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Abstrakt

Cílem diplomové práce  je charakterizovat  současný stav a  podobu masmédií 

s přihlédnutím na jejich rostoucí demokratizaci. Autor sleduje a popisuje stále výraznější 

pronikání amatérů do tradičních médií, které se děje prostřednictvím nových internetových 

médií  jako jsou weblogy nebo online video. Při  zkoumání problematiky weblogů  autor 

částečně  navazuje  na  vlastní  bakalářskou  práci  „Weblog  jako  novodobý  elektronický  

informační zdroj“. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část Tradiční  

média se zabývá klasickými médii – tiskem, rozhlasem a televizí. Druhá a nejrozsáhlejší 

část  Novodobá internetová  média sleduje  nové formy multimediální  komunikace,  které 

s sebou přináší rozvoj internetu. Je rozčleněna na čtyři kapitoly popisující weblogy, online 

video, sociální  sítě a wiki systémy.  V třetí  části  Demokratizace masmédií autor hodnotí 

aktuální trendy v oblasti masmédií, věnuje se zvýšené aktivitě uživatelů a zabývá se také 

problematikou cenzury médií. [Autorský abstrakt].
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masmédia, internet, tradiční média, tisk, rozhlas, televize, weblog, online video, sociální 
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Předmluva

Téma  mé  diplomové  práce  zní  „Demokratizace  masmédií“  –  vliv  pronikání  

příspěvků  amatérů  do  tradičních  médií. Diplomová  práce  částečně  navazuje  na  moji 

bakalářskou  práci  „Weblog  jako  novodobý  elektronický  informační  zdroj“,  která  byla 

úspěšně obhájena na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v září 2006 a jejíž 

výtah  je  k  dispozici  v  elektronickém  časopise  Ikaros  na  adrese 

http://www.ikaros.cz/node/3979. Tento výtah byl  také použit  na výukovém wiki portálu 

Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU při tvorbě tématu Blogging na adrese 

http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Blogging.

Pro  téma  mé  diplomové  práce  jsem  se  rozhodl  z několika  důvodů. 

O problematiku  médií  se  osobně  zajímám  již  delší  dobu,  aktivně  sleduji  a  využívám 

novodobá internetová  média  a  celkově je mi  toto téma velmi  blízké.  Díky neustálému 

vývoji masmédií je to téma moderní, dynamicky se rozvíjející a měnící. Při tvorbě práce 

jsem  také  mohl  využít  svou  bakalářskou  práci  týkající  se  weblogů,  neboť  weblog  je 

typický představitel novodobého média, jehož prostřednictvím mohou amatéři pronikat do 

tradičních  médií.  Práce  je  vypracována  v souladu  se  schváleným  zadáním  a  případné 

odchylky od zadání jsou drobného charakteru. Práce má deskriptivní i hodnotící charakter. 

Při zpracování byly použity publikované i nepublikované dokumenty.

Hlavním  cílem  práce  je  charakterizovat  současný  stav  a  podobu  masmédií 

s přihlédnutím na jejich rostoucí demokratizaci. Autor sleduje a popisuje stále výraznější 

pronikání amatérů do tradičních médií, které se děje prostřednictvím nových internetových 

médií jako jsou weblogy nebo online video. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních 

částí. Shrnutí jejich obsahu uvádím v závěru práce.  Před tvorbou diplomové práce jsem 

provedl základní bibliografickou rešerši k tématu. Text rozsahem splňuje podmínky dané 

Studijním  a  zkušebním řádem FF UK,  neobsahuje  žádné  přílohy ani  dodatky.  Použité 

informační zdroje jsou citovány v souladu s ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Za poskytnutí cenných rad a konzultací v průběhu zpracování diplomové práce 

bych rád poděkoval mému vedoucímu práce Ing. Bohuši Získalovi z ÚISK FF UK.
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1.   Tradiční média

1. 1   Tisk

1. 1. 1   Proces výroby tiskovin

Slovo tisk má v českém jazyce dva hlavní významy - označuje se jím samotná 

výroba tiskovin (od denního tisku přes plakáty až po knihy) a také společenská instituce, 

kterou noviny, časopisy a další tištěná periodika představují. Obecně se pojem tisk často 

používá pro všechna média, v nichž působí novináři a která nabízejí zprávy a komentáře. 

Přesnější je v tomto ohledu anglické rozdělení na slova  „print“ (označující vše tištěné) 

a „press“ (označující novináře, původně tištěných, později již všech médií). V dnešní době 

jsou  tištěná  média  a  tisk  jako  pracovní  postup  zhotovování  stejných  kopií  naprostou 

samozřejmostí.  Od prvních  pokusů  o  vícenásobné  tištění  obrázků či  textů  po  moderní 

pracoviště  v  redakcích  vydavatelství  a  velkokapacitní  tiskařské  stroje  v  současných 

tiskárenských  zařízeních  však  prodělala  výroba  a  distribuce  tiskovin  dlouhý  vývoj 

obsahující mnoho proměn.

Nejstarší  způsob  tisku  se  objevil  v  Číně  v  5.  století  našeho  letopočtu 

a jednalo se o tzv. deskotisk. Do dřevěné desky se vyřezal obraz, reliéf se natřel barvou, na 

ni se položil papír a válečkem se přitlačil k podkladu. Okolo roku 1040 se opět v Číně 

začaly  používat  pohyblivé  a  tudíž  vyměnitelné  litery  (písmena)  z kameniny.  Koncem 

14. století  vznikly  v  Koreji  litery  kovové,  vložené  do  dřevěného  rámu.  Evropským 

vynálezcem tisku z pohyblivých liter se kolem poloviny 15. století stal v Mohuči Johannes 

Gensfleisch, zvaný  podle  své  rodné  usedlosti  Gutenberg.  Při  svém  objevu  využil 

vinařského lisu a litery (písmena) odléval ze slitiny olova, antimonu, cínu a vizmutu. Po 

dlouholetých  pokusech  s  drobnějšími  tisky  dokončil  kolem  poloviny  15.  století  tisk 

dvousvazkové Bible, která je dnes nejstarší dochovanou evropskou tištěnou knihou.

Převratnost  vynálezu  knihtisku  spočívala  v  objevení  základního  principu 

mechanické reprodukce identických textových nebo obrazových sdělení, které šlo díky 
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vyměnitelným písmenům snadno obměnit.  Technologie  tisku  se  během doby postupně 

pomalu zdokonalovala.  Na konci 18. století  se dočkal vylepšení samotný  tiskařský lis, 

jehož  chod  se  zrychlil  a  tlak  na  desku  se  zvětšil  doplněním  původně  celodřevěné 

konstrukce kovovými díly. V roce 1812 byl v Anglii patentován válcový rychlolis, který 

se  stal  základem  pro  všechny  následující  druhy  rychlolisů.  Tiskový  válec  přitlačoval 

papírový arch na tiskací formu, která se pod ním pohybovala. Původně se za zdroj energie 

pro pohyb lisu používala lidská síla, kterou nahradil nejdříve parní stroj (v Praze byly první 

parní  rychlolisy použity  v  Haasově tiskárně  roku 1832)  a  v  druhé polovině  19.  století 

elektřina.

S masivním rozvojem denního  tisku  došlo  ke  zvýšení  nároků  na  rychlý  tisk 

velkého  počtu  kopií,  což  vedlo  ve  40.  letech  19.  století  k vynálezu  rotačky.  Zatímco 

drobně vylepšený ruční lis tradičního Gutenbergova typu tiskl v průměru 300 archů papíru 

za hodinu,  čtyřválcový rychlolis  z roku 1828 tiskl  již 4 000 archů za hodinu a rotačka 

v roce 1846 převratných 8 000 archů za hodinu. První noviny tištěné u nás na rotačce, 

vládní  Pražský  deník,  dosáhly  v  roce  1880  nákladu  36 000  výtisků,  zatímco  náklad 

ostatních  pražských  deníků  se  pohyboval  nejvýše  okolo  8  až  10  tisíc.  V té  době  již 

v západní Evropě existovala strojní výroba papíru (v Čechách první v Praze - Bubenči ve 

30. letech 19. století) dosahující vyšší produkce a nižších nákladů (tedy i nižší ceny papíru) 

než ruční postup.

Změnila  se  také  sazba,  tedy  příprava  stránek  do  tisku.  Nejdříve  nastoupily 

ocelové litery a později  se písmena začala  odlévat  na licích  strojích.  Vkládání  liter  do 

rámu,  který představuje  stránku (tedy tzv.  sázení  stránky),  převzal  postupně od 80.  let 

19. století  sázecí  stroj,  po  zdokonalení  kombinující  sazbu  s odléváním matrice.  Ruční 

sazeč vysázel za hodinu přibližně 1 500 liter, pomocí sázecích strojů na konci 19. století 

jich  bylo  možno  vysázet  až  6 000.  Rychlost,  množství  a  kvalita  byly  rozhodujícími 

požadavky nejen pro reprodukci textu, ale i obrazu. Díky novým druhům tisku se během 

19. a 20. století zjednodušilo a většinou i zlevnilo také zapojení obrazových sdělení do 

tiskové produkce. Nejdůležitější byly v tomto směru vynálezy litografie (Alois Senefelder 

v 90. letech 18. století),  světlotisku (který v 60. letech 19. století umožnil reprodukovat 

fotografie), ofsetu (vynalezen v 80. letech 19. století) a nakonec sítotisku.
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Na konci 20. století převládly ve výrobě tisku počítače a v současnosti je možné 

díky digitalizaci celou stránku připravit v digitální podobě (včetně fotografií a grafických 

prvků)  a  odeslat  elektronicky  do  tiskárny.  Práci,  kterou  dříve  vykonávala  řada 

zaměstnanců,  je nyní  možné udělat  doslova na stole. Často se používá anglický termín 

desk-top  publishing -  vydávání  na  desce  stolu.  Podobně se  změnil  i  způsob distribuce 

tiskovin.  Noviny,  časopisy  a  knihy  vycházejí  ve  velkých  nákladech  a  jsou  díky 

distribučním sítím k dostání po celé zemi prakticky ve stejnou chvíli. Navíc většina lidí 

dnes dokáže pracovat s kopírkou nebo si vytisknut text z počítače - počet kopií je tedy 

omezen pouze časem, množstvím toneru a papíru.

1. 1. 2   Vývoj tištěných médií

Během let se výrazně změnil nejen proces výroby tisku, ale také jeho role ve 

společnosti.  V  prvních  fázích  své  existence  tisk  (myšleno  různé  postupy  při  výrobě 

tiskovin) pouze nahrazoval písaře a sloužil jen k opisování a zajišťování věrnosti kopií. 

Postupně se však měnila podoba tiskovin a s ní i společenské postavení tisku. Tisk se stal 

společenskou  institucí,  zdrojem  informací,  názorů  a  časem i  rozptýlení  a  zábavy. 

Během období od 15. do poloviny 20. století byla tištěná média nejrozšířenějším způsobem 

mediální komunikace, také proto se často hovoří o epoše tisku. Nejdříve se tiskly hlavně 

knihy a  to  převážně  náboženské,  šlo  o  duchovní  i  světské  písně  a  svaté  obrázky.  Od 

16. století  se  začala  prosazovat  populárnější  četba  v  podobě  dobrodružných  románů, 

historií, bajek a stále oblíbenějších kalendářů.

Již tehdy vznikaly krátké zpravodajské letáky, které poutaly zvláštní pozornost 

čtenářů  tzv.  publicistikou.  Informovaly  například  o  přírodních  úkazech  a  katastrofách, 

válkách a dalších výjimečných událostech (třeba popravách). Na rozvoj tištěných médií 

měly  vliv  politické,  hospodářské,  sociální  i  kulturní  podmínky.  Tisk  představoval 

jedinečnou  možnost  uchovávání  a  poměrně  rychlého  šíření  informací  potřebných  pro 

rozvoj  moderních  společností  založených  na  obchodu.  Společenská  poptávka  po 

pravidelném  informování  umožnila  využít  technologie  knihtisku  také  k  aktivitě 

vydavatelsko-zpravodajské. To s sebou přineslo vznik řady organizací, které se věnovaly 

produkci tiskovin (vydavatelství a nakladatelství) a lidí, kteří se podíleli na výrobě obsahů 

tiskovin (novináři a spisovatelé).
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Za první periodicky vydávané noviny se považují listy, které vycházely roku 

1605 ve Štrasburku a roku 1609 ve Wolfenbüttelu. V Čechách vyšly periodické noviny až 

v roce 1659 v Praze a byly psány německy. První česky psané noviny - Outerní (Sobotní)  

pražské poštovské noviny  z  rozličných zemí a krajin  přicházející  (také  Český Postilión  

neboli  Noviny  české) vydával  v  Praze  od  roku  1719  knihtiskař  Karel  František 

Rosenmüller. Vydávání novin ovlivňovaly různé okolnosti,  hlavně zájem a připravenost 

publika na jejich odebírání  a též cenzurní  praxe na daném území.  Od počátků se však 

komerční  úspěch  novinového  podnikání  odvíjel  v  souvislosti  s  technologickým 

pokrokem procesu tisku a přepravy novin. V obou oblastech došlo k velkému pokroku od 

konce 18. do konce 19. století.

Pravidelná  distribuce  novin  souvisí  s  rozvojem organizované  pošty jako 

mezinárodního  systému přepravy a  dopravy.  Pravidelnost  poštovních  spojení  způsobila 

také pravidelnost při vydávání tištěných novin. Zlepšování povrchu cest a silnic, výstavba 

dopravní  infrastruktury (poštovní  stanice,  péče  o  bezpečné  okolí  tras,  systematická 

tvorba provázaných jízdních řádů) společně s  převratným uplatněním vynálezu parního 

stroje v železniční dopravě urychlovaly distribuci periodik mezi odběratele.  S nástupem 

moderní doby a rozvojem urbanizované a industrializované společnosti se tisk stal prvním 

masovým  médiem,  jež  svým  způsobem  ovlivnilo  postavení,  roli  a  nabídku  dalších 

masových médií, především rozhlasu a televize. Zvláště po 1. světové válce se projevila 

snaha  vydavatelství  a  redakcí  poskytovat  v  obsahu  periodického  tisku  větší  nabídku 

vyhovující zájmům a potřebám širších skupin publika.

Došlo k procesu „zmasovění“ tištěných médií, ve kterých se výrazně uplatňují 

různé obsahové a formální postupy přinášející publiku méně náročnou zábavu například 

překračováním  mravních  a  společenských  bariér  v  zobrazení  lidského  soukromí 

a posílením hovorových i nespisovných prvků v mediálních textech. Tzv. bulvární tisk je 

tištěn ve velkých nákladech a jeho distribuce nespočívá na předplatném, ale především na 

volném  pouličním  prodeji.  Hlavním  záměrem  jeho  vydavatelů  je  zisk  z  jeho  prodeje 

a z inzerce,  který  stoupá  úměrně  obratnosti  redaktorů  zpracovávat  témata  pro  bulvární 

žurnalistiku.  Pro  tento  typ  tisku  je  z  hlediska  obsahu  důležité,  aby  podával  informace 

překvapující a skandální.  Snaha o ověřování pravdivosti takových zpráv je v porovnání 

s tzv. seriozním tiskem malá. V bulvárním tisku se také hojně využívají fotografie, jejichž 

hlavním cílem je připoutat pozornost čtenářů.
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V  moderních  dějinách  tisku  se  vydávání  periodik  stále  více  kapitalizuje. 

Vlastnictví  většiny  médií  se  koncentruje  do  soukromých  akciových  společností  nebo 

společností  s  ručením omezeným.  Vznikají  velké  vydavatelské  domy,  jejichž  největší 

rozvoj  se projevuje ve 20.  a 30.  letech 20.  století.  Tito  movití  vlastníci mají  dostatek 

financí k technologické modernizaci a zvyšování nákladů jednotlivých periodik. Z výnosu 

masového  tisku  bulvárního  nebo  zájmového  zaměření  hradí  případné  ztráty  hlavních 

seriozních politických titulů.  Nástup televize a na konci 20. století také internetu však 

definitivně ukončil epochu tisku jako hlavního média. Vydavatelé se musí přizpůsobovat 

novým  trendům a  preferencím  čtenářů.  Současná  tištěná  média  jsou  ovšem v  obtížné 

situaci a musí čelit nejen konkurenci elektronických médií, ale také hospodářské krizi.

1. 1. 3   Amatérská tištěná tvorba

S rozvojem  profesionálních  tištěných  médií  se  začala  objevovat  a  šířit  také 

amatérská  tvorba.  Lidé  dostali  možnost  sami  vydávat  různorodé  publikace  a  zvláštní 

význam v jejich tvorbě měly v průběhu 20. století tzv. amatérské fanziny. Slovo fanzin je 

sloučenina slov fan a magazine a v původním slova smyslu znamená amatérský časopis 

tvořený a vydávaný fanoušky sci-fi a fantasy. Později začaly vycházet časopisy zaměřené 

i na jiná témata, nejčastěji se týkaly uměleckých žánrů - hudby (rockové nebo punkové 

fanziny), filmu (fanzin hororů) nebo komiksu. Velký rozvoj zaznamenaly také sportovní 

fanziny tvořené fandy jednotlivých sportovních klubů. Autoři těchto amatérských periodik 

jsou většinou sloučeni v určitý spolek nebo jinou instituci (fanklub), který oficiálně fanzin 

zaštituje.  Hlavním  obsahem  fanzinů  jsou  zpravidla  informace  o  dění  v daném  spolku 

a samozřejmě o zmiňovaném tématu. Často také obsahují povídky a komiksy od uživatelů.

Samotný termín fanzin vznikl až počátkem čtyřicátých let 20. století, aby odlišil 

amatérské  časopisy  od  profesionálních.  Za  nejstarší  fanziny  lze  považovat  The  Comet 

z roku  1930  editovaný  Raymondem  A.  Palmerem  a  The  Planet  editovaný  Allenenm 

Glasserem. V Československu začal vycházet první fanzin Vega v roce 1977, editoval jej 

Karel Jedlička. Kvalita daných fanzinů byla různá. Téměř všechny fanziny byly vydávány 

na vlastní  náklady  ryzími  amatéry s  žádnými nebo jen  minimálními  zkušenostmi 

z oblasti žurnalistiky. Časopisy, které vycházely pravidelně řadu let, však postupem času 

prodělaly kvalitativní vzestup. Hodně také záleželo na faktu, jestli existovala stálá redakce. 
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Většinou  totiž  fanzin  sestavovali  dva  až  tři  lidé,  odlišní  než  tvůrci  předchozího  čísla. 

Kvalitní materiál však byl někdy dokonce přebrán a vydán i profesionálními médii.

Existují  rozličné  typy  těchto  periodik.  Pojmem  Personalzin (Perzine) se 

označuje  fanzin  psaný,  rozmnožovaný  a  distribuovaný  jediným  člověkem,  naopak 

Clubzine je vydávaný určitým klubem a určený k výměně za fanziny jiných klubů. Fanziny 

často  sloužily také na inzerci fandů k výměně, prodeji a koupi knih, her nebo kazet. 

Životnost fanzinů byla velmi různorodá, některé existovaly pouze pár čísel, jiné vydržely 

několik desetiletí. Některé vycházely pravidelně, jiné jen zřídka. Způsob rozmnožování byl 

různý a postupně se vyvíjel od opakovaného opisování na psacím stroji přes průklepový 

papír,  cyklostyl,  fotografie až po maloofset.  S nástupem počítačů a internetu se fanziny 

přesunuly  na  web  a  změnily  na  tzv.  webziny.  Každopádně  jsou  fanziny  významnou 

historickou  etapou  amatérské  novinářské  tvorby,  která  ve  20.  století  předcházela 

internetovému nástupu.

1. 1. 4   Současný stav tisku

Už od  počátku  90.  let  20.  století  je  budoucnost  tištěných  médií  oblíbeným 

tématem  odborných  konferencí  a  komentářů  mediálních  prognostiků.  Když  došlo 

v 21. století  k  masovému rozšíření  internetu,  okamžitě  zesílily  prognózy předpovídající 

v brzké době konec denního tisku. Dnes je již jasné, že k takovému revolučnímu scénáři 

zatím nedojde. Celosvětová data ukazují, že  prodej deníků globálně roste, ale většinou 

v zemích, kde je novinový trh stále nenasycený anebo kde se ještě naplno neprojevil vliv 

nových technologií. Náklady deníků rostou nejrychleji v zemích jako Indie, Čína a Rusko, 

zatímco  v Americe a západní Evropě již  dochází  k poklesu čtenosti  a  prodeje  tisku. 

Velkým trendem posledních let jsou také bezplatné noviny,  které se rozdávají zadarmo. 

Přesto se zdá, že elektronická média ta papírová dříve nebo později vytlačí.

Klesající význam novin je jistě nezpochybnitelný. Noviny definitivně ztratily 

postavení hlavního média, které informuje čtenáře o tom, co důležitého a zajímavého se 

stalo.  Většina lidí,  která si kupuje denní tisk, již nejdůležitější informace ví z televize, 

rádia, internetu nebo ze zpravodajství ve svém mobilním telefonu. Vydavatelé tisku se 

neustále snaží reagovat na nástup elektronických médií a přizpůsobují noviny požadavkům 

čtenářů.  Noviny  dnes  méně  informují,  ale  více  vysvětlují,  analyzují  a  komentují. 

Čtenáři  od  nich  nečekají  holá  fakta,  ale  uvedení  do  souvislostí.  Bohužel  se  to  často 
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projevuje  snížením objektivity  novin.  V zahraničí  se  již  objevil  termín  „viewpaper“ - 

volně přeloženo jako „názoroviny“. Noviny ustupují od velkých zpráv (Hard news) a stále 

častěji se věnují lokálním a menším, avšak pro čtenáře důležitým informacím.

Noviny  hledají  nový  obsah  i  formu.  Během  dvacátého  století  se  noviny 

postupně  vyvíjely,  ale  dlouho  si  držely  stejnou  podobu.  Byly  černobílé  s  minimem 

fotografií  a  obrázků.  Až  po  výrazném  nástupu  televize  přizpůsobily  formu  ostatním 

médiím. Průkopníkem byl v osmdesátých letech americký deník  USA Today, kterému se 

přezdívalo  televize  na  papíře.  Mezi  prvními  zavedl  jako  standard  barevné  fotografie 

a infografiku  obsahující  grafy  či  mapy.  Počátek  jednadvacátého  století  je  ve  znamení 

změny formátu novin. Obecně lze říci,  že  se noviny zmenšují,  nejvýraznější  je to ve 

Velké Británii.  Zmenšení velikosti novin má dva hlavní důvody - noviny se uživatelům 

lépe čtou a jejich výroba je levnější. Změna formy je často spojována s bulvarizací tisku, 

protože malý formát byl původně jedním ze znaků bulvárního tisku.

Pravdou je,  že  noviny se snaží  získat  nové čtenáře.  Konkurenční  boj  mezi 

deníky je velmi  tvrdý a bulvární  média patří  mezi  ty nejprodávanější.  Řada čtenářů je 

nevyhraněná, kupuje si deníky podle momentální nálady, nabídky obsahu či vzhledu titulní 

strany.  Noviny  se  pokouší  zvýšit  svou  prodejnost  mnoha  různými  způsoby.  U  nás 

například  Lidové noviny poměrně  úspěšně  získávají  čtenáře  jazykovými,  počítačovými 

nebo fotografickými kurzy. Módou se stalo lákat čtenáře nejrůznějšími dárky. Bulvární 

deníky zaplavily novinový trh CD a DVD s populárními filmy a seriály. Lze je však koupit 

i samostatně, takže nejde o přímou podporu prodeje. Noviny s dárkem se prodávají dobře, 

avšak  nárůst  prodeje  je  většinou  pouze  krátkodobý.  Bulvarizace  obsahu  novin  je  však 

výrazná a nepřehlédnutelná.

Pro  všechna  tištěná  média  je  důležitý  přechod  na  internet. Od  poloviny 

devadesátých let má většina světových (a s několikaletým zpožděním také českých) deníků 

své webové stránky.  Tištěná média přestala  brát  web jako odkladiště použitého obsahu 

a začala ho vnímat jako rovnocenného partnera. Brzy se ukázalo, že weby novin oslovují 

mladé  čtenáře,  kteří  papírové  noviny  ignorují.  Podle  všech  průzkumů  je  čtení 

papírových novin generační záležitostí, která mladší a nejmladší generaci neoslovila. Počet 

lidí mladších 30 let, kteří pravidelně čtou tištěné noviny, je ve většině zemí velmi nízký. 

Vydavatelé proto berou web také jako výborný marketingový nástroj a způsob, jak pro 
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papírové noviny získat mladé čtenáře. Tradiční papírová forma má však stále své výhody 

a řadu příznivců, kteří ji dávají přednost. Význam internetových novin však rapidně roste.

Deníky pro ně začínají budovat samostatné redakce s kvalitními novináři a často 

již  dochází  k  propojení  papírové  a  internetové  redakce  do  jednoho  společného 

newsroomu. Děje se tak i u nás: v druhé polovině roku 2007 spojily své redakce Lidové 

noviny, MF Dnes a Hospodářské noviny. Některé světové deníky přes web oslovují větší 

publikum než na papíře. Příkladem je britský Guardian, kterého si v Británii denně kupuje 

v průměru kolem 350 tisíc lidí,  zatímco v Americe má milion pravidelných čtenářů na 

internetu. Proto není překvapením, že právě Guardian jako vůbec první oficiálně oznámil 

tzv.  „web first policy“. To znamená, že  zprávy publikuje okamžitě na webu a nečeká 

s jejich zveřejněním na papír. Noviny se tímto  poprvé v historii  staly médiem, které 

funguje nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně. Tato změna rytmu novin mění jejich vnitřní 

uspořádání, technické zázemí a samozřejmě také pracovní rytmus žurnalistů.

Pokud  chtějí  noviny  v konkurenci  novodobých  médií  uspět  a  získat  přízeň 

čtenářů,  musí  přinášet  aktuální  a  seriózní  zprávy  v  maximální  možné  kvalitě 

zpracování. Hlavní  silou  tištěného  media  a  jeho  obsahové  náplně  jsou  redakční  texty 

založené na příběhu, kde hrají hlavní roli emoce. Obecně se dá přirovnat čtenářův zážitek 

ke  čtení  knih.  Dalšími  kritérii  jsou  samozřejmě  image,  estetičnost  fotografií,  zábava 

a výběr  informací  pro  danou  cílovou  skupinu.  Deníky  mohou  nabídnout  detailní 

rozpracování problému, přehlednost a ucelenost. Internet a televize jsou samozřejmě 

mnohem  rychlejší,  ale  v  konečném  důsledku  nemusí  být  pro  většinu  uživatelů  rozdíl 

získání informace se zpožděním až tak zásadní.  Nutností  je ale stále větší  interaktivita, 

kterou  musí  vydavatelé  tištěných  medií  nabídnout  jak  čtenářům,  tak  inzerentům.  Do 

budoucna pak musí být větší provázanost a spolupráce s dalšími médii.

1. 1. 5   Výhody tisku

21.  století  můžeme  označit  za  dobu  elektronických  médií,  jejichž  vizuální 

sdělení  zahlcují  mediální  svět.  Přesto  stále  ještě  v  reálném  životě  převládá  klasická 

papírová  forma  nad internetem.  Tištěná  média  totiž  mají  oproti  elektronickým  několik 

důležitých  a  nenahraditelných  výhod.  V  první  řadě  umožňují  pohodlné  a  kdekoli 

přístupné čtení. I ti nejzarputilejší příznivci moderní techniky nemohou na všechna místa 

nosit notebook nebo všude používat mobilní telefony,  aby si přečetli  zprávy.  Čtenářský 
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komfort,  tedy  možnost  číst  noviny  nebo  jiné  tištěné  médium  v  jakékoli  poloze a  na 

jakémkoli místě (například v MHD, na toaletě nebo ve frontě), je pro lidi velmi důležitý. 

Nesporný význam má též hodnota tradice tištěných novin. Tištěná slova, charakteristická 

typografie a barevnost novin,  pocit z listování si deníkem při snídani – to je hlavně pro 

starší generace kulturní jev, který jen tak nevymizí.

Papír  má  ovšem  i  další  výhody.  Mnoho  odborníků  z  různých  oborů 

(psychologie, lékařství) potvrzuje, že na papíře se text snáze čte a lépe se s ním pracuje. 

Lidé  u  papírového  vydání  snesou  delší  a  podrobnější  článek,  je-li  rozdělený  do 

přehledných sloupců. Dokážou se na něj soustředit, zatímco na webu by si stejně dlouhý 

článek pravděpodobně nepřečetli. Na internetu často ruší čtenáře blikavá (vyskakovací či 

jiná) reklama nebo špatné rozložení textu. Řada lidí přiznává, že si dlouhé texty z internetu 

pro snadnější čtení kopíruje do Wordu nebo dokonce tiskne. V novinách nebo časopisech 

si lidé mohou zakroužkovat nebo zvýraznit podstatné věci a do textu nebo na jeho okraj 

psát  poznámky.  Další  výhodou  tištěných  médií  je  snadnější  archivace  a  třídění 

informací.  Noviny  jsou  dnes  rozděleny  do  několika  částí  a  mají  pravidelné  přílohy 

obsahující tematické celky (třeba zdraví), které si čtenář může nechat a následně používat 

jako menší encyklopedii nebo příručku při řešení a diagnostice problémů.

Tisk  má  stále  svůj  význam  i  v oblasti  inzerce  a  reklamy.  Nejsledovanější 

a tudíž i nejvýhodnější je reklama televizní, protože uživatelé se na reklamu raději dívají 

(a poslouchají ji) než čtou a přemýšlí. Na druhou stranu je televizní reklama v současné 

době  velmi  drahou  záležitostí  a  její  využití  se  týká  většinou  velkých  (a  finančně 

zabezpečených) zadavatelů. Pro střední a malé zadavatele, kteří chtějí správně zasáhnout 

svoji cílovou skupinu, je reklama v tištěných médiích ideálním řešením. Pro velké firmy 

pak může být tisk výborným doplňkem a alternativou. Tisk může inzerenty přilákat svojí 

kreativitou, netradičními formáty a dalšími možnostmi jako jsou různé vkládačky, přelepy, 

přílepy a podobné akce. Stále platí pravidlo, že když mají lidé něco hmatatelného v ruce, 

mají k tomu lepší vztah.

Výhodou tisku je také prostá lidská touha vidět se a číst o sobě na předních 

stránkách novin. Možná se to nezdá, ale je stejně intenzivní i v době internetu. Mít první 

stránku v periodiku je snem a cílem mnoha lidí, zvláště pak „VIP osobností“ a politiků. 

Řada nejrůznějších jednotlivců nebo skupin osob touží po domnělé popularitě, kterou jim 
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mají  zaručit  vytištěná  slova.  Neustálé  prezentování  se  těchto  lidí  a  jejich  osobních 

problémů vyvolává nejen zájem o ně samotné,  ale i  zájem o tištěná média.  A nakonec 

nelze podcenit ani následné využití novin. Noviny lze po přečtení využít pro řadu různých 

účelů - k balení (věcí,  potravin, odpadu), při rekonstrukci domu (tapetování, malování), 

nebo  k  základním  triviálním  úkonům  jako  je  vycpání  bot.  Paradoxně  tento  následný 

význam novin může být za čas poslední výhodou tisku.

1. 2   Rozhlas

1. 2. 1   Historie rozhlasu

Historie rozhlasu je v porovnání s vývojem tisku krátká, ale velmi bohatá. Za 

první rozhlasové vysílání v dějinách můžeme považovat vánoční rozhlasový koncert, který 

provedl kanadský elektrotechnik Reginald Aubrey Fessenden dne 24. prosince 1906. On 

a dánský inženýr Valdemar Poulsen vynalezli lampový vysílač schopný přenášet zvukově 

modulované  rozhlasové  vlny.  Za  nejstarší  rozhlasovou  stanici  na  světě  je  považována 

KDKA firmy Westinghouse v Pittsburghu, jejíž první opravdové rozhlasové vysílání bylo 

hlášení  o  výsledcích  prezidentských  voleb  dne  2.  listopadu  1920.  V Evropě  začalo 

pravidelné  rozhlasové  vysílání  v Anglii,  kde  byla  v roce  1922  založena  rozhlasová 

společnost  BBC,  která měla v programu sloužit svým vysíláním široké veřejnosti. Velmi 

rychle ji následovaly stanice v dalších státech.

Poslouchání rozhlasu ovlivňovaly v počátcích technické možnosti přijímačů 

a samozřejmě také finanční možnosti posluchačů, neboť každý si nemohl dovolit zakoupit 

přijímač.  Rozhodující  pokrok  v radiokomunikacích  nastal  s příchodem  elektronek.  Ty 

byly  z počátku  velmi  slabé  a  jejich  výkon  nepřekračoval  1  kW.  Ovšem  v  roce  1923 

vyvinuli  v laboratořích  firmy  General  Electric vodou  chlazené  elektronky  o  výkonu 

100 kW.  Vývoj  klasického  rozhlasového  přijímače  pak  pokračoval  dál,  od poloviny 

20. století  začalo  používání  polovodičových  součástek  a  první  komerčně  vyráběné 

křemíkové tranzistory se objevily v roce 1954. Dalším mezníkem byl tzv.  integrovaný 

obvod. Velký technický rozvoj  a nástup moderních technologií  pak umožnil  výrobcům 

přijímačů dodat uživatelům potřebný komfort a vytvořit na rádiu řadu dalších funkcí.

Svůj význam měl  dlouhou dobu také  rozhlas po drátě.  Přenos rozhlasového 

signálu  po  pevné  lince  se  zkoušel  už  v  osmdesátých  letech  19.  století  v  Budapešti. 
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Průkopníkem v jeho zřizování  se  stal  od roku 1924 Sovětský svaz  a  o  trochu později 

Spojené státy.  Rozhlas po drátě měl několik výhod. V první řadě  fungoval  i  tam, kde 

dosud  nebylo  pokrytí bezdrátovými  vysílacími  okruhy.  Fungoval při  výpadcích 

elektrického  proudu,  byl  téměř  bezporuchový  a ve  srovnání  s bezdrátovými  přijímači 

mnohem levnější. Nevýhodou bylo, že umožňoval příjem jen jednoho programu (nebylo 

možné volit stanice). Sloužil ve veřejných institucích, fabrikách, školách a úřadech.

Československý rozhlas začal vysílat 18. května 1923 z provizorních prostor 

ve vojenském stanu v Praze Kbelích.  Byli  jsme druhým státem v Evropě,  který zahájil 

pravidelné vysílání. Náš Radiojournal vysílal denně ve večerních hodinách (od 19:15 do 

21:00 hodin) a postupně obohacoval svůj program. Slovo rozhlas pak vymyslel roku 1924 

redaktor  Národních  listů  Durdil.  Jedním z největších  milníků  rozhlasového  vysílání  se 

v roce 1926 stal premiérový sportovní přímý přenos, který komentovala pozdější legenda 

sportovní žurnalistiky  Josef Laufer, který tehdy slovem doprovodil mezistátní fotbalové 

utkání  Slavia  -  Hungaria.  S nástupem  30.  let  vzrůstá  zájem  o  rozhlas  a  toto  období 

nazýváme  jeho  zlatým  věkem.  Posluchači  platí  Československému  rozhlasu 

koncesionářské poplatky, kterými je tato instituce financována dodnes.

Roku 1939 po vzniku Protektorátu Čechy a Morava je Československý rozhlas 

obsazen nacisty, kteří do vysílání poprvé zavádějí cenzuru. Na konci 2. světové války se 

rozhlas  stává  aktivním  účastníkem  Pražského  povstání,  které  učinilo  tečku  za 

nacistickou okupací českých zemí. Povstání organizované českým odbojem bylo zahájeno 

5. května 1945 výzvou odvysílanou rozhlasem a stalo se vlastně do značné míry bojem 

o rozhlas.  Do  boje  byl  zapojen  i  krátkovlnný  vysílač,  který  6.  května  přenášel  volání 

povstalců o pomoc. Budovu rozhlasu se nakonec podařilo za cenu desítek obětí ubránit 

a vysílání  zůstalo nepřerušeno. Bohužel  po roce 1948 byl rozhlas  zestátněn a stal  se 

nástrojem státní moci. Byla v něm opět zavedena cenzura, propuštěna řada zaměstnanců 

a rozhlas sloužil k realizaci osvětových záměrů a tvrdé politické propagandě.

Ze státní kontroly se Československý rozhlas vymanil až po roce 1989. S pádem 

komunistického režimu mohlo vzniknout nové vysílací prostředí, tzv. duální systém. Ten 

v praxi  znamená,  že  vedle  sebe  mohou  působit  subjekty,  jejichž  působení  upravuje 

příslušný  zákon,  a  zároveň  vysílatelé  komerční.  Rozdělení  stanic  na  veřejnoprávní 

(poskytující  veřejné  služby)  a  soukromé  (které  u  nás  začaly  hojně  vznikat  od 
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devadesátých  let  20.  století)  s  sebou přineslo  velký  rozvoj  komercionalizace  rozhlasu. 

Veřejnoprávní institucí je u nás Český rozhlas, který vznikl 1. 1. 1992 a jehož fungování 

upravuje  zákon.  Není  závislý  na  státu  a  je  kompletně  financován  z  koncesionářských 

poplatků.  Jeho  protipólem  jsou  média  komerční,  jejichž  cílem  je  pobavení  diváka 

a samozřejmě  generace  zisku.  Hlavním  zdrojem  příjmu  je  pro  tato  komerční  rádia 

reklama.  Dnes  existuje  řada  typově  podobných  stanic,  jejichž  hlavními  znaky  jsou 

současná moderní hudba, krátké zprávy a dynamické zvukové předěly.

1. 2. 2   Význam rozhlasu

Na  počátku  20.  století  bylo  rozšíření  rozhlasu  jedním  z  nejvýznamnějších 

technologických pokroků a rozhlas se stal prostředníkem a svědkem mnoha událostí, které 

výrazně ovlivnily světovou historii. V době svého vzniku byl rozhlas převratnou novinkou 

a  jeho  hlavní  význam  spočíval  v možnosti  přímého  přenosu.  Díky  rozhlasu  mohla 

veřejnost  přijímat  sdělení  o  událostech  nebo  dějích  právě  probíhajících,  což  tisk 

neumožňoval.  Lidé  se  mohli  stát  pasivními  svědky  rozhovoru,  koncertu,  sportovního 

utkání a různých dalších akcí, například pohřbu význačné osoby nebo soudního přelíčení. 

Na počátku vysílání rozhlasu byl program velmi jednoduchý a převažovaly v něm osvětové 

přednášky a reprodukce vážné hudby. Od třicátých let 20. století však nastal rychlý nárůst 

žánrové pestrosti. Do původně osvětově a výchovně založeného obsahu vysílání stále více 

pronikala populárnější a lidovější zábava a hlavně zpravodajství.

Lidé si kupovali  přijímače a rozhlas se z veřejných prostranství přesouval do 

domácností,  kde  sloužil  jako  ústřední  zdroj  informací.  Mimořádný  význam  získalo 

rozhlasové  vysílání v době 2. světové války.  Zvláště pro  obyvatele  okupovaných zemí 

sehrál rozhlas (konkrétně zahraniční rozhlasové stanice) nezastupitelnou roli informační 

i morální. Rozhlas měl v té době kromě svých hlavních funkcí i význam coby společník 

člověka.  Poslech  zahraničních  stanic  byl  v okupovaných  zemích  zakázán (mnohde  pod 

trestem smrti) a lidé byli často nuceni nechat si odborně znehodnotit rozhlasové přijímače 

vyjmutím krátkovlnného okruhu. I po tomto zásahu se však rozhlas na krátkých vlnách 

poslouchal, a to tak, že do znehodnoceného přijímače se vsunula improvizovaná náhradní 

součástka. U nás začala krátkovlnné vysílání ze zahraničí v září 1939 BBC z Londýna, kde 

sídlila exilová československá vláda. V roce 1942 zahájil vysílání v češtině Hlas Ameriky.
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Bohužel rozhlas může být využit v politice k různým účelům, což se projevilo 

po únoru 1948 i u nás. Důvodem snadné kontroly a regulace rozhlasu byl  fakt, že toto 

médium  vyžadovalo  složitou  technickou  organizaci  včetně  přidělení  vysílacích  pásem. 

Proto bylo od počátku koordinováno státními institucemi, které jednotlivým vysílatelům 

přidělovaly  licence (povolení)  k činnosti.  Díky  tomu  stát  mohl  (a  v  autoritářských 

režimech stále může)  prostřednictvím rozhlasu manipulovat s občany, což lze za pomoci 

televize a dalších médií činit velmi snadno. Také prostřednictvím rozhlasu byla v druhé 

polovině 20. století vyostřena polarita mezi východním a západním světem.

Rozhlas  má  několik  hlavních  funkcí  -  poskytuje  rychlé  a  komplexní 

informace, vytváří příjemné prostředí a také plní kulturně vzdělávací funkce. Stanice 

se ve svých vysíláních zaměřují často na minoritní části populace, jimž je věnována řada 

pořadů. Rozhlas nemůže ve „sledovanosti“ konkurovat televizi, ale je doplňkové médium 

zaměřené na konkrétní uživatelské spektrum. Významnou složkou rozhlasového programu 

jsou  dokumentární pořady, které umějí poskytnout poučení i estetický zážitek. Hlavní 

částí obsahu většiny stanic je samozřejmě hudební produkce. Je to instituce, která mapuje 

a podporuje kvalitní hudební tvorbu ve všech možných žánrech. Svůj význam má rozhlas 

také v oblasti  reklamy.  Rádio je médiem vhodným pro malé  a střední  firmy.  Zejména 

v regionech podnikatelé rádi spojují svou firmu s místní rozhlasovou stanicí a podporují 

tak svoji regionální identitu.

1. 2. 3   Výhody rozhlasu

Po nástupu televize se zdálo, že rozhlas nebude mít proti tomuto novému médiu 

šanci. Ovšem rádio má oproti televizi jednu velkou výhodu – nabízí posluchačům prostor 

pro představivost. Je to jejich partner. Je to médium, které podobně jako kniha zapojuje 

uživatelovu fantazii a v tomto ohledu má daleko větší možnosti než televize nebo internet. 

Rozhlas neposkytuje závazné stanovisko ani kompletní uzavřený obraz. Posluchač dostává 

dostatečný souhrn prvků a podnětů k tomu, aby k poznání dospěl sám. Rozhlas vyvolává 

v lidech  zážitky  důležité  pro  citové  spoluprožívání  a  racionální  budování  celkového 

obrazu. V rádiu jsou důležitým prvkem i  zvuky v pozadí, které mají mnohdy výpovědní 

hodnotu  stejnou  jako  slovo.  Dnes  už  je  jisté,  že  televize  nezlikvidovala  rozhlas  jako 

médium a nepřevzala mu všechny posluchače.
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Přesto  má  v současné  době  rozhlasové  vysílání  v  mediálním  systému  málo 

významnou  funkci.  U  mladé  generace  můžeme  dokonce  hovořit  o  určitém  přehlížení 

tohoto média. I rozhlas však disponuje oproti ostatním médiím řadou výhod, které svým 

uživatelům  nabízí.  Díky  technologickému  pokroku  a  miniaturizaci  rozhlasových 

přijímačů v 21. století se výrazně zvýšila mobilnost rozhlasu a tím i jeho dostupnost. 

Rádio můžeme poslouchat na nejrůznějších místech a prostřednictvím sluchátek opravdu 

téměř  všude.  Jsou okamžiky,  kdy nelze  číst  tištěná  média,  avšak poslouchat  rádio ano 

(například při řízení). Lze ho poslouchat i při vykonávání jiných činností a často se stává 

vítanou zvukovou kulisou. Navíc se tvrdí, že lidé o tom co slyší, více přemýšlejí.

Rozhlas  umí velmi rychle informovat o  aktuálních  událostech  a  v rychlosti 

oproti  internetu  a  televizi  nikterak  nezaostává.  Například  o  dopravní  nehodě  se 

prostřednictvím  dopravního  zpravodajství  pravděpodobně  dozvíte  nejdříve  z  rádia.  Při 

analýzách  a  řešeních  různých  problematik  a  témat  mají  odborníci  a  hosté  v rozhlase 

zdaleka největší prostor ze všech médií. Existují pořady, ve kterých můžou hodinu nebo 

dvě diskutovat s moderátorem na dané téma a odpovídat na dotazy posluchačů. V takových 

případech lze dopodrobna vysvětlit i složitý problém. Stejně jako u televize, tak i u rádia 

platí,  že  veřejnoprávní  rozhlas  se  snaží  o  poskytování  vyvážené  nabídky  pořadů  pro 

všechny  skupiny  obyvatel  a poskytuje  mnohem  větší  prostor  neziskovému  sektoru 

a potřebám národnostních nebo etnických menšin.  Silnou stránkou rozhlasu je i fakt, že 

umí výborně vyprávět.

Pozitivem rozhlasu je schopnost a  možnost oslovit konkrétní cílové skupiny. 

V rozhlasové typologii rozlišujeme stanice na celoplošné (signál stanice pokrývá více než 

70% území státu), regionální a mezinárodní (signál přesahuje státní hranice, vysílají cíleně 

pro více států). Prostřednictvím regionálních stanic inzerují místní firmy, pro něž má velký 

význam  rychlost,  aktuálnost  a  relativní  levnost  rozhlasové  reklamy.  Malí  a  střední 

podnikatelé mají většinou velice omezené reklamní rozpočty a používají lokální tisk nebo 

rádio,  výjimečně  kombinaci  obojího.  Relativně  nízké  náklady  na  výrobu  i  vysílání 

rozhlasové reklamy zvýrazňují význam lokálních rozhlasových stanic v jejich reklamních 

investicích. Celoplošné stanice pak mají spíše národní reklamu.

Základem  rozhlasové  reklamy  je  tzv.  spot,  existují  však  i  jiné  formy,  jako 

například reklamní soutěže,  čtená inzerce,  besedy,  sponzorování pořadů nebo celý blok 
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programových  cyklů.  Vysoká  operativnost umožňuje  v  případě  potřeby  spot  vytvořit 

velmi rychle a umístit ho do vysílání v poměrně krátké době (řádově v několika hodinách). 

Další  výhodou  je  možnost  umístit  reklamy  do  programového  schématu tak,  aby 

odpovídaly žádanému publiku. Celkově je však potenciál rozhlasu jako reklamního média 

ve  srovnání  s  ostatními  médii  podhodnocen.  Inzerenti  zjevně  berou  v potaz  hlavní 

negativum – nemožnost zobrazení nabízeného produktu. Ovšem rádio působí na emoce 

a vytváří vizuální představy,  které nejsou nijak omezeny. Lidé většinou nevěří tomu, co 

vidí, ale naopak vidí to, čemu věří. Když se inzerentům podaří do těchto představ uživatelů 

trefit, tak mají šanci na velký úspěch.

1. 2. 4   Pirátské rádio

Pojmem pirátské rádio se rozumí rádio, které vysílá nelegálně, bez přidělení 

oficiální  licence. V drtivé  většině  zemí  může  rozhlasový  éter  využívat  k  šíření  svých 

pořadů jen ten,  kdo získá od státních orgánů potřebnou licenci.  To je pro soukromého 

občana  mnohdy  velmi  obtížné,  a  proto  se  amatérští  uživatelé  často  vydávají  cestou 

vlastního  pirátského  vysílání.  Označení  nelegálních  vysílatelů  jako  pirátů  má  svou 

historickou příčinu.  Ve Velké Británii  neexistovalo komerční  rozhlasové vysílání až do 

roku 1973. Od roku 1964 ale mezeru vyplňovaly stanice, které vysílaly z lodí zakotvených 

za hranicí britských teritoriálních vod, na něž už se britské zákony nevztahovaly. Velká 

Británie společně s Nizozemskem stále patří mezi nejčastější lokality pirátských rádií, 

jen  v  Londýně  vysílá  několik  desítek  pirátských  rádií,  které  pomáhají  objevovat  nové 

talenty i celé hudební směry.

K nejznámějším stanicím zlaté  doby pirátů patřilo  například  Radio  Caroline, 

které  vysílá  (po  internetu  a přes  satelit)  dodnes.  Toto  rádio,  ve  kterém  začínala  řada 

známých  moderátorů,  přežilo  všechny  státní  zásahy  a  v  60.  letech  jeho  poslechovost 

dosahovala několik milionů uživatelů.  V Nizozemsku, kde mají tato rádia také dlouhou 

tradici, je největší amsterodamské Rádio 100, které vzniklo spojením více stanic. Přestože 

tyto rádia přišly již mnohokrát o své studiové vybavení, pokračují dál a používají zcela 

nové  vysílací  formáty.  Oblíbené  jsou  přímé  přenosy z  párty  a  festivalů.  Existuje  řada 

důvodů, proč lidé provozují pirátské rádiové vysílání. Zpravidla se sejde kolektiv schopný 

nabídnout kvalitní program, ve kterém panuje výborná atmosféra. Zvláště mladí lidé jsou 

24



často  nespokojeni  s  nízkou  úrovní  většiny  komerčních  stanic  a  chtějí  slyšet  něco 

originálního.

Pirátským vysíláním dochází ovšem k porušování platných předpisů a v případě 

odhalení  hrozí  tvůrcům  přinejmenším  pokuta.  V ČR  činila  až  do  roku  2001  pokuta 

snesitelných tři tisíce korun, po zpřísnění zákonů riskují pirátští tvůrci postih ve výši až sto 

tisíc  Kč,  v horším případě i  trestní  stíhání.  Vysílat  pravidelně se proto už téměř nikdo 

neodváží. Někteří nadšenci provozují  nepravidelná mobilní vysílání. Vysílačku i studio 

naloží do auta s generátorem, vyjedou na vybraný kopec a vysílají obvykle jeden večer či 

noc, přičemž místo se pokaždé mění. Díky rozvoji internetu se pirátské vysílání pomalu 

stává minulostí. Internet dává větší možnosti a rizika vysílání v éteru jsou příliš velká.

1. 3   Televize

1. 3. 1   Historie televize

Přirozená lidská snaha vždy byla rozšiřovat způsoby komunikace a poté, co se 

podařilo prostřednictvím rozhlasu sdělovat na dálku hlasové informace, pracovali mnozí 

odborníci na možnosti sdělovat podobným způsobem i informace obrazové. Fyzikové již 

od  počátku  20.  století  přemýšleli  o  způsobu přenosu obrazu z  vysílače  k příjemcům 

pomocí  elektrického  signálu  o  určitém  kmitočtu.  Velký  rozvoj  kinematografie 

a rozhlasového vysílání s sebou přinesl vznik nových technologií, které významně přispěly 

také ke vzniku televize. Hmatatelných výsledků bylo dosaženo v polovině dvacátých let, 

kdy vznikly první prakticky použitelné systémy elektromechanické televize. Průkopníkem 

experimentálního  vysílání  byl britský  vědec  zabývající  se  vysokofrekvenční  technikou 

John Logie Baird.

Vývoj televize probíhal v počátku hlavně ve Velké Británii a Spojených státech 

amerických,  kde  se  brzy začala  připravovat  výroba  televizních  přijímačů.  Později  se 

pokusy s televizním přenosem také zabývali fyzikové ve Francii, Německu a Sovětském 

svazu. První pravidelné vysílání bylo zahájeno ve Velké Británii, kde začala  2. 11. 1936 

vysílat  BBC (British  Broadcasting  Corporation)  jako  první  stanice  na  světě.  Druhá 

světová válka vývoj televize ve většině zemí pozastavila, pouze Spojené státy pokračovaly 

ve vývoji a s předstihem před ostatním světem později aplikovaly základní technologické 
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inovace,  jakými  bylo  v roce  1954  barevné  vysílání,  roku  1956  magnetický  záznam 

obrazu nebo 1962 družicový přenos.

Od  šedesátých let se v USA (a později v západní Evropě) budovala  kabelová 

televize.  S rozvojem kabelových sítí  a satelitního vysílání  se výrazně zvýšilo  množství 

dostupných programů.  Zatímco při  starém pozemním vysílání  (kdy je analogový signál 

z pozemních vysílačů přijímán běžnými  anténami) měl divák k dispozici  pouze několik 

stanic (zpravidla čtyři až šest), při satelitním a kabelovém přenosu digitálního signálu má 

možnost vybírat  si z několika desítek programů. Pod tímto tlakem nabídky se postupně 

inovuje i  pozemní  vysílání  a  dochází  k  přechodu na  jeho  digitalizaci,  která  umožňuje 

přenášet vzduchem též několik desítek programů a navíc nabízí další moderní služby, jako 

jsou rozhlasové stanice, internetové připojení nebo databáze.

V Československu byl hlavním strůjcem výzkumů v oblasti televizního vysílání 

fyzik Jaroslav Šafránek. Ten se pokoušel se svými spolupracovníky ve Fyzikálním ústavu 

Univerzity  Karlovy  sestavit  vlastní  televizní  přijímač  a  již  v  roce  1935  uspořádal 

dvouměsíční turné po Československu, během kterého konal ve městech za velkého zájmu 

veřejnosti  osvětové  přednášky  o  televizi.  První  pokusné  vysílání  televize  se  konalo 

23. 3. 1948 v Tanvaldě,  kde skupina vědců Vojenského technického ústavu uskutečnila 

ukázku pro veřejnost. Televizní zařízení pak bylo slavnostně předvedeno na Mezinárodní 

výstavě  rozhlasu  (MEVRO)  v  Praze  na  Výstavišti  v  květnu  1948.  Veřejné  zkušební 

televizní vysílání u nás bylo zahájeno 1. května 1953 z televizního studia ve Vladislavově 

ulici v Praze.

Československá televize pak začala pravidelně vysílat od 25. 2. 1954. O necelý 

rok  později  následoval  první  přímý  přenos  hokejového  utkání  ČSR  -  IF  Leksand  ze 

zimního  stadionu  v Praze.  Institucionálně  vysílala  televize  nejdříve  pod  zaštítěním 

Československého rozhlasu, samostatná státní organizace Československá televize vznikla 

až později v letech 1957 - 1958. Teprve tehdy televizní signál pokryl celé území republiky. 

Dne  10. května  1970  bylo  vysílání  ČST  obohaceno  o  druhý  program a  na  něm  bylo 

9. května  1973  zahájeno  pravidelné  barevné  vysílání.  V  lednu  1979  byl  v  Praze 

zprovozněn nový objekt televizního zpravodajství na Kavčích horách, kde televize sídlí 

dodnes. Slibný rozjezd našeho televizního vysílání však zkalil  fakt, že po roce 1970 se 

ČST  stala  státem  přísně řízenou  institucí,  která  podobně  jako  rozhlas  často  sloužila 
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politickým záměrům vládnoucí strany. Ta rozhodovala o tom, co se bude vysílat a kdo v 

televizi smí a nesmí pracovat.

K zásadním změnám došlo po roce 1990, kdy ze státní Československé televize 

vznikl samostatný veřejnoprávní subjekt zřízený zákonem. Česká televize je ekonomicky 

nezávislá na státním rozpočtu a od svého vzniku 1. ledna 1992 prošla velkým vývojem. Její 

současná podoba zahrnuje 4 televizní kanály (ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport). Zrušení 

monopolu  na  televizní  vysílání  otevřelo  přístup  také  soukromým  podnikatelským 

subjektům.  Jako  první  soukromá  (ovšem  tehdy  ještě  regionální) televize  se  objevila 

v červnu  1993  TV  Premiéra  (od  1997 TV  Prima),  od  4.  února  1994  začala  vysílat 

celostátní  komerční  stanice  TV NOVA,  která  dosáhla  nejvyšší  sledovanosti  na českém 

televizním trhu. Od 90. let dochází i u nás k rozvoji kabelových sítí a satelitního vysílání, 

díky čemuž se značně rozšířilo množství programů.

1. 3. 2   Význam televize

Masové rozšíření televize, které se počítá v USA od 40. let 20. století a v Evropě 

od  50.  let,  představovalo  významný  posun  ve  vývoji  médií.  Prostřednictvím televize 

pronikla  masová média  definitivně  do domácností. Uživatelé  již  nemuseli  čekat,  až 

vyjdou  noviny  a  nemuseli  si  domýšlet  obraz  jako  při  poslouchání  rozhlasu.  Kromě 

tištěných médií a rozhlasu se ocitly v ohrožení i další kulturní instituce, protože uživatelé 

už  nemuseli  kvůli  zhlédnutí  filmu  odcházet  do  kina  nebo  divadla.  Televizní  vysílání 

dodávalo obraz i zvuk přímo do domu. Obsah televizního vysílání byl zpočátku poměrně 

chudý a  zřetelně  vycházel  z  rozhlasových  pořadů.  Ovšem postupem času  se  rozrůstal, 

přibývalo  televizních  kanálů  obsahujících  filmy,  zpravodajství  nebo  přímé  přenosy  ze 

sportovních a kulturních akcí.

Obrovský divácký zájem o televizi z ní vytvořil  nejvýznamnější masmédium 

ovlivňující  život  společnosti  i  jednotlivce. Televize  ovlivňuje  organizaci  prostoru,  ve 

kterém  žijeme,  například  v  anglosaských  domácnostech  prý  televize  svým  umístěním 

nahradily  krb.  Televize  se výrazně  podílí  také na uspořádání  našeho času -  pravidelné 

sledování televizních zpráv nebo oblíbeného pořadu v určitou dobu je pevně zakotvená 

denní  činnost  snad  v  každé  domácnosti.  Pravidelné  uspořádání  televizních  vysílacích 

schémat vede k tomu, že  lidé přizpůsobují rytmus svého života rytmu vysílání.  Díky 

rozvoji televize se stala dostupnost informací stále samozřejmější a odříznutí od informací 
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stále vzácnější. Lidé se ocitli v informačně nasyceném prostředí, ovšem začali mít potíže 

správně vyhodnocovat kvalitu, význam a potřebnost přijímaných informací.

Od  počátku  vzniku  televize  se  vedou  diskuse  o možném  neblahém  dopadu 

televize  na  člověka.  Kromě  zdravotních  rizik  spojených  se  zářením  z  obrazovky 

a návykem  na  sledování  jsou  hlavním  tématem  účinky  televize  na  lidské  hodnoty. 

Televize  velmi  silně  působí  na  uživatele  a  mění  jejich  způsoby  myšlení  a chování. 

Poměrně  velké množství  lidí  sleduje stejnou programovou nabídku (dívá se na stejnou 

stanici)  a  to  umožňuje  vytvoření  určité  iluze reálnosti. Televize  nám svým  obsahem 

nabízejí informace o tom, co je v naší společnosti běžné. Zdánlivě nám ukazuje, jak se 

chovat v některých životních situacích,  jak konverzovat a vytváří  nové normy chování. 

Nedostatek  podnětů  z  médií  může  mít  za  následek  náznak  vyloučení  ze  společnosti 

(například u dětí se jejich postavení mezi vrstevníky zhoršuje, když nesledují určitý pořad).

Z  hlediska  účinnosti  a  dopadu  jakéhokoliv  sdělení  na  diváka  je  televize 

nejúčinnějším ze  všech  médií. Televize  určuje  trendy  a  dokáže  ovlivnit  určitou  část 

populace,  která  vnímá informace  vysílané  televizí  podvědomě jako pravdu.  To s sebou 

přináší  zvýšený  zájem  politiků  a  inzerentů o  toto  médium.  Nástup  vysílacích  médií 

(rozhlasu a televize) byl  od počátku provázen obavami z jejich velké potenciální  moci. 

Zvláště  v  autoritářských  režimech  televize  byla  a  stále  je  využívána  jako  mocenský 

nástroj,  který  mají  zástupci  totalitních  režimů  zcela  pod  svou  kontrolou.  Avšak  také 

v demokratických zemích je obrovská moc televize dobře patrná. Politici ze všech stran 

politického  spektra  se  prostřednictvím  svých  zástupců  v  mediálních  radách  snaží  co 

nejvíce ovládnout veřejnoprávní rozhlas a televizi.

1. 3. 3   Současný stav televize

Až  do  masivního  rozšíření  internetu  na  začátku  21.  století  byla  televize 

jednoznačně nejsilnějším a nejvýznamnějším masmédiem. V současné době sice  zůstává 

i nadále  důležitým  a  velmi  silným  médiem,  avšak  její  postavení  oslabuje nástup 

nových technologií, které odhalují některé slabé stránky televizního vysílání a nutí celou 

televizní sféru k zásadním změnám. Jednou z prvních byl  rozvoj videozáznamu (zprvu 

jako analogový záznam na videokazety, později digitálně na DVD), který vedl k velkému 

rozšíření  videorekordérů  a videopůjčoven,  což  oslabilo  masovost  televize  jako  média. 
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Paradoxně dalším problémem se stal  nárůst počtu dostupných stanic - lidé sledují více 

různých programů, publikum se segmentuje a potenciální působení na něj je rozdrobené.

Hlavní  konkurencí  je  pro  klasickou  televizi  samozřejmě  rozvoj  počítačové 

techniky, která spolu s webcastingem (vysíláním televizního signálu po internetu) odvádí 

diváky od tradičního televizoru. Vysílatelé se snaží reagovat rozvojem individualizovaných 

služeb - placených kanálů, které jsou pro veřejnost zakódované, či možností objednat si 

film na  přání.  Přesto  podle  řady  průzkumů  renomovaných  agentur  televize  ztrácí  své 

diváky.  Lidé  se  (nebo  to  alespoň  v  průzkumech  tvrdí)  na  televizi  dívají  stále  méně. 

Televizi  sleduje  méně  hlavně  mladší  generace,  která  naopak  častěji  využívá  internet 

a přibližně  čtvrtina  z  nich  má  raději  filmy  na  DVD.  Trend  přechodu  mladých 

k internetu ovšem nedávno  popřel  rozsáhlý  výzkum společnosti  Nielsen.  Ta  ve  svém 

průzkumu  „How  Teens  Use  Media“ zkoumala  chování  mladých  konzumentů  médií 

a zábavy v padesáti zemích světa a dospěla k překvapivému zjištění.

Primárním médiem mladých  je  podle průzkumu stále  televize,  kterou sledují 

v průměru více než 3 hodiny denně. Za televizí  se jako druhé médium umístil samotný 

počítač  se  všemi  aplikacemi  a  až  na  třetím  místě  je  internet.  Mladí  sledují  i noviny, 

konkrétně čtvrtina z nich. Přesto si lidé (zvláště mladí) velmi často stěžují, že jim televize 

oproti internetu nic nedává a že ji nesledují.  Televize si uvědomují  nástup novodobých 

internetových produktů (jako je například online video) a pečlivě sledují výhody i hrozby, 

které jsou s nimi spjaté.  Televize se snaží v posledních letech výrazně proniknout do 

prostředí internetu a zavádějí kontinuální webová vysílání.  Pro diváka je též důležitá 

možnost zhlédnout některé zameškané televizní pořady na internetu pomocí videoarchivů 

jednotlivých stanic.

Většina velkých televizních stanic má dnes na svých webech bohatý výběr audio 

a video  materiálu.  Převážně  se  jedná  o  zpravodajské  nebo  publicistické  pořady,  stále 

populárnější  jsou  i  záznamy  sportovních  přenosů.  Uživatelům se  ale  nabízejí  i  takové 

možnosti, jako například stažení všech dílů oblíbeného seriálu. Třeba britská BBC nabízí 

internetovým uživatelům k dispozici přehrávač televizních a rozhlasových pořadů z dílny 

BBC,  kde převládají  zábavné a vzdělávací  pořady.  Díky zpětnému stažení  z webu mají 

uživatelé možnost zhlédnout to, u čeho nemohli být přítomni v reálném čase. Tento fakt 

výrazně mění práci s médii a zároveň tím nastavuje možnosti jejich dalšího vývoje. Obecně 
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lze říci, že televize byla pro diváka dlouhou dobu pouze jednosměrné pasivní médium 

zaměřené převážně na profesionální masový obsah. S nástupem nových médií se pozvolna 

mění na obousměrné aktivní médium využívající také amatérskou tvorbu.

