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Abstrakt 

Cílem práce je zmapovat občanskou žurnalistiku na blozích v českém prostředí. Zabývá 

se dodržováním kodifikovaných pravidel pro blogery online médií Respekt.cz, 

Aktuálně.cz, Idnes.cz, Lidovky.cz a Ihned.cz. Seznamuje s body, které jsou nejčastěji 

blogery porušovány. Představuje ukázkové případové studie, kdy se autor příspěvku 

dopustil rozporu s etickým kodexem, a rozebírá je. Pro práci je klíčové vymezení 

etického rámce a občanské žurnalistiky se vznikem nových médií a jejich proměnami.  

Nová média dává do historického kontextu a seznamuje s dalšími platformami 

občanského žurnalismu využívanými v České republice a upozorňuje na rizika v 

internetovém prostoru. Dominantní část práce se věnuje komparaci a průniku etických 

kodexů jmenovaných online médií. Na základě rozhovorů s administrátory seznamuje 

s koncepty a charakteristikou zkoumaných blogů. Srovnává kodexy s požadavky na 

profesionální novináře.   

 

Abstract 

The goal of the thesis is to map the citizen journalism of blogs on Czech Internet. It 

deals with following the codified rules for bloggers of online media Respekt.cz, 

Aktuálně.cz Idnes.cz, Lidovky.cz and Ihned.cz. It describes the points that are violated 

most frequently. It presents sample case studies of breaking the code of conduct by the 

author and analyses it. The definition of the ethical framework and of the citizen 

journalism with the development of new media and their transformation are crucial for 

the thesis. New media are put in the historical context, new 

platforms of the citizen journalism used in the Czech Republic are introduced and the 

potential risks are pointed out. The key part of the thesis compares the codes of conduct 



   

mentioned above media. Based on interviews with the administrators, it provides the 

conception and the characteristics of the researched blogs. The codices are compared 

with the requirements for professional journalists. 
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Úvod 
Žurnalistika se s rozvojem informačních technologií značně proměnila. V rámci 

globalizace už neplatí ohraničení místem a časem. Využitím nových médií dochází 

k rychlejšímu přenosu informací, a tak může mediální publikum z různých částí světa 

sledovat, poslouchat a číst o stejných událostech.  Přístup k informacím je téměř 

neomezený, přestože v některých zemích světa i současnosti existuje státní cenzura, 

která zasahuje do práva na informace. Právě velké množství dat ukazuje, že klíčovou 

roli představuje správná interpretace sdělení. Z tohoto důvodu je zapotřebí zkoumat 

etiku médií z nových úhlů a odpovídat na aktuální otázky, které vyvstaly s příchodem 

nových médií a konvergencí mediální produkce. Téma etiky mě velmi zajímá, jelikož 

odlišnost vnímání morálky a norem způsobuje třecí plochy ve společnosti. Například se 

nabízí otázka soukromí. Kde se stírá hranice soukromého s veřejným? Je to, co člověk 

zveřejní o sobě na sociální síti jeho soukromím, nebo už je to veřejná věc? A to 

pomíjíme veřejně známé osoby, u kterých je toto téma ještě diskutovatelnější. Jako další 

problém vidím projevování základní úcty, a tím i snižování lidské důstojnosti. Nejen 

v mediálním prostředí je nezbytné dodržovat základní etická pravidla, dotýkají se i 

běžného života.  

 

 V první kapitole Vymezení etického rámce a občanské žurnalistiky po 

představení základních etických termínů se budu zabývat etickými požadavky na 

novináře a občanskou žurnalistikou, která se objevuje s příchodem nových médií 

v druhé polovině 20. století.  Občané se začínají participovat na mediálních obsazích a 

přechází z role pasivního konzumenta do tvůrčí činnosti. Svět recipient- novinář už není 

jednostranný. Zapojení amatérů do světa novinařiny s sebou nese úskalí a vyvstávají 

otázky, jestli i neprofesionálové jsou si vědomi, že mediálně zveřejněné informace mají 

dopad na společnost a mohou ovlivňovat názory řady lidí, a jestli i amatéři dodržují 

základní etická pravidla původně určená profesionálům. Občanští žurnalisté by nemohli 

existovat bez nových médií.  

 

 Ve druhé kapitole proto nastíním vznik a vývoj nových médií a charakterizuji 

nejvýznamnější z nich. Se snadným přístupem na internet souvisí možná rizika 

v kyberprostoru, na která se pokusím v práci poukázat. Nová média navazují na tradiční 

média (tisk, rozhlas a televizi) a tvoří další vývojový stupeň, jak informovat a být 
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informovaný ve společnosti. Nová média původně představovala pouze úložiště dat. 

V současnosti to už ale neplatí a velmi záleží na interaktivitě nabízeného obsahu 

a formě prezentace produktu. Zároveň je zapotřebí si uvědomit, že informační 

technologie navazují na předešlé úspěchy. To znamená například, že bez počítačů by 

nebylo internetu a bez internetu by neexistovaly sociální sítě, jak je známe dnes. 

Nemohli bychom se bavit o občanské žurnalistice, která se objevuje s překlenutím 

historie webu do fáze č. 2. V té doby vznikají první blogy, kterými se chci zabývat 

ve třetí kapitole.  

 

 Blogy jsem si vybrala, protože mají nejdelší tradici a občanští žurnalisté nejsou 

limitováni počtem znaků. Mohou tak v demokratické společnosti využít neomezeně 

svého práva na svobodu slova a projevu. Oproti tezím zúžím zkoumání blogů na 

administrované blogy v českém prostředí, jelikož ty neadministrované mívají malou 

čtenost, a tím pádem texty blogerů nemají žádný reálný dopad na společnost. Zároveň 

neadministrované blogy představují většinou osobní deníky, které nejsou vhodným 

materiálem pro poukázání na etická úskalí občanské žurnalistiky. Zaměřím se na blogy 

českých online médií, která mají etické kodexy. Jedná se o Respekt.cz, Aktuálně.cz, 

Idnes.cz, Lidovky.cz a Ihned.cz Nejprve představím jejich koncepty a specifičnost 

projektu blogů na webu renomovaného média. Etické kodexy pro blogery se 

v jednotlivých médiích v některých bodech liší. Chci zjistit, které z nich má kodex 

nejpropracovanější. Zároveň kodifikovaná pravidla konfrontuji s požadavky 

na profesionální novináře a pokusím se zjistit, jestli obsahují stejné nároky. Dále 

zjistím, jaký je rozdíl mezi blogy, na které může přispívat každý a blogy pro vymezenou 

skupinu lidí. Přestože blogeři mají zodpovědnost za své texty, renomovaná média, která 

je mají na svém webu, dbají na to, aby byly v souladu s jejich kodexy a nepoškozovaly 

redakci. S tím souvisí práce administrátora, který komunikuje s blogery, řeší technické 

problémy a reflektuje jejich činnost. Normy představují mantinely pro blogery, jelikož 

záleží na subjektivním vnímání jednotlivce, co je správné, a co už ne. Právě v tom 

spočívá problém, že u některých autorů se objevují pasáže, které odporují etickým 

požadavkům redakce na blogery. Na základě rozhovorů s administrátory se pokusím 

zjistit, která kodifikovaná pravidla představují úskalí pro dodržování etických principů 

blogery a rozeberu je na ukázkových textech. I přes dlouhou historii blogů představuje 

velký problém dostat se ke konkrétním příspěvkům. Některá média totiž smazané texty 
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nearchivují, nebo se k nim vztahují autorská práva, která patří výhradně autorům, a 

z toho důvodu není možné se k nim dostat.  

 

1. Vymezení etického rámce a občanské žurnalistiky 

Pro tuto práci představují základní pojmy etika a občanská žurnalistika, které 

vysvětlím v této kapitole. Představím základní přístupy etiky a podrobněji se zaměřím 

na etiku žurnalistiky. Každá profese by měla mít svou vlastní etiku vycházející 

z požadavků na konkrétní povolání a zvýšení důvěryhodnosti u veřejnosti. Ve 

společnosti existuje představa, že slova etika a morálka jsou synonyma, což není přesné. 

Občanská žurnalistika vznikla jako protipól k tradiční žurnalistice s rozvojem 

informačních technologií.  

 

1.1 Etika 

Etiku lze v nejširším slova smyslu chápat jako filozofickou disciplínu, která se 

zabývá studiem lidského jednání a normami. Etymologie slova etika pochází z řeckého 

éthos, neboli zvyk, obyčej a mrav. Podobný význam jako etika má latinské slovo mos. 

K mos má blízko moralitas, správné chování, od něhož se odvozuje morálka. Z toho 

vyplývá, že náplní etiky je morálka, která obsahuje vše, o čem přemýšlí člověk - jestli 

jeho rozhodnutí a způsoby jsou v souladu s tím, co je správné a co ne. V každém 

jednání lze spatřit určitou mravní hodnotu. Anzenbacher (2001) tvrdí, že v běžné 

komunikaci člověk užívá slova, kterým rozumí, jestli jsou „dobrá“ nebo „špatná“ a tím 

uplatňuje předporozumění mravní skutečnosti.  

 

 Otázkou je, co znamená mravní skutečnost pro každého jedince. Odpověď 

přináší svědomí. Jenže i na to jsou dva úhly pohledu. Jeden pól představuje, že člověk 

jako jedinec je přesvědčen ve svědomí, že správné a dobré je objektivně pravdivé. Ten 

druhý znamená, že přesvědčení ve svědomí je ryze subjektivní záležitost. Z toho 

vyplývá potřeba norem. Normy představují sociální pravidla jednání. Můžeme 

je rozdělit na vynutitelné a společensky přijímané. Vynutitelné jsou právní normy, které 

jsou vždy ale o krok pozadu za společností a jsou nedostatečné. Společensky přijímané 

mravní normy jsou o představách lidského společenství toho, co by se mělo a co ne. 

Pokud existuje něco nemorálního, jde to proti rozumu a nedá se to jím ospravedlnit. 



   

 

5 

  

Pokud člověk ví, nebo alespoň tuší, co je dobré a co špatné, tak dokáže rozumově 

zvážit, jestli jeho jednání je v souladu s normami nebo ne.    

 

V otázce vnímání „dobra“ a „zla“ záleží v jakém sociálním prostředí a zázemí 

daný jedinec vyrůstal, protože v mezilidské interakci soudí morálnost činů podle svých 

vlastních zájmů a potřeb. Z toho vyplývá, že předporozumění mravní skutečnosti 

podléhá sociálnímu aspektu. V rámci jednání by se mělo brát v úvahu, jestli jedinec 

jednal dobrovolně a rozhodoval o svých činech zcela svobodně. Pokud člověk jednal 

zcela dobrovolně a svobodně, měl by být zodpovědný za své jednání. Podle 

Anzenbachera (2001) se určování dobra a zla nemá dít zcela iracionálně, ani není prostě 

věcí libovolného, pouze soukromého názoru, nýbrž odkazuje na racionální argumentaci.  

  

1.1.1 Etické principy v žurnalistice a svoboda slova 

 Ke studiu etiky můžeme zvolit podle Mela Thompsona (2004) čtyři přístupy.
1
 

V žurnalistice se setkáváme s aplikovanou etikou, která se zabývá konkrétními 

situacemi a problémy, jež vybízejí k vyjadřování a zkoumání mravních rozhodnutí a 

hodnot. Mezi nejvýznamnější oblasti aplikované etiky patří lékařská etika, právní etika 

a mnohé další. Aplikovanou etiku můžeme také přeložit jako profesní etiku. Tudíž se 

týká také novinářské práce. Aplikovaná etika zkoumá daná rozhodnutí z hlediska teorií 

etiky, přičemž teorii etiky a aplikovanou etiku je zapotřebí zkoumat ve vzájemném 

vztahu.  

 

 Jako protiváha ke svobodě slova slouží odpovědný přístup k profesi. K tomu 

pomůže dodržování etiky a určitých profesních norem. Pokud neexistují normy zapsané 

do etických kodexů, měla by nastoupit účinná samoregulace. Etický kodex zahrnuje 

sepsaná pravidla, která se dohodla mezi novináři, že se budou dodržovat. Samoregulace 

je vnitřním myšlenkovým procesem jednotlivce, který zkoumá předporozumění mravní 

skutečnosti a odpovídá jeho svědomí. 

 

                                                 
1
 Deskriptivní etika se zabývá popisem mravních rozhodnutí a hodnot, které zastává konkrétní 

společnost. Klíčovým rysem je, že se nesnaží zjišťovat, co je správné a co ne. Normativní etika, jejím 

předmětem je zkoumání norem, jimiž se ve svém mravním rozhodování lidé řídí. Jde o krok dál než 

deskriptivní etika. Ptá se na normy chování, na jejichž základě lidé odlišují správné od nesprávného.  

Metaetika, jejímž cílem je diskuze o jazyce, kterým se o morálce hovoří a jak lze tento jazyk zdůvodnit. 

Aplikovanou etiku vysvětlím v souvislostech se žurnalistikou.  
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 Novinářská etika se skládá ze dvou úrovní – z etiky jednoho konkrétního 

novináře a z etiky mediální instituce. Na institucionální úrovni působí kolektiv, kodexy, 

normy. Etika jednotlivce zkoumá chování a jednání konkrétní osoby vykonávající svojí 

profesi. Pokud porušování etických zásad a dlouhodobé překračování morálky přesáhne 

určitou mez, může nastoupit omezení autonomie a zásah ze strany státu. Tím by byla 

novinářská obec proti sobě, protože právě největší přidanou hodnotou žurnalistiky je 

svoboda slova. Stephan Russ-Mohl (2005) tvrdí, že pokud chceme, aby se svoboda tisku 

a právo na informace nezneužívaly je zapotřebí profesních norem a účinné 

samoregulace, protože právní normy a zákony reagují na realitu až zpětně. Jak 

upozorňuje Denis McQuail (2009), existuje mnoho kodexů, které vycházejí z tradic 

a zvyků příslušné země. Tvorbu etických kodexů také ovlivňují ti, kteří je tvoří 

(vydavatelé, redaktoři, novináři nebo externí regulační orgán).   

 

1.2 Požadavky na profesionalitu novináře 

 Každá profese má určité standardy, které by měli její pracovníci dodržovat. 

Novinařina je specifická v tom, že ji může vykonávat téměř kdokoliv a není závislá 

pouze na žurnalistickém vzdělání. (Jirák, Volek, Köpplová, 2006) Novinář musí umět 

vhodně formulovat, rychle reagovat, improvizovat, být empatický, měl by umět jednat 

s lidmi, dobře vystupovat a ctít základní principy profese. Ty se pokusím nastínit. 

 

1.2.1 Etické požadavky 

 Mezi nejčastější požadavky na dodržování etiky v žurnalistice patří pravdivě 

a srozumitelně informovat, dodržovat standardy při vyhledávání a publikování 

informací, respektovat právo na svobodu projevu, respektovat lidskou důstojnost, 

odpovědně informovat ve veřejném zájmu, dodržovat právo na soukromí, právo na 

ochranu zdroje a zodpovídat za svoje jednání.
2
 

 

a) Pravdivé a srozumitelné informování. Žurnalistika by měla poskytovat pravdivé 

informace ověřené alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.
3
 Může se totiž stát, 

že jeden zdroj v rámci náhlé krizové situace událost špatně vysvětlí, novinář ji 

nevhodně interpretuje a nepravdivá informace se zveřejní. Požadavek na minimálně 

                                                 
2
 Vycházím z etického kodexu BBC (2010), německého tiskového kodexu (2009) a etického kodexu 

novináře Syndikátu novinářů České republiky (1999) 
3
 Například ve Španělsku, ale trvají na třech nezávislých zdrojích. 
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na dva sobě nezávislé zdroje, také slouží jako kontrola pravdivosti. Nejen 

samotných zdrojů, ale také jestli novinář správně pochopil zkoumanou 

problematiku. Také mu může při rozhovoru zalhat politik, což ale neznamená, že 

za jeho lež je zodpovědný novinář. Ten ji může vyvrátit informacemi z jiných 

zdrojů. Žurnalistika by měla ve zpravodajství odpovídat na základní otázky kdo, co, 

kdy, kde a následně jak a proč. Novináři mají informovat jasně, stručně, úplně a 

přesně. Váhu také přikládají publiku, které odebírá jejich materiály, protože mu 

musí přizpůsobit jazyk.  

 

b) Dodržování standardů při vyhledávání a publikování informací. Tento 

požadavek apeluje na kvalitní přípravu a důkladné rešerše, vyhledávání potřebných 

dokumentů a jejich následnou archivaci, která může pomoci, pokud se téma stane 

z nějakého důvodu opět aktuální. Novináři by se při získávání informací měli 

představit jako novináři a nedopouštět se klamání. Naprosto samozřejmé by mělo 

být striktní oddělení redakčních sdělení od inzerce.  

 

c) Respektování práva na svobodu projevu.  Novináři by neměli být ovlivňováni 

ekonomickými, politickými či jinými vlivy a zájmy. Měli by používat kritické 

myšlení při výkonu svého povolání a předkládat veřejnosti informace, jejichž 

důsledky mohou být důležité pro společnost a utváření názoru občanů. Právo na 

svobodu projevu je zakotveno v článku 17 v Listině základních práv a svobod. Ta je 

zaručena i v mezinárodních úmluvách. Jako první byla přijata v roce 1948 

Všeobecná deklarace lidských práv. Mezi další patří například zakotvení svobody 

projevu v  Mezinárodním paktu o občanských a lidských právech, Úmluvě 

o ochraně lidských práv a základních svobod. (Smyčková, 2010) 

 

d) Respektování lidské důstojnosti. Jedná se o přístup, kdy se nesnižuje důstojnost 

člověka a neuvádí ho do nedůstojného stavu. Z toho vyplývá, že by se novináři 

neměli dopouštět diskriminace osob na základě pohlaví, věku, barvy pleti, sociální 

vrstvy, sexuální orientace, politické příslušnosti nebo náboženství. Požadavek 

na respektování důstojnosti se objevuje také v mezinárodních dokumentech, které 

jsem výše zmínila i v článku 1 Listiny základních práv a svobod.  
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e) Odpovědné informování ve veřejném zájmu by mělo být samozřejmostí. Problém 

nastává s definicí slova veřejný zájem. „Pojem veřejný zájem odkazuje k důležitým 

případům, na kterých veřejnost má, nebo může mít oprávněné zaujetí (interest), 

nebo ještě lépe oprávněný zájem (concern).“ (Wilson 1996, s. 32). Čeština nemá 

synonyma podobná anglickým „interest“ a „concern“, v překladu proto tak 

nevynikne to, co je hlavní myšlenkou této definice. V překladu do češtiny přitom 

pro obě slova použijeme slovo zájem. Hlavním rozdílem mezi slovy je, že interest 

představuje nějaké osobní zaujetí, přání vědět o určité kauze v osobní rovině 

zainteresovaného, kdežto za slovem concern se skrývá zájem vědět o oprávněném 

zájmu, kdy může mít dopad na celou společnost. Například novináři ve Velké 

Británii mají od roku 1936 oporu v etickém kodexu Nation Union of Journalist, 

který definuje veřejný zájem. Podle kodexu je ve veřejném zájmu: 

 

 odhalování vážného přestupku či zločinu, 

 ochrana veřejného zdraví a bezpečnosti, 

 odhalování vědomého uvádění veřejnosti v omyl (ať ze strany jednotlivců či 

institucí), 

 odhalování střetu zájmů ve veřejné sféře, 

 odhalování firemní chamtivosti, 

 obhajoba veřejného zájmu při zachování svobody slova a svobody médií, 

 odhalování pokryteckého chování vysokých funkcionářů, 

 v případech týkajících se dětí musí novináři projevit mimořádný veřejný zájem, 

aby převážili prvořadé zájmy dítěte. (Greenslade, 2007) 

 

f) Dodržování práva na soukromí také patří mezi základní lidská práva, která 

zaštiťují v českém prostředí Listina základních práv a svobod a občanský zákoník. 

V mezinárodním měřítku se můžeme opřít o Úmluvu o ochraně lidských práv 

a základních svobod. (Smyčková, 2010) Právo na nedotknutelnost soukromí může 

být omezeno pouze v případech stanovených zákonem. Žurnalistika by měla proto 

respektovat soukromý život a intimní sféru jednotlivců. Ale jak média, tak jejich 

čtenáře zajímají pikantérie ze života slavných, politiků, ekonomů a jiných. Pokud 

nastane situace, která je v souladu s veřejným zájmem, tak může být právo na 

soukromí porušeno.  Přesto by se neměla porušit osobnostní práva nezúčastněných 

osob. Problém při dodržování etických norem nastává, když se soukromý a veřejný 
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život veřejně činné osoby prolíná. Záleží tak na samoregulaci novináře či mediální 

organizace, jestli vyhodnotí zprávu jako natolik důležitou, aby ji zveřejnili.  

 

g) Právo na ochranu zdroje se používá v obzvlášť citlivých kauzách, kdy se jedná 

o získání informací, které by novinář nezískal běžným způsobem. Dotazovaný 

nechce z nějakého důvodu uveřejnit své jméno. Může se obávat například o svou 

bezpečnost, postavení. Ve výjimečných případech novinář přistoupí na off the 

record, tedy na získání informace mimo záznam. Z toho režimu už nemůže 

vystoupit. Novináře pak nemůže nikdo nutit, aby svůj zdroj odhalil. Posiluje se tak 

důvěra mezi informátorem a novinářem. Z tohoto vztahu může vyplynout pravidelné 

zákulisní informování. Podle zákona č. 52/2009 Sb., ale nesmí novináři napomáhat 

pachateli trestného činu, musí se mu pokusit ho překazit a informovat policii.  

 

h) Zodpovědnost za jednání vyplývá z ostatních bodů, ale je zapotřebí odpovědnost 

novináře zdůraznit, protože média mají dopad na ovlivnění smýšlení společnosti. 

Média by měla být nezávislá a dbát na pluralitu názorů.  

 

1.3 Občanská žurnalistika 

 S rozvojem internetu vznikla konkurence tradičním médiím, která do té doby 

měla silné postavení na mediálním trhu. Rychlejší možnost dostat se k informacím 

a zlevňování informačních technologií způsobily, že na mediální trh začala vstupovat 

také veřejnost.  

 

 „Postupně se na webu začaly objevovat první tematicky zaměřené stránky, 

profesionály vytvářené internetové magazíny a zpravodajské servery, ale také blogy 

a zpravodajské portály tvořené aktivními uživateli.“ (Šesták, 2010, s. 61) Právě 

s možností publikovat online se rozvíjí takzvaná občanská žurnalistika, kdy se občané 

participují na žurnalistických produktech a jejich konzumaci. Už nejsou pouhými 

pasivními recipienty, ale i oni ovlivňují mediální obsahy. Hrají roli v procesu sběru, 

analýzy, tvorby a šíření informací. „Občanští žurnalisté byli v minulosti součástí 

publika a používají nástroje a postupy novinářů za účelem informovat.“ 

(Espiritusanto, 2008) S digitalizací vzniklo na internetu neohraničené pole možností, 

na kterém mohou lidé publikovat své názory, myšlenky, analýzy, komentáře, kritiky. 
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Na druhou stranu také účast občanů na mediálních obsazích může znamenat zkreslení 

informace, šíření fám a pomluv. Motivace amatérských novinářů mohou být různé. 

Někdo potřebuje dosáhnout pocitu sounáležitosti, jiný zase budovat své ego, rozvíjet 

své dovednosti, seberealizovat se nebo se snaží nějakým způsobem propagovat sebe 

nebo cokoliv jiného. 

 

 Občanskou žurnalistikou tedy rozumíme nový typ komunikace založené 

na participaci občana v žurnalistice, kdy se chce aktivně zúčastnit získávání a předávání 

informací. Mění se tak komunikační model mezi tradičními médii a veřejností. 

Jednosměrný tok informací, kdy média předávala informace svým příjemcům, nahradil 

model obousměrné komunikace, ve kterém média přejímají některé původní příspěvky 

občanských žurnalistů. K termínu občanská žurnalistika existuje několik ekvivalentních 

výrazů.  

 

 Participační žurnalistiku definovali Bowman a Willis (2003) jako tu, ve které 

„občan nebo skupina občanů hraje aktivní roli v procesu sběru, psaní, analyzování 

a šíření zpráv a informací. Cílem této participace je poskytnout nezávislé, spolehlivé, 

přesné, celistvé a relevantní informace, které demokracie vyžaduje.“ Mezi další patří 

žurnalistika 3.0,
4
 nebo například crowdsourcing neboli žurnalistika davu, kdy 

na článku spolupracuje otevřená skupina autorů. Přestože termín občanská žurnalistika 

je nejpoužívanější, tak ani ten není přijímán bez výhrad, protože to pak vypadá, jako 

kdyby novinář občanem nebyl. (Jarvis, 2006). Pokud by někdo měl problém s definicí 

novináře, tak Karel Čapek měl poměrně jasno, kdo to je. „Někdy to bývají, abych tak 

řekl, jaksi ztracené existence... Člověk se stává novinářem následkem svedení... Prostě 

novináři ... se rekrutují z osob nejrůznějšího povolání, které se jaksi dostanou na scestí.“ 

(Čapek, 1973, s. 6-7) 

 

  „Participativní žurnalistika vychází z jednoduchého užívání technologií, 

nasycenosti informacemi a také potřeby uživatelů dostat se k novinkám, které pro ně 

nepředstavují pouze jediný nedotknutelný názor a myšlenku.“ (López, 2006, s. 232) 

 

                                                 
4
 Rozdělení souvisí s vývojem vnímání žurnalistiky na webu. Žurnalistika 1.0 znamenala pouhé 

překlopení tradičních novinových sdělení.  Žurnalistika 2.0 se vyvinula propojením sdělení hyperlinky. 
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 Občanská žurnalistika představuje protipól k žurnalistice profesionální, která 

vychází z požadavků a tlaků majitelů mediálních společností na tvorbu kladného 

výsledku hospodářské činnosti.
5
 Zapojení občanů představuje v digitální éře možnost, 

jak jiným způsobem analyzovat významné společenské dění. Stačí přístup k internetu 

a zúčastnit se dvojsměrné komunikace v reálném čase. Občas se může výjimečně stát, 

že občanští žurnalisté dostanou za publikací některého ze svých příspěvků zaplaceno, 

pak na ně může být pohlíženo jako na novináře na volné noze.  

 

 Přestože občanská žurnalistika otvírá možnosti občanům vstupovat do světa 

informací a svobodně je tvořit, tak například bývalý ředitel New Media Lab na Rhodes 

University Vincent Maher (2010) se k občanské žurnalistice velmi skeptický a ve své 

práci Občanská žurnalistika je mrtvá
6
 vypracoval tři teze, proč si myslí, že občanská 

žurnalistika nemůže konkurovat profesionální. Jako první důvod uvádí etiku, která 

je podle něj v tradičních médiích zakotvena institucionálně, kdežto například blogeři si 

mohou psát, co chtějí a za své povrchní a subjektivní texty jsou zodpovědní jen sami 

sobě. Za to profesionální novináři mají za své texty zodpovědnost vůči svému 

nadřízenému a médiu, ve kterém pracují. V rámci mediální instituce mohou využívat 

různé tréninky, aby jejich texty byly přesnější a důvěryhodnější. Za druhé Maher 

zmiňuje ekonomickou stránku. Uvádí, že bloger je motivován více finanční stránkou 

publikování a může snadněji podlehnout vlivu reklam typu Google AdSense, aby 

přilákal víc čtenářů. Oproti tomu profesionální novinář je nezávislejší, protože ví, že 

dostane za práci od zaměstnavatele zaplaceno. S jeho názorem se dá polemizovat, 

protože v některých médiích může být novinář pod vlivem vlastníka a naopak bloger 

může být nezávislejší. Jako třetí argument uvádí, že média mají takovou hierarchii a 

kontrolní mechanismy, že jejich informace budou úplné a pravdivé, kdežto blogeři často 

publikují nepravidelně a nesystematicky a jejich informace nemusejí být založené na 

úplných faktech.  

 

 

                                                                                                                                               
Žurnalistika 3.0 souvisí se sdílením informací uživateli, kteří vytvářejí i vlastní mediální obsahy.  (Tíscar, 

2009) 
5
 To platí, pokud pomineme veřejnoprávní média.  

6
 Citizen Journalism is Dead 
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 Mezi výhody občanské žurnalistiky patří rozhodně rychlost a autenticita. 

U mnoha důležitých událostí byly jako první náhodní svědci, kteří je natočili. A jejich 

příspěvky pak přejímala světová média. Jako první natočili občané teroristický útok na 

World Trade Center v září 2011 v New Yorku,
7
 zachytili útoky v londýnském metru 

v červenci 2005. Důležitou roli sehrála občanská žurnalistika také při přistání letadla na 

řece Hudson v lednu 2009 nebo v rámci zachycování revoluce v Egyptě.
8
 Nevýhodu 

spatřuji ve využívání sice autentických záběrů, nicméně nic neříkajících. Například 

CNN neustále opakovala záběry ve zpravodajství od svého iReportera Jamala 

Albarghoutiho při střelbě na univerzitě ve Virginii. (Youtube, 2007) 

 

 S rozvojem informační společnosti publikují občané své příspěvky na internetu 

pomocí různých distribučních kanálů – od blogů, Youtube, Myspace až po sociální sítě. 

Produkty amatérů také využívají tradiční média. Některá z nich zřizují speciální 

projekty. CNN zřídila v roce 2006 iReport
9
 pro občanskou žurnalistiku. Problém 

představuje, že ani CNN nemůže ověřovat všechny obsahy vloženými přispěvateli.  

 

2. Nová média 
 S rozvojem nových médií dochází k novému uspořádání prostoru a času, takže 

publikum má lepší přístup ke sdělením, která jsou přenášena na velké vzdálenosti téměř 

okamžitě. (Thompson, 2004, s. 123) S trochu nadsázky můžeme říct, že to, co ještě 

včera neexistovalo, tak pozítří může být staré a překonané. Označení nová média 

vzniklo v 60. letech, kdy ho poprvé použil Marsall McLuhan, který jím označoval 

elektronická média a jejich obsah. Přestože nová média, tak jak je chápal McLuhan, 

vznikla zhruba v polovině minulého století, trvalo velmi dlouho, než se rozšířila napříč 

                                                 
7
 Existují pouze dvě videa, která zachycují první útok na WTC. Jedno z nich vzniklo náhodou, když hasiči 

natáčeli svou práci u kanálu. Druhé, když Pavel Hlava točil WTC během jízdy v automobilu. (Youtube, 

2010) 
8
 V případě přistání letadla na řece Hudson i v případě egyptské revoluce sehrál prvotní roli Twitter. 

V prvním případě náhodný svědek Janis Krums nafotil letadlo a přes mobilní internet poslal tweet. 

Posléze jeho snímek začala přebírat světová média. Twitter také měl nezastupitelnou roli v Egyptě v roce 

2008. Americký student James Karl Buck na něj napsal, že byl zatčen, jeho odběratelé vzkaz šířili ve 

Spojených státech a za pomocí státních institucí se ho nakonec podařilo osvobodit. (Krums, 2009; Buck, 

2008)  
9
 iReporter může být osoba starší 13 let, která je zaregistrovaná na webové stránce CNN a může posílat 

své vlastní příspěvky ve formě videí, fotografií nebo textu. IReport tvoří samostatnou platformu občanské 

žurnalistiky, zároveň však slouží jako zdroj pořadu ”I report for CNN” a vybrané příspěvky televize užívá 

pro regulérní zpravodajství. (CNN, 2010) 



   

 

13 

  

celou společností. (Calda, 1999) V této kapitole představím vznik a vývoj nových médií 

s dopadem na společnost i s jejich pozitivními a negativními aspekty.  

2.1 Vznik a proměna nových médií 

S technologickými inovacemi a zdokonalováním dochází k rychlejšímu 

prosazování „novinek“ ve společnosti. Nová média nejdříve používají odborníci 

a fanoušci, teprve později dochází k masovějšímu rozšíření.  Jako nová média můžeme 

označit počítač a internet, ale ve své původní podobě to byly pouze přístroj a schránka, 

které ukládaly data. Převrat přišel, když lidé mohli začít komunikovat mezi sebou, sdílet 

své zážitky a informace. Překonali časové a místní hranice, které je dříve omezovaly 

v komunikaci na velké vzdálenosti. Od prvního emailu jsme se přes blog, mobilní 

telefon s fotoaparátem a kamerou, dostali k sociálním sítím.  

 

 Podle McQuaila (2009) rysy nových médií naplňuje jejich vzájemná interakce, 

přístupnost pro individuální uživatele jako pro odesílatele i recipienty, rozmanité 

principy použití, otevřený charakter a decentralizace.  Mezníkem pro oddělení starých a 

nových médií je vznik počítačů a satelitní komunikace.  Kriticky se dívá na nová média 

Gillan (2011), podle kterého mají blízko k oxymóronu "nové a vylepšené" vzhledem k 

tomu, že zdánlivě nová média se obvykle vyvinula z předešlých a drží si mnoho rysů 

těch původních.  

 

„Nová média představují ekosystém, kde online komunity diskutují a prohlubují 

příběhy, které vytváří mainstreamová média. Tyto komunity se také zapojují v rámci 

občanské žurnalistiky do lokálního zpravodajství, komentářů a kontrolují data, kterými 

zásobují mainstreamová média veřejnost. Rozvíjí také jejich agendu svými nápady 

a zdroji.“ (Bowman a Willis, 2003, s. 13)  

 

Giddings a Lister (2011) říkají, že nová média představují produkt transformace 

digitální komunikace, informací, zábavních médií včetně televize, tisku, filmu, telefonu, 

fotografie atd. Podle Milana Fridricha (2011) se jako nová média označují internetové 

servery, mobilní aplikace, nebo jakákoliv novinka, která se vymyká tradičnímu 

rozdělení médií na tiskoviny, rozhlas a televizi. Tradiční média jsou jednosměrnými 

komunikačními toky, kdežto nová média umožňují interakci s příjemcem. Sice 

v současnosti se rozhlas i televize pokouší participovat posluchače a diváky na svých 
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programech, ale je to v rámci publicistických pořadů nebo soutěží, kdy může ovlivnit 

částečně mediální obsah. Takovým příkladem je zejména pořad Hyde Park vysílaný 

ČT24.  

 

 Jak je vidět, ani odborníci se neshodnou na jedné definici. Hlavním prvky 

nových médií jsou interaktivita, dvousměrná komunikace, kdy je recipient jak tvůrcem, 

tak přijímatelem internetových obsahů, vznik v druhé polovině 20. století a digitalizace. 

Ta stojí za jejich masovým rozšířením. Díky přepisu informací do binárního kódu je 

možné vtěsnat stejné množství informací na mnohem menší plochu. Například 

v minulosti počítače zabraly celou místnost, v současnosti se vejdou i do kabelky. S tím 

souvisí zdokonalování techniky a její miniaturizace. Čím dokonalejší technika a čím je 

produkt menší, tím větší je pravděpodobnost, že na trhu najde potencionálního 

uživatele. Na trh nejprve vtrhne nový produkt, který si koupí pouze odborníci nebo 

nadšenci. Poté ho objeví masoví uživatelé, postupně produkt začne zastarávat, a tím 

pádem i zlevňovat, koupí si ho víc lidí a rozšíří se ve společnosti, dokud uživatelé 

neobjeví jiný produkt. Tím se trh s uživateli s novými médii diverzifikuje 

a potencionální zákazníci při bohaté nabídce vybírají nejen podle kvality, ale také ceny. 

Toho jsou si vědomi výrobci potencionálních substitutů. 

 

  Ve virtuálním prostředí vznikají internetová úložiště, která podporuje 

vysokorychlostní internet.
10

 Uživatelé pak jednoduše nahrají fotografii, která má 

mnohem vyšší dopad, nejen společenský, než ta, co leží v klasickém fotoalbu.  

 

2.2 Charakteristika a druhy nových médií  

Nová média se neustále vyvíjí. Na trh vstupují nové a nové produkty. Oblast 

technologií se stále zdokonaluje a zmenšuje. V minulosti měly přístup k informačním 

technologiím stovky lidí, v dnešní době jsou to miliardy. Je proto potřeba si 

připomenout, jak to všechno začalo a postupně se vyvíjelo. Nastíním proto vznik 

a využití internetu, webu, blogů a sociálních sítí. V této práci se zabývám českým 

prostředím, proto představím pouze sociální sítě, které jsou masově využívané v České 

republice.  
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2.2.1 Internet 

 Původ internetu sahá do období Studené války.
11

 Pro americkou výzkumnou 

agenturu ARPA byl přelomovým rokem rok 1961, kdy jako ředitel nastoupil Jack 

Ruina, který decentralizoval strukturu agentury a jako jeden z cílů si vytyčil, aby jeho 

tým zapracoval na vývoji techniky a technologie na propojení počítačové sítě. Za prvé 

chtěl, aby jeho inženýři vytvořili komunikační síť, na které by si výzkumná střediska 

vyměňovala informace a mohla se tak zapojit do projektů, a za druhé, aby účastníci v 

počítačové mohli sdílet vzácné informace. Na základě toho vznikla v roce 1969 síť 

ARPANET, která propojila čtyři univerzity: University of Utah, 

University of Kalifornia v Los Angeles, Stanford Research Institute, University 

of Kalifornia – Santa Barbara. Během šesti měsíců už měla přes 2 tisíce uživatelů. O tři 

roky později proběhla první mezinárodní konference na téma počítačové komunikace.
12

 

V 70. letech vědci Kahn a Vint Cerf vyvinuli protokol TCP/IP,
13

 který umožňuje přenos 

dat. Ten funguje na principu rozložení dat na malé části neboli pakety, které putují po 

různých cestách a spojí se až v počítači, který data přijímá. IP je zodpovědný za 

směrování datových balíků po síti. O rok později počítačový vědec Ray Tomlinson 

posílá první email.
14

 

 

 Původní Network Control Protocol nahradil v roce 1983 TCP/IP, který museli 

začít používat všichni, co byli připojeni do sítě ARPANET.  Data začala být veřejně 

dostupná. (Slevin, 2000). Různě propojené veřejně přístupné sítě používající TCP/IP 

protokol se začaly nazývat internetem. V 90. letech dochází k rozpuštění ARPANETu a 

síť se propojuje i s evropskou sítí EUNET (Čermák, 2009, s. 16) 

 

 

                                                                                                                                               
10

 Šesták (2010) píše, že ještě kolem roku 2003 představovala standardní rychlost připojení přes 

128 kbit/s, tedy více než zvládly modemy či ISDN. O dva roky později už je běžným standardem 

vysokorychlostní připojení přes ADSL, které bez problémů umožňuje rychlost okolo 8Mbit/s.  
11

 V té době byla situace mezi Spojenými státy a Sovětským svazem velmi napjatá a svět byl jen kousek 

od jaderné války. USA a SSSR se předháněly, kdo z nich bude mít lepší technologie, jež v případě 

konfliktu použije. 
12

 Se svými projekty se zúčastnily Velká Británie, Švédsko, Norsko, Japonsko, Francie, Kanada a Spojené 

státy. 
13

 Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
14

 Předtím existovala lokální výměna zpráv. Lidé si mohli na jednom počítači, kde se střídali, nechávat 

v mailboxu vzkazy.  
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2.2.1.1 Česká republika a internetové prostředí  

 Česká republika (respektive Československo) se zapojila do celosvětové 

internetové sítě oficiálně v únoru 1992. První tři roky se do sítě mohly zapojovat jen 

vzdělávací a akademické instituce, a to přes síť CESNET. S možností vstupu 

komerčním subjektům na internet se začalo zvyšovat jeho využití jednotlivci.  

 

 

Z údajů Českého statistického úřadu (2011) vyplývá, že se od roku 2005 do roku 2011 

zvýšil počet jednotlivců užívajících počítač doma o polovinu. V roce 2005 počítač doma 

využívalo zhruba přes 3 miliony obyvatel České republiky, v loňském roce to už bylo 

přes 6 milionů lidí. Z uživatelů počítač používalo v roce 2011 celých 95 procent doma, 

přitom v roce 2005 to bylo pouze 72 procent.  
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Nejčastějšími uživateli počítačů jsou podle ČSÚ lidé ve věkové skupině 16-24 let. 

V roce 2011 to bylo 95 procent z nich, o šest let dříve o 18 procent méně. Výrazný 

nárůst používání počítače bylo ve skupině 25-34 let a 35-44 let. Nárůst byl způsobený 

tím, že se nejmladší sledovaná skupina 16-24 za šest let od sledování statistik přehoupla 

do jiné sledované věkové kategorie a navíc za nárůst mohl výrazný technologický 

rozvoj a nároky na základní počítačovou gramotnost. Postupně dochází ke zvyšování 

uživatelů 65 let a více. Podle statistiky více počítač využívají muži než ženy.  

 

 

 Z grafu ČSÚ (2011) vyplývá, že v roce 2011 používalo internet 5,8 milionů 

obyvatel z toho 3 770 tisíc osob starších 16 let a přes 2 miliony uživatelů mladších 

16 let. Přitom v roce 2005 internet používalo 2,8 milionů obyvatel České republiky, což 

je nárůst o 3 miliony obyvatel za 6 let.  

 Jako nejčastější motivace k využívání internetu patří zábava, vzdělání, profesní 

kariéra a přirozená soutěživost lidí. Z více než 6 milionů Čechů, kteří mají přístup 

na internet, působí zhruba 3,5 milionu sociálních sítí. (ČSÚ, 2012) Se socializací 

na internetu dochází k vyššímu dobrovolnému odhalování soukromí.  

 

2.2.2 Web 

 "Jedním z nejvíce inovativních a komplexních zařízení pro výměnu informací na 

internetu je bezesporu World Wibe Web." (Slevin, 2000, s. 37) Podle Čermáka (2009) 

představuje službu, která na internetu funguje. Je to protokol umožňující sdílení dat 

na internetem propojených počítačích. Vyvinul ho Tim Berners-Lee na počátku 
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90. let.
15

 Pro web vymyslel také HTML
16

 jazyk, který popisuje struktury a vazby 

v uspořádání textu a obsahu. Tento jazyk se zapisuje v administraci stránky 

a ve výsledné podobě stránky se značky neobjeví. Pro přenos HTML dokumentů 

připravil také protokol HTTP a první prohlížeč HMTL pojmenoval WorldWideWEb. 

Také předvídal, že internet jako úložiště informací nemůže fungovat stejně jako tištěné 

publikace, které mají jasný začátek a konec, a tak vymyslel hypertext, který není 

založený na lineárním textu, ale obsahuje hyperlinky, které odkazují na jiné texty.  

 

 S rozvojem technologií se rozvíjel také web. Prvotně sloužil ke vzdělávacím 

účelům, měl jednoduchou grafiku, statické obrázky a texty. Až zpětně se tato etapa  

označila jako Web 1.0. Jako první Darcy DiNucciová použila ve svém článku 

Fragmented Future v roce 1999 termín Web 2.0. Později se pro prvotní fázi internetu 

dostalo označení Web 1.0. Ten vychází ze stejného technologického základu, ale mění 

se pohled uživatele na vnímání virtuálního prostředí a způsob jeho komunikace. Pro fázi 

Webu 2.0 je typické zapojování uživatelů do komunikace. Informace se předávají 

způsobem many to many, což znamená, že se internetové prostředí personalizuje a lidé 

se začínají zapojovat do zveřejňovaných obsahů. V této fázi vznikají první blogy, 

videoservery, komunitní weby, slovníkové projekty jako Wikipedia. Obsah Webu 2.0 je 

interaktivní a vzniká lepší propracovaná struktura hyperlinků. V současnosti se začíná 

také hovořit o termínu Web 3.0, který souvisí s rozvojem například takzvaných chytrých 

mobilů nebo tabletů. Je to poměrně nový termín, diskutovaný od roku 2010. Těšík 

(2007) se svém článku píše, že označení Web 3.0 se nejčastěji spojuje s Timem 

Bernersem-Lee, který ho definuje jako tzv. sémantický web. Podle něj by měly být 

stránky čitelné nejen lidským okem, ale i strojově, čehož lze dosáhnout využitím 

mikroformátů.
17

 Dále Těšík uvádí, že podle Reeda Hastingse jednotlivé fáze internetu 

rozděluje rychlost připojení. Na Web 1.0 stačilo připojení kolem 50 Kbit/s, na Web 2.0 

linka o rychlosti 1 Mbit/s a na Web 3.0 to bude přibližně 10 Mbit/s. 

 

                                                 
15

 V 80. letech CERN začal Tim Berners-Lee z několika důvodů mít obavy o účinnosti a efektivnosti 

správě informací z projektů prováděných ve švýcarské výzkumné laboratoři CERN. Za prvé tvrdil, že 

vysoká fluktuace pracovníků způsobuje ztrátu informací. Za druhé noví pracovníci musí vynaložit 

obrovskou energii, aby měli představu o tom, co se děje ve společnosti. Za třetí se nepodařilo získat 

uložené informace o výzkumných projektech.  
16

 Hypertext Markup Language 
17

 Podle Těšíka (2007) mikroforomáty definují, jak do kódu stránky prostřednictvím HTML zapisovat 

informace – například adresu –  a pomocí něhož je možný přenos specifický dat ze zdrojového kódu 

například do mobilního telefonu. 
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 Obrázek č. 1: Časová osa vývoje webu Nova Spivacka (2007) 

 

 

2.2.3 Blog 

Představuje prostor na určité webové stránce, kde autor publikuje své vlastní 

texty. Říká se mu bloger. Název vznikl spojením slov web log (neboli webový 

zápisník). Charakteristickým rysem pro blog je řazení příspěvků od nejnovějších 

po nejstarší na jedné konkrétní webové stránce zveřejňované publikačním systémem 

a trvalým odkazem příspěvku s možností komentářů. Dan Gilmor (2004) tvrdí, že blogy 

představují chybějící článek v řetězci komunikačních kanálů mezi emailem a webem. 

Bruns (2008) říká, že u blogů dochází k produkci obsahu, kdy se prolíná funkce 

spotřebitele a tvůrce. Používá pro to označení produsage,
18

 které je založené na čtyřech 

principech. Jako první uvádí otevřenou participaci a hodnocení, kdy by se mělo zapojit 

do komunikace co nejvíc lidí. Za druhé obsahy produsage mají proměnlivou hierarchii. 

Třetí princip vyplývá z prvních dvou, proces produkce obsahů je neukončený. Za čtvrté 

sdílení představuje všeobecnou motivaci producentů na účasti v produsage obsazích, 

takže výsledný produkt je společným vlastnictvím všech autorů.  Blogy umožňují jak 

participaci, tak hodnocení v diskuzi. V souvislosti s blogy se můžeme setkat s termínem 

gatewatching, který znamená propojení příspěvku s původním zdrojem prostřednictvím 

hypertextového odkazu. Termín gatekeeping znamená, že původní zdroj se ocitá 

v pozadí a bloger na základě zpracování původní zprávy zpracuje vlastní příběh. 

(Bruns, 2008) 

                                                 
18

 Vzniklo ze spojení anglických slov production a usage  
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 Tak jak chápeme blogy dnes, se postupně vyvíjelo. V roce 1994 si první 

průkopníci začali zakládat online deníky. Mezi nimi i Justin Hall, který odkazoval 

hyperlinky na další příspěvky, takže některé z nich řadil chronologicky a některé 

tematicky. Jako první použil termín weblog v roce 1997 Jorn Barger, když si založil 

webovou stránku Robot Wisdom, na které odkazoval na jiné stránky, které mu připadaly 

zajímavé. (Rettberg, 2008) Kratší podobu slova vytvořil o dva roky později Peter 

Merholz kdy vzniklo we blog. (Merholz, 1999) V roce 2000 později vzniká permalink, 

který umožňuje identifikaci konkrétního příspěvku. Blogy byly zpočátku pro velmi 

omezenou skupinu lidí, protože pro jejich publikaci bylo potřebné ovládat programovací 

jazyk. S příchodem nového milénia se začaly zavádět automatické šablony a publikační 

systémy, například Wordpress. (Javůrek, 2009) 

 

 V dnešní době si může blog založit kdokoliv, a podílet se tak na občanské 

žurnalistice.
19

 Blogů je nepřeberné množství, proto uvádím nejčastější dělení podle:  

 

a) autorství - osobní, firemní, VIP, kam přispívají známé osobnosti, 

b) obsahu – sportovní, kulturní, osobní atd., 

c) média – foto, video, text, audio, 

d) mikroblogy – twitter, facebook. 

 

Blogy představují sociální aspekt, kdy sdružují komunitu blogerů, popřípadě čtenářů 

konkrétního blogera. Může sloužit jako zprostředkovatel mezi celebritami s fanoušky, 

nebo podporovat firemní kulturu na internetu. S postupem času se rozvinuly blogy 

s mnoha specifiky. Některé z nich už jsem naznačila.  

 

Další dělení nabízí například Krishnamutrhy (2002). Ten dělí blogy podle témat 

a podle počtu autorů. Na obrázku č. 2 nanesl na vodorovnou osu počet autorů a na 

svislou osu témata blogu.   

V I. kvadrantu se nachází osobní deníky, které jsou psány individualitami 

o osobních tématech. V podstatě nahrazují klasické papírové deníky a v rámci 

blogosféry
20

 je jich převážné množství.  

                                                 
19

 Viz kapitola 1.3 Občanská žurnalistika 
20

 Souhrn blogů a jejich vzájemné vztahy 
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II. kvandrant patří specifickým blogerům, kteří hledají podpůrnou skupinu pro 

sdílení svých problémů. Věnují se například problémům osobním, zdravotním nebo 

pracovním. 

Ve III. kvadrantu se nachází blogy, které jsou tematicky založené a většinu 

prostoru věnují konkrétnímu tématu. Může se jednat například o blogy cestovatelské 

nebo technologické. Herring a další (2004) do tohoto kvadrantu také zahrnují filtrovací 

blogy, kde se blogeři vyjadřují k světovým událostem online z pohodlí svého domova. 

Jednalo se například o teroristické útoky 11. září 2001 na World Trade Center. 

V současném světě rychlých změn, ekonomické krize a politické situace v České 

republice a revolucí ve světě se také blogy zaměřují na současnou politickou a 

ekonomickou situaci.  

Do posledního IV. kvadrantu se řadí vědomostní blogy (K-log).
21

 Bartl (2010) 

říká, že tento typ blogů slouží jako systémy řízení znalostí a někdy je tento termín 

užíván pro souhrnné označení technicky orientovaných blogů.  

 

  

  Obrázek č. 2: Typy blogů (Krishnamutrhy,2002) 

 

 V České republice se považuje za průkopníka v blozích Ondřej Neff se svým 

projektem Neviditelný pes, kde publikuje příspěvky od roku 1995. V našem prostředí 

dochází k rozšíření blogů po roce 2002 s příchodem zahraničních systémů, např. 

blogger.com.  Postupně vznikají první blogy na serverech médií (například Respekt.cz, 

                                                 
21

 knowledge blog 
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Aktuálně.cz, Idnes.cz, Lidovky.cz, Ihned.cz).
22

 Výhodná je spolupráce média s blogery 

pro obě strany. Blogeři mají zajištěnou určitou čtenost, protože médium má své vlastní 

publikum a naopak pro média blogeři představují inspirativní zdroj informací. Jejich 

texty se tematicky protínají, přestože cíleně nespolupracují.  

 

2.2.4 Sociální sítě 

Hlavní myšlenkou sociálních médií je jejich otevřenost pro aktivní účast 

uživatelů, což při přístupu many to many vytváří hodnotu a sílu, která může ovlivňovat 

tradiční model vysílání informací mediální produkce seshora dolů. (Meraz, 2009, 

s. 124)  

 

Sociální sítě můžeme definovat jako virtuální prostředí, které slouží jako 

významný komunikační kanál pro reálné i virtuální známosti. Jedná se o sdílení 

soukromí s dalšími lidmi, navazování kontaktů, sdílení videí, fotek, her, statusů. 

Do sociálních sítí pronikají víc firmy, které je vnímají jako praktický nástroj 

pro propagaci, marketing, snadnější komunikaci se stávajícími i potencionálními 

zákazníky. Problém představuje soupeření mezi vývojářskými společnostmi, která 

nabídne uživateli lepší sociální síť. Počet lidí na světě je daný a s vyšším počtem 

sociálních sítích nastává problém získat potencionálního uživatele pro svoji konkrétní. 

Vyšší počet sociálních sítí představuje větší rozdrobenost uživatelů, ale přesto nakonec 

zvítězí ta, kde mají uživatelé nejvíc přátel. Například ve Španělsku mladí téměř 

nepoužívají Facebook, ale jeho obdobu Tuenti. Mezi prvními sociálními sítěmi v České 

republice se objevily Lide.cz, Libimseti.cz a Spoluzaci.cz. Mezi v Česku nejrozšířenější 

patří Facebook. Jako další pro všeobecné využití jako komunikační kanál volného času 

zmíním Twitter, Google+, Youtube, Myspace. Například existuje i síť Linkendin, která 

je silně specializovaná na pracovní prostředí, kde lze vyhledávat pracovní kontakty 

a udržovat profesní životopis.  

 

 

 

 

                                                 
22

 Názvy serverů budu používat s ohledem na pravidla českého pravopisu a nikoliv na firemní značku 

online médií. Blogy uvedených serverů představím ve 3. kapitole Etické kodexy vybraných českých 

online médií. 
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2.2.4.1  Facebook 

Facebook neboli „knížka tváří“ s modrobílým designem získala svým 

jednoduchým užíváním mnoho milionů uživatelů po celém světě.  V současné době 

představuje sociální síť, kterou používá přes 900 milionů uživatelů po celém světě 

a předpokládá se, že v roce 2012 překročí hranici jedné miliardy lidí. V České republice 

je přes 3,5 milionu lidí na Facebooku. (Kratochvíl, 2012) Dříve fungoval ryze 

na principu přátelství, takže pokud člověk chtěl odebírat statusy i informace o některé 

osobě, tak ji musel požádat o přátelství. Od doby kdy Google+ přišel se svými kruhy, 

tak vývojáři Facebooku umožňují někoho jen sledovat a on to nemusí potvrzovat. 

S rozšiřováním sítě do celého světa se také zvyšoval postupně počet jazyků, ve kterých 

mohli lidé Facebook používat. V současnosti jich je 50 (mezi nimi i čeština). Historie 

Facebooku začala na Harvardu, kdy jeho zakladatel Mark Zuckerberg v roce 2004 

spustil komunitní síť pro studenty. S projektem mu pomáhali jeho spolubydlící Dustin 

Moskovitz, Chris Hughes a Eduardo Saverin. Z komunitního prostředí již měsíc 

po spuštění expandoval mimo brány univerzity. Z počátku fungoval na principu 

pozvánek. Kdo ji měl, mohl na Facebook. Za pouhých deset měsíců si získal víc než 

milion uživatelů a o pět let později v roce 2011 se počet uživatelů znásobil 

o 854 procent.
23

 Od roku 2006 se na Facebook může registrovat každý, kdo splní 

podmínky. Mezi nimi je požadavek na minimální věk 13 let a založení účtu pod vlastní 

identitou. Uživatel musí udržovat své kontaktní informace přesné a aktuální. Síť nelze 

používat ke komerčnímu obohacení a přístup na ni je zakázaný odsouzeným sexuálním 

deviantům.  Původně se síť jmenovala The Facebook, ale již v květnu 2005 zakladatelé 

odstranili s názvu The.  
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Vývoj počtu uživatelů Facebooku (Facebook, 2012) 

 2005    6 milionů uživatelů  

2006  12 milionů uživatelů 

2007       58 milionů uživatelů 

2008     145 milionů uživatelů 

2009     360 milionů uživatelů 

2010     608 milionů uživatelů 
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2.2.4.2 Twitter 

Twitter představuje sociální síť, která je specifická omezením počtu znaků, které 

může uživatel zveřejnit najednou. Jedná se o takzvané tweety, které nemají více než 140 

znaků. Jejich odběrateli jsou followers, kteří sledují příspěvky uživatele. Každý uživatel 

si může navolit okruh profilů, které chce sledovat.  V tom spočívá asymetrie Twitteru. 

Někdo může sledovat 250 profilů a být sledován tisíci dalšími lidmi a naopak. Využívají 

ho i celebrity pro lepší kontakt s fanoušky. Javůrek (2009) ho vidí jako místo 

pro a) občanskou žurnalistiku, b) k šíření profi zpravodajství, c) materiál k analýze pro 

novináře d) pro diskuzi a spolupráci.  

  

Přestože většina tweetů bude představovat odpad a pouhé bezobsažné vyjádření 

lidí typu „právě jsem vylezl ze sprchy“, tak se mezi nimi dají nalézt velmi důležité 

zprávy. Na Twitteru se jako první objevila informace s fotografií o nouzovém přistání 

letadla na řece Hudson
24

 v roce 2009, nebo například informace o smrti Usamy bin 

Ladina v roce 2011.
25

 Ve své podstatě se jedná o mikroblog.  V České republice není 

tak rozříšený jako Facebook, důvodem může být také to, že čeština nepatří mezi 27 

jazyků, kterými se Twitter „domluví“. Twitter vznikl v roce 2006 a jeho zakladatelem je 

Jack Dorsey.  

 

2.2.4.3 Google + 

Specifikum této sociální sítě spočívá v nastavování jednotlivých kruhů. V rámci 

každého statusu si uživatelé mohou nastavit, kdo je uvidí. Tím se inspiroval také 

Facebook.  Mezi podmínkami pro registraci je vyplnit jméno a fotografii. Google + 

převzal některé principy z Facebooku a některé z Twitteru. Je založen na oboustranném 

vztahu, ale navíc umožňuje sledování osob, které nemáte ve svých kruzích. Přichází 

také s tematickými informacemi z webu, které by mohly uživatele zajímat.  Vznikla 

v roce 2011 a v současnosti ji používá více než 170 milionů lidí. (Schön, 2012) 

 

 

 

                                                                                                                                               
    2011     845 milionů uživatelů 
24

 viz kapitola 1.3 Občanská žurnalistika 
25

Usama bin Ladinovu smrt oznámil na Twitteru  2. května 2011 ve 4:24 našeho času vedoucí štábu 

někdejšího ministra obrany Spojených států Donalda Rumsfelda Keith Urbahn.  
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2.2.4.4 Youtube 

Představuje největší internetovou stránku určenou pro sdílení videí. Podle 

zveřejněných statistik na Youtube měl tento server v roce 2011 víc než 1 bilion 

zhlédnutí. Každou minutu nahrají uživatelé 60 hodin videí, denně jsou zhlédnuty 

4 miliardy videí. Přitom ještě loni uživatelé nahráli o 12 hodin videí každou minutu 

méně a zhlédli o jednu miliardu videí denně méně. Obsahuje tisíce celovečerních filmů. 

Na videa z Youtube často uživatelé odkazují na svých profilech na sociálních sítích. 

Například každou minutu je na Twitteru sdíleno přes 700 videí. Službu založil v roce 

2005 Jawed Karim a uživatelé ho mohou používat v 54 jazycích.  

 

2.2.4.5 Myspace 

Symbol první sociální sítě, která vznikla v roce 2003. S nástupem Facebooku 

došlo k jeho rozložení. Černý (2012) tvrdí, že se počet uživatelů Myspace
26

 meziročně 

mezi rokem 2010 a 2011 snížil o 25 milionů na 45 milionů aktivních uživatelů. Loni jej 

od News Corporation Ruperta Murdocha odkoupila společnost Specific Media, která se 

snaží zaměřit na hudební složku, která figurovala i ve starém konceptu Myspace. Také 

nabízí aktuální hudební zpravodajství a lidé na Myspace chodí diskutovat o hudebních 

novinkách, mohou si vytvářet vlastní playlisty nebo virtuální radia.  

 

Sociálních sítí existuje mnohem víc, ale pro tuto práci, ve které se chci zabývat 

dodržováním etických pravidel na blozích, nemá význam se o nich zmiňovat.  

 

2.3 Rizika internetového prostoru 

Prostředí internetu je velmi heterogenní a s tím souvisí i možná rizika. „Počítačoví 

teoretici používají termín kyberprostor jako vstup do fiktivní sociální arény za využití 

počítače. Obecněji může odkazovat na způsob života, který pomocí informačních 

technologií vytváří lidské výtvory, postupy a vztahy točících se kolem nich.“ 

(Hakken, 1999) 

 

„Kyberprostor nenabízí alternativní a dokonalejší svět, virtuální realita nenahradí 

skutečnost. Žijeme ve skutečném světě a musíme si přiznat, že z něj nevytvoříme 

cokoliv, co bychom si přáli.“ (Robinson, 2003) 

                                                 
26

 Dříve se psalo My Space. 
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 S rostoucím přístupem na internet se mění rychlost vnímání času a množství 

informací, které za jeden den vstřebáme. Ve středověku bychom na stejné množství 

denních informací potřebovali celý život. Internet je výborný nástroj pro získání 

potřebných údajů k pracovním, studijním, soukromým účelům, představuje odpočinek i 

zábavu a vzdělání. Pomocí různých sociálních sítí a sdružovaných komunit můžeme 

nalézt staré přátele, známé či se nově seznámit se zajímavou osobností. Na druhou 

stranu kromě přátel můžeme potkat viry a další nepřátele, před kterými se musíme 

chránit.  

 

 Je potřeba si uvědomit, že internet je veskrze anonymní prostředí, kde číhají 

nástrahy zlodějů, pedofilů, podvodníků.  S tím také souvisí problém falešné identity, 

kdy se někteří jedinci oprostí od zábran fyzické reality. S internetizací společnosti se 

lidé přestávají obávat zveřejňovat své soukromí a sdílet o sobě informace. Není 

neobvyklé, že pokud se o někoho zajímáme, celkem bez problémů získáme jeho osobní 

údaje jako jméno, bydliště, zájmy, jeho zaměstnání nebo školu. Toho jsou si kromě 

personalistů, kteří internetu a sociálních sítí využívají jako nástroje na zjištění informací 

o potencionálních zaměstnancích, vědomi také podvodníci. Berou internet jako 

knihovnu lidských osudů, ze kterých se dá těžit.  Buď kradou identitu někoho, kdo 

zveřejnil své údaje s fotografií, nebo se pouze vydávají za imaginární osobu.  Kromě 

nevinného vyzkoušení si být někým jiným, na síti existují také nebezpeční jedinci. 

Mohou si vybrat osobu, nejčastěji však dítě, kterému chtějí ublížit. Útočník o sobě uvádí 

nepravdivé osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, věk nebo fotografie. Tento 

manipulátor bývá podstatně starší než vyhlédnuté oběti a své iniciály si podle toho 

upravuje. S tím souvisí kyberšikana, kdy na oběť útočí manipulátor prostřednictvím 

informačních a komunikačních technologií s cílem ublížit.
27

 Tyto útoky mohou probíhat 

kdykoliv a kdekoliv, pokud budou oba připojeni na internet. Spolupachateli se mohou 

stát i šiřitelé kyberšikany – lidé, kteří produkty tohoto způsobu rozesílají dál. Mezi 

základní pravidla, kterými se potencionální oběti mohou uchránit, patří – nesdělovat 

citlivé informace, nebýt přehnaně důvěřivý, respektovat ostatní uživatele. 

                                                 
27

 Nejčastějšími projevy kyberšikany je publikování ponižujících záznamů, ponižování, pomlouvání, 

krádež identity, zneužití cizí identity, ztrapňování pomocí falešných profilů, provokování a napadání 

uživatelů v online komunikaci, zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť, vyloučení z virtuální 

komunity, obtěžování. (Kopecký, 2010) 
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(Kopecký, 2010) Podle nejnovějšího průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci 

(Kopecký, 2012) se v loňském roce setkalo s kyberšikanou 56 procent teenagerů.
28

 Mezi 

její nejčastější formy, jež děti zažívají, patří ubližování v podobě ponižování, urážení a 

ztrapňování (verbální útoky). Tyto formy agrese uvedlo 31 procent respondentů.  

 

Obrázek č. 3: Nejčastější formy kyberšikany z pohledu obětí (Kopecký, 2012) 

 

Dalším patologickým jevem na internetu je kybergrooming, kdy se snaží 

psychicky narušený jedinec získat důvěru oběti a vylákat ji na osobní schůzku s cílem jí 

ublížit. Pokud útočník přes internet dlouhodobě, systematicky a stupňovaně obtěžuje, 

jedná se o kyberstalking. Často jsou jeho oběťmi známé osobnosti.  

 

 Obecně příliš spoléháme na data uvedená na internetu, aniž by proběhla 

sebereflexe a ověřování, jestli jsou uvedená data pravdivá. A pokud jsou pravdivá, tak 

mohou zastarávat, takže je potřeba dohledávat nejnovější zdroje. Platí, že čím méně 

informací o sobě každá osoba zveřejní, tím lépe, protože každý krok na internetu je 

dohledatelný, například i nerozvážné poslání intimních snímků. Odhalování soukromí 

činí zásadní problém, protože pokud nemáte dobře zabezpečený například Facebook, 

tak si kdokoliv může přečíst, že právě Jana Nováčková: huráááá jedu na dovolenou a 

v osobních údajích: bydliště Praha 4. Zloděj toho může využít a vloupá se k ní do domu. 

Důležité je při zveřejňování dat dbát na jejich co nejvyšší možnou ochranu, aby se 

k nim nedostal každý. Problém sdílení soukromí expandoval, protože lidé už nesdílejí 
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 Na konci loňské roku se do výzkumu zapojilo 10 830 respondentů ve věku od 11 do 17 let. Situace se o 
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pouze své soukromí, ale také soukromí jiných. Na Facebooku stačí označit fotografie a 

o povedené akci se dozví i lidé, kteří o ní třeba ani vědět nemají.
29

 Se socializací na 

internetu může docházet k pocitu, že všechny, kteří nás osloví skrz síť, známe.  

 

3. Etické kodexy blogů českých online médií 
V této části bakalářské práce se zaměřím na online média přidružená 

k renomovaným českým deníkům a týdeníku a do práce také zařadím první čistě 

internetový zpravodajský server. Při výběru jsem vyloučila média, která nemají etický 

kodex pro blogery. Budu se zabývat kodexy Respekt.cz,
30

 Aktuálně.cz, Idnes.cz, 

Lidovky.cz a Ihned.cz. Jak už jsem nastínila, tak v žurnalistice by se měla dodržovat 

určitá etická pravidla, a to i v případě žurnalistiky amatérské. Jejich principiální 

zakotvení je v etických kodexech a následné vyžadování spadá do kompetence 

administrátorů blogů. Bez vytyčených mantinelů se na hřišti špatně hraje a obzvlášť 

ve špatně ohraničeném internetovém prostředí. Přesto i na vytyčeném území 

se vyskytují problémy, které se opakují. Od toho jsou tu administrátoři, aby je 

podchytili.  

 

Etickými kodexy pro blogery se zkoumaná média snaží odpovědět na základní 

požadavky žurnalistiky, přestože blogy mají vlastní specifika, jelikož je nepíší ve 

většině případů profesionální novináři. Jako první tedy představím koncepty a 

charakteristiku blogů ve zkoumaných médiích.  

 

3.1 Koncepty a charakteristika zkoumaných blogů  na základě 
rozhovorů  

Pro tuto práci vznikla série osobních rozhovorů s administrátory Respekt.cz, 

Aktuálně.cz, Idnes.cz, Ihned.cz a emailová korespondence s administrátorkami 

Lidovky.cz. Podle mého názoru nemá smysl přikládat k práci kompletní přepis 

rozhovorů, jelikož na základě nich jsem získávala čísla a problémové okruhy při práci 

                                                                                                                                               
něco zlepšila, protože v roce 2010 bylo obětí kyberšikany 59,4 procent dotázaných.  
29

 Samozřejmě lze to zablokovat a uživatel poté povoluje, aby ho někdo mohl označit, resp. aby se to 

zveřejnilo.  
30

 Uvádím pro zjednodušení Respekt.cz, protože celá podoba Respekt.ihned.cz by mohla být pro práci 

zavádějící, a mohlo by dojít k omylu. Při zadání www.respekt.cz jsme přesměrováni na stránku 

zkoumaného média. 
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s blogery. V příloze
31

 uvedu okruhy, na které jsem se ptala a jejich výsledky zapracuji 

do textu práce. Na některých místech samozřejmě budu citovat administrátory a jejich 

postřehy a zkušenosti s prací a komunikací s blogery.  

 

3.1.1 Blogy na Respekt.cz  

Etický kodex zveřejnil v prvotní podobě 1.  srpna 2006 a jeho přepracovaná 

verze,
32

 kterou budu analyzovat, pochází z 3. května 2011. Na blog může přispívat 

každý, kdo projde přes filtr administrátora. Jan Vurbs pracuje jako administrátor blogů 

na Respekt.cz už pět let. Jako jediný z blogerů píšících na Respekt.cz se dostal 

do profesionálního novinářského prostředí. Blogy spravuje sám.  

 

Pro vytvoření blogu je zapotřebí vyplnit osobní údaje, témata, kterým se bude 

věnovat a další nepovinné údaje o komunikačních kanálech, kde se bloger participuje. 

Správce blogů požadavky na tolik údajů odůvodňuje: 

 

 trvalá a kontaktní adresa: přesnější identifikaci autorů, údaj slouží pro interní 

potřebu, 

 telefon: k okamžitému kontaktování při napsání velmi zajímavého textu o tématu, 

které pracovává psaný Respekt, 

 datum narození: pro statistiku věkové struktury blogerů, 

 představte se nám: informace slouží k posouzení žádosti, která se nikde objeví, 

 kdo jste: tato informace se objeví profilu blogera, 

 nepovinné údaje: ICQ, Skype, Facebook. 

 

Koncepcí webu je najít zajímavé lidi, kteří do textů vloží přidanou hodnotu. 

„Při registraci projdou sítem zajímaví lidé.  Většinou se hlásí studenti, často studenti 

žurnalistiky, kteří si naivně myslí, že tak zahájí spolupráci s psaným Respektem, to 

je ale utopie. Psaný a webový Respekt spolu nemají téměř nic společného. Přesto se 

u výběru blogerů snažím dbát na přidanou hodnotu, aby to byli zajímaví lidé, které bude 

někdo číst. Denně vyřizuji až tři žádosti. Plánovali jsme registraci na zkoušku, ale 

od toho jsme upustili,“ říká Vurbs (2012). Tento administrátor tvrdí, že si každého 
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 Příloha č. 1 
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 Příloha č. 2 
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uchazeče prověří a vyhledá si o něm základní informace, aby posoudil, jestli 

je dostatečně zajímavý.  

 

 K 27. dubnu 2012
33

 bylo zaregistrováno 1335 blogerů, z toho je aktivních tak 

1000 z nich a reálně aktivních tak sto, otázkou je, jak moc aktivní má být bloger, 

kterého považujeme za aktivního. Denně se na blozích Respekt.cz objeví tak 3-4 nové 

texty.  

 

 Administrátor čte texty namátkově a podle několikaleté praxe už pozná, s kým 

budou problémy. Někteří blogeři se snaží blogosféru znechutit ostatním a rozdmýchají 

ostrou diskuzi a výměnu názorů mezi normálními lidmi. „Ty je pak obtížné vypudit,“ 

říká Vurbs. Na blozích Respekt.cz většinou nebývá problémem rasismus, protože 

člověk, který o něm chce psát, neprojde registrací. Problémové jsou naopak cizí 

přejímané texty, ale občas i grafika, například s používáním CAPS LOCKu u titulků, 

chybějícím perexem a podobně. Pokud to je nedopatření, tak to administrátor opraví. 

Pokud vidí, že to bloger dělá schválně, tak jeho text stáhne. „Podle jeho reakce poznám, 

jaký vztah k blogování má, když se po textu shání, tak se domluvíme, upozorním ho a 

jede se dál. Opravdu problémový text, který se rozchází s kodexem, se objeví tak jednou 

za půl roku,“ dodává Vurbs. Blog problémového blogera stáhne z hlavní stránky, jeho 

blog nebude zablokovaný a on na něj může psát dál. Nicméně se k jeho textům takřka 

nikdo nedostane a jeho aktivita tím upadne, až nakonec skončí. Deaktivovat blog není 

možné. Lze udělat pouhou polodeaktivaci, že z venkovního rozhraní nebude blog 

viditelný, ale v systému vždycky zůstane. „Podle mě už jsou blogy mrtvé. Snažím se 

poutat na zajímavé texty prostřednictvím stránky blogů na Facebooku, která má přes 

500 lidí a pokud chci nějaký text pozvednout, tak ho umístím na Facebookovou stránku 

psaného Respektu s více než 32 tisíci fanoušky. Idea existence blogů je ve třech 

rovinách – podporuje značku Respektu, blogy zvyšují čtenost webu respekt.cz a 

základní rovina je pro Economii. Blogy představují inzertní a finanční prostor, který 

vytváří zisk,“ tvrdí Vurbs. 
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 Ten den jsem vedla osobní rozhovor s Janem Vurbsem. 
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3.1.2 Blogy na Aktuálně.cz 

Blogy na Aktuálně.cz patří mezi uzavřené blogy, kdy si je nemůže založit 

kdokoliv. Etický kodex
34

 pochází z 15. června 2007 a vychází z principů serveru Sme.sk 

a Respekt.cz, jen je zpracovaný přehledněji. Libor Stejskal pracuje jako administrátor 

blogů od počátku. Mluví o sobě jako o kavárenském povaleči, který si pouze čte. Blogy 

spravuje sám. Podle Stejskala (2012) koncept uzavřených blogů zvyšuje kvalitu 

příspěvků. Pro spolupráci na blog oslovuje tři typy lidí. Ty, kteří a) mají na starosti 

správu věcí veřejných (vrcholní představitelé státu), b) kapacity v určitých oborech nebo 

c) lidi, kteří mají zkušenost na ukázku (například pěstouni). Za dobu projektu blogů na 

Aktuálně.cz oslovil kolem 2 tisíc osobností, z nichž na Aktuálně.cz působilo nějaký čas 

přes 500 jako blogeři. V současnosti je aktivních 238 blogů. Neaktivní blogery přesouvá 

do kolonky „dlouhodobě neaktivní“. Denně vychází zhruba 8-11 textů.  Administrace 

blogů je v tomto pojetí spíše poradna ať už technického rázu, kdy mají autoři problém, 

jak vložit své příspěvky, nebo psychického, kdy si editorovi blogů lidé svěřují se 

životními příběhy. Moderace diskuzí přispívá ke zvýšení kultury v blogosféře, přestože 

není v možnostech administrátora uhlídat všechno. Administrátor články neschvaluje, 

protože skupina přispěvatelů je úzce vybraná podle kritérií, která jsem již zmínila. Za 

dobu, kdy blogy fungují, tak Stejskal zrušil pouze jednoho uživatele. Problémy se 

objevují výjimečně a jsou k dohledání. Stejskal to vidí jako důsledek toho, že 

uzavřeným přístupem k publikování jsou autoři prověřeni. „Blogy rozhodně nejsou 

mrtvé. V dnešní době není největší problém sdílení svého soukromí, ale sdílení 

soukromí jiných lidí,“ říká Stejskal.  

 

3.1.3 Blogy na Idnes.cz 

Na blog může přispívat kdokoliv, kdo má chuť psát a vyjádřit se. Etický kodex
35

 

pochází z 2. května 2007, jeho poslední aktualizace je z 31. března 2011. Na Idnes.cz 

pracuje několik administrátorů (Patrik Banga, Petra Bangová, Tereza Bohmová, Jan 

Dvořák). Rozhovor jsem vedla s Patrikem Bangou, který blogy spravuje zhruba pět let. 

Blogy na Idnes.cz jsou otevřené a může na ně přispívat kdokoliv. Mezi 

administrovanými blogy patří k blogersky nejatraktivnějším, jelikož celý server Idnes.cz 
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má největší návštěvnost.
36

 „Každý kdo chce, aby ho někdo četl, tak jde k nám, protože 

jsme nejlepší. A kam půjdete, když chcete, aby vás četli? Tam, kde je přeci nejvíc lidí,“ 

říká Banga (2012). Nejvíce blogerů ze zkoumaných médií se zaregistrovalo na Idnes.cz, 

a to celkem 7 tisíc lidí. Aktivně se zapojuje přes 700 z nich. Denně autoři zveřejní přes 

110 příspěvků. Většina blogerů kopíruje mediální obsah, takže pokud se objeví 

například kauzy typu politických kolotočů české vlády, úmrtí Václava Havla nebo 

odposlechy Romana Janouška, tak se počet příspěvků zvýší. To se děje u všech 

sledovaných serverů, ale jelikož Idnes.cz  má nejvyšší počet přispěvatelů, tak blogerská 

produkce vzroste nejvíc. Banga říká, že jako nejčastější problémy s blogery řeší 

Idnes.cz problematiku vulgarity, napadání jiných osob (ať už veřejně známých, nebo 

blogerů či diskutujících), urážky, rasistické poznámky. Další skupinou jsou blogy, kdy 

se snaží bloger upoutat a propagovat určitý subjekt, který je předmětem mediálního 

zájmu. Za dobu fungování blogů administrátoři zrušili stovky blogů. Banga tvrdí, že čte 

všechny texty. Jakmile objeví problémový, tak ho smaže, ale zpětně ho může v systému 

dohledat. 

 

3.1.4 Blogy na Lidovky.cz 

Blogy patří k otevřeným a může na ně přispívat každý. Etický kodex
37

 zavazuje 

blogery dodržovat pravidla od jeho zveřejnění od 10. dubna 2007. K jeho poslední 

aktualizaci došlo 11. února 2011. Inspiroval se jako Respekt.cz a Aktuálně.cz etickým 

kodexem Sme.sk. Administrátorkami na serveru Lidovky.cz jsou od roku 2009 Gabriela 

Lukáčová a Miluše Trefancová. Na Lidovky.cz přispívá asi 20 aktivních blogerů. Denně 

přibude mezi osmi až deseti články. „Problémy s kodexem většinou nebývají, občas 

pouze řešíme, že nějaký bloger uveřejní článek, ve kterém se vyjadřuje k osobě jiného 

blogera, příp. diskutujícího. Pokud takovýto článek uveřejní, stahujeme ho z homepage 

blogu do jeho soukromého blogu,“ píše Trefancová. (2012) Na blozích Lidovky.cz 

administrátorky zakázaly například blogera, který do blogu dával fotografie, které mu 

nepatřily, a ti portrétovaní si na to stěžovali, protože nedali souhlas ke zveřejnění, nebo 

                                                 
36

 SPIR-NetMonitor (březen 2012): Výzkum návštěvnosti internetu v České republice. Čísla 

představují jednotlivce. 

Idnes.cz  3 800 560 

Aktuálně.cz 1 361 493 

Lidovky.cz    730 040 

Ihned.cz       728 077 

Respekt.cz      90 969 
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blogerku, která napsala ostře antisemitský článek. Smazané texty administrátorky 

nearchivují, takže už je nelze dohledat.  

 

3.1.5 Blogy na Ihned.cz 

Blogy jsou uzavřené a vychází z konceptu jako Aktuálně.cz, protože jejich 

administrátor Ihned.cz Zdeněk Mihalco tam v minulosti pracoval. O blogy se na serveru 

Ihned.cz stará od roku 2011. Kdy vznikl etický kodex,
38

 server neeviduje, ale jeho 

platnost spadá do období, kdy nastoupil na pozici administrátora blogů Mihalco. Blog je 

stejně jako blog Aktuálně.cz uzavřený pro významné blogery, které administrátor vybírá 

a oslovuje pro aktivní spolupráci. V současnosti publikuje 228 autorů, kteří jsou často 

z ekonomického prostředí, což odpovídá profilu Hospodářských novin i jeho online 

média. S příchodem Mihalca (2012) se blogy rozloučily se zhruba 150 autory, protože 

koncepce blogů byla nečitelná a blog mohl mít podle jeho slov kdokoliv, kdo o něj 

požádal. Mihalco tvrdí, že se celý blog na Ihned.cz upozaďuje a atraktivita blogerů tolik 

netáhne jako u Aktuálně.cz, které má větší tradici.  

 

Jako problém tohoto uzavřeného blogu vidím nedostatek zajímavých osobností, 

protože většina z nich se v minulosti domluvila s konkurencí a na Ihned.cz zbyly jen 

takzvaně „secondhandové“ osobnosti, nebo ty, které dříve nikde nepublikovaly. Texty 

čte Mihalco namátkově, protože věří, že autoři jsou prověření svým postavením. 

Nejčastěji řeší diskuze k příspěvkům, osočování a urážky. Blogerům pomáhá po 

technické stránce. Opravdu problémový text se objeví zhruba jednou za půl roku.  

Problémy řeší operativně přes telefon, a tak konkrétní problémové texty neexistují.  

 

3.2 Komparace a rozdílnost zkoumaných blogů 

Jako výchozí etický kodex jsem si určila kodex Respekt.cz, jelikož ten jako první 

online médium kodifikoval pravidla pro blogery. Vychází z kodifikovaných pravidel 

Sme.sk.
39

 Kodex je rozdělen do osmi částí.  

                                                 
38

 Příloha č. 6 
39

 Sme.sk (2011) se zabývá nezávislosti blogera a obsahu blogů, autorskými právy a citováním, 

soukromými blogy a titulní stranou, blogy a komerčními informacemi, vztahem blogera a provozovatele, 

politiky a blogy, sankcemi. Navíc oproti českým blogům probírá otázku plateb za blogy a ukončení blogů  

kde administrátorka vysvětluje apríly, kdy si z blogerů vystřelila v roce 2006 a 2010, aby je donutila si 

znovu pročíst kodex. Celkem proběhlo zatím 15 úprav kodexu.  
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 Nezávislost blogera a obsah blogů 

 Autorská práva a citování 

 Aktivace nového blogu a nejnižší možná frekvence psaní 

 Soukromé blogy a titulní strana 

 Blog a komerční informace 

 Vztah blogera a provozovatele 

 Politici a blogy 

 Sankce 

Vytvořila jsem tabulku, ze které je na první pohled jasné, kterými body se etické kodexy 

zkoumaných online médií zabývají a kterými ne. 

  
Respekt.cz Aktuálně.cz Idnes.cz Lidovky.cz Ihned.cz 

 Nezávislost blogera a obsah    

 blogů 
Ano Ano Ano Ano Ano 

 Autorská práva a citování Ano Ano Ano Ano Ano 

 Aktivace nového blogu a 

nejnižší možná frekvence 

psaní
40

 

Ano Ne Ne Ne Ne 

 Titulní strana blogů a 

technická podpora 
Ano Ano Ano Ano Ano 

 Blog a komerční informace Ano Ano Ano Ano Ano 

 Vztah blogera a 

provozovatele 
Ano Ano Ano Ano Ne 

 Politici a blogy Ano Ano Ano Ano Ne 

Sankce Ano Ano Ano Ano Ne 

 Tabulka č. 1: Body etických kodexů 

 

                                                 

 
40

 Oba požadavky platí zároveň. V ostatních kodexech je upravovaná frekvence psaní, ale ne aktivace. 

Aktuálně.cz, Idnes.cz a Lidovky.cz frekvenci psaní řeší v části Titulní strana blogů a technická podpora a 

případné rušení blogů pro neaktivitu obsahuje část etického kodexu věnovaná vztahu blogera a 

provozovatele. Ihned.cz to neřeší vůbec. 
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Z přehledu vyplývá, že všechny etické kodexy vychází ze sebe navzájem. Například 

Lidovky.cz se inspirovaly etickým kodexem slovenského Sme.sk, stejně jako 

Respekt.cz, ze kterého potom vychází také Aktuálně.cz. Idnes.cz nepřiznává inspiraci, 

nicméně drží se obdobné struktury, za to Ihned.cz má kodex příliš stručný a většinou 

požadavků jako ostatní online média se nezabývá.  Etický kodex Ihned.cz je velmi 

nepropracovaný. Otázkou je, jestli to je z toho důvodu, že blog je uzavřený a nemůže na 

něj přispívat každý, nebo protože administrátor blogy spravuje teprve rok a pro redakci 

není část redakčního webu věnovaná blogům důležitá.  

 

a) Nezávislost blogera a obsah blogů 

Tímto bodem se zabývají všechna zkoumaná média. Ale zásadní odlišnosti jsou 

v kodexu Ihned.cz, který má nejstručnější kodex. O nezávislosti blogera a obsahu blogů 

říká pouze, že příspěvky nemají být v rozporu se zákonem a dobrými mravy, a ani nijak 

porušovat autorské právo. Ostatní zkoumaná média mají kodexy rozpracovanější. 

Všechny
41

 požadují právo na svobodné vyjadřování názoru bez porušování občanských 

práv jiných, poškozování dobrého jména nebo zasahování do soukromí osob, pokud to 

není v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy a zveřejnění je ve veřejném zájmu. 

Aktuálně.cz navíc upřesňuje, že veřejně známí lidé mají nárok menší ochranu soukromí 

než neznámí občané, protože mají zvýšenou odpovědnost za své jednání vůči 

společnosti, a také je mohou ovlivňovat prostřednictvím médií. Dalším požadavkem 

všech je svobodná výměna názorů a volný tok informací, neboli povolení diskuze pod 

příspěvky. Aktuálně.cz přidává větu, že diskuzi vede administrátor, který ji může 

ukončit. Všechny čtyři kodexy požadují po blogerech zveřejňování pravdivých, úplných 

informacích, jejichž pravdivost si mohli dostatečně ověřit tak, aby to nepoškodilo jiné 

osoby. Chtějí po blogerech, aby chybně uvedené a neúplné informace uvedli na pravou 

míru. Autoři blogů mají dodržovat zákony České republiky, což také říkají kodifikovaná 

pravidla na Ihned.cz. Server Idnes.cz tento bod specifikuje o tzv. náhubkový zákon 

č. 52/2009 Sb.,
42

 kde vysvětluje, že se vztahuje i na blogery. Na blozích je zakázáno 

propagovat rasovou, národnostní, náboženskou a jinou nesnášenlivost. Texty se nesmí 

                                                 
41

 Respekt.cz, Aktuálně.cz, Idnes.cz, Lidovky.cz. Ihned.cz vynechávám, protože jeho obsah v tomto bodu 

byl již rozebraný.  
42

Blog.Idnes.cz (2009) upozorňuje, že by blogeři mohli uvést v rozporu se zákonem identifikovat osoby, u 

kterých je důvodné podezření, že se staly obětí trestného činu. Zákon hovoří o zvýšené ochraně 

nezletilých a u dospělých u určitého typu trestných činů zakazuje zveřejňovat informace o poškozených. 

Jedná se o případy kuplířství, šíření pornografie, vražda, ublížení na zdraví, ohrožování pohlavní nemocí, 

účast na sebevraždě, trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti, trestné činy proti rodině a mládeži. 
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dodatečně měnit, pokud se objeví nějaká chyba, je potřeba upozornit administrátora, že 

se text změnil, výjimkou tvoří gramatické chyby, které nemají vliv na smysl příspěvku. 

Blogeři na Respekt.cz, Aktuálně.cz a Lidovky.cz nesmí manipulovat s datem a časem 

příspěvku. V etickém kodexu Idnes.cz se nic takového nepíše. Pokud autor chce svůj 

článek stáhnout z blogů Lidovky.cz a Idnes.cz tak, musí napsat administrátorovi, který 

tento krok může odsouhlasit. Lidovky.cz také přidávají bod, který zakazuje blogerům 

manipulovat s karmou autora.
43

 Idnes.cz přidává větu o nepřípustnosti systematického 

obtěžování, uražení nebo zesměšňování jiných blogerů.  

 

b) Autorská práva a citování 

Etický kodex Ihned.cz požaduje po autorech, aby neporušovali autorské právo. Jako 

v ostatních zkoumaných médiích zveřejněním příspěvku dávají souhlas s jeho využitím 

ve všech tištěných médiích vydavatelství. Kodifikovaná pravidla u ostatních dále 

upozorňují na to, že autoři nemají nárok na honorář, texty mohou zveřejňovat na jiných 

médiích, i když to není vhodné a mají uvádět v příspěvku odkazy na média, kde text 

uveřejnili. Kodexy požadují uvádět zdroje. Autoři nesmí pod svým jménem zveřejnit 

text, který není jejich, nebo neznají jeho původ. Idnes.cz zdůrazňuje, že autorská práva 

náleží autorům, takže bez jejich svolení nelze texty získat, což se stalo zásadním 

problémem pro moji práci, kdy jsem potřebovala získat problémové texty, a přestože je 

redakce má k dispozici, tak mi je nemůže poskytnout a jejich autoři se mnou 

nekomunikují. Na serveru Idnes.cz mohou blogeři používat fotografie publikované na 

webu Idnes.cz, ale smí je použít jenom na svém blogu, nikde jinde ne.  

 

c) Aktivace nového blogu a nejnižší možná frekvence psaní 

Tento požadavek řeší pouze Respekt.cz, který požaduje po blogerech, aby po aktivaci 

blogu nahráli do systému svojí fotografii a do 14 dnů o tom informovali administrátora. 

Autoři by měli přispívat alespoň jednou za dva měsíce, poté může být jejich blog 

zrušen.  
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 Pokud se čtenáři příspěvek líbil, tak klikne většinou na tlačítko „Líbil se vám článek? Podpořte autora!“ 

a tím se zvýší pravděpodobnost, že ve velkém množství textů bude ten s vyšší oblíbeností víc vidět. 
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d) Titulní strana blogů a technická podpora 

Tento bod řeší všechna zkoumaná média. Provozovatel blogerům umožňuje zveřejňovat 

příspěvky na svém webu a mají jeho technickou podporu. Zároveň si nechává prostor 

pro to, aby mohl některé články stáhnout z hlavní strany. Pravidla Respekt.cz, 

Lidovky.cz, uvádí některé příklady, proč by ke stažení z hlavní strany mohlo dojít. 

Například kvůli vulgarismům, ohrožování mravního vývoje mládeže, nebo formálním 

nedostatkům textu. Dále uvádí experimentální texty (kolik lidí klikne na toto...), osobní 

texty, které nikdo jiný nepochopí, texty, kde je tématem blog nebo diskuze k němu. 

Respekt.cz také nechce na hlavní straně poezii, povídky, novely, romány atd. Etický 

kodex pro blogery Respekt.cz  řeší také povolení diskuze, kterou se zabývá už první bod 

etických kodexů týkajících se nezávislosti blogera a obsahu blogů. V souvislosti 

s diskuzemi Ihned.cz může na požádání autora zamezit diskutujícímu, který porušuje 

kodex, aby přispíval pod články blogera. Autor na blogu Respekt.cz nesmí zakázat 

diskuzi, pokud tam je alespoň jeden příspěvek, pokud to udělá, tak ho mohou vyřadit 

z hlavní strany blogu. Blogeři Respekt.cz mohou umístit na hlavní stranu jeden text 

během 60 minut, maximálně dva za den. To samé platí pro autory blogu Idnes.cz. 

Lidovky.cz mají limit maximálně tři texty za 24 hodin.  

 

e) Blog a komerční informace 

Propagaci řeší všechna zkoumaná média. Blogeři nesmí používat skrytou reklamu. Ale 

za tu se nepovažuje informování o aktivitách publikujícího. Autoři nesmí přijímat dary 

jako protihodnotu za zmínku o firmě nebo produktu na svém blogu. Provozovatel 

zakazuje prodávat reklamu bez jeho povolení. Zákaz se vztahuje i pro barterovou 

reklamu. Blogeři na Idnes.cz mohou uvést internetový odkaz „doporučuji“ podle své 

vlastní úvahy. Pokud chtějí jeho blogeři propagovat neziskové aktivity, tak na to musí 

upozornit administrátory, nebo propagovat produkty, které vzešly z aktivity blogera 

v souvislosti s publikováním na Idnes.cz. Blogy na Aktuálně.cz mohou jako jediné 

propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity, pokud na to upozorní.  
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f) Vztah blogera a provozovatele 

Bloger Respekt.cz, Aktuálně.cz, Idnes.cz a Lidovky.cz vystupuje pod vlastním jménem 

a zveřejňuje svou vlastní fotografii a napíše krátkou pravdivou informaci o sobě. 

Ihned.cz tento bod nerozebírá. Jednou se také na blozích Respekt.cz stalo, že 

administrátor Jan Vurbs stáhl blog, protože zjistil, že osoba, která měla vydávat blog 

neexistovala a její texty představovaly pouhé PR pro jednu společnost. Přispěvatelé 

nejsou zaměstnanci redakce a jejich názory nemusí být v souladu s názory média. 

Kdyby aktivity blogera byly dlouhodobě v rozporu se zájmy provozovatele,
44

 tak ho 

administrátor na tu skutečnost upozorní a při opakování publikace nevhodných 

příspěvků mu může zakázat další zveřejňování textů. Pokud chce bloger zrušit blog na 

Respekt.cz, tak o to požádá administrátora a uvede důvody. Když se rozmyslí a bude 

chtít blog obnovit, může tak učinit nejdřív půl roku po zrušení. Po čtyřech měsících 

neaktivity má administrátor blogů Aktuálně.cz právo zrušit blog podle etického kodexu. 

Ve skutečnosti od tohoto kroku upustil v září 2010 a dlouhodobě neaktivní blogy mají 

svůj vlastní odkaz, kde čtenáři mohou dohledat jednotlivé příspěvky, jak mi prozradil 

během osobního rozhovoru Libor Stejskal. Po čtyřech měsících neaktivity mohou blog 

zrušit administrátoři blogů Lidovky.cz i Idnes.cz. Pokud bloger na Idnes.cz bude chtít 

obnovit činnost, může požádat o zřízení nového blogu nebo obnovu starého po třech 

měsících, to kodifikovaná pravidla pro Lidovky.cz neuvádějí. Etický kodex Idnes.cz 

také řeší, že blogera například v případě handicapu může zastupovat někdo jiný. Jako 

jediný upravuje také možnost, že autor může vystupovat ze závažných důvodů pod 

pseudonymem, ale redakce musí znát jeho totožnost. V této kategorii také zmiňuje sekci 

VIP, kam může blogera navrhnout administrátor nebo jakýkoliv bloger. Veřejně známé 

osoby nemají nárok na automatické zařazení do VIP.  

 

g) Politici a blogy 

Etická pravidla upozorňují politiky, že blog je osobní nikoliv stranický. Politik by měl 

pod příspěvky povolit diskuzi. Podle kodexů může uveřejnit odkaz na politickou stranu. 

Nesmí zveřejňovat oficiální prohlášení atp. Kodex Aktuálně.cz píše, že zákaz neplatí 

pro odkazy na prohlášení, slogany, tiskové zprávy.  
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h) Sankce 

K sankcím dochází podle míry prohřešků. Od upozornění, že autor porušuje etická 

pravidla, přes stahování příspěvku z hlavní strany, po stažení celého blogu a jeho 

znepřístupnění.  

 

3.3 Komparace blogů s požadavky na profesionalitu novináře  

V kapitole Vymezení etického rámce a občanské žurnalistiky jsem nastínila 

nejčastější požadavky na profesionalitu novináře.
45

 Mezi nejčastější požadavky 

na dodržování etiky v žurnalistice patří pravdivě a srozumitelně informovat, dodržovat 

standardy při vyhledávání a publikování informací, respektovat právo na svobodu 

projevu, respektovat lidskou důstojnost, odpovědně informovat ve veřejném zájmu, 

dodržovat právo na soukromí, právo na ochranu zdroje a zodpovídat za svoje jednání. 

V následující tabulce č. 2 zachytím průniky etických kodexů pro blogery a požadavky 

na profesionální novináře.  

 Tabulka č. 2: Průnik etických kodexů pro blogery a požadavky na profesionální novináře 

                                                                                                                                               
44

  Přitom ale není dotčené právo na svobodné vyjadřování názorů a bloger může kritizovat činnost 

provozovatele, pokud to bude slušnou formou.  
45

 Kapitola 1.2 Požadavky na profesionalitu novináře  

  Respekt.cz Aktuálně.cz Idnes.cz Lidovky.cz Ihned.cz 

 Pravdivé a srozumitelné 

informování 
Ano Ano Ano Ano Ne 

 Dodržování standardů při 

vyhledávání a publikování 

informací 

Ne Ne Ne Ne Ne 

 Respektování práva na svobodu 

projevu 
Ano Ano Ano Ano Ne 

 Respektování lidské důstojnosti  Ano Ano Ano Ano Ne 

 Odpovědné informování ve 

veřejném zájmu  
Ano Ano Ano Ano Ne 

 Dodržování práva na soukromí  Ano Ano Ano Ano Ne 

 Právo na ochranu zdroje Ne Ne Ne Ne Ne 

 Zodpovědnost za jednání Ne Ne Ne Ne Ne 
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 Z tabulky č. 2 vyplývá, že požadavek na dodržování standardů při vyhledávání 

a publikování informací není samozřejmostí u každého blogera. Závisí, jestli píše 

osobní deník, nebo rozebírá případ z praxe, jeho stylu a podobně. Etické kodexy 

nežádají po blogerech, aby dělali rešerše, vyhledávali nejrůznější zdroje, ale to je 

logické, jelikož se blogům věnují ve svém volném čase. Požadavek, který etické kodexy 

blogů silně reflektují je respektování práva na svobodu projevu, respektování lidské 

důstojnosti, dodržování práva na soukromí. Co se týká zodpovědnosti jednání, tak se jí 

etické kodexy sice zabývají, ale v jiném smyslu, než jsem nastínila.
46

 Ochranou zdroje 

se nezabývají. Požadavek na pravdivé a srozumitelné informování nemůže být nikdy 

zcela naplněn jako v klasickém médiu, jelikož v blogosféře nefunguje editoriální 

politika v pravém slova smyslu, kdy editor přejímá zodpovědnost a autor textu je 

zodpovědný za text. Každý bloger je specifický a záleží na jeho vnímání morálky. 

Obecně platí, že blogy jsou studnicí pro názory a komentáře. Očekávání zpravodajské 

hodnoty je naivní a mylné. U blogerů se projevuje silně jejich individualita a 

subjektivita, kterou už jak jsem naznačila při parafrázování tezí Vincenta Mahera.
47

 Ze 

jmenovaných důvodů se objevují také na zkoumaných administrovaných blozích 

problémové texty.  

3.4 Případové studie 

Kvůli administraci blogů bylo velmi obtížné získat materiál pro rozbor 

problémových příspěvků. Správce blogů na Ihned.cz Zdeněk Mihalco žádný k dispozici 

v databázi nemá, jelikož pokud se objeví problém, tak požádá příslušného blogera 

o nápravu a přepsaná část textu nahradí tu původní. Administrátorky na blozích 

Lidovky.cz texty mažou a v databázi je neuchovávají, proto jsem je nemohla zařadit. 

Problémové příspěvky na blozích Idnes.cz existují a administrátoři je mají k dispozici, 

ale nemohli je poskytnout, jelikož podle etického kodexu autorská práva náleží autorům 

článků. Na ukázku tedy rozeberu tedy dva texty, které mi poskytl administrátor blogů 

Respekt.cz Jan Vurbs a dva příspěvky z Aktuálně.cz doporučené správcem blogů 

Liborem Stejskalem.  
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 Kapitola 1.3 Občanská žurnalistika  
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Autor: Tomáš Ondrovič 

Titulek: Homosexualita 

Zveřejněno: Respekt.cz 

Datum: 27. dubna 2008 

Čtenost: přes 749 

Téma: Homosexualita jako nemoc, která se dá vyléčit. 

Tvrzení: 

1. Homosexualita je zranění. 

2. Homosexuál nezplodí homosexuála. 

3. Homosexuální vztahy jsou sexuální víc než citové. 

Ukázka:
48

 

... Homosexuál nemôže žiť plnohodnotný sexuálny život. On môže žiť telesný sexuálny 

život. On komunikuje telesne, citovo ale nie duchovne. Homosexuál často ráno vstane 

a nevie, ako bude vyzerať jeho deň. Nevie si vo vnútri urobiť poriadok. Áno toto chcem 

a toto nie. Skôr sa nechá viesť. Čo príde, to príde. Ide pred verejné WC a čaká kto príde. 

Ľudia chodia sem a tam. Homosexuáli sa dorozumievajú očami. Poznajú sa. Pohľadom 

sa dohodnú a idú na WC a tam sa navzájom ukoja. Bez slova. Potom sa bez slova 

rozídu. Bola tam láska? Bol tam cit? Nič! Telesné uspokojenie. Telesne sa ukojili ale 

nič iné tam nebolo. 

...Homosexuálov nesmieme odsudzovať! Sú to normálni ľudia. Sú zranení. Tak ako keď 

má niekto zlomenú ruku. On nie je chorý. Je len zranený. Potrebuje sa liečiť. 

Homosexualita sa lieči láskou. Normálnym vzťahom. ...Heterosexuál si potrebuje veriť. 

Musí jej to vedieť „urobiť“. Musí mať na to. U homosexuálov je to jedno. Kedy ako 

vyjde. Stačí, keď sa navzájom masturbujú. Tam nie je žiadny úkon, žiadny výsledok. 

Preto homosexuál po čase stratí aj potenciu voči opačnému pohlaviu. Homosexuála 

telesná sexualita odtrhne od ducha. On sa necháva tým viesť. Človek je tak stavaný, že 

čím väčšia špina, tým viac ho ťahá. Čím hnusnejšia pornokazeta, tým viac človeka láka. 

Perverzita v povrchovej sexualite človeka strháva. Obscesia, obťažovanie. Človek sa 

nemôže z toho vymotať. Homosexuál, on bol normálny. Ale mení sa a stále ťažšie je 

vrátiť sa späť. ...Takého človeka nesmieme odsudzovať. On potrebuje lásku. Lásku 

ženy. Bez dotykov. Bez akejkoľvek nečistoty. Ale treba byť úprimný. Nie utvrdzovať 

ho. On potrebuje duchovnú, hlbokú lásku ženy. Žena nie je len telo. Žena je úžasné 
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bohatstvo. ...Ako pomôcť homosexuálovi? Podobne ako promiskuitnému 

heterosexuálovi. On sa musí rozhodnúť. Zažiť uzdravenie, totálne pretnúť svoj 

život....Človek potrebuje zažiť ľudskú lásku. 

Homosexualita má tri stupne. 

1. stupeň orientácie. Od malička sa mu páčili chlapci. Priťahovali ho. Ale on nemal 

pomer s chlapcom. Našiel si dievča. Ona ho mala rada. Ukázala mu svet lásky. 

On žije s ňou. Uzdravil sa. Mal iba oslabenú identitu sexuality. 

2. stupeň. On žije homosexuálne. A padá. Hlbšie a hlbšie a hlbšie. 

3. stupeň povie: Mne to vyhovuje a hotovo. Nechce pomôcť. Má klapky. 

Je zranený. 

 

Tomáš Ondrovič o sobě tvrdí,
49

 že je učitel a katolík. To by odpovídalo jeho názorům 

na homosexualitu. Jeho postoje jsou provokující, urážející a nepravdivé. V textu 

vychází z jakési přednášky jakéhosi kněze. Navíc na přednášce nebyl a zkušenost mu 

zprostředkovala žena, která vystudovala církevní školu. Zdroj není tedy relevantní. 

Homosexualita není problém, jak tvrdí autor příspěvku. Problém představuje jakýkoliv 

typ sexuality, kterou lidé projevují nepřiměřenou formou na veřejnosti. Tvrzení, že 

homosexuál nezplodí homosexuála, není pravdivé, jelikož i homosexuálové v dnešní 

době mají potomky, a nikde není dáno, že jeho dítě také nebude preferovat partnera 

nebo partnerku stejného pohlaví. Homosexualita není o nic víc tělesná, tak méně citová 

než heterosexualita. Vše záleží na páru.  

 

Rozebereme-li jazykovou stránku textu, tak autor používá krátké věty, které jsou 

rázné a plynou. Svůj homofobní názor používá apelativní formu, aby zburcoval čtenáře 

k názoru, že gayové a lesby jsou pouze nemocní a potřebují pomoc a potřebují lásku. 

Užívá slova, která jsou emočně zabarvená.  

 

Ondrovič se svými výroky dopouští opakovaného porušování etického kodexu 

pro blogery Respekt.cz. Jeho text se rozchází s kodexem hned v prvním bodu, kde se 

píše, že bloger nesmí zveřejňovat nepravdivé informace. Homosexualita není totiž 

nemocí, jak Ondrovič tvrdí. V roce 1992 ji Světová zdravotnická organizace (WHO) 

vyřadila z výčtu lidských chorob. O tom, jakou roli hraje genetika, se vedou studie. 
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Například v článku České průmyslové zdravotní pojišťovny (2009) se píše, že 

„orientace na stejné pohlaví je zčásti dědičná. „Gen" pro homosexualitu však neexistuje.  

Vzhledem k tomu, že většina psychických vlastností není ovlivněna pouze jedním, ale 

celou skupinou genů a také dalšími vlivy, nelze jednoznačně mluvit o jednom činiteli.“ 

Bloger svým kontroverzním textem porušuje také bod týkající se zákazu propagovat 

rasovou, národnostní, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Autor porušuje jeden ze 

základních žurnalistických principů, a to respektování lidské důstojnosti, podle kterého, 

by se neměl dopouštět diskriminace na základě sexuální orientace. Jeho blog 

administrátor zrušil. Využil toho sankcí vyjmenovaných v etickém kodexu. Nejdřív 

upozornil blogera, že porušil kodex, ale k nápravě nedošlo, stáhnul jeho blog 

z homepage stránky Respekt.cz a později celý blog i zrušil.  

 

Autor: Pavel Victorin  

Titulek: Umlčování druhých je nejen nedemokratické, ale i krátkozraké a hloupé.  

Zveřejněno: Respekt.cz 

Datum: 31. srpna 2011 

Čtenost: přes 1433 

Téma: Normální lidé respektují názor druhých, umlčují pouze hlupáci a paranoici. 

Tvrzení: 

1. Nepíšu o něčem, o čem psát nemůžu. Pouze o tom přemýšlím. 

2.  Normální lidé komunikují a své názory sdělují.  

3. Na internetu jsou většinou paranoici nebo hlupáci. 

4. Umlčování může vyvolat mstu jako například útoky v Norsku. 

 

Ukázka:
50

 

Uvažuji o tom, že normální lidé komunikují – neuzavírají se do sebe a druhé neumlčují. 

Produkty svého myšlení neutajují před druhými. Snaží se porozumět názorům druhých. 

Někdy s druhými souhlasí a obohacují se cizími názory, někdy ale s druhými 

nesouhlasí. Normální lidé, pokud s druhým nesouhlasí, nevnímají ho jako nepřítele 

a buď mu důvod svého nesouhlasu slušně vysvětlí, anebo o něm pomlčí a myslí si své. 

Pokud jde o mne, praktikuji oboje. Všichni lidé ale nejsou psychicky normální, Jsou 

různé stupně odchylek od normálnosti, různé projevy těchto odchylek – od agresivity až 
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po deprese a fobie ze styku s druhými a různé stupně intenzity nenormálních projevů 

....S individui vysloveně defektního intelektu se ve virtuálním prostoru patrně 

nesetkáváme – jeho zvládnutí vyžaduje aspoň průměrný intelekt, avšak s paranoiky, či 

hlupáky, jistě ano. Prostá úvaha i praktická zkušenost učí, že elementární obranou před 

paranoiky, je neumlčování druhých, nevytváření podmínek pro něčí izolaci 

/vzpomeňme letošní drama v Norsku spáchané do sebe uzavřeným inteligentním 

psychopatem - paranoikem/. Dá se pochopit, že právě někteří paranoici o umlčování 

druhých usilují. Je však dobré nepodporovat je v tom, nýbrž podporovat svobodu 

vyjadřování, možnost diskutování a neomezené výměny názorů. Umlčování druhých, 

z jakéhokoli důvodu, je nejen nedemokratické, ale i krátkozraké a hloupé. 

Nekontrolovaný paranoik se může společnosti i vymstít. Jako se letos stalo v Norsku. 

 

Victorin provokuje hned v úvodu textu, jelikož ví, že psát o diskutujících nemůže, 

protože by porušil etický kodex, proto, že píše o tom, co ho pouze napadlo 

při procházce, nikoliv sezením před notebookem, což je úplně jedno, protože reaguje 

na svůj stažený text. Administrátor ho vyřadil z hlavní strany Respekt.cz, protože 

tématem příspěvku byla reakce na smazaný příspěvek, čím se autor prohřešil proti 

etickému kodexu. Jeho příspěvek lze vztáhnout do kategorie osobního deníku, kdy píše 

v první osobě, o tom jak uvažuje, přemýšlí atp. Snaží se aplikovat etický kodex 

s právem na svobodné vyjadřování svých názorů, přičemž nesmí porušovat občanská 

práva jiných lidí, poškozovat jejich dobré jméno, ale pokud čteme mezi řádky tak autor 

naznačuje, že administrátor je buď paranoik, nebo hlupák, který ho chce umlčet. Navíc 

ho přirovnal k Andersi Breivikovi, teroristovi z Norska, což považuji za zcela nevhodné 

a neetické. Jeho reakce je nemorální a v rozporu s normami. Svoboda slova se nemůže 

srovnávat s teroristickým útokem jedince. To je za hranicí přístupnosti a porušuje jeden 

ze základních žurnalistických principů respektování lidské důstojnosti. Jeho slova 

navozují pocit, že pokud administrátor umlčuje, může také zabíjet.  
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Autor: Jiří Paroubek  

Titulek: Jednotka hlouposti = 1 Kocáb 

Zveřejněno: Aktuálně.cz 

Datum: 14. srpna 2008 

Čtenost: přes 13373 

Téma: O vstupu Michaela Kocába do vrcholné politiky 

Tvrzení:  

1. Kocáb neměl po odchodu sovětských vojsk vykonávat další činnost. 

2. Kocáb omámil sto tisíc lidí,  kteří vstoupili do kuponového investičního fondu 

Trend, jenž pak zkrachoval.  

3. Členové Strany zelených připravují lidi o peníze. 

4. Kocáb blábolí o velezrádných piklích sociální demokracie při setkání s ruským 

generálem.  

Ukázka:
51

 

... Kdyby činnost M. Kocába skončila odchodem posledního sovětského vojáka od nás, 

museli bychom jej ocenit a ctili bychom jeho práci pro vlast. M. Kocáb se však pustil 

do finančních aktivit v kuponovém investičním fondu Trend, kam na své jméno nalákal 

100 tisíc omámených diků. ...Pokud by chtěl pan Kocáb kandidovat za sociální 

demokracii, nebylo by to – když je tu sto tisíc lidí, které jeho fond připravil o peníze – 

vůbec možné. Zeleným to ovšem nevadí, resp. jejich předsedovi Bursíkovi to dokonce 

vyhovuje. Jaký pán, … Pan Kocáb při svém zvolení chce vsadit na „osvědčenou“ 

antikomunistickou kartu. Demagogicky blábolí cosi o velezrádných piklech sociální 

demokracie při setkání s ruským generálem, který na běžném semináři v Lidovém domě 

seznámil především soc. dem. odborníky v bezpečnostní oblasti s ruským pohledem na 

protiraketový štít USA ve střední Evropě. ... (článek byl odmítnut v MF Dnes s tím, že 

výrazy jako "jednotka hlouposti = 1 Kocáb" a "blábolení" jsou pro otištění 

nepřípustné...) 

 

U Paroubkova textu jako první upoutá zesměšňující titulek konkrétní osoby. Již ten 

porušuje etická pravidla Aktuálně.cz, a to konkrétně bod o právu každého občanu na 

slušné zacházení. Tvrzení, že Kocáb neměl po odchodu sovětských vojsk vykonávat 

další činnost, nelze nic vytknout. Paroubek využívá právo na vyjádření svého názoru a 
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eticky je tedy v pořádku. Jako spornější vnímám druhé tvrzení, ve kterém říká, že 

Kocáb omámil lidi, a ti pak kvůli němu přišli o peníze, protože fond, do kterého 

investovali, tak zkrachoval. Kocáb určitě nikam nešel pouštět svou auru. Na druhou 

stranu je pravdou, že během změn v devadesátých letech, k němu hodně lidí vzhlíželo a 

mohlo podlehnout jeho kouzlu, takže budiž i toto tvrzení připouštím jako relevantní. 

Třetí tvrzení není podložené argumenty, takže poškozuje jméno a pověst strany. 

Poslední tvrzení, že Kocáb blábolí je nevhodné, jelikož slovo blábolit je citově 

negativně zabarvené a odkazuje ke snížení osoby Michaela Kocába. Autor zcela 

korektně upozorňuje, že chtěl, aby text otiskla Mladá fronta Dnes, která ho právě kvůli 

titulku a slovu blábolit odmítla.  

 

Autor: Petr Bendl, nebo někdo jiný  

Titulek: O šéfovi Budvaru jednám s kmotry. 

Zveřejněno: Aktuálně.cz 

Datum: 6. února 2012 

Čtenost: přes 3393 

Téma: O tom, kdo by rozhodoval při nahrazení dosavadního ředitele Budvaru Jiřího 

Bočka 

Text: Nedostupný 

Tvrzení: Možná všechna nepravdivá. Bendl nemusí být autorem příspěvku. 

Ukázka:
52

 

 

 

Tento text je problematický tím, že nelze určit, jestli je jeho autorem opravdu Petr 

Bendl. Krátce po jeho uveřejnění se Bendl ozval správci blogu Liboru Stejskalovi, že se 

mu někdo naboural na jeho blogerský účet a vložil za něj článek. Jak to bylo, už se 
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nedozvíme, přesto Stejskal text stáhnul. Existuje několik hypotéz -  a) text vložil Bendl 

a poté si uvědomil, co udělal, b) někdo se mu naboural na uživatelský profil a buď znal 

od Bendla heslo, nebo ho zkusil otipovat. Na základě prošetření v Aktuálně.cz Stejskal 

hackerský útok odmítl. Práce správce blogů, jak je vidět nespočívá pouze v posuzování, 

jestli blogeři příspěvky dodržují etické normy daného média a zajišťování technické 

podpory blogerům. V tomto konkrétním případě sehrála roli komunikace. Stejskal vyšel 

vstříc Bendlovi a text stáhnul, přestože si ověřil, že nikdo násilně na blog nepronikl. 

Pro Aktuálně.cz to znamená dopad hned v několika rovinách. Zvýší se důvěryhodnost 

média u blogerů. To může motivovat autory k publikování dalších textů, ale zejména 

občanští žurnalisté vědí, že mají zastání u provozovatele, a pokud se stane něco jim, pak 

administrátor zasáhne.  
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Závěr 

Lidé se už od pradávna toužili svobodně vyjadřovat. Za dlouhá staletí a historii 

poznamenanou těžkými okamžiky jsme se ocitli v době, kdy se v demokratické 

společnosti za názor nepranýřuje, nepopravuje, ani neupaluje. Přesto je ale zapotřebí 

dodržovat určité normy. Jelikož se společnost neustále proměňuje a informační 

technologie vyvíjí, tak na to musí reagovat i pravidla. Důležité je si uvědomit, že 

s přístupem na internet sice máme k dispozici víc informací téměř okamžitě, ale zároveň 

stále je to ten samý svět, i když se tváří nezúčastněně. A i v něm existují rizika, na která 

si musíme dávat pozor.  

 

Občanská žurnalistika existuje od pradávna, kdy lidé začali psát do redakcí své 

názory. Její masová podoba musela počkat až do vzniku internetu a webu. Až 

 publikační systémy umožnily všeobecnou participaci a zjednodušily zveřejňování 

příspěvků občanskými žurnalisty. Ti možná ani netoužili produkovat mediální obsahy, 

ale jen pokračovali v osobním deníku na nové platformě. Soukromé s veřejným se 

propojuje a je velmi složité určit, kde je hranice. Z toho důvodu bychom si měli osobní 

údaje chránit, aby je někdo nemohl zneužít.  

 

Na základní etické požadavky odpovídají etické kodexy, kterými jsem se ve své 

bakalářské práci u administrovaných blogů přidruženým k českým online médiím 

zabývala. Na základě jejich porovnání jsem zjistila, že nejpropracovanější etický kodex 

pro blogery má server Idnes.cz, který se od ostatních neliší svou podstatou, ale 

propracovanými detaily, které neobsahují ostatní kodifikovaná pravidla. Zapracované 

detaily například upozorňují blogery na to, že existuje zákon č. 52/2009 Sb., který se 

vztahuje i na ně. Kodex také zahrnuje možnost, kdy si bloger sám nespravuje příspěvky 

z důvodu handicapu, pokročilého věku nebo přístupu na internet, ale dělá to někdo za 

něj. Idnes.cz jako jediný také řeší znemožnění identifikace blogera na základě fotografie 

v případě, že by to mohlo ohrozit jeho bezpečnost. Zdůrazňuje, že VIP blog není 

automaticky pro veřejně známé lidi, ale záleží na návrzích administrátorů nebo blogerů, 

koho do této sekce zařadí. Důrazně odmítá propagaci násilí a agresivitu jako prostředek 

řešení konfliktu, odmítá propagaci drog. Na základě dohody se správci blogů lze 

propagovat neziskové aktivity, popř. aktivity, které souvisí s blogy na Idnes.cz. V tomto 
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etickém kodexu zdůrazňují administrátoři, že autorská práva náleží autorovi. Dokonce 

je do etického kodexu zahrnutý bod týkajících se diskuzí, přestože i na Idnes.cz, jako 

u ostatních zkoumaných českých online médií, existuje také kodex diskutéra. Výjimku 

tvoří Respekt.cz, který nemá etická pravidla pro diskutéry a bod o chování v diskuzních 

fórech zahrnul do všeobecných obchodních podmínek.   

 

Při srovnání koncepcí blogů v porovnávaných online médiích a informací 

poskytnutých správci jednotlivých blogů jsem došla k závěru, že nezáleží na tom, jestli 

jsou blogy otevřené, nebo uzavřené široké veřejnosti. Kromě Idnes.cz, na které přispívá 

větší počet blogerů, se problémové texty objevují zřídka. Možná to je tím, že lidé 

nejdřív četli etický kodex, než začali publikovat, možná je jejich vnímání morálky 

obdobné jako ve společnosti, nebo pouze dodržují určité kodifikované normy. Důvodů 

může být mnoho. Ale to nebylo předmětem této práce. Zjistila jsem, že etické kodexy 

pro blogery vychází z požadavků na profesionální novináře téměř ve všech bodech. 

Kodifikovaná pravidla se zabývají pravdivým a srozumitelným informováním, ale 

uplatnění těchto bodů může představovat ve skutečnosti problém, jelikož administrátoři 

nejsou klasickými editory a nekontrolují texty po faktické stránce. Etické kodexy také 

zahrnují respektování práva na svobodu projevu a respektování lidské důstojnosti. Mají 

požadavek na odpovědné informování ve veřejném zájmu a ctění práva na soukromí. 

V etických kodexech není zahrnutý požadavek na dodržování standardů při vyhledávání 

a publikování informací, jak jsem ho nastínila v úvodní kapitole. Blogerům nelze 

nařídit, aby dělali důkladné rešerše ke svým příspěvkům a hledali veškerou dostupnou 

dokumentaci. To odděluje občanskou žurnalistiku od profesionální. Profesionálové mají 

větší zodpovědnost. Zkoumané kodexy také nezahrnují zodpovědnost za jednání blogera 

ve smyslu, kdy by měl být nezávislý a dbát na pluralitu názorů. Jelikož ale blogy 

fungují jako studnice názorů, tak ani nelze předpokládat, že by jedinci vybírající 

si témata subjektivně měli stejnou zodpovědnost jako profesionálové. Zodpovědnost ale 

určitým způsobem zakomponovanou v kodexech mají blogeři za povinnost dodržovat, 

a to ve smyslu dodržování zákonů České republiky. Etické kodexy pro blogery se 

nezabývají ochranou zdroje, protože nepředpokládají, že by se bloger pouštěl 

do investigativní žurnalistiky. Mezi nejčastější problémy s dodržováním etického 

kodexu administrátoři uváděli osočování jiných osob, vulgární urážky, rasismus, 

komentáře blogerů vztahující se k jiným článkům, propagace komerčních aktivit nebo 

přejímání cizích textů a obrázků. 
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Jelikož se online média a s nimi i občanská žurnalistika neustále vyvíjí, je 

možné, že už za pár měsíců bude vše jinak a pro zveřejňování příspěvků budou lidé 

používat platformy, které zatím neznáme, a kodifikování etiky v online médích se 

promění.  

Summary 

The goal of the thesis was to map the citizen journalism on blogs on Czech Internet. 

Based on the interviews with administrators of the blogs, I found out that bloggers most 

frequently violate the rules by insulting and assailing other people, by using vulgarism, 

by propagandising racism or commercial activities or by plagiarising texts or 

photographs. Comparing the codes of conduct, I discovered that Idnes.cz has the most 

sophisticated codified rules for bloggers because it deals with details that are usually 

omitted by other media, e. g. blog administration by third person under certain 

circumstances, identity protection in case of jeopardising its security. It emphasises the 

existence of Act No. 52/2009 Sb. that applies to bloggers too. It refuses the propaganda 

of drugs, violence and aggression as a mean of solving conflicts and governs VIP blogs. 

The codes of conduct copy requirements for professional journalists in most points. 

They do not deal with the protection of source and following the standards of 

information searching and publishing information, which separates the amateur 

journalism from the professional one. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Okruhy otázek použité při rozhovorech s administrátory 

blogů na vybraných českých online médiích 
 

Obecně 

 koncepce webu 

 registrace 

 

Čísla 

 počet blogů 

 příspěvků denně 

 zájem o blogy 

 aktivita 

 

Administrace 

 objektivita x vztah k blogerům 

 míra tolerance 

 práce administrátora 

 největší problémy (rušení blogu...) 

 nakládání s původními texty (vlastní témata blogerů x analýza mediálních obsahů) 

 

Etické problémy 

 nekalá konkurence v diskuzích 

 obrázky, citace, zdroj 

 rešerše 

 původnost textu 

 narušování soukromí 

 vulgarita 

 pomluvy 

 product placement, komerce, propagace 

 

 

Příloha č. 2: Etický kodex pro blogery, Respekt.cz 
 

Aktualizovaná verze - 3.5.2011.  

Všichni blogeři se zavazují dodržovat tento kodex. Kodex upravuje vztahy 

provozovatele systému a blogerů, nezávislost blogerů, jejich povinnosti ve vztahu k 

autorským právům a sankce za porušení kodexu. 

Definice pojmů: 
Blog - je to soubor textů jednoho autora zveřejněných pod společnou doménou 

blog.respekt.ihned.cz 

Provozovatel – Respekt Publishing a.s. 

Bloger – autor textů zaregistrovaný v systému blog.respekt.ihned.cz 

 

 

1. Nezávislost blogera a obsah blogů 
 Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom porušovat 

občanská práva jiných lidí, poškozovat jejich dobré jméno anebo zasahovat do jejich 
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soukromí s výjimkou případů, kdy tyto osoby a nebo organizace sami konají v 

rozporu se zákonem či dobrými mravy a zveřejnění je ve veřejném  zájmu. 

 Bloger sám se musí podřizovat požadavku svobodné výměny názorů (diskuse) a 

volnému toku informací. 

 Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo 

takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly 

poškodit jiné osoby anebo skupiny osob.   

 Pokud bloger uveřejní chybnou a nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji 

na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového s 

odkazem na ten chybný. 

 Bloger nese zodpovědnost za to, pokud obsah jeho blogu bude v rozporu se 

zákony České republiky. 

 Bloger nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou a jinou 

nesnášenlivost. 

 Pokud bloger mění již uveřejněné články, vždy musí v textu ponechat i původní 

verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich 

původním znění. Výjimkou jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (např. 

opravy překlepů a gramatických chyb), které je možné vykonat i bez zachování 

původní verze. 

 Bloger nesmí manipulovat s datem a časem uveřejnění příspěvku s cílem vyvolat 

falešné zdání o skutečném čase jejich zveřejnění. Zakázaná je hlavně změna data už 

zveřejněného článku s cílem zobrazit ho znova na lepší pozici na blog.respekt.cz, 

neboť články se řadí podle data zveřejnění. 

 

2. Autorská práva a citování zdrojů 
 Publikováním textů v systému blog.respekt.cz dává autor souhlas se zveřejněním 

těchto textů nebo jejich částí na internetové stránce www.respekt.cz - 

 http://respekt.ihned.cz/ a v tištěném vydání týdeníku Respekt. Pokud si bloger 

nepřeje zveřejnění svých textů na stránkách respekt.ihned.cz nebo v týdeníku 

Respekt, svůj text neumístí na stránku blog.respekt.cz, ale pouze do svého 

soukromého blogu. 

 Za zveřejnění textů z blogu na stránkách respekt.cz blogerovi nepřísluší honorář, 

pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak. Za publikování textů v 

tištěném vydání Respektu blogerovi přísluší honorář, a to ve výši, kterou určí 

redakce. Vyplacení honoráře je podmíněno poskytnutím osobních údajů nutných k 

zúčtování výplaty ve smyslu zákona. 

 Bloger může publikovat své texty pro jiná média, pokud má jejich svolení a 

pokud v zápisku uvede zdroj, tedy kompletní informaci odkud text pochází. 

 Není vhodné, aby blogger texty zveřejněné na blogu Respektu publikoval také 

na jiných webových stránkách. Pokud tak učiní, měl by blogger k textu připojit 

odkaz na blog a informaci o tom, odkud text původně pochází. 

 Bloger nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text anebo jeho část. Zákaz 

platí i pro texty, jejichž autor není znám - například ty, které dostal e-mailem. 

 Bloger je povinný uvádět zdroje svých informací, hlavně pokud jimi jsou jiná 

média. 

 Pokud je zdrojem informace internetové médium, součástí citace zdroje by měl 

být i internetový odkaz na článek, z něhož bloger čerpal. Odkaz na hlavní stránku 

média je přípustný, pokud není možno odkázat přímo na konkrétní článek (tzv. link). 

 Bloger nesmí používat ve svých textech obrázky z jiných internetových stránek, 

pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich použití (ať už osobně 

http://www.respekt.cz/
http://respekt.ihned.cz/
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anebo v pravidlech stanovujících podmínky přebírání jeho děl). Ve všech případech 

je bloger povinný uvést původní zdroj, odkud obrázek pochází. 

  

3. Aktivace nového blogu a nejnižší možná frekvence psaní 
 Nový blog lze aktivovat teprve poté, co autor napíše první text (připraví jej 

k publikaci), nahraje do systému velkou profilovou fotografii a doplní informace ve 

svém profilu. Na tuto skutečnost upozorní administrátora pomocí emailu nebo 

vzkazu uvnitř systému. Na splnění těchto podmínek má nově registrovaný 

autor lhůtu 14 dnů ode dne doručení zprávy o úspěšné registraci. Po uplynutí této 

lhůty může být jeho účet bez upozornění smazán. 

 Již aktivní autoři by měli přispívat na blog alespoň jednou za dva měsíce. 

V případě, že bude blog po delší časové období zcela neaktivní (od dvou měsíců 

výše), může administrátor rozhodnout o jeho zrušení. 

 

 

4. Soukromé blogy a titulní stránka blog.respekt.ihned.cz 
 Provozovatel poskytuje blogerovi prostor na publikování textů na jeho vlastním 

soukromém blogu (příjmení.blog.respekt.ihned.cz) a technickou podporu. 

 Bloger nemá automatický nárok na odkaz ze stránky blog.respekt.cz. Stránka 

blog.respekt.ihned.cz nabízí subjektivní výběr provozovatele. Provozovatel nemusí 

udávat důvod, proč je některý zápisek odkazován z blog.respekt.ihned.cz a jiný ne. 

Taktéž může provozovatel rozhodnout o tom, že žádný z textů konkrétního bloggera 

se na titulní stránce nebude zobrazovat. 

 Texty, jejichž zařazení na titulní stránku blog.respekt.ihned.cz je ZAKÁZANÉ, 

jsou především: 

1. texty obsahující vulgarismy (zvláště v titulku a perexu), pokud není vulgarismus 

ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu (o přípustnosti v případě sporu 

rozhodnou administrátoři) 

2. texty anebo obrázky, jejichž autorem není sám bloger, zvláště když je dostal e-

mailem nebo získal z jiné webové stránky (vtipy) 

3. velmi krátké texty s malou informační hodnotou 

4. texty bez perexu (text popisující pár větami obsah zápisku) 

5. texty s grafickými prvky, jejichž cílem je nepřiměřeně přitáhnout pozornost na 

článek (např. celý titulek VELKÝMI PÍSMENY, speciální >>znaky<< v titulku, 

texty jinou barvou atd.) 

6. texty, které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže anebo jsou z jiného důvodu 

nevhodné pro mládež do 18 let (např. pornografie) 

7. texty propagující finanční sbírku - s výjimkou odkazů na oficiální sbírky 

zaregistrovaných nadací a charitativních organizací 

8. texty s titulky, jejichž cílem je oklamáním čtenářů přilákat jejich pozornost 

(titulky, které přímo nesouvisí s textem) 

  

 Texty, které NEDOPORUČUJEME zařazovat na blog.respekt.ihned.cz, jsou 

především: 

1. články, kterých hlavním tématem je blog (váš osobní nebo cizí) či diskuse k 

němu. Na titulku tedy nepatří například vaše úvahy o jiných blogerech a úrovni 

jejich textů, stížnosti na diskutující, oznámení o tom, že končíte s psaním, úvahy 

o karmě a podobně   

2. velmi osobně laděné články (řekněte si: "Pochopí ten článek ještě někdo jiný než 

jen já a pár mých kamarádů?") 
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3. vzkazy jednotlivým osobám, ať už svým známým, diskutujícím, jiným 

bloggerům nebo administrátorům. 

4. opravy, doplňky a vysvětlení ke svým předchozím článkům, pokud zjevně 

nepřinášejí nové užitečné informace 

5. "experimenty", "žerty" a "průzkumy" typu "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí 

klikne na takový titulek" anebo "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí naletí/uvěří..." 

6. pouze poezie, povídky, novely, romány atd. 

  

  

 Autor nesmí zakázat diskusi k článku pokud do ní přibyl aspoň jeden příspěvek. 

K preventivnímu zakázání diskuse ještě před zveřejněním článku by měl bloger 

přistoupit jen velmi výjimečně a administrátoři mohou požadovat od blogera 

zdůvodnění tohoto kroku. V případě nedostatečného zdůvodnění anebo opakovaného 

zakázání diskuse mohou administrátoři rozhodnout o vyřazení článku nebo i celého 

blogu z titulní stránky. Tyto články nebudou zařazovány do rubriky Respekt 

doporučuje, protože diskuse pod články a schopnost autora diskutovat k danému 

tématu i schopnost svůj text i myšlenky v něm obsažené v diskusi obhájit, jsou 

nedílnou součástí projektu blogů Respektu.  

 Pokud i přes doporučení takový text na titulní stranu vložíte, administrátoři  

mohou rozhodnout o  jeho zobrazení (přesunutí) jen na vašem osobním blogu i v 

případě, že nebude porušovat jiný bod kodexu. 

 Autor nesmí na titulní stranu blog.respekt.ihned.cz umístit víc než jeden text 

během jedné hodiny, maximálně však 2 texty za 24 hodin. 

  Pokud autor zařadí na titulní stránku blog.respekt.cz text, který je v rozporu s 

pravidly v předcházejícím bodu, administrátoři text přesunou na jeho soukromý blog. 

V případě opakovaného pokusu blogera o zařazení téhož textu nebo dalšího textu 

porušujícího kodex stejným způsobem na titulní stranu, mohou administrátoři 

zakázat blogerovi další publikování jakýchkoli textů na blog.respekt.ihned.cz na 

stanovenou dobu, nebo neomezeně. 

 

5. Bloger a komerční informace 
 Bloger nesmí v blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, 

který by mohl být považován za skrytou reklamu. Za skrytou reklamu se všeobecně 

nepovažuje zmínka o vlastních aktivitách či aktivitách vlastní či cizí firmy v článku, 

pokud je relevantní k tématu článku. V případě, že bloger informuje o aktivitách 

společnosti, v jejíž činnosti je přímo nebo nepřímo zainteresován, musí však na to 

výslovně upozornit v každém takovém příspěvku. 

 Bloger nesmí přijmout hmotný nebo finanční dar nebo jinou výhodu jako 

protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínku firmy, produktu nebo osoby ve 

svém blogu. Pokud bloger takovou nabídku dostane, je povinen o tom bezprostředně 

informovat provozovatele. 

 Bloger nesmí prodávat na svém blogu reklamu bez výslovného písemného 

povolení provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu. 

 

6. Vztah blogera a provozovatele blogů 
 Bloger vystupuje pod svým vlastním jménem a na blogu zveřejňuje svou vlastní 

fotografii (musí na ní býtjasně rozpoznatelná jeho tvář) a aspoň krátkou pravdivou 

informaci o sobě (položka "O autorovi"), pokud mu provozovatel výslovně nepovolí 

výjimku z tohoto pravidla před vznikem blogu. 
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 Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory 

vyjádřené v blogu nemusí být v souladu s postojem provozovatele či redakce 

týdeníku Respekt a není možno je považovat za názory provozovatele. 

 Bloger nemá právo vydávat se za redaktora týdeníku Respekt nebo za 

zaměstnance společnosti Respekt Publishing a.s., pokud mu toto právo výslovně 

neudělí provozovatel. 

 V případě, že by byly aktivity blogera dlouhodobě v rozporu se zájmy 

provozovatele, má provozovatel právo upozornit na tuto skutečnost bloggra v 

případě opakovaného výskytu nežádoucích textů jeho příspěvky smazat nebo mu 

zakázat i další publikování na serveru blog.respekt.ihned.cz. Tímto není dotčeno 

právo bloggera na svobodné vyjadřování názorů a provozovatel přistoupí k 

tomuto kroku jen ve výjimečném případě. Za konflikt se zájmem 

provozovoatele nebudou považovány například příspěvky kritizující činnost 

provozovatele, jeho zaměstnanců nebo obsah médií patřících provozovateli, pokud 

tato kritika nebude tvořit podstatnou část obsahu konkrétního blogu a bude psaná 

slušnou formou. 

 Pokud chce bloger zrušit svůj blog, požádá o to provozovatele e-mailem a uvede 

své důvody. O obnově blogu nebo zřízení nového může bloger požádat nejdříve 6 

měsíců po zrušení. 

 

7. Politici a blogy 
Pro politiky a veřejně činné osoby platí na blozích i tyto čtyři rámcová pravidla: 

1. Je to váš osobní blog. Nepatří do něj oficiální prohlášení, logo strany, volební 

slogany ani tiskové zprávy. Patří na něj vaše osobní názory, komentáře a 

postřehy. 

2. Poskytujeme vám prostor na stránce příjmení.blog.respekt.ihned.cz - na vašem 

osobním blogu. Uveřejnění i na blog.respekt.ihned.cz a dalších podstránkách 

není nárokovatelné, závisí výhradně na tom, jak zajímavé budou vaše články 

připadat provozovateli. 

3. Pokud jste veřejně činný, měl byste pod svými články povolit diskusi. V ní 

musíte strpět i kritiku, ne však osobní urážky. Konečné rozhodnutí, zda daný 

příspěvek už překročil hranici slušnosti, však zůstane na nás (administrátorech). 

4. Ve svém profilu můžete uvést svou příslušnost k politické straně, odkaz na její 

web a případně informaci, na jaký post kandidujete. Uvedení těchto informací je 

výslovně žádoucí v případě, pokud píšete o tématech týkajících se politiky nebo 

vašeho volebního programu (svou politickou příslušnost můžete zatajit jen 

pokud píšete například výhradně o své rodině). 

 

8. Sankce za porušení kodexu 
V případě porušení kodexu má provozovatel v závislosti od míry a závažnosti přečinu 

právo: 

1. Upozornit blogera na to, že porušil kodex, a vyzvat ho k nápravě a neopakování 

prohřešku. 

2. Stáhnout text, kterým blogger porušil kodex, ze společné stránky 

blog.respekt.ihned.cz na soukromý blog (blogerovi není dovoleno jej bez 

souhlasu administrátora vrátit zpět). 

3. Stáhnout celý blog konkrétního autora ze společné stránky blog.respekt.ihned.cz 

tak, že se všechy jeho články budou zobrazovat už jen na jeho osobním blogu, a 

to na stanovenou zkušební dobu, nebo natrvalo. 

4. Bez upozornění smazat ze systému článek, kterým hrubě kodex porušil. 
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5. Zablokovat konto blogera v systému blog.respekt.ihned.cz a znepřístupnit jeho 

texty čtenářům. 

Za normálních okolností provozovatel uplatňuje sankce v tomto pořadí, s výjimkou 

vážného nebo opakovaného porušení kodexu. 

  

Přepracovaná a aktualizovaná verze vycházející z původní verze ze dne 1.8.2006. 

 Ano, zavazuji se dodržovat Kodex bloggera a prohlašuji, že všechny uvedené údaje 

jsou pravdivé. Jsem si vědom/a možných důsledků v případě, pokud tyto podmínky a 

Kodex bloggera vědomě poruším. 

 

 

Příloha č. 3: Etický kodex pro blogery, Aktuálně.cz 

 
Všichni bloggeři se při registraci zavazují dodržovat tento kodex. Kodex upravuje 

vztahy provozovatele systému a bloggerů, nezávislost bloggerů, jejich povinnosti ve 

vztahu k autorským právům a sankce za porušení kodexu. 

 

Definice pojmů:  

- Blog - soubor textů od jednoho autora, publikovaný v doméně 

http://blog.aktualne.cz/jmeno-prijmeni.php 

- Bloger - autor textů, registrovaný v blogovacím systému internetového deníku 

Aktuálně.cz Provozovatel - společnost MediaCentrum. 

 

1. Nezávislost blogera a obsah blogu 
- Bloger má právo ve svém blogu vyjadřovat svobodně své názory.  

- Bloger sám se musí podřizovat požadavku svobodné výměny názorů a volnému toku 

informací. Pod každým příspěvkem blogera bude povolena diskuse. Do ní může 

vstupovat i bloger, nemůže ji však administrovat či ukončit. Toto právo náleží výhradně 

administrátorům Aktuálně.cz. 

- Bloger je povinen řídit se platnými zákony České republiky.  

- Bloger dbá na to, aby svými články nevyzývali k rasové, národnostní a náboženské 

diskriminaci, ani diskriminaci založené na příslušnosti k pohlaví či sexuální orientaci. 

- Bloger respektuje právo každého občana na slušné zacházení. Veřejně známí lidé ale 

požívají menší ochranu soukromí než veřejně neznámí občané. Důvodem je zvýšená 

odpovědnost veřejně známých lidí za své jednání vůči společnosti, jejich možnost 

ovlivňovat životy spoluobčanů a také jejich snadný přístup ke sdělovacím prostředkům 

v případě poškození. 

- Bloger nesmí ve svém blogu úmyslně zveřejňovat informace nepravdivé, zavádějící, 

neúplné či takové, jejichž pravdivost si nemohl předem dostatečně ověřit a které by 

mohly poškodit práva či dobré jméno jiných osob či organizací.  

- Pokud bloger uveřejní nepravdivou či neúplnou informaci, je povinen uvést ji na 

pravou míru publikováním doplňujícího či nového textu. 

- Pokud bloger změní některý již publikovaný obsah svého blogu, musí v textu ponechat 

jeho původní verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v 

omyl o jejich původním znění. Výjimkami jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu 

(oprava překlepů a gramatických chyb).  

- Bloger nesmí manipulovat s datem a časem zveřejnění příspěvku na blogu s cílem 

vyvolat falešné zdání o skutečném čase jeho zveřejnění. 
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2. Autorská práva a citace zdrojů-  

Publikováním textů v systému dává bloger souhlas se zveřejněním těchto textů či jejich 

částí na serverech provozovatele, jakož i na dalších serverech či médích za předpokladu, 

že bude vždy uveden jako autor či zdroj citace.  

- Za zveřejnění textů na blogu blogerovi nenáleží honorář, pokud provozovatel v 

konkrétním případě nerozhodne jinak. Vyplacení honoráře je podmíněné poskytnutím 

osobních údajů, nutných pro zúčtovací účely ve smyslu platného zákona. 

- Bloger nesmí zveřejnit pod svým jménem či přezdívkou cizí text nebo jeho část. Tento 

zákaz platí i pro texty, jejichž autor není známý. 

- Bloger je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména v případech, kdy jsou jimi 

jiná média.  

- Pokud je zdrojem informace internetové médium (webové stránky), musí být součástí 

citace zdroje i odkaz na text, ze kterého bloger čerpal. Pokud není možné odkázat přímo 

na konkrétní text, je možné odkázat na hlavní stránku média.  

- Bloger nesmí ve svém blogu používat obrázky z jiných médií, pokud mu držitel 

autorských práv neudělil souhlas na jejich přebrání (ať už osobně nebo v pravidlech, 

stanovujících podmínky přebírání jeho děl). V každém případě je bloger povinen uvést 

původní zdroj obrázku.  

 

3. Blogy a obsah serveru Aktuálně.cz-  

 

Provozovatel poskytuje blogerovi prostor na publikování textů na jeho vlastním 

soukromém blogu a technickou podporu.  

- Bloger nemá automatický nárok na odkaz ze stránky www.aktualne.cz. Stránka nabízí 

subjektivní výběr provozovatele. Provozovatel nemusí udávat důvod, proč je některý 

zápisek odkazován a jiný ne.. 

 

4. Bloger a komerční informace 
- Bloger může na svém blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity za 

předpokladu, že na tento fakt výslovně upozorní. Upozornění musí být viditelné u 

každého textu, který svojí povahou naplňuje definici komerční propagace.  

- Bloger nesmí přijmout hmotný nebo finanční dar nebo jinou výhodu jako protihodnotu 

za pozitivní nebo negativní zmínku firmy, produktu nebo osoby ve svém blogu. Pokud 

blogger takovou nabídku dostane, je povinen o tom bezprostředně informovat 

provozovatele.  

- Bloger nesmí prodávat na svém blogu reklamu bez výslovného písemného povolení 

provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu. 

 

5. Vztah blogera a provozovatele blogů-  

Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v 

blogu nemusí být v souladu s postoji provozovatele či redakce aktuálně.cz a není je 

možné považovat za názory provozovatele. 

- Pokud bloger déle než čtyři měsíce nepřidá na svůj blog žádný nový příspěvek, má 

provozovatel právo jeho blog zrušit. 

- Pokud chce bloger zrušit svůj blog, požádá o to provozovatele e-mailem a uvede 

důvody, které ho k jeho rozhodnutí vedou. O obnovení nebo zřízení nového blogu může 

bloger požádat nejdříve měsíc po tomto zrušení. 

 

6. Bloger a politické aktivity-  

Na blogu nebudou zveřejňovány oficiální stranická prohlášení, logo strany, volební 
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slogany ani tiskové zprávy. Zákaz neplatí pro odkazy na tyto materiály.  

 

7. Sankce za porušení kodexu 
V případě porušení kodexu ze strany blogera má provozovatel právo podle míry a 

závažnosti prohřešku právo:  

 

1. Upozornit blogera na to, že porušil kodex, a vyzvat ho k nápravě a neopakování 

prohřešku.  

2. Stáhnout text, kterým bloger porušil kodex. 

3. Stáhnout celý blog konkrétního autora, a to na stanovenou zkušební dobu, nebo 

natrvalo.  

4. Bez upozornění smazat ze systému článek, kterým kodex porušil.  

5. Zablokovat konto blogera a znepřístupnit jeho texty čtenářům.  

 

Za normálních okolnosti provozovatel uplatňuje sankce v tomto pořadí, s výjimkou 

vážného nebo opakovaného porušení kodexu.  

 

Kodex je inspirován pravidly pro blogy serveru sme.sk, respekt.cz a některými dalšími 

kodexy tuzemských i zahraničních médií. 

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, 

že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. 

Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, 

vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje 

zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže. 

Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. 

Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz) 

 

Příloha č. 4: Etický kodex, Idnes.cz 
 

iDNES.cz chce dát co nejširší prostor každému, kdo má chuť psát nebo se i jinak 

prezentovat, aby to mohl učinit na stránkách iDNES.cz, nejčtenějšího zpravodajského 

serveru v České republice. Aby blogy na iDNES.cz byly prostorem, na který se s chutí 

vrací jak autoři tak čtenáři, stanovili jsme určitá pravidla, jejichž respektování 

považujeme za nezbytnou podmínku pro udržení jejich kvality. iDNES.cz nabízí dvě 

blogerské platformy – Blog iDNES.cz a Blog OnaDnes.cz. Pro obě platí stejná pravidla. 

  

Kodex blogera iDNES.cz 

Všichni blogeři se při registraci zavazují dodržovat tento Kodex. Kodex blogera 

upravuje vztahy provozovatele blogu a blogerů, nezávislost blogerů, jejich povinnosti 

ve vztahu k autorským právům a sankce za porušení kodexu. 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-stejskal.php?itemid=814
mailto:blogy@aktualne.cz
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Kodex bude v průběhu času 

aktualizován na základě nově vzniklých potřeb, a protodoporučujeme jednou za čas si 

ho přečíst. 

*** 

Definice pojmů 
Blog - soubor textů jednoho autora či skupiny autorů zveřejněných pod doménou 

blog.iDNES.cz nebo blog.ona.iDNES.cz 

Provozovatel - MAFRA, a.s., provozovatel serveru iDNES.cz 

Bloger - autor textů zaregistrovaný v systému blog.iDNES.cz, resp. blog.ona.iDNES.cz. 

*** 

Nezávislost blogera a obsah blogů 
 Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom 

neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré 

jméno nebo zasahovat do jejich soukromí. 

 Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo 

takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly 

poškodit jiné osoby nebo skupiny osob. 

 Pokud bloger uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na 

pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového. 

 Stejně tak je povinen uvést do svého článku odkaz na reakci dotčeného, pokud 

ten na Blog iDNES.cz takovou reakci zveřejní. Odkaz do článku může vložit 

rovněž administrátor blogu. 

 Bloger nese zodpovědnost za to, aby obsah jeho blogu nebyl v rozporu se 

zákony České republiky včetně zákona č.52/2009 Sb. z dubna 2009. Podrobněji 

čtěte v článku Není to apríl - novela trestního zákona platí i pro blogery. 

 Bloger nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani 

jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči 

menšinám. Nesmí propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení 

konfliktů. 

 Nepřípustné je rovněž systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování 

jiných blogerů. 

 Pokud bloger mění již uveřejněné články, vždy musí v textu ponechat i původní 

verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o 

jejich původním znění. Výjimkou jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu 

(např. opravy překlepů a gramatických chyb), které je možné vykonat i bez 

zachování původní verze. Bloger bez dohody s redakcí blog iDNES.cz nesmí 

mazat již publikované texty. 

*** 
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Druhy blogů 
 Individuální blogy Blogy, jež si pod svým jménem založili jednotlivci, a ti jsou 

také autory všech článků. Do individuálního blogu nesmí přispívat jiný autor. 

 Skupinové blogy Blog si po dohodě s redakcí může založit i malá skupina lidí, 

které spojuje společná činnost či zájem (například hudební skupina či amatérské 

divadlo, ale i další). Při psaní blogu mohou být autory střídavě jednotliví členové 

této skupiny, kteří ale pod článkem vždy uvedou svoje jméno. 

 Speciál blogy Je možné si založit také časově či tematicky omezený blog, a to i 

v případě, že stejná osoba či skupina osob již má na iDNES.cz založen blog jiný. 

Příkladem jsou cestovatelské blogy k jedné konkrétní cestě, blog k rallye či 

jinému delší dobu trvajícímu závodu, blogy věnující se natáčení filmu či CD 

apod. 

 Blogy podporující dobročinné aktivity Redakce iDNES.cz podporuje 

dobročinné neziskové aktivity jednotlivců, skupin lidí i neziskových organizací. 

Po dohodě s redakcí je možno založit blog, jenž bude uvedené aktivity popisovat 

a mediálně podporovat. I na tyto blogy se ale vztahují pravidla uvedená v bodě 

Reklama na blozích. 

*** 

Autorská práva a citování zdrojů 
 Publikováním textů v systému blog.iDNES.cz, potažmo ona.blog.iDNES.cz 

dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů nebo jejich částí na internetové 

stránce www. iDNES.cz a v tištěném vydání deníku MF DNES a na titulní 

straně iDNES.cz, případně v dalších tiskovinách, které vydává provozovatel. 

Pokud si bloger zveřejnění svých textů nepřeje, svůj text neumístí na hlavní 

stránku blog.iDNES.cz (ona.blog.iDNES.cz) , ale pouze do svého osobního 

(soukromého) blogu. 

 Za zveřejnění textů z blogu na stránkách iDNES.cz blogerovi nepřísluší honorář, 

pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak. Za publikování 

textů na názorové straně MF DNES blogerovi přísluší honorář, a to ve výši, 

kterou určí redakce MF DNES. Vyplacení honoráře je podmíněno poskytnutím 

osobních údajů nutných k zúčtování výplaty ve smyslu zákona. Za vícenásobné 

publikování textu z blogu ve vícero vydáních nebo vícero periodikách 

vydávaných provozovatelem blogerovi náleží jen jeden honorář. 

 Autorská práva k textům náleží blogerovi. Pokud jeho texty publikované na 

Blogu iDNES.cz nebo Blog OnaDnes.cz převezme bez jeho vědomí jiné 

médium, musí do jednání s ním o případném honoráři či stažení článku z tohoto 

jiného média vstoupit bloger, nikoli iDNES.cz. Bloger však může požádat 

redakci, aby ho v jednání se subjektem, který bez jeho vědomí zveřejnil obsah 

jeho blogu, zastupovala. 

 Bloger může na svém blogu zveřejňovat své texty publikované v jiných médiích, 

pokud má jejich svolení (je-li v konkrétním případě třeba) a pokud pod článkem 

zmíní, odkud text pochází. Většina článků by však měla být psána původně pro 

Blog iDNES.cz nebo Blog OnaDnes.cz. Články, které autor nejprve publikoval 

jinde, nebudou povětšině vybírány na titulní stranu iDNES.cz. 

 Publikuje-li bloger svůj text původně napsaný pro Blog iDNES.cz nebo Blog 

OnaDnes.cz v jiném médiu, je povinen o tom informovat redakci Blog 

iDNES.cz, resp. Blog OnaDnes.cz. V případě, že si redakce nepřeje, aby jméno 

iDNES.cz bylo s tímto jiným médiem spojováno, vyhrazuje si právo vyjádřit s 

touto publikací nesouhlas, v krajním případě může autorovi blog na iDNES.cz 

zrušit. 
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 Bloger nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text nebo jeho část. To platí i 

pro texty, jejichž autor není znám - například ty, které dostal e-mailem. 

 Cizí text lze v článku použít pouze v rámci citace v souladu s autorským 

zákonem, tedy zejména tehdy, pokud souvisí s obsahem článku, netvoří-li však 

větší část textu tohoto článku. Přitom je nezbytné uvést zdroj textu a jeho autora, 

je-li znám. Není možné přetisknout například prohlášení či jiné sdělení někoho 

jiného (osoby, hnutí, politické strany apod.) jako hlavní či dokonce jediný obsah 

článku. 

 Bloger je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména pokud jimi jsou jiná 

média. 

 Pokud je zdrojem informace internetové médium, součástí citace zdroje by měl 

být i internetový odkaz na článek, z něhož bloger čerpal. Odkaz na hlavní 

stránku média je přípustný, pokud není možno odkázat přímo na konkrétní 

článek. Odkaz na ostatní média by však určitě neměl být v perexu. 

 Bloger nesmí používat ve svých textech obrázky z jiných internetových stránek, 

pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich použití (ať už 

osobně nebo v pravidlech stanovujících podmínky přebírání jeho děl). Ve všech 

případech je bloger povinen uvést zdroj, odkud obrázek pochází. 

 Bloger může pro svoje blogy publikované na iDNES.cz používat fotografie 

iDNES.cz nebo MF DNES, rovněž tak agenturní snímky, pokud jsou stažené ze 

stránek iDNES.cz. Vždy je povinen uvést zdroj (foto: iDNES.cz). Fotografie smí 

bloger použít jen ve svém blogu na iDNES.cz, nikde jinde. Pokud text použije i 

na jiných stránkách, musí takové fotografie z článku odstranit. Pokud někdo jiný 

požádá o převzetí blogu s fotografií z iDNES.cz, může text převzít jen bez 

fotografie. Bloger nesmí fotografie nijak sami upravovat, dokreslovat, 

překreslovat ap. a nesmí je používat k mystifikacím. 

*** 

Titulní strana Blog iDNES.cz, resp. Blog OnaDnes.cz 
 Provozovatel poskytuje blogerovi prostor na publikování textů na jeho osobním 

blogu (příjmení.blog.iDNES.cz, resp. příjmení.blog.ona.iDNES.cz) a technickou 

podporu. 

 Bloger nemá automatický nárok na publikování článků na hlavní straně Blog 

iDNES.cz nebo Blog OnaDNES.cz. Provozovatel nemusí udávat důvod, proč 

jeden článek vyjde na hlavní (titulní) straně, a jiný nikoli. Provozovatel může 

také rozhodnout o tom, že se na titulní straně nebude zobrazovat žádný z textů 

konkrétního blogera. 

 Články zařazené do rubriky Miniblogy a Hyde park se nezobrazují na hlavní 

straně Blog iDNES.cz. 

*** 

Zakázané články 
 texty, jejichž zařazení na titulní stranu blogu iDNES.cz je zakázané, jsou 

především: 

 texty obsahující vulgarismy (zvláště v titulku a perexu), pokud není vulgarismus 

ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu (o přípustnosti v případě sporu 

rozhodnou administrátoři) 

 lascivní, vyzývavé či erotické texty nebo obrázky (zejména v perexu), které by 

mohly ohrozit mravní vývoj mládeže nebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro 

mládež do 18 let (např. obscénnosti, pornografie, explicitní popisy sexuálních 

technik, odkazy na pornografické stránky apod.). Nepřípustné je také jakékoli 

zobrazování genitálií v tomto smyslu 
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 texty nebo obrázky, které nepřiměřeným způsobem zobrazují či propagují násilí 

 texty nebo obrázky, které obsahují urážky konkrétních osob 

 texty nebo obrázky, které propagují užívání drog 

 texty nebo obrázky, jejichž autorem není sám bloger, zvláště když je dostal e-

mailem nebo získal z jiné webové stránky (včetně vtipů a petic - vlastní petice 

pak lze zveřejnit pouze po dohodě s redakcí) 

 velmi krátké texty s malou informační hodnotou, které se svým obsahem i 

rozsahem hodí spíše do diskuse pod článkem s podobným tématem. Jako blog 

však neobstojí a budou bez upozornění stahovány na osobní blog autora nebo do 

rubriky Miniblogy. 

 články bez perexu (text popisující několika větami obsah článku) 

 texty, které mají v perexu nebo titulku grafické prvky, jejichž cílem je 

nepřiměřeně přitáhnout pozornost na článek (např. titulek VELKÝMI 

PÍSMENY, speciální >>znaky<< v titulku, texty jinou barvou atd.) 

 texty, u nichž autor zakázal diskusi poté, co do ní již přibyl první příspěvek 

 tiskové zprávy a prezentační materiály všeho druhu - osob i firem 

 propagační texty politických stran, politiků nebo jejich příznivců včetně textů 

vyzývajících ke zvolení konkrétního politického subjektu 

 texty propagující finanční sbírku 

 texty s titulky, jejichž cílem je přilákat oklamáním čtenářů jejich pozornost 

(titulky, které přímo nesouvisí s textem) 

 na titulní stranu nepatří například úvahy o jiných blogerech a úrovni jejich textů, 

stížnosti na diskutující, oznámení o tom, že bloger končí s psaním, interní debata 

týkající se výhradně Blog iDNES.cz nebo Blog OnaDnes.cz a podobně. (Blog 

reagující na téma, jež nastolil ve svém článku jiný bloger, je naopak žádoucí, a 

na titulní stranu patří) 

 články, jejichž hlavním cílem je systematické obtěžování, urážení nebo 

zesměšňování jiných blogerů 

 vzkazy, pozdravy či blahopřání jednotlivým osobám, ať už vašim známým, 

diskutujícím, jiným blogerům nebo administrátorům 

 opravy, doplňky a vysvětlení k vašim předchozím článkům, pokud zjevně 

nepřinášejí nové užitečné informace 

 "experimenty", "žerty" a "průzkumy" typu "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí 

klikne na takový titulek" nebo "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí naletí, uvěří..." 

apod. 

 na titulní stranu nepatří také články týkající se provozu blogu; tyto články patří 

do rubriky Hyde park 

*** 

Četnost publikování článků 
 Bloger nesmí na titulní stranu Blog iDNES.cz umístit více než 2 články během 

24 hodin, přičemž mezi nimi musí být odstup alespoň 60 minut. Na svém 

osobním blogu může zveřejnit článků libovolný počet. 

 Karma VIP blogera nesmí mít nulovou hodnotu, to znamená, že VIP bloger musí 

zveřejnit za posledních 70 dní alespoň tři články s nenulovou karmou. V případě 

nulové karmy bude bloger na tuto skutečnost upozorněn; pokud nedojde během 

tří týdnů k nápravě, bude ze sekce VIP vyřazen. 

*** 

Stahování článků 
 Článek, který porušuje kodex, administrátoři bez upozornění stáhnou z hlavní 

strany blogu, v odůvodněných případech ho mohou znepřístupnit docela. V 
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systému v takovém případě článek zůstane zachován, nebude však přístupný 

čtenářské veřejnosti. 

 V případě, že administrátoři blogu stáhnou článek na osobní blog autora či ho 

zcela stáhnou z blogu iDNES.cz, bloger tuto skutečnost musí respektovat a 

nesmí článek zařadit (například jako nový článek) zpět na původní místo bez 

dohody s redakcí. V případě opakovaného pokusu blogera o zařazení staženého 

textu na titulní stranu mohou administrátoři zakázat blogerovi další publikování 

jakýchkoli textů na hlavní straně Blog iDNES.cz na stanovenou dobu, nebo i 

neomezeně. 

 V případě, že administrátoři při stažení článku vyzvou autora k opravě 

konkrétních částí, které jsou v rozporu s kodexem, může si bloger článek po 

opravě vrátit zpět na původní umístění. Nesmí však přitom změnit datum a čas 

publikování. Proto je dobré si kodex čas od času přečíst znovu, potažmo při 

pochybnostech učinit před zveřejněním článku dotaz na administrátory blogu. 

Zejména u začínajících autorů však lze po dohodě s redakcí učinit výjimku. 

 Bloger může vydaný článek deaktivovat pouze během prvních třiceti minut po 

aktivaci. Poté systém možnost smazat článek znemožní. Článek pak mohou 

deaktivovat pouze administrátoři blogu, pokud bude mít bloger ke smazání 

závažný důvod. 

  

Reklama na blogu 
 Je zcela nepřípustné, aby pod hlavičkou osobního blogu bloger či jakýkoli 

podnikatelský subjekt propagoval svoji činnost, služby nebo produkty, ať už 

jsou komerčního charakteru či nikoli. Totéž se týká politické reklamy. 

 Bloger však může ve svém autorském profilu (v části Doporučuji) uvést 

internetový odkaz na webové stránky podle vlastní úvahy. 

 Do autorského profilu (část Autor info) může bloger umístit i krátkou (max. cca 

5řádkovou) informaci o svých dalších aktivitách (vydávání knih, působení v 

neziskových organizacích apod.). Tato informace může obsahovat odkaz na 

webové stránky, kde si lze o uvedených aktivitách přečíst podrobnější 

informace. Propagace těchto aktivit formou článku není povolena. 

 Je zcela nepřípustné zřizování fiktivních blogů, jejichž primárním cílem je 

propagace produktů či služeb jakéhokoli podnikatelského subjektu. Totéž platí 

pro politické subjekty. 

 Na blogu nelze zveřejňovat reklamu či pozvánky na konkrétní akce, a to ani v 

případě blogů propagujících dobročinné neziskové aktivity jakýchkoli subjektů, 

v jejich případě však lze po předchozí dohodě s redakcí učinit výjimku. 

 Výjimku lze po předchozí dohodě s redakcí učinit i v případě komerčních 

produktů, pokud tyto produkty vzešly nebo jsou přímo spojeny s působením 

blogera na Blog iDNES.cz nebo Blog OnaDnes.cz (například propagace knihy, 

která je sestavena z textů, jež autor psal výhradně pro iDNES.cz) nebo je 

iDNES.cz mediálním partnerem blogera. 

 Bloger nesmí v blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, 

který by mohl být považován za skrytou reklamu. S tím souvisí i to, že v 

článcích nesmějí být aktivní internetové odkazy na stránky komerčních subjektů. 

 Bloger nesmí přijmout hmotný nebo finanční dar nebo jinou výhodu jako 

protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínku firmy, produktu nebo osoby ve 

svém blogu. Pokud bloger takovou nabídku dostane, je povinen o tom 

bezprostředně informovat provozovatele. 
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 Bloger nesmí prodávat na svém blogu reklamu bez výslovného písemného 

povolení provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu. 

 Redakce si vyhrazuje právo články obsahující reklamu bez upozornění 

přesunout z hlavní strany blogu na osobní blog autora. 

*** 

Vztah blogera a provozovatele blogů 
 Bloger vystupuje pod svým vlastním jménem a na blogu zveřejňuje svoji 

současnou reálnou fotografii, na níž je jasně rozpoznatelná jeho tvář (obličej by 

měl zaujímat alespoň čtvrtinu plochy fotografie). Jestliže fotografie nesplňuje 

uvedené požadavky, blog nebude aktivován. 

 Pokud má bloger zájem o poutání jeho článků v boxu blogů na hlavní straně 

idnes.cz, musí jeho fotografie splňovat ještě další podmínky. Podrobně viz tento 

článek. 

 Bloger rovněž při registraci uvede aspoň krátkou pravdivou informaci o sobě, 

včetně uvedení funkčního kontaktu (mobilní telefon a e-mail). Tyto kontakty 

jsou neveřejné a slouží pouze pro potřebu kontaktu redakce s blogerem. Redakce 

tyto údaje zásadně nepředá třetím osobám. 

 Uvedené údaje bloger poskytne provozovateli při registraci blogu, fotografii 

vloží po založení blogu. Účelem je to, aby se na blogy iDNES.cz mohly 

registrovat pouze reálné osoby, s nimiž může provozovatel v případě potřeby 

navázat kontakt. Viz též níže (Zásady nakládání...). 

 Pokud bloger později údaje o své osobě nebo fotografii smaže nebo změní na 

nepravdivé nebo odporující Kodexu blogera, může to být důvodem ke zrušení 

blogu. 

 Ve výjimečných případech, kdy by zveřejnění skutečné podoby blogera mohlo 

ohrozit jeho bezpečnost, může však bloger po dohodě s redakcí použít do svého 

profilu fotografii, která jeho poznání znemožňuje. 

 Pokud by působení na blogu iDNES.cz mohlo autora ohrozit v jeho profesním 

nebo osobním životě, lze navíc na blozích iDNES.cz vystupovat pod 

pseudonymem - za podmínky, že redakce Blog iDNES.cz nebo Blog 

OnaDnes.cz zná skutečnou totožnost autora a kontakt na něj. 

 O zařazení blogera do sekce VIP rozhoduje redakce na základě návrhu kohokoli 

z administrátorů či blogerů. Veřejně známé a činné osoby nemají automatický 

nárok na zařazení do sekce VIP. 

 Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory 

vyjádřené v blogu nemusejí být v souladu s postojem provozovatele či redakce 

deníku MF DNES a není možno je považovat za názory provozovatele. 

 Bloger nemá právo vydávat se za redaktora serveru iDNES.cz ani deníku MF 

DNES nebo za zaměstnance společnosti MAFRA, a. s. 

 V případě, že by aktivity blogera byly dlouhodobě v rozporu se zájmy 

provozovatele (například dlouhodobým porušováním kodexu blogera), má 

provozovatel právo upozornit na tuto skutečnost blogera a v případě 

opakovaného výskytu nežádoucích textů jeho příspěvky smazat nebo mu zakázat 

další publikování na blozích iDNES.cz. 

 Tímto není dotčeno právo blogera na svobodné vyjadřování názorů a 

provozovatel přistoupí k tomuto kroku jen ve výjimečném případě. Bloger má v 

případě zrušení blogu ze strany provozovatele právo získat od něj všechny texty, 

které za dobu blogování na svůj blog na iDNES.cz umístil. Musí však o to 

požádat administrátory blogu. 

http://info.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=195126&bk=55823
http://info.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=195126&bk=55823
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 Za konflikt se zájmem provozovatele nebudou považovány například příspěvky 

kritizující činnost provozovatele, jeho zaměstnanců nebo obsah médií patřících 

provozovateli, pokud tato kritika nebude tvořit podstatnou část obsahu 

konkrétního blogu. 

 Pokud bloger déle než čtyři měsíce nepřidá na svůj blog žádný nový příspěvek, 

má provozovatel právo jeho blog zrušit. 

 Pokud chce bloger zrušit svůj blog, požádá o to provozovatele zastoupeného 

administrátory. O obnovu blogu nebo zřízení nového může bloger požádat 

nejdříve tři měsíce po jeho zrušení. Zřízení nového blogu je možné jen ve 

výjimečných a odůvodněných případech. 

 Pokud chce bloger, aby mu blog spravoval někdo jiný, měl by o tomto záměru 

upozornit administrátory blogu. Tato možnost připadá v úvahu například u lidí s 

handicapem, u lidí, kteří nemají přístup k internetu, u lidí, pro něž například 

vzhledem k věku již pro ně není aktuální naučit se pracovat s internetem a 

podobně. 

*** 

Diskuse pod články 
 Je právem blogera nepovolit pod svými články diskusi, a to podle vlastního 

uvážení - nikoli však už po zveřejnění článku. V odůvodněných případech ale 

lze diskusi zrušit po dohodě s administrátory i po zveřejnění článku. 

 Bloger má právo požádat redakci o smazání hanlivých, urážlivých či 

nepravdivých diskusních příspěvků. Rozhodnutí o smazání či ponechání 

příspěvku však náleží redakci. 

 Každý bloger má právo svobodně diskutovat na jakékoli téma ve vnitřní diskusi 

mezi blogery, pokud při tom bude dodržovat pravidla slušného chování. 

Blogerovi, který ani na opakované výzvy nepřestane urážet ostatní diskutující, 

může být blog na iDNES.cz zrušen. 

*** 

Politici a blogy 
 Pro politiky a veřejně činné osoby platí na blozích tato rámcová pravidla: 

 Je to váš osobní blog. Nepatří do něj oficiální prohlášení, logo strany, volební 

slogany ani tiskové zprávy. Patří na něj vaše osobní názory, komentáře a 

postřehy. 

 Blogy neslouží politické propagaci jednotlivců, stran ani hnutí. Politická 

reklama na blogu je nepřípustná - ať už v textové či grafické podobě (např. loga 

stran v záhlaví blogu). Za politickou reklamu se nepovažuje uvedení příslušnosti 

ke konkrétnímu politickému subjektu v části Autor info. 

 Poskytujeme vám prostor na vašem osobním blogu na serveru iDNES.cz. 

Uveřejnění na hlavní straně Blog iDNES.cz, resp. Blog OnaDnes.cz stejně jako 

zařazení mezi VIP blogery není nárokovatelné, a závisí výhradně na tom, jak 

zajímavé budou vaše články a vaše působení na blozích iDNES.cz připadat 

provozovateli. 

 Pokud jste veřejně činní, měli byste pod svými články povolit diskusi. V ní 

musíte strpět i kritiku, nikoli však osobní urážky. Požadovat smazání diskusních 

příspěvků z jiných důvodů, než které vymezuje Kodex diskutéra, je však 

nepřípustné. 

 Ve svém profilu můžete uvést svou příslušnost k politické straně, odkaz na její 

web a případně informaci, na jaký post kandidujete. Uvedení těchto informací je 

výslovně žádoucí v případě, pokud píšete o tématech týkajících se politiky nebo 
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vašeho volebního programu (svou politickou příslušnost můžete zatajit, jen 

pokud píšete například výhradně o své rodině). 

*** 

Sankce za porušení kodexu 
 V případě porušení kodexu má provozovatel v závislosti od míry a závažnosti 

překročení pravidel právo: 

 Stáhnout text, kterým bloger porušil kodex, bez upozornění z hlavní strany 

blogu iDNES.cz, resp. hlavní strany Blog OnaDnes.cz na osobní blog autora. 

 Bez upozornění článek, který kodex porušil, zcela znepřístupnit. 

 Zamezit konkrétnímu autorovi přístup na hlavní stranu Blog iDNES.cz, resp. 

Blog OnaDnes.cz tak, že všechny jeho články se budou zobrazovat už jen na 

jeho osobním blogu, a to na stanovenou zkušební dobu, nebo i natrvalo. 

 Zrušit blog autora, který opakovaně porušuje kodex. 

 Za normálních okolností provozovatel uplatňuje sankce v tomto pořadí, s 

výjimkou vážného nebo opakovaného porušení kodexu. 

  

Zpracování osobních údajů MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, IČ: 

453 13 351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

B, vložka č. 1328, jakožto provozovatel služby informační společnosti zpracovává 

osobní údaje blogerů a diskutérů, jmenovitě identifikační údaje, které uvedení sami 

poskytli při registraci do služby, a to za účelem uvedeným v ustanovení § 5 odst. 2 

písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů; tedy za účelem ochrany práv MAFRA, a.s. v případě porušení kodexu blogera 

či diskutéra nebo platných právních předpisů těmito osobami. 

MAFRA, a.s. tímto informuje blogery i diskutéry o jejich právech vyplývajících ze 

zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je 

dobrovolné, že blogeři a diskutéři mají právo přístupu k nim, a že mají právo při 

porušení citovaného zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o 

zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. 

Pro zpracování osobních údajů platí Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů 

webových služeb společnosti MAFRA, a.s. 

*** 

Poslední aktualizace 31. března 2011 

  

streda 2. květen 2007 16:23|přečteno: 37790 x 

 

Příloha č. 5: Etický kodex, Lidovky.cz 
 

Aktualizovaná práva a povinnosti blogerů na bigbloger.lidovky.cz. Je nutné, aby si 

je každý zájemce o blogování pozorně přečetl. 

verze 2.01 (inspirovane etickym kodexom blog.sme.sk) 

Aktualizováno 11.2.2011 

 

Všichni blogeři a blogerky se při registraci zavazují dodržovat tento kodex. Kodex 

upravuje vztahy provozovatele systému a blogerů, nezávislost blogerů, jejich povinnosti 

ve vztahu k autorským právům a sankce za porušení kodexu. 

  

Definice pojmů: 
Blog - soubor textů jednoho autora zveřejněných pod doménou bigbloger.lidovky.cz 

Provozovatel – vydavatelství Mafra, a.s. 

http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/31A090709_JMA_67ZASADY_NAKLADANI_S_O.PDF
http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/31A090709_JMA_67ZASADY_NAKLADANI_S_O.PDF
http://info.blog.sme.sk/c/11694/
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Bloger – autor textů zaregistrovaný v systému bigbloger.lidovky.cz 

 

1. Nezávislost blogera a obsah blogů 
 Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom porušovat 

občanská práva jiných lidí, poškozovat jejich dobré jméno anebo zasahovat do jejich 

soukromí s výjimkou případů, kdy tyto osoby a nebo organizace samy konají v 

rozporu se zákonem či dobrými mravy a zveřejnění je ve veřejném zájmu. 

 Bloger sám se musí podřizovat požadavku svobodné výměny názorů a volnému 

toku informací. 

 Bloger nese zodpovědnost za to, pokud obsah jeho blogu bude v rozporu se 

zákony České republiky. 

 Bloger nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou a jinou 

nesnášenlivost. 

 Bloger nesmí zveřejňovat vymyšlené či nepravdivé informace s 

úmyslem poškodit jiné osoby anebo skupiny osob. 

 Pokud bloger uveřejní chybnou a nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji 

na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového. 

 Pokud bloger mění již uveřejněné články, vždy musí v textu ponechat i původní 

verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich 

původním znění. Výjimkou jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (např. 

opravy překlepů a gramatických chyb), které je možné vykonat i bez zachování 

původní verze.  

 Bloger nesmí manipulovat s datem a časem uveřejnění příspěvku s cílem vyvolat 

falešné zdání o skutečném čase jejich zveřejnění. Zakázaná je hlavně změna data už 

zveřejněného článku s cílem zobrazit ho znova na lepší pozici na 

bigbloger.lidovky.cz.  

 Bloger nesmí smazat již jednou uveřejněný článek (nebo změnit status již 

uveřejněného článku na soukromý či krátký), pokud svůj úmysl neoznámí 

administrátorovi blogu a nedostane jeho souhlas. Důvodem je nekorektní snaha 

některých blogerů o manipulaci s karmou autora. 

 Jakákoliv manipaluce s karmou nebo čteností je zakázána. Pokud se bloger 

takového podvodu dopustí, bude jeho blog okamžitě bez upozornění zakázán. 

 

2. Autorská práva a citování zdrojů 
 Publikováním textů v systému bigbloger.lidovky.cz dává autor souhlas se 

zveřejněním těchto textů nebo jejich částí na internetové stránce www.lidovky.cz a v 

tištěném vydání deníku Lidové noviny. Pokud si bloger nepřeje zveřejnění svých 

textů na stránkách lidovky.cz nebo v deníku Lidové noviny, svůj text neumístí na 

stránku bigbloger.lidovky.cz, ale pouze do svého soukromého blogu. 

 Za zveřejnění textů z blogu na stránkách lidovky.cz či v papírovém vydání 

Lidových novin blogerovi nepřísluší honorář, pokud provozovatel v konkrétním 

případě nerozhodne jinak. 

 Není vhodné, aby bloger texty zveřejněné na blogu Lidových novin publikoval 

také na jiných webových stránkách. Články by měly být psány původně pro 

bigbloger.lidovky.cz. Pokud bloger na bigbloger.lidovky.cz kopíruje identické 

příspěvky z jiných blogů, může být jeho blog stažen bez předchozího 

upozornění. Článek napsaný pro blog může převzít i jiné médium, musí však 

zmínit, že článek byl původně napsán pro bigbloger.lidovky.cz 
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 Bloger může publikovat své texty z jiných médií, pokud má jejich svolení a 

pokud v zápisku jednoznačně zmíní, odkud text pochází. Totéž platí, pokud odkazuje 

na jiné weby. 

 Bloger je povinný uvádět zdroje svých informací, hlavně pokud jimi jsou jiná 

média. 

 Bloger nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text nebo jeho část. To platí i 

pro texty, jejichž autor není znám - například ty, které dostal e-mailem. 

 Pokud je zdrojem informace internetové médium, součástí citace zdroje by měl 

být i internetový odkaz na článek, z něhož bloger čerpal. Odkaz na původní zdroj 

ovšem nesmí být v perexu článku v podobě zkopírované adresy (pokud je nezbytně 

nutné, aby perex odkaz obsahoval, bloger využije funkce "Vlozit odkaz" v editoru 

bigblogera). Odkaz na hlavní stránku média je přípustný, pokud není možno odkázat 

přímo na konkrétní článek. 

 Bloger nesmí používat ve svých textech obrázky a loga z jiných internetových 

stránek, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich použití (ať už 

osobně anebo v pravidlech stanovujících podmínky přebírání jeho děl). Ve všech 

případech je bloger povinný uvést původní zdroj, odkud obrázek pochází. 

 

3. Soukromé blogy a titulní stránka bigbloger.lidovky.cz 
 Provozovatel poskytuje blogerovi prostor na publikování textů na jeho vlastním 

soukromém blogu (příjmení.bigbloger.lidovky.cz) a technickou podporu. 

 Bloger nemá automatický nárok na odkaz ze stránky bigbloger.lidovky.cz. 

Provozovatel nemusí udávat důvod, proč je některý zápisek odkazován z 

bigbloger.lidovky.cz a jiný ne. 

 Texty, jejichž zařazení na titulní stránku bigbloger.lidovky.cz je 

ZAKÁZANÉ, jsou především: 

- texty obsahující vulgarismy (zvláště v titulku a perexu), pokud není vulgarismus 

ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu (o přípustnosti v případě sporu 

rozhodnou administrátoři) 

- texty anebo obrázky, jejichž autorem není sám bloger, zvláště když je dostal e-

mailem nebo získal z jiné webové stránky (např. vtipy) 

- velmi krátké texty s malou informační hodnotou. Jde především o narážky, 

poznámky a odpovědi na předchozí články, které patří do diskuze. Blogem není a na 

hlavní stranu nepatří kompilát z různých zdrojů, které bloger přebral odjinud (ať už z 

webu, či z literatury).  

- texty s grafickými prvky, jejichž cílem je nepřiměřeně přitáhnout pozornost na 

článek (např. celý titulek VELKÝMI PÍSMENY, speciální >>znaky<< v titulku, 

texty jinou barvou atd.) 

- texty, které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže anebo jsou z jiného důvodu 

nevhodné pro mládež do 18 let (např. pornografie) 

- texty propagující finanční sbírku - s výjimkou odkazů na oficiální sbírky 

zaregistrovaných nadací a charitativních organizací 

- texty s titulky, jejichž cílem je oklamáním čtenářů přilákat jejich pozornost (titulky, 

které přímo nesouvisí s textem) 

- texty, které nejsou (správně) zařazeny do společné rubriky 

- články, jejichž hlavním cílem je systematické obtěžování, urážení nebo 

zesměšňování jiných blogerů či - diskutujících 

- články, jejichž hlavním tématem je blog (váš vlastní nebo cizí) či diskuse k němu. 

Na titulku tedy nepatří například vaše úvahy o jiných blogerech a úrovni jejich textů, 
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stížnosti na diskutující, oznámení o tom, že končíte s psaním, úvahy o reputaci a 

podobně. 

- vzkazy jednotlivým osobám, ať už svým známým, diskutujícím, jiným blogerům 

nebo administrátorům. 

- opravy, doplňky a vysvětlení ke svým předchozím článkům, pokud zjevně 

nepřinášejí nové užitečné informace 

- "experimenty", "žerty" a "průzkumy" typu "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí klikne 

na takový titulek" anebo "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí naletí/uvěří..." 

  

Pokud přesto takový text na titulní stranu vložíte, administrátoři mohou rozhodnout o 

jeho stažení jen na váš soukromý blog, i když nebude porušovat jiný bod kodexu. 

 Autor nesmí na titulní stranu bigbloger.lidovky.cz umístit víc než jeden text 

během jedné hodiny, maximálně však 3 texty za 24 hodin. Na svém soukromém 

blogu může zveřejnit článků libovolný počet. 

 Pokud autor zařadí na titulní stránku bigbloger.lidovky.cz text, který je v 

rozporu s pravidly v předcházejícím bodu, administrátoři text přesunou na jeho 

soukromý blog. V případě opakovaného pokusu blogera o zařazení téhož textu nebo 

dalšího textu porušujícího kodex stejným způsobem na titulní stranu, mohou 

administrátoři zakázat blogerovi další publikování jakýchkoli textů na 

bigbloger.lidovky.cz na stanovenou dobu, nebo neomezeně. 

 

4. Bloger a komerční informace 
 Bloger nesmí v blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, 

který by mohl být považován za skrytou reklamu. Za skrytou reklamu se všeobecně 

nepovažuje zmínka o vlastních aktivitách či aktivitách vlastní či cizí firmy v článku, 

pokud je relevantní k tématu článku. V případě, že bloger informuje o aktivitách 

společnosti, v jejíž činnosti je přímo nebo nepřímo zainteresován, musí však na to 

výslovně upozornit v každém takovém příspěvku. 

 Bloger nesmí přijmout hmotný nebo finanční dar nebo jinou výhodu jako 

protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínku firmy, produktu nebo osoby ve 

svém blogu. Pokud bloger takovou nabídku dostane, je povinen o tom bezprostředně 

informovat provozovatele. 

 Bloger nesmí prodávat na svém blogu reklamu bez výslovného písemného 

povolení provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu. 

 

5. Vztah blogera a provozovatele blogů 
 Bloger vystupuje pod svým vlastním jménem a na blogu zveřejňuje svou vlastní 

fotografii (musí na ní být jasně rozpoznatelná jeho tvář) a aspoň krátkou pravdivou 

informaci o sobě (položka "O autorovi"), pokud mu provozovatel výslovně nepovolí 

výjimku z tohoto pravidla před vznikem blogu. 

 Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory 

vyjádřené v blogu nemusí být v souladu s postojem provozovatele či redakce deníku 

Lidové noviny a není možno je považovat za názory provozovatele. 

 Bloger nemá právo vydávat se za redaktora deníku Lidové noviny ani 

Lidovek.cz, pokud mu toto právo výslovně neudělí provozovatel. 

 Pokud chce bloger zrušit svůj blog, požádá o to provozovatele e-mailem a 

uvede důