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Úvod  

Zpravodajské servery získávají stále větší popularitu mezi uživateli internetu. 

Obavy mediálních odborníků z počátku 90. let, že zpravodajství na internetu 

povede nakonec k úplnému zániku tištěných novin, se však zatím nenaplňují. 

Rozmach internetových médií přesto vnesl i na českou mediální scénu nesporné 

změny. 

Hlavním cílem této práce je posoudit, do jaké míry se internetové zpravodajství 

liší od tištěného – jak plní jednotlivé funkce tištěných novin, zda má tendenci je 

nahrazovat, či být jejich doplňkem a zda, popřípadě jak, se tyto dvě oblasti 

zpravodajství vzájemně ovlivňují. 

Po důkladné rešerši české odborné literatury týkající se internetového 

zpravodajství provedené při vypracování tezí k této práci autorka dospěla k závěru, 

že neexistuje publikace v českém jazyce, kde by byla přehledně a zároveň detailně 

shrnuta specifika internetového zpravodajství.  Současní studenti žurnalistiky 

přitom už při studiu musí počítat s možností, že se při své budoucí práci v médiích 

s internetovou žurnalistikou setkají. A to i v případě, že se přímo nestanou čistě 

internetovými žurnalisty. Své zpravodajské weby dnes mají nejen tištěná média, ale 

i rozhlasové a televizní stanice. Klasická žurnalistika se tak nutně na všech 

úrovních prolíná se svou poměrně novou podobou – žurnalistikou internetovou. 

Záměrem této práce je tedy přehledně shromáždit teoretické poznatky 

o specifikách internetové žurnalistiky, demonstrovat je na praktických příkladech 

a upozornit tak na úskalí, se kterými se mohou dnešní studenti žurnalistiky ve své 

praxi setkat a s nimiž budou nuceni se vyrovnávat, aby byli schopni poskytovat 

kvalitní zpravodajství. 

Těžiště práce přitom bude spočívat v analýze a charakterizování specifik 

internetového zpravodajství. 

Jako demonstrace praktických příkladů, potvrzujících nebo vyvracejících 

názory mediálních expertů prozkoumané a shromážděné pro účely této práce, 

poslouží vybrané české zpravodajské servery a celostátní deníky. Při posuzování 

odlišností internetového a tištěného zpravodajství mohou být ale užitečným 

materiálem ke zkoumání i zahraniční média, která v prostředí internetu působí déle 
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než ta česká, měla tedy možnost více pokročit ve svém vývoji; často se pro 

vznikající české servery také stala vzorem. 

Při práci na tomto textu a při hlubším zkoumání materiálů došlo k posunu od 

původních tezí. Po konzultaci s novou vedoucí práce autorka ustoupila od příliš 

ambiciózního záměru analyzovat všechna tištěná i internetová média vyjmenovaná 

v tezích. Takto široké zkoumání by bylo vhodnější uskutečnit spíše v týmu několika 

lidí. Namísto toho autorka volí výběr konkrétních příkladů žánrů a jevů 

v jednotlivých médiích, u nichž jsou nejvíce patrné odlišnosti mezi internetovým 

a tištěným zpravodajstvím. 

Úvodní část práce vysvětluje některé základní pojmy, nezbytné pro vstup do 

dané problematiky a zabývá se otázkou, zda je internet masovým médiem. 

Charakteristika pojmů stará a nová média je klíčovou pro pozdější určení rozdílů 

mezi tištěným a internetovým zpravodajstvím. Zatímco tisk totiž patří mezi tradiční 

či stará média, zpravodajské internetové servery odborníci řadí mezi média nová. 

Druhá polovina úvodní části této práce se zaměřuje na představení vývoje 

a současné situace na českém trhu, v níž se odráží i vývoj na celosvětovém 

mediálním trhu. Následuje nástin změn, které na českém trhu proběhly v souvislosti 

s nástupem internetové žurnalistiky. 

Další kapitoly práce demonstrují koexistenci tištěného média a jeho 

internetového protějšku v praxi na příkladu deníku MF Dnes a serveru iDnes 

a samostatné fungování internetového serveru Aktuálně. 

Práce pokračuje podrobným popisem specifik internetového publikování, které 

demonstruje na konkrétních příkladech z praxe internetového zpravodajství.  

Následuje typologie internetových periodik. 

Literaturu jsem čerpala jednak ze zdrojů knihoven (Knihovna UK FSV, Státní 

vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Národní knihovna ČR), dále jsem 

využila internetových vyhledávačů, především scholar.google.com. Veškeré 

dokumenty, které jsem k danému tématu získala, byly nejprve podrobeny kritice ve 

smyslu jejich aktuálnosti, kvality informací v nich obsažených a celkové 

věrohodnosti daného dokumentu a to především na základě autorství. 



Tišt ěné a internetové zpravodajství – odlišnosti a speci fika               Kate řina Hůlková 
 

-10- 

 

1. Základní pojmy  

 

V této úvodní kapitole je pro zkoumání odlišností internetového a tištěného 

zpravodajství potřeba nejdříve vymezit pojmy internet, žurnalistika, média a nová 

média. 

1.1 Internet  

Internet  je celosvětová počítačová síť, která spojuje jednotlivé menší sítě 

pomocí sady protokolů IP. 

Název pochází z anglického slova network (síť), podle něhož tradičně názvy 

amerických počítačových sítí končily „-net“, a mezinárodní (původně latinské) 

předpony inter-  (mezi), vyjadřující, že internet propojil a vstřebal různé starší, 

dílčí, specializované, proprietární nebo lokální sítě. 

Internet slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb, jako jsou 

elektronická pošta, chat, www stránky, sdílení souborů, on-line hraní her, 

vyhledávání a další. 

Každý počítač připojený k internetu má svoji IP adresu. IP adresa je 32bitové 

číslo, které se zapisuje jako 4 desítková čísla v rozmezí 0 – 255 oddělená tečkou 

(např. 192.168.1.1). Každé z těchto 4 čísel reprezentuje osm bitů adresy. Celkový 

počet různých IP adres je 232 = 4 294 967 296. V současném světě již tento počet 

přestává stačit, proto se uvažuje o zavedení nové verze systému IP čísel - tzv. IPv6. 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – Protokol 

(komunikační pravidla) používaný při přenosu dat prostřednictvím internetu.  

Doména – pro označování zdrojů na internetu se nepoužívají IP adresy, ale tzv. 

doménová jména, aby byla pro člověka lépe zapamatovatelná (např. 

cs.wikipedia.org). Tato jména se pak převádějí na IP adresy.  

 

WWW  

WWW je zkratkou pro World Wide Web – celosvětová síť. Pod pojmem 

internet v běžném jazyce často rozumíme právě tuto síť. WWW je informační síť, 
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organizovaná jako obrovský hypertextový dokument. Ve skutečnosti jde dnes 

o mnohem více, protože internetové stránky slouží i jako uživatelské rozhraní pro 

servery provozující veřejné služby a aplikace – jde například o portály elektronické 

pošty, internetové obchody, o herní servery, chaty, seznamky, internetová rádia 

a televize, slovníky, encyklopedie, portály pro správu bankovních účtů, portály 

dopravních informací, e-government, servery přesného času a jakékoli jiné 

aplikace, které budou vymyšleny. 

Z obecného hlediska jsou www stránky pouze jednou z aplikací internetu, jsou 

základní aplikací služby HTTP (hypertext transfer protocol – česky: protokol pro 

přenos hypertextu), případně její zabezpečené verze HTTPS. 

Vymezit veškeré činnosti, které tato výměna dat umožňuje, je složitější, neboť 

internet je médiem v nejširším smyslu tohoto slova, tedy „zprostředkujícím 

činitelem“ „komunikačním prostředím“, nástrojem, jehož povahu a vlastnosti 

ovlivňuje také chování těch, kteří tento nástroj používají. Mnohotvárnost využití 

internetového prostředí lze ilustrovat na odpovědi tvůrce World Wide Webu na 

otázku: Jaký je rozdíl mezi „netem“ a „webem“? Na svých webových stránkách 

Tim Berners-Lee odpovídá: 

„Internet („Net“) je síť sítí. Sestává se v podstatě z počítačů a kabelů... 

(Internet) rozesílá a doručuje pakety kamkoli na světě v době kratší, než je jedna 

sekunda. Mnoho různých programů využívá Internet: například elektronická pošta 

tady byla dlouho před tím, než jsem navrhl vytvoření globálního hypertextového 

systému 

a nazval ho World Wide Web („Web“)... Web je abstraktní (imaginární) informační 

prostor. Na Netu najdete počítače, na Webu najdete dokumenty, zvuky, videa... 

informace. Na Netu tvoří spojení kabely mezi počítači, na Webu tvoří spojení 

hypertextové odkazy. Web existuje díky programům, kterými komunikují počítače 

na Netu.“1 

V rámci této diplomové práce je internet publikačním médiem, tj. prostředkem 

masové komunikace, masovým médiem distribuujícím žurnalistické produkty – tím 

rozšiřuje obsah pojmu masové médium, až donedávna zahrnující jen tisk, rozhlas, 

                                                 
1  <http://www.w3.org/People/Berners-Lee/FAQ.html#General> > [cit. 27. 12. 2007] 
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televizi, případně masově distribuované zvukové a obrazové záznamy (film, video, 

CD, DVD). 

1.2 Zpravodajství  

„Zpravodajství je zároveň vědomou novinářskou činností i konkrétním, 

viditelným a slyšitelným výsledkem této činnosti, která se manifestuje v obsahu 

novin, časopisů, rozhlasu, televize i tzv. nových médiích. Termín tak označuje jak 

přípravnou fázi hledání a výběru informací, tak jejich následné sdělování 

prostřednictvím specifických žurnalistických projevů (např. žánrů). Pojem může 

mít ovšem i další dva významy – označuje například také oddíl deníků věnovaný 

informování nebo relace v audiovizuálních médiích. 

Žurnalistické zpravodajství stojí na faktech a událostech, které vyhledává, 

shromažďuje, třídí, selektuje, interpretuje a předává prostřednictvím médií 

recipientům. Mělo by zprostředkovat rozmanité a společensky podstatné informace, 

odrážející myšlenkovou mnohoznačnost té které společnosti. 

Jednou z jeho funkcí je poskytnout veřejnosti dostatek podnětů k utváření 

vlastních názorů a stanovisek. V tomto smyslu má, jak píše teoretik médií McQuail 

(1994), sloužit k orientaci, ale nenahrazuje skutečné vědění nebo skutečnou realitu. 

Zpravodajství v novinářském pojetí má být pokud možno přesné, vyvážené, 

nepředpojaté a poctivé jak při výběru, tak při ztvárnění a následné prezentaci, 

nestranné, ověřené přinejmenším ze dvou nezávislých zdrojů, aktuální, včasné, 

jasné a srozumitelné. Na rozdíl od publicistiky nemá obsahovat novinářův názor, 

pouze tlumočit fakta. Z tohoto hlediska je přísně neosobní. (…) 

Stále je především bezprostředně vázáno na čas, většinou se týká právě 

probíhajících nebo velmi nedávných dějů nebo dějů, které se sice staly před určitou 

dobou, ale právě se vynořují v nových souvislostech.“2 

Zpravodajství není z definice systematické nebo kontinuální. Jednotlivé zprávy 

spolu nemusejí souviset, stejně jako spolu na první pohled nemusejí souviset 

nahodilé události v různých koutech světa. Zpravodajství je především registruje, 

                                                 
2  OSVALDOVÁ, Barbora. a kol. Zpravodajství v médiích. Praha: Nakladatelství Karolinum, 
2001, s. 21-22. 
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jejich interpretace nebývá považována za prvotní úkol zpravodaje, přestože je pro 

recipienta neméně důležitá. Hledáním souvislostí se následně zabývá publicistika, 

na zpravodajství navazující. Právě proto, že zachycuje přetržité momenty, které se 

vážou ke dni, má informační žurnalistika charakter pomíjivosti, ale paradoxně také 

neukončenosti, protože média jsou svou periodicitou, prakticky vyjádřenou 

v uzávěrce čísla nebo vysílání, nucena o událostech referovat přesto, že se děj ještě 

může vyvíjet dál. 

 

1.3 Média a nová média  

Vymezení obsahu a rozsahu těchto pojmů se u různých autorů liší, někteří se 

mu zcela vyhýbají a ponechávají čtenáři prostor, aby si do pojmu „média“ dosadil 

vlastní představy diktované buď kontextem, nebo jazykovým územ. Například 

publikace Úvod do studia médií (Burton, G.; Jirák J. Praha: Barrister Principal, 

2001) se definici médií naprosto vyhýbá a a priori vychází z předpokladu, že 

používaný pojem se týká výhradně médií masové komunikace, organizované 

mediálními institucemi. 

„V mediálních studiích je médium důležitý článek mezi komunikátorem 

a adresátem. Jsou to prostředky masové komunikace, které přenášejí informace 

v různých formách a za různým účelem. Média mají obvykle podobu velkých 

mediálních organizací, jejich sdělení jsou veřejně dostupná, standardizovaná, 

vyráběná mediálními profesionály a za pomoci technických aparátů šířená 

k velkému, heterogennímu a disperznímu publiku. Komunikace pomocí médií je 

interpersonálně nepřímá, tzv. parasociální, a nepřetržitě působící.“3 

Nová média 

Nová média jsou ta, která přinášejí výraznou kvalitativní proměnu médií 

existujících. Novým médiem byl v první polovině dvacátého století rozhlas, později 

televize, tento termín se však tehdy nepoužíval. Dnes (přibližně od poloviny 90. let) 

novými médii rozumíme média spojená s digitálními technologiemi a především 

                                                 
3  REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 139 
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internetem. Pojem „nová média“ bude tato práce používat pro taková média 

sociální komunikace, jež přesahují média tisku, rozhlasu, televize, případně filmu 

a dalších zvukových, obrazových a zvukově obrazových záznamů. 

„Charakteristickým rysem nových médií je jejich digitální charakter. Produkt 

nových médií je vytvářen, distribuován a přijímán v číslicové podobě, která 

umožňuje zachytit a reprodukovat jakýkoli psaný či tištěný text, statický obraz, 

zvuk i pohyblivé video. Tato schopnost digitální technologie pak vytváří 

předpoklady pro multimedialitu nových médií, která jsou schopna do jednoho 

uživatelského prostředí integrovat více médií (tištěná, obrazová, zvuková).“4 

1.4 Je internet masovým médiem?  

Se vznikem nového komunikačního média internetu a především s masovým 

rozšířením hypertextového informačního systému World Wide Webu na 

technickém základu internetu v 90. letech vznikl prostor pro publikační aktivity, 

které získávají charakter masové komunikace. Internet je dnes prostředím, jež 

umožňuje nejrůznější komunikační aktivity v individuálním, skupinovém 

i masovém kontextu, od interpersonální komunikace (e-mail), přes nejrůznější typy 

skupinových komunikací (diskusní skupiny, chaty, ICQ) až ke komunikacím typu 

vysílání, tj. webcasting v reálném čase.5 

Přestože teoretici masové komunikace DeFleur a Ball-Rokeachová ve své knize 

Teorie masové komunikace ještě v osmdesátých letech nepřipouštějí, že by se 

z počítačových sítí a on-line služeb mohl stát nástroj masové komunikace, vývoj 

tuto myšlenku překonal.6 Komunikační potenciál internetu využila nejen nová 

                                                 
4  ŠMÍD, Milan. Žurnalistika v informační společnosti: internetizace a digitalizace 
žurnalistiky, Edice pracovních sešitů PSSS Mediální rada MED-003. Praha, 2006, s. 6 
5  Na toto téma viz studie: MORRIS, Merrill; OGANOVÁ, Christine. Internet jako masové 
médium. Indiana University, Journal of Communication 46(1), zima 1996, str. 39–50. český preklad 
viz 
 <http://tucnak.fsv.cuni.cz/~smid/doc/internet.html> [cit. 17. 10. 2007] 
6  „I kdyby se počítačová gramotnost stala univerzální, a dokonce i kdyby každá domácnost 
měla osobní počítač vybavený modemem, je obtížné si představit, jak by se pouze z této základny 
mohl nový systém masové komunikace rozvinout.“ DeFLEUR, Melvin L.; BALLOVÁ-
ROKEACHOVÁ, Sandra J.: Teorie masové komunikace, Univerzita Karlova, Praha: Karolinum 
1996. 346 s. 
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periodika tzv. e-ziny (elektronické magazíny) zpravodajského charakteru, ale také 

tradiční média: deníky, časopisy, rozhlas i televize. 

Je tedy internet masovým médiem? Už z podstaty internetu vyplývá, že na tuto 

otázku je možné odpovědět jen: „ano i ne“. Je totiž možné ptát se jen na to, zda 

mají konkrétní služby internetu – či konkrétní webové stránky, konkrétní e-mailové 

bulletiny nebo jiné konkrétní formy komunikace – charakter masového média. 

Například e-mail jako jedna ze součástí internetu umožňuje v první řadě 

interpersonální komunikaci mezi dvěma komunikátory – když si dva lidé dopisují 

elektronickou poštou, jde o stejný druh komunikace, jako když si korespondují 

prostřednictvím klasických dopisů. Na druhou stranu může být e-mail zároveň 

velmi účinným nástrojem masové komunikace7. Z jeho podstaty totiž vyplývá, že 

jednu zprávu je možné rozeslat prakticky neomezenému počtu lidí. (Technicky není 

počet příjemců zprávy nijak omezený – jedinou překážkou šíření zprávy na velké 

množství e-mailových adres – řádově tisíce – můžou být ochranné mechanismy 

proti spamu8, které uplatňují někteří internetoví poskytovatelé.) Tuto schopnost 

e-mailu přímo využívají i mnohá média, která pravidelně rozesílají výběr článků 

z nejnovějšího vydání svého periodika.  

Aby bylo promíchání interpersonální a masové komunikace dokonalé, existuje 

množství komunikátů umístěných v širokém spektru přechodu mezi těmito dvěma 

formami komunikace. Známe například e-mailové časopisy (stejně tak bychom ale 

mohli použít termín „noviny“), které jsou v principu masovou komunikací – jeden 

komunikátor komunikuje k množství příjemců. Tito recipienti však mohou mít 

možnost na informace přímo reagovat, a to tak, že jejich reakci nedostane jen 

původní komunikátor (obdoba klasických dopisů čtenářů), ale všichni recipienti 

původní zprávy – z příjemce se tak stane komunikátor. V určitém smyslu se to dá 

považovat za analogii dopisu čtenáře, který je uveřejněný v novinách. Vydavatel 

má i v tomto případě možnost zprávy zpětně filtrovat a vymazat případné vulgarity. 

                                                 
7  V absolutním vyjádření dokonce na internetu tvoří „masový“ e-mail (zejména spam) 
převážnou většinu veškeré elektronické (e-mailové) korespondence. 
 
