2008.] článek vyšel tiskem v čísle 3/08.
92

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

http://www.tydenika2.cz/archiv/2008/3/google-news-jako-cednik-informaci. ISSN
1801-4542.
—. 2008. Google vám přeloží do češtiny (skoro) celý internet. Jak jej používat?
Technet.iDNES.cz. [Online] 12. Květen 2008. [Citace: 13. Květen 2008.]
http://technet.idnes.cz/google-vam-prelozi-do-cestiny-skoro-cely-internet-jak-jejpouzivat-1fc-/sw_internet.asp?c=A080510_162945_sw_internet_pka.
—. 2007. Google: Kdybychom mohli prohledat váš mozek, uděláme to.
Technet.iDNES.cz. [Online] 9. Říjen 2007. [Citace: 25. Duben 2008.]
http://technet.idnes.cz/google-kdybychom-mohli-prohledat-vas-mozek-udelame-to-pfn/sw_internet.asp?c=A071008_210012_sw_internet_pka.
—. 2007. Internetové deníčky slaví deset let. A co ten váš? Technet.iDNES.cz. [Online]
22. Prosinec 2007. [Citace: 10. Duben 2008.] http://technet.idnes.cz/weblogy-slavideset-let-co-ceka-internetove-denicky-fhg/sw_internet.asp?c=A071221_230359_sw_internet_pka.
—. 2006. Jak vypadala první webová stránka na světě. Technet.iDNES.cz. [Online] 18.
Listopad 2006. [Citace: 26. Duben 2008.] http://technet.idnes.cz/jak-vypadala-prvniwebova-stranka-na-svete-fja-/sw_internet.asp?c=A061116_181931_sw_internet_dno.
—. 2008. Jaká je Pravda podle Wikipedie? Video na YouTube zpovídá nadšence i
kritiky. Technet.iDNES.cz. [Online] 9. Duben 2008. [Citace: 18. Duben 2008.]
http://technet.idnes.cz/tec_denik.asp?c=A080409_131434_sw_internet_pka.
—. 2007. Nový „virus“ jménem Facebook - kolik přesně máte přátel?
Technet.iDNES.cz. [Online] 3. Září 2007. [Citace: 11. Duben 2008.]
http://technet.idnes.cz/novy-virus-jmenem-facebook-kolik-presne-mate-pratel-fy0/sw_internet.asp?c=A070702_124802_sw_internet_pka.
—. 2008. The Next Web – konference o Web 2.0, ale i 3.0 začala od konce.
Technet.iDNES.cz. [Online] 3. Duben 2008. [Citace: 18. Duben 2008.]
http://technet.idnes.cz/the-next-web-konference-o-web-2-0-ale-i-3-0-zacala-od-koncepcs-/tec_denik.asp?c=A080403_145511_tec_denik_pka.

93

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

—. 2007. Význam blogových titulků - Analýza stylistiky a funkce názvů textů šesti
vybraných českých politických blogů. [Online] 2007. Seminární práce na Současný
český jazyk III., zadal O. Šoltys. http://blog.paxik.net/titulky_blogu_vyzkum_2007.pdf.
—. 2008. Web 3.0 vám bude rozumět, Web 4.0 se s vámi bude dohadovat.
Technet.iDNES.cz. [Online] 5. Duben 2008. [Citace: 10. Duben 2008.]
http://technet.idnes.cz/tec_denik.asp?c=A080404_184801_tec_denik_pka.
Katz, E. 1957. The Two-Step Flow of Communication: an Up-To-Date Report on an
Hypothesis. Public Opinion Quarterly. 1957, Sv. 21, 1.
Kelly, Kevin. 2005. We Are the Web. Wired.com. [Online] Srpen 2005. [Citace: 20.
Duben 2008.] http://www.wired.com/wired/archive/13.08/tech.html. ISSN 1059-1028.
Klaus, Václav. 2001. Mění ICT politiku a společnost? Václav Klaus. [Online] 15. Říjen
2001. [Citace: 20. Duben 2008.]
http://www.vaclavklaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=vxWAMJwBFyTf.
Kohl, Tomáš. 2004. Dostanou blogy Havla do OSN? Lidové noviny. 26. Listopad 2004.
kolektiv. 2008. Citizen Media Sites. Knight Citizen News Network. [Online] J-Lab: The
Institute for Interactive Journalism, 17. Duben 2008. [Citace: 17. Duben 2008.]
http://www.kcnn.org/citmedia_sites/full_list.
—. 2003. Dějiny českých médií v datech. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-06321.
—. 2001. Zpravodajství v médiích. Praha : Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0248-2.
Kramešová, Iveta. 2008. Novináři přišli na chuť blogům. Strategie.cz. [Online] 28.
Leden 2008. [Citace: 18. Duben 2008.]
http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=341246.
Kunczik, Michael. 1995. Základy masové komunikace. [překl.] Štěpánka Kudrnáčová a
Milan Šmíd. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-X.
LeMay, Renai. 2005. Blog censorship gains support. CNET News. [Online] 13. Duben
2005. [Citace: 28. Duben 2008.] http://www.news.com/Blog-censorship-gainssupport/2100-1028_3-5670096.html.
94

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

Livingstone, Sonia. 1999. New Media, New Audiences? New Media & Society. 1,
1999, Sv. 1. dostupné také na http://eprints.lse.ac.uk/391/ (25.4.2008).
Malý, Martin. 2008. Bloggeři jsou jako. Misantropův zápisník. [Online] 14. Duben
2008. [Citace: 20. Duben 2008.] http://www.misantrop.info/679327-bloggeri-jsoujako.php.
—. 2007. Blogozkoumáci. Misantropův zápisník. [Online] 11. Květen 2007. [Citace: 20.
Duben 2008.] http://www.misantrop.info/534679-blogzkoumaci.php.
—. 2007. Sedmero příčin averze k blogům. Misantropův zápisník. [Online] 21. Prosinec
2007. [Citace: 20. Duben 2008.] http://www.misantrop.info/633502-sedmero-pricinaverze-k-blogum.php.
McCollum, Jordan. 2007. Blogosphere Grows to 70 Million. Marketing Pilgrim.
[Online] 5. Duben 2007. [Citace: 23. Duben 2008.]
http://www.marketingpilgrim.com/2007/04/blogosphere-grows-to-70-million.html.
McCullagh, Declan a Broache, Anne. 2007. Blogs turn 10--who's the father? CNET
News.com. [Online] 20. Březen 2007. [Citace: 20. Duben 2008.]
McLuhan, Marshall. 1964. Understanding media: the Extension of Man. Londýn :
Routledge, 1964. citováno podle Media Studies - A Reader, NYU Press 2000, druhé
vydání, ISBN-10: 0814756476.
McQuail, Denis. 2000. McQuail's Mass Communication Theory. 4. vydání. London :
Sage Publications Ltd, 2000. ISBN 0-7619-6547-5.
Mediář.cz. 2006. Anketa Médiáře: Novináři a volby. Mediář.cz. [Online] 7. Červen
2006. [Citace: 20. Duben 2008.] http://mediar.cz/www/index.php?pid=3&id=3399.
Melican, Debra Burns a Dixon, Travis L. 2008. News on the Net - Credibility,
Selective Exposure, and Racial Prejudice. Communication Research. Duben 2008, Sv.
35, 2.
Moses, Asher. 2008. Don't Be Evil or don't lose value? The Sydney Morning Herald.
[Online] 15. Duben 2008. [Citace: 21. Duben 2008.]
http://www.smh.com.au/news/biztech/dont-be-evil/2008/04/15/1208025168177.html.

95

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

Newmark, Craig. 2006. Community Building on the Web: Implications for Journalism.
Nieman Reports. Winter, 2006, Sv. 60, 4. dostupné 20. 4. 2008 na
http://www.nieman.harvard.edu/reports/06-4NRwinter/p25-0604-newmark.html.
Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. 2002. Praktická encyklopedie
žurnalistiky. Praha : Libri, 2002. ISBN 80-7277-108-6.
Outing, Steve. 2004. What Bloggers Can Learn From Journalists. Poynter Online.
[Online] 23. Prosinec 2004. [Citace: 20. Duben 2008.]
http://www.poynter.org/content/content_view.asp?id=75665.
—. 2004. What Journalists Can Learn From Bloggers. Poynter Online. [Online] 20.
Prosinec 2004. [Citace: 20. Duben 2008.]
http://www.poynter.org/content/content_view.asp?id=75383.
Palfreman, Jon. 2006. Caught in the Web. Nieman Reports. Winter, 2006, Sv. 60, 4.
dostupné 20.4.2008 na http://www.nieman.harvard.edu/reports/06-4NRwinter/p050604-palfreman.html.
Perlmutter, David. 2008. Interview with David Perlmutter. [dotazovaný] Jon Stewart.
The Daily Show. Comedy Central, New York, 8. Květen 2008. dostupné též na
http://www.thedailyshow.com/video/index.jhtml?videoId=168063 (11.5.2008).
Plesník, Vladimír. 2007. Politici objevili novou zbraň - internet. Právo. Praha : autor
neznámý, 30. Březen 2007.
Pluháček, Petr. 2007. Nejen studenti opisují, MF DNES také. Synoptical. [Online] 16.
Červen 2007. [Citace: 30. Duben 2008.] http://synoptical.blogspot.com/2007/06/nejenstudenti-opisuj-server-idnes-tak.html.
Prokop, Marek. 2002. Jak se bombarduje Googlem. Lupa.cz. [Online] 16. Květen
2002. [Citace: 20. Duben 2008.] http://www.lupa.cz/clanky/jak-se-bombardujegooglem/. ISSN 1213-0702.
—. 2006. Proč vám radost z AdSense dlouho nevydrží. Sova v síti. [Online] 31.
Prosinec 2006. [Citace: 20. Duben 2008.] http://www.sovavsiti.cz/weblog/54/radost-zadsense. ISSN 1213-9076.

96

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

—. 2007. Úspěšný blog - proč bylo přemýšlení o tématu důležité. Sova v síti. [Online]
18. Prosinec 2007. [Citace: 20. Duben 2008.]
http://www.sovavsiti.cz/weblog/85/uspesny-blog-6. ISSN 1213-9076.
Reifová, Irena a kolektiv. 2004. Slovník mediální komunikace. 1. vydání. Praha :
Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7.
Ribeiro, John. 2007. Internet is a reflection of society, Cerf says. NetworkWorld.com.
[Online] 21. Únor 2007. [Citace: 10. Duben 2008.]
http://www.networkworld.com/news/2007/022107-internet-is-a-reflection-of.html.
ISSN-0887-7661.
Shaw, Ryan. 2005. New Remix Culture Diagram. [Online] 15. Srpen 2005. [Citace: 29.
Duben 2008.] http://dream.sims.berkeley.edu/~ryanshaw/wordpress/2005/08/15/newremix-culture-diagram/.
Schmalcel, Liza a Evans, Bruce. 2007. The Joy of Tech. geekculture.com. [Online] 30.
Říjen 2007. [Citace: 25. Duben 2008.]
http://www.geekculture.com/joyoftech/joyarchives/1039.html.
Schulz, Winfried, a další. 2004. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha :
Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8.
Schwartz, Barry. 2004. The Paradox of Choice - Why More Is Less. New York :
HarperCollins Publishers, 2004. ISBN-10:0-06-000569-6.
Sifry, David. 2007. The State of the Live Web, April 2007. Sifry's Alerts. [Online] 5.
Duben 2007. [Citace: 19. Duben 2008.]
http://www.sifry.com/alerts/archives/000493.html.
Spolsky, Joel. 2006. Bribing Bloggers. joelonsoftware.com. [Online] 28. Prosinec 2006.
[Citace: 25. Duben 2008.] http://www.joelonsoftware.com/items/2006/12/28.html.
Staníček, Petr. 2007. Dotazník na prd. Schroedingerova 13. [Online] 14. Květen 2007.
[Citace: 20. Duben 2008.] http://schroedinger13.blogspot.com/2007/05/dotaznk-naprd.html.
—. 2008. Mudrlanti. pixinergia. [Online] 28. Únor 2008. [Citace: 23. Duben 2008.]
http://pixy.cz/pixynergia/2008/mudrlanti/.
97