Ovšem přenos probíhá i opačným směrem. Televize využívají řadu materiálů 

z internetu  a například servery zaměřené na videoobsah představují  pro mnohé stanice 

značný zdroj levně dostupného a atraktivního audiovizuálního materiálu. Většina hlavních 

televizních stanic již ve svém zpravodajském vysílání (a nejen tam) běžně používá třeba 

amatérská videa z portálu  YouTube. I tímto způsobem tak dochází k pronikání příspěvků 

amatérů  do tradičních  médií.  Velký prostor  amatérským kameramanům dává  například 

americká  stanice  CNN.  Na  svém webu  provozuje  projekt  iReport,  kam mohou  diváci 

posílat vlastnoručně natočené zajímavé události. Tyto videa si na webu přehrají statisíce 

lidí a nejkvalitnější z nich mají šanci dostat se i do televizního vysílání. Vzhledem k stále 

se  zvyšující  technické  kvalitě  internetových  videí  lze  v budoucnu  očekávat  ještě  větší 

nárůst zájmu televizí o amatérská videa.

1. 3. 4   Budoucí vývoj televize

Známá nadnárodní společnost Deloitte (http://www.deloitte.com/), konkrétně její 

oddělení  zabývající  se  technologiemi,  médii  a  telekomunikacemi  (TMT),  pravidelně 

analyzuje  aktuální trendy v oblasti médií a technologií. V lednu roku 2009 zveřejnila 

své nejnovější prognózy pro sektor médií, které vycházejí  z interview s klienty členských 

společností  skupiny,  dále  z informací  poskytnutých  více  než  šesti  tisíci  partnery 

a manažery  specializovanými  na  TMT  z členských  společností  Deloitte a  z diskusí 

s analytiky  daného odvětví.  Letošní  prognózy jsou  silně  ovlivněny ekonomickou  krizí, 

protože napojení mediálního trhu na ekonomický sektor je značné a dochází k propouštění 

novinářů, zmenšování redakcí a k fúzím mediálních skupin. Média se snaží o snižování 

nákladů, ale zároveň o zkvalitnění obsahu a získání co nejvíce diváků. To je samozřejmě 

s nižšími rozpočty obtížné. Přesto prognózy společnosti  Deloitte mimo jiné předpovídají 

další rozvoj a úspěch klasické televize.

Studie se opírá o jednoduchý fakt, že v těžkých časech má sledovanost televize 

tendenci růst,  protože spotřebitelé zůstávají doma a mají čas na sledování pořadů. A to 

nejen z důvodu nezaměstnanosti  či omezení pracovní doby,  ale také ze snahy o snížení 

výdajů na zábavu či kulturu. Tento trend se potvrdil již v druhé polovině roku 2008, kdy 
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byl zaznamenán nárůst průměrné doby sledovanosti TV. Rozvoji televize může výrazně 

pomoci též postupný přechod z analogového na digitální televizní vysílání. Ten přináší 

zlepšení kvality televizního vysílání a rozšíření objemu nabízeného obsahu, což by mělo 

sledovanost  ještě  posílit.  Studie  uvádí,  že  díky  horšímu  prodeji  reklam  a opatrnosti 

inzerentů zasáhne i televizi odliv příjmů, ale oproti ostatním médiím se nebude jednat o tak 

závažný  problém.  Nastává  tedy  vhodný  čas  pro  to,  aby  si  televize  udělala  odstup  od 

ostatních médií a aby nejsilnější hráči investovali do obsahu, smluv a infrastruktury.

Nová média typu online videa mění nejen podobu televizního obsahu, ale také 

samotný  televizní  přístroj.  Aktuálním  převratným  milníkem  jsou  nové  interaktivní 

televizory  se  zabudovanou  technologií,  která  nabídne  divákovi  obsah  z internetu. 

Prostřednictvím  této  technologie  budou  moci  uživatelé  přímo  z  televizoru  surfovat  po 

internetu.  Navíc  tato  služba  může  pomoci  dostat  se  na  internet  i  lidem,  kteří  mají 

s obsluhou počítače a internetu problémy.  Jako první u nás představila  tuto technologii 

firma  Panasonic.  Její služba  nazvaná  VIERA CAST bude dostupná ve většině nových 

plazmových televizorů  Panasonic,  dále v domácích kinech a všech Blu-ray přehrávačích 

uvedených firmou na jaře 2009. Pro Panasonic je to pilotní projekt a ČR je mezi prvními 

čtyřmi zeměmi, kde je službu možné využít. Podobné služby už nabídli také další výrobci 

elektroniky Samsung či Sony.

Zpřístupnění obsahu internetu na televizní  obrazovku je v současné době 

cílem více výrobců. Většina se snaží implementovat internetový prohlížeč do televizoru, 

Panasonic  jde  odlišnou  cestou.  Jeho  službu  VIERA  CAST  představil  Lukáš  Holub, 

produktový manažer  televizorů  Panasonic VIERA pro Českou a  Slovenskou republiku: 

„Společnost Panasonic opět udává směr budoucnosti  domácí zábavy. Poprvé v historii  

měníme televizor z pasivního média na aktivní prostředek zábavy a lze očekávat, že tímto 

směrem půjde i další vývoj.  V budoucnu si tak každý bude moci vybrat pouze takovou  

skladbu pořadů, která ho opravdu bude zajímat.“ VIERA CAST poprvé přináší snadno 

dostupné informace a zábavu z internetu přímo do televizoru.

Po stisknutí  tlačítka  na  dálkovém ovladači  se  na  obrazovce  objeví  nabízené 

interaktivní  služby.  Uživatel  se  dostane  do  speciálního  menu,  které  je  podobné 

elektronickému  programovému  průvodci.  Díky  jednoduchému  a přehlednému  ovládání 

mohou službu využívat všechny generace. K dispozici samozřejmě není celý internet, ale 
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pouze firmou předpřipravené zdroje. Avšak s technologií DNLA, která dokáže propojit 

televizor  s  počítačem,  může  divák  vstoupit  k  vybraným  souborům do  svého  počítače 

a přehrát si je v televizi. DNLA podporuje přehrávání videosouborů i fotografií. Panasonic 

navíc uzavřel smlouvu s televizí Nova, jejíž pořady si zákazník bude moci prostřednictvím 

VIERA CASTU kdykoliv znovu prohlédnout.

Produktový  šéf  webů  Novy Pavel  Krbec  smlouvu  potvrdil:  „Dosud  jsme 

přenášeli televizní svět do internetu. Teď naopak internetový svět přenášíme do televize.“ 

K dispozici  bude  též  přístup  k  serveru  pro  sdílení  videí  YouTube a  aplikaci  Picasa 

umožňující  prohlížení  fotografií.  K  dispozici  mají  být  i  zpravodajské  informace  nebo 

sportovní videa stanice Eurosport. Potvrzuje se budoucí trend stále častějšího prolínání 

internetového  a  televizního  světa.  Navzdory  odlišné  formě  obou  médií  dochází 

k propojování  televize  s různými  projekty  na  internetu  a  to  zejména  díky  rychlejšímu 

a dostupnějšímu internetovému připojení.  Klasické televize sází na internet a významně 

investují do svých internetových prezentací, kde nabízí řadu různých projektů.

2.   Novodobá internetová média

2. 1   Weblogy

2. 1. 1   Historie weblogů

Weblog je v současné době jedno z nejpopulárnějších médií na internetu. Jedná 

se o webový deník, který si může snadno založit každý uživatel internetu a zapisovat si na 

něj své názory a různé informace.  Weblog je mladé médium s krátkou, leč dynamicky se 

rozvíjející historií. Za úplně první weblog se považuje webová stránka WHAT‘S NEW IN 

92,  což byl záznamník nově vzniklých webových stránek. První člověk, který kdy použil 

slovo weblog, byl v roce 1997 programátor John Barger. Termín weblog vznikl ze dvou 

slov „web“ a „log“ a jeho dnes častěji používaná zkrácenina blog se objevila v roce 1999, 

kdy Peter Marholz rozdělil  původní slovo na „we blog“ – my blogujeme.  John Barger 

definoval weblog jako stránku, na které její autor zapisuje odkazy na jiné stránky, které 

navštívil  a které mu připadají zajímavé.  Dnes už jsou weblogy od této definice značně 

vzdálené, ale odkazování na zajímavé věci, které autor nalezl, je jejich častou a důležitou 

součástí.
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John Barger a jeho spolupracovník  Dave Winer  založili  v roce  1997 stránku 

Robot Wisdom, kam psali každý den komentáře a postřehy k aktuálnímu dění v kultuře, 

kybernetice, politice a ekonomice. K jejich příspěvkům se mohli čtenáři vyjádřit. Časem 

jejich zpravodajství dospělo do fáze, kdy příspěvky obsahovaly pouze krátkou a výstižnou 

větu,  kterou uživatelé  komentovali.  Popularita  Robot  Wisdom se  rozrostla  a  stránky se 

přeměnily na weblog – zápisník na síti. U nás se stal prvním bloggerem (=autorem blogu) 

populární publicista a novinář  Ondřej Neff, který je považován za hlavního propagátora 

a osvícence v této oblasti. Dne 24. dubna 1996 vznikl jeho známý Neviditelný pes, který se 

stal předchůdcem weblogů u nás.

Přibližně  do  roku  1999  bylo  takové  publikování  záležitostí  pouze  několika 

jedinců,  kteří  byli  dostatečně  technicky  zdatní,  aby  mohli  své  stránky  zveřejnit 

a aktualizovat.  První autoři weblogů byli většinou programátoři a lidé pohybující se 

v oblasti  informačních  technologií. Obsah těchto  blogů byl  (stejně  jako  jeho čtenáři) 

logicky  zaměřen  spíše  technickým  směrem.  Velmi  důležitým  milníkem  pro  rozvoj 

weblogů se stalo objevení nástrojů pro snadnou tvorbu vlastních blogů – tzv.  web-based 

mikropublikačních systémů. V roce 1999 vznikl  první  blogovací  systém pro více lidí 

LiveJournal.  V srpnu 1999 spustila  firma  Pyra Labs konkurenční  systém  Blogger.com, 

který měl velký úspěch a stal se pravděpodobně nejznámějším a nejslavnějším systémem. 

Dnes  je  Blogger součástí  společnosti  Google  a  podle  mnohých  expertů  disponuje 

nejkomfortnějším prostředím ze všech blogových systémů.

Weblogy postupně vstupovaly do povědomí internetové subkultury a zájem o ně 

se  zvyšoval.  Dalším  plusem v jejich  vývoji  bylo  používání  trvalých  hypertextových 

odkazů. To umožnilo vznik vzájemného propojení weblogů případně i jejich propojení 

s ostatními  neblogovými  zdroji.  Tím vznikla  tzv.  blogosféra (blogosphere) – komunita 

lidí, kteří čtou, publikují a komentují na blozích. Se vznikem blogovacích systémů mohl 

každý člověk, který  alespoň částečně ovládá počítač a internet, publikovat a prezentovat 

své  názory.  To  nastartovalo  obrovský  celosvětový  rozvoj  weblogů.  U  nás  odstartoval 

hlavní vlnu blogománie v létě roku 2003 portál Seznam.cz, který přišel se službou Lidé.cz, 

jejíž součástí se staly i blogy. Postupem času možnost blogování nabídla svým uživatelům 

většina významných portálů.

2. 1. 2   Vlastnosti a rysy weblogů
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Weblog  není  žádnou  převratnou  novinkou,  ale  je  to  produkt,  jenž  výborně 

vystihuje  a  využívá  charakter  internetu.  Hlavní  rozdíl  mezi  weblogem  a  klasickou 

internetovou  stránkou  je  dostupnost  pro  uživatele. Pro  vytvoření  slušné  a  zajímavé 

webové stránky je třeba znát alespoň základy jazyka HTML, pro pokročilou tvorbu stránek 

pak další technologie. Zatímco vytvořit weblog je velmi snadné a zvládne to téměř každý 

uživatel.  Mohou  za  to  již  zmiňované  technologie  pro  tvorbu  weblogů  -  serverové 

programy, které jsou jednoduchými publikačními (redakčními) systémy, které může každý 

využívat.  Uživatel  si  na  začátku  nastaví  v přehledném  průvodci  vzhled  svého  deníku 

a další parametry a poté už jenom dodává texty, obrázky či online videa. Nemusí ovládat 

žádný jazyk ani další techniky pro tvorbu www stránek.

Weblog má většinou pouze jednoho autora, který plně zodpovídá za obsah a sám 

si tvoří pravidla, ať už se jedná o zaměření, periodicitu, délku článků a podobně. Autor si 

vytvoří  stránku,  do  níž  přidává  své  názory,  poznámky  a  odkazy.  Jednou  z typických 

charakteristik  weblogu  je  neformální  styl -  autor  volně  konverzuje  se  čtenáři 

o libovolných  tématech.  Aktualizace  je  různá,  příspěvky  jsou většinou  krátké, 

doprovázené odkazy, obrázky nebo videem. Je všeobecně známo, že internetový čtenář je 

přelétavý a čte krátké texty, takže zahltit ho dlouhými příspěvky není příliš efektivní. Další 

důležitou součástí weblogů je  možnost rychlé zpětné vazby. Ke každému článku může 

čtenář  vložit  komentář.  Následná  diskuse  mezi  autorem  a  čtenáři  (či  mezi  čtenáři 

samotnými)  je  pak  mnohdy  zajímavější  a  podnětnější  nežli  samotný  článek.  Nedílnou 

součástí  weblogů  jsou  také  různé  doplňky,  aktivní  prvky  oživující  blog  a  přinášející 

interakci s návštěvníky.  Jsou to  ankety, chatboardy, shoutboardy či  návštěvní knihy 

(guestbooks).

Každý blogger má navíc díky online monitorům a počítadlům dokonalý přehled 

o návštěvnosti svého weblogu. Tyto  statistiky návštěvnosti jsou velmi sledované a patří 

mezi  hlavní  kritéria  úspěšnosti  a  kvality  weblogu.  Často  se  rozlišují  tzv.  aktivní 

návštěvníci. To jsou uživatelé, kteří napíší komentář k příspěvku, hlasují v anketě nebo se 

zapojí  do  diskuse  v návštěvní  knize  či  shoutboardu.  Bohužel  jich  je  menšina.  Většina 

čtenářů  stále  zastává  tzv.  pasivní  přístup  –  weblog  navštíví,  přečtou  si  články,  ale 

nezanechají  po  sobě  žádný  důkaz  své  přítomnosti,  nepočítáme-li  jednu  návštěvu  do 

statistik.  Jiní  uživatelé  naopak příspěvky neustále  komentují  (většinou nekonstruktivně) 

a jejich komentáře spíše hraničí se spamem. Někdy dokonce úmyslně škodí zahlcováním 
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blogu různými odkazy, čímž pochopitelně utlačují ostatní čtenáře. Pro tyto případy se hodí 

vytvořit seznam nepovolených IP adres (blacklist), který jim znemožní  blog sabotovat. 

Existuje i možnost umožnit přispívat pouze registrovaným členům.

Zajímavým rysem je jeden z důležitých  principů bloggingu –  rozsévání,  ale 

současně  i  prosévání  informací.  Při  běžném  blogování  je  totiž  velmi  časté,  že  se 

navzájem opisují odkazy, názory a dokonce kopírují celé materiály. Autorský zákon tím 

trpí, ale v prostředí internetu je to obtížně dohledatelné a zjistitelné. Má to ovšem i své 

kladné stránky.  Dochází k vzájemnému propojování a sdružování bloggerů do komunit. 

Zajímavá je možnost tzv. týmových blogů, kdy je definována skupina uživatelů (i s různou 

úrovní  práv),  kteří  mohou  do  blogu  přispívat  či  psát  komentáře.  Blogosféra  je  stále 

významnější, ale zároveň dochází ke zvyšování nároků. Uživatelé (autoři i čtenáři) žádají 

neustálé  vylepšování  služeb.  Roste  nejen  počet  weblogů,  ale  i množství  blogovacích 

systémů.  Blogy  mají  své  rozcestníky  a  několik  vlastních  vyhledávačů, které  hledají 

důležité informace z weblogů renomovaných i obyčejných.

Ve  výsledcích  vyhledávání  se  blogy  často  dostávají  před  renomované 

servery. Zadáte-li do vyhledávače jakékoli diskutované téma, objeví se na první stránce 

výsledků  velké  množství  odkazů  na  blogy.  Vyhledávač  hledá  v  sémantickém  poli 

netříděných informací,  které mají  pro něj primárně stejnou hodnotu. Vyhledávací  robot 

nezná nákladné portály známých značek, hledá a indexuje nová slovní spojení a snaží se 

rozpoznat originální text od plagiátu a spamu. Bloggeři používají přirozený jazyk, zatímco 

klasické  servery  se  někdy  vyjadřují  v  klišé  a  jejich  texty  jsou  pak  obsahově  chudší. 

Bloggeři produkují více textů než zpravodajské servery a navzájem na sebe odkazují, což 

zvyšuje relevanci jejich textů v očích vyhledávače (čím více odkazů na stránku vede, tím je 

pravděpodobně obsah kvalitnější).

Velmi  důležitými  rysy  světa  weblogů  jsou  svoboda  a  anonymita  autora. 

V počátku většina bloggerů využívala pseudonymy a netové přezdívky, z nichž nešlo často 

vyčíst ani pohlaví uživatele. Dnes již bývá autor weblogu zpravidla uveden na titulní straně 

a  mnohdy je  tam i  jeho fotografie  a  e-mailová  adresa.  Weblogy dlouho nebyly  ničím 

omezovány  a  lidé  psali  o  jakýchkoliv  tématech.  Samozřejmě  obsah  blogu  by  měl  být 

v souladu se  zákonnými  předpisy,  zveřejňování  některých  témat  by nemělo  být  ani  na 

blozích tolerováno. Postupem času dochází k mírné kontrole a určitým omezením, ale  ve 
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srovnání  s  klasickými  médii,  která  jsou  často  pod  tlakem  různých  politiků, 

podnikatelů,  vydavatelů  a  dalších  lobbistů,  jsou  weblogy  mnohem  volnější 

a svobodnější. Má to ale i své stinné stránky. Podobně jako u všech amatérských projektů 

se nabízí otázka kvality a objektivity tohoto novodobého média.

2. 1. 3   Tvorba weblogu

Uživatel má při zakládání a tvorbě vlastního weblogu dvě základní možnosti. 

Záleží na jeho zkušenostech a znalostech webových aplikací. Jak je uvedeno v předchozích 

kapitolách,  každý  uživatel  může  využít  nepřeberné  množství  přednastavených 

blogovacích služeb dostupných po jednoduché registraci. Tento typ služeb nevyžaduje 

instalaci  na  vlastním  serveru  nebo  hostingové  službě.  Mezi  globální  služby  dostupné 

zdarma  v základním  režimu  patří  již  zmiňovaný  Blogger (http://www.blogger.com) 

a LiveJournal  (http://www.livejournal.com). Z českých  služeb  je  stále  nejpopulárnější 

Lidé.cz (http://blog.lide.cz/), zajímavá je i  Bloguje.cz (http://bloguje.cz/).  Hlavní výhodou 

těchto služeb spočívá v tom, že uživatel nemusí znát žádné programovací či skriptovací 

jazyky. Nevýhodou je pak značná závislost na poskytovateli služeb. Uživatel nemá plnou 

kontrolu nad svými daty,  což může znamenat při případném krachu společnosti a konci 

systému jejich úplnou ztrátu.

Druhá varianta je určena pro náročnější  a pokročilejší uživatele,  kteří  mohou 

využít celou škálu  placených či open source aplikací, které je možné nainstalovat na 

vlastní  server  či  hosting. Lze  volit  různě  komplikované  a sofistikované  nástroje  od 

robustních  redakčních  systémů  až  po  velmi  omezené  odlehčené  verze.  Zvolené  řešení 

určuje  i nároky  na  programové  vybavení  serveru.  Základem  bývá  některý  z SQL 

databázových systémů (mezi nejrozšířenější a zdarma dostupné patří MySQL, PostgreSQL 

či  SQLite),  skriptovací  jazyk  zpracovávající  požadavky  na  straně  serveru  (PHP,  ASP 

a obzvláště mezi blogery oblíbený Ruby-on-Rails) a samotný serverový program starající 

se  o obsluhu  požadavků  HTTP  protokolu  (webserver  –  Apache,  Microsoft  Internet 

Information Server – IIS). Mezi nejznámější představitele této skupiny patří  WordPress  

(http://www.wordpress.org).

Jednoznačná  výhoda  tohoto  typu  řešení  je absolutní  kontrola  nad  správou 

celého  systému (v případě  použití  vlastního  serveru).  Další  významnou  výhodou  je 

v případě použití skriptovacích jazyků možnost dotvoření nebo dokonce změna základního 
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jádra aplikace pro vyladění efektivity aplikace dle přání a záměrů uživatele. Nevýhodou je, 

že instalací to obvykle nekončí a je třeba dále instalovat minimálně bezpečnostní záplaty či 

nové verze. Pokud aplikaci uživatel neudržuje po bezpečnostní stránce, může o svá data 

snadno přijít například při nabourání hackerů. Zároveň, pokud měnil zdrojový kód, musí 

změny promítnout  i do instalované aktualizace,  což nebývá vždy úplně snadné.  Kromě 

obtížnosti je nevýhodou také časová náročnost tohoto řešení. Ovšem založením weblogu 

teprve vše začíná. V současném obrovském weblogovém moři není jednoduché zaujmout 

a prosadit se. Proto je nesmírně důležité, co weblog nabízí svým čtenářům, jaké designové 

prvky používá a jak přívětivé je jeho uživatelské rozhraní.

Jakob Nielsen, publicista a odborník na použitelnost weblogů, se ve své studii 

zaměřil na návrh blogů. Ve svém článku Weblog Usability: The Top Ten Design Mistakes 

[41] popisuje deset nejčastějších chyb v designu blogů. Pokud autor weblogu nechce ztratit 

čtenáře  (případně odradit  nově  příchozí),  měl  by se  řídit  následujícími  deseti  pravidly. 

Kvalitní weblog by měl dle J. Nielsena obsahovat:

1. Informace o autorovi – z psychologie je známo, že lidé si raději přečtou a získají 

informace od někoho, koho lépe znají. S tím souvisí i druhý bod.

2. Foto autora -  fotografie na blogu ještě více odstraňuje anonymitu autora, navíc 

spojuje virtuální a reálný svět.

3. Popisné titulky – jsou důležité nejen pro nové čtenáře, ale hlavně pro vyhledávače, 

RSS čtečky a ostatní externí prostředí.

4. Jasné  a  přehledné  odkazy  – vyhnout  se  často  používaným  odkazům  typu 

„klikněte zde“ či „naleznete tady“.

5. „The Best of“ – nejčtenější a nejzajímavější články by měly mít zvláštní umístění 

v popředí weblogu a nesmí zapadnout mezi ostatní.

6. Kvalitní  třídění  článků  –  kromě  klasického  kalendářového  třídění  (archiv)  je 

výhodné a přesné používat třídění podle kategorií. Je ale třeba je dodržovat a vkládat obsah 

jen do takových kategorií, kam opravdu patří.
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7. Aktualizace – uživatelé by měli vědět, jak často se mohou těšit na nové příspěvky. 

Je dobré zvolit si publikační rozvrh a dodržovat ho.

8. Přesné zaměření  –  míchání  témat  není  příliš  vhodné,  publikování  různorodého 

obsahu nepřitáhne pravidelné uživatele. Čím více je soustřeďován obsah, tím více bude 

soustředěn jeho čtenář.

9. Opatrnost –  platí  u  všeho,  co  zveřejňujeme,  ať  už  se  jedná  o  blog,  diskusní 

skupinu nebo e-mail.  Jakmile se obsah objeví na Internetu,  je naindexován, archivován 

a může se k němu dostat kdokoliv.

10. Vlastní  doména  –  většinou  doména  patří  blogovacímu  systému.  Pokud  autor 

používá vlastní doménu, nese označení profesionála, který svůj weblog bere velmi vážně 

a je ochoten do něj investovat.

Ovšem přístup k blogování se dá jen velice těžko specifikovat. Každý autor má 

svoji cestu, a proto je každý weblog originální. Kromě výše zmíněných pravidel by kvalitní 

weblog  měl  být  přehledný  a  jasný  i  pro  čtenáře,  kteří  jsou  nějakým  způsobem 

zrakově postiženi. Jedná se převážně o špatný zrak, barvoslepost či epilepsii citlivou na 

světlo.  Je  proto  třeba  předcházet  problémům,  jako  jsou  miniaturní  písmo  a  odkazy, 

nedostatečný  barevný  kontrast  či  blikání  vedoucí  k  epileptickému  záchvatu.  Přístupný 

weblog  by měl  být  použitelný  ve  všech  existujících  prohlížečích.  Většina  bloggerů  se 

obvykle snaží o co nejvyšší návštěvnost, chce získat publicitu a přilákat co nejvíce čtenářů. 

K tomu  je třeba zjistit,  o co mají uživatelé zájem, jaké informace a designové prvky 

chtějí  vidět.  Při  tvorbě  weblogu  je  vždy  velmi  důležité  znát  psychologii  čtenáře.  Na 

stránkách  časopisu  Consumer  Reports  WebWatch (http://www.consumerwebwatch.org/)  

proběhla  poměrně  rozsáhlá  studie  How Do People  Evaluate  a Web  Site´s  Credibility?  

Průzkumu se zúčastnilo 2 440 uživatelů a byla zjištěna zajímavá čísla. Čtenáři určili pět 

nejdůležitějších vlastností, kterých si všímají při posuzování důvěryhodnosti stránek.

Nejdůležitější  je  samotný  vzhled  stránek –  uvedlo  ho  plných  46,1 % 

respondentů.  Na  druhém  místě  skončila  informační  struktura  (rozvržení)  stránek 

(28,5 %). Z toho vyplývá, že při návrhu stránek je důležité myslet nejen na to, aby stránka 

dobře  vypadala,  ale  také  aby  byla  přehledná.  Třetí  je  informační  zaměření weblogu 

(25,1 %), dále motivace (cíl) autora (15,5 %) a užitečnost informací (14,8 %). Blog dnes 
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samozřejmě není pouze v psané formě, ale patří do něj také fotky, videa a hudba. Lidé tak 

mají možnost vkládat na blog svoje demo snímky, klipy nebo videa z amatérského divadla. 

Na závěr lze říci, že chceme-li získat vysokou návštěvnost a pravidelné čtenáře, je třeba se 

v něčem odlišovat.  Zaujmout.  Nabídnout něco, co ještě čtenář nezná a co jej osloví. 

Může to být osobní pohled, názor nebo životní postoj. Když autor nebude jako ostatní, tak 

se v blogosféře neztratí.  Čtenáři  si ho budou pamatovat a budou se k němu pravidelně 

a věrně vracet.

2. 1. 4   Využití weblogů

Weblogy  jsou  stále  populárnějším  celosvětovým  fenoménem  a  začínají  se 

používat i pro velmi profesionální účely. Tzv.  interní blogy se rychle uplatňují v oblasti 

řízení  lidských  zdrojů –  v personalistice.  Zaměstnavatelé  je  využívají  jako  nový 

komunikační kanál  se zaměstnanci. Nahrazují  tak tradiční  způsoby sdělování  nových 

informací,  jako  jsou  e-mailové  newslettery,  které  uživatelé  ve  svých  přeplněných 

mailových  schránkách  často  přehlédnou.  Na  blogu  lze  publikovat  například  sdělení 

managementu  o dění  ve  společnosti  a podporovat  tak  angažovanost  zaměstnanců.  Ti 

mohou  prostřednictvím  weblogů  diskutovat  o  svých  úspěších  či  problémech  a  získat 

přístup  k  praktickým  informacím.  Firemní  komunikace  blogy  většině  zaměstnanců 

vyhovuje,  protože  v  jejím  rámci  se  vyhnou  přímému,  často  emočnímu  střetu,  o který 

například na schůzích nebývá nouze. Jednotlivé firmy vytvářejí a spravují blogy na svých 

portálech, což je populární a zároveň relativně levné.

Velká část  firem se snaží  změnit  svou  komunikaci  směrem k  zákazníkům, 

přizpůsobit  ji  tak,  aby  reflektovala  a  efektivně  využila  aktuální  změny  na  poli 

internetu.  Weblogy nebo sociální  sítě  jsou silná média,  která  díky síťovým efektům 

dokážou velmi snadno oslovit velkou skupinu jedinců za krátký čas. Díky nim může 

dříve anonymní masa zákazníků vyjádřit své názory,  pocity a požadavky. Proto  řada 

renomovaných nadnárodních společností zařazuje weblog do svých marketingových 

plánů.  Weblog  je  dobrý  marketingový  nástroj,  který  přitáhne  pozornost,  může  získat 

důvěru čtenářů a přesvědčit je o odbornosti společnosti a kvalitě jejich produktů. Obecně 

platí, že pokud je produkt společnosti dobrý a zároveň se podaří, aby si k němu zákazník 

vytvořil nějaký citový vztah, je velmi pravděpodobné, že své nadšení z produktu bude šířit 
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dál. Cílem marketingového publikování je dostat kvalitní obsah ke správným lidem 

v určenou dobu za výhodnou cenu.

Speciální marketingové blogy však musí poskytovat kvalitní, snadno přístupné 

a dobře použitelné informace. Právě takové informace budují značku a pověst. Odborník 

na webový obsah  Gerry McGovern [32; 33] napsal ve známém weblogu  NewThinking 

(http://www.gerrymcgovern.com):  „V tradičním  pojetí  vznikaly  hodnoty  využíváním 

hmotných aktiv. Postupně si organizace začaly uvědomovat i význam lidských aktiv. Dnes  

stojíme před velkou výzvou a příležitostí  rozpoznat potenciál  aktiv  uložených v obsahu.  

Obsah se čím dál  víc  stává klíčovým zdrojem hodnot.  Na svém webu budujete  značku  

slovy. Budujete značku výstižným, dobře napsaným a aktuálním obsahem. Budujete značku  

klasifikací a navigací. Budujete značku tím, jak vám funguje vyhledávání.“

Marketingové weblogy nejsou výdělečnou záležitostí, slouží jako nástroj, který 

sám nic nevydělá, ale  získá zákazníky pro autorovu hlavní činnost. Důležité je pracovat 

na jeho propagaci, aby přilákal co nejvíce zájemců. Základem je přidat odkaz na weblog do 

vyhledávačů a registrovat jej na stránkách sdružující blogy dané profesionální oblasti. Je 

třeba vybudovat dobré kontakty a vztahy uvnitř blogosféry, nabídnout čtenářům pokročilé 

funkce a multimediální obsah. K úspěchu vede častá a pravidelná aktualizace, která zajistí, 

že se uživatelé  budou k blogu vracet.  Šanci na výrazný úspěch má pouze blog s velmi 

přesným  a  efektivním  cílením.  Nad  marketingovými  či  jinak  komerčně  orientovanými 

weblogy však  stále  převažují  weblogy osobní.  Ty většinou  zcela  rezignují  na  jakékoli 

využití v reklamě – jsou to manifesty svých autorů, reklamní nebo jiné bannery na nich 

zpravidla nenaleznete a povědomí o nich se nešíří placenou reklamou.

Další možností je využití weblogů v politice. Existují tzv.  polblogy, politické 

blogy které  se  zabývají  pouze  politickým  děním.  Hlavně  ve  Spojených  státech  patří 

politické blogovaní mezi velmi etablované disciplíny, které mají znatelný vliv na veřejné 

mínění.  I  u  nás  má  většina  vrcholných  politických  představitelů  svůj  vlastní  weblog, 

většinou na zpravodajských portálech typu IDnes či Lidovky.cz. Politici-bloggeři považují 

weblogy  především  za  dobrý  nástroj  k vlastní  propagaci,  případně  k  zlepšení 

komunikace  s voliči.  O  upřímnosti  jejich  článků  však  lze  pochybovat.  Hodně  se  také 

diskutuje o tom, mají-li  být  zdarma k dispozici  informace publikované v rámci  státních 

institucí placených z daní občanů. Pokud by k tomu došlo, jsou blogy ideálním nástrojem k 
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jejich publikaci pro širokou veřejnost. Například na poli regionální politiky by zapojení 

weblogů mohlo vést k lepšímu dialogu mezi zastupitelstvem a občany.