8  Pod „spamem“ se na internetu rozumí nevyžádaná, většinou komerční pošta, kterou 
dostávají příjemci e-mailem nebo prostřednictvím diskusních skupin. Spam je v současnosti jedním 
z nejevětších problémů internetu. 
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Služba web je už výrazně bližší masové komunikaci – na webu jsou totiž 

umístěná například internetová vydání většiny klasických médií a internet je 

v tomto případě jen novým kanálem masové komunikace. I zde je však oproti 

klasickým papírovým vydáním novin o mnoho výraznější interpersonální aspekt 

komunikace (více v kapitole Zpětná vazba). 

Ani při rozdělení internetu na jednotlivé služby – web, e-mail a další – a při 

následné snaze určit charakter konkrétní komunikace – komunikátu, však není 

možné podle definice masové komunikace jednoznačně rozhodnout o tom,  zda je 

internetová komunikace masovou komunikací. 

 

1.5 Devět znaků masové komunikace  

Rozeberme proto „internetovou komunikaci“ podle devíti znaků masové 

komunikace, které uvádí Kunczik9. Sám přitom píše, že jeho vymezení není 

definitvní a některá média (informační bulletiny, zvukové záznamy, kazety, 

plakáty) nemusí kritéria naplnit. Stejně tak si uvědomuje, že definice ne úplně 

odpovídá „tzv. novým médiím, jako je videotex či kabelové služby, které nemusí 

obstát například z hlediska simultánnosti distribuce standardizovaného materiálu, 

jednosměrného charakteru a podobně10. 

Kunczikova definice nám však poslouží jako základ pro pozdější analýzu 

rozdílů mezi tradičními a novými médii: 

1. Materiál je určený prvotně ke krátkodobému použití (tj. zprávy, zábava). 

V tomto bodě neexistuje mezi klasickými a internetovými médii výrazný 

rozpor. I na internetu existují serióznější a méně seriózní média od bulvárních 

časopisů až po seriózně-vědecká periodika a jiná periodika k „dlouhodobému 

použití“. 

2. Masovou komunikaci produkují formální organizace za využití vyspělých 

technologií. Tento požadavek splňují jen některá internetová média. 

Vydavatelem na internetu může být – a často i je – klasická, formálně 

ustanovená organizace. Stejně tak ale může být vydavatelem i fyzická osoba 

                                                 
9  KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha : Karolinum, 1995. s. 17.   
10  KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha : Karolinum, 1995. s. 17-18. 
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(bez jakýchkoli omezení) bez jakéhokoli institucionálního zázemí. Hranici mezi 

institucionalizovaným a neinstitucionalizovaným vydavatelem je přitom velmi 

těžké stanovit. 

3. Masová komunikace je produkovaná pomocí rozmanitých mediačních 

technik. Rozmanitost technik produkce masové informace je u internetových 

médií o mnoho širší než u médií klasických. Internet této definici vyhovuje. 

4. Masová komunikace směřuje současně k velkému počtu osob 

(disperznímu publiku). Velká většina internetových médií na první pohled 

vyhovuje požadavku na komunikaci k velkému počtu osob. 

5. Masová komunikace je šířená veřejně, tedy bez omezení přístupu. Tento 

požadavek internetová komunikace bez výjimky splňuje. Přístup 

k internetovým médiím je podobně jako u elektronických médií omezený jen 

vlastnictvím vhodného „přijímače“ - v případě internetu je to nejčastěji počítač, 

ale může jím být i mobilní telefon, přenosný digitální komunikátor a jiné druhy 

přístrojů. Extrémní případy, jako jsou filtrování a cenzura obsahu z jiných zemí 

v některých státech (jako je například Čína), v této souvislosti nejsou relevantní. 

6. Masová komunikace je jednosměrná, t.j. komunikátor a recipient si 

nemohou vyměnit své postavení, jejich vzájemný vztah je asymetrický ve 

prospěch komunikátora. 

7. Vztah komunikátora a recipienta je nepřímý, bez přímé zpětné vazby. 

Tyto dva body definice jsou pro určení odlišnosti klíčové. Ani na internetu si 

nemohou recipient s komunikátorem úplně vyměnit své role. Například slovo 

internetového reportéra CNN bude mít stále neporovnatelně větší váhu než 

slovo libovolného uživatele internetu čtoucího jeho text (ať už se v dané 

problematice lépe orientuje kterýkoliv z těch dvou). Komunikát internetového 

média stále plyne bez ohledu na recipienta, bez přímé zpětné vazby. 

Navzdory tomu je však pozice média a komunikátora na internetu výrazně 

slabší a otřesitelnější než pozice televize, novin či časopisu v tradiční 

komunikaci. Možnost čtenáře reagovat na komunikát je totiž o mnoho snazší – 

k většině článků v internetových vydáních novin je například automaticky 

připojené diskusní fórum, kde mohou všichni čtenáři vyjádřit svůj názor 
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k tématu, ale i na samotný novinářský projev. Tuto možnost recipienti 

internetových médií také velmi často využívají a je úplně běžné, že rozsah 

diskuse k uveřejněnému textu je o mnoho větší než samotný text.  

8. Masová komunikace probíhá s určitou periodicitou produkce. 

9. Produkce je poskytovaná průběžně. 

 
 Pro internetová média je všeobecně typický méně pravidelný cyklus produkce – 

nové novinářské projevy v internetových médiích se většinou nepublikují ve 

„vydáních“, ale kontinuálně, nepřetržitě. Kontinuálnost (průběžnost) přitom může 

v případě zpravodajství znamenat uveřejňování nových materiálů několikrát za 

hodinu nebo několikrát za den, v případě publicistiky několikrát za týden či měsíc. 
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2. Noviny: staré médium prožívá krizi  

2.1 Prodejnost a čtenost novin  

Problematice prodejnosti a čtenosti novin se dlouhodobě věnuje publicista 

a novinář Miloš Čermák. „Tištěné noviny existují zhruba 400 let (od počátku 

17. století). Po většinu své existence představovaly primární zdroj informací, to se 

však mění. V západním světě, zejména ve Spojených státech a Velké Británii 

prodej i čtenost novin v posledních třiceti až čtyřiceti letech vytrvale klesá. Za 

hlavní viníky je považována televize a v posledních deseti letech také internet. Od 

konce devadesátých let se pak začíná šířit panika kvůli ohrožení novin. V roce 2006 

poprvé klesl počet lidí čtoucích noviny v USA pod 50 procent (podle údajů 

Americké novinové asociace NAA). 

Situaci vystihl časopis Economist, jehož srpnové číslo vyšlo v roce 2004 

s titulní stranou nadepsanou titulkem „Kdo zabil noviny?“ (Who killed the 

newspaper?). Prodej novin v poslední době klesá v USA, západní Evropě, Latinské 

Americe, Austrálii a na Novém Zélandu. Jinde se udržuje na stejné úrovni, nebo 

dokonce mírně stoupá. Spojené státy a západní Evropa na světě nejrychleji 

adoptovaly moderní technologie (kabelové a satelitní televize, internet, mobilní 

technologie), mají nejdelší historii svobodných médií a určují trendy ostatním 

zemím. Znamená to, že pokles prodeje novin bude brzy celosvětový problém?... 

Zpráva Světové asociace novin (WAN) uvádí meziroční nárůst prodeje novin 0,56 

procenta. Když započteme i bezplatné deníky, činí celosvětový denní náklad novin 

464 milionů kusů. 

 

Kde se noviny nejvíc prodávají (údaje za rok 2005) 

Čína …96,6 milionu kusů 

Indie …78,7 

Japonsko …69,8 

USA …53,3 

Německo …21,5 
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Zatímco v Číně, Indii a Japonsku prodej meziročně vzrostl, v Německu 

a USA klesl. V roce 2005 prodej novin v zemích EU meziročně klesl o 0,61%, za 

posledních pět let do roku 2005 pokles činil 5,26%. Prodej novin za posledních pět 

let stoupl pouze v pěti zemích: v Irsku (zhruba o 29%), Polsku (22%), Lotyšsku 

(1,5%), Česku (méně než 1%) a Rakousku (zanedbatelně)... Pokles prodeje 

a čtenosti novin v tzv. západním světě izolovaný problém. Dřív nebo později se 

s podobným trendem bude potýkat i zbytek světa. Objevují se dokonce skeptické 

předpovědi, že by noviny mohly jako médium během pár desítek let úplně 

zaniknout. Už v roce 1993 spisovatel sci-fi Michael Crichton napsal do kultovního 

měsíčníku Wired ve své době velmi citovanou esej Mediasaurus, v níž předpověděl, 

že do deseti let  velká média kvůli internetu zaniknou. Jako příklad uváděl americký 

deník The New York Times. Nestalo se. 

Podobně v roce 1995 píše Nicholas Negroponte v knížce Beeing Digital 

o tom, že internetová méda umožní čtenářům vybírat si pouze z témat a zdrojů, 

které je zajímají.“11  

„Americký autor Philip Meyer dokonce ve své knize „Mizející noviny“ (vydáno 

v roce 2004) pouze napůl v žertu z dostupných dat vypočetl, že se tak stane v roce 

2043. 

     Naproti tomu jsou celosvětová data, která ukazují, že celkově si noviny zase tak 

špatně nevedou. Prodej deníků globálně roste, a to například za uplynulých pět let 

téměř o deset procent. Každý den si v průměru koupí noviny 440 milionů lidí. 

Náklady deníků rostou nejrychleji v zemích, jako je Indie, Čína a Rusko. Když 

k tomu připočteme trend bezplatných novin, které se rozdávají zadarmo, dojdeme 

k závěru, že nikdy v historii tolik lidí noviny na světě nečetlo. Světová asociace 

novin (WAN) na svých každoročních kongresech doslova hýří optimismem. Tak 

kdo má pravdu? A kde bude mít v těchto rozporuplných prognózách místo Česká 

republika? 

 

                                                 
11  ČERMÁK, Miloš. Přednáška na Workshop on New Media and the Future of the Media 
organizovaném TOL v březnu 2007. Prezentace ve formátu ppt dostupná na 
<http://www.extra.cz/novamedia/novamedia01.ppt > [cit. 20.5. 2007] 
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Stabilizovaný český trh 

     Fakta jsou zhruba následující: v posledních pěti až deseti letech patří Česká 

republika k menšině evropských zemí, kde prodej deníků neklesá, nýbrž naopak 

mírně stoupá. Postavení všech celostátních seriózních novin je dlouhodobě 

stabilizované, trh bulvárních deníků se v posledních letech dokonce rozrostl o dva 

tituly. Mimořádně se v Česku daří také bezplatným novinám. V současné době 

vycházejí už čtyři deníky. Když společnost PricewaterhouseCoopers zveřejnila 

v létě nové vydání publikace Global Entertainment and Media Outlook 2007–2011, 

vyplynulo z ní, že se na českém novinovém trhu očekává stagnace prodeje. To je 

v daných souvislostech dobrá zpráva, podpořená navíc prognózou, že inzertní 

příjem bude stoupat. 

     Co to znamená? Můžeme předpokládat, že se celosvětový novinový trh 

„rozdělí“ na dvě poloviny, z nichž jedna bude prosperovat, zatímco ta druhá, méně 

šťastná, naopak strádat? To téměř jistě nikoli. Novinový trh roste v těch zemích, 

kde je ještě nenasycený anebo neusazený (to je případ Česka) anebo kde se ještě 

naplno neprojevil vliv nových technologií. Trend se zdá být neúprosný v tom, že 

elektronická média ta papírová dříve, či později vytlačí. Není jasné, zda papírové 

noviny definitivně zaniknou. Většina expertů se spíše kloní k tomu, že budou 

existovat dál a stanou se čímsi na způsob „luxusního zboží“: budou 

málonákladovým médiem pro elitu. Budou mít čtenářskou obec, která nebude 

početná, ale její exkluzivita jim umožní přežít.“12 

     Vývoj prodeje deníků v České republice, o němž Čermák píše, naznačuje 

následující graf a tabulka na obr. 1 a 2. 

 

                                                 
12  ČERMÁK, Miloš. Noviny: tichá revoluce. Strategie [on-line] 26.11.2007. Dostupný z 
 <http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=331821 > [cit. 20.12. 2007] 
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Obr. 1. Průměrný denní prodej deníků v České republice v letech 2002-2007 

zobrazený grafem. (Zdroj intranet společnosti MAFRA) 

 

Obr. 2. Meziroční srovnání nákladů českých deníků. (Zdroj intranet společnosti 

MAFRA) 
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2.2 Vydavatelé internetových médií  

Kdo může být vydavatelem internetového média? Stručně řečeno – kdokoliv. 

Publikování jakýchkoli informací na internetu, založení nové internetové stránky či 

připojení nového serveru do sítě nepodléhá, na rozdíl od založení tištěných 

periodik, povolení žádné instituce, nemusí se nikde ohlašovat ani registrovat. 

Amatérské internetové médium je možné teoreticky založit s nulovými náklady, 

pokud nepočítáme cenu práce jeho zakladatelů. U velké části menších 

internetových periodik je proto vydavatel zároveň i šéfredaktorem (a nejednou 

dokonce jediným autorem). 

Z pohledu novinářské etiky s sebou nese časté splynutí funkce vydavatele 

a (šéf)redaktora mnohá rizika – pokud  se totiž tradiční konflikt mezi obchodní 

a novinářskou složkou novin „odehrává“ v nitru jedné osoby, obchodní zájem jen 

málokdy nezvítězí. 

     S postupným vývojem internetu se trend minivydavatelství jednoho člověka 

utlumuje a vydávání na internetu se profesionalizuje, částečně díky vstupu velkých 

tradičních vydavatelství, částečně díky tomu, že vydavateli různých internetových 

médií se stávají i velké společnosti, které předtím v této oblasti nepůsobily. 
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3. Koexistence  

3.1 Koexistence Mladé fronty DNES a portálu iDnes  

Jak vypadá koexistence tištěného a internetového média na příkladu Mladé 

fronty Dnes a portálu iDnes, podrobně popsal obchodní ředitel portálu iDnes Petr 

Stuchlík.13 

iDnes vznikl v lednu 1998 víceméně jako výsledek mapování a testování 

českého Internetu společností MAFRA. Podle obchodního ředitele portálu iDnes 

Petra Stuchlíka “šlo o vznik trochu živelný, iniciovaný takříkajíc zespoda, to 

znamená bez příkazu vedení společnosti. V úplných počátcích šlo skutečně 

o překlápění printové verze na internet.“ 

Ke změně došlo velmi rychle – ještě na konci 90. let se ukázalo, že seriózní 

zpravodajský portál potřebuje vlastní redakci a nestačí překlápět texty z MF Dnes. 

Problém nastal ve chvíli, kdy se zjistilo, že internetové zpravodajství čtou lidé jinak 

a jindy. 

Jak připomíná Stuchlík, ve výčtu rozdílů můžeme začít připomenutím, že 

z monitoru se čte hůře než z papíru, a končit tím, že lidé jsou na Internetu zvyklí 

hledat jiný typ zpráv, jiný obsah. Deník je podle něj více komentářový, může více 

pracovat s tématy do hloubky, pracuje lépe s ilustracemi, fotkami, atd. Internet – 

a tedy i iDnes – je především pro poskytnutí první informace. Osvětleno na 

příkladu: iDnes nepřináší rozbory typu 'Proč jezdí čeští řidiči hůře než před 30 

lety?', ale informuje o poslední nehodě na dálnici D1.  

„V současnosti má iDnes cca 50člennou redakci pokrývající všechny základní 

oblasti. Takto vytvořený obsah podle Stuchlíka výrazně převažuje nad obsahem 

převzatým z MF Dnes. A co iDnes z printu přebírá? „Jedná se hlavně 

o velké kauzy. Většina těchto článků má původ v deníku, protože MF Dnes má 

                                                 

13  SCHREIER, Martin. Petr Stuchlík: iDnes by se bez MF Dnes obešel. Lupa.cz. [cit. 
15.5.2008]. Dostupný z  <http://www.lupa.cz/clanky/petr-stuchlik-iDnes-by-se-bez-mf-dnes-obesel/ 
>. 
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mnohem větší aparát investigativních novinářů. Většina aktuálních textů na iDnes 

je ale původních. Na druhé straně máme weby, jako je Fincentrum, Mobil, Technet, 

které mají také vlastní redakce a z tištěného deníku mnoho nepřebírají. 

V posledních třech až čtyřech letech jsme zde spíše svědky opačného trendu. MF 

Dnes posiluje některé své rubriky texty převzatými z těchto webů, samozřejmě 

s uvedením zdroje iDnes. Jde často o materiály s technologickou nebo 

ekonomickou tématikou. Zřejmé je to v přílohách typu Peníze, které pravidelně 

využívají podkladů z iDnes, resp. Fincentra, např. rubrika 'in-out'. Nebo páteční 

'Svět on-line'. Je to logické. Každé médium má sice svou redakci, ale spolupráce 

v některých oblastech pomáhá oběma.” 

 

Nový design iDnes 

Změna loga portálu měla podle Stuchlíka dvě příčiny. Z grafického hlediska se 

eliminovaly nevýhody spontánně vzniklého loga iDnes, které “trpělo roztříštěností 

stylů písma a barev”. Neméně důležitou skutečností je podle něj vnímání nového 

loga jako symbolu samostatného média, které má více než stomilionový čistý roční 

obrat, vlastní redakci, produkci, obchodní oddělení. A i když s deníkem sdílí mnoho 

informací a za svůj růst mu bezesporu vděčí, dnes stojí pevně na vlastních nohou 

a “není již přívažkem velkého novinového bratra”. 

Po redesignu homepage přišly na řadu i další stránky. Portál tak reagoval na 

velký problém, který spočíval v nedostatečně utříděném obrovském množství 

obsahu. Čtenář by nyní měl pocítit větší komfort, jednodušší přístup ke všem 

službám a článkům. K větší změně došlo po dvou letech provozu staré verze. 

Technologickým plusem nové verze je vedle podstatně rychlejšího „natahování“ 

stránky především její navržení pro rozlišení 1024 x 768 pixelů. Je optimalizována 

pro rychlé načítání a velikost použitého písma je měnitelná ve všech prohlížečích. 

Zastřešující platforma obou médií 

K formálnímu setkání dochází až na úrovni představenstva společnosti. To je 

případ vztahu obou redakcí. O něco níže, na úrovni obchodu, plní roli spojovacího 

článku právě Petr Stuchlík, coby osoba odpovědná za část inzerce MF Dnes 
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i Lidových novin – a zároveň i za obchod iDnes. Pod ním už obchodní struktury 

obou mediatypů běží naprosto samostatně. 

Podle Stuchlíka by již mohl internetový projekt fungovat naprosto sám bez 

větších problémů. 

Rozdíly ve čtenosti v obou mediatypech 

Jak říká Stuchlík, v deníku je podle výzkumů (jako Copytest atd.) čtenost 

jednotlivých sešitů přibližně stejná. Různý zájem je samozřejmě o jednotlivé 

články. Na internetu lze některé věci zjistit exaktněji ze statistik redakčního 

systému. Velký zájem je o klasické zpravodajství, následuje ekonomika. O něco 

menší čtenost mají přílohy typu reality, zdraví atd. Prostor se naopak portál snaží 

dávat informacím ze společnosti, tedy článkům bulvárním. 