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

Strategie. 2006. Vyšel časopis Blogosféra. Strategie.cz. [Online] 23. Leden 2006.
[Citace: 1. Květen 2008.] http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=55734.
Sullivan, Bob. 2005. Kids, blogs and too much information. MSNBC.msn.com. [Online]
5. Duben 2005. [Citace: 18. Duben 2008.] http://www.msnbc.msn.com/id/7668788/.
Sullivan, Danny. 2007. Google Kills Bush's Miserable Failure Search & Other Google
Bombs. Search Engine Land. [Online] 25. Leden 2007. [Citace: 28. Duben 2008.]
http://searchengineland.com/070125-230048.php.
Šmíd, Milan. 2002. Louč po dvou letech. Louč. [Online] 8. Červenec 2002. [Citace: 20.
Duben 2008.] http://www.louc.cz/02/760708b.html.
—. 2003. Tři roky s Loučí, která chce být víc než blogem. Louč. [Online] 9. Červenec
2003. [Citace: 25. Duben 2008.] http://www.louc.cz/04/1030709.html.
Valkenburg, Patti M. a Peter, Jochen. 2007. Internet Communication and Its Relation
to Well-Being: Identifying Some Underlying Mechanisms. Media Psychology. 2007,
Sv. 9, 1.
Vise, David A. 2006. The Google Story. Aktualizované vydání, poprvé vyšlo v roce
2005 (Bantam Dell Publishing Group). London : Pan Macmillan, 2006. ISBN 978-0330-440059.
Vladař, Aleš. 2008. Internetová periodika (e-mail z oddělení klientské podpory
NEWTON). [e-mail]. Praha : autor neznámý, 11. Únor 2008. osobní e-mailová
konverzace autora.
Ward, Ian a Cahill, James. 2007. Old and New Media: Blogs in the third age of
political. School of Political Science & International Studies . [Online] 2007. [Citace:
25. Duben 2008.] http://arts.monash.edu.au/psi/news-and-events/apsa/refereedpapers/media-and-culture/ward_cahill.pdf.
Wesch, Michael. 2007. The Machine is Us/ing US. [prod.] Kansas State University.
Digital Etnography, 2007. dostupné též on-line na adrese
http://mediatedcultures.net/ksudigg/?p=84 (20.4.2008).
Wikipedia. 2008. Blog. Wikipedia: The Free Encyclopedia. [Online] 14. Duben 2008.
[Citace: 18. Duben 2008.] http://en.wikipedia.org/wiki/Blog.
98

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

—. 2008. Blog. Wikipedia: The Free Encyclopedia. [Online] 14. Duben 2008. [Citace:
18. Duben 2008.] http://en.wikipedia.org/wiki/Blog.
—. 2008. History of blogging timeline. Wikipedia: The Free Encyclopedia. [Online] 30.
Březen 2008. [Citace: 18. Duben 2008.]
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_blogging_timeline.
—. 2008. History of blogging timeline. Wikipedia: The Free Encyclopedia. [Online] 30.
Březen 2008. [Citace: 18. Duben 2008.]
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_blogging_timeline.
—. 2008. RSS. Wikipedia.org. [Online] 28. Duben 2008. [Citace: 29. Duben 2008.]
http://en.wikipedia.org/wiki/Rss.
Zakon, Robert. 2006. Hobbes' Internet Timeline. Zakon.org. [Online] 1. Listopad
2006. [Citace: 25. Duben 2008.] http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/.
Zamazal, Jiří. 2007. Dárek pro vás: První dva dny bez reklamy. mazlo.org. [Online]
18. Leden 2007. [Citace: 20. Duben 2008.] http://www.mazlo.org/blog/clanek/90Darek-pro-vas-Prvni-dva-dny-bez-reklamy.
Zandl, Patrick. 2006. Bez Web 2.0 pochcípá český internet na zatuchlost. Marigold.cz.
[Online] 8. Září 2006. [Citace: 22. Duben 2008.] http://www.marigold.cz/item/bez-web2-0-pochcipa-cesky-internet-na-zatuchlost.
—. 2006. Google spustil AdSense pro Česko. Marigold.cz. [Online] 7. Prosinec 2006.
[Citace: 22. Duben 2008.] http://www.marigold.cz/item/google-spustil-adsense-procesko.
Zbiejczuk, Adam. 2007. Web 2.0 - charakteristika a služby (diplomová práce). Brno :
Masarykova Univerzita v Brně, 2007.
Zelenka, Robert. 2008. Kampaň ČSOB. Jedna velká fikce. E15. [Online] 16. Duben
2008. [Citace: 25. Duben 2008.] http://e15.cz/byznys/kampan-csob-jedna-velka-fikce21916/.
Zikmund, Martin. 2002. Weblog: Deníček i užitečný nástroj. Softwarové noviny. 1.
Prosinec 2002, str. 82.

99

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

8 Přílohy
Seznam příloh
Příloha 1:

Čtenost blogů na serveru Bloguje.cz

101

Příloha 2:

Sledování elektronických zdrojů NEWTON

102

Příloha 3:

Nástup blogů do českých médií – grafy

104

Příloha 4:

Dopis 150 blogerům

105

Příloha 5:

Průzkum 1 (dotazník)

106

Příloha 6:

Průzkum 2 (dotazník)

110

Příloha 7:

Průzkum 3

112

Příloha 8:

Grafy k průzkumu blogerů 2007

117

Příloha 9:

Grafy k průzkumu čtenářů 2007

119

Příloha 10: Grafy z Průzkumu čtenářů 2008

121

Příloha 11: Seznam stránek pro test vizuální rozpoznatelnosti blogů

127

Příloha 12: Grafy srovnávající blogy a tradiční on-line média

128

100

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

8.1 Příloha 1: Čtenost blogů na serveru Bloguje.cz

Long Tail ‐ čtenost blogů na bloguje.cz
(tisíc nejčtenějších blogů)
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Graf 28 – do grafu zahrnuta čtenost každého padesátého blogu
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8.2 Příloha 2: Sledování elektronických zdrojů NEWTON
Název elektronického periodika

Zpracováváno od

mobil.cz
isdn.cz
zive.cz
ceskenoviny.cz
sportovninoviny.cz
novinky.cz
penize.cz
mobilmania.cz
prazskenoviny.cz
blisty.cz
notebooky.cz
lupa.cz
protext.cz
mesec.cz
zpravy.iDNES.cz
fincentrum.cz
financninoviny.cz
lidovky.cz
finance.cz
ipoint.cz
radiotv.cz
e‐komerce.cz
mobilmag.cz
technet.cz
palmare.cz
AUTO.cz
neviditelnypes.cz
reflex.cz
grafika.cz
nova.cz
ceska‐media.cz
konstrukce.cz
autorevue.cz
blesk.cz
ČRo ‐ regina.cz
digimanie.cz
doupe.cz
e‐architekt.cz
fondmarket.cz
istrategie.cz
kurzy.cz
svethardware.cz
marketingovenoviny.cz
digiweb.cz
Cestovani.iHNed.cz

1.9.1999
1.2.2000
9.2.2000
28.5.2000
31.5.2000
14.6.2000
12.10.2000
5.12.2000
6.12.2000
3.1.2001
3.1.2001
4.1.2001
15.1.2001
23.1.2001
12.3.2001
19.3.2001
14.8.2001
23.10.2001
2.1.2002
2.1.2002
2.1.2002
4.3.2002
3.4.2002
15.5.2002
17.7.2002
1.1.2003
1.1.2003
1.1.2003
1.3.2003
7.4.2003
19.5.2003
1.8.2003
1.1.2004
1.1.2004
1.1.2004
1.1.2004
1.1.2004
1.1.2004
1.1.2004
1.1.2004
1.1.2004
1.1.2004
2.1.2004
11.6.2004
12.6.2004

EU.iHNed.cz
FinWeb.cz
iHNed.cz
Kariera.iHNed.cz
Reality.iHNed.cz
Vzdelavani.iHNed.cz
ekonom.cz
MaM.cz
personalista.com
virtually.cz
vzdelani.cz
stavebni‐forum.cz
mediainfo.cz
auto.iDNES.cz
cestovani.iDNES.cz
ekonomika.iDNES.cz
reality.iDNES.cz
revue.iDNES.cz
sport.iDNES.cz
zakony.iDNES.cz
zdravi.iDNES.cz
businessinfo.cz
cz‐industry.cz
ČRo ‐ brno.cz
ČRo ‐ cb.cz
ČRo ‐ cro6.cz
ČRo ‐ hradec.cz
ČRo ‐ izurnal.cz
ČRo ‐ olomouc.cz
ČRo ‐ ostrava.cz
ČRo ‐ pardubice.cz
ČRo ‐ plzen.cz
ČRo ‐ praha.cz
ČRo ‐ radiozurnal.cz
ČRo ‐ sever.cz
ČRo ‐ strednicechy.cz
ČRo ‐ vltava.cz
ČRo ‐ vysocina.cz
digineff.cz
dvdmag.cz
finexpert.cz
fotografovani.cz
jobdnes2.iDNES.cz
mujipod.cz
mujmac.cz
natoaktual.cz
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12.6.2004
12.6.2004
12.6.2004
12.6.2004
12.6.2004
12.6.2004
28.6.2004
9.8.2004
1.9.2004
1.9.2004
1.9.2004
6.9.2004
29.11.2004
1.12.2004
1.12.2004
1.12.2004
1.12.2004
1.12.2004
1.12.2004
1.12.2004
1.12.2004
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
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ocko.iDNES.cz
root.cz
show.iDNES.cz
stereomag.cz
tipcars.com
webtip.cz
automix.centrum.cz
euractiv.cz
motozurnal.centrum.cz
recepty.centrum.cz
zena.centrum.cz
mix.cz
bydleni.centrum.cz
bleskove.centrum.cz
digizone.cz
b2bcentrum.cz
epoptavka.cz
subvence.cz
bonanza.cz
centrade.cz
brouzdej.cz
aktualne.cz
autotrend.cz
autoweb.cz
biom.cz
denik.obce.cz
kultura.iHNed.cz
modernirodina.cz
parabola.cz
politikon.cz
relaxuj.cz
svetsiti.cz
volby.iHNed.cz
hrej.cz
neziskovky.cz
dama.cz
computerworld.cz
businessworld.cz
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1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005
24.1.2005
24.1.2005
24.1.2005
24.1.2005
24.1.2005
10.2.2005
16.2.2005
21.6.2005
1.8.2005
10.8.2005
10.8.2005
10.8.2005
22.8.2005
22.8.2005
25.9.2005
23.10.2005
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
21.9.2006
21.9.2006
25.9.2006
10.10.2006
16.11.2006

pcworld.cz
scienceworld.cz
abclinuxu.cz
eportal.cz
eprofil.cz
euportal.cz
eurabia.cz
euserver.cz
itbiz.cz
lekarnici.cz
super.cz
tyden.cz
webreporter.cz
spamy.cz
sport.cz
connect.cz
bydlet.cz
rvp.cz
efotbal.cz
podnikatel.cz
bydleni.lidovky.cz
expresdenik.cz
ona.iDNES.cz
podnikani.iDNES.cz
xman.iDNES.cz
zlatakoruna.iDNES.cz
behej.com
cad.cz
ibrno.cz
rta.cz
systemonline.cz
technika.ccb.cz