Blogování se ujalo také  v akademické sféře. Blogy jsou efektivní nástroj při 

výzkumu a učebním procesu. Například je lze využít ke komentování vědeckého článku 

kolegy z oboru. Výhodou oproti klasickým recenzím je možnost reagovat téměř okamžitě 

a výrazně rozšířit okruh zainteresovaných osob. Tím může dojít k vytvoření komplexního 

pohledu na problematiku a prohloubení mezioborových vztahů. Weblogy by rovněž mohly 

přispět  k popularizaci  řady  vědeckých  oborů.  Zřejmě  největší  využití  ovšem naleznou 

blogy  jako  podpůrný  nástroj  při  výuce. Kromě  základních  materiálů  je  možné 

provozovat  blog  jako  filtr  zajímavých  zdrojů  dostupných  na  internetu,  které  se  týkají 

vyučovaného předmětu či tématu. Příspěvky mohou být vkládány vyučujícími i samotnými 

studenty  a  díky  komentářům  mohou  být  obohaceny  o další  informace  nebo  podněty. 

Studenti sem mohou též vkládat své studijní práce, které ostatní podrobí kritice.

2. 1. 5   Weblogy v žurnalistice

Nejvíce jsou weblogy používány v žurnalistice. Stejně jako další média amatérů 

(online video, sociální sítě či systémy wiki)  pronikají do klasických médií a ovlivňují 

jejich  podobu.  Svět  internetu  dynamicky  roste  a  jeho  uživatelé  už  nechtějí  být  pouze 

pasivní  čtenáři.  Chtějí  se  aktivně  zapojit,  jsou  (nebo  se  cítí  být)  v něčem  a  na  něco 

odborníky, mají pocit, že jejich názor je zajímavý a že vědí něco, o čem se nepíše. Klasická 

média  jsou  mnohdy  pod  kontrolou  vydavatelů,  kteří  poslouchají  inzerenty  či  politiky 

a často nařizují svým redaktorům, jak a co mají psát.  Weblogy mohou být  paralelními 

médii, kde bude naprostá svoboda. Médii, kde bude moci každý psát to, co chce a co 

považuje  za  podstatné.  Výsledkem by mohlo  být  vytvoření  objektivních  a  nezávislých 

médií,  které  by  přinášely  zajímavé  a  pravdivé  informace.  Po  bližším  prozkoumání 

některých  aspektů  ale  zjistíme,  že  tato  představa  je  sice  krásná,  ale  bohužel  mylná 

a nesplnitelná.

Prvním aspektem porovnávání weblogů a klasických médií je jejich objektivita. 

Mohou weblogy dosáhnout objektivity?  Bohužel nikoliv,  pouze vznikne větší  množství 

informací.  Poměr  informací  balastních  k  zajímavým  a  hodnověrným  se  jistě  nebude 

výrazně lišit od poměru v klasických médiích. Naopak lze předpokládat, že se podstatně 

zvětší  míra  informací  vysloveně  lživých.  Weblog  je  výborným  prostředkem  pro 
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záměrnou dezinformaci a propagandu. Ovšem na druhé straně se jistě  zvýší  i  počet 

informací kvalitních a zajímavých, které se skutečně v novinách nedočteme. Přesvědčivou 

ukázkou žurnalistického přínosu weblogů je služba,  kterou prokázaly bezprostředně po 

teroristickém útoku 11. září 2001 v USA. Ten den jich vznikly tisíce a posloužily jako 

alternativa  jiných  tradičních  (vyřazených  nebo  ohrožených)  komunikačních  systémů. 

Oddělení zrna od plev je ovšem v blogosféře velmi obtížné.

Možnosti  a  význam  weblogů  se  také  projevily  při  válečných  konfliktech 

v posledních  letech.  Velkým  informačním  problémem  všech  válek  je  získávání 

pravdivých  a  válečnou  propagandou  nezkreslených  informací. Jednou  z  možností 

zjistit aktuální zprávy o probíhajícím konfliktu bylo využít tzv.  warblogy. Tedy válečné 

blogy, deníčky z války. Kdo sledoval podrobně probíhající válečné konflikty minulých let 

(Afghánistán, Irák), si mnohdy povšiml, že informace obou bojujících stran mají hodně 

daleko k pravdivosti,  objektivitě a neutrálnosti.  Například od strany irácké to nikdo ani 

neočekával, avšak i spojenecká vojska často informovala neobjektivním způsobem. Lidé 

na  internetu  prokázali  jako  už  několikrát  necenzurovatelnost  a  schopnost  nápravy 

nepravostí. Na různých adresách vyrůstaly zpravodajské i analytické warblogy, na kterých 

bylo možno nalézt nepřeberné bohatství informací, včetně zpráv od očitých účastníků děje.

Otázka  hodnověrnosti těchto  zpráv  a  článků  ovšem  zůstává.  Za  materiály 

uvedené  na  blozích  odpovídá  jejich  autor,  který  je  často  anonymní.  Ovšem  většina 

oficiálních světových médií, tištěných i internetových, často pouze přebírá oficiální zprávy 

obou stran z vojenských brífinků. Ty obsahují buď nevěrohodné údaje (např. o obsazení 

města, o několik dnů později se o ně ale stále bojuje), nebo vzájemné osočování záměrně 

zamlžující  nepříjemnou  realitu.  V této  situaci  mají  warblogové  neoficiální  zdroje 

mnohdy vyšší informační hodnotu. Názor na jejich věrohodnost si musí udělat čtenář 

sám. Některé usilují o maximální neutrálnost,  jiné vyjadřují určitý postoj a nijak se tím 

netají.  Zajímavostí  je,  že  některé  warblogy  si  vedou  sami  novináři,  kteří  svému 

zaměstnavateli poskytují jedny informace a do warblogu si píší jiné. Jisté je, že blogy jsou 

mnohem obtížněji ovladatelné médium než televize či tisk.

Weblogy se prosazují  v mnoha různých oborech a oblastech,  řada organizací 

a institucí má dnes kromě oficiálních www stránek i svůj weblog, který je alternativním 

zdrojem informací.  Tradiční  média  začala  weblog  využívat  například  k  reportérskému 
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pokrytí významných a časově ohraničených událostí, jako jsou kulturní festivaly nebo 

sportovní  šampionáty. Snaží  se  doplnit  „suché“  objektivní  zpravodajství  o  určitou 

názorovou složku, vědí,  že weblogy jsou sympatickou formou média,  kterou si oblíbili 

čtenáři i vyhledávače. Weblogy přináší do tištěných médií určité rysy charakteristické pro 

celou online žurnalistiku. Jsou to například příspěvky anonymních a náhodných lidí z ulice 

v  případě pohrom či  dramatických  událostí,  otištěné  bez jakýchkoliv  úprav,  pravidelné 

deníky reportérů a komentátorů nebo dopisy čtenářů s neověřeným původem.

Zářným  příkladem  důležitostí  blogů  pro  tradiční  média  je  fakt,  že  většina 

hlavních  internetových  zpravodajských  portálů  vytvořila  během  několika  let  své 

vlastní blogovací systémy. Jednotlivé redakce tím umožňují lidem vyjádřit se přímo na 

stránkách  zpravodajského  serveru  a  zajímavé  příspěvky  z  blogů  pak  na  portálu  také 

viditelně umístí.  Nejlepší příspěvky jsou dokonce pravidelně publikovány v tištěných 

verzích periodik. V našich končinách je příkladem deník MF DNES, který v některých 

případech  autory  i  honoruje,  na  Slovensku  byl  prvním  deník  SME.  Tištěné  deníky 

používají názory svých čtenářů-bloggerů jako doplňkový zdroj informací a vyskytly se už 

případy náboru nejlepších bloggerů mezi oficiální komentátory listů.

Dochází  k  vzájemné  symbióze  deníků  a  blogů,  která  nabízí  prostor 

a podmínky  tvořivým  lidem,  kteří  si  mohou  vyzkoušet  reakce  potenciálního  publika. 

Pokud se jedná o osobnost schopnou sdělovat zásadní věci k určitému tématu, nezáleží na 

tom, zda je recipientům předává na stránkách weblogu či tištěného média.  Navíc vzrůst 

počtu čtenářů a inzerentů pro internetová média nemusí znamenat pokles obou důležitých 

skupin u médií tištěných. Weblog je jejich výborný doplněk, nikoliv konkurent.

2. 1. 6   Mikroblogy

V posledních  třech  letech  se  objevil  nový  internetový  fenomén 

mikroblogování. Jeho podstatou je psaní krátkých příspěvků v rozsahu 140 znaků, které 

se dají vkládat prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu. Mikroblogy jsou jedna 

z mnoha nových  drobných  aplikací  a  služeb na  internetu,  které  uživatelům zpříjemňují 

(nebo také otravují) život. Dnes jsou velmi populární a moderní záležitostí, oblíbené jsou 

hlavně  kvůli  své  jednoduchosti.  Mikroblogovací  systémy nabízejí  v  podstatě  klasické 

blogování  v nejjednodušší  podobě, je zde možné psát text  o sto čtyřiceti  znacích nebo 

vkládat odkazy. Mikroblogy byly původně určeny pro mobilní telefony, avšak zatím jsou 
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čteny a  publikovány převážně  z  počítače.  Uživatelé  na  nich  píší  o  svých  soukromých 

věcech,  pracovních  problémech  a  dalších  záležitostech.  Populární  jsou  třeba  zážitky 

z dovolené nebo oznámení svatby.

Nejúspěšnějším  a  světově  nejpoužívanějším  mikroblogovacím  systémem  je 

Twitter (http://twitter.com/), který byl založen v březnu roku 2006 společností  Obvious.  

Jedná se o mikroblogovací systém, kterým si uživatelé mohou SMS zprávami nebo přes 

web posílat  krátké vzkazy o maximální délce 140 znaků. Zpráva se objeví na autorově 

profilu  a  zároveň  ji  opět  SMS nebo  přes  web  obdrží  všichni  lidé,  kteří  jeho  novinky 

odebírají.  Twitter  je  oblíben  hlavně kvůli  jednoduchosti  celého systému a obrovskému 

množství uživatelů, z nichž mnozí jsou hvězdy kulturního nebo politického života. Twitter 

má také svůj oficiální  weblog (http://blog.twitter.com/),  na němž jeho autoři  pravidelně 

informují  uživatele  o chystaných novinkách.  Projekt stejně jako ostatní  mikroblogovací 

systémy  stále  prochází  inovacemi  a  postupně  vznikají  nové  aplikace,  které  umožňují 

Twitter používat z nejrůznějších prostředí a pohodlněji.

V současnosti  pochází  polovina  všech  uživatelů  Twitteru  ze  Spojených  států 

amerických,  ovšem  Twitter  je  stále  více  populární  také  v  Německu,  Velké  Británii, 

Japonsku  a  Kanadě.  V zahraničí  se  oznamování  významných  událostí  prostřednictvím 

Twitteru  stalo  poměrně  běžnou  praktikou.  Mikroblogy  využívají  také  firmy.  Mnohé 

společnosti si na Twitteru zřídily firemní účet, pomocí kterého upozorňují své příznivce na 

nové  produkty  a  služby.  Využití  mikroblogů  se  stává  další součástí  internetového 

marketingu. Výrazný nárůst uživatelů s sebou ovšem přináší i zápory. Podvodníci pomocí 

svých účtů mohou sledovat a ovlivňovat velké množství uživatelů.

Kromě Twitteru existuje řada dalších menších mikroblogovacích systémů, které 

se  snaží  přijít  s novými  nápady  a  získat  tak  uživatele.  Přesto  se  zatím  s  Twitterem 

v návštěvnosti měřit nemohou. Twitter také výrazně těží ze svého  napojení na sociální 

sítě (například  Facebook)  a  podobné komunitní  weby.  Mikroblogy se pro sociální  sítě 

stávají doplňkem i konkurencí. Podle průzkumů Twitter za poslední rok v otázce dynamiky 

růstu překonal Facebook i všechny ostatní komunitní weby a stal se nejrychleji rostoucím 

online komunitním projektem. Co do počtu absolutních čísel zatím Twitter za Facebookem 

samozřejmě zaostává, ovšem jeho podíl na trhu výrazně roste. V únoru 2008 měl 475 000 

návštěv a o rok později v únoru 2009 již 7 milionů.  Tento růst Twitteru vysloužil  titul 
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„nejrychleji  rostoucí členský komunitní  projekt“. Anketa přitom nezahrnuje jen sociální 

sítě, ale vůbec všechny online komunity.

Úspěšnost a stále rostoucí popularitu Twitteru ukazuje i následující graf, z něhož 

je patrný prudký nárůst počtu uživatelů na začátku roku 2009.

Graf 1: Nárůst počtu uživatelů Twitteru

Na rozdíl od některých jiných sociálních sítí disponuje Twitter vedle raketového 

růstu  uživatelů  a  příjemců  sdělení  také  hypoteticky  velmi  nosnou  cílovou  skupinou. 

Nielsen uvádí, že největší věková skupina na Twitteru nejsou vysokoškoláci ani teenageři, 

ale  dospělí  v  produktivním  věku.  Tato  skupina  představuje  téměř  42  %  návštěvníků 

serveru.

2. 2   Online video

2. 2. 1   Charakteristika videa

Pojmem  online  video  se  obecně  označuje  veškerý  videoobsah,  který  je 

vystavený na internetu a je uživatelům (zdarma nebo za poplatek) dostupný. Online video 

je  v současnosti  jednou  z nejoblíbenějších  a  nejdynamičtěji  se  rozvíjejících  oblastí 

internetu. Zatímco v minulosti byl internet převážně textové médium a webové stránky se 

skládaly pouze z textových dokumentů doplněných několika obrázky, logem či reklamními 
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proužky, dnes už se stal jeho běžnou součástí kromě rozsáhlých obrazových materiálů také 

videoobsah.  V počátku  byl  reprezentován  hlavně  videopřenosy  konferencí,  přednášek 

a různých  mítinků.  K masovému  rozšíření  online  videa  došlo  díky  neustálému 

zrychlování  připojení  k internetu  a  s ním  souvisejícím  růstem  kvality  nových 

technologií  potřebných  k práci  s videem. Současný  internet  poskytuje  rozmanité 

technologie a zdroje pro sledování videa.

Internetový videoobsah má několik základních parametrů. Jsou to rychlý střih, 

stručnost a výstižnost informací, atraktivita prvních vteřin obsahu, titulků či úvodních scén. 

Je potřeba myslet na to, že obsah je určen pro elektronické médium a návštěvník může 

během  jedné  vteřiny  posunout  či  změnit  obraz  nebo  celou  stránku.  Pro  přenos 

prostřednictvím internetu se používá technologie streamování. Ta funguje tak, že se proud 

dat  načítá  po  fragmentech  a  na  disku  uživatele  se  vždy  nachází  pouze  nejbližší  část 

vysílání. V průběhu jejího přehrávání se načítají data dalšího nejbližšího úseku, takže při 

ideálním spojení uživatel získá komfort plynulého videa. Typický příklad videí tohoto typu 

poskytují televizní stanice, které některé své pořady zpětně zpřístupňují online. K přehrání 

videí potřebuje uživatel kvalitní software, který ovšem nabízí většina operačních systémů 

(například Windows Media) nebo ho lze zdarma (případně za poplatek) stáhnout na webu.

Uživatelé  tak  mají  v dnešní  době  snadno  dostupné  nástroje  pro  tvorbu 

vlastních videí (mobilní telefony, digitální fotoaparáty, levné kamery) i aplikace pro 

jejich další šíření (weblogy, specializované videoportály).  Díky tomu se online video 

rychle  stalo z původně nepraktické  a  nákladné záležitosti  moderním a veřejností  hojně 

používaným  médiem.  Tento  fakt  potvrzují  i  statistiky.  V listopadu  2007  dokonce 

návštěvnost  videa  poprvé  překonala  návštěvnost  e-mailových  služeb.  Všeobecný  růst 

zájmu  o  videoobsah  na  internetu  umožnil  vznik  řady  webů  specializovaných  na 

publikaci  a  sdílení  online  videí. Během  krátké  doby  se  objevilo  mnoho  podobně 

zaměřených  portálů,  například  Google  Video,  IFilm,  Metacafe,  vSocial,  Grouper  či  

Revver.

Nejslavnějším a nejúspěšnějším videoportálem se stal YouTube, který má v této 

oblasti  pevné  vedoucí  postavení  a  je  typickým  představitelem  původně  amatérského 

projektu,  jenž  se  stal  celosvětovým  fenoménem.  Na  videoportálech  jako  je  YouTube 

mohou  uživatelé  snadno  nahrávat  a  sdílet  své  videoklipy  a  navíc  zde  mají  možnost 
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navzájem svá videa hodnotit, komentovat, případně remixovat do jiných podob. Uživatelé 

mohou  zároveň  jakékoliv  video  z portálu  vložit  na  své  webové  stránky  nebo  weblog. 

Populární jsou také tzv.  videoblogy (někdy nazývané také videocast či vblog). Jedná se 

v podstatě o klasický weblog, na který je zpravidla místo textových příspěvků vkládáno 

pouze  video.  To  mohou  uživatelé  přidat  i  do  svých  profilů  na  sociálních  sítích  typu 

Facebook či MySpace.

Všechny  tyto  aplikace  jsou  k  dispozici  zdarma  a  bez  přímých  plateb  jejich 

poskytovatelům. Díky sociální propojenosti internetu dochází k dalšímu šíření pomocí tzv. 

síťového efektu. U videa stejně jako u jiného internetového média platí, že nejdůležitější je 

jeho obsah.  Na unikátní  a  kvalitní  obsah lidé rádi  odkazují.  Obsah propaguje,  zároveň 

(pokud je zajímavý) zvyšuje návštěvnost a samozřejmě zdarma vytváří i zpětné odkazy. 

A hodně zpětných odkazů znamená dobré výsledky ve vyhledávačích. Videa se tak šíří 

napříč  internetem  prostřednictvím  webových  stránek,  weblogů,  sociálních  sítí, 

mobilních zařízení a emailů.

2. 2. 2   Využití videa

Videoobsah lze využít v mnoha různých oblastech.  Pracovníci v marketingu 

začínají  používat  online  video  jako  zajímavý  novátorský  nástroj, pomocí  kterého 

mohou navázat kontakt s cílovým obecenstvem a zvýšit míru prodeje a obecné povědomí 

o svých  společnostech  a  značkách.  Přidávají  svůj  vlastní  originální  obsah  na 

nejsledovanější videoportály, v některých případech zveřejňují přímo videoreklamy, jindy 

umístí  reklamy (ne)nápadně  do  videí.  Také  sponzorují  soutěže  nebo  vytvářejí  jiné 

propagační  kanály.  Reklama  existuje  v  mnoha  formátech,  nejpoužívanější  jsou 

videobannery a videostreaming  (krátká reklama proběhnuvší před samotným načtením 

videa). Je třeba zmínit i klasickou reklamu vysílanou v rámci internetových televizí.

Výhody videoobsahu si uvědomují také  provozovatelé inzertních serverů. 

Jejich zákazníci oceňují videonahrávku nabízeného zboží, které jim zprostředkuje více než 

pouhý slovní  popis  s  několika  obrázky.  Inzerenti  a  obchodní  partneři  mohou  získávat 

výhody z kontaktu s miliony lidí, kteří tvoří největší video komunity.  Jejich uživatelská 

základna  zahrnuje  širokou  škálu  věkových  kategorií,  uživatele  ze  všech  zeměpisných 

oblastí a muži i ženy jsou v ní zastoupeni stejným dílem. Každý inzerent si najde svou 

cílovou skupinu a má  možnost cílené reklamy.  Další výhodou jsou podrobné statistiky 
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návštěvnosti,  které  jsou  uváděny  na  většině  videoportálů.  Pomocí  nich  lze  zjistit,  co 

uživatele  zajímá,  která  témata  jsou  naopak  opomíjena  a  podle  toho  vytvořit  účinnou 

marketingovou strategii.

V posledních  letech  se  zvýšila  připravenost  inzerentů  na  videoinzerci  na 

internetu.  Reklamy jsou dnes zpravidla přizpůsobené internetu, jsou kratší  v délce 

zhruba 10 vteřin. Inzerenti mají zároveň vyřešena práva pro jejich použití i na internetu. 

Tomu  odpovídá  i  vyšší  procento  prodaných  inzertních  ploch  než  v  minulosti.  Hlavní 

překážkou širokého rozšíření videoreklamy jsou stále příliš  vysoké náklady na tvorbu 

reklamních spotů. Pořízení a výroba audiovizuálního obrazu pořád představuje mnohem 

vyšší náklady než fotografie nebo texty. Pořizovací náklady jsou zásadním problémem pro 

bezpečné usazení videa mezi klasické reklamní formáty. Média musí hledat příležitosti, jak 

pokrýt  své  náklady  a  přitom  vydělat,  naopak  zadavatelé  zatím  nejsou  přesvědčeni  či 

ochotni platit částky potřebné k pokrytí nákladů.

Jeden  z  nejrychleji  expandujících  projektů  současného  internetu  je  využíván 

stále  více i  v politice.  Baracku Obamovi  pomohlo  zaměření  se na moderní  internetová 

média  (profil  na  MySpace,  předvolební  videa  na  YouTube)  k zvolení  prezidentem 

Spojených států. Předvolební online videa jako nový způsob komunikace s voliči začali 

využívat  mnozí  politici,  u  nás  například  někteří  europoslanci.  Podle  mnoha  analytiků 

a mediálních  expertů  bude  brzy  většina  z  marketingových  rozpočtů  vynaložena  na 

mediální kampaň na síti a asi není těžké odhadnout, že nemalá část této sumy půjde na 

videoreklamu.  S nástupem  a rozvojem  online  videí  se  toto  médium  stává  důležitým 

prvkem pro komerční a politické boje na internetu. Na nejvýznamnějším portálu YouTube 

již mají vlastní kanály různé světové osobnosti a instituce. Moderní technologie používá 

také silně konzervativní britská královská rodina.

V roce 2009 pronesla královna Alžběta II. svůj tradiční novoroční projev kromě 

televizního vysílání i prostřednictvím online videa na  YouTube. Na tomto serveru je od 

ledna  2009  dokonce  i  Vatikán.  Představitelé  církve  se  snaží  pomocí  krátkých  klipů 

zachycovat  a přibližovat  aktuální  dění  a  zároveň  navázat  užší  vztahy mezi  katolíky  ve 

světě. Snímky budou k dispozici v několika jazykových verzích.  „Jsem přesvědčen, že je  

to  skutečným a hmatatelným důkazem zájmu církve o nové technologie  a snahy oslovit  
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celosvětové publikum bez ohledu na národnost či kulturu.“ řekl ředitel vatikánské tiskové 

kanceláře Federico Lombardi.

Nejvýznamněji  se  videoobsah  prosazuje  ve  světě  žurnalistiky.  Rychlé 

a efektivní  zpravodajství  formátu  krátkého  videa  se  brzy  stalo  novým  trendem 

mediálního provozu. Zpravodajské internetové servery začaly video pravidelně používat 

a v současnosti  si  již  lze  těžko  představit  velký  zpravodajský  web  bez  videoobsahu. 

Zajímavé  videoreportáže  a  rozhovory jsou nyní  běžným doplňkem klasického psaného 

zpravodajství a fotogalerií. Známé pořekadlo tvrdí, že je lepší jeden obrázek než tisíc slov. 

Dnes ho můžeme doplnit o druhou část - jedno video vydá za tisíc obrázků. Informace, 

které je nutno podávat ve zkratce a zajímavě, se jako video zpracovávají poměrně snadno. 

To vše spolu s obrovskou popularitou videí přináší šanci pro nový rozměr žurnalistiky. 

Internet, který byl dlouhou dobu coby textové médium považován za konkurenta tisku, se 

začíná postupně měnit z textového na multimediální masmédium a výrazně ovlivňuje 

podobu i ostatních tradičních médií.

Video  nemusí  pouze  bavit  a  informovat,  ale  může  také  poučit.  Zajímavou 

a smysluplnou  možností  je  tzv.  videoporadce.  Například  na  německém  webu 

Hausgemacht.TV (http://www.hausgemacht.tv/) si uživatelé pomocí videonávodů vyměňují 

praktické  rady a  nápady týkající  se  domácnosti.  Projekt  těží  z  propojení  s  německými 

televizními stanicemi a jeho popularita je v německy mluvících zemích obrovská. Další 

novinkou je  propojení videa a map.  Například na serveru  Virtualvideomap.com se po 

kliknutí  na jednu z ikon spustí video z daného místa a pomocí mapy uživatelům ukáže 

cestu.  Ambicí většiny těchto projektů je vytvořit  doplněk klasických televizních kanálů 

zaměřený  na  zájmy  jednotlivých  menšin.  Některé  se  ovšem  snaží  vymyslet  revoluční 

koncept,  který zcela  změní  způsob vnímání  a  užívání  televize.  Pokud bude podobných 

neotřelých a nápaditých projektů přibývat, může se videoobsah stát nejen konkurencí, ale 

i hrozbou pro televizní vysílání.

2. 2. 3   YouTube

2. 2. 3. 1   Historie YouTube

Internetový portál YouTube  (http://www.youtube.com/) zaměřený na publikaci 

a sdílení online videí je právem považovaný za jeden z nejvýznamnějších a nejslavnějších 

49

http://www.youtube.com/
http://www.hausgemacht.tv/


amatérských projektů posledních let ve světě masmédií. Vznikl v roce 2005 ve Spojených 

státech amerických jako skromný pokus tří mladých nadšenců a během krátké doby se stal 

celosvětovým  fenoménem.  U  zrodu  celého  projektu  stáli  programátoři  Chad  Hurley, 

Steve Chen a Jawed Karim, v té době zaměstnanci firmy  PayPal, kteří 15. února 2005 

založili  YouTube  jako  svoji  obchodní  společnost.  V  listopadu  2005  získali  potřebné 

finanční  prostředky  (zhruba  11,5  milionu  dolarů)  od  firmy  Sequoia  Capital 

(http://www.sequoiacap.com/) a o měsíc později byla služba YouTube oficiálně uvedena 

do  provozu.  Chad  Hurley  a  Steve  Chen  se  stali  prvními  členy  manažerského  týmu 

a v současné době pracují jako generální a technologický ředitel společnosti.

Autoři  projektu  výborně  odhadli  a  využili  rostoucí  zájem uživatelů  internetu 

o videoobsah, ale zpočátku se museli potýkat se silnou konkurencí, zvláště s ambiciózním 

projektem Google Video od internetového giganta Googlu. Během krátké doby od svého 

vzniku si však YouTube rychle získal velkou oblibu, poměrně snadno překonal Google 

Video i ostatní konkurenty a stal se vedoucím hráčem na poli sdílení videa. Necelý rok po 

svém založení, v říjnu 2006, byla firma YouTube koupena právě korporací Google za 

1,65 miliardy dolarů. V té době se jednalo o jednu z nejdiskutovanějších akvizic, která se 

časem Googlu rozhodně vyplatila. Navzdory všeobecnému očekávání nedošlo k přesunutí 

archivu pod Google Video, ale noví majitelé nechali YouTube fungovat dál a dokonce ho 

začali upřednostňovat před svým mateřským projektem.

Proto je v současnosti Google Video primárně jen vyhledavačem videí a většina 

odkazů míří právě na YouTube, který funguje jako nezávislá dceřiná společnost Google 

Inc.  a  stále  si  udržuje  vedoucí  postavení  v  oblasti  online  videí. Obě  firmy  sdílí 

společnou vizi  umožnění  vyhledávání,  nahrávání,  sledování  a  sdílení  originálních  videí 

všem  lidem  po  celém  světě  a  svou  oddanost  inovacím  v  oblasti  poskytování  služeb 

uživatelům a vlastníkům obsahu.  Tato  zajímavá a  výkonná  platforma,  kterou  vytvořila 

společnost YouTube, pomáhá firmě Google při její snaze uspořádat a zpřístupnit informace 

svým  uživatelům.  Součástí  tohoto  procesu  jsou  i  další  inovace,  vylepšování  rozhraní 

a jednotlivých nástrojů.

2. 2. 3. 2   Principy fungování YouTube

YouTube je stránka, kterou spoluvytvářejí její uživatelé. Jedná se o dokonalou 

ukázku systému, ve kterém jsou uživatelé zároveň i tvůrci samotného obsahu. K jejímu 
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užívání není třeba mít  zvláštní znalosti,  stačí počítač s kvalitním připojením k internetu. 

Přehrávání  klipů  je  založeno  na  flashové  technologii,  na  adrese  www.youtube.com se 

uživateli  před  prvním  přehráním  automaticky  nabídne  ke  stáhnutí  nejnovější  verze 

přehrávacího programu (Flash Player). Poté již stačí zadat klíčová slova do vyhledávače. 

Uživatelé  mohou sledovat zprávy o aktuálních událostech z první ruky,  znovu prožívat 

oblíbené momenty z televize, vyhledávat videa o svých zálibách a zájmech nebo objevovat 

zajímavosti  a  neobvyklé  věci.  Každý člověk  má  možnost  klipy  nejen  sledovat,  ale  po 

registraci je také komentovat a vytvářet seznamy svých oblíbených videí. Nejdůležitější je 

ovšem možnost umístit na stránku své vlastní video.

Vkládání videí patří mezi základní funkce webu. Uživatelé mohou po registraci 

snadno (případně za pomoci nápovědy)  vložit  své video na portál  YouTube. Dále mají 

možnost jakékoliv video z portálu vložit na svůj weblog nebo web, kde je může kdokoli 

shlédnout. Videa mohou také přidat do svých profilů na sociálních sítích typu Facebook či  

MySpace. Takto  lze  přidávat  i  celé  seznamy  videí.  YouTube  umožňuje  uživatelům 

zdarma snadno nahrávat a sdílet videoklipy na adrese www.youtube.com, ale i napříč 

internetem prostřednictvím webových stránek, weblogů, mobilních zařízení a emailu. 

Při nahrávání videí si uživatelé mohou zvolit, zda je budou vysílat veřejně nebo je budou 

sdílet soukromě jen se svými přáteli a rodinou. Mezi další hojně využívané služby patří 

přihlášení k odběru, kterým si lidé mohou udržovat přehled o nových přírůstcích svých 

oblíbených uživatelů.

Populární je i služba „okamžitý záznam“ při které mohou uživatelé s webovou 

kamerou a softwarem pracujícím se soubory Flash přímo nahrávat video odpovědi nebo 

normální  videa na  web,  aniž  by bylo  potřeba  nejprve pořídit  záznam a poté  videoklip 

nahrát.  Stále  více  lidí  zachycuje  výjimečné  chvíle  na  video  a  YouTube  jim poskytuje 

možnost stát se reportéry zítřka. Funguje jako platforma pro šíření originálního obsahu 

malých i velkých tvůrců a inzerentů. Je místem, kde mohou lidé zkoušet nové způsoby 

práce s videi kdykoli a odkudkoli chtějí. Služba YouTube je financována prostřednictvím 

reklamy,  informace  tohoto  charakteru  lze  nalézt  na  speciálním  obchodním  kanále 

(http://www.youtube.com/advertise). Společnost také zřídila nástroj YouTube Insight, který 

zdarma umožňuje všem vlastníkům účtu YouTube (uživatelům, partnerům, inzerentům) 

zobrazovat podrobné statistiky o videích, která nahráli na tento web.
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Portál zahájil svou činnost jako osobní služba pro sdílení videí. Rychle se však 

rozrostl a stal se oblíbenou komunitou, která sdílí video online a umožňuje milionům lidí 

objevovat,  sledovat  a  sdílet  originální  videa.  YouTube poskytuje  prostor  pro vytváření 

spojení  mezi  lidmi,  šíření  informací  a  inspirace  po  celém světě.  Nabízí  komunitu  pro 

všechny  videoamatéry,  vítá  odborníky  na  vaření,  kosmetiku,  zdraví  a  fitness,  budoucí 

i profesionální  hudebníky,  amatérské  i  uznávané  tvůrce  filmů,  komiky  stejně  jako 

profesionální  vlastníky obsahu.  O oblíbenosti  na tomto  webu plně  rozhodují  uživatelé, 

kteří  denně zhlédnou stovky milionů videí a stovky tisíc  jich za den na portál  nahrají. 

Uživatelé  mají  možnost  vyměňovat  si  své  názory  a  přidávat  komentáře  o  svých 

zkušenostech s webem.

Na portálu existuje testovací oblast TestTube, kde inženýři a vývojáři z týmu 

YouTube provádějí prvotní testování nových funkcí ve vývoji. Uživatel zde má možnost 

zúčastnit  se  procesu  vývoje  a  vyzkoušet  nové  funkce.  Tým  YouTube  spolupracuje 

s uživateli při vytváření nových funkcí ve snaze o vytvoření co nejlepšího uživatelského 

prostředí.  Dále aktivně zkoumá řadu způsobů, jak pomoci uživatelům zpeněžit zajímavý 

obsah.  Prostřednictvím  programu  „Partnerský  program  pro  uživatele“  mají  tvůrci 

originálního  obsahu  možnost  prostřednictvím  svých  děl  generovat  zisk  a  získat  stejné 

propagační  výhody  jako  ostatní  profesionální  partneři  společnosti  YouTube  působící 

v oblasti obsahu.

Zásadní  novinkou  je  oficiální  povolení  stahování  některých  videí. To  je 

funkce,  kterou  uživatelé  již  dlouho  požadují  a  neoficiálně  se  ji  snaží  nabízet  řada 

webových  služeb,  YouTube  ji  ovšem  doposud  nenabízel.  Poprvé  ji  otestoval  u  videí 

Baracka Obamy a nyní ji hodlá rozšířit na další videa s tím, že stažení videí může být 

zpoplatněné. Klipy určené ke stažení mají u levého dolního rohu nenápadný odkaz „Click 

to  download“  a  lze  je  přehrát  bez  jakékoliv  konverze  na  většině  moderních  MP3 

přehrávačů.

2. 2. 3. 3   Problematika autorských práv

Jedním z charakteristických  rysů  portálu bylo  porušování  autorských práv. 

YouTube vycházel z principu sdílení souborů na internetu, což znamená, že soubory na 

portálu nelze stahovat do počítače, lze je pouze sledovat on-line. Díky tomu bylo možno na 

web  vyvěsit  jakékoli  video,  přestože  podléhalo  autorským  právům.  Uživatel  totiž 
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zmiňovaný obsah nešířil (což je protizákonné), ale pouze sdílel. Soubor si ostatní lidé na 

internetu mohli  prohlédnout,  ovšem nemohli  si ho stáhnout do vlastního počítače.  Tato 

právní klička byla jedním z důvodů popularity a slávy YouTube. Díky ní se zde objevily 

videa,  která  jsou  majetkem  hudebních  vydavatelství  či  televizních  stanic,  například 

hudební  klipy  a  sestřihy  ze  sportovních  utkání.  To  se  samozřejmě  snažila  většina 

poškozených firem napadnout a tvůrci stránek museli čelit řadě žalob.

Po  odkupu  Googlem  začal  YouTube  urovnávat  situaci  právními  prostředky 

a s řadou společností uzavřel příměří výměnou za finanční vyrovnání a různé výhody. Dále 

byla v průběhu roku 2007 implementována technologie, která rozpoznává podle klíčových 

sekvencí,  zda  se  někdo  nepokouší  nahrát  obsah  označený  za  autorský.  Ten  je  poté 

automaticky vyřazen a může dojít i k zablokování účtu uživatele. Rovněž byl zprovozněn 

mechanismus  pro  ruční stahování  problematických  videí  držiteli  autorských  práv. 

Postupem času tak musí  YouTube ustoupit od svého silně pro-uživatelského postoje a je 

nucen zpřísnit podmínky. V současné ekonomické době si nemůže dovolit vést nákladné 

soudní  pře  s majiteli  autorských  práv,  naopak by rád více  využil  reklamních  možností 

portálu a sám získával peníze.

Hlavním  problémem  je  stále  nahrávání  celých  hudebních  klipů.  Při  jeho 

řešení záleží na tom, jaké smlouvy má portál s jednotlivými vydavateli. Proto některé klipy 

povolí,  jiné  rovnou  po  nahrání  zakáže.  Z  řady  známých  příkladů  lze  vybrat  příběh 

patnáctileté  Juliet  Weybretové,  která  si  nahrála  video,  v  němž  zpívá  a  hraje  písničku 

Winter Wonderland z roku 1934.  Warner Music Group si vyžádalo odstranění nahrávky, 

protože po prodloužení autorských práv ze 75 na 95 let stále nejde o volnou písničku, ale 

o krádež autorského díla. Podobných případů je mnoho, Will Chatham zahrál melodii ze 

Star Wars na banjo a tento klip získal popularitu 1,5 milionu diváků a osm tisíc reakcí 

v diskusi. Následovala ovšem obsílka za porušení autorských práv od Warner Music.

Řada uživatelů také používá hudbu jako zvukovou kulisu svých vlastních videí. 

Umístí-li do svého videa cizí hudbu, na kterou má práva například  Warner Music, portál 

hudbu určitých interpretů vymaže a video oněmí. YouTube totiž platí držitelům autorských 

práv  k  hudebním  klipům  za  přehrání  každého  jejich  klipu.  Měsíčně  se  jedná 

o nezanedbatelné peníze, přehrávání hudební klipů dělá podle odhadů dvě třetiny provozu 

YouTube. Tyto částky se navíc rozpočítávají podle regionů, kde byly přehrány a převádí se 
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na lokální pobočky, což zvyšuje ochotu těchto poboček spolupracovat. Na druhou stranu 

má YouTube právo k těmto videím prodávat reklamu a o výnosy z ní se dělí s majiteli 

pořadů.  Z těchto  důvodu  vydavatelé  a  majitelé  obsahu  začínají  s portálem  ochotně 

spolupracovat.

Videa na YouTube mají totiž obrovskou sledovanost a navíc se k nim začíná 

objevovat obchodní model prodeje inzerce. Majitelé autorských práv tak inkasují platby 

za  milionové  počty  zhlédnutí.  Během  krátké  doby  se  YouTube  podařilo  uzavřít 

partnerské  dohody  s  mnoha  poskytovateli  obsahu,  například  se  společnostmi  BBC, 

Universal  Music  Group,  Sony  Music  Group,  NBA,  The  Sundance  Channel a  mnoha 

dalšími. Zajímavý byl spor s hokejovou  NHL, která požadovala smazání všech videí ze 

zápasů této zámořské soutěže. Po množství jednání se nejdříve podařilo vedení YouTube 

podepsat  smlouvu  s americkou  televizní  společností  CBS,  která  následně  portálu 

poskytovala  své  záznamy ze  zápasů.  A nakonec  došlo k dohodě i  se  samotnou  NHL, 

jednalo se o vůbec první oficiální pakt mezi zámořskou sportovní soutěží a internetovým 

serverem.  Po uzavření  smíru  vedení  NHL souhlasilo  s tím,  že  YouTube bude využívat 

oficiální  záznamy  z utkání.  Jako  protislužbu  pak  portál  zřídil  speciální  stránky  pro 

hokejové fanoušky.

2. 2. 3. 4.   YouTube – nová forma televize?

Výrazný  úspěch  internetového  serveru  YouTube,  který  je  založen  na  stále 

populárnějším sdílení  videí,  vyvolal  (nejen) na internetu řadu polemik  a diskusí.  Jedna 

z nejčastějších  a  podle  mého  názoru  nejzajímavějších  otázek  z nich  vzešlých  zní:  Je 

YouTube novou internetovou formou televize? Pokud ano, logicky vyvstává další otázka: 

Může  klasickou  televizi  v budoucnu  ohrozit  nebo  dokonce  nahradit?  Označit  portál 

YouTube za internetový televizní kanál je kontroverzní myšlenka, avšak její zastánci 

podporují svůj názor řadou velmi přesvědčivých argumentů. Televize je ve své podstatě 

médium, které získává od různých tvůrců určitý multimediální obsah a poskytuje ho svým 

uživatelům – divákům. Je to zjednodušeně řečeno prostředník mezi tvůrcem a divákem.

YouTube  také  získává  od  tvůrců  obsah  v podobě  videa  a  nabízí  ho  svým 

uživatelům. I on je tedy prostředník.  Navíc televizní divák je většinou pasivní a obsah 

pouze  přijímá,  zatímco  uživatel  YouTube  má  možnost  stát  se  sám  tvůrcem  obsahu. 

Televizní divák i uživatel YouTube mají možnost vybrat si svůj oblíbený program a sami 
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se rozhodnout,  co budou sledovat.  Jsou zde samozřejmě rozdíly,  ale  osobně souhlasím 

s názorem, že YouTube je určitou specifickou formou televize. Vzhledem k faktu, že se 

zatím opírá hlavně o amatérskou tvorbu, lze říci, že YouTube je televizí amatérů. Může 

tedy tato  televize  amatérů  v budoucnosti  ohrozit  či  dokonce  nahradit  klasickou? Podle 

mého názoru ne.

Hlavními  výhodami  klasické  televize  oproti  YouTube  jsou  dostupnost, 

obsah a finance. Navzdory obrovskému rozmachu informačních  technologií  stále  ještě 

existuje množství diváků, kteří nemají počítač nebo přístup k němu. Navíc k přehrávání 

videí je třeba mít i kvalitní připojení k internetu. Nemožnost distribuce by se mohla časem 

změnit,  ale  takové popularity  a  rozmachu,  jaký má  klasická  televize,  nelze  dosáhnout. 

Pokud by chtěl YouTube či jiné podobné portály vytlačit klasická média, musel by výrazně 

zkvalitnit svůj obsah. A k tomu jsou zapotřebí velké peněžní prostředky. Prostřednictvím 

YouTube získávají prostor především minoritní věci, které zajímají menší okruh lidí 

a které by se v klasické televizi nemohly nikdy objevit.  Na masové prosazení to ovšem 

nestačí.  Profesionálně  vyrobený program se  stále  prosazuje  před  programem tvořeným 

uživateli  jak v online,  tak i  v plošném vysílání.  Drtivou většinu času před obrazovkou 

budou lidé i nadále trávit u profesionálních filmů a pořadů, byť třeba pochybné kvality.

YouTube  sice  neohrozí  klasickou  televizi,  ale  mohl  by  se  stát  jejím 

alternativním  doplňkem. Kvůli  větší  otevřenosti  trhu  s  videem  se  objevuje  řada 

zajímavých tvůrců-amatérů,  kteří  jsou schopni uspět.  YouTube nabízí  svým uživatelům 

model individuálních televizí na míru každému. Současné TV kanály nabízí pestrý výběr, 

který se snaží uspokojit potřeby jak hlavního proudu uživatelů, tak i zájmy jednotlivých 

menšin. Stále však roste poptávka po větší personifikaci, snaha nabídnout obsah každému 

uživateli  přímo  do  jeho  soukromé  televize.  Takzvaný  „obsah  na  míru“  by  znamenal 

spokojenější uživatele a díky možnosti cílené reklamy i spokojenější inzerenty.

2. 3   Sociální sítě

2. 3. 1   Charakteristika sociálních sítí

Termín  sociální  síť  byl  poprvé  použit  již  v roce  1954  sociologem  J.  A. 

Barnesem při popisu vztahu jednotlivců a jejich vzájemných vztahů. V prostředí internetu 

se pojmem sociální sítě (social networking) označují servery, na kterých se lidé mohou 
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sdružovat do  různých  zájmových  skupin  a  komunit.  Lidé  se  zde  mohou  seznamovat, 

hledat nové přátele, popisovat své aktuální činnosti a naopak sledovat činnosti druhých. 

Mají  možnost  nahrávat  a  komentovat  fotografie  a  videa,  hrát  webové  hry,  chatovat, 

účastnit se diskusních fór, přidávat se do fanklubů a využívat řadu dalších služeb. Internet 

je jako prostředí pro vznik a rozvoj sociálních sítí ideální, protože odstraňuje geografické 

omezení uživatelů. Jeho prostřednictvím se mohou pravidelně setkávat lidé, kteří jsou od 

sebe  vzdáleni  tisíce  kilometrů.  Díky  masivnímu  rozšíření  internetu  a  vzniku  nových 

technologií  došlo  v uplynulých  letech  k rychlému  rozvoji  sociálních  sítí  a  prudkému 

nárůstu jejich uživatelů.

Výhodou sociálních sítí je jednoduchost a rychlost ovládacího rozhraní a velice 

rychle rostoucí  komunita.  Páteř  systému tvoří  rozsáhlá  pavučina  kontaktů,  respektive 

vazeb známostí  mezi  jednotlivými  uživateli.  Každý uživatel  má možnost  vytvořit  si po 

zaregistrování a přihlášení svou vlastní stránku = profil, kterou si může graficky upravit, 

nahrávat  na  ni  své  fotografie,  vkládat  svá  oblíbená  videa  (například  prostřednictvím 

YouTube), svou hudbu a informovat ostatní o svých koníčcích a zálibách. Následně může 

vyhledávat  uživatele  s podobnými  zájmy  a  zařadit  se  do  různých  zájmových  skupin. 

Uživatelé se seskupují do menších lokálních sítí například na základě příslušnosti ke stejné 

škole,  firmě  nebo  oblasti  zájmů.  Aplikace  pak  obsahuje  celou  řadu  nástrojů,  které 

umožňují uživatelům ve stejné lokální síti spolupracovat.

Podobu každé sociální  sítě spoluvytvářejí  a výrazně ovlivňují  její  vlastní 

uživatelé. Zatímco  menší  sociální  sítě  typu  českých  Spolužáci,  Lidé.cz nebo  Líbímseti  

slouží  převážně  pouze  pro  seznamování  a  sdružování  uživatelů  dané  oblasti,  největší 

světové  portály  typu  MySpace  a  Facebook tvoří  v současnosti  napříč  kontinenty 

roztaženou  sociální  sít,  v níž  jsou  sdružení  lidé  z celého  světa.  Tyto  komunity  hrají 

důležitou roli v dnešní společnosti a patří mezi hlavní tahouny dalšího rozvoje internetu. 

Využívají je denně miliony lidí, jsou ideální možností k zviditelnění se pro každého a tím 

se  stávají  mocným  médiem.  Nejrozšířenější  sociální  sítě  typu  MySpace  či  Facebooku 

ovlivňují názory obrovského množství především mladých lidí. Tento fakt si uvědomují 

nejen amatérští tvůrci a začínající umělci, ale také politici,  lidé v marketingu a klasická 

média. Sociální sítě se pro ně stávají zajímavým zdrojem informací, které je možné velmi 

levně získat.
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Význam sociálních sítí  potvrzují  i  statistiky.  V listopadu roku 2007 došlo ve 

světě  internetu  k  převratnému  milníku.  Návštěvnost  videa  tehdy  poprvé  překonala 

návštěvnost e-mailových služeb – více v kapitole Online video. V únoru 2009 se před mail 

dostaly i komunitní služby, alespoň co se týče celkového času využívání. Není to tím, že 

by klesal zájem o využívání mailů, spíše dramaticky roste využívání komunitních služeb. 

Sociální  sítě jsou vůbec nejrychleji  rostoucím segmentem. To vše svědčí  o tom,  že 

zájem uživatelů o novodobé produkty internetu je vážným trendem a není pouze módní 

záležitostí.  Důležité  pro další  vývoj  sociálních  sítí  bude,  zda a  jakým způsobem dojde 

k jejich  očekávanému  přerodu.  Z  původních  serverů  určených  pouze  pro  zábavu 

a komunikaci  se  postupně  mohou  stát  místa  sloužící  marketingovým  a  politickým 

aktivitám.  Rychle  rostoucí  služby  sociálních  sítí  mají  obrovský  potenciál v oblasti 

byznysu i masmédií.

2. 3. 2   Význam a vliv sociálních sítí

Sociální  sítě  představují  nový společenský,  mediální  a ekonomický fenomén, 

který přitahuje miliony uživatelů a mění způsob vzájemné interakce na internetu. Jenom 

v Evropě vzrostlo využívání  sociálních sítí  během roku 2008 o 35% a očekává se další 

nárůst. O takové množství lidí se samozřejmě zajímá celá řada oborů. Pro politiky jsou to 

potencionální  voliči,  pro  masmédia  možní  diváci,  čtenáři,  posluchači  nebo  autoři, 

v oblasti reklamy a marketingu cílové osoby nebo spotřebitelé. Nejjednodušší způsob, 

jak  tyto  masy  oslovit,  je  připojit  se  k nim  a  založit  si  vlastní  profil.  Pro  manažery 

zabývající se lidskými zdroji je to dnes již nutností. Politická uskupení i jednotlivci začali 

sociální  sítě  masivně  využívat  po  úspěchu  současného  amerického  prezidenta  Baracka 

Obamy, který v rámci své předvolební kampaně oslovoval mladé voliče především díky 

těmto službám.

Právě americké prezidentské volby potvrdily nástup nových médií do politiky. 

Americká  politika  bývá  pravidelně  ukazatelem trendů  v online  žurnalistice  a  internetu. 

Většina  kandidátů  plně  využila  novodobých  internetových  možností  a  kromě vlastních 

internetových  stránek  si  založila  i své  weblogy  a  profily.  Profil  na  MySpace  nebo 

Facebooku  umožňuje  politikům  jednoduše  oslovit  miliony  potencionálních  voličů 

a seznámit  je  populární  formou  se  svým  programem.  Není  překvapením,  že  nejvíce 

sledované byly profily pozdějšího vítěze Baracka Obamy,  který se netají svou sympatií 
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k moderním  způsobům  komunikace.  V ČR  byly  až  donedávna  politické  kampaně 

vedeny převážně přes klasická média,  nyní se ovšem situace mění a  má na ní  vliv 

i kontroverzní akce  „Vejce pro Paroubka v každém městě“, která vznikla na Facebooku. 

Předseda strany Jiří Paroubek to sám přiznal:  „My jsme skutečně zaspali, pokud jde o ta  

internetová  média a budeme to  teď rychle,  velmi  rychle  dohánět.“ Podobně je  na  tom 

ovšem většina českých politických stran.

Sociální sítě se  v blízké budoucnosti mohou stát důležitým zdrojem informací 

v oblasti  managementu  lidských  zdrojů.  Poskytují  cenné  údaje  o  uchazečích 

o zaměstnání, případně pro vyhledávání vhodných kandidátů na klíčové pozice. Již dnes si 

mnohé  společnosti  uvědomují  jejich  význam  a  prověření  kandidátů  v různých 

internetových databázích patří k rutinním procedurám před nástupem nových pracovníků 

do  zaměstnání.  Z  těchto  zdrojů  lze  získat  jinak  nedostupné  osobní  informace,  prověřit 

kontakty  osoby  a  předejít  tak  nebezpečí  úniku  důležitých  informací  ke  konkurenci, 

případně analyzovat běžné chování subjektu ve společnosti. Klasickým představitelem je 

LinkedIn  (http://www.linkedin.com/) – sociální síť orientovaná na profesní kontakty. 

Její členové o sobě dávají záměrně k dispozici mnoho informací, často včetně kompletního 

profesního životopisu. Relevance zveřejněných informací může být verifikována ostatními 

členy sítě, u nichž lze získat i doporučení a další profesní i osobní kontakty.

Pro  novináře  se  sociální  sítě  stávají  alternativním,  ale  o  to  zajímavějším 

zdrojem informací, které je možné levně získat. V USA jsou v jejich využívání napřed, 

řada místních médií (například deník New York Times) má pro používání sociálních sítí 

vypracovanou  samostatnou  strategii  zahrnující  také  poměrně  důmyslný  etický  kodex. 

Profesionální  žurnalisté  by  měli  působit  objektivně  a  nestranně,  což  jim  výrazně 

komplikuje aktivitu na sociálních sítích. Veškerá snaha o objektivitu v oficiálních médiích 

může přijít vniveč, pokud se například uznávaný politický zpravodaj či komentátor stane 

na Facebooku příznivcem určité politické skupiny. Princip platí napříč všemi profesními 

sférami,  ani  v  rámci  sociálních  sítí  není  pro  jistou  část  lidí  přípustné  vypadnutí 

z profesionální role.

2. 3. 3   Bezpečnostní rizika

Velké  sociální  sítě  jako  jsou  MySpace  či  Facebook  se  potýkají  s  řadou 

bezpečnostních  rizik.  Obecně  platí,  že  čím  více  uživatelů  má  určitá  internetová 
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aplikace,  tím  je  větší  riziko  napadení. Většina  lidí  zaregistrovaných  na  jakémkoliv 

komunitním  serveru  si  mnohdy  ani  neuvědomuje  potencionální  nebezpečí.  Lidé  zde 

zveřejňují velké množství dat, jedná se převážně o osobní údaje a další informace, které lze 

označit za soukromé. Internet je ale v současnosti stále častěji využíván profesionálními 

hackery, jejichž internetové útoky jsou přesně cílené a finančně motivované. Internetové 

prostředí je zamořeno škodlivým softwarem, který je z velké části zaměřen výhradně na 

získávání citlivých informací, které útočník využívá k vlastnímu obohacení. Velmi často 

tak dochází k tzv. krádeži identity.

V elektronickém světě se krádeží identity rozumí zejména neoprávněné užívání 

získaných hesel,  kódů a uživatelských jmen. Tyto  důvěrné informace mohou hackeři 

hledat  ve  veřejně  přístupných  online  profilech  uživatelů.  Lidé  tráví  na  blozích,  online 

komunitách  a  stránkách  společenských  sítí  stále  více  času  a  ve  svých  profilech  často 

prezentují své koníčky, domácí mazlíčky, oblíbené celebrity nebo týmy - a příslušná slova 

běžně používají také jako hesla. Na základě zveřejněných informací na profilu pak může 

dojít  k snadnému prolomení  hesla.  Smyslem krádeže identity  je provedení  elektronické 

komunikace či transakce jménem jiné osoby, zpravidla za účelem obohacení. Nejcitlivěji je 

tato problematika vnímána ve finančním sektoru, kde se útočník snaží získat přihlašovací 

a ověřovací  údaje  s  cílem neoprávněně  manipulovat  s  finančními  prostředky  oběti.  Té 

kromě ztráty financí a chráněných informací hrozí i poškození dobrého jména, například 

při  použití  firemního  e-mailu.  Nebezpečné  je  také  zneužití  dnes  velmi  moderního 

elektronického podpisu. Celkově se jedná o vážná rizika, která ovlivňují důvěryhodnost 

elektronické komunikace.

Uživatelé  sociálních  sítí  jsou  bohužel  vhodnou  cílovou  skupinou  pro 

internetové hackery. Jsou zvyklí  na neformální komunikaci a často na sebe prozrazují 

věci,  které  by  obecně  známé  být  nemusely.  V  mnoha  případech  nedovedou  posoudit 

legitimnost komunikující  strany nebo hypertextových odkazů a řada z nich ani neví,  že 

jejich  soukromé informace  unikají  ven.  Ani portály  samotné nejsou příliš  bezpečné. 

V lednu roku 2008 unikly z komunitního serveru MySpace neveřejné fotografie uživatelů. 

Jednalo se o soubor velikosti 17 GB obsahující přes půl milionu fotek, který se dostal do 

veřejného  oběhu.  K  získání  těchto  dat  bylo  přitom  použito  poměrně  primitivního 

bezpečnostního  nedostatku.  Do přehrávače  prezentací  složených  z  fotek  stačilo  doplnit 

číslo profilu uživatele na MySpace a zobrazily se i fotky označené jako privátní. Řada z 
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nich byla přitom dost choulostivých.  Tento případ donutil provozovatele serveru zlepšit 

bezpečnostní  opatření,  ale  řada  drobných  podobných  incidentů  jak  u  MySpace,  tak  u 

konkurenčního Facebooku ukazuje, že  otázka bezpečnosti se stává velkým problémem 

v oblasti sociálních sítí.

Zcela  jiným  závažným  problémem  je  bezpečnost  dětí  a  mladistvých na 

sociálních  sítích.  O této  problematice  se  diskutuje  již  od  vzniku  samotného  internetu, 

věnuje se  jí  hodně prostoru a  vždy se objeví s  nástupem nových  technologií  a  služeb. 

K hlavním  rizikům  patří  internetová  šikana (obtěžování  dětí  prostřednictvím 

internetových  stránek,  mailových  a  SMS zpráv)  a  grooming (případy,  kdy se  dospělý 

seznámí  s dítětem  se  záměrem  je  sexuálně  zneužít).  Pro  mládež  jsou  nástroje  jako 

Facebook  důležitou  součástí  jejího  sociálního  života.  Zabránit  tomu,  aby  na  základě 

virtuálních  a  pozdějších  osobních  kontaktů  došlo  k případnému  ohrožení  dítěte 

samozřejmě nelze. Je třeba prevence, například důslednější kontrola věku uživatelů, nebo 

možnost  nabídnout  rychlé  a  přehledné  mechanismy  k detekci  a  hlášení  nevhodného, 

závadného či ilegálního obsahu. K tomu musí být k dispozici i fungující podpora, která se 

těmito problémy bude opravdu zabývat.

V  únoru  2009  se  konala  v  Lucembursku  konference  při  příležitosti  Dne 

bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day). Pořádala ji Evropská komise a její součástí 

bylo podepsání dohody největších reprezentantů na evropském trhu v oblasti komunitních 

a  sociálních  sítí.  Tato  dohoda  zavazuje  signatáře  k  implementaci  sedmi  pravidel 

bezpečnějšího síťování,  která  by měla  pomoci  k lepší  a  efektivnější  ochraně uživatelů, 

zejména těch nejmladších. „Komise vítá první evropskou dohodu o sociálních sítích. Je to  

významný  krok  směrem k Evropě,  kde  se  budou  naše  děti  při  surfování  na  stránkách 

sociálních sítí cítit bezpečněji.“ řekla  Viviane Redingová, komisařka EU pro informační 

společnost  a média.  „Potenciál  růstu  sociálních  sítí  v Evropě,  jejich  podpory  pro naše  

hospodářství a zvýšení interaktivity naší společnosti je nezměrný - budou-li jim ovšem děti  

a mladí lidé důvěřovat a mít ty správné nástroje k zachování bezpečnosti při navazování 

nových kontaktů a sdílení osobních informací online.“

2. 3. 4   MySpace vs. Facebook

Internetový  server  MySpace (http://www.myspace.com/) vznikl  v roce  2003 

a během krátké doby se stal jedním z nejvýraznějších globálních společenských fenoménů 
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současnosti. Již za první tři roky existence získal přes sto milionů registrovaných uživatelů 

a nastavil nové standardy v internetové komunikaci. Autory tohoto projektu byli  Thomas 

Anderson a Chris DeWolfe, kteří roku 2003 zahájili tvorbu jednoduchého komunitního 

internetového portálu. Thomas Anderson popisuje začátky MySpace takto: „Vlastně to šlo 

celé poměrně dost hladce.  Ani se nedá říct,  že bychom nějak dlouho strádali,  skutečně  

těžký byl asi jen měsíc.“ Hlavním faktorem úspěchu podle něj bylo, že základ týmu, který 

stál za spuštěním MySpace, tvořili lidé, kteří se dobře znali a měli za sebou dlouholetou 

spolupráci.

Jeho kolega  Chris DeWolfe přidává další důvody úspěchu:  „Neměli jsme ani  

žádné  náklady  spojené  s výrobou  obsahu  a  ani  žádné  náklady  spojené  s propagací  

a získávání nových uživatelů. Nepoužívali jsme tradiční marketingové nástroje. Na začátku  

jsme sami oslovili fotografy a kreativní lidi, aby byly stránky zajímavé. V počátku tvořil  

základ MySpace okruh umělců z Los Angeles, což vytvořilo atraktivní prostředí lákající  

další  lidi.“  V prvních  měsících  své  existence  vycházel  MySpace  z principu  „sněhové 

koule“, tedy čím větší portál je, tím rychleji roste. Zaměřil se na mladé kapely a umožnil 

hudebníkům a  dalším začínajícím  umělcům vystavit  zde  svou produkci  a  získávat  tak 

fanoušky zcela novým způsobem. Díky MySpace vzrostla popularita těchto umělců a řada 

z nich odstartovala svou kariéru.

Tím stoupla i známost a popularita samotného portálu, o který začala mít brzy 

zájem  řada  investorů.  Zájem  měly  největší  internetové  firmy  jako  Google,  Yahoo  či 

American Online. V červenci 2005 koupila MySpace za 580 milionů dolarů společnost 

News  Corporation,  kterou  vlastní  známý  mediální  magnát  Rupert  Murdoch.  Jeho 

mediální impérium je složeno z desítek deníků, magazínů a televizních stanic, navíc vlastní 

i  filmová studia (např.  20th Century Fox).  Prodej  vyvolal  vlnu negativních  reakcí,  což 

přiznal  i  jeden  ze  zakladatelů  T.  Anderson:  „Spousta  lidí  dostala  strach,  ale  brzy  to  

odeznělo. Lidé nyní vidí, že fungujeme lépe. Máme více prostředků na růst, lepší technické 

zázemí pro více kvalitních programátorů, kteří mohou pracovat na více projektech.“

Co  odlišuje  MySpace  od  podobných  internetových  projektů?  Princip 

neomezování kreativity svých uživatelů, tvrdí jeden ze zakladatelů Thomas Anderson. 

„Od začátku nám bylo jasné, že musíme nechat lidi používat síť tak, jak sami chtějí, že jim 

nesmíme omezovat možnosti založit profil pro cokoliv budou chtít. Lidé nám říkají, co by  
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chtěli a my to pro ně děláme. Tímto způsobem vzniká většina našich inovací.“ MySpace 

reaguje na nejnovější trendy v oblasti internetové komunikace a snaží se jim přizpůsobit. 

Například  po  velkém nárůstu  popularity  portálu  YouTube  umožnil  vkládat  videoklipy 

z YouTube  do  profilů  svých  uživatelů.  Podobně  jako  většina  serverů  klade  důraz  na 

jednoduchost, stručnost a výstižnost. MySpace se rychle stal jednou z nejpopulárnějších 

sociálních sítí na světě,  kterou využívají k šíření svého díla amatérští i profesionální 

umělci.

S rostoucí popularitou začíná být vlivným internetovým médiem a díky spojení 

s mediální  společností  R.  Murdocha může významně  ovlivnit  svět  kultury a  masmédií. 

Začínající  kapely  zde  prezentují  svoji  tvorbu,  amatérští  filmaři  mohou  publikovat  své 

krátké  snímky,  fotografové,  grafici  či  malíři  tady  představují  svá  díla.  Podobně  jako 

YouTube  i  MySpace  uzavřelo  řadu  smluv  se  známými  mediálními  agenturami,  které 

vlastní autorská práva na různé televizní programy. V ostré konkurenci dalších sociálních 

sítí  však  překvapivě  začíná  ztrácet  své  uživatele  a  přepouští  vedoucí  pozici  stále 

populárnějšímu Facebooku. V současnosti  je  MySpace  nejpopulárnější  ve  Spojených 

státech,  naopak  v Evropě  se  největším  růstem  návštěvnosti  může  pochlubit  Facebook. 

Kromě  těchto  dvou  dominantních  serverů  existuje  množství  menších,  avšak  o  to  více 

zajímavých alternativních sítí. Některé jsou určené pouze pro sdílení informací a zábavu, 

jiné pomáhají hledat práci, případně sdružují členy určitého etnika nebo skupiny.

Internetový portál  Facebook (http://www.facebook.com/) původně vznikl jako 

systém pro spolupráci  a výměnu  informací  mezi  vysokoškolskými  studenty.  Založil  ho 

americký student  Mark Zuckerberg 4. února roku 2004 na Harvardské univerzitě. Jeho 

originální název zněl „Thefacebook“ a jednalo se o aplikaci, na které  bylo možné uložit 

svůj  profil  s  fotografií  a osobními  informacemi.  Prvními  uživateli  byli  studenti  na 

Harvardu, kde se brzy stal Facebook velmi populárním. Postupem času došlo k spuštění 

a užívání serveru i u studentů dalších škol a univerzit ve Spojených státech. Facebook se 

masově  rozšířil  a  stal  se  součástí  života  amerických  studentů.  V prvních  letech  své 

existence byl  portál  otevřen pouze pro studenty a pracovníky vybraných škol, univerzit 

a organizací. Průkazem opravňujícím ke vstupu do systému byla platná emailová adresa 

v doméně příslušné instituce, která se používala ke komunikaci systému s uživatelem. To 

prakticky znemožňovalo vstup nežádoucím osobám.
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Až v listopadu 2006 došlo k úplnému otevření registrací a Facebook se stal 

univerzální komunitní službou pro jakékoliv uživatele. Za krátkou dobu si dokázal získat 

miliony příznivců a postupně se rozšířil po celém světě. Díky velkému úspěchu portálu se 

jeho autor Mark Zuckerberg stal již ve svých třiadvaceti letech miliardářem. Jeho jmění 

odhaduje renomovaný časopis  Forbes  na 1,5 miliardy  dolarů a  Zuckerberg,  který stále 

pracuje na pozici výkonného ředitele Facebooku, je nejmladším miliardářem historie, který 

si vše vydělal sám. Facebook v kategorii sociálních sítí pomalu dohnal svého hlavního 

konkurenta MySpace a v řadě zemí se již stal nejrozšířenější  internetovou sociální 

sítí. Jeho hodnota a význam stále roste, podle některých médií má cenu okolo 10 miliard 

dolarů. Na rozdíl od MySpace, které se zaměřuje především na oblast Severní Ameriky, 

Facebook se úspěšně etabloval v Evropě a nyní si získává oblibu i u českých uživatelů.

Úspěšnost a stále rostoucí popularita Facebooku je dobře patrná i z následujícího 

grafu,  který ukazuje celosvětový nárůst počtu uživatelů od spuštění služby v únoru roku 

2004 až na číslo 150 milionů uživatelů na konci roku 2008.

Graf 2: Počet uživatelů Facebooku v letech 2004-2008

2. 4   Wiki

2. 4. 1   Definice wiki

Pojem wiki pochází z havajštiny a jedná se o havajský výraz pro slovo rychlý. 

Ve světě internetu má slovo wiki několik významů. Označují se jím  publikační weby, 
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které umožňují každému uživateli snadno přidávat a měnit stávající obsah. Dále se 

pojmem  wiki  označuje  software,  který  takovéto  weby  vytváří.  Wiki  software  vznikl 

v komunitě vývojářů softwaru jako způsob psaní a diskuse o optimalizaci vývoje softwaru. 

Název  wiki  vymyslel  americký  programátor  Ward  Cunningham  podle  autobusové 

kyvadlové  dopravy na  letišti  v Honolulu.  Cunningham vytvořil  základní  koncepci  wiki 

a také první implementaci wiki systému. Jeho WikiWikiWeb (Portland Pattern Repository) 

vznikl  v roce  1995 jako  první  web,  jehož  obsah  mohli  vytvářet  a  editovat  samotní 

uživatelé. Od té doby se objevilo velké množství podobných wiki systémů, které nacházejí 

uplatnění ve veřejném webovém prostoru i v komerční sféře.

Wiki  často  slouží  jako  vnitropodnikové  báze  znalostí,  dobře  fungují 

v intranetech škol a používají se také pro znalostní management (knowledge management). 

Existuje řada odlišných implementací wiki systémů, z nichž každá se specializuje na jiný 

způsob  využití  a  upřednostňuje  specifické  funkce.  Wiki  technologii  nalezneme  dnes 

v mnoha intranetech velkých nadnárodních firem, které pochopily výhody wiki a využívají 

je  v  každodenní  praxi.  Nejvýznamnějším projektem založeným na principu wiki  je 

encyklopedie  Wikipedia,  která  tuto  technologii  zároveň  proslavila. Wikipedia je 

provozována na svobodném softwaru MediaWiki,  který patří  mezi nejpoužívanější wiki 

softwary. Kromě něho je k dispozici zdarma celá řada wiki softwarů pro různé platformy.

Celá wiki technologie je založena na snadném vytváření a aktualizaci stránek. 

Umožňuje  lehce  vytvářet  dokumenty  pomocí  jednoduchého  značkovacího  jazyka  za 

použití  webového  prohlížeče.  Jednoduché  wiki  systémy  umožňují  pouze  základní 

formátování  textu,  zatímco  složitější  používají  pro  vstup  online  WYSIWYG  HTML 

editory a integrují  možnost vkládání multimediálního obsahu. Na moderní wiki weby 

tak mohou uživatelé vkládat tabulky, obrázky, vzorce nebo jiné interaktivní elementy jako 

ankety či hry. Uživatel navíc může každou wiki stránku propojit pomocí odkazů s dalšími. 

Tím se z wiki stává skutečné hypertextové médium s navigačními strukturami. Každá 

stránka obvykle obsahuje mnoho odkazů na jiné stránky a ve větších wiki navíc existují 

hierarchické  navigační  stránky.  Odkazy  jsou  vytvářeny  užitím  formátu  odkazu  (link 

pattern).  Pokud  odkazovaná  stránka  neexistuje,  je  odkaz  obvykle  zvýrazněn  jako 

nefunkční. Přechod na takový odkaz otevře editační okno, které umožní uživateli napsat 

text nové stránky.
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Obecně není před přijetím stránky prováděna žádná kontrola a většina systémů 

wiki  je  otevřena  veřejnosti.  Zpravidla  není  vyžadována  ani  registrace  uživatele.  Velká 

svoboda a otevřenost je největší výhodou, ale zároveň i slabinou wiki systémů. Kritici 

tvrdí,  že  možnost  volné  editace  vede  ke  snížení  odborné  úrovně  publikovaných  hesel 

a k diktátu masového vkusu. S tím souvisí i vandalismus nebo úmyslná mystifikace. Proto 

v extrémních případech řada wiki systémů umožňuje některým privilegovaným uživatelům 

(správcům) určité stránky uzamknout, takže je ostatní uživatelé nemohou editovat. To je 

však  obecně  považováno  za  porušení  základní  filosofie  wiki  a  proto  se  tato  varianta 

používá jen ve velice omezené míře.

2. 4. 2   Wikipedia

2. 4. 2. 1   Historie projektu

Wikipedia  (http://www.wikipedia.org/) je  mezinárodní  projekt  internetové 

encyklopedie,  jejíž  obsah  může  tvořit  a  upravovat  jakýkoliv  uživatel  internetu. 

Hlavním cílem Wikipedie, která vznikla v roce 2001, je volně zpřístupnit veškeré lidské 

znalosti  všem  lidem  v  jejich  vlastním  jazyce.  Proto  k  původní  anglické  encyklopedii 

postupně  vzniklo  množství  dalších  jazykových  verzí.  Podle  posledních  údajů  (květen 

2009)  jich  existuje  266,  z toho  255  činných.  Česká  verze  (Wikipedie,  otevřená 

encyklopedie -  http://cs.wikipedia.org/) začala svou činnost 3. května 2002 a v současné 

době obsahuje zhruba 130 000 článků. Od svého vzniku se Wikipedia neustále rozšiřuje, 

vzniká vedle ní řada sesterských projektů a stává se významným informačním zdrojem, 

z něhož čerpají i tradiční média.

Wikipedia  byla  založena  15.  ledna  2001 jako  doplňkový  projekt  dnes  již 

neexistující  encyklopedie  Nupedia.  Zakladateli  obou projektů  byli  americký podnikatel 

Jimmy Wales a filosof  Larry Sanger, který později projekt opustil. Wales v roce 2003 

založil neziskovou nadaci Wikimedia Foundation, na kterou převedl autorská a vlastnická 

práva Wikipedie a jejich sesterských projektů. Nadace Wikimedia dnes spravuje a stará se 

o vybavení a provoz celé skupiny wikiprojektů. S jejich růstem se postupně rozšiřují řídící 

struktury, v některých státech vznikly národní sekce, které podporují rozvoj v příslušných 

státech  a  zabývají  se  konkrétními  problémy.  Se  stoupajícím  rozsahem,  návštěvností 

a významem  projektu  se  objevuje  i  řada  problémů.  Otevřenosti  Wikipedie  lze  snadno 
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využít  a  zneužít  k různým  účelům,  hrozí  útok  ze  strany  internetových  vandalů  nebo 

uživatelů,  kteří  se  snaží  prosadit  svoje  názory.  To  vše  negativně  ovlivňuje  kvalitu 

a důvěryhodnost Wikipedie.

2. 4. 2. 2   Principy fungování Wikipedie

Základním a nejdůležitějším funkčním prvkem každé wikistránky je  tlačítko 

editovat  (edit  this  page). Nachází  se na každé stránce a kliknutím na něj  se uživateli 

otevře editační okénko se zdrojovým textem stránky, který může upravit a posléze uložit, 

čímž  se  jeho  úpravy  okamžitě  zveřejní  a  jeho  verze  se  od  té  chvíle  zobrazuje  všem 

návštěvníkům. Neupravuje se přímo HTML kód, ale zdrojová podoba v tzv. wikitextu, což 

je jednoduchý jazyk, který se od běžného textu liší jen několika málo značkami. Protože 

tímto  způsobem by mohlo  dojít  k smazání  či  poničení  kvalitního  obsahu,  uchovává se 

u každé stránky historie editací (history), což je souhrn všech starších verzí článku. Když 

někdo stránku upraví, není původní verze smazána, ale pouze přesunuta do historie a je 

možné si ji kdykoli zobrazit nebo se k ní vrátit.

Pokud  tedy  některý  uživatel  záměrně  stránku  poškodí  nebo  vyprázdní, 

jakýkoli jiný uživatel může předchozí verzi snadno obnovit. Systém umožňuje i otevřít 

editaci a využít některé části starších verzí stránky. Tímto způsobem lze jednotlivé verze 

vzájemně porovnávat a zjistit, co všechno bylo v článku změněno. K tomu slouží speciální 

stránka sledující poslední změny (recent changes), na které se zobrazují všechny změny 

všech stránek na celé Wikipedii. Pravidelní uživatelé na této stránce tráví velké množství 

času  a  kontrolují  podezřelé  změny,  například  od  neznámých  či  nově  registrovaných 

uživatelů. Někteří uživatelé, kterým komunita důvěřuje, mají speciální práva a možnosti. 

Tzv.  správci mohou trvale nepřizpůsobivým uživatelům zablokovat možnost editace a to 

jak  pro  uživatelské  jméno,  tak  i  pro  IP  adresu  či  skupinu  adres.  Správce  může  také 

zamknout některé stránky a zabránit tak v jejich editaci všem uživatelům.

Na Wikipedii samozřejmě dochází ke komunikaci mezi jednotlivými uživateli. 

Každá  stránka  má  přidruženou  svou diskusní  stránku  (discussion),  na  které  lze 

provádět redakční poradu o článku. Kromě diskusí přímo u jednotlivých článků existují 

centralizované diskuse, kde se probírají záležitosti týkající se větších částí encyklopedie. 

Software také umožňuje poslat  mail  libovolnému uživateli  (který uvedl svou adresu ve 

svém  uživatelském  nastavení)  a  další  moderní  formy  komunikace.  Specifický  způsob 
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tvorby Wikipedie, při kterém neexistují formální řídící struktury a kontrolní procesy, nutí 

uživatele  k samoregulaci  systému.  Vzniká  určitá  komunita  starající  se  o  provoz 

a údržbu encyklopedie, jejíž hlavním cílem je dodržování určitých nepsaných pravidel.

2. 4. 2. 3   Kvalita a důvěryhodnost obsahu

Nejčastěji  uváděným  nedostatkem  Wikipedie  je  to,  že  žádná  vydavatelská 

autorita neručí za kvalitu a správnost obsahu. Ve snaze o důvěryhodnost obsahu Wikipedie 

byla vytvořena základní pravidla, která se snaží komunita dodržovat a prosazovat. Jedním 

z nich je pravidlo o nezaujatosti, tzv. nezaujatý úhel pohledu (NPOV - neutral point of 

view). Podle něho Wikipedie neslouží k hledání pravdy, ale pouze k nezaujatému popisu 

vnějšího  světa.  Články na  ní  musí  nezaujatě  prezentovat  všechny podstatné  názory  na 

příslušné téma, aniž by některý vydávaly za jedinou objektivní pravdu. Dalším pravidlem 

je zákaz původního výzkumu. Ten dovoluje na Wikipedii uvádět jen takové údaje, které 

již  byly  v  seriózním  médiu  dříve  zveřejněny  a  zabraňuje  propagaci  nových  vlastních 

myšlenek či názorů.

Požadavek  na  ověřitelnost  údajů  v  článcích  je  uplatňován  zejména 

u kontroverzních  témat.  Pravidlo  ověřitelnosti požaduje  u  všech  informací  odkaz  na 

důvěryhodný zdroj této informace. Informace, u kterých nelze uvést ověřitelný zdroj, ve 

Wikipedii nemohou být uvedeny. Pokud některý uživatel přidá do Wikipedie nezdrojované 

či na první pohled podezřelé informace, ostatní uživatelé se zpravidla pokusí tyto údaje 

doplnit či reformulovat tak, aby splňovaly zmíněná pravidla. Nemají-li k tomu dostatek 

informací  nebo  času,  označí  článek  jednou  ze  specializovaných  šablon,  která  ostatní 

čtenáře upozorňuje, že příslušný článek není důvěryhodný. V krajních případech mohou 

inkriminovaný  článek  smazat.  Kontroverzní  témata  jsou  samozřejmě  ohniskem mnoha 

sporů mezi uživateli, ale navzdory určitým problémům zatím pravidla fungují.

Otázkou  je  také  odborná  přesnost  předkládaných  informací. Pro  editaci 

článků  není  vyžadováno  jakékoli  vzdělání  a  editace  nejsou  kontrolovány  odbornými 

recenzenty,  takže i poctiví  uživatelé mohou nechtěně do článku vložit zásadní chyby či 

nepřesnosti.  Ovšem  přečte-li  článek  dostatečný  počet  ostatních  uživatelů,  je  vysoká 

pravděpodobnost, že si někdo chyby všimne a opraví ji. Podobně jako u většiny problémů 

spoléhá Wikipedie na jeho samovolné vyřešení. Odbornost informací by mohl zaručovat 

také fakt, že Wikipedie je velmi oblíbena u studentů všech typů škol. Velmi důležitá je 
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povaha hledaných informací. Při psaní odborné nebo vědecké práce by Wikipedia neměla 

být používána, ale například pro školní referát je ideálním zdrojem informací. Tento fakt 

potvrzují i průzkumy, podle nichž se stává častým zdrojem referátů a seminárních prací.

Zajímavý pohled na danou problematiku  nabízí  Lenka Hořínková Kouřilová, 

vyučující Kurz práce s informacemi na Masarykově Univerzitě:  „Osobně jako nevýhodu 

těchto otevřených encyklopedií vidím nepřítomnost odborného garanta obsahu a možnost 

subjektivních konotací. U svých diplomantů to nevidím ráda, ovšem pokud mám možnost 

sledovat  situaci,  objevuje  se  tento  trend čím dál  častěji  i  v  těchto  odborných pracích.  

Výhoda  elektronických  encyklopedií  je  podle  mne  v  prvotním  seznámení  s  neznámým 

fenoménem či problémem a v jejich praktičnosti, pokud se týká rychlé manipulace. Tištěné 

encyklopedie  jsou  pak  díky  odborným  radám  a  recenzím  garanty  skutečně  odborných 

informací, mám za to, že hesla jsou hlouběji propracována, ale nelze generalizovat. Na 

závěr bych dodala, že oba dva módy mohou vedle sebe smířlivě koexistovat,  každý má 

svoje výhody i nevýhody, ambivalentnost je zkratka charakteristikou každého média.“

Kvalita  a  důvěryhodnost  obsahu  Wikipedie  se  stala  objektem řady  studií, 

výzkumů  a  srovnání,  z  většiny  vyšla  překvapivě  pozitivně. V roce  2004  vyšel 

v německém časopise c’T článek Wikipedia gegen Brockhaus und Encarta, ve kterém byla 

porovnávána  kvalita  německé  verze  s  encyklopediemi  Brockhaus  a  Microsoft  Encarta. 

V celkovém  hodnocení  Wikipedie  zvítězila,  kvalita  byla  ohodnocena  3,8  bodu  z  pěti 

možných,  přičemž  obě  zbývající  encyklopedie  získaly  3,6  bodu.  Wikipedie  také  měla 

pokryto nejširší spektrum témat - 63 z 66 testovaných, Brockhaus měl 61 a Encarta 54. 

Značný ohlas v médiích získal článek prestižního vědeckotechnického časopisu  Nature, 

který v prosinci roku 2005 porovnával kvalitu odborných témat v anglické verzi Wikipedie 

a v internetové verzi slavné encyklopedie Britannica.

Nature oslovil skupinu nezávislých recenzentů, které požádal o kontrolu 42 párů 

hesel  z  obou  zmíněných  encyklopedií.  Jednalo  se  o  vědecká  témata  a  odborníci  byli 

požádáni o kontrolu jejich správnosti, aniž by přitom věděli, z jaké encyklopedie články 

pocházejí.  Výsledky studie byly překvapivé a pro Wikipedii  poměrně příznivé.  Dvojice 

hesel obsahovaly jen 8 větších chyb a to v každé encyklopedii čtyři. Recenzenti dále našli 

mnoho menších faktických chyb nebo zavádějících tvrzení - 162 ve Wikipedii oproti 123 

v Britannice. I když Wikipedie obsahovala více chyb než Britannica, rozdíl mezi nimi 
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nebyl nijak závratný. Wikipedie dokonce opravila několik chyb v samotné Britannice. Ta 

později tento výzkum zpochybnila, avšak časopis Nature si za svými závěry stojí.

2. 4. 2. 4   Budoucnost projektu

Wikipedia je bezpochyby velmi zajímavý a úspěšný projekt, který ukazuje, že 

neorganizovaná skupina internetových uživatelů může vytvořit  užitečný obsah.  Na 

rozdíl od řady jiných projektů nemá Wikipedia problémy s licencí a autorskými právy. Její 

obsah je zveřejňován pod svobodnými licencemi a při dodržení jistých podmínek je možno 

jej volně kopírovat a upravovat. Veškerý text je licencován za podmínek svobodné licence 

pro dokumenty (GNU Free Documentation License), která zaručuje, že i v případě zániku 

projektu bude moci obsah Wikipedie kdokoli dále volně šířit. Části obsahu nesplňující 

podmínky  svobodné licence  jsou  postupně  odstraňovány a  pokud možno  nahrazovány. 

V projektu se dbá, aby zveřejnění textů, obrázků a dalšího obsahu pod svobodnou licencí 

bylo v souladu se zákonnou ochranou autorského práva, což v těchto typech amatérských 

projektů nebývá vždy obvyklé.

Jedním z  rizik  budoucího  rozvoje  je  otázka  financování  projektu.  Nadace 

Wikimedia Foundation je financována ryze z dobrovolných darů, sponzorských příspěvků 

a grantů.  Z těchto zdrojů je financován každodenní provoz Wikipedie (servery,  hosting) 

a platy pro 23 stálých zaměstnanců, kteří jej zajišťují. Získané peníze jdou také na rozvoj 

a vylepšování  svobodného softwaru, na němž běží všechny projekty nadace  Wikimedia. 

Wikipedia zatím neobsahuje žádnou reklamu -  reklamní  partneři  by mohli  využívat 

finanční  tlaky k ovlivňování  obsahu článků a  mohlo  by dojít  k  ohrožení  nezávislosti. 

Wikipedia ve všech ukazatelích předvádí exponenciální růst, takže panují obavy, zda bude 

schopna získat zdroje k dlouhodobému úspěšnému nezávislému provozu.

Je paradoxem, že  přímým konkurentem Wikipedie (a obecně všech online 

encyklopedií) je jejich vlastní nosné médium internet. Na něm lze pomocí vyhledávače 

získat velké množství informací,  často daleko obsáhlejších a praktičtějších než jaké mu 

může Wikipedia nabídnout. Hlavními přednostmi encyklopedie jsou garance pravdivosti 

informací  a  absence  nepoužitelného  obsahu,  což  by  měla  zajistit  zmiňovaná  základní 

pravidla.  Velkou výhodou může být také jednotné prostředí Wikipedie.  Různé vzhledy, 

formáty písma i grafiky specializovaných webů mohou být pro mnohé uživatele a jejich 

prohlížeče nepříjemnou komplikací. Oproti slovníkům cizích slov se online encyklopedie 
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neomezují  na definici,  ale snaží  se uvést  širší  souvislosti.  Informace ve Wikipedii  jsou 

poměrně dobře vzájemně propojeny, což může být velmi užitečné například při rešerších.

V budoucnu pravděpodobně dojde u Wikipedie k  omezení jejího otevřeného 

modelu editace textů. Anonymní uživatelé už nebudou moci provádět v článcích změny, 

které by se okamžitě objevily na stránkách Wikipedie. Provedené úpravy budou schvalovat 

určení správci systému. Jasné a průhledné redakční řízení může a mělo by mít za následek 

odstranění všech manipulativních a ideologicky podbarvených článků. Otázka je, zda na 

posty správců zajistí  Wikipedia  opravdové profesionální  odborníky,  nebo jestli  zůstane 

u osvědčené  praxe,  kdy tuto  činnost  zastávají  komunitou  vybraní  uživatelé.  Zakladatel 

projektu  Jimmy  Wales,  kterého  časopis  Time  zařadil  v  roce  2006  do žebříčku  100 

nejvlivnějších lidí světa, chce vytvořit budoucí koncepci Wikipedie tak, aby neodrazovala 

uživatele od zapojení se do její tvorby.

Technické možnosti  umožnily,  že dnes kdokoli  s přístupem k internetu může 

produkovat  informace  o  čemkoli  a  učinit  je  masově  přístupné. Až  postupem  času se 

ukáže,  zda  pro  provozování  tak  radikálního  projektu  stačí  nadšení  amatérských 

internetových uživatelů a je-li opravdu možné získat kvalitní informace zdarma. Možnou 

budoucí  cestou  Wikipedie  je  rozšíření  mimo oblast  internetu.  Již  v roce  2004 vyšla 

německá verze na CD, později byla k dostání jako příloha časopisu PC World. Řadu let se 

diskutuje  o  tištěné  verzi  Wikipedie,  která  by  mohla  vycházet  i  jako  série  menších 

publikací.  Zakladatel  projektu  Jimmy  Wales  o  této  možnosti  prohlásil:  „Jednáme 

s několika  vydavateli  o  tom,  co  by  je  mohlo  zajímat.  Vždycky  mě  lákala  myšlenka  

encyklopedii  vytisknout,  protože  Wikipedia by  měla rozšiřovat  vědění  po  celém  světě  

a nejen lidem s připojením na internet.“

3.   Demokratizace masmédií

3. 1   Trendy v oblasti médií

3. 1. 1   Demokratický přístup médií

Jednou z výsad demokratického státního zřízení je, že každý občan má právo na 

svobodu  projevu  a  také  na  získání  pravdivých  informací.  Britský  odborník  na  média 

Graham Murdock  mluví  o  tom,  že  existuje  základní  občanské  právo na  kulturu,  které 
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zahrnuje právo na pravdivé informace, na osobní prožití a osobní zkušenost, na vzdělání 

a také právo na účast v mediálním vývoji. Demokratická společnost by měla být vždy plně 

a  pravdivě  informována.  K tomu je  ale  zapotřebí  přítomnost  nezávislých  a svobodných 

masmédií.  Každé  médium  je  určitým  způsobem  limitováno  –  veřejnoprávní  danými 

zákony  a  předpisy,  komerční  svou  finanční  situací.  Přesto  jsou  (alespoň  částečná) 

nezávislost a svoboda masmédií důležitými prvky demokracie.

Masová média  mají  ve společnosti  různé úlohy.  Často se  o nich  mluví  jako 

o „hlídacím psu demokracie“, který umožňuje komunikaci a zároveň cosi sám komunikuje. 

Tím, že média na něco poukazují či něco analyzují, současně upoutávají k témuž problému 

pozornost  diváka.  Společnost  vnímá  média  jako  významného  prostředníka  mezi 

soukromou a státní  sférou,  jako faktor,  který je  schopen vykonávat vůči  státu a jeho 

byrokracii  jakousi  neformální,  ovšem  účinnou  kontrolu. Stát  musí  být  vystaven 

kontrole, kterou by měli vykonávat občané a daňoví poplatníci prostřednictvím masmédií 

hájících jejich zájmy. Hlavně veřejnoprávní média by měla být garancí demokracie. Měla 

by dodržovat morální společenské hodnoty, což s sebou nese určité závazky.

V demokratických  zemích  jsou  média  jedním z nástrojů,  s  jehož  pomocí  lze 

zprostředkovat osvědčené hodnoty co nejširší veřejnosti.  Média mají  určité společenské 

poslání a lidé jejich prostřednictvím mají možnost sebevyjádření. V otevřené společnosti 

při konkurenčním prostředí média nemohou být  úspěšná, když budou lidem říkat,  co si 

mají  myslet.  Musí  nabízet  podněty  k  tomu,  o  čem  přemýšlet.  Velkým  pozitivem 

sdělovacích  prostředků  je  schopnost  vysvětlit  lidem  zdánlivě  složité  problémy 

a přinášet informace z míst, která jsou pro veřejnost těžko přístupná. Média (a lidé 

v nich působící) jsou dnes stabilizátorem společenského mínění.

Tradiční média, jak je uvedeno v mnoha příkladech v první části práce v jejich 

historii,  se  v  přelomových  dějinných  okamžicích  stala  významným  faktorem 

demokratizace  a  přispěla  k stabilizaci  a  rozvoji  společnosti.  V mnoha  případech  však 

média  sloužila  (a  stále  slouží)  k  realizaci  mocenských  záměrů různých  zájmových 

skupin, které je využívají ke svému prospěchu a dělají z nich nástroj k dosažení svých cílů. 

Současná masmédia také někdy začínají podléhat tzv.  mediokracii. Termín mediokracie 

znamená nadvládu hromadných sdělovacích prostředků, které generují obrovské množství 

informací  a  snaží  se  získat  pozornost  veřejnosti.  Dochází  k zahlcování  společnosti, 
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prosazování určitých názorů, manipulaci s myšlením, rostoucí dezinformaci a lžím. Proto 

je zároveň potřeba i kontrola samotných masmédií.

Tu by měli prostřednictvím novodobých médií a internetu provádět sami jejich 

uživatelé.  Internet  k tomu  má  všechny  dostupné  předpoklady.  Jeho  výhodou  je 

individuálnost (snadno může být  daná informace určena pouze jedné osobě nebo určité 

skupině),  interaktivita  (zpětná  a  přímá  reakce  čtenáře)  a  samozřejmě  vzájemná 

propojenost. To vše vede k podstatně intenzivnější komunikaci mezi adresáty a odesílateli 

zpráv, pluralitě názorů a k jejich lepší přístupnosti. Současná informační společnost se od 

té  tradiční  liší  ve  svém  přístupu  k informacím.  Dostupnost  informací je  dnes  na 

mnohonásobně  vyšší  úrovni,  než  tomu bylo  před  zhruba  deseti  lety.  Internet  nesporně 

podporuje demokratický rozvoj společnosti, protože umožňuje veřejnosti svobodný přístup 

k informacím. Zároveň však umožňuje šířit antidemokratické názory.

S rozvojem internetu  úzce souvisí  i  rozvoj  moderních technologií,  které  se 

stávají hybnou silou ve sféře průmyslu i služeb. Ekonomická stabilita státu je do značné 

míry  podmíněna  technologiemi,  které  daná  země  má  k  dispozici,  a  tak  se  přítomnost 

počítačů  a dalších  produktů  informační  společnosti  bohužel  výrazně  podílí  na 

prohlubování rozdílů mezi vyspělými státy světa a těmi rozvojovými. Rozvoj informační 

společnosti  může  být  sám o sobě demokracii  stejně užitečný jako neužitečný.  Jako ve 

většině případů, i zde záleží především na aktivitě, motivaci a hodnotových preferencích 

všech  zúčastněných  stran,  tedy  států,  masmédií  a  uživatelů.  Demokracie  je  výsledek 

svobodné  debaty  všech  zainteresovaných  stran.  Rozvoj  internetu  a dalších  produktů 

významně  přispěl  k demokratizaci  společnosti,  která  následně  pomáhá 

k demokratizaci masmédií.

3. 1. 2   Konkurence médií

Na konci minulého století se k základním sdělovacím prostředkům, jakými jsou 

televize, rozhlas a tisk, přidal také internet. Po roce 2000 došlo k jeho masovému rozšíření 

a  zpravodajství  se  stalo  náhle  mnohem  rychlejší  a  dostupnější.  Okamžitě  se  objevily 

prognózy, které předpovídaly v brzké době (často používaný byl magický rok 2010) konec 

denního tisku. Dnes je již jasné, že k takovému revolučnímu scénáři nedojde. Vydavatelé 

tisku rychle zareagovali na vzniklé změny a přizpůsobili se požadavkům čtenářů. Přesto se 

stále  objevují  zprávy o  konci  či  hrozícím konci  řady deníků.  Zvláště  v USA skončilo 
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v poslední  době několik  významných  deníků.  Jedním z nejznámějších  byl  150 let  starý 

deník  Rocky  Mountain  News,  který získal  za  posledních  deset  let  hned čtyři  pulitzery. 

Podle mediálních odborníků jsou hlavními viníky jejich zániku internet a finanční krize.

Současná hospodářská krize má jistě velký podíl na potížích tištěných médií, 

ovšem většina zkrachovalých deníků měla problémy již před krizí. Většinou se dostaly do 

potíží kolem roku 2000 a od té doby byly ztrátové. Nynější finanční krize tedy ztrátu ještě 

prohloubila, ale nezpůsobila. Větší podíl mají jistě internet a novodobá média s ním spjatá. 

Publikování zpráv na internetu zcela jistě snižuje čtenost tisku. Ovšem postupem času se 

mění i samotný internet, který se z původně textového média stal multimediálním. Tím 

se  značně  rozšířil  počet  kanálů,  jakými  se  média  ke  konzumentům  dostávají  a  ke 

klasickému obsahu přibyly nové multimediální  formy.  Díky tomu se v ohrožení ocitly 

také  televize  a  rozhlas.  Obecně  došlo  v posledních  letech  k výraznému  propojení 

tradičních a novodobých internetových médií.

Všechna  média  se  dnes  vzájemně  prolínají  a  dochází  mezi  nimi  k  ostrým 

konkurenčním bojům. Všichni se snaží získat co největší počet konzumentů. Postupně se 

však mění vztahy mezi hlavními partnery na mediálním trhu. Majitelé autorských práv, 

vysílací společnosti, vydavatelé či reklamní agentury, ti všichni vnímají zásadní změny na 

mediálních a zábavních trzích, které je nutí k vytvoření úplně nových obchodních strategií. 

Mění  se  chování  zadavatelů  reklamy,  kteří  kladou stále  větší  důraz  na měřitelnost  a 

ověřitelnost  dopadu  reklamy.  Průzkumy  jednoznačně  ukazují  jejich  rostoucí  ochotu  k 

testování nových formátů a nových kanálů pro reklamu. Studie z posledních let uvádějí, že 

televize  byla  v oblasti  reklamy méně efektivní  než dříve.  Naopak nejvíce se pozornost 

spotřebitelů přesunuje na internetové vyhledávače a jiné formy internetové reklamy.

Internet se také postaral o změnu struktur distribučních nákladů. Na rozdíl 

od  tištěných  médií  se  prakticky  nic  neplatí  prostředníkům  (jako  jsou  trafikanti 

a distributoři) a samozřejmě odpadá největší náklad, jímž je papír. Na druhou stranu jsou 

větší  náklady  na  technickou  stránku  věci  a internetovou  konektivitu.  Mezi  laickou 

veřejností  často  převládá  mylný  názor,  že  provozovat  internetové  médium  téměř  nic 

nestojí.  Ovšem při  provozu profesionálních  serverů  je  třeba  mít  kvalitní  technologické 

zázemí, řádnou konektivitu, pravidelný upgrade opotřebovaného hardwaru a tým techniků, 

kteří  se postarají  o softwarové updaty.  A k tomu náklady na vlastní  vývoj  redakčního 
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systému. Přesto jsou dnes  náklady na provoz internetového média nižší, než náklady 

na provoz tištěného.

I internetový obsah už je obtížné vytvořit levně a v hlavních tržních segmentech 

zpravodajství  je  třeba  použít  poměrně  drahé  produkty  jako  je  třeba  video.  Cena 

internetového obsahu stoupá rychleji, než výnosy z reklamy. Internetová inzerce sice 

roste, ale příliš pomalu na to, aby vyrovnala zvýšené výdaje na obsah, který by se kvalitou 

měl rovnat tradičním médiím. Zatímco pozornost spotřebitelů se přesunuje k novodobým 

internetovým médiím, zdroje zisku prozatím zůstávají u tradičních forem. Postupně ovšem 

vzniká tlak na změnu zdrojů zisku a  obchodního modelu.  Internet jako celek sice 

reklamně  roste,  pravděpodobně  také  na  úkor  tisku,  získané  peníze  se  ovšem  široce 

rozprostřou.  Velké části  těchto financí nemíří  na zpravodajská média,  ale na freemaily, 

vyhledávače a další podobné služby.

Internetu se podařilo mírně odčerpat reklamu tisku, na význam a rozsah 

televizní reklamy však zatím nedosáhl. Současná reklama na internetu je převážně buď 

bannerová nebo textová. O těchto podobách reklamy se tvrdí, že neumí předat zákazníkovi 

emoci. Řešením je videoreklama, která se začíná zvolna prosazovat a zdá se, že má před 

sebou velkou budoucnost. Její nevýhodou jsou však stále příliš vysoké pořizovací náklady, 

které  inzerenty  odrazují.  Stále  častěji  se  také  mluví  o  placeném  obsahu,  speciálním 

odvětvím pak mohou být  mobilní  odnože obsahu zpoplatněné paušály či  za čtení  a za 

stránku. Část inzertních příjmů mohou představovat nejrůznější placené obsahové služby 

pro firmy,  jako jsou zápisy do nejrůznějších  katalogů,  přehledů a  databází.  Významně 

poroste také role tzv. uživatelsky generovaného obsahu, u něhož se minimalizují náklady 

na jeho pořízení.

3. 1. 3   Integrace médií

Tradiční  i  novodobá  masmédia  jsou  v současné  době  významně  propojena, 

navzájem se prolínají a dochází u nich (i mezi nimi) k různým způsobům integrace. Ta 

probíhá  v několika  podobách.  Zcela  zjevná  je  integrace  technologická,  založená  na 

propojování různých typů médií. V diplomové práci je uvedeno mnoho příkladů toho, jak 

tradiční média vstupují na internet a naopak jak se obsah internetu dostává do tradičních 

médií. Vývoj neúprosně směřuje k integritě, jednotlivá zařízení postupně pokrývají stále 

více  funkcí. Mobilní  telefony umožňují  prohlížení  webu,  hudební  přehrávače  dostávají 
74



obrazovky,  online video lze spolu s dalším obsahem webu přehrávat i v televizoru.  Vše 

směřuje k vzniku  univerzálního nástroje, který dokáže volat, fotit,  zobrazovat internet, 

přehrávat hudbu a sledovat televizní a rozhlasové stanice. To vše na kvalitním a dostatečně 

velkém displeji, který bude zároveň co nejmobilnější.

Integrace však není jen doménou hardwaru. Na internetu dochází ke slučování 

nejrůznějších  služeb  do  univerzálních  rozhraní. Například  Google  nabízí  jednotné 

rozhraní pro správu svých aplikací jako je e-mail, Blogger, on-line kancelářská sada Docs, 

přizpůsobitelná domovská stránka iGoogle a další. Na sociální sítě zase můžou uživatelé 

vkládat videa nebo fotografie z různých specializovaných serverů. V brzké budoucnosti se 

dá  očekávat  rozvoj  systémů jednotného přihlašování. Integrace  aplikací  novodobých 

médií  je opodstatněná a důležitá,  protože spravovat několik oddělených služeb naráz je 

časově náročné a  vyčerpávající.  Zvláště  když  každá z nich pracuje s  jiným rozhraním. 

Myšlenka  existence  globálního  jednotného  loginu  je  utopická,  ovšem  jednoduchost 

a přehlednost jsou důležitými aspekty nejen internetového světa.

Velmi diskutovaným tématem je v současnosti integrace vlastnických struktur 

médií. Během posledních dvaceti let prošla struktura vlastnictví médií radikální proměnou 

způsobenou změnami  v zákonech  regulujících  média.  Před  těmito  změnami  byly  různé 

druhy médií vlastněné mnoha samostatnými mediálními společnostmi. V posledních letech 

ovšem  dochází  k rychlému poklesu  počtu  mediálních  společností.  Menší  firmy  pod 

tlakem konkurence  postupně  zanikají,  navzájem se slučují  nebo jsou koupeny velkými 

mediálními giganty. S pokračujícím slučováním je pro zbylé menší podniky stále obtížnější 

čelit  konkurenčnímu prostředí a i oni se integrují do korporací.  Výsledkem je, že dnes 

většinu médií vlastní několik významných globálních společností.

Tito mediální giganti mají ve svých rukou obrovskou moc, což vyvolává silné 

kritiky. Podle některých prognóz bude za pár let 85 % světových médií pod kontrolou tří až 

pěti společností. V některých zemích se tento trend již potvrzuje. Americký mediální trh je 

dnes  ovládán  necelými  dvěma tucty obřích  společností.  Ovšem hudební  trh  již  v USA 

ovládá  pouze  pět  hudebních  značek  (konkrétně  Universal  Music  Group,  BMG,  Sony 

Music, Warner Music Group a EMI), která pokrývá 84,8 % trhu. A podobná situace může 

být  brzy  také  v oblasti  masmédií.  Vlády  ve  vyspělých  zemích  většinou  upřednostňují 

komerční,  na  zisk  zaměřenou  mediální  politiku,  která  uvolňuje  limity  regulující 

75



vlastnictví médií. Přičemž problematika vlastnictví médií je pro budoucí vývoj masmédií 

velmi důležitá.

Ve většině vyspělých  zemí  se  začíná  vlastnictví  novin koncentrovat  do úzké 

skupiny majitelů, což má za následek mimo jiné slučování a zánik mnoha deníků. V USA 

dnes existuje o šest  set  deníků méně než před osmdesáti  lety a  pokles dále  pokračuje. 

Polovinu  celostátního  nákladu  kontroluje  zhruba  deset  velkých  společností.  V případě 

rádia je situace ještě dramatičtější. Před deregulací vlastnil největší rádiový konglomerát 

přibližně 75 stanic, zatímco dnes společnost vlastní přes 1 200 stanic. Během následných 

fúzí  klesl  počet  vlastníků  rádií  o 34 %.  A u televize  vysílá  pět  největších  amerických 

kabelových společností program pro 74 % všech zákazníků v zemi. Na většině mediálních 

trhů také  skupiny největších firem kontrolují  většinu všech příjmů a rozdělují mezi 

sebe až 90 % všech zisků z reklamy.

Zmenšování počtu vlastníků má vliv i na produkci. Bohužel se často stává, že 

produkce  velkých  a  koncentrovaných  společností  je  jednotvárná  a  sterilní.  Většina 

informací, které se k veřejnosti dostávají prostřednictvím profesionálních médií, pochází 

téměř výhradně z několika stejných zdrojů. Tento fakt ztenčuje nabídku názorů a brání 

novým  nezávislým  myšlenkám  zaznít  v  hlavním  proudu.  Mediální  magnáti  mohou 

prostřednictvím svých společností určovat, co může či nemůže veřejnost vidět a slyšet, což 

ohrožuje  demokratizaci  masmédií.  Zpravodajská  produkce  těchto  společností  může  být 

ovlivněna jejich zájmy a odlišné nebo kritické informace mohou být potlačovány. V době 

téměř  nekonečných  možností  komunikace  by  nemělo  dojít  k situaci,  aby  úzká  skupina 

korporací kontrolovala tok informací.

Ubývá  také nezávislých  produkčních  společností,  které  vyrábějí  televizní 

pořady.  Globální  společnosti  působí  na všech  možných  mediálních  trzích  a představují 

produkční systém s bezkonkurenční integrací.  Dodávají obsah, jako jsou filmy, televizní 

pořady či sportovní přenosy a prodávají tento obsah veřejnosti a inzerentům v novinách, 

v éteru nebo na kanálech kabelové televize. A také provozují distribuční systém, přes který 

se  obsah  dostává  k zákazníkům.  Shrneme-li  to,  tak  globální společnosti  produkují, 

financují,  vysílají  na  svých kanálech  a  celosvětově  přenášejí  vše,  co  projde  jejich 

distribučním systémem.

3. 1. 4   Komercionalizace médií
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Jedním  ze  současných hlavních  rysů  masmédií  je  však  jednoznačně  jejich 

komercionalizace, ať již se týká jejich obsahu nebo chování. V současné době jsou média 

(s výjimkou veřejnoprávních) především průmyslovým odvětvím,  které se orientuje na 

své ekonomické přežití a na generování zisku. Média jsou jedním z nejdynamičtějších 

průmyslových  odvětví,  což  s  sebou nese  určité  typy  jednání,  které  jsou  příznačné  pro 

ekonomicky zdatná prostředí. Kvůli maximalizaci zisků mnohdy dochází ke zkreslování 

a upravování reality nebo určování toho, co je důležité a co nikoliv. To má za následek 

četné  diskuse  o  tom,  že  média  kazí  vkus,  podporují  růst  násilí  ve  společnosti,  vedou 

k cynismu, bezohlednosti, manipulují veřejností a potlačují slabší názorové proudy.

Ve  vývoji  médií  dochází  ke  střídání  období,  ve  kterých  dočasně  převládá 

demokratická nebo komerční  poloha.  Významným faktorem  demokratizace se  média 

stávají v přelomových dějinných okamžicích a v takových chvílích je jejich ekonomická 

povaha  málo  významná.  V určitých  obdobích  zase  média  téměř  veškeré  své  počínání 

podřizují tvorbě zisku a dochází k jejich výrazné  komercionalizaci. V dějinách médií je 

několik období komercionalizace. Za první můžeme považovat dobu vzniku a rozvoje tzv. 

masového tisku v první třetině 19. století. V této době se poprvé začaly ve Francii, Anglii 

a USA  objevovat  tituly  s  vyššími  náklady,  které  byly  prodávané  za  nízkou  cenu 

a obsahovaly jednoduché a snadno stravitelné obsahy.

Jedním z  rysů  těchto  „šesťákových  novin“  bylo,  že  stavěly  zprávu  tak,  aby 

vyhovovala vkusu, zájmům a čtenářským návykům méně vzdělaných vrstev společnosti. 

Druhá vlna přišla na přelomu 19. a 20. století. Je pro ni příznačný rozvoj bulvárního tisku 

a cílené náborové a  věrnostní kampaně zaměřené  na čtenáře.  Z této  doby také pochází 

nový  způsob  určování  cen  reklamy,  která  se  tvořila  podle  nákladu,  tedy  podle  počtu 

oslovených čtenářů. Výnosy z reklamy tehdy představovaly jediný skutečný příjem novin 

a velikost nákladu se stala pro inzerenty rozhodujícím ukazatelem. Tento princip existuje 

dodnes.  Tvrdý  boj  o  čtenáře  měl  za  následek  kritiku  médií  od  představitelů  církví  či 

školství a jednotlivé vlády začali zvažovat regulaci médií. Pod tímto tlakem začaly vznikat 

kodexy žurnalistiky, jejichž smyslem bylo poskytnout novinářům návod k jednání.

Třetí důležitá vlna komercionalizace médií je spojena s deregulací televizního 

vysílání, která začala v 50. letech 20. století  ve Velké Británii  a postupem času prošla 

většinou evropského kontinentu. V 90. letech se poté stala určujícím trendem mediálního 
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vývoje  také  u  nás.  Postupem  času  došlo  k  výraznému  zesílení  vlivu  ekonomické 

globalizace na média,  která přestala mít  národně reprezentativní  funkci a definitivně se 

vymanila z rámce národních ekonomik.  Na počátku 21. století se již komerční média 

zřetelně orientují na vlastní ekonomické přežití a tomu podřizují své chování. Jde jim 

v první  řadě  o zhodnocení  vložených  prostředků,  soustředí  se  na  přilákání  a  udržení 

pozornosti příjemců a na optimalizaci poměru mezi náklady a výnosy.

Tato komercionalizace masmédií má za následek oslabení demokratizační role 

médií. Postupně se stírá hranice mezi veřejným a soukromým prostorem, jednotlivá témata 

(jako je  třeba  politika)  se  stále  více  personalizují  a  v  mediální  prezentaci  společensky 

významných  témat  nejde  o  střet  koncepcí  a  přístupů,  nýbrž  o  konflikty  a  animozity 

jednotlivců.  Ubývá  odborných analýz  na úkor emotivních  příběhů,  problémy a jevy se 

zjednodušují a podávají jako střet mezi dobrem a zlem, drama nebo akční film. Převažují 

informace bulvárního charakteru, jako jsou senzace, aféry, katastrofy a zmenšuje se prostor 

pro obyčejné sdělení. Hlavním kritériem je udržet pozornost publika. Sledovanost a čtivost 

je klíčovým artiklem, který získá médiím zájem inzerentů.

Práce s  publikem se zřetelně  profesionalizuje  a  občané jsou médii  vnímáni 

jako  konzumenti  a  spotřebitelé.  Dnešní  masmédia  ovládají  vydavatelé,  vysílatelé  a 

inzerenti,  kteří  z nich  ekonomicky  profitují.  Dalším  významným  okamžikem  je 

nastupující digitalizace televize a rozhlasu. Start digitálního vysílání umožní i u nás vznik 

fungujícího  digitálního  trhu  s  plným  portfoliem  obrazových  i  zvukových  produktů. 

Digitalizace  změní  chování  diváků  i  zadavatelů  reklam.  V  nových  podmínkách  bude 

rozhodovat kromě technické stránky věci pouze produkt a jeho marketing. Mediální trh se 

také  daleko  přehlednějším  způsobem  rozdělí  na  poskytovatele  (majitele  technických 

prostředků) a provozovatele (majitele vlastních produktů a formátů).

3. 2   Aktivita uživatele

3. 2. 1   Obsah vytvářený uživatelem

Nástup  novodobých  internetových  médií,  které  jsou  podrobně  popsány 

v předchozí části diplomové práce, změnil původně pasivní vztah uživatele k médiu na 

vysoce  aktivní a umožnil  uživatelům  výrazněji  proniknout  do  světa  žurnalistiky. 

Celosvětové rozšíření osobních počítačů a stále se zrychlující připojení k internetu s sebou 
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přineslo rozvoj nových technologií  umožňujících hlavně mladé generaci  nové možnosti 

publikování a seberealizace. Přístup k těmto novým kanálům a zařízením se samozřejmě 

geograficky liší podle infrastruktury jednotlivých zemí. Obecně lze ale říci, že novodobé 

technologie (jako jsou mobilní telefony, videokamery či různá kapesní zařízení typu PSP 

(PlayStation  Portable)  a  iPod)  jsou stále  levnější,  snáze  ovladatelnější  a dostupnější. 

Prostřednictvím těchto technologií se původně pasivní konzumenti stávají aktivními autory 

a mají možnost (spolu)vytvářet obsah masmédií. Tradiční média se naopak učí s amatéry 

koexistovat a efektivně využít jejich tvorbu.

Fakt,  že  uživatel  může být zároveň i  tvůrce obsahu,  je  jedním z hlavních 

charakteristických  rysů  demokratizace  masmédií.  Za  tzv.  obsah vytvářený  uživatelem 

(User  Generated  Content) považujeme  obsah,  který  je  veřejně  dostupný  v prostředí 

internetu,  vzniká  neprofesionální  cestou  a  s  určitou  dávkou  kreativity.  V  některých 

případech se pro jeho pojmenování používají i označení vlastní či osobní publikování (self-

creating) nebo  sebevyjádření  (self-expresion).  Takto  vzniklý  obsah  je  v drtivé  většině 

případů  k dispozici  zdarma  a  bez  přímých  plateb  jeho  poskytovatelům. Oproti 

tradičním médiím, ve kterých publikují placení profesionálové, je zde vše v režii uživatelů 

-  amatérů.  Jejich  potenciál  si  tradiční  média  uvědomují  a snaží  se  uživatele  zapojit 

prostřednictvím weblogů nebo domácího videa a jimi vytvořený obsah pak vhodně využít.

Zajímavým aspektem při publikování amatérů je také určité potlačení autorské 

pozice. V prostředí tradičních médií probíhá komunikace většinou pouze jedním směrem 

a to  od vysílatele  (autora)  k  příjemci  (uživateli).  Příjemce  ale  nemá možnost  okamžité 

přímé  interakce.  Zatímco  u novodobých  médií  je  vysílatel  informace  (například  autor 

weblogu) v přímém kontaktu s příjemci, kteří se zároveň mohou stát sami vysílateli. A to 

tím,  že  napíší  pod článek  zajímavý komentář  obsahující  hodnotný odkaz  nebo vytvoří 

navazující příspěvek na jiném weblogu, který obohatí o další informace nebo přidají video 

například z YouTube. Tyto příspěvky mohou být hodnotnější než primární zdroj, tedy to co 

původně autor publikoval. Samotný autor může díky zpětné vazbě od uživatelů objevit 

další informace a rozšířit (případně změnit) svůj pohled na danou problematiku. Z autora 

se prostřednictvím novodobých internetových médií zároveň stává i konzument.

Rozsah uživatelem generovaného obsahu je značný – lidé píší  komentáře  na 

zpravodajských  serverech,  hesla  do  encyklopedie,  vkládají  a  sdílejí  fotografie  a  videa, 
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zakládají  weblogy  a  mohou  se  dostat  až  k  velké  publikační  činnosti,  kdy  vydávají 

samostatné zprávy či přímo knihy. Současné webové aplikace typu 2.0 vychází uživateli 

technologicky  vstříc  a  umožňují  mu  vybrat  si,  jaké  informace  a  v jaké  podobě  uvidí. 

Zásadním aspektem je sociální propojenost internetu. Uživatelé mají možnost navzájem 

své příspěvky komentovat, hodnotit a upravovat do jiných podob. Značný význam v dalším 

šíření  mají  vybudované sociální  sítě,  jejichž prostřednictvím často  dochází  k vytváření 

a soustřeďování  zájmových komunit.  Problémem  přílišné  aktivity  uživatelů  může  být 

informační zahlcení - velké množství nekvalitních či nerelevantních příspěvků znehodnotí 

přínos těch kvalitních. Nakonec může dojít k zániku těchto hodnotných příspěvků.

3. 2. 2   Publikování uživatelského obsahu

Zpravodajství tradičních sdělovacích prostředků se v současné době již neobejde 

bez fotografií  a videozáběrů,  které poskytují  médiím řadoví členové veřejnosti.  Pomocí 

mobilních telefonů a videokamer dovedou uživatelé, kteří se ocitnou v místě nebo blízkosti 

nějaké události,  rychle  a levně natočit  záběry či  vyfotografovat  probíhající  scény.  Tyto 

amatérské záběry jsou samozřejmě mnohem aktuálnější než ty, které natočí profesionálové 

po pozdějším příjezdu na místo události. Často se tedy stává, že  amatérské záběry jsou 

použity jako hlavní materiál ve večerním zpravodajství televizních stanic a objevují 

se  na titulních  stranách denního tisku.  Veřejnost  převzala  proces  sbírání  primárních 

informací  do  dosud  nepředstavitelné  míry.  Dochází  k historickému  mezníku  ve  vývoji 

médií, zrodu skutečného občanského reportéra a k výrazné demokratizaci masmédií.

Nejvýrazněji dochází k publikování a využívání uživatelského obsahu v USA. 

Podle  průzkumu,  který  provedla  společnost  Bivings  Group,  přesně  58  % z  deníků 

vydávaných  v  USA  nabídlo  nějaký  typ  uživatelem  generovaného  obsahu  v  průběhu 

posledních  pěti  let.  Mnoho titulů  také  nabídlo  uživatelům příležitost,  aby komentovali 

popisované  příběhy.  Podíl  obsahu  tvořeného  uživateli  v  médiích  navíc  stále  roste, 

například mezi roky 2006 a 2007 stoupl více než dvojnásobně. Mnoho deníkových webů 

také zrušilo bezplatnou nebo placenou registraci umožňující shlédnout dodatečný obsah. 

Roku 2008 činil poměr obsahu, který vyžaduje registraci, pokud si čtenáři chtěli přečíst 

celé články jen 11 % proti 29 % v roce 2007.

Nejvíce se uživatelský obsah objevuje u katastrof a válečných akcí. Kupříkladu 

teroristické  útoky v londýnském metru  z  července  2005.  Občané,  kteří  se  ocitli  poblíž 
80



atentátů,  většinou  obyčejní  cestující  v  metru,  poskytli  nesmírně  rychle  sdělovacím 

prostředkům  informace,  které  určily  úhel  pohledu  sdělovacích  prostředků.  Pouhých 

několik  minut  po  atentátech  byly  zpravodajské  velíny  v  médiích  po  celém  Londýně 

zaplaveny fotografiemi a videozáběry přímo ze scény atentátů. Helen Boadenová, šéfka 

zpravodajství BBC, charakterizovala vzniklou situaci jako „nový svět a naprostou změnu“. 

Je  přesvědčena,  že  rostoucí  interakce  mezi  veřejností  a  novináři  mění  sdělovací 

prostředky k lepšímu. „Dokazuje to, že je mezi diváky a námi pozoruhodná míra důvěry 

a vede to k vzniku daleko důvěrnějšího vztahu než dříve.  Ukazuje  to, že se mezi médii  

a veřejností vytváří docela pevné pouto. Potvrzuje to každá další významná událost.“

John  Ryley,  editor  Sky  News,  konstatuje:  „Nové  technologie  umožňují  

demokratizaci zpravodajství. Zpravodajské týmy se tam většinou dostanou, až když je po 

všem,  avšak tyto  záběry ukazují,  jak se  události  přímo dějí.“ Obrovský význam mají 

„amatérští novináři“ v méně demokratických státech, což potvrzují například nedávné 

události v Íránu. V červnu 2009 se země po sporných prezidentských volbách ocitla ve víru 

nepokojů a místní režim téměř znemožnil práci zahraničních žurnalistů v zemi. Přesto se 

ven z Íránu dostalo poměrně dost informací a obrázků. Stojí za nimi hlavně mladí lidé, 

kteří  s pomocí  internetu  a  mobilů  překonali  informační  bariéry.  Jednalo  se  zřejmě 

o nejmasovější  využití práce „amatérských novinářů“ profesionálními médii. V takových 

případech jsou média na amatéry téměř zcela odkázány.

Dalším příkladem události,  při  které  byl  svět  odkázán  hlavně  na  neoficiální 

zdroje  informací  a  obrazů,  jsou  nepokoje  v Tibetu.  A takových  případů  stále  přibývá, 

protože v mnoha zemích je profesionálním novinářům vyhrožováno, jsou nuceni setrvávat 

pouze  ve  svých  kancelářích  nebo  musejí  danou  zemi  opustit.  Jedině  prostřednictvím 

internetových serverů jako jsou You Tube, Twitter, Flickr a další se částečně daří získávat 

informace a materiály, díky nimž si lidé mohou udělat obrázek o situaci v dané lokalitě. 

Práce amatérských zpravodajů je v řadě směrů nedocenitelná a dosavadní vývoj ukazuje, 

že tradiční média se bez stále těsnější symbiózy s nimi v budoucnu neobejdou.

3. 2. 3   Ocenění amatérských uživatelů

Stále rostoucího vlivu amatérů v oblasti masmédií si všiml také známý americký 

časopis Time,  který  ocenil  práci  lidí  udělením titulu  Osobnost  roku 2006.  Redaktoři 

tohoto časopisu vybírají již od roku 1927 „muže, ženu, skupinu lidí, myšlenku, místo nebo 
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stroj, který k lepšímu nebo k horšímu ovlivnil světové dění“ a udělují mu titul Osobnost 

roku. Za více než osmdesát let se z této tradice stal ostře sledovaný rituál a zvláštní vydání 

magazínu,  na jehož titulní straně se Osobnost roku objeví, je vždy očekáváno s velkým 

napětím.  Každoročně se jeho volba stává předmětem četných spekulací a někdy i ostré 

kritiky veřejnosti. Například v roce 1938 byl zvolen vůdce Třetí říše Adolf Hitler za to, co 

dosáhl  na  mnichovské  konferenci.  V roce  1979  byl  oceněn  íránský  vůdce  islámské 

revoluce Ajatolláh Chomejní za svržení vládnoucího šáha a zavedení islámské republiky. 

Na titulní straně se objevil i Usáma bin Ládin.

Kromě  konkrétních  postav  se  v minulosti  prosadily  i  společenské  skupiny. 

V roce 1966 se vítězem stala generace mladší 25 let, v roce 1975 americké ženy a roku 

2003, kdy se uskutečnila invaze USA do Iráku, zvítězil americký voják. Pravděpodobně 

nejkurióznějším vítězem byl stolní počítač, který se na prvním místě umístil v roce 1982, 

rok poté, co jej jako první uvedla na trh společnost IBM. Mezi velmi diskutované volby 

patří  i  titulní  strana  z roku  2006,  na  níž  se  objevil  nápis  „YOU“ a  magazín  Time 

slavnostně oznámil, že vítězem je každý z nás. „Za to, že jste se chopili otěží globálních  

médií,  založili  a budovali  novou digitální  demokracii,  za to,  že jste pracovali  zadarmo 

a předčili profesionály v jejich vlastní hře, se osobností roku stáváte vy.“ oznámil tehdy 

redaktor časopisu Lev Grossman.

Redaktoři  časopisu  při  své  volbě  poukázali  na  obsah  internetu,  který  dnes 

v obrovské  míře  ovlivňují  sami  uživatelé.  Grossman  uvedl,  že  tvůrci  i zákazníci 

internetových  stránek  vytvářených  přímo  uživateli  ukázali  dosud  nevídanou  shodu 

a spolupráci.  „Jde o to,  že dav vyrval moc z rukou hrstky vyvolených a pomáhal si bez  

nároku na odměnu. Nástroj, který toto umožňuje, je celosvětově rozšířený internet. Je to 

nástroj, který shromažďuje příspěvky miliónů lidí a dává jim význam.“ dodal. Jako hlavní 

příklady byly použity weblogy coby osobní internetové deníky, portál YouTube umožňující 

sdílení  videozáznamů s ostatními  návštěvníky a společenský server  MySpace, kde svou 

hudbu,  grafiku,  blogy  či krátké  filmy  prezentují  milióny  amatérů  i profesionálů.  „Tyto 

blogy  a  videa  nám  zpřístupňují  události  rychleji  a  autentičtěji  než  tradiční  média.“ 

zdůraznil redaktor Richard Stengel. „Novináři měli kdysi výsadu brát nás na místa, kde  

jsme nikdy nebyli. Teď vám ale obyčejná bagdádská matka s videotelefonem umožní být  

svědkem pumového útoku. Informační věk přetváříte vy, nikoli my.“
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3. 2. 4   Kritika uživatelského obsahu

Obsah  generovaný  uživateli  má  i  své  četné  kritiky.  Velkým  problémem 

uživatelského  obsahu  je  jeho  autentičnost  a  důvěryhodnost.  Příjemci  fotografií  nebo 

videozáběrů od řadových občanů si těžko mohou ověřit pravost těchto materiálů a zjistit, 

kdo a co je na fotografiích nebo filmových záběrech a kým a kde byly pořízeny. Existují 

četné  případy,  kdy  se  jednalo  o  kvalitní  fotomontáž  nebo  precizně  vytvořenou 

zinscenovanou scénu. V horších případech může jít  o cílenou provokaci či  propagandu. 

Potvrdit  autenticitu materiálu je v dnešní době hodně obtížné, v nejednom případě to je 

prakticky  nemožné.  Proto  je  pro  pracovníky  v  seriózních  médiích  mnohem  jistější 

(a samozřejmě  také  jednodušší)  sáhnout  do  osvědčených  zdrojů,  jimiž  jsou  oficiální 

agentury. U nich existuje téměř jistota, že jimi nabízený materiál je autentický.

Problematická je také  otázka etiky a soukromí. Právo na informace je jedna 

věc, ovšem měla by být  v souladu s morálními a etickými zásadami.  Často se stává, že 

například  při  nehodách  náhodní  svědkové  pořizují  záběry  zraněných,  místo  aby  jim 

poskytli první pomoc. A i v případě ošetřování jistě není ani postiženým, ani zdravotníkům 

či dalším členům integrovaného záchranného sboru příjemné, když je okolní „čumilové“ 

fotografují  a natáčí.  Zvláštním případem jsou pak tzv.  „amatérští  paparazzi“,  tedy lidé, 

kteří sledují známé osobnosti a posílají hlavně bulvárním médiím jejich fotky při běžných 

činnostech.  V předchozích  kapitolách  už  jsou  zmíněny  i  další  problematické  otázky 

vycházející  z aktivity  uživatelů.  Vzhledem ke  snadné publikaci  vzniká  velké  množství 

balastních  informací. Dalším  nebezpečím  jsou  kriminální  aktivity,  například  šíření 

dětské  pornografie.  A  s  porušováním  zákonů  souvisí  i  plagiátorství,  tedy  porušování 

duševních práv autorů.

Kritické hlasy také tvrdí, že  uživatelský obsah tvoří úzká skupina aktivních 

lidí,  zatímco většina uživatelů  zastává pasivní  přístup.  Toto  tvrzení  podporuje  řada 

průzkumů. Společnost  Hitwise  tvrdí, že obsah serveru je vytvářen pouhými 0,18 % jeho 

uživatelů.  Jakob  Nielsen  [40]  na  základě  statistických  výpočtů  dochází  k podobným 

výsledkům  a  rozděluje  uživatele  na  tři  skupiny.  90  %  uživatelů  podle  něj  pouze 

konzumuje,  ale  nijak  nepřispívá.  Občasně  přispívá  9 % uživatelů  a  jen  1 % uživatelů 

přispívá hodně a tvoří značnou část obsahu. I v novodobých médiích tak počet příjemců 

výrazně převyšuje počet producentů  (autorů). V roce 2006 přišla společnost  Forrester 
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s rozsáhlým  výzkumem,  při  kterém  se  ptala  zhruba  10 000  amerických  dospělých 

a mladistvých na jejich aktivitu v oblasti webu. Výzkum rozdělil uživatele do 6 kategorií:

1. Tvůrci (Creators) – lidé, kteří publikují na weblogu, vkládají videa a jsou obecně 

aktivními přispěvateli. Jsou převážně mladí a v průzkumu jich bylo 13 %.

2. Kritici  (Critics)  –  uživatelé  komentující  na  blozích,  hodnotící  videa  a  tvořící 

recenze. Zhruba 19 % - v ČR se jedná podle mého názoru o nejsilnější skupinu.

3. Sběrači (Collectors) – používají RSS, tagují zdroje a ukládají je – 15 %.

4. Připojovatelé  (Joiners)  -  využívají  hlavně  sociální  sítě  a  jsou ze všech  skupin 

nejmladší – 19 %.

5. Diváci (Spectators) – pasivní uživatelé – čtou weblogy, sledují videa, ale aktivně 

se nezapojují. Plných 33% patří dle průzkumu do této kategorie.

6. Neaktivní (Inactive) – lidé v průměru starší než 50 let.

Také tento průzkum potvrdil  většinu pasivních uživatelů.  I  ti  však mají  svůj 

význam.  Důležité  je  využití  kolektivní  inteligence,  která  pomáhá  při  důležitosti 

indexovaných stránek. Čím více uživatelů nalinkuje pomocí odkazů jednotlivou stránku, 

tím má tato stránka pravděpodobně i pro ostatní uživatele větší užitek. Vyhledavače dnes 

zjišťují relevanci použitím názvu, metainformací, četností slov či struktury stránky. Navíc 

ovšem zkoumají, v jaké míře a odkud se na danou stránku odkazuje. Přitom platí, že čím 

více  zdrojů  na  danou  stránku  odkazuje,  tím  by  měla  být  důležitější.  Díky  spolupráci 

velkého  počtu  uživatelů  stoupá  význam  a  kvalita  novodobých  internetových  médií. 

Kolektivní inteligence jim přináší velkou přidanou hodnotu.

3. 3   Cenzura masmédií

3. 3. 1   Státem řízená cenzura

Rozvoj internetu a s ním spjatých novodobých médií jako jsou weblogy nebo 

online  video  umožnil  uživatelům  svobodně  a  téměř  neomezeně  publikovat.  Zvýšená 

aktivita  uživatelů  výrazně  přispívá  k demokratizaci  masmédií  a  prosazování  nových 

myšlenek, názorů a společenských směrů. Bohužel  cenzura existuje ve všech oblastech 

84



a kromě tradičních médií zasáhla i (na první pohled volná a svobodná) internetová média. 

Cenzura může mít mnoho různých podob. Klasické pojetí cenzury je založeno na působení 

cenzorů na autory sdělení, zvláště v autoritativních státech. V oblasti novodobých médií 

se však v současnosti prosazují  skryté typy cenzury umožněné novými technologiemi 

(filtrace  internetu,  ovlivňování  výsledků  vyhledávačů).  Média  jsou  regulována 

a cenzurována z důvodů ideologických, politických, ekonomických nebo etických.

Ve  výjimečných  případech  je  určitá  regulace  a  cenzura  médií  pochopitelná 

a omluvitelná, zvláště ve válečných konfliktech. Autoritativní a nedemokratické režimy 

však masmédia zcela ovládají a využívají ke své politické propagandě. Jejich cílem je 

prostřednictvím  médií  ovlivnit  a ovládnout  veřejnost,  anebo  naopak  zabránit  jejímu 

ovlivnění z jiné strany. Při svém působení na média se státní instituce zaměřují hlavně na 

obsah, který média nabízejí. Uplatňují dva základní druhy cenzury.  Předběžná cenzura 

předem zkontroluje, co všechno médium připravilo ke zveřejnění a určí, co může být v 

zítřejších  novinách  či  v  příštím  čísle  časopisu.  Následná  cenzura  většinou  médiím 

oznámí, co (ne)smí zveřejňovat, a pak ve zveřejněných obsazích kontroluje, zda to daná 

média dodržují. V případě porušení často následují tvrdé tresty.

Internetová média typu weblogů či online videa jsou mnohdy jedinou možností, 

jak  se  mohou  pravdivé  informace  z těchto  států  zveřejnit  a  dostat  do  médií 

v demokratických zemích. Státní zřízení si samozřejmě uvědomují „nebezpečnost“ těchto 

médií a snaží se svými zásahy zcenzurovat a ovládnout i internet. To se například skvěle 

povedlo Číně, což popisuje následující kapitola Cenzura internetu v Číně. Přestože je role 

těchto internetových médií  v autoritářských státech výrazně omezena,  jsou za určitých 

okolností schopny ovlivnit politiku ve své zemi. Jsou totiž mnohem obtížněji ovladatelná 

než tradiční média, což se potvrdilo i v nedávných nepokojích v Íránu.

Místní  vláda  podobně  jako  většina  podobných  režimů  ihned  po 

zmanipulovaných volbách a následných pochybnostech  o nich odstavila  domácí  média, 

která jí podléhají. Následně poté zablokovala zákazem vycházení, vypovídáním ze země 

nebo aktivní perzekucí média zahraniční. Po cenzuře tradičních médií se prostředníkem 

politického boje stal internet a občanská žurnalistika. I  ten se ovšem íránská vláda 

pokusila  poměrně  úspěšně  blokovat.  Začala  filtrovat  přístup  na  zahraniční  weby 

informující nezávisle o situaci, a to nejenom podle webových adres, ale také podle obsahu. 
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Dále došlo k zatčení a uvěznění řady bloggerů a počítačových expertů. Zajímavým krokem 

v těchto  případech  je  také  vypouštění  dezinformací  prostřednictvím  vyjádření  „očitých 

svědků“. Tito státem najatí informátoři prezentují uklidňující obrázky nebo šíří nepravdivé, 

režim obhajující informace.

Mezi země s nejtvrdší vládní regulací médií na světě patří také Kazachstán. Na 

tamní přístup k svobodě slova dlouhodobě upozorňují mnohé neziskové organizace. V roce 

2009 kazašský parlament přijal nový zákon dávající úřadům zvýšenou pravomoc omezit 

internetová média, za která zákon považuje i weblogy nebo diskusní fóra. Úřady nyní 

mají nástroj k nařízení zablokování nepohodlných webových stránek. Zákon je přitom jeho 

předkladatelem prezentován  jako ochrana  občanů,  neboť internetová  média  prý mohou 

vyvolávat masové nepokoje a je proto potřeba jejich regulace. Místní novináři tak mohou 

dopadnout stejně jako blogger v Egyptě, který byl v únoru 2007 odsouzen na čtyři roky 

vězení za to, že na svém webovém deníku kritizoval islám, známou islámskou univerzitu 

sídlící v al-Azhar a hlavně prezidenta Husního Mubaraka, kterého opakovaně označil za 

diktátora. Zastánci lidských práv označují postup egyptského soudu za velmi tvrdý.

Internet má vliv i  v zemích,  kde k němu nemají  uživatelé přístup.  V  Severní 

Koreji se mohou k internetu dostat  pouze cizinci  a lidé spjatí  s  vládnoucí  elitou.  Tam 

prokazatelně žádná novodobá média neexistují, přesto i tam ovlivňují politickou situaci. 

A to  zvnějšku.  Třeba  bývalá  novinářka  ze  CNN  Rebecca  MacKinnon  založila  blog 

NKZone  o Severní Koreji,  který se rychle  stal  ohniskem diskusí o této zemi.  Publikuje 

v něm  získané  informace  od  turistů,  diplomatů  a  příslušníků  nevládních  organizací. 

Obecně lze říci, že problematika cenzury není jednoduchá a  někdy je i cenzura dobré 

věci  prospěšná.  Velmi  často se  stává,  že  cenzura  nebo úplný zákaz  nějaké myšlenky, 

názoru nebo díla má zcela opačný efekt. Díky cenzuře je o dané dílo nebo autora velký 

zájem a ve světě se o něm dozví více lidí, než kdyby bylo povoleno.

3. 3. 2   Cenzura internetu v Číně

Typickým  a  asi  nejznámějším  příkladem  státu,  který  se  stále  snaží  omezit 

svobodu slova a projevu,  je  Čína.  A bohužel se jí  to velmi úspěšně daří.  V roce 1998 

navštívil Čínu tehdejší americký prezident Bill Clinton a mimo jiné pronesl výrok o tom, 

že internet nelze kontrolovat či cenzurovat, a proto nevyhnutelně způsobí v Číně politické 

přeměny. Toto tvrzení se nyní jeví jako zásadní omyl. Původní optimistické předpoklady 
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o tom, jak internet promění tamní režim, se brzy ukázaly jako mylné. Naopak lze s trochou 

nadsázky říci,  že  internet nezměnil  Čínu, ale Čína mění internet.  Ačkoliv je přístup 

čínské vlády k internetu západními politiky kritizován, čínské prvky a způsoby regulace 

tohoto  média  se  do  určité  míry  začínají  objevovat  i  v jiných  zemích.  Ukazuje  se,  že 

i omezený internet  dokáže zemi  přinášet  ekonomické výhody a jeho cenzura není  díky 

technologickým prvkům různých firem nijak náročná.

Je důležité si uvědomit, že čínská vláda internet výrazně podporuje a vkládá 

do něj velké množství peněz.  Počet uživatelů internetu v Číně dokonce překonal počet 

uživatelů ve Spojených státech. V zemi se rychle rozšiřuje dostupnost širokopásmového 

připojení a rozvoj internetu v Číně není pouze záležitostí velkých měst, ale i mnohé čínské 

venkovské oblasti mají k dispozici pokročilejší telekomunikační infrastrukturu než odlehlé 

kraje západního světa. Rozvoji čínského internetu nebrání ani omezování komunikace se 

zahraničím.  Místní uživatele zajímá především lokální obsah, zčásti i  kvůli jazykové či 

kulturní bariéře. Základní čínskou politikou tedy není potlačování internetu, ale spíše 

budování  vlastní  čínské  sítě,  která  se  zahraničím  komunikuje  jen  omezeným 

způsobem. Čínská vláda si úzkostlivě chrání mocenský monopol, ovšem nijak neomezuje 

například internetové podnikání.

Bohužel  je  třeba  přiznat,  že  Číně  se  podařilo  ovládnout  internet  brilantním 

způsobem.  Překvapivě  snadno  se  jí  daří  blokovat  nejrůznější  internetové  služby 

včetně vyhledávačů. Základem polopropustné brány oddělující čínský internet od vnějšího 

světa  jsou  technologie  různých  firem,  které  byly  původně  určeny  pro  realizaci  nějaké 

síťové  politiky  na  úrovni  firem.  V  podstatě  obdobně,  jako  lze  zaměstnancům  firmy 

zabránit navštěvovat v pracovní době nevhodné stránky, to lze provést i v miliardové zemi. 

Stát  poskytovatelům připojení  dodá  seznam zakázaných  IP  adres  a  doménových  jmen 

a telekomunikační operátoři, což jsou obvykle polostátní firmy, přirozeně neodporují.

Seznam těchto  zakázaných  cílů  se  neustále  mění  a z  hlediska uživatele  není 

viditelný. To znamená, že se mu nezobrazí žádná informace o tom, že stránka je nevhodná, 

ale pouze prosté hlášení o její nedostupnosti. To se samozřejmě může stát i u vhodných 

obsahů  a  díky  tomu  lze  jen  těžko  odlišit  cenzuru  od  technických  problémů.  Místním 

uživatelům se také podsouvá přesvědčení, že spolehlivějším zdrojem je domácí obsah, což 

má za následek malý zájem o zahraniční  weby. Čínské úřady blokují vše,  co by jim 
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teoreticky mohlo nějakým způsobem uškodit,  zvláště  v období,  kdy se dají očekávat 

masivní  protesty  jeho  odpůrců.  Například  při  nedávném konfliktu  v Tibetu  byl  v Číně 

zablokován  celý  videoportál  YouTube. Před  dvacátým  výročím  krvavého  potlačení 

demonstrací na náměstí Nebeského klidu Čína zablokovala celou řadu aplikací s oficiálním 

zdůvodněním, že se snaží zabránit nepokojům a ohrožení zdraví svých obyvatel.

Další  částí  kontroly  sítě  je  ovlivňování  výsledků  vyhledávačů.  To  se  týká 

všech  významných  vyhledávačů  v čele  s Googlem.  Výsledky  vyhledávání,  které  dává 

Google v Číně a Google, k němuž se přistupuje odjinud, se výrazně liší. Ovlivňovány jsou 

výsledky vyhledávání  přímo v čínštině.  V tomto případě působí cenzura nikoliv jako 

filtrace samotných informací, ale jako zamezení jejich vyhledatelnosti. Ani weblogy či 

diskusní  fóra  zde nejsou ušetřeny cenzurním zásahům.  V Číně existuje  velké množství 

bloggerů, kteří jsou nuceni praktikovat autocenzuru, protože jediný „podvratný příspěvek“ 

může vést k likvidaci celé blogové komunity. Některé informace jsou zablokovány rovnou 

na  základě  seznamu  zakázaných  slov  nebo  pomocí  sofistikovanějšího  automatického 

systému, jiné vyřadí lidští editoři. Smazáním příspěvku to samozřejmě nekončí, poté často 

následuje vlastní represe směřující k tomu, kdo takovou informaci vložil.

Čína také dokázala  odstranit  z internetu prvek anonymity,  takže například 

návštěvníci internetových kaváren se musejí identifikovat. Čína se snaží používat vlastní 

verzi WiFi (tzv. WAPI), kdy se každý uživatel musí registrovat v centrálním ověřovacím 

bodě  a  síť  jako  celek  tak  není  otevřená.  Přesto  tato  totalitní  kontrola  neznamená 

technologické nebo ekonomické zaostávání.  Západní firmy v posledních letech mocně 

investují v Číně, přestože jim to v domácích zemích přináší negativní mediální odezvu. 

Veliký čínský trh je významné lákadlo a firmy investují v Číně také proto, že zdejší režim 

jim  je  schopen  garantovat  určité  finanční  záruky.  Zdá  se,  že  špatné,  ale  vymahatelné 

zákony jsou z pohledu firem zřejmě lepší než žádné.

Trh v Číně je natolik rozsáhlý, že nutí ke spolupráci i firmy jako jsou Google, 

Yahoo  nebo  Microsoft.  Tyto  internetoví  giganti  se  v touze  po  zisku  podřizují 

politickým  tlakům.  Třeba  v  září  2005  zaměstnanci  Yahoo  poskytli  čínským  úřadům 

informace,  které  posléze  vedly  k  uvěznění  čínského  novináře.  V lednu  2006  rozvířil 

mediální scénu případ, kdy softwarový gigant Microsoft vyhověl stížnosti Číny a smazal 

internetový deníček čínského novináře. Ten se nacházel na serveru MSN Spaces. Firma 
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tak učinila údajně na základě dodržování lokálních práv a zákonů. Weblog Zhao Jinga, 

který vystupoval také pod přezdívkou Michael Anti, byl smazán 31. prosince 2005. Zprávu 

o tom jako první přinesla CNN, která uvedla, že blog byl  raději odstraněn zaměstnanci 

Microsoftu,  než  by  byl  později  zakázán  čínskými  úřady.  Zástupce  Microsoftu  později 

v rozhovoru uvedl, že Jingova stránka porušovala lokální zákony panující v Číně. Podle 

odborníků jsou však stále neobjasněny určité otázky.

Například zda stránka,  jejíž domovský server leží  na území Spojených států, 

podléhá zákonům platným v Číně. „Microsoft je mezinárodní obchodní společnost a jako 

taková musí pracovat v zemích celého světa.“ citoval deník News.com vyjádření zástupce 

Microsoftu.  Mnoho  lidí  je  však  činností  Microsoftu  hluboce  znepokojeno,  například 

blogger Robert Scoble, který rovněž píše deník na stránkách MSN Spaces, nabídl prostor 

pro vyjádření Zhio Jingovi na své stránce. Chce tak protestovat  proti počínání výrobce 

Windows. A není to poprvé, kdy Microsoft vyhověl  stížnostem Číny a omezil  či  zcela 

zakázal určité webové stránky. Například v červnu 2005 začala firma filtrovat a cenzurovat 

slova  „svoboda“  a „demokracie“  z  vlastního  čínského  MSN  portálu.  „Snažíme  se  tak 

dodržovat čínská práva a zákony.“ uvedli  tehdy zástupci Microsoftu. Silné kritice byly 

ovšem vystaveny i další společnosti.

Podrobují se i zdánlivě nezávislé a svobodné sociální sítě. Zářným příkladem 

je  sociální  síť  MySpace.  Na  její  aplikaci  MySpace  China mohou  uživatelé  „velmi 

svobodně“  diskutovat  o  všem  s výjimkou  politiky  a  náboženství.  Naprogramovaný 

software  automaticky  maže  například  všechny  zmínky  týkající  se  snahy  Tchaj-wanu 

a dalších  kolonií  o  nezávislost.  MySpace  dokonce  vyšel  čínské  vládě  vstříc  a umožnil 

čínským uživatelům využít službu, která zodpovědné orgány upozorní na závadný obsah, 

kdyby snad softwarové filtry selhaly. Spolupráce nadnárodních společností při cenzuře 

či potlačování svobody slova v Číně  vyvolává vážné otázky, které bude třeba nějakým 

způsobem vyřešit.

3. 3. 3   Svoboda projevu

Problémy s regulací a cenzurou však existují i  ve vyspělých západních zemích 

včetně USA. V těchto zemích do chodu médií  stát  příliš  nezasahuje, ale přesto ani zde 

neexistuje  pro  žurnalisty  úplná  svoboda  projevu.  Všude  totiž  existují  opatření,  která 

upravují,  co  média  mohou  a  nemohou  zveřejňovat. Stále  častěji  hrozí,  že  případné 
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dominantní  či  monopolní  postavení  jednoho média či  jedné mediální  skupiny v daném 

státě  může  ohrozit  mnohost  veřejně  probíraných  postojů,  pluralitu  názorů  a  kvalitu 

demokratického  života.  Proto  jsou  i v demokratických  zemích  zákonná  ustanovení 

omezující činnost médií. Vlády se snaží hlavně omezit možnost koncentrace vlastnictví 

v mediálním  sektoru -  například  kombinované  vlastnictví  rozhlasových  a  televizních 

stanic a denního tisku. Proto jsou častá rozhodnutí soudu oslabující monopolní postavení 

jednoho vydavatele či vysílatele nuceným rozdělením jeho podniku.

Postupem času a se stoupající ekonomickou mocí nadnárodních firem dochází 

ve  světě  k velmi  zřetelné  deregulaci  médií a jejich  stále  výraznější  nezávislosti  na 

rozhodnutí  státní  moci.  Státní  politickou  cenzuru  nahrazuje  cenzura  ekonomická. 

V demokratických společnostech se média  postupem času stala ekonomickými subjekty, 

jejichž činnost je závislá především na trhu a jeho působení. I tady existuje řada opatření, 

která upravují ekonomické chování médií  a která regulují postavení a jednání médií  na 

trhu. Vedle vnějších vlivů (ať už politických nebo ekonomických) ovlivňuje chování médií 

i řada faktorů vnitřních. Ti, kdo média vlastní a provozují, mají většinou jasnou představu, 

co  od  svých  médií  očekávají.  Mnohdy  s  jejich  pomocí  chtějí  dosáhnout  nějakého 

politického cíle, nebo chtějí udržet dobrou pověst a dobré postavení na trhu.

V některých  případech  dochází  k  působení  médií  na  sebe  sama,  tedy  tzv. 

autoregulaci médií. Ta se objevuje různě, například v podobě nepsaných, ale tradovaných 

pravidel předávaných profesionály z generace na generaci.  Jedná se často o tzv.  etické 

kodexy určující pravidla chování médií v různých situacích. Kodexy mohou být přijímány 

profesními  svazy  či  spolky  a  v tom  případě  je  jejich  členové  přijímají  a  dodržují 

dobrovolně.  Pravidla  mohou  určovat  i  vydavatelé  nebo  vysílatele  a  někdy  nemusejí 

souhlasit s přesvědčením a postoji členů redakcí. Jejich nedodržením se ovšem žurnalista 

vystavuje různým druhům postihu. Pravidla vydávají i politické orgány, například kodex 

České televize a Českého rozhlasu schvaluje Poslanecká sněmovna ČR.

Úplná svoboda projevu není možná ani na internetu. Myšlenka, že internet je 

zcela svobodné médium, kde si může každý uživatel  volně publikovat, je velmi naivní. 

Každý člověk by si měl dát velký pozor na to, jaké údaje na internetu zveřejňuje a o kom 

se zmiňuje. V USA jde amatérským novinářům hlavně o práci. Existuje značné množství 

lidí,  kteří  už  měli  kvůli  vlastní  tvorbě  na  internetu  vážné  problémy  se  svými 

90



zaměstnavateli.  Řada lidí  už  kvůli  svému webovému deníčku  přišla  o  zaměstnání. 

Může  se  přitom jednat  o  úplné  maličkosti.  Například  Michael  Hanscom byl  vyhozen 

z Microsoftu poté,  co  na  svém  blogu  zveřejnil  fotografii,  která  ukazovala  zhruba  dvě 

desítky nových Maců zrovna stěhovaných  do firmy.  Britský zaměstnanec  knihkupectví 

Waterstones Joe Gordon zase pomlouval na weblogu svého nadřízeného. Aniž ho jmenoval 

nebo specifikoval pobočku, na které pracuje, byl odhalen a samozřejmě ztratil práci.

Letuška  Ellen  Simonetti  byla  propuštěna  z Delta  Airlines poté,  co  na  svých 

stránkách  jako  anonymní  letuška  popisovala  příhody  z anonymní  letecké  společnosti. 

Chybou  bylo,  že  zveřejnila  svoji  fotografii  ve  firemní  uniformě.  Novinářka  Rachel 

Mosteller kritizovala poměry v redakci novin  Herald Sun, aniž uvedla jakékoliv jméno. 

Její  zaměstnavatel  ji  propustil,  když  odhalil  její  totožnost  díky zapomenutému popisku 

u fotky.  A podobných situací  přibývá.  Českým uživatelům se podobné problémy zatím 

vyhýbají, což je do značné míry dáno tím, že naše zákony chrání zaměstnance mnohem 

více  než  například  zákony  americké.  Ovšem  vždy  se  může  najít  nějaké  uspokojivé 

zdůvodnění  pro  propuštění  zaměstnance.  I  český  internet  však  řeší  zajímavé  případy. 

V lednu 2009 u nás padl první rozsudek, který řešil vulgaritu internetových diskusí.

Soud nařídil bloggerovi, aby se omluvil svému čtenáři za to, že ho v diskusi pod 

svým textem urazil. „Označil jej za puncovaného blbce, jeho projev označil slovem sračka  

a jeho výrazy hodnotil ve spojení se slovem rypák. To jsou takové výrazy, které překračují  

míru slušnosti.“ řekla ve zdůvodnění rozsudku soudkyně. Tím dal soud jasně najevo, že 

urážka  na  internetu  je  jako každá  jiná.  „Pokud se  někdo vyjadřuje  na internetu,  musí  

počítat  s případným postihem.“ uvedla  soudkyně.  I  když  byl  vyměřen nejmírnější  trest 

(neveřejná  omluva),  jde  tady  spíše  o  podstatu  věci  -  používání  urážlivých  výroků 

v internetových diskusích. Každý uživatel by měl dodržovat webovou etiketu a chovat se 

slušně i ve virtuálním prostoru. Na druhou stranu se na těchto příkladech opět potvrzuje, že 

absolutní svoboda slova a projevu není (a asi nikdy nebude) realizovatelná.

Závěr

Diplomová  práce  „Demokratizace  masmédií“  –  vliv  pronikání  příspěvků 

amatérů do tradičních médií sleduje současný stav a podobu masmédií. Zvláštní pozornost 

je věnována amatérské tvorbě a jejímu vlivu na média.  Celosvětové rozšíření osobních 
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počítačů a stále dostupnější a rychlejší  připojení k internetu výrazně zvýšilo dostupnost 

informací  a  zároveň umožnilo  rozvoj  nových technologií.  Ty jsou stále  levnější,  snáze 

ovladatelnější a dostupnější. Jejich prostřednictvím se původně pasivní konzumenti stávají 

aktivními  autory  a  mají  možnost  (spolu)vytvářet  obsah  masmédií.  Vznikly  (a  stále 

vznikají)  novodobá internetová média,  která přinášejí lidem nové možnosti  publikování 

a seberealizace. Díky weblogům nebo online videu mohou lidé snadno veřejně publikovat 

a  prezentovat  své  názory.  To vede  k demokratizaci  společnosti  i samotných  masmédií, 

která se učí s amatéry koexistovat a efektivně využívat jejich tvorbu.

Diplomová  práce  je  rozdělena  do  tří  hlavních  částí.  První  z nich  je  nazvaná 

„Tradiční média“ a  věnuje se klasickým médiím,  kterými  jsou tisk, rozhlas a televize. 

Druhá část práce má název „Novodobá internetová média“ a je nejrozsáhlejší. Autor v ní 

podrobně představuje a charakterizuje weblogy, online video, sociální sítě a wiki systémy. 

To  jsou  hlavní  představitelé  nových  médií,  jejichž  prostřednictvím  amatérští  autoři 

publikují  a  pronikají  do  tradičních  médií.  Třetí  část  diplomové  práce  je  pojmenovaná 

„Demokratizace masmédií“ a hodnotí aktuální trendy v oblasti masmédií a jejich vliv na 

mediální  demokracii.  Dále  se  věnuje  zvýšené  aktivitě  uživatelů  a  zabývá  se  též  stále 

aktuální problematikou cenzury médií.

Úvodní část práce popisující tradiční média mimo jiné obsahuje stručný pohled 

na historii a vývoj jednotlivých klasických médií. Autor považuje zmínění historie tisku, 

rozhlasu a televize  za důležité  vzhledem k celkovému tématu,  kterým je demokratizace 

masmédií.  Jednotlivé  změny  v historickém  vývoji  vedly  většinou  k rozvoji  médií 

a následně  významně  pomohly  také  k rozvoji  a demokratizaci  celé  společnosti.  Média 

hrála  v přelomových  historických  okamžicích  vždy  velmi  důležitou  roli  a  zpravidla 

pomáhala na cestě k demokratickému vývoji. V některých případech se ovšem média stala 

součástí  politické  propagandy  a  mocenským  nástrojem  totalitních  nebo  autoritářských 

režimů, které je zneužívaly ke svému prospěchu. Obě zmíněné role jsou v diplomové práci 

popsány na mnoha příkladech.

Kromě historie je v úvodní části práce popsán současný stav tradičních médií 

a také je nastíněn jejich možný budoucí vývoj.  Budoucnost klasických  médií  je častým 

a oblíbeným tématem mnoha odborných konferencí a komentářů mediálních prognostiků. 

Po masivním rozšíření internetu se objevilo mnoho prognóz předpovídající zánik současné 
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podoby  tradičních  médií.  Zvláště  tištěná  média  a  rozhlas  jsou  ohrožována  novými 

elektronickými produkty. Přesto mají tradiční média stále svůj význam a nesporné výhody, 

které  autor  v  práci  uvádí.  Zmíněna  je  i  amatérská  tvorba  před  vznikem  internetu, 

reprezentovaná  fanziny  nebo  pirátským  rádiem.  Autor  také  sleduje  vzájemný  vztah 

tradičních  médií  mezi  sebou  a  jejich  přizpůsobování  se  internetovému  světu.  Tradiční 

média stále více pronikají na internet a využívají výhod a možností, které jim nabízí.

Jádrem diplomové práce je rostoucí role a význam amatérů ve světě masmédií. 

Lidé, kteří dříve byli pouze pasivními konzumenty informací od tradičních médií, se nyní 

prostřednictvím novodobých internetových médií aktivně zapojují do žurnalistické tvorby. 

V nejrozsáhlejší  druhé  části  práce  „Novodobá  internetová  média“  se  autor  podrobně 

věnuje současné situaci na internetu. Část je rozdělena do 4 kapitol popisující weblogy, 

online  video,  sociální  sítě  a  wiki  systémy.  Tato  moderní  média  mají  krátkou,  ale 

dynamickou historii a neustále se vyvíjejí. Práce je charakterizuje a sleduje jejich možné 

využití se zvláštním přihlédnutím k jejich významu pro svět žurnalistiky. U weblogu jsou 

uvedeny i praktické rady pro jeho založení, zdůrazněny jsou bezpečnostní rizika sociálních 

sítí nebo problematika autorských práv u internetového obsahu.

Tato  část  práce  také  uvádí  konkrétní  představitele  jednotlivých  médií.  Mezi 

nejznámější  a  nejvýznamnější  reprezentanty  patří  videoportál  YouTube,  sociální  sítě 

MySpace  a  Facebook či  internetová  encyklopedie  Wikipedia. Diplomová  práce  tyto 

zásadní zdroje podrobně představí a názorně popíše jejich principy fungování. V práci je 

také použita řada zajímavých průzkumů, výzkumů a statistik sledující chování a preference 

uživatelů  internetu.  Autor  při  zkoumání  problematiky  weblogů  částečně  navazuje  na 

vlastní  bakalářskou  práci  „Weblog  jako  novodobý  elektronický  informační  zdroj“. 

Vzhledem k neustále se měnící  situaci v oblasti  internetu je obtížné odhadnout budoucí 

vývoj novodobých médií, avšak podle současného stavu se zdá, že mají před sebou velkou 

a slibnou budoucnost. Jejich vliv uznal i známý americký časopis Time, který ocenil stále 

rostoucí vliv amatérů v oblasti masmédií udělením titulu Osobnost roku 2006, který získal 

každý z nás, každý uživatel internetu.

Zvýšená aktivita uživatelů (včetně jejich ocenění časopisem Time) je popsána ve 

třetí  části  práce  „Demokratizace  masmédií“. Autor  definuje  pojem  „obsah  vytvářený 

uživatelem“  a opět  uvádí  četné  příklady tohoto  obsahu.  Sleduje  publikování  a  ocenění 
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tohoto obsahu i jeho kritiku. Hlavně ale uvádí a charakterizuje aktuální trendy v oblasti 

masmédií  a snaží se shrnout poznatky uvedené v předchozích částech diplomové práce. 

Popisuje tvrdou konkurenci současných médií, jejich vzájemnou integraci a bohužel také 

rostoucí komercionalizaci. Média se neustále mění, vzájemně se prolínají a dochází mezi 

nimi  k  ostrým  konkurenčním bojům.  Mění  se  i vztahy mezi  jednotlivými  partnery  na 

mediálním trhu a také chování zadavatelů reklamy.

Autor  také  negativně  vnímá  rostoucí  integraci  vlastnických  struktur  médií 

a kumulování  médií  do  úzké  skupiny  globálních  společností.  To  společně  se  silnou 

komercionalizací může oslabit a ohrozit demokratickou roli médií. Demokratický přístup 

médií  také  ohrožují  neustálé  pokusy  o  cenzuru  masmédií.  Autor  se  cenzuře  věnuje 

podrobně a uvádí různé druhy a typy cenzury.  Zvláštní  pozornost je věnována cenzuře 

internetu v Číně. Autor využívá i poznatky získané při studiu, zvláště na přednáškách pana 

doktora  Stanley  Kalkuse  při  předmětu  „Výběr  nebo cenzura“. A samozřejmě  i  osobní 

zkušenosti z dlouholetého působení na internetu a tvorby weblogů.

Celkově  diplomová  práce  potvrzuje,  že  navzdory  probíhající  demokratizaci 

masmédií  je  absolutní  svoboda  slova  a  projevu  stále  ještě  nerealizovatelná.  Brání  jí 

množství legislativních, ekonomických a jiných překážek, které je obtížné překonat. Přesto 

se během posledních dvaceti  let  v této oblasti  stalo množství pozitivních událostí,  které 

významně přispěly k demokratizaci masmédií.  Rozvoj internetu a moderních technologií 

pomohl  amatérským  uživatelům proniknout  na  mediální  scénu  a  získat  mocný  nástroj 

k prosazování  svých  zájmů.  Jak  je  uvedeno  v práci,  masmédia  mohou  být  demokracii 

stejně užitečná jako škodlivá. Záleží na tom, jak, kým, jakým způsobem a k jakým účelům 

jsou využívána. Internet a jeho produkty bezpochyby významně přispěly k demokratizaci 

společnosti, která následně pomáhá k demokratizaci samotných masmédií. A k ní by mohla 

přispět i tato diplomová práce. Jak uvedl již zmiňovaný časopis Time, informační věk dnes 

přetváříme my - uživatelé a amatéři.
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V uvedeném seznamu jsou zahrnuty prameny použité při zpracovávání a tvorbě 

diplomové  práce.  Záznamy jsou  popsány dle  norem  ČSN ISO 690 a  ČSN ISO 690-2 

v abecedně jmenném uspořádání.
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