Termín 'bulvární' je ale podle Stuchlíka v Česku zbytečně zprofanován. „Lidi 

tento typ zpráv nezajímá o nic méně než ostatní informace. Je velice moderní a ´in´ 

vyčítat nám tyto tendence, do jisté míry jde ale o pokrytecký postoj nereflektující 

vývoj skutečných zájmů čtenářů. Je například zajímavé, že velká část čtenářů 

informací o zdražení nafty učiní jeden ze svých dalších prokliků na článek 

o nejnovějších trablích Sámera Issy či ještě spíše o rozvoji poprsí Pamely 

Andersson. Nemluvím o spoustě dalších, kteří naftu vynechají a věnují se pouze 

Sámerovi. Zapřísahat se věrností programu ČT2 a kulturním týdeníkům je prostě 

tak trochu póza. Závěr tedy je, že na iDnes je oproti MF Dnes věnováno také,  

a toto slovo podtrhuji, více místa odlehčenějším tématům. Ale nejen jim. Nejsme 

bulvární portál, kterých tu teď vyrůstá dost a dost. Ty ať se bijí mezi sebou. iDnes 

přináší informace, které moderního člověka zajímají. Od vývoje kurzu dolaru po 

nesnáze celebrit.“ 

Promísit serióznost s odlehčenými tématy 

„Jsme a budeme seriózní zpravodajský portál, který kromě důležité informace 

nabízí čtenáři i možnost jistým způsobem relaxovat. Vedle toho jdeme od začátku 

svou vlastní cestou. Myslím, že na iDnes děláme dobře svou práci spočívající 

v seriózním zpravodajství. Troufnu si tvrdit, že mezi weby spojenými 

s tištěnými periodiky jsme nejlepší. Takže není důvod překotně reagovat na určitý 

módní boom, v němž se zhlédli kolegové z ostatních portálů. Nebylo by to 
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v souladu s naší tradicí a zbytečně bychom se pouštěli na půdu, kde se necítíme 

silní. Obchodně i strategicky jsme vždy šli svou cestou. Mezi čtyřkou největších 

hráčů jsou tři univerzální portály a – pominu-li Novinky jako speciální projekt 

Seznamu a Borgisu – pak už jen my. V objemu plošné reklamy přesto suverénně 

figurujeme jako číslo dvě na českém internetovém trhu,“ říká Stuchlík. 

MF Dnes a iDnes nejdou podle Stuchlíka proti sobě. Naopak se doplňují. 

Přestože si čtenář v práci občas proklikne na iDnes, stejně si druhý den ráno koupí 

MF Dnes, protože chce o všem více analytičtějších informací, postřehů, komentářů.  

Rozdíly mezi obecenstvem tištěného deníku a internetu 

Podle Stuchlíka jsou obecně na internetu čtenáři o něco mladší: 

„V souvislosti s tím bychom mohli vypočítávat i další nadprůměrné charakteristiky 

týkající se třeba příjmu, dosaženého vzdělání, atd.” 

Jak se obě média doplňují a podporují obchodně 

Deník i portál v obchodě kooperují, sdílí informace, a dokážou tak klientům 

dávat lepší nabídky. Vždy existoval samostatný obchodní tým iDnes. Po velkých 

personálních změnách v roce 2002, kdy 'otcové zakladatelé' odešli do vydavatelství 

Economia, se iDnes soustředil na své posílení a přesun z červených do černých 

čísel. To se podařilo. S printem sdílí back-office, kam spadá třeba vypořádávání 

faktur a další podobná administrativa. Zejména ale sdílí informace. Na druhou 

stranu ale příliš nevěří ve smysluplnost různých 'crossmediálních' inzertních 

nabídek a balíčků. Jde o silná média, jejichž spojování, popř. dotování internetu, po 

této stránce není podle Stuchlíka potřeba. 

Rozdíly v zadavatelích inzerce 

Zadavetelé inzerce v deníku a portálu se téměř neliší. Pokud porovnáme 

monitoring printu společnosti A-Connect a monitoring internetové reklamy firmy 

Interactive House, zjistíme u top zadavatelů téměř absolutní shodu. 

Telekomunikační firmy, banky, výrobci automobilů a další jsou v tisku i na 

internetu. Jediným významným segmentem, který oproti tisku inzeruje na Internetu 

málo, jsou maloobchodní řetězce, ale i zde se podle Stuchlíka “ledy pomalu začínají 

lámat”. 
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Měřítko efektivity inzerce v obou médiích 

Výzkum Copytest14 říká, že není rozdíl mezi umístěním inzerátu na levé či 

pravé straně. Zkoumána je i role barvy, umístění v konkrétním sešitě vydání. iDnes 

dělá také vlastní testy s působením reklamy na koncového příjemce sdělení. 

Z takových výstupů však podle Stuchlíka nelze sestavovat jednoduché porovnávací 

tabulky či 'geniální' software. 

Většina velkých portálů zvyšuje ceny za reklamní formáty na svých hlavních 

stránkách, a snaží se tak komerci omezit. iDnes naopak při zmiňovaném redesignu 

hlavní formát zvětšila a cenu ponechala. “Formát Wide Square jsme skutečně na 

základě požadavků mnohých stávajících i potenciálních inzerentů zvětšili 

z dosavadních 250 x 300 pixelů na 480 x 300 pixelů při ponechání ceny. Roztažení 

formátu je ale nutné vidět v souvislosti s celkovým zvětšením hlavní stránky. Takže 

zvětšení reklamního formátu je spíše relativní,” říká Stuchlík. 

Podobně jako v již uvedených jiných oblastech volí iDnes tedy i zde odlišnou 

strategii. Dominantním hráčem na českém Internetu je a nejméně ještě pár měsíců 

zůstane Seznam. Vedení portálu iDnes se domnívá, že jakákoli snaha dostihnout 

Seznam napodobováním jeho služeb a obchodních postupů není účelná. „Jdeme 

zkrátka svojí cestou. Už více než sedm let a vyplácí se nám to,“ říká Stuchlík. 

Nestandardní reklamní plochy na internetu 

iDnes loni zvýšil ceny různých 'vyjíždějících' a jinak agresivněji působících 

formátů o sto procent. Chce, aby ceny působily spíše prohibitivně a vedly 

k rozvážnějšímu zacházení s reklamou, k lepší kreativitě a vzhledu. 

V MF Dnes ani na iDnes, ani v žádném jiném titulu nenabízí MAFRA nějakou 

formu PR článků. Zaměstnanci diskutují, zda jsou některé texty dostatečně 

objektivní nebo vyvážené, ale to je redakční diskuse. V ceníku inzerce na rozdíl od 

jiných médií s ničím takovým iDnes nepočítá. „Je to krátkodobě působící a do jisté 

míry přeceňovaná věc. Ti, kteří tento druh textů do médií tlačí, si mnohdy 

neuvědomují, že podobně oslavné texty téměř nikoho nezajímají,“ myslí si 

Stuchlík. 

                                                 
14  Výzkum Copytest pochází z dílny výzkumné agentury Market. 
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Několik tisíc lidí je abonenty takzvaného SMS servisu – zpravodajství ve formě 

předplacených krátkých textových zpráv jim přichází přímo do mobilního telefonu. 

Podle Stuchlíka jde o nejvlivnější lidi ve společnosti, kteří tyto zprávy sami často 

spoluutvářejí: politiky, top manažery a pracovníky médií. Obecně jde 

o servis pro vytížené osoby, které nemají čas sledovat konvenční zpravodajství. 

 

3.2 Příklad internetového deníku, který nemá tišt ěnou verzi – 

Aktuáln ě 

Aktuálně vzniklo jako první čistě on-line zpravodajský deník na českém 

internetu. Ambiciózní server přivedlo na svět ukončení spolupráce mezi portálem 

Centrum.cz a Lidovými novinami. Centru po rozchodu s Lidovkami hrozila 

absence zpravodajské sekce, která obvykle tvoří jeden z pilířů internetového 

portálu. Zatímco Lidovky.cz se osamostatnily za asistence svého vydavatelství 

MAFRA a.s. (pod které patří také server iDnes), skupina deseti novinářů, kteří 

odešli z Hospodářských novin, a dalších pěti desítek lidí založila za podpory 

Centrum.cz on-line deník Aktuálně. Centrum do něj investovalo z vlastních zdrojů 

35 milionů korun. Fungovat začalo v 0:01 hodin, 1. listopadu 2005. 
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Obr. 3. Vzhled webové stránky Aktuálně. ( Zdroj www.aktualne.cz) 

Úvodním „otvírákem“ byla kauza o spekulacích s pozemky, která vyústila 

v rezignaci tehdejšího ministra zemědělství. Příprava startu Aktuálně byla hektická 

– ještě tři dny před dnem D tvořily newsroom jen čtyři holé stěny. 
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Obr. 4. Newsroom 27. října 2005, tři dny před startem Aktuálně. (Zdroj Pavel 

Tomášek, Aktuálně) 

3.2.1 Vývoj návšt ěvnosti b ěhem dne  

Návštěvnost internetového deníku se během dne mění. Špičku zaznamenává 

v době, kdy čtenáři přicházejí do zaměstnání a zapínají počítače – tedy mezi 07. 

a 09. hodinou. Celé dopoledne pak zůstává vysoká a další vrchol následuje kolem 

14:00. Směrem k večeru pak návštěvnost klesá, s mírným vzestupem okolo 20:00 

(viz obr. 4).15 

                                                 
15 Vývoj návštěvnosti popsal na přednášce, která byla součástí Workshop on New Media and 
the Future of the Media organizovaném TOL v březnu 2007, Pavel Tomášek, jeden ze zakladatelů 
Aktuálně. 
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Obr. 5. Vývoj návštěvnosti webových stránek Aktuálně během dne. (Zdroj Pavel 

Tomášek, Aktuálně) 

3.2.2 Příčiny úsp ěchu  

Podle jednoho ze zakladatelů portálu Aktuálně, Pavla Tomáška, hrálo roli 

v úspěšnosti nového zpravodajského portálu několik faktorů: nosičem zpravodajství 

Aktuálně se stal ve své době druhý nejnavštěvovanější portál – Centrum. Aktuálně 

podle Tomáška zaplnilo mezeru na trhu – typ zpravodajství založeného na co 

největší aktuálnosti a multimediálnosti, které představilo, na českém internetu 

chyběl. Cos se však týče tvrzení o nejaktuálnějším zpravodajství – může být, 

alespoň v některých případech sporné. Přestože Aktuálně u některých zpráv 

prohlašovalo, že je přináší jako první, ve stejný okamžik a někdy dokonce dříve 

přinesly stejnou informaci jiné servery, jako například iDnes. Nesporným faktorem 

úspěchu Aktuálně byla spolupráce se zkušenými, kvalitními novináři, lidmi, kteří 

přinášejí vlastní zprávy a také inovace: on-line deník přišel s novými formáty 

(žánrovými i technickými), jako byl například duel či noční hlídka. Duel zavedl na 

internet přímý názorový souboj dvou politiků, který byl dosud doménou televizních 

obrazovek. Navíc tento střet téměř úplně oprostil od zásahů moderátora. Duel trvá 

60 minut – prvních  30 minut se ptá jeden politik, dalších 30 minut druhý politik – 
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délka otázek i odpovědí je časově omezena. Střet probíhá internetovou formou – 

politici si otázky a odpovědi kladou přes internet, nejsou v přímém osobním 

kontaktu, protože sedí v oddělených místnostech. Zároveň je také zvukově 

zaznamenáván, aby si čtenáři mohli poslechnout odpovědi i v originálním podání 

obou politiků. 

     Aktuálně se také podařilo úspěšně vybudovat značku – brzy po startu nasbíralo 

desítky citací v českých denících a televizích. Informace z Aktuálně citovala 

i světová zpravodajská média. 

Podle Pavla Tomáška samo Aktuálně vnímá jako hlavní rozdíly mezi 

zpravodajstvím na webu a tištěným zpravodajstvím následující: exkluzivní 

informaci, tzv. „breaking news“ publikuje ihned, získává okamžitý feedback od 

čtenářů, okamžitou on-line informaci o čtenosti článku. Liší se rovněž práce 

s titulkem (na rozdíl od toho novinového musí více „prodávat“, aby čtenáře na 

první pohled zaujal a vzniká tak snaha o více šokující či bulvárnější titulky). Podle 

Tomáškova názoru nástup Aktuálně přispěl k tomu, že internetová žurnalistika 

ztratila nálepku druhořadé a neseriózní. Díky originálnímu vlastnímu zpravodajství 

se podle něj také vytvořil tlak na tiskovou agenturu ČTK, která si v agenturním 

zpravodajství držela téměř monopolní postavení (alespoň co se týká domácího 

zpravodajství) a s níž nakonec redakce Aktuálně v září 2007 oficiálně kvůli 

neshodám o obchodních podmínkách rozvázala spolupráci). Ve skutečnosti nejprve 

smlouvu vypověděla ČTK s tvrzením, že Aktuálně její zpravodajský obsah 

poskytovalo třetí straně. 

    Za zlomové projekty sama redakce Aktuálně považuje: noční povodňovou 

hlídku, duely, on-line se slovenským prezidentem, česká nej, původní zahraniční 

reportáže. 

     Inspirací pro Aktuálně byl norský čistě internetový deník spuštěný v roce 1996 

Nettavisen. 
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Obr. 6. Vzorem Aktuálně byl norský deník Nettavisen. (Zdroj 

http://www.nettavisen.no/) 
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4. Internetová žurnalistika  

Pojem žurnalistika  lze chápat ve třech navzájem propojených významových 

rovinách, a to jako: 

a) činnost 

- jako specifická profesní činnost spočívající ve sběru, ověřování, 

zpracování (výběr, třídění, analýza, agregace) dat a informací do formy 

aktuálních, sociálně relevantních sdělení časové povahy (zpráv, názoru). 

b) produkt 

- jako produkt této činnosti zveřejňovaný periodicky prostřednictvím 

nějakého masového média 

c) instituce 

- jako sociální instituce sloužící veřejnosti tím, že vykonává funkci 

integrujícího a konstitutivního činitele demokratické společnosti 

(stanovení a zprostředkování agendy, zpětnovazební kontrola apod.), tj. 

žurnalistika jako sociální funkce16. 

Při zkoumání toho, jak se internetové zpravodajství liší od tištěného, se tato 

práce zaměří na základní témata a podtémata s nimi spojená: 

 

1) internetová  média – jejich definici a rozlišení druhů internetových periodik; na 

postavení nových médií (internet, digitální média) v celkovém rámci 

masové komunikace, tj. na proměnlivý vztah mezi tradičními „starými“ 

a „novými“ digitálními médii. 

2) publikum – jak se mění percepce mediálních sdělení publikem nových médií 

                                                 
16  Viz např.: REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, heslo 

žurnalistika. 

 OSVALDOVÁ, Barbora.; HALADA, Jan. a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky, 

Praha: Libri, 2002, heslo Žurnalistika. 

 JIRÁK, Jan.; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, s. 33. 
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3) producenty obsahu médií – jak mění internet roli žurnalisty  jako 

profesionálního mediátora a jaké nové dovednosti a znalosti od něj internetová 

žurnalistika vyžaduje 

4) produkty  distribuované v internetovém prostředí – čím se liší zpravodajské 

formáty  na webu od formátu tradičních médií, jak se odlišuje jazyk internetové 

žurnalistiky od jazyka tradičních médií, jakou roli hraje multimedialita 

a interaktivita  v internetové žurnalistice; nové formy publikování na internetu 

(weblogy) a jejich vztah k žurnalistice. 

5) specifika internetového publikování 

 

4.1 Žurnalistické produkty  

4.1.1 Zpravodajské formáty v prost ředí internetové žurnalistiky  

Podoba zobrazovacího zařízení – displeje – je jedním z prvků, který 

determinuje obsah i formu komunikovaného sdělení, v našem případě 

žurnalistického produktu. Dalšími určujícími prvky zpravodajských formátů na 

webu jsou již výše uvedené možnosti internetové žurnalistiky, jsou to: 

hypertextualita, multimedialita a interaktivita. 

Když se objevily první periodicky aktualizované webové stránky na internetu se 

sdělením veřejného charakteru v polovině devadesátých let, kterým se začalo říkat 

e-ziny, elektronické magazíny, měly v naprosté většině podobu psaných textů 

a jejich internetová specifika se projevovala hlavně v hypertextových odkazech. 

Totéž platilo i pro webové stránky provozované majiteli tradičních médií. 

Teprve později se v nich prosazovala multimedialita a interaktivita. Původně 

textové stránky nabídly grafy, obrázky, odkazy na zvukové a obrazové záznamy. 

Jejich čtenáři mohli reagovat na publikovaný materiál několika způsoby. Na 

základě nabídnuté bodové stupnice mohli ohodnotit kvalitu či popularitu 

publikovaného materiálu. Mohli vyjádřit svůj názor na zveřejněný materiál, 

případně ho doplnit dalšími daty a odkazy v diskusních fórech. Tím se čtenáři 

stávali spoluautory publikovaného materiálu způsobem, který tištěná média zdaleka 

v takové míře a šíři neumožňují. 
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Na internetu se dají umístit texty, které mají podobu téměř všech žánrů 

známých z jiných žurnalistických médií, přičemž internet dal vzniknout několika 

novým žánrům/formátům, které jiná média nemají, protože jim chybí nejen 

příslušné komunikační rozhraní, ale také vlastnosti internetové on-line komunikace. 

Jednou z nich je bezprostřednost, okamžitost komunikovaných sdělení, kterou 

Ward nazývá immediacy. 

Tu lze dokumentovat například na on-line reportáži z newyorského Times 

Square, kde tisíce Američanů v noci ze 4. na 5. listopadu čekali na vyhlášení 

výsledků prezidentských voleb. Téměř bezprostředně poté, co davy propukají 

v jásot a začínají slavit, odesílá zvláštní zpravodajka iDnes přímo z místa reportáž. 

Ta se v 7:30 objevuje na internetových stránkách. 
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Obr. 7. DRAŽANOVÁ, Adéla. Tak jsme to dokázali, burácí Times Square. Obama 

prezidentem! Dostupné z http://zpravy.iDnes.cz/tak-jsme-to-dokazali-buraci-times-

square-obama-prezidentem-pag-

/zahranicni.asp?c=A081105_073004_zahranicni_stf[cit. 20.11.2008]  
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Zatímco tedy internetoví uživatelé si již v pátek 5. listopadu brzy ráno mohli na 

iDnes a jiných serverech přečíst informaci o právě zvoleném prezidentovi, čtenáři 

pátečních tištěných novin by ji hledali marně. Kvůli půlnoční uzávěrce se totiž na 

stránky nemohla dostat. 

Kromě toho žádné tradiční médium není schopno zajistit globální a instantní 

disponibilitu žurnalistických produktů v prostoru a čase tak jako on-line 

komunikace. 

Ve zpravodajských pořadech rozhlasu a televize je disponibilita omezena tím, 

že musíme vyčkat, až v časovém proudu sdělení přijde řada na zprávu, která nás 

zajímá, zatímco na síti je možné tuto zprávu ve zvukové i obrazové podobě vyvolat, 

kdykoli o ni projevíme zájem. Přímý rozhlasový či televizní přenos sice je schopen 

zprostředkovat informaci o právě probíhající události v reálném čase, neumožňuje 

však posluchači či divákovi návrat a přehlédnutí již uplynulých událostí. 

Pokud si neschováváme staré výtisky novin a časopisů a nemáme přístup 

k encyklopediím, informačním databankám, nemůžeme se vracet k informacím 

o minulých událostech způsobem, jakým to umožňuje internet s již zmiňovanou 

schopností archivovat informace a zpřístupňovat je prostřednictvím hypertextových 

odkazů (archiving ability). Jako například u již zmíněné volební reportáže, pod níž 

jsou umístěny odkazy na předešlé články související s kandidaturou Baracka 

Obamy na amerického prezidenta: 

„Kam dál? 

  Obama: Afroameričan, který přepisuje americkou historii 

  Vyhraje Obama. My Američané totiž někdy děláme hlouposti 

  Tulení mládě, motorový olej a irský trojlístek. Ti všichni jsou pro Obamu 

  Barack Obama použil speciální program pro hledání nerozhodnutých 

voličů 

  Americkým prezidentem bude Obama, McCain přiznal porážku 

  Novorozeňata v USA i Africe dostávají jména Barack, Michelle a Obama 
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  Američané letos žili změnou, Rakušané Haiderem, Němci krizí 

  Další články k tématu: Volba prezidenta USA 2008 

     Schopnost internetu archivovat a zpřístupňovat informace nebývale změnila 

i klasická média. Běžnému recipientovi dnes televizní i rozhlasové stanice mohou 

na svých webových stránkách nabídnout archivy pořadů a mizí tak potřeba si svůj 

oblíbený program nahrávat, pokud běžel v konkrétnímu divákovi (posluchači) 

nevyhovujícím čase. 

Právě těchto vlastností internetu (možnost archivace a zpřístupňování) využívá 

nový zpravodajský formát s pracovním názvem on-line reportáž. 

Charakteristickým rysem on-line reportáže je její schopnost podávat informaci 

téměř v reálném čase jako u rozhlasových a televizních přenosů, navíc s možností 

návratu k již zveřejněným sdělením. Na zvláštní webové stránce se průběžně 

zveřejňují stručné, často jednověté, zpravodajské informace vztahující se k události, 

a to většinou (ne však vždy) vzestupně tak, že nejčerstvější zpráva je vždy na 

prvním místě, vždy s udáním času, kdy se informace dostala na síť. Tyto reportáže 

se objevují na webu obvykle tehdy, když dojde k nějaké mimořádné události, která 

má potenciál dalšího vývoje a která vyvolává průběžný zájem veřejnosti. Příkladem 

takových událostí mohou být teroristické útoky na Světové obchodní centrum 

v New Yorku, na vlaky v Madridu, na podzemní dráhu Londýně, politické převraty 

v Srbsku, Gruzii, na Ukrajině nebo přírodní katastrofy, jakou bylo zemětřesení 

v Indonésii s následnými vlnami tsunami, devastujícími pobřeží jihovýchodní Asie. 

Jednu z prvních on-line reportáží v českém prostředí použilo zpravodajství 

serveru iDnes.cz z Innsbrucku v roce 1998, kde byl český prezident Václav Havel 

hospitalizován, když při soukromé návštěvě v Rakousku náhle onemocněl a bojoval 

o život po operaci tlustého střeva. Zprávy z innsbrucké nemocnice posílané 

mobilním telefonem byly okamžitě chronologicky vzestupně umisťovány na 

zvláštní webovou stránku. 

Na rozdíl od tištěného zpravodajství nemusí mít on-line reportáže jediného 

autora. Zpravodajské servery do nich zařazují jednak příspěvky svých redaktorů, 

ale také informace zpravodajských agentur a svědectví z místa činu od běžných 
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internetových uživatelů. Délku a časový rozsah on-line reportáže určuje povaha 

a průběh události. Taková reportáž většinou končí v okamžiku, když událost již 

ztrácí potenciál dalšího vývoje. 

Názorným příkladem on-line reportáže bylo zpravodajství serveru iDnes.cz 

o situaci v Praze při zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu 

v září roku 2000. Redakce deníku MF Dnes tehdy vyslala do terénu deset reportérů, 

kteří se pohybovali mezi demonstranty v ulicích a mobilním telefonem podávali 

zprávy, jež se okamžitě umisťovaly na internet, takže kdokoli si mohl na internetu 

zjistit, kde dochází ke střetnutí s policií, které trasy jsou průjezdné, kde se zastavila 

veřejná doprava. Server iDnes tehdy zaznamenal rekordní návštěvnost svých 

webových stránek17. 

V reálném čase probíhají i on-line reportáže ze sportovních utkání. Jednotlivé 

zápisy jsou směrem od horního okraje stránky opět řazeny sestupně od nejnovějšího 

k nejstaršímu – tedy po skončení zápasu reportáž „začíná“ prozrazením výsledku 

utkání. Příkladem může být reportáž z hokejového zápasu Euro Hockey Tour, 

v němž Rusové 21. prosince 2008 porazili Švédy 6:2. (Viz obr. 8.) 

                                                 
17  „Dosud rekordní zájem o ně (tj. on-line zpravodajství) byl 26. září 2000, v době největších 
konfliktů odpůrců globalizace s policií v Praze. Tehdy jsme za jediný den zaznamenali milion a dvě 
stě tisíc vyžádaných stran, tzv. pageviews. Pro ilustraci – v běžném provozu tolik pageviews 
zaznamenáváme za čtyři až pět dní.“ KÁBELE, Jaroslav. Internet, noviny a televize v jedné redakci 
(zkušenosti Mafra). In: Institucionalizace (ne)odpovědnosti: Globální svět, evropská integrace 
a české zájmy. Sborník konference z 1.-2.12.2000, editoři Kabele, Jiří, Mlčoch Lubomír. Praha: 
Karolinum, 2001, s. 236. 
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  Obr. 8. Úryvek on-line reportáže z hokejového utkání Euro Hockey Tour, 

v němž Rusové 21. prosince porazili Švédy 6:2. (Dostupné z 

http://aktualne.centrum.cz/sportplus/hokej/on-line-vysledky/on-line-

zapas.phtml?on-line=11649 [cit. 22.12.2008]). Všechny uvedené texty jsou 

v autentické podobě. 

 



Tišt ěné a internetové zpravodajství – odlišnosti a speci fika               Kate řina Hůlková 
 

-43- 

 

Rozdíly mezi reportáží psanou pro tištěné a internetové médium jsou patrné již 

na první pohled. Zatímco ta první udržuje formu klasického novinového článku 

a jednotlivá sdělení v ní na sebe navazují, u druhé jsou oddělené časovými údaji 

a nemusí spolu být těsně propojené, jak je vidět na příkladu reportáže tyden.cz 

z luxusní restaurace Kogo v centru Prahy, kde Občanští demokraté 15. února 2008 

slavili úspěch svého kandidáta Václava Klause v prezidentské volbě. (Obr. 9.)  
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Obr. 9. Část on-line reportáže z luxusní restaurace Kogo v centru Prahy, kde 

Občanští demokraté 15. února 2008 slavili úspěch svého kandidáta Václava Klause 

v prezidentské volbě. (Celá reportáž je dostupná z http://www.tyden.cz/on-

line/oslava-vitezstvi-vaclava-klause/ [cit. 20.11.2008]) 
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Dalším zpravodajským formátem, který nemá v tištěných médiích obdoby, je 

on-line rozhovor, na jehož autorství se opět nepodílí pouze profesionální 

žurnalisté, ale také internetová veřejnost. Internetové periodikum či zpravodajský 

server pozve osobnost, která ve vyhrazeném a reálném čase odpovídá na otázky 

kladené jí prostřednictvím elektronické pošty. Takový on-line rozhovor na internetu 

je vlastně jakousi tiskovou konferencí na síti, jejíž výsledný produkt má blízko 

k žurnalistickému rozhovoru, interview. 

Účast uživatelů internetu má vliv především na podobu otázek kladených 

zpovídané či zpovídanému. Tazatelé se zpravidla neostýchají klást i velmi 

nepříjemné dotazy mnohdy nevybíravým způsobem. Osobnost je tak často 

podrobena mnohem nepříjemnějšímu křížovému výslechu, než tomu je v rozhovoru 

pro tištěné médium vedeném profesionálním žurnalistou. 

Jako příklad tohoto posunu může posloužit on-line rozhovor z 26. listopadu 

2008 s nově zvoleným jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou (obr. 9.) nebo 

srovnání interview vedeného s českým entomologem Petrem Šváchou nejprve pro 

regionální přílohu Jižní Čechy MF Dnes  a poté na webu iDnes po jeho návratu 

z indického vězení. 

 

„Ve dvou celách nás bylo osmdesát 
22.11.2008    Mladá fronta DNES    03    Jižní Čechy 

    Klára Dvořáková 

VĚZNĚM KVŮLI HMYZU Budějovický entomolog Petr Švácha (51) jel do Indie původně 

sbírat materiál pro vědeckou práci. Taky si chtěl duševně odpočinout. Porušil ale zákony 

a zakusil, jak fungují tamní úřady a soudy. Od pondělí je zpátky doma a hned se vrátil do 

práce.  

 

České Budějovice - Kancelář entomologa Petra Šváchy přetéká knížkami, mezi nimi jsou 

v baňkách nejrůznější larvy. V tomto organizovaném chaosu sedí vědec a otírá si brýle od 

dešťových kapek. Právě přijel do práce na kole.   

 

* Mohli jste u sebe mít nějaké osobní věci?  

 Původně jsme tam přišli jen v tom, co jsme měli na sobě, protože nám řekli, že 

nesmíme mít nic s sebou. Věci nám vzal náš advokát. Všechny peníze nám zabavili, jen 
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Emil měl asi 200 rupií, za které jsme si pak druhý den koupili kartáček na zuby a ručník. Na 

přímluvu naší ambasády jsme pak mohli mít spacáky.  

 

* Měl jste papír a tužku? Psal jste si deník?  

 Měl jsem u sebe notýsek, seděl jsem na stupínku a psal si. Deník jsem si nevedl, 

ale musel jsem neustále sepisovat nějaká lejstra pro soud.“18 

 

Obr. 10.  Úryvek on-line rozhovoru s nově zvoleným jihočeským hejtmanem Jiřím 

Zimolou z 26.11. 2008. (Celý rozhovor je dostupný z http://zpravy.iDnes.cz/ministr-

spravedlnosti-jiri-pospisil-dwo-/odpovedi.asp?t=ZIMOLA [cit. 28.11.2008].) 

 

                                                 
18 DVOŘÁKOVÁ Klára. Ve dvou celách nás bylo osmdesát, MF Dnes 22.11.2008, Jižní 
Čechy s. 3, cit. z digitálního archivu NEWTON 
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„Fenomén, o kterém se diskutuje zvláště v poslední době, je weblog, zkráceně 

blog. Vznikl jako uživatelsky přátelský nástroj publikování na internetu 

a sdružuje hlavní specifické možnosti internetové on-line komunikace: okamžitost 

sdělování (instancy, immediacy), interaktivitu (využívanou v diskusních fórech či 

jiných interaktivních aplikacích), jakož i disponibilitu sdělovaných informací 

v prostoru (globální dostupnost) a v čase (odkazy k archivu). Časové identifikování, 

datace jednotlivých sdělení blogu, jakož i jejich periodicita přibližuje blogy 

k žurnalistickým produktům. Je otázkou, do jaké míry tento nový způsob 

komunikování na webu lze pokládat za zpravodajský formát, nebo za specifický 

žánr internetové žurnalistiky. Tezi zastávající tento názor je možné vyvrátit 

argumentem, že v prostoru blogu se mohou uplatnit všechny žurnalistické žánry 

včetně nových internetových formátů, z čehož lze vyvodit závěr, že blog je spíše 

zastřešujícím prostředím, specifickým způsobem on-line komunikace, v němž blog 

za jistých okolností a za předpokladu splnění některých podmínek může získat 

charakter masového média.“19 

 

4.1.2 Jazyk a styl internetových médií  

Měl by se styl, který používají redaktoři internetových médií, lišit od stylu, 

jakým by psali pro noviny či časopis? Výzkumy internetových recipientů ukazují, 

že odpověď je jednoznačně kladná. 

V první řadě musí mít komunikátoři v internetovém médiu na zřeteli, jakým 

způsobem budou recipienti jejich projevy přijímat. V absolutní většině případů je to 

čtení přímo na monitoru osobního či přenosného počítače (přestože tisknutí textů 

z internetu na tiskárně je též velmi rozšířené). Čtení textu přímo z monitoru je pro 

oči člověka o mnoho namáhavější než čtení z papíru, internetová média by se proto 

měla ze zásady vyhýbat rozsáhlým textům, které zrak enormně namáhají. Je však 

možné, že tato nevýhoda v budoucnosti se zaváděním kvalitnějších monitorů 

a elektronického papíru téměř vymizí. 

Co se však pravděpodobně nezmění, je způsob, jakým recipienti přijímají 
                                                 
19  ŠMÍD, Milan. Žurnalistika v informační společnosti: internetizace a digitalizace 
žurnalistiky, Edice pracovních sešitů PSSS Mediální rada MED-003. Praha, 2006 
 



Tišt ěné a internetové zpravodajství – odlišnosti a speci fika               Kate řina Hůlková 
 

-48- 

 

informace z internetových médií. Angličtina má pro tento způsob čtení termín 

„scan-reading“ – čtenář nečte text větu po větě od začátku do konce, ale co možná 

nejrychleji jej celý „proletí“ – nejdříve si přečte titulek a podtitulek, rychle 

přeběhne očima po prvních úsecích zachytávajíc se na hypertextových odkazech, 

zvýrazněných slovech a číslovkách20. Pokud je do toho momentu text neosloví, 

přejdou na jinou stránku, resp. vrátí se zpět tam, odkud přišli. Tento způsob čtení je 

na internetu jedinou možností, jak efektivně získat požadované informace 

z obrovského množství poskytnutých dokumentů a styl psaní pro internet by ho měl 

v plné míře respektovat. Znamená to důkladnou práci s titulky, pokud možno 

striktní dodržování struktury obrácené pyramidy a zejména snahu o maximálně 

stručné věty v co nejkratších úsecích. Pokud je to možné, doplňující údaje je lepší 

uspořádat do tabulky, než je zahrnout přímo do textu. Text je zároveň třeba členit 

tak, aby mohl čtenář při „skenování“ najít potřebnou informaci a nemusel přitom 

číst celý text. 

Většina zásad kvalitního novinářského stylu platí i na internetu – novináři mají 

se svými znalostmi obrovský náskok před miliony ostatních autorů. 

V říjnu 1999 byl mezi redaktory zodpovědnými za on-line vydávání amerických 

deníků provedený výzkum, ve kterém se kromě jiného zjišťovalo, nakolik 

zohledňují specifika internetového recipienta při psaní pro internetové verze 

deníků. Podle výsledků 23% respondentů mění při transformování „papírových“ 

článků strukturu textu. Třináct procent zároveň mění i stylizaci všech novinářských 

projevů. Za typické je možné požadovat slova jednoho z respondentů, který uvedl, 

že texty z papírového vydání pro web nemění, „pokud však píšeme exkluzivně pro 

web, náš styl je o něco volnější, víc konverzační, aby umožňoval rychlejší čtení“.21 

V souvislosti se stylem a jazykem internetových médií je třeba ještě zmínit 

i specifické prvky jazyka, které se vyskytují výhradně na internetu, takzvané 

emotikony. Emotikony určitým způsobem nahrazují neverbální složku projevů, 

                                                 
20 NORTON, Bob. Writing shorter (better) for the Web. Archive Edition: Jan 10, 2001 [cit. 
20.4.2008]. Dostupné z www: 
http://www.nua.ie/nkb/index.cgi?f=VA&art_type=STYLE&art_id=588>.  
21  ARANT, David; ANDERSON, Janna Quitney: on-line Media Ethics: A Survey of U.S. 
Daily Newspaper Editors. Updated June 11 2000 [cit. 20.4.2008]. Dostupné z www: 
<http://www.elon.edu/andersj/on-linesurvey.html>.   
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která při komunikaci přes internet není přítomná. Tak například znak ☺ zobrazuje 

úsměv, a pokud se vyskytne na konci věty, znamená to, že výrok není míněný úplně 

vážně, resp. jeho autor se při jeho vyslovení usmívá.22 Většina významnějších 

internetových médií tyto symboly nevyužívá, mezi internetovou komunitou jsou 

však mimořádně oblíbené, často se proto objevují v diskusních fórech 

v internetových médiích a také v on-line rozhovorech, pro novináře je proto 

nevyhnutelné, aby základní emotikony ovládali. 

Titulek 

„Jestliže titulek sehrává významnou úlohu v tisku, pak v internetové 

žurnalistice má téměř klíčovou úlohu společně s čelem zprávy (lead v agenturní 

žurnalistice) a s krátkým shrnutím zprávy (summary), které tištěná média používají 

ve formě perexu. O čtenosti internetové zprávy rozhoduje její titulek a úvodní 

odstavec, protože další text zprávy obvykle bývá dostupný přes odkaz, na který 

čtenář klikne jenom v tom případě, že ho titulek, čelo zprávy, případně její shrnutí 

zaujme. V prostředí profesionálních zpravodajských médií, pro která je internet 

a web pouze jedním z více distribučních kanálů jejich informačních služeb, se 

předpokládá, že titulek zprávy a její shrnutí budou šířeny ještě dalšími 

komunikačními kanály: elektronickou poštou, v podobě SMS textových zpráv nebo 

jako součást datového toku digitálního rozhlasového a televizního vysílání, který se 

divákovi představí na displeji či na obrazovce v textové podobě. Také proto je 

zpráva kódována do jazyka XML, který umožňuje univerzální využitelnost zprávy 

v rozmanitých komunikačních prostředích a rozhraních. Strukturovaný dokument 

v jazyce XML pak většinou autorovi diktuje základní podobu a hierarchii jeho 

textu, u nichž musí počítat s tím, že by měly být srozumitelné nejen jako celek, ale 

i ve zkrácené podobě titulku a shrnutí zprávy (summary). 