16.11.2006
16.11.2006
1.1.2007
1.1.2007
1.1.2007
1.1.2007
1.1.2007
1.1.2007
1.1.2007
1.1.2007
1.1.2007
1.1.2007
1.1.2007
1.2.2007
1.4.2007
15.5.2007
12.6.2007
30.7.2007
1.9.2007
1.9.2007
21.9.2007
21.9.2007
21.9.2007
21.9.2007
21.9.2007
24.9.2007
1.10.2007
1.12.2007
1.12.2007
1.12.2007
1.12.2007
1.12.2007

zdroj: (Vladař, 2008)
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8.3 Příloha 3: Nástup blogů do českých médií – grafy
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8.4 Příloha 4: Dopis 150 blogerům
Dobrý den,
chtěl bych Vás poprosit o několik minut Vašeho času. Jsem studentem Fakulty sociálních věd UK v
Praze a pro svou bakalářskou práci na Žurnalistiku provádím průzkum českých blogů na serveru
Bloguje.cz. Vedoucím mé práce je PhDr. Milan Šmíd z FSV UK Praha.
Váš blog patří k nejčtenějším 150 blogům a proto jsem Vás zařadil do průzkumu. Účast je zcela
dobrovolná, není závazná a nevyžaduje z Vaší strany velké úsilí. Požádal bych Vás o tři věci (seřazeno
podle důležitosti).
1) Pro průzkum frekvence výskytu určitých výrazů bych Vás rád požádal o zaslání obsahu Vašeho
blogu. Jedná se o zálohu XML, kterou vytvoříte v administračním rozhraní bloguje.cz: po přihlášení
kliknete na „nastavení" v horní liště a poté na „Záloha (.XML)" v pravém sloupci. Stránku, která se
objeví, uložte a pošlete mi ji prosím jako přílohu k e‐mailu na kasikp@gmail.com. UBEZPEČENÍ: v
záloze se nenacházejí žádná citlivá data, nic, co by nebylo volně přístupné každému z internetu.
Data použiji pouze pro analýzu frekvence výskytu klíčových slov, nikde nebudu publikovat Vaše texty,
jejich části ani jiná data. Po dokončení práce nebudu data uchovávat na svém počítači. Mimochodem,
záloha se hodí tak jako tak, já osobně ještě nedávno nevěděl, že jde tak snadno vytvořit.
2) Chtěl bych Vás poprosit o účast v průzkumu vyplněním následujícího dotazníku:
http://fs12.formsite.com/paxik/form656368120/index.html
Dotazník obsahuje tři stránky, cca 15 otázek (výběr jedné z více možností) a jeho vyplnění opravdu
nezabere více než pár minut. Jde opět o anonymní dotazník (můžete ale vyplnit jméno Vašeho blogu,
pro vyšetření některých hypotéz by mi to dost pomohlo). Po dokončení sběru dat Vám samozřejmě
pošlu výsledky, budete‐li si to přát. Dotazník je určen pouze autorům nejčtenějších blogů aktivních
v roce 2006. Pokud máte více takových blogů, vyplňte dotazník vícekrát (pokaždé uveďte jiný název
blogu a specifické odpovědi). Pokud více autorů píše jeden blog, prosím vyplňte dotazník pouze
jednou (nejlépe nejaktivnější autor).
3) Na stránce http://pruzkum.paxik.net se dozvíte podrobnější informace o tomto průzkumu. Zvláště
prosím, abyste zvážili možnost odkázat na dotazník pro čtenáře na Vašem blogu. Je to i pro Vás
možnost lépe poznat své čtenáře. Pokud v následujícím odkazu
(kód HTML)
nahradíte JMENO_VASEHO_BLOGU Vaší přezdívkou, budu moci vysledovat, odkud čtenáři na
dotazník přišli, a poskytnout Vám tato data odděleně od celkových dat. Pokud budete chtít, rád na
Váš blog odkážu ze stránky průzkumu a poté i v bakalářské práci.
Je nějaký konečný termín? Čím dřív, tím líp, pochopitelně. Uzávěrka bloggerských dotazníků je 17.
května, uzávěrka čtenářských dotazníků 21. května 2007. Zálohu XML prosím nejlépe do týdne.
Velice Vám děkuji za Váš čas, spolupráci a ochotu. Máte‐li nějaké dotazy či připomínky, rád je
zodpovím.
Přeji krásný den!
Pavel Kasík
IKSŽ FSV UK Praha
mail: kasikp@gmail.com mob: 731 477 621 (t‐mob) skype: paxikk blog: http://blog.paxik.net
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8.5 Příloha 5: Průzkum 1 (dotazník)

Výzkum - čeští bloggeři

1.

Jméno Vašeho blogu:pokud nevyplníte, výsledky budou započteny, ale nebudou spojovány s vaším blogem

V dotazníku se nacházejí mj. otázky týkající se politického smýšlení. Pokud nevyplníte jméno
blogu, odpovědi budou zcela anonymní. Bloggeři, kteří nechtějí, aby byl jejich blog spojen s
jejich e-mailem, se rovněž nemusí bát - elektronická adresa se nikde veřejně neobjeví.
2. Jak dlouho už blogujete?
a. méne než rok
b. jeden rok
c. dva roky
d. tři roky a déle
e. nevím

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a. žádné
b. základní škola
c. základní škola (nyní studuji střední školu)
d. maturita
e. maturita (nyní studuji vysokou)
f. vysoká škola

4. Věk:nepovinné

5. Jsem:
106

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

a. žena
b. muž
6. Uveďte, zda souhlasíte s následujícími tvrzeními:
rozhodně ne

spíše ne

spíše ano

Blogování je pro mě důležité.
Blogování pro mě představuje možnost se vyjádřit.
Blogování je pro mě společenská záležitost.
Díky blogu mám vliv na lidi a jejich rozhodnutí.
Znám velkou část svých čtenářů jménem.

V následujících otázkách se zaměříme na Vaše názory a politickou orientaci.
7. Jaká je Vaše politická angažovanost?
a. politika mě nezajímá
b. někdy chodím k volbám
c. vždy chodím k volbám
d. jsem členem politické strany
e. nevím
8. Koho jste volil(a) ve Volbách 2006?
a. nevolil(a) jsem
b. ODS
c. ČSSD
d. KSČM
e. Stranu zelených
f. KDU-ČSL
g. US-DEU
h. jinou pravicovou stranu
i. jinou levicovou stranu
j. nechci uvést
k. jinou stranu možnost uvést
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9. "Lidé z mého okolí se mě často ptají na názor či radu ohledně politiky."
Souhlasíte s tímto tvrzením?
a. rozhodně ne
b. spíše ne
c. rozhodně ano
d. spíše ano
e. nevím
10. Jak jste před Volbami 2006 získávali informace o politických tématech?
a. téměř vůbec
b. informace jsem přijímal(a), ale nevyhledával(a)
c. aktivně jsem vyhledával(a) informace na internetu
d. aktivně jsem vyhledával(a) informace nejen na internetu
e. nevím
Následují otázky týkající se Vašeho blogování v roce 2006.
11. Na svém blogu se politickým tématům obvykle věnuji:
a. nikdy (ze zásady)
b. zcela výjimečně
c. občas
d. často
e. politika je jedním z hlavních témat
f. politika je hlavním tématem mého blogu
12. Změnila se tato frekvence kvůli konání Voleb 2006?
a. nezměnila
b. krátce Volbami 2006 jsem se o politice zmiňoval častěji, než obvykle
c. před Volbami jsem psal o politice, ačkoli předtm jsem o ní téměř nepsal
13. Při psaní o politice jste se snažil(a) přesvědčit své čtenáře:
a. aby nechodili k volbám
b. aby šli k volbám
c. aby volili konkrétní stranu
d. aby nevolili konkrétní stranu
e. pouze jsme nabídl(a) svůj pohled nebo informace
f. nevím
g. nesnažil(a) jsem se své čtenáře nijak ovlivnit
108

Bakalářská práce

Nástup blogů na českou mediální scénu

14. Máte názorový vliv na lidi ve svém okolí?
a. rozhodně ano
b. spíše ano
c. spíše ne
d. rozhodně ne
e. nevím
15. Kam směřují odkazy z Vašeho blogu, případně co komentujete?
vůbec

občas

často

článek v tištěném periodiku
článek v on-line zpravodajství
rozhlasový nebo televizní pořad
blogový článek
jiné webové stránky

Děkuji Vám za Vaši trpělivost, moc jste mi pomohli!Pokud si přejete vzkázat něco autorovi
tohotu výzkumu, zde máte možnost.Přejete-li si získat výsledky výzkumu po jejich analýze,
uveďte prosím Vaši e-mailovou adresu.
16. Komentáře:volné textové pole, nepovinné
E-mail:pouze pro zaslání výsledkůe-maily nejsou ukládány ani dále distribuovány
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8.6 Příloha 6: Průzkum 2 (dotazník)
Výzkum - čtenáři blogů
V dotazníku se nacházejí mj. otázky týkající se politického smýšlení. Veškeré údaje jsou zcela
anonymní. Poté, co vyplníte dotazník, budete moci nahlédnout do výsledků.
1. Jak dlouho už čtete blogy?
a. méne než rok
b. jeden rok
c. dva roky
d. tři roky a déle
e. nevím
2. Jste autorem/autorkou vlastního blogu?
a. ne
b. ano
c. ano, ale blog již neudržuji
3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a. žádné
b. základní škola
c. základní škola (nyní studuji střední školu)
d. maturita
e. maturita (nyní studuji vysokou)
f. vysoká škola
4. Věk:nepovinné
5. Jsem:
a. žena
b. muž
6. * Uveďte, zda souhlasíte s následujícími tvrzeními:
rozhodně
ne

spíše
ne

spíše
ano

Blogy obecně považuji za důvěryhodný zdroj
informací.
Mám několik oblíbených blogů, kterým opravdu
důvěřuji.
Blogy sleduji pravidelně.
Autory blogů znám lépe než autory novinových
článků.
Považuji se za zaníceného čtenáře blogů.

V následujících otázkách se zaměříme na Vaše názory a politickou orientaci.
7. Jaká je Vaše politická angažovanost?
a. politika mě nezajímá
b. někdy chodím k volbám
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c. vždy chodím k volbám
d. jsem členem politické strany
e. nevím
8. Koho jste volil(a) ve Volbách 2006?
a. nevolil(a) jsem (jsem oprávněný volič/volička)
b. ODS
c. ČSSD
d. KSČM
e. Stranu zelených
f. KDU-ČSL
g. US-DEU
h. jinou pravicovou stranu
i. jinou levicovou stranu
j. nechci uvést
k. nebyl(a) jsem oprávněn(a) volit
l. jinou stranu

9. Při rozhodování, koho volit...
rozhodně
ne

spíše
ne

spíše
ano

rozhodně
ano

jsem četla i názor(y) na blozích.
hrály roli při mém rozhodováni.
mi blogy přinesly zajímavé nebo užitečné
informace.
jsem na základě blogů změnil(a) své hlasování ve
volbách 2006.

10. * Máte názorový vliv na lidi ve svém okolí?
a. rozhodně ano
b. spíše ano
c. spíše ne
d. rozhodně ne
e. nevím
11. Vyjmenujte prosím několik svých oblíbených blogů:Tato otázka není povinná.
Prosím uveďte především blogy z bloguje.cz, pokud nějaké takové čtete, průzkum je
zaměřen přednostně na ně. Stačí uvést název blogu nebo přezdívku autora/autorky.
Děkuji Vám za Vaši trpělivost, moc jste mi pomohli!Pokud si přejete vzkázat něco autorovi
tohotu výzkumu, zde máte možnost.Přejete-li si získat výsledky výzkumu po jejich analýze,
uveďte prosím Vaši e-mailovou adresu.
E-mail:pouze pro zaslání výsledkůe-maily nejsou ukládány ani dále distribuovány
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8.7 Příloha 7: Průzkum 3

1. část - Blogy a my
Dotazník je anonymní, výsledky nebudou spojovány s konkrétními osobami. Rád bych Vás
poprosil o pravdivé a pečlivé vyplnění, jedná se o ojedinělý průzkum svého druhu v Česku.
Nevyplňujte prosím dotazník více, než jednou.
1. Jak dlouho už čtete blogy?
a. méne než rok
b. jeden rok
c. dva roky
d. tři roky a déle
e. nevím
f. nikdy jsem nic na blogu nečetl(a)
2. Jste autorem/autorkou vlastního blogu?
a. ne
b. ano
c. ano, ale blog již neudržuji
3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a. žádné
b. základní škola
c. základní škola (nyní studuji střední školu)
d. maturita/výuční list
e. maturita (nyní studuji vysokou)
f. vysoká škola (VŠ, VOŠ)
4. Věk: (nepovinné)

5. Jsem:
a. žena
b. muž
6. Pravidelně sleduji:nepovinné, multiple choice
o české blog(y)
o zahraniční blog(y)
o české internetové zpravodajství
o zahraniční internetové zpravodajství
o jiné české zpravodajství
o jiné zahraniční zpravodajství
Vaše zájmy
V následujících několika otázkách se zaměříme na Vaše zájmy a nakládání s médii.
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7. Zajímáte se o následující oblasti?
vůbec spíše ne spíše ano rozhodně ano expert
Literatura
Elektronika, technika
Média
Politika
Příroda, zvířata
Cestování
Sport
Oblečení
Fotografování
Vaření

2. část - Důvěryhodnost blogů
Následující sekce hledá odpověď na klíčové otázky tohoto průzkumu - tedy otázky
důvěryhodnosti blogů. Pojem blog je velice široký, a proto otázky mohou být příliš obecné.
Proto se zde kromě obecné otázky nacházejí i upřesňující dotazy. Snažte se prosím vybavit si
nějakou reálnou zkušenost s blogy, umožní Vám to na otázky lépe odpovědět.
8. Informace z blogů považuji obecně za:
vůbec ne spíše ne spíše ano rozhodně ano
důvěryhodné
nezaujaté
přesné
zajímavé
vtipné

9. Co byste brali v potaz při posuzování, zda můžete informacím z daného blogu
důvěřovat? Můžete uvést více faktorů: volná odpověď

10. Řekněme, že vyhledáváte určitou informaci pomocí internetového vyhledávače.
Uveďte prosím, jak byste důvěřoval(a) informaci podle toho, z jakého zdroje by
pocházela:
zpravodajství, magazíny
rozhodně
ne

spíše
ne

spíše
ano

Kladná recenze výrobku
Záporná zkušenost s výrobkem
Problémy s reklamacemi v
obchodě
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Informace o chybě v médiích
Stížnost na určitého člověka
Informace o změně zákona
Nápad na výlet
Recept na netradiční jídlo
Výsledek sportovního utkání
Předpověď trendů do budoucna

3. část - Poznáte blog?
11. V následující tabulce vidíte devět obrázků internetových stránek. Pokuste se
pouze na základě uspořádání těchto stránek posoudit, zda jde o blog nebo ne.

Tak jak to vidíte?
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nevím

je to blog

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4. část - Jak zacházíte s blogy?
12. Uveďte prosím, jaký vztah máte k následujícím tvrzením. Souhlasíte s nimi?
naprosto

spíše

ne

ne

nevím

spíše

rozhodně

ano

ano

Blogy jsou užitečné zdroje informací
Blogy jsou zajímavým doplňkem tradičního
zpravodajství
Blogy budou v budoucnu důležitější, než tradiční
média
Blogy jsou nezávislé a neúplatné
Blogeři mají užší vztah se čtenáři, než novináři
Blogeři jsou nadšenější, než novináři
Blogy jsou pouze osobní zápisky, které mě nezajímají

13. Používáte RSS?nepovinná otázka
a.
b.
c.
d.

ne, nevím co to je
ne, ale tuším/vím, co to je
chystám se RSS využívat
ano (kterou čtečku používáte?) volné textové pole pro specifikaci, nepovinné

14. Považujete následující rys blogů za pozitivní či negativní?
negativní

Každý může blogovat
Do blogu může každý napsat, co chce
Blogů je obrovské množství
Blogů už si všimly i velké firmy a média
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Blogují i někteří vaši přátelé
Bloger může zůstat v anonymitě
Vyhledávače berou blogy v úvahu a třídí podle nich i ostatní
stránky
Blogem si může bloger i vydělat

15. Které vlastnosti čekáte od blogů, které čtete?
rozhodně ne spíše ne spíše ano rozhodně ano
originalitu
důvěryhodnost
přesnost
pravidelnost
zajímavost
osobní přístup
kontakt s autorem
kvalitní texty
kvalitní odkazy
kvalitní grafiku

5. část - Tak a už jsme skoro na konci...
16. Které z následujících tvrzení pro Vás platí? multiple choice
a. blogům zásadně nedůvěřuji
b. blogům spíše nedůvěřuji
c. blogy beru stejně, jako jiné texty na internetu
d. blogům, které čtu delší dobu, důvěřuji
e. blogům, jejichž autor(k)y znám, důvěřuji
f. čtu pravidelně několik blogů
g. oblíbenému blogu věřím více, než novinám
h. na základě blogu jsem již v minulosti objevil zajímavou stránku
i. na základě blogu jsem učinil ekonomické rozhodnutí (koupil výrobek apod.)

17. Vyjmenujte prosím několik svých oblíbených blogů: volný text, nepovinné
Tato otázka není povinná. Stačí uvést název blogu nebo přezdívku autora/autorky. Můžete
také uvést pouze oblast, o které hledáte občasně informace i na blozích.
18. Komentáře:volné textové pole, nepovinné

Děkuji Vám za Vaši trpělivost, moc jste mi pomohli! Pokud si přejete vzkázat něco autorovi
tohotu výzkumu, zde máte možnost.Přejete-li si získat výsledky výzkumu po jejich analýze,
uveďte prosím Vaši e-mailovou adresu. E-mail:pouze pro zaslání výsledkůe-maily nejsou
ukládány ani dále distribuovány
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8.8 Příloha 8: Grafy k průzkumu blogerů 2007

Jak často blogeři píší o politice
1 1
politika je hlavním
tématem mého blogu

4
6%

12
19%

6
9%

politika je jedním z
hlavních témat
často

7
11%

občas
zcela výjimečně
nikdy (ze zásady)
33
52%

(Prázdné)

Graf 32 - "Na svém blogu se politickým tématům obvykle věnuji:"

Blogeři se snažili čtenáře přesvědčit
2
3%
2
3%

16
25%

aby nevolili konkrétní
stranu

6
9%

aby volili konkrétní stranu
aby šli k volbám
15
24%

pouze jsme nabídl(a) svůj
pohled nebo informace
nesnažil(a) jsem se své
čtenáře nijak ovlivnit

23
36%

nevím, prázdné

Graf 33 - "Při psaní o politice jsem se snažil(a) přesvědčit své čtenáře
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Vliv na čtenáře (v závislosti na délce blogování)
100%
90%
80%
70%
60%

rozhodně ne

50%

spíše ne

40%

spíše ano

30%

rozhodně ano

20%
10%
0%
méne než rok

jeden rok

dva roky

tři roky a déle

Graf 34 - Díky blogu mám vliv na ostatní lidi a jejich názory (v závislosti na délce blogování)
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8.9 Příloha 9: Grafy k průzkumu čtenářů 2007
7
2%

Obecná důvěryhodnost blogů
68
16%
156
36%

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

198
46%

Graf 35 - Blogy obecně považuji za důvěryhodný zdroj informací

Při rozhodování o politice četli i blogy
12
3%

81
19%
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne

230
55%

rozhodně ne

96
23%

Graf 36 - Při rozhodování koho volit jsem četl(a) i názory na blozích
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Zajímavé informace o politice na blozích
8
2%

91
22%
rozhodně ano

205
50%

spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

109
26%

Graf 37 - Při rozhodování koho volit mi blogy přinesly zajímavé nebo užitečné informace
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8.10 Příloha 10: Grafy z Průzkumu čtenářů 2008

Zájmy respondentů
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2
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39

26
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32
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40
75

80%

98

64
60%
50%

87

76

70%

86

74

100

69

132
85

40%

68

88

vůbec
70

60

74

30%

spíše ne

77

spíše ano
46

79

20%
10%

98

50

54

36
13

9

0%

6

58

48

3

3

54
10

rozhodně ano
48

43

19
3

16
4

expert

37
11

Graf 38 - Zajímáte se o následující oblasti?

60
50
40
30

54

54

Podle čeho čtenář posuzuje důvěryhodnost blogu
47
38
32
28
20

20

16

16
11

10

10

10

10

8

7

6

0

Graf 39 - Podle čeho čtenář posuzuje důvěryhodnost blogu (celkem 238 čtenářů)
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Přesnost blogů obecně
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
nikdy

vůbec ne
spíše ne
spíše ano
rozhodně ano

méně než
rok

rok

dva roky

tři roky

Graf 40 - Přesnost blogů obecně v čase

Nezaujatost blogů obecně
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
nikdy

vůbec ne
spíše ne
spíše ano
rozhodně ano

méně než
rok

rok

dva roky

Graf 41- Nezaujatost blogů obecně v čase
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Vtipnost blogů obecně
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
nikdy

vůbec ne
spíše ne
spíše ano
rozhodně ano

méně než
rok

rok

dva roky

Graf 42 - Vtipnost blogů obecně v čase
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Tabulka 4 - Výsledky průzkumu vizuální rozpoznatelnosti blogů

Obrázek

Výsledky

1. e-shop

Správně: 82 %
5%
13%
je to blog
není to blog
nevím
82%

2. blog (ostravak.bloguje.cz)

Správně: 52 %

32%

je to blog
52%

není to blog
nevím

16%

3. blog (looney.bloguje.cz)

Správně: 81 %

11%
8%

je to blog
není to blog
nevím
81%
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Obrázek

Výsledky

4. blog (blog.idnes.cz)

Správně: 79 %

8%
13%

je to blog
není to blog
nevím
79%

5. zpravodajský portal (idnes.cz)

Správně: 75 %

18%

7%
je to blog
není to blog
nevím
75%

6. Wikipedia.org

Správně: 61 %

15%

24%

je to blog
není to blog
nevím

61%
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Obrázek

Výsledky

7. blog (Huffington Post)

Správně: 16 %

22%

16%
je to blog
není to blog
nevím
62%

8. blog (Lifehacker)

Správně: 22 %

29%

22%
je to blog
není to blog
nevím
49%

9. alternativní zprav. portal (blisty.cz)

Správně: 34 %

17%
je to blog
49%
34%
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11:

seznam

stránek

pro

test

vizuální

rozpoznatelnosti blogů
1. http://www.audioexpert.cz/kartove-pametove-mp3-prehravace/apple-ipod-nano-8gbgreen-3generace
2. http://ostravak.bloguje.cz/101518_item.php
3. http://looney.bloguje.cz/
4. http://svabova.blog.idnes.cz/c/31865/Stinna-stranka-supermoderniho-sveta.html
5. http://zpravy.idnes.cz/slovensky-tiskovy-zakon-prosel-i-s-pravem-na-odpoved-p0t/zahranicni.asp?c=A080409_173251_zahranicni_jte
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
7. http://www.huffingtonpost.com/john-ridley/why-american-airlines-big_b_96305.html
8. http://lifehacker.com/375830/create-distraction+free-customized-webapps-with-prism
9. http://blisty.cz/2008/4/11/art40091.html
Staženo dne 12.4.2008.
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8.12 Příloha 12: Grafy srovnávající blogy a tradiční on-line média
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