Limit komunikačního rozhraní sehrává velkou roli zvláště u vstupních stran 

webových periodik, která plní funkci stručného indexu periodika s co možná 

nejpřehlednějším přehledem hlavních zpráv a jež jsou zároveň rozcestníkem 

k dalším webovým stránkám a jednotlivým příspěvkům. Tento limit je třeba 

                                                 
22  Naproti tomu symboly :-( nebo :( znázorňují zamračenou (smutnou) tvář, kromě toho 
existuje 
i mnoho komplikovanějších emotikon, např.:-x (polibek), +O:-) (papež) či =:-) (punker).   
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respektovat i co do délky textu. Ward ve své učebnici on-line žurnalistiky cituje 

poznatek, podle něhož je čtení z obrazovky asi o 25 procent pomalejší než čtení 

tištěného dokumentu23.“24 

 

Obr. 11.  Část titulní strany iDnes ZE 3. ledna 2009 [cit. 3.1.2009]. (Zdroj 

www.iDnes.cz) 

                                                 
23  WARD, Mike. Journalism on-line, Oxford: Focal Press, 2002, str.104. Citované dílo: 
Nielsen, J. Designing Web Usability. New Riders 2000. 
24  ŠMÍD, Milan. Žurnalistika v informační společnosti: internetizace a digitalizace 
žurnalistiky, Edice pracovních sešitů PSSS Mediální rada MED-003. Praha, 2006, s. 20 
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Internetoví žurnalisté si u titulků mohou (a také musí) dovolit důraznější, vtipnější 

a méně formální  styl, aby čtenáře ke svým článkům upoutali, jak je vidět například 

z titulní strany iDnes (obr. 11): ministryně Stehlíková „balí kufry“ a „Ukrajina 

krade plyn“ nebo z titulní strany Aktuálně v části poutající na rubriky Věda, Příroda 

či rozhovor (obr. 12). 

 

Obr. 12.  Část titulní strany Aktuálně ze 3. ledna 2009 [cit. 3.1.2009]. (Zdroj 

www.aktualne.cz) 

 

4.2 Specifika internetového publikování  

Tato specifika se projevují především 

a) v hypertextovém formátu internetové zprávy, 

b) ve způsobu její distribuce, tj. v její disponibilitě v čase a prostoru. 
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4.2.1 V čem se internetové noviny liší od novin papírových  

Všechna nová média mají při svém vzniku tendenci přebírat v první řadě hotové 

formáty, žánry, strukturu organizace a v neposlední řadě i způsob práce z už 

existujících médií. V začátcích televizního vysílání tak byl přejatý například žánr 

rozhlasové reportáže, ke které byl jen přidaný obraz - až později se televizní 

novináři (kteří přicházeli z už existujících médií) naučili naplno využít výhody, 

které nové médium přineslo. Není však nejvhodnější bez váhání internetová média 

zahrnout mezi média elektronická po bok rozhlasu a televize. Vývoj internetových 

médií se totiž odvíjí spíš od tradice tištěných médií než od tradice médií 

elektronických. Přestože internet je ve své podstatě digitální médium, převážná 

většina informací na internetu je v textové (samozřejmě v textové-digitální) 

formě25. Jednou ze zřejmých příčin jsou momentální technická omezení - každý 

člověk připojený na internet si bez problémů dokáže stáhnout webovou stránku 

s článkem v textové podobě, na poslouchání rádia či sledování televize přes internet 

je však už potřeba rychlejší připojení na internet. Další - důležitější příčinou je však 

skutečnost, že internet je ve svojí podstatě aktivní médium. Uživatel musí sám 

vyhledat informaci, která ho zajímá, sám zvolit priority a zdroje, které preferuje. Ve 

velké většině případů tedy nechce informace pasivně přijímat, jako při sledování 

zpráv v televizi, ale chce jen to, co ho zajímá, a chce to okamžitě. Zde tedy naráží 

rozhlasové a televizní vysílání na velkou bariéru - je ve své podstatě pasivní, 

uživatele internetu opět posadí před obrazovku počítače, což mu většinou příliš 

nevyhovuje. 

V počátcích elektronického publikování tedy internetová média vznikala 

především na základech existujících papírových novin a časopisů – z tisku přebrali 

redaktory, žánry, styl i způsoby psaní novinářských textů a jejich redigování. 

Přetransformování textů z novin do webové podoby však už dávno nestačí – 

internet jako médium má množství vlastních specifik, která je pro úspěšné 

fungování kteréhokoliv internetového média nutné vzít v úvahu. 

                                                 
25  Myšleno co do počtu dokumentů – jeden krátký videozáznam v digitální formě totiž zabere 
tolik místa, jako několik tisíc stran textu 
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4.2.2 Kontinuálnost poskytování informací – žurnali stika bez 

uzávěrek  

Uzávěrky představují pro většinu novinářů ústřední bod jejich pracovního 

života – stanovují rytmus jejich práce a načrtávají pravidelnou sinusoidu jejich 

pracovního nasazení. Uzávěrka v tradičních médiích může být jednou za měsíc, 

jednou za týden, jednou denně či maximálně několikrát denně – vždy je přitom 

jasné, ve který den či ve kterou minutu a zároveň v jakém celku (ve spojení se 

kterými dalšími materiály) bude novinářský projev publikovaný. Například 

u deníků se uzávěrky jednotlivých vydání (kvůli času potřebnému k distribuci 

výtisků jsou jiné jiné pro Moravu, Čechy a Prahu) pohybují mezi pátou hodinou 

odpolední (např. Regionální příloha deníku Právo) a půlnocí (např. pražské vydání 

Lidových novin). Ve významné výhodě jsou proto pražští čtenáři tištěných deníků, 

kteří mají v porovnání s těmi z ostatních částí republiky mnohem čerstvější zprávy. 

Dozvědí se nejen výsledky některých večerních sportovních utkání, ale i události, 

které se odehrají po 19. hodině našeho času ve vzdálených částech světa, které mají 

právě den. Ve srovnání se čtenáři internetových zpráv jsou ovšem v nevýhodě. 

V internetových médiích takřka bez výjimky uzávěrky neexistují. Internetová 

média fungují v cyklech, ale nepřetržitě. Nové novinářské projevy se neuveřejňují 

v balících – vydáních (jako je vydání novin nebo televizních či rozhlasových 

zpráv), ale postupně, tak, jak přicházejí nové zprávy či jak se vyvíjejí zprávy již 

uveřejněné – v praxi většinou jednoduše tak, jak je autoři pošlou do redakce 

k uveřejnění26. Uživatel internetového média většinou očekává, že při každé nové 

návštěvě zpravodajské webové stránky, v kterémkoli denním či nočním čase tu 

najde aktuální informace. V praxi jej sice nepřekvapí, že se na stránkách českých 

novin neobjeví žádná zpráva z domácího politického života, která se stala mezi 

půlnocí a pátou ráno. Od zahraničních stránek však očekává, že mu budou podávat 

čerstvé informace skutečně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Internetová média se 

                                                 
26  Většina periodik kromě těch skutečně profesionálních používá automatický systém změny 
obsahu – pokud se přidá nový článek, všechny předcházejících se jednoduše automaticky posunují 
na internetové stránce o jednu pozici níže a poslední ze stránky úplně vypadne (zůstane dostupný jen 
v archivu). 
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tedy v tomto ohledu podobají nejvíce zpravodajským agenturám, pro něž je 

rovněž charakteristické kontinuální vydávání zpráv. 

Časovou výhodu internetových periodik lze jednoduše demonstrovat na 

příkladu zveřejnění výsledků amerických prezidentských voleb. Zatímco tištěné 

deníky se musely 5. listopadu 2008 omezit na sdělení typu: co se dělo v posledních 

hodinách před zvolením prezidenta, protože do půlnoční uzávěrky novin ještě 

nebyly výsledky jasné, čtenáři na internetu si mohli o dvě hodiny dříve, než se 

otevřely novinové stánky, na internetu přečíst, že Obama porazil McCaina – a to už 

v pět hodin ráno, jak je patrné z následujících obr. 13. a 14. 

 

Obr. 13.  Titulek a čelo zprávy o vítězství Baracka Obamy v amerických 

prezidentských volbách [cit. 6.11.2008]. (Dostupné z 

http://zpravy.iDnes.cz/americkym-prezidentem-bude-obama-mccain-priznal-

porazku-pkq-/zahranicni.asp?c=A081105_033421_zahranicni_klu) 
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Obr. 14.  Titulek a čelo zprávy o vítězství Baracka Obamy v amerických 

prezidentských volbách [cit. 6.11.2008]. Dostupné z: 

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=621228 

 

4.2.3 Neomezený rozsah informací  

V tradičních médiích jsou hranice jasné. Noviny mají k dispozici přesný počet 

stran přesně stanovených rozměrů, televize i rozhlas mohou denně zaplnit 

maximálně 24 hodin vysílání. Problém, jaký prostor poskytnout té-které informaci, 

se v klasických médiích řeší vždy v kontextu ostatních zpráv – pokud se totiž 

prostor jedné události přidá, jiné se musí ubrat. Přestože je výjimečně možné 

například noviny rozšířit na větší počet stránek (což se děje většinou z důvodu 

většího objemu inzerce), je to stále kompromis na úkor například jiné rubriky 

(stránku rubrice Svět ubere rubrika Domov apod.). 

Na internetu, podobně jako například u tiskových agentur, žádné podobné 

omezení neexistuje. Obsah všech internetových médií je uložený na tzv. webových 

serverech. Jejich kapacita není neomezená, dá se však kdykoliv bez problémů 

zvyšovat a cena za přidávání dalšího prostoru je v porovnání s ostatními náklady na 

provoz média prakticky zanedbatelná. Z praktického hlediska tedy můžeme prostor, 

který mají k dispozici internetová média, považovat za neomezený. 

Pro srovnání: sto normostran čistého textu zabere na disku počítače asi 180 

kilobytů (kB) paměti. Na disk velikosti 100 gigabytů (GB), což byla v době psaní 
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této práce běžná velikost pro osobní počítače, se tedy vejde 55 555 556 stran textu. 

Jedna fotografie z agenturního servisu Reuters v digitální podobě ve formátu 

JPG (tak, jak je dostávají předplatitelé) má většinou velikost od 300 do 500 kB, na 

100 GB disk by se jich tedy vešlo 200 tisíc (pro použití na webu jsou přitom 

vhodné fotografie velké maximálně od 15 do 50 kB). 

Jedna minuta videozáznamu ve formátu Rea lPlayer ve velmi nízké kvalitě 

zabírá přibližně 580 kB místa na disku, t. j. na 100 GB disk by se vešlo cca 2 889 

hodin záznamu. 

Jediné, co se na internetu nezměnilo, jsou recipienti. Pokud v novinách předtím 

nebylo možné, aby se na první straně objevilo všech třicet zpráv, které považoval 

editor za důležité, v internetových novinách je to možné bez problémů. 

Psychologická „kapacita“ čtenáře se ale spolu s internetem nezvýšila a stránka 

s třiceti zprávami by pro něho představovala také informační přetížení27 a byla by 

tak z jeho hlediska prakticky bezcenná. 

Výhoda neomezeného prostoru pro informace se však může uplatnit „hlouběji“ 

v médiu. Pokud se totiž čtenář internetového média už zajímá o konkrétní událost, 

redakce mu může poskytnout množství dalších doplňujících informací – podrobné 

statistiky, hloubkovou analýzu problému, úplný text oficiálního prohlášení či 

tiskové zprávy, celé znění rozhovoru, jehož se do novin vešla jen část, ale například 

i větší množství zajímavých fotografií zachycujících určitou událost. 

Specifickou formou internetové žurnalistiky jsou interview nějaké osobnosti, 

které kladou otázky internetoví uživatelé a při nichž se komunikace vede 

prostřednictvím „chat boardu“ (takovou formu interview pravidelně využívá např. 

internetová varianta deníku MF Dnes http://www.iDnes.cz nebo Lidových novin 

www.lidovky.cz ). Na rozdíl od podobné rozhlasové nebo televizní besedy 

s posluchači a diváky internetová diskuse je dostupná čtenáři v plném znění také 

v kterémkoli pozdějším okamžiku. 

Výraznou výhodou internetových médií vyplývající z neomezeného prostoru na 

komunikaci je také přímé propojení s archivem. U každé zprávy totiž může být 

připojený přímý odkaz na všechny starší zprávy o stejném tématu – pokud se čtenář 

                                                 
27  Termín z angl. „information overload“.   
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o něj zajímá hlouběji, může ze starších textů získat například představu 

o postupném vývoji události. Tím se částečně dá řešit problém tradičních médií, 

která musí některé informace u vyvíjející se zprávy opakovat pro lidi, kteří 

o události čtou poprvé. Tím se však odrazují čtenáři, kteří předcházející informace 

již dříve zachytili. 

Při využívání výhody doplňujících informací je třeba mít neustále na paměti, 

zda budou recipienti skutečně schopní velké množství informací i přijmout. Tím, že 

novinář poskytuje nejen hotovou zprávu, ale často i zdroje, ze kterých čerpal (např. 

oficiální prohlášení), výrazně ustupuje do pozadí jako gatekeeper, ten, který pro 

čtenáře vybírá informace. Tato skutečnost má svůj rub i líc – na jedné straně mají 

čtenáři o mnoho větší šanci utvořit si svůj vlastní úsudek o události, na druhé straně 

je může množství informací zmást, pokud je skutečně zajímá jen základní 

informace v podání novináře. 

 

 

4.2.4. Prolínání médií  

Webové stránky televize NOVA jsou plné textových zpráv a „pikantností“ ze 

všech oblastí života – je to ještě televize? Deníky na svých webových stránkách 

zveřejňují audio a videozprávy – jsou to ještě noviny? Odpověď je jednoduchá – 

není to už televize, nejsou to noviny – jsou to internetová média. 

Jedním z charakteristických znaků internetových médií je trend spojování všech 

předcházejících typů médií včetně rádia a přebírání forem z tisku, rozhlasu 

i televize. Umožňuje jim to jejich „dokonale digitální“ podstata – textová webová 

stránka, internetové vysílání rozhlasu i videozáznam na webové stránce jsou 

všechno informace v digitálním formátu. Je možné je vytvářet, zpracovávat 

i přenášet s použitím těch samých technických prostředků na tom samém počítači 

a skrze tu samou síť, jen s použitím různých počítačových programů. 

Například iDnes ke svým zprávám připojuje videa zpravodajské televize Z1. 
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Obr. 15.  Titulek a čelo zprávy o izraelských náletech na Gazu s připojeným 

odkazem na video zpravodajské televize Z1 [cit. 3.1.2009]. Dostupné z: 

http://zpravy.iDnes.cz/izrael-zabil-pri-nocnich-naletech-na-gazu-dalsiho-vudce-

hamasu-p6j-/zahranicni.asp?c=A090103_073016_zahranicni_ipl 

 

Dnes je jasné, že novinářská práce s digitálními informacemi (např. zvukovým 

záznamem na datovém nosiči) je v elektronických médiích podstatně snazší než 

práce s analogovými informacemi (např. filmovým pásem či audiokazetou). 

Všechny moderní televizní a rozhlasové stanice (i české) už proto informace 

zpracovávají výhradně v digitální formě. Oproti internetu však mají obrovskou 

nevýhodu: koncové zařízení jejich diváků a posluchačů – televizní a rozhlasové 

přijímače – jsou zatím převážně analogové a tak se musí původní digitální 

informace i tak transformovat do analogového formátu, aby ji recipient byl schopný 

přijmout28. 

Jaké možnosti však dává digitální informace internetovým médiím? V první 

řadě by mohla při správné organizaci práce využít jako novinářský projev množství 

nasbíraných informací, které dosud sloužily jen jako materiál, podklad k jejich 

práci. Pokud nahrává novinář z deníku zvukový záznam ze zajímavé diskuse, 

kterou potom zpracuje do textového novinového materiálu, na webové stránce 

může zároveň uveřejnit záznam celé akce pro lidi, kteří nemají možnost se jí 

                                                 
28  Digitální informace se může měnit na analogovou v momentě vstupu signálu do sítě 
vysílačů, v případě satelitního přenosu signálu z televize do jednotlivých vysílačů v čase mezi jeho 
přijetím konkrétním vysílačem a vysláním k divákům a v případě přímého příjmu satelitního signálu 
v satelitním zařízení diváka. 
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zúčastnit. Novinářům z tištěných médií se též nezřídka podaří na diktafon zachytit 

i jednotlivé výroky, které by stály za zveřejnění ve zvukové podobě. Televizní 

a rozhlasové stanice zase mohou poskytovat textové zpravodajství, které umožní 

čtenářům (dříve jen divákům či posluchačům) rychle se zorientovat v aktuálních 

událostech a zároveň se budou moct podívat jen na ty nejzajímavější televizní 

záběry, aniž by museli před obrazovkou strávit obligátní půl hodinu. 

„Novinoví reportéři hledají informace. Televizní reportéři chtějí zachytit 

kamerou emoce, zvukové úryvky a obrázky, které se budou hodit k jejich slovům. 

Internetoví žurnalisté musí neustále myslet na možné souvislosti nejrůznějších 

elementů – hledají slova, která se budou hodit k obrazu, audio, video, které se bude 

hodit ke slovům, data, která se budou dát použít v interaktivních aplikacích atd. (...) 

Webový reportér zároveň hledá vhodné osobnosti, které by mohl pozvat na 

rozhovor v reálném čase na "chatu" jeho internetových novin.“29 

Častějším využíváním nejrůznějších technik „vypůjčených“ z jiných médií se 

dostávají všechna média do úplně nové situace – dosud považovaly za svou 

konkurenci jen jiné noviny, jiné televize nebo jiné rozhlasové stanice. Naopak 

noviny nikdy nepovažovaly za svou konkurenci v pravém slova smyslu rozhlasové 

a televizní stanice, čehož důkazem je i častá mediální spolupráce médií vertikálně 

napříč celým mediálním trhem. (Například zahraniční zpravodajové Českého 

rozhlasu čas od času píší články pro Lidové noviny, případně reportér televize 

Nova se podělí o informace s domácími reportéry Lidových novin, jako tomu bylo 

v případě uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře.) 

Na internetu si ale všichni náhle konkurují – rozhlas, televize, tisk i čistě 

internetová média bojují o tu samou skupinu recipientů. Pokud se totiž člověk na 

internetu rozhoduje, zda bude informace čerpat z webových stránek NOVA, ČT, 

Lidovky, Týden nebo Aktuálně, nezajímá ho, že první dvě vytvořily televizní 

stanice, další deník a týdeník a poslední nemá v tradičních médiích žádný protějšek. 

Tyto rozdíly si internetoví uživatelé ve skutečnosti uvědomují stále méně a od 

všech stránek očekávají pohotové textové zpravodajství i nejzajímavější 

                                                 
29  DUBE, Jonathan. Writing news on-line - tip sheet index. Posted November 20, 2000 [cit. 
15.5.2008]. Dostupné z www: <http://legacy.poynter.org/dj/112000.htm>.   
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videozáběry. 

Noviny samozřejmě mohou na internetu uveřejňovat jen textové zprávy 

a fotografie (a v současnosti to často tak i dělají) a rozhlas může vysílat jen zvuk, 

praxe však ukazuje, že takovouto jednosměrnou komunikaci vnímá internetový 

recipient jako neúplnou, ochuzenou. Uvědomují si to už i některá česká média. 

Například Český rozhlas poskytuje na svojí webové stránce (www.rozhlas.cz) nejen 

archiv nejzajímavějších pořadů ve zvukové podobě, ale například i textový přepis 

hlavních zpravodajských pořadů a videozprávy v sekci multimédia. 

 

4.2.5 Hypertext  

Hypertext posloužil vynálezci celosvětové pavučiny World Wide Web Timu 

Berners-Leeovi jako nástroj umožňující rychlou orientaci a navigaci v obrovské 

množině nejrůznějších informačních souborů umístěných na síti, které jsou 

identifikovány jednotným „lokátorem“ URL (Uniform Resource Locator). 

Svým systémem odkazů, tzv. linků, hypertext umožňuje členění těchto 

informačních souborů do dalších jednotlivých bloků, o jejichž výběru 

a posloupnosti čtení si čtenář později rozhoduje sám, podle své vlastní vůle. Kromě 

toho hypertext umožňuje využívat multimediálnost digitálního prostředí počítače 

tím, že kterýkoli z těchto bloků může obsahovat zvukovou nebo zvukově-

obrazovou (audiovizuální) informaci. 

„Nezbytnou součástí kvalifikace internetového žurnalisty je tudíž znalost jazyka 

HTML (Hypertext Mark-up Language). Ten mu umožní vytvářet v textu odkazy na 

jiné bloky textu a na další zdroje informací v rámci celého webu. Kromě toho mu 

jazyk HTML nabídne i různé možnosti grafického zobrazení, lay-out, celé zprávy. 

Naštěstí současné editory HTML jsou natolik „uživatelsky přátelské“, že se příliš 

neliší od textových editorů např. typu Word, a není složité se s nimi seznámit. 

Při koncipování celého e-zinu, ale i jednotlivých zpráv by měl internetový 

žurnalista vycházet z formátu obrazovky počítačového monitoru, jejímž 

prostřednictvím se veškeré informace on-line ke čtenáři dostávají. 

Svým způsobem se zde dostává do podobné situace jako jeho rozhlasový 

a televizní kolega, který je omezen dvaceti nebo třicetiminutovým trváním 
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zpravodajské relace. Vzhledem k tomu, že do jedné minuty se „vejde“ zhruba 

dvanáct řádek normalizovaného textu, musí rozhlasový a televizní žurnalista ve 

svém hlavním půlhodinovém zpravodajském pořadu soustředit hlavní informace do 

osmi až deseti stran textu, což je množství, které by se vešlo na jednu stranu deníku 

formátu našich Hospodářských novin. 

Na jedné straně není internetový novinář díky paměťové kapacitě serverů 

omezován v délce svých příspěvků, na straně druhé by měl mít na paměti, že jeho 

čtenář – zvláště ten, který se dostává k internetu přes telefonickou linku – je 

omezen kapacitou modemu, cenou spojových poplatků, a obvykle nemá čas 

a náladu procházet desítkami obrazovek a stahovat si stovky kilobajtů textů, pokud 

ho k takovým textům neváže nějaký speciální zájem. 

Specifikum internetové žurnalistiky velmi dobře vystihl novinář Ondřej Neff, 

který pochopil, že obrazovka monitoru vyžaduje stručnost a výstižnost, podání 

hlavních informací v kondenzované podobě sdělení, ve formě podobné čelu 

agenturní zprávy nebo headlinům rozhlasového a televizního zpravodajství. Neff 

věděl, že to, co čtenáře zajímá, jsou aktuální, pohotové a sítem novinářské 

zkušenosti vytříděné informace o dění v České republice tak, jak se toto dění odráží 

v českých médiích. Neff věděl, že tato základní – často zjednodušená sdělení – pak 

může rozvinout do podoby klasického zpravodajství nebo jiných žurnalistických 

druhů a žánrů v dalších souborech, na které hlavní obrazovka odkazuje 

hypertextovým „linkem“. 

(Nebylo náhodou, že úvodní strana Neffova internetového deníku Neviditelný 

pes byla v roce 1999 nejnavštěvovanější webovou stránkou ze všech internetových 

periodik včetně těch profesionálních, jako byly České noviny, iDnes, iHned apod. 

Když na jaře roku 2000 Neviditelný pes změnil lay-out své vstupní strany, ztratil 

část svých čtenářů, kterým později nabídl původní „kondenzovanou“ Neffovu 

stranu Neviditelného psa alespoň v hypertextovém odkazu.)“30 

Princip hypertextu je klíčovým principem tvorby internetového obsahu a je 

zároveň prvkem, který pravděpodobně nejjasněji odlišuje internetová média od 

                                                 
30  Viz ŠMÍD, Milan. Zpravodajství internetové žurnalistiky in OSVALDOVÁ, Barbora. 
Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001, s. 98-107 



Tišt ěné a internetové zpravodajství – odlišnosti a speci fika               Kate řina Hůlková 
 

-62- 

 

médií tradičních (tedy i tištěné noviny od jejich internetové podoby) a dává jim to 

do rukou dříve netušené možnosti. Hypertext totiž umožňuje vytvářet text, který 

není omezený lineárností tj. nemusí být nutně přijímaný v přesně stanoveném 

pořadí (nejdříve první úsek komunikátu, potom druhý a nakonec poslední) a zrovna 

tak nemusí být přijatý celý. Pro vysvětlení principu hypertextu je možné použít 

velmi dobrou analogii z vědecké oblasti – jsou jí poznámky pod čarou. U každé 

poznámky pod čarou stojí čtenář textu před volbou: buď bude dál lineárně 

pokračovat ve čtení textu a poznámku si přečte později, anebo si přečte nejdříve 

poznámku a od ní se vrátí zpět k textu, anebo se rozhodne poznámku úplně 

ignorovat. Čtení textu s poznámkami pod čarou je tedy o mnoho náročnější než 

čtení obyčejného textu – čtenář se musí nejen zamýšlet nad smyslem výpovědi, ale 

zároveň se neustále rozhodovat, jak dále ve čtení pokračovat, vracet se 

k předcházejícím myšlenkám, atd. Na druhé straně však poznámky pod čarou 

umožňují rozvíjet vedlejší proudy myšlenek, které by přímo v textu rušily vnímání 

celku a ztěžovaly jeho pochopení. 

Na rozdíl od poznámek pod čarou však hypertext neodkazuje jen na vedlejší 

texty, které napsal autor textu hlavního, ale přímo na libovolné místo ve kterémkoli 

dokumentu na internetu. Je to tedy něco podobného, jako kdyby čtenář vědeckého 

textu nenašel v poznámce pod čarou název knihy, z níž informace pochází, ale celý 

text této knihy. V takovémto případě tedy čtenář po kliknutí na hypertextový odkaz 

(většinou) opouští původní dokument a dostává se k dokumentu úplně jinému. 

Hypertextový odkaz není vložený jako bod (číslo poznámky pod čarou), ale 

může jím být písmeno, slovo, celá věta či úsek, ale i obrázek (např. po kliknutí na 

fotografii prezidenta se může zobrazit jeho životopis nebo osobní webová stránka). 

Text, za kterým se skrývá hypertextový odkaz, je na webu typicky podtržený 

a zobrazený modrou barvou (po kliknutí se změní na fialovou) – jde však jen 

o zažitou konvenci, která se často nedodržuje. 

Hned v začátcích internetových médií přinesl hypertext odpověď na známý 

problém, se kterým se musejí vyrovnávat deníky – jak umístit na titulní straně co 

nejvíc informací tak, aby nebyli čtenáři odrazeni nutností listovat kvůli pokračování 

textu na další strany? V internetovém médiu odkazování na další strany prakticky 
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úplně ztratilo svoji hlavní nevýhodu – čtenář totiž už nemusí listovat, stačí mu 

kliknout na „čtěte dále“ (nebo na jakoukoli podobnou výzvu, případně jednoduše na 

titulek článku). Díky tomu je dnes spíš výjimkou najít na titulní straně kteréhokoli 

internetového média celý článek – většinou je tu jen perex, a pokud ten čtenáře 

zaujme, přenese se dále do nitra média na konkrétní text. 

Hypertext má v internetových médiích i další využití. Velkou službou čtenáři je 

například odkazování na starší novinářské projevy týkající se aktuálního tématu. 

Zatímco „pokud si neschováváme staré noviny a časopisy, ztrácíme možnost vracet 

se k informacím o událostech v minulosti, rozhlasové a televizní zpravodajství 

v podstatě žije a umírá okamžikem, kdy se vysílá“31. Zde ale Šmídovo tvrzení 

s rozvojem možností internetu pozbylo pravdivosti. Právě webové stránky 

televizních a rozhlasových stanic už nabízejí recipientům archivované zpravodajství 

(např. zpravodajská stanice ČT24). Stejně tak je možné odkazovat na archivní 

materiály z jiných zdrojů, texty či výroky podporující tvrzení v článku či naopak 

názory jiných stran. „(Možnost vyhledávání podle klíčových slov ve svých 

archivech dnes patří k základnímu vybavení rozvinutých internetových periodik, 

využívání této služby je však bohužel – zvláště u on-line verzí tištěných deníků 

a časopisů – často podmíněna zvláštní platbou internetového uživatele.) 

Téměř neomezená možnost rozšiřování základního rozsahu zpravodajské 

informace však s sebou přináší jiný závažný problém on-line žurnalistiky, a to – jak 

čtenáře na formátu obrazovky počítačového monitoru orientovat ve struktuře celého 

e-zinu a jak ho informovat o tom, s čím se může setkat na tom kterém 

hypertextovém odkazu. Tato na první pohled mechanická práce třídění 

zpravodajských a dalších žurnalistických materiálů do příslušných rubrik 

a podmnožin souborů však rovněž vyžaduje určitou žurnalistickou zkušenost 

a kvalifikaci. Ta spočívá právě ve schopnosti rozeznat, co je pro daného cílového 

čtenáře podstatné, jak které materiály spolu tematicky a významově souvisejí, 

a podle toho zvolit hierarchii odkazů a jejich formu tak, aby pomáhaly čtenářově 

orientaci, než aby ho zahlcovaly přemírou nových a dalších informací. 

                                                 
31  ŠMÍD, Milan. Zpravodajství internetové žurnalistiky in OSVALDOVÁ, Barbora. 
Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001, s. 98-107 
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Také tady platí, že méně je někdy více. Několik málo odkazů, v nichž se 

informace neopakují a které rozšiřují perspektivu pohledu na daný jev či událost, je 

pro čtenáře mnohem užitečnější než desítky odkazů na materiály, které se sice 

k danému tématu vztahují, ale jejichž informační hodnota je nevyrovnaná. Desítky 

odkazů u jednoho článku sice mohou vypadat efektně, ale nenahradí dva nebo tři 

základní odkazy, které jsou pro zvolené téma podstatné. 

Také v tom spočívá hodnota a popularita příslušného e-zinu. Čtenář si ho oblíbí, 

pokud bude vědět, že ho nezavalí množstvím neutříděných žurnalistických 

materiálů a že tu pracnou a časově náročnou selekci materiálů z hlediska tématu, 

zpravodajského významu a žurnalistické kvality za něj už někdo udělal, nejlépe 

někdo s profesionální žurnalistickou zkušeností. 

Zvláště při koncipování vstupní strany internetového periodika je třeba mít 

znovu na paměti, že obrazovka počítačového monitoru je limitem. Není vhodné 

„natahovat“ vstupní stranu přes několik obrazovek. S jejím prostorem je třeba 

účelně hospodařit i v podmínkách, kdy její značnou část si nárokují reklamní 

„nudle“ a „bannery“ sponzorů, a musejí zde být umístěny základní informace 

o dané webové stránce včetně některých interaktivních služeb (vyhledávače, 

hlasovací panely, kontaktní adresy pro zpětnou vazbu apod.). 

Problém orientace v internetovém periodiku do jisté míry řeší využití rámců 

(frames), kdy postranní pruh obrazovky se nemění, a průběžně nás neustále 

odkazuje k jednotlivým rubrikám. Čtenářskému komfortu poslouží, když obsah 

těchto rubrik je k mání už pouhým dotekem kurzoru myši počítače jako tzv. 

„praporkové“ (fly-out) menu. Bohužel, některá internetová periodika nechávají 

čtenáře projít sérií obrazovek na cestě k žádanému materiálu, a to jenom z toho 

důvodu, aby se při svém putování musel setkat s co největším počtem reklam, 

jejichž odkliknutí se potom vykazuje reklamním agenturám. 

Nestačí-li k základní orientaci v internetovém periodiku využití rámců, protože 

struktura rubrik je příliš složitá a webových stránek je příliš mnoho, pak je vhodné 

nabídnout čtenáři na úvodní straně odkaz na jednoduchou, hierarchicky 

strukturovanou mapu celého webového místa (tak, jak to nabízí např. internetová 
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stránka České televize www.czech-tv.cz (obr. 16.), nebo informační server 

Ministerstva vnitra www.mvcr.cz). 

 

 

Obr. 16.  Mapa stránek České televize [cit. 3.1.2009]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ 

 

Celkově vzato, digitální multimediální prostředí internetu nabízí množství 

technických variant toho, jak "zabalit" či "naservírovat" žurnalistický produkt 

příslušnému konzumentovi. Kromě toho do každé webové stránky lze 

zakomponovat podprogramy, applety, které do ní vnesou některé dynamické prvky 

(animovaná grafika, pohyblivé obrázky apod.) Dosavadní zkušenosti však 

vypovídají o tom, že sebevíc technicky dokonalá a graficky efektní prezentace 

příslušných webových stránek daného periodika nezachrání jeho popularitu, pokud 

jsou tyto stránky informačně chudé nebo nevyrovnané z hlediska žurnalistické 

úrovně prezentovaných materiálů. 

Naopak, někdy autor e-zinu, který přehustí své stránky technickými 

vymoženostmi, odradí publikum od častějších návštěv, neboť kromě toho, že čtenář 

takového e-zinu musí déle čekat, než se mu natáhnou data příslušné stránky (což se 

pak projeví i na jeho účtech za telefon), se někdy - vzhledem k zastaralé 

hardwarové a softwarové vybavenosti svého počítače - nemusí k tak technicky 

složitě "zabalenému" souboru vůbec dostat. 
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To ovšem neznamená, že by internetový žurnalista měl technické možnosti 

internetu a aplikací www ignorovat. Jde především o interaktivitu, kterou internet 

umožňuje, tedy vlastnost, kterou ostatní média dosahují jen obtížně a jen ve 

výjimečných případech (rozhlasové a televizní pořady, do nichž telefonicky 

vstupují posluchači a diváci). Mezi interaktivní nástroje obohacující internetovou 

on-line žurnalistiku patří zejména: 

– možnost získat okamžitý ohlas, tj. zpětnou vazbu na zveřejněný materiál 

prostřednictvím elektronické pošty poslané na adresu autora nebo vydavatele 

e-zinu; tento čtenářský ohlas, případně diskuse nad zprávou, článkem, reportáží 

(obr. 17.) se mohou stát doplňkem zveřejněného žurnalistického materiálu; 

 

Obr. 17.  Diskuse pod článkem „Klaus je Dr. No Evropy“ o tom, jak se 

francouzský tisk strefuje do prezidenta Václava Klause za jeho kritiku Evropské 

unie [cit. 3.1.2009]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/ 

 

– možnost nabízená čtenáři, aby na základě nějaké nabídnuté bodové stupnice 

ohodnotil kvalitu či popularitu publikovaného materiálu, výsledky se samozřejmě 

průběžně publikují; 
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Obr. 18.  Anketa na stránkách iDnes [cit. 3.1.2009]. Dostupné z: 

http://www.iDnes.cz/ 

 
– možnost nabízená čtenáři, aby daný materiál mohl poslat na jakoukoli adresu 

elektronické pošty, případně aby využil tzv. "print" verze příslušné webové stránky, 

tj. takové verze, která pro potřeby tisku vynechává veškeré reklamy a další 

informativní, k hlavnímu materiálu se nevztahující, texty.“32 

     Na rozdíl od tištěných periodik mohou ta internetová čtenáře zapojit i dalšími 

interaktivními prvky, jako jsou například různé kvízy. Jako v případě zpravodajství 

Aktuálně o amerických prezidentských volbách, kde si čtenáři mohli v kvízu 

otestovat, zda by byli potencionálními voliči demokratů či republikánů (viz obr. 

19.). 

 

 

Obr. 19.  Anketa na stránkách Aktuálně [cit. 6.11.2008]. Dostupné z: 

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=621133 

                                                 
32  ŠMÍD, Milan. Zpravodajství internetové žurnalistiky in OSVALDOVÁ, Barbora. 
Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001, s. 98-107 
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Hypertext však zároveň vyvolává množství etických problémů. Je například 

správné odkazovat na webovou stránku popisující návod na porušení zákona či 

informace, které by mohly být v některých  zemích trestné? (Neodkazování je totiž 

na internetu automaticky považované za druh cenzury a utajování informací.) Je 

odkaz na webovou stránku firmy, o které novinář píše, skrytou reklamou? 

 

4.2.6 Absolutní závislost na technických prost ředcích  

...archivované na věky – až dokud se něco nepokazí. Internet je více než 

kterékoliv jiné médium závislé na technických prostředcích, pomocí kterých vytváří 

a přenáší svůj komunikát. 

Nejrůznější technické prostředky jsou už dnes potřebné ve všech médiích, 

zejména v těch elektronických. Televize například pro své fungování nevyhnutelně 

potřebují komunikační síť, kterou pro ně zabezpečují většinou jiné společnosti. 

Internetové médium nejenže komunikační síť potřebuje – ono samo je její součástí. 

Ale protože internet nikdo neřídí, nikdo zároveň nedokáže – na rozdíl od datových 

sítí, které využívají elektronická média – garantovat jeho funkčnost v daném 

momentě a na daném místě. 

Spojení internetových médií též zabezpečují profesionální firmy, jde však jen 

o spojení z centra (redakce) do nejbližšího bodu internetové sítě – tam 

zodpovědnost poskytovatele končí a dostupnost média v určitém jiném bodě 

internetu už nemůže výrazně ovlivnit. 

Zároveň je v případě internetových médií velmi snadné přijít o všechna data, 

všechny novinářské projevy, všechna archivní vydání i podkladové materiály, 

pokud selže technika či lidé, kteří ji obsluhují. Většinou totiž neexistují žádné jiné - 

nedigitální nosiče těchto informací, jako audio- či videokazety nebo rukopisy 

v papírové podobě. 

Se závislostí na technických prostředcích souvisí i otázka dostupnosti starších 

internetových novin a časopisů. Ty se totiž nikde neuschovávají tak, jako například 

noviny v knihovnách. Je jen na vydavatelovi, zda svůj archiv zpřístupní veřejnosti, 

ponechá si ho jen pro vlastní potřeby, nebo starší texty jednoduše vymaže. 
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Z hlediska způsobů uveřejňování oprav v internetových médiích je to důležitá 

skutečnost. Pro internetové médium není totiž nic jednoduššího, než chybný článek 

či informaci vymazat a nahradit ji správnou, jakoby chyba nikdy ani neexistovala. 

 

4.2.7 Zpětná vazba  

Možnosti přímé reakce recipientů na komunikát jsou zřejmě jednou 

z nejpřevratnějších novinek, které do světa médií internet přináší. 

Internet je považován za necenzurovatelné médium a je prostorem, kde může 

zaznít i ten nejpodivnější, nejbezvýznamnější (a nejnebezpečnější) názor. Uživatelé 

internetu jsou zvyklí na to, že svůj názor na to, co právě čtou, mohou vyjádřit 

okamžitě. Obrovské množství webových stránek poskytuje tuto možnost přímo – 

názor na ně může každý uživatel vyjádřit v diskusích připojených 

k článkům. Stejně tak se už často považuje za samozřejmost, že u každého článku je 

uváděna emailová adresa autora, kterému tak mohou čtenáři své názory 

a připomínky zasílat přímo. To má někdy pro autory pozitivní dopad (upozorní na 

chybu), někdy negativní, když jsou čtenáři namísto konstruktivních připomínek 

vulgární. Jeden příklad za všechny: čtenář nespokojený s článkem novináře Luboše 

Palaty z Lidových novin mu zaslal email plný vulgarismů z pro tento účel speciálně 

založené e-mailové adresy potkan.palata@centrum.sk. 

Protože je napsání emailu či připojení názoru do diskuse o mnoho snazší než 

odeslání klasického dopisu, počet lidí, kteří po přečtení zprávy vyjádří svůj názor 

na zpracovanou problematiku přímo na internetu, je podstatně vyšší než počet lidí, 

kteří by byli ochotní psát a posílat dopis. 

Zpětná vazba tak může být na internetu pro dobré novináře velkou pomocí – 

pro ty špatné ale také strašákem. Pokud totiž argumentace novináře v jeho textu 

stojí na vodě, pokud si nevšiml důležité skutečnosti či nedal prostor některé ze 

stran, nepochybně jej na to čtenáři velmi rychle a velmi důrazně v diskusi u článku 

upozorní. To, co bylo předtím možné „ututlat“ (oprava se často dává do novin jen 

tehdy, pokud je dotčena konkrétní osoba, která ji výslovně požaduje), je nyní 

zviditelněné už chvíli po uveřejnění článku. Na druhé straně i to se dá využít ve 

prospěch médií – kontroverzní články je totiž možné zveřejnit nejdříve na internetu 
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a podle ohlasů případně upravit jejich verzi, která půjde do tisku. 

Internet navíc přináší médiím i úplně nové nepřímé formy zpětné vazby. 

V klasických médiích je nemyslitelný kontinuální sociopsychologický výzkum, 

díky kterému by, řekněme, šéfredaktor deníku našel každé ráno na stole podrobnou 

statistiku o čtenosti vydání z předchozího dne: kolik lidí si přečetlo který článek, 

v jakém pořadí kdo jaké články četl, ze kterého regionu jednotliví čtenáři pocházeli, 

jak dlouhou dobu u novin strávili a kolikrát týdně si je kupují, zda deník četli už 

ráno, nebo až odpoledne a co dělali těsně předtím a potom, kolik z nich zaujala 

která inzerce a tak dále. Právě tyto statistiky však může mít každé internetové 

médium k dispozici. 

4.2.8 Personalizace  

Personalizace je čistě internetová technologie, která médiím umožňuje 

přizpůsobení obsahu potřebám konkrétních čtenářů v dosud nemyslitelné míře. 

Díky personalizaci si může každý uživatel internetu přizpůsobit konkrétní stránku 

tak, jak mu bude nejvíc vyhovovat. Využívá se nejčastěji na internetových 

portálech, které poskytují velké množství informací. Každý uživatel si tu může 

zvolit, které informace se mají zobrazovat na určených místech stránky, jaké 

množství údajů z jednotlivých rubrik se mu má zobrazovat (např. všechny aktuální 

kurzy měn nebo jen dolaru), ale například i to, jaká má být barva pozadí stránky. 

Je zjevné, že přínos takovéto technologie pro celou mediální sféru by mohl být 

obrovský. Uveďte město, ve kterém bydlíte, a my vám budeme poskytovat 

informace právě z vašeho okolí. Ba co víc – povíme vám, jaké bude právě u vás 

počasí a co dnes hrají ve vašem kině. Povězte nám jméno svého oblíbeného 

fotbalového klubu a my vám budeme přinášet jeho výsledky přímo na titulní straně 

personalizovaných novin. Sbíráte známky? O tomto tématu až tak často nepíšeme, 

ale když se v novinách objeví, pošleme vám e-mail. Takovéto personalizované 

služby už poskytuje ve světě vícero internetových médií, jako například webová 

stránka stanice CNN. 

Okamžitě se však vynořují i mnohá nebezpečí – kritici implementace 

personalizace na stránky internetových médií se obávají, že pokud dostane čtenář 

příliš velkou svobodu ve výběru zpráv, přijde o mnoho důležitých informací. 
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„Pokud si někdo zvolí, že chce číst jen zprávy o Clintonovi a Monice, jako 

novináře mě to moc nepotěší,“ vysvětluje Christian Hendricks, prezident 

vydavatelství Nando Media33. Pro mnohá tradiční vydavatelství je skutečně 

nemožné představit si, že by si čtenář sám mohl předem navolit, o čem chce číst – 

například že by apriorně odmítl všechny zprávy o politice. 

„Vydavatelé jsou zvyklí na myšlení v uzavřené krabici. Redaktoři vytvoří 

stránky a nutí čtenáře, aby v nich komplikovaně hledali, co je zajímá. Cítí se totiž 

ohrožení, že se ztrácí jejich role gatekeeprů,“ myslí si Vin Crosbie, konzultant 

v oblasti nových médií z města Greenwich v americkém Connecticutu34. 

Požadavek na personalizaci může být skutečně pro vydavatele těžkou ranou – 

čtenář poslušně dlouhá léta četl, co mu předkládali, a nyní chce náhle sám 

rozhodovat, co je pro něho dobré? Prozaičtějším vysvětlením zatím nedostatečného 

rozšíření personalizace u nás je však fakt, že personalizace vyžaduje poměrně 

vysokou investici do technologie (programování nových aplikací) a zejména velké 

množství informací, ze kterého si lidé mohou vybrat jen ty, které je zajímají. 

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že novináři se nemusí obávat, že úplně ztratí 

možnost předkládat veřejnosti ta témata a texty, které sami považují za 

nejdůležitější či nejzajímavější. Personalizace se totiž převážně nevztahuje na 

hlavní témata dne, ale spíš na méně důležité zprávy, volbu prioritnosti jednotlivých 

rubrik (čtenář, kterého nezajímá ekonomika, ji bude v novinách tak či onak 

přeskakovat a není důvod násilím mu ji předkládat i v internetovém vydání) a též na 

servisní služby čtenářům. 

Internetoví čtenáři nevyžadují, aby mohli sami definovat všechny zprávy na 

titulní straně – na to nemají čas ani chuť. Chtějí alespoň to, aby mohli pro ně 

nezajímavý sport nahradit dvojnásobným množstvím titulků z kultury (nebo 

naopak). Stejně je přiláká, pokud budou moct na titulní straně nahradit kurzovní  

lístek komiksem a pokud tam bude odkaz na aktuální články jejich  oblíbeného 

komentátora či filmového kritika. 

                                                 
33  LASICA, J. D.: Web news: It's Time To Get Personal on-line. In.: American Journalism 
Review, december 1998 [cit. 15.5.2008]. Dostupné z www: 
<http://www.well.com/~jd/coldec98.html>.   
34  Tamtéž. 
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V neposlední řadě může být personalizace i klíčovým momentem při prodeji 

inzerce v internetových médiích – inzerce je totiž všude na světě prakticky jediným 

způsobem, jak alespoň částečně snížit ztrátu z internetového publikování. 

Personalizace v tomto případě totiž umožní, aby každý uživatel definoval oblasti, 

které ho zajímají, a podle toho se bude na jeho personalizované stránce zobrazovat 

reklama na produkty blízké jeho zájmům. Je totiž o mnoho efektivnější poskytnout 

reklamu na nové auto stovce lidí, kteří si auto chtějí koupit, než tisícovce náhodně 

vybraných čtenářů. Takováto reklama je lacinější a navíc uživatelům či čtenářům – 

na rozdíl od masové nezacílené reklamy – prakticky nepřekáží. 

 

4.3 Internetová média  

Rozsáhlou definici pojmu internetová či on-line média poskytuje Encyklopedie 

praktické žurnalistiky pod heslem žurnalistika na internetu „(z angl. on-line 

journalism) – žurnalistická činnost využívající k distribuci výsledků svojí práce 

internet. Od žurnalistiky v tradičních médiích se liší především formou; využívá 

hypertext a multimediálnost digitálního prostředí internetu ke kombinaci textové, 

zvukové a obrazové informace.“35 Základní informace je dále doplněná: 

Žurnalistika se na internetu dělí zhruba do dvou skupin. Do té první patří 

internetové varianty už existujících agentur, novin, časopisů (…), případně 

poskytované zpravodajství už existujících rozhlasových a televizních stanic (…). 

Druhou skupinu tvoří periodicky obnovované webové stránky zveřejňující 

žurnalistické materiály všech žánrů jen pro uživatele internetu. Tato internetová 

periodika, nazývaná někdy také „e-zines“ (z angl. electronic magazines = 

elektronické časopisy) mají nejrůznější periodicitu, tématické i žánrové vyhranění. 

Mnohé z nich se pohybují na hranici amatérské a profesionální tvorby, některé 

z nich už získaly prestiž i v žurnalistických kruzích a bývají citované jako zdroj 

(…).“ 

                                                 
35  OSVALDOVÁ, Barbora.; HALADA, Jan. a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky, 
Praha: Libri, 2002. s. 220 
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Za internetová média tedy budeme považovat časopisy vycházející jen 

v internetové formě, ale i internetové „mutace“ klasických médií – webové stránky 

novin, časopisů a televizí. 

Hranice mezi těmito dvěma skupinami však není ostrá a rozdíly se neustále 

zmenšují: málokterá internetová mutace klasických médií si už totiž dnes vystačí 

jen s publikováním téhož obsahu, jako ve své papírové nebo televizní formě, na 

druhé straně známe příklady časopisů, které vznikly výhradně na internetu a později 

začaly vycházet i v klasické podobě, případně (častěji) začaly články z nich 

pronikat do klasických médií díky spolupráci „nových vydavatelů“ s vydavateli 

tradičních médií. (Příkladem může být případ Lidových novin, pro které pravidelně 

píše články ze světa technologií budoucnosti Jitka Splítková - vydavatelka 

webového magazínu Futurologie). 

 

4.3.1 Internetová periodika  

 Jsou periodicky obnovované webové stránky informačního charakteru, ať 

už je připravují amatéři nebo profesionálové. Podle Šmída se dají rozdělit do tří 

skupin36: 

 a) tzv. mirrory  (zrcadla) existujících médií, kdy jejich verze (texty, grafy, 

fotografie, ale i zvukové a obrazové vysílání) je pouze převedena do digitální 

podoby a umístěna na internet (z části tato kritéria splňují například lidovky.cz či 

iHned.cz). Všechny internetové verze českých deníků však pouze nepřeklápějí 

obsah, tištěných novin – využívají nadstavby, kterou jim právě internetové aplikace 

nabízejí vznikají tak: 

 b) internetové odnože již zavedených médií, které nejsou totožné 

s původní “tradiční” verzí, ve srovnání s ní přinášejí nové obsahy a plně využívají 

možností on-line žurnalistiky (například iDnes) 

 c) periodika, která jsou vytvářena speciálně a výhradně pro umístění na 

internetu ( například Aktuálně nemá žádnou tištěnou podobu). 

Označování těchto periodik není zatím ustálené. Někdo používá název e-zine 
                                                 
36  ŠMÍD, Milan. Žurnalistika v informační společnosti: internetizace a digitalizace 
žurnalistiky, Edice pracovních sešitů PSSS Mediální rada MED-003. Praha, 2006 
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buď pro všechny tři skupiny, nebo alespoň pro druhou a třetí kategorii. Existují 

však autoři, kteří termín e-zine přidělují pouze takovým periodikům, která vytvořili 

internetoví nadšenci a amatéři pouze pro internet. 

Jak se některé webové stránky stanou médiem masové komunikace a jiné 

zůstanou osobním sdělením? Podle Šmída37 o tom rozhoduje širší komunikační 

kontext (např. téma šířeného sdělení, veřejný charakter sdělení, jeho periodicita, 

aktualizace, navštěvovanost webové stránky apod.), v němž obsahová kritéria hrají 

významnou roli. Ta jsou rozhodující i při posuzování, zda v daném konkrétním 

případě jde o internetovou žurnalistiku, nebo jen o nezávaznou, byť někdy 

internetovým vydavatelem moderovanou výměnu názorů na úrovni diskusních 

skupin sestávajících se z omezeného auditoria názorově spřízněných lidí (tzv. fan-

zine). Při tom není rozhodující, zda dané periodikum se úzce tematicky vymezuje 

a okruh jeho čtenářů není velký. Mnohem více záleží na charakteru publikovaných 

materiálů. 

To, co odlišuje skutečnou internetovou žurnalistiku od amatérských 

“žurnalistů” na mnohých webových stránkách, je právě naplnění obecných  

požadavků kladených na žurnalistiku, zvláště na zpravodajství. Od zpravodajství se 

vždy žádá, aby přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovalo svému čtenáři, 

divákovi, posluchači aktuální a podstatné, tj. zpracované, vytříděné a agregované 

informace o událostech a nejrůznějších jevech současného světa a aby tyto 

informace byly v maximální míře objektivní, tj. v souladu se skutečností, bez 

záměrného zkreslování autorem zprávy, který si daná fakta dostatečně ověřil 

a prověřil. 

 

 

4.4 Publikum internetových médií  

Publikum obecně 

Publikum je soubor jedinců, kteří soustavně nebo příležitostně užívají média. 

Přitom se liší stupněm aktivity, jako je forma odstupu od médií a sklon k vlastnímu 
                                                 
37  ŠMÍD Milan. Žurnalistika v informační společnosti: internetizace a digitalizace 
žurnalistiky, Edice pracovních sešitů PSSS Mediální rada MED-003. Praha, 2006 
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způsobu recepce, tvorbě vlastního výběru a užití mediálních obsahů.38 

Označení publikum se původně týkalo relativně omezené a na veřejnosti 

působící skupiny posluchačů či diváků. Tento fenomén byl původně spojován 

s aktem interpersonální komunikace, ve kterém jsou komunikující přítomni 

a poslouchají se vzájemně v jednom společně sdíleném fyzickém prostoru. Teprve 

později bylo toto označení použito pro konzumenty masově sdělovaných obsahů, 

které jsou ovšem šířeny v těsně definovatelném prostoru. V jeho rámci lze jen těžko 

určit, kde dané publikum začíná a kde končí. O prvních typech publika tak lze 

hovořit v souvislosti s davem shromážděným na jednom místě sledujícím zde jedno 

představení. Toto seskupení postupně rostlo a stalo se postupně mnohem víc 

heterogenním a tedy i neosobním. Na konci tohoto procesu kvantitativní 

i prostorové extenze stojí publikum masové, které již není omezeno prostorem 

společně sdílené události. 

Se zrozením masové společnosti, resp. s expanzí tzv. masových médií, se 

užívání pojmu publikum zkomplikovalo. Koncept masového publika je od počátku 

spojen s významovou nestabilitou. Definovat či izolovat publikum jako jednu 

neměnnou, jednozančnou entitu, která se bez problémů podrobuje analýze, je dnes 

prakticky nemožné. Příčinou tohoto stavu je narůstající komplexnost 

pozdněmoderních společností formovaných zvláště novými informačními 

a komunikačními technologiemi, které vedou k fragmentaci masového publika. 

V postupně decentralizované komunikační síti se tak tradiční koncept jednoho 

homogenního publika hroutí, respektive ztrácí svůj referent. 

 

Podle Johna Hartleyho nemůžeme hovořit o publiku jako o reálném uskupení, 

ale pouze jako o diskurzivní konstrukci vytvořené především analýzou sledovanosti 

či poslechovosti (čtenosti), mediálními vědci, orgány atd. 

Publikum můžeme chápat jako produkt sociálního kontextu (sdílených 

kulturních zájmů či informačních potřeb), ale také jako produkt masových médií, 

                                                 
38  Viz např. REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2004, s. 197 
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která jej formují ke svému obrazu. Denis McQuail tak rozlišuje39: 

a) sociálně iniciované publikum 

b) mediálně iniciované publikum 

V prvním případě jsou to média, která reagují na potřeby jedinců 

i společenských skupin, typů konzumentů, a to v různých časových i kulturních 

kontextech. Naopak druhá perspektiva upozorňuje na skutečnost, že se nové typy 

publik objevují v závislosti na vzniku nových mediálních technologií, resp. se 

vznikem nových komunikačních obsahů, které jsou do značné míry závislé na typu 

médií, která je poskytují. Můžeme tak hovořit o filmovém či rozhlasovém publiku, 

televizních divácích konkrétní stanice či čtenářích daného deníku. 

Existuje řada typologií publika resp. způsobů jeho klasifikace: např. Klasifikace 

Denise McQuaila, Jamese Webstera a Patricie Phalenové či Nicholase 

Abercrombieho a Briana Longhursta. Jako hlavní kategorizační kritéria přitom 

slouží především typ užívaného média (publikum čtenářské, posluchačské, 

divácké), délka existence daného publika, míra jeho angažovanosti ve vztahu ke 

konzumovaným obsahům a v neposlední řadě i typy vzájemných vztahů mezi členy 

publika. 

McQuail rozlišuje čtyři typy publika 40: 

a) Publikum jako sociální skupina nebo veřejnost zahrnuje skupiny, které 

spojuje lokalita, ideologie, sociální či profesionální identifikace. Tento typ médií 

zabezpečuje interní komunikaci v rámci hodnotově či jinak spřízněné komunity  

a posiluje její kohezi. Současně ale také podporuje externí aktivity daného publika,

  

a signalizuje tak jeho identitu. V jistém smyslu můžeme zahrnout do uvedené 

kategorie i publikum médií veřejné služby, které bývá definováno jinak než 

publikum soukromých médií: má většinou povinnost hradit příjem vysílání a jeho 

definice nevychází z tržní logiky. 

b) Publikum jako soubor založený na uspokojení určité potřeby (tzv. 

gratifikační sada) neodvozuje na rozdíl od publika jako veřejnosti svou jednotu ze 

                                                 
39  McQUAIL, Denis. Audience Analysis. London: Sage. 1997 
40  McQUAIL, Denis. Audience Analysis. London: Sage. 1997 
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sdílených sociálních charakteristik. Nejde o homogenní sociální skupinu, ale 

o množinu jednotlivců, kteří sdílejí určité individuální záměry či potřeby týkající se 

společenských či politických informací nebo sociální saturace. Svou roli zde hraje 

povaha potřeby či zájmu. V jistém smyslu tento typ publika vytěsnil starší druh 

publika (církevního, náboženského) a je důsledkem rostoucí diferenciace mediální 

produkce a snahy odpovědět na různé konzumní potřeby. Místo třídního původu, 

náboženství či politické příslušnosti je zde rozhodující informačně-zábavní funkce 

médií, která poskytují publiku formu konkrétní gratifikace 

c) Publikum definované médiem má charakter masové sociální skupiny, která je 

značně heterogenní a rozptýlená, bez vnitřní organizace či struktury. Můžeme tak 

hovořit o čtenářském, filmovém, rozhlasovém, televizním, internetovém publiku 

apod. Současně platí, že se uvedené typy překrývají, resp. publikum jednoho média 

může být totožné s publikem jiného. (…) 

d) Publikum definované příslušností ke kanálu či obsahu se jeví jako soubor 

konzumentů konkrétního produktu. Jde o publikum konkrétních knih, filmů nebo 

televizních programů. Vlastní obsah či kanál zde funguje jako identifikační 

základna pro definování tohoto typu publika. (…) 

 

Kdo je potencionálním recipientem komunikace internetových médií 

Poznání vlastního publika je jedním z klíčových úkolů každého média. 

V případě internetu přitom analýze struktury vlastního čtenářského (či diváckého ) 

zázemí musí předcházet ještě jeden krok – zjištění, kdo má vůbec možnost 

komunikát přijmout. V případě televize se potenciální publikum vymezuje 

odpovědí na otázku: „Vlastníte televizní přijímač?“ V případě tisku se za 

potenciální publikum považují všichni lidé žijící na území pokrytém distribučním 

systémem tisku, kteří umí číst a rozumějí jazyku, ve kterém médium komunikuje. 

Když však televizní přijímač vlastní už většina domácností a číst umí absolutní 

většina populace, zjišťování těchto údajů už nepřináší žádné podstatné údaje a pro 

konkrétní médium nemá prakticky smysl. 

V případě tak mladého média, jakým je internet, je však definice potenciálního 

publika internetového média neodmyslitelným krokem k další analýze. Při určování 
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potenciálního publika internetových médií nehraje (na rozdíl od televize, rozhlasu 

či tisku) prakticky žádnou roli geografická poloha. Klíčem je spíš sociální status, 

vzdělání, věk, pohlaví a další ukazatele. Americký turista na himálajském vrcholu 

je o mnoho pravděpodobnějším recipientem internetového média než bezdomovec 

v New Yorku. Díky dokonalému pokrytí zeměkoule satelitním signálem je totiž 

technicky možné připojit se na internet prakticky z kteréhokoli místa na světě. 

Ročně přibude asi 10 % nových uživatelů českého internetu. V roce 2007 měly 

připojení k internetu čtyři miliony Čechů, podle odhadů by se v Česku v roce 2008 

měl připojit  5 000 000. uživatel. Podle statistik firmy NetMonitor.cz se v Česku 

objevuje pravidelně na internetu asi jedna třetina všech uživatelů. Za dva roky tato 

hodnota přitom vzrostla téměř o desetinu. Statistika ukazuje, že počet uživatelů, 

kteří tráví na světové síti jeden až pět dní v měsíci, tvoří asi dvacet procent všech 

webových „brouzdalů“. Tato stabilní hodnota pravděpodobně zahrnuje i nové 

uživatele, kteří jsou ve webovém prostředí nováčky. 

4.5 Producenti obsahu internetových médií  

Zatímco až do příchodu internetové žurnalistiky byl tvůrcem obsahu médií 

téměř výhradně žurnalista/novinář, v prostředí internetu a nových médií se 

žurnalisté dostávají do postavení jednoho z více tvůrců/producentů mediálního 

obsahu. Producenty se v poslední době stali například bloggeři, kteří si vedou své 

internetové zápisníky a často produkují kvalitní zpravodajské či publicistické 

obsahy. 

„Žurnalistika v internetu se setkává s prostředím, které je odlišné od médií 

tisku, rozhlasu a televize. Autoři rozsáhlé, a ne příliš přehledné a kvalitativně 

kolísající literatury o on-line žurnalistice se shodují v tom, že publikování na 

internetu je ovlivněno třemi vlastnostmi internetové žurnalistiky. Jsou to: 

hypertextualita, multimedialita a interaktivita . Tyto vlastnosti obohacují 

žurnalistický produkt na internetu, vytvářejí přidanou hodnotu internetové 

žurnalistiky. Záleží pak na jednotlivých tvůrcích, jakým způsobem uvedené 

vlastnosti dále modulují a využijí je ve prospěch sdělnosti a poutavosti 

publikovaného textu. 
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Hypertextualita v prostředí internetu může sloužit např. pro glosované 

zpravodajství (annotative reporting), které využívá odkazy k dalším informačním 

zdrojům či poznámkám (Deuze 2001). Internet nabízí téměř neomezené možnosti 

pro archivaci materiálů, které lze díky vyhledávačům (browserům) 

a hypertextovým odkazům kdykoliv snadno zpětně vyvolat a dodatečně se s nimi 

seznámit (Ward 2002)41. 

Některé definice hypertextu se omezují pouze na vztah k jeho „odkazovosti“, tj. 

na jeho schopnost vyvolat využitím příslušného odkazu další část textu, 

připravenou buď samotným autorem, nebo pocházející z jiného zdroje. Takové 

výklady opomíjejí podstatnou vlastnost, která hypertextu přidává jeho novou 

a pouze jemu vlastní „hyper“ kvalitu. Na rozdíl od „tradičního“ textu 

s lineární strukturou je hypertext proměnlivou veličinou, jehož finální podobu si 

určuje každý uživatel tím, jak se v síťové struktuře dostává k jednotlivým částem 

textu, jakým způsobem je za sebou řadí a tím, jak je přijímá a  „konzumuje“. Každé 

hypertextové sdělení je pak originální v tom nastavení, které si uspořádal 

uživatel/čtenář42. 

Multimedialita spojená s nelinearitou a blokovou strukturou hypertextu 

umožňuje rozčlenit zprávu do více datových souborů, z nichž některé mohou mít 

podobu zvukového či obrazového záznamu, čímž žurnalistické sdělení zvyšuje 

svoji dokumentační hodnotu a věrohodnost43. 

Interaktivita může mít více podob, od prosté navigační interaktivity, kterou si 

uživatel určuje výběr a pořadí webových stránek, přes funkční interaktivita 

projevující se aktivní účastí v diskusních skupinách a fórech ke zveřejněnému 

materiálu, až pod adaptivní interaktivitu, při níž si uživatel upravuje svůj prohlížeč, 

                                                 
41  Viz např. WARD, Mike. Journalism on-line. Oxford: Focal Press, 2002, nebo DEUZE, 
Mark. on-line journalism: Modelling the First Generation of News Media on the World Wide Web. 
First Monday, October 2001, <http://firstmonday.org/issues/issue6_10/deuze/index.html> 
[cit.15.8.2007] 
42  To na druhé straně omezuje někdejší absolutní autorskou kontrolu nad žurnalistickým 
textem, neboť autorovo původní sdělení je možné rozšiřovat o další obsahy, z nichž některé mohou 
jít proti původnímu záměru i smyslu textu, o čemž se lze přesvědčit při sledování internetových 
diskusí k publikovaným textům. 
43  Multimedialita internetu umožnila vznik informačních portálů, u jejichž základu nestojí 
tisková, ale rozhlasová a televizní média. Příkladem je popularita a návštěvnost serverů BBC a 
CNN. 
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počítač a software tak, aby to vyhovovalo jeho potřebám a zájmům (volba 

oblíbených, RSS kanály apod.)44. 

Ward kromě toho zdůrazňuje přidanou hodnotu internetové žurnalistiky 

spočívající v její bezprostřednosti (immediacy), která jí umožňuje okamžitě 

reagovat na aktuální událost a jejíž sdělení může umístit žurnalista bezprostředně na 

web, aniž by musel využívat nějakou výrobní nebo distribuční organizační 

základnu (Ward 2002). Kromě nových možností, jež internet žurnalistické profesi 

nabízí, internet ovlivňuje žurnalistiku a postavení žurnalisty ještě z jiného směru. 

Exponenciální růst informačních zdrojů, které internet a web lidem volně 

zprostředkovávají, nastoluje otázku o podstatě žurnalistiky a funkci žurnalistů.  

Základem a východiskem novinářské práce byl v minulosti sběr informací. 

Oceňovala se nejen kvalita, ale také hlavně kvantita dat a informací, jež měly 

zpravodajskou hodnotu. Dobrý novinář byl ten, který dokázal sehnat co nejvíce 

zajímavých zpráv. 

Dnes, v době internetu a rozvíjející se informační společnosti, jsme zavaleni 

lavinou zpráv a informací, valících se z množství nových informačních kanálů, 

včetně internetu. Hlad po zprávách zprostředkovávaných tiskem, tak typický pro 

průmyslové společnosti 19. a 20. století, je dnes nasycen kvantitou rozhlasových 

a televizních programů, bezplatných inzertních novin, nejrůznějších 

institucionálních tiskových prohlášení, která naplňují e-mail a informační stránky 

na internetu a snaží se proniknout k co nejširší veřejnosti. V takové situaci již není 

tak velkým problémem se k informacím dostat, jako se v nich orientovat, 

rozeznávat jejich hodnotu pro daný účel daného média v daném prostoru a čase. 

Profesionalita žurnalisty se tak přesouvá do oblasti zpracování těchto, někdy 

poměrně snadno dostupných zdrojů“45, a především do oblasti třídění velkých 

objemů informací a rozpoznávání a rozpracování těch nejdůležitějších. Těžiště 

činnosti profesionálního novináře se tak přesunuje ke zpracovávání do podoby, 

kterou konzument médií, tj. publikum, bude vyžadovat. Profesionální žurnalista 
                                                 
44  Viz DEUZE, Mark. The web and its journalism: considering the consequences of different 
types of newsmedia on-line. In: New Media and Society, vol. 5, no. 2, pp.203–230, Citace dle 
<http://wiki.mediaculture.org.au> [cit.11. 7. 2005] 
45  ŠMÍD, Milan. Žurnalistika v informační společnosti: internetizace a digitalizace 
žurnalistiky, Edice pracovních sešitů PSSS Mediální rada MED-003. Praha, 2006 
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bude i nadále přispívat k orientaci publika, třeba jen tím, že ho nasměruje 

k dostupným informačním zdrojům na internetu. 

 

4.5.1 Dovednosti a znalosti internetového žurnalist y 

Na rozdíl od počítačové gramotnosti běžného občana by počítačová gramotnost 

novináře měla být obohacena o znalost digitalizovaného komunikačního prostředí, 

ve kterém se internetový žurnalista bude pohybovat. „To znamená, že žurnalista by 

měl vědět, jak funguje internet, jakým způsobem probíhá komunikace na webu, jak 

pracují vyhledávače, jakým způsobem se prezentují výsledky jejich hledání, jak 

zacházet s on-line databázemi, jaké volit strategie při jejich využívání, jak používat 

e-mail a diskusní skupiny pro spojení se zdroji, jaké další komunikační techniky – 

včetně těch bezdrátových mobilních, využívat ke spojení s domovskou redakcí 

apod. 

V rovině informační gramotnosti jde o rozvinutí základní teze, podle níž 

„informační gramotnost je schopnost efektivně vyhledávat a hodnotit informace 

vztahující se k určité potřebě“46. Vzhledem k tomu, že potřeba novináře je 

diktována charakterem jeho profese, proto se kvantita i kvalita této potřeby liší od 

potřeby běžného občana, především z hlediska tematické šíře informačních zdrojů, 

které vyhledává a vyhodnocuje. Větší část těchto znalostí je zastřešována pojmem 

CAR (Computer Assisted Reporting), počítačem asistovaná žurnalistika47, který 

vznikl a používá se především v USA.“48 

Multimedialita internetové žurnalistiky si vyžaduje multimediálního novináře, 

                                                 
46  „Počítačová gramotnost je nový pojem. Velmi laicky řečeno, jde o schopnost uživatelsky 
využívat informačních a komunikačních technologií bez toho, že musím vědět a znát, jak to 
v počítačích 
a “drátech” probíhá. Počítačově gramotný člověk je schopen pracovat s nejčastěji využívaným 
programovým vybavením, je schopen používat internet ke komunikaci, k vyhledávání 
a zpracovávání informací, je schopen využívat služeb a možností, které mu tyto technologie 
nabízejí, a ví k čemu a jak je může efektivně využít. Počítačová gramotnost je potom pouze jedním 
z předpokladů či podmínek dobré informační gramotnosti.“ Definice Ústavu pro informace ve 
vzdělávání < http://www.uiv.cz/clanek/167/26> [cit. 6. 2. 2008] 
47  Tento jev popisuje Zuzana Kawaciuková ve své diplomové práci Investigativní 
žurnalistika 
 prostřednictvím internetu. Dipl. práce IKSŽ FSV UK, Praha, 2003, str. 26–45. 
48  ŠMÍD Milan. Žurnalistika v informační společnosti: internetizace a digitalizace 
žurnalistiky, Edice pracovních sešitů PSSS Mediální rada MED-003. Praha, 2006 
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tj. člověka, který je schopen nejen napsat text, ale také doprovodit ho digitální 

fotografií, člověka, který umí natočit a sestříhat zvukový rozhovor či videoreportáž 

digitální kamery. Na rozdíl od konvenční rozhlasové a televizní žurnalistiky, která 

předpokládala týmovou práci a vyžadovala účast kompletních výrobních štábů, na 

rozdíl od tradiční fotožurnalistiky pracující s filmem a vyžadující jistou dobu 

nezbytnou pro výrobu fotografií, digitální záznam obrazu i zvuku, umožňuje 

okamžité zpracování získaných materiálů v jednom digitálním prostředí jednoho 

počítače vybaveného příslušným softwarem. 
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Závěr 

Záměrem této diplomové práce bylo posoudit, do jaké míry se internetové 

zpravodajství liší od tištěného, jak plní jednotlivé funkce tištěných novin, zda má 

tendenci je nahrazovat, či být jejich doplňkem a zda se tyto dvě oblasti 

zpravodajství vzájemně ovlivňují. Cílem bylo také přehledně shromáždit teoretické 

poznatky o specifikách internetové žurnalistiky, demonstrovat je na praktických 

příkladech, a upozornit tak na úskalí, se kterými se mohou dnešní studenti 

žurnalistiky ve své praxi setkat a s nimiž budou nuceni se vyrovnávat, aby byli 

schopni poskytovat kvalitní zpravodajství. Těžiště práce přitom spočívá v analýze 

a charakterizování specifik internetového zpravodajství. 

Pro účely této práce jsem shromáždila názory mediálních odborníků na 

odlišnosti tradičních a nových médií, tištěného a internetového zpravodajství. Pro 

uvedení příkladů z konkrétních médií jsem několik měsíců sledovala a porovnávala 

zpravodajství českých celostátních deníků a internetových periodik. Na základě této 

analýzy a poznatků z odborné literatury jsem se pak pokusila pojmenovat specifika 

internetové žurnalistiky a rozdíly mezi tištěným a internetovým zpravodajstvím. 

Internetové zpravodajství je distribuováno prostřednictvím sítě internet. Na 

otázku, jak se liší internetová žurnalistika od žurnalistiky v tradičních médiích, 

existuje více odpovědí podle toho, jaké kritérium a jaký úhel pohledu zvolíme. 

Zatímco na jedné straně platí pro oba druhy zpravodajství v zásadě stejná pravidla – 

především co se týká obsahu, na straně druhé specifická forma, do níž se 

novinářský projev v digitálním multimediálním prostředí převádí, i způsob jeho 

distribuce, má vliv na to, jak komunikátor své sdělení vytváří a jak adresát jeho 

projev přijímá. 

Internet nabídl tvůrcům médií zcela odlišné prostředí a zcela nové podmínky 

technologie výroby a distribuce média včetně nákladů na jeho provoz. Výsledkem 

tohoto procesu je vznik nových forem a žánrů žurnalistických produktů. Jejich 

společnými rysy jsou především hypertextualita, multimedialita a interaktivita. 

Odkazovost hypertextu dává internetovému žurnalistovi téměř neomezené možnosti 

rozšiřovat předkládanou informaci o dodatečná sdělení, která zprávu rozvíjejí. 
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Vývoj prokázal, že tradiční média se naučila žít s internetem v určité symbióze. 

Vznik internetových deníků dosud nevedl k vytlačení těch tištěných – naopak se 

často stal jejich funkčním doplňkem. Informace, pro které v tištěném deníku není 

dostatek prostoru, najdou čtenáři v jeho internetové části. Ta také poskytuje dosud 

nevídaný prostor pro uveřejnění jejich názorů a pro širokou diskusi, která by na 

základě pouhých klasických dopisů čtenářů nebyla v praxi možná. Tato diskuse 

zároveň autorům poskytuje nebývale silnou zpětnou vazbu. U kvalitních žurnalistů 

tak vede k dalšímu zkvalitnění jejich práce. Nové prostředí od žurnalistů ale 

zároveň vyžaduje i nové schopnosti a dovednosti. 

Postupem času se vyjasňuje, že velká síla internetové žurnalistiky a jejích 

produktů je také v disponibilitě internetových periodik v prostoru a čase. Je 

zbavena závislosti na místě a času přístupnosti k mediálnímu sdělení. 

Internetová média se i v České republice stala nedílnou součástí mediálního 

trhu a pro tvůrce obsahu médií se stala výzvou. Musejí se přizpůsobit změněným 

podmínkám své práce v prostředí digitalizace a internetizace žurnalistiky. 

Je téměř jisté, že stejně jako ve světě, i v České republice se vliv internetových 

médií s rostoucím počtem uživatelů internetu bude zvyšovat. Pro tradiční média to 

znamená, že pokud si chtějí udržet své postavení, budou muset své aktivity 

s internetovými médii propojit a také posunout těžiště své činnosti od dřívějšího 

informování o tom, co se stalo nebo co se stane, k mnohem propracovanějšímu 

a analytičtějšímu stylu – tedy ke hledání odpovědí na otázky, proč se tak stalo, 

komu to prospívá. Posílit by rovněž mohla svou komentářovou roli. V rychlosti 

prostého informování o událostech totiž tištěná média s těmi internetovými 

nemohou soupeřit. 
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Summary  

The aim of this diploma thesis on internet (on-line) journalism was to describe 

the new communication phenomenon of on-line media, its proliferation and its 

impact on journalism, on journalists, the output they produce and to describe the 

differences between traditional (print) media and new (on-line) media. After the 

introduction to the theme and definition of basic terms, the thesis gives examples of 

coexistence of traditional and on-line daily (under one common publisher) and one 

independent news website. Than it describes the relation between the press and on-

line media, analyzes the differences between them and describes the specifics of 

on-line news. The thesis focuses on producers of the on-line news and on their 

multimedia on-line products.  

 

Resumé  

Cílem této diplomové práce o odlišnostech tištěného a internetového 

zpravodajství bylo popsat nový komunikační fenomén internetových médií, jeho 

šíření a vliv na žurnalistiku, novináře a výstupy, které produkují, a popsat rozdíly 

mezi  tradičními (tištěnými) a novými (internetovými) médii. Po úvodu do tématu 

a definici základních pojmů práce uvádí příklad koexistence tradičního 

a internetového deníku (které vycházejí pod jedním vydavatelem) a fungování 

jednoho nezávislého zpravodajského serveru. Poté popisuje vztah mezi tištěnými 

a internetovými médii, analyzuje rozdíly mezi nimi a popisuje specifika 

internetového zpravodajství. Práce se zaměřila na producenty internetového 

zpravodajství a na jejich multimediální internetové produkty. 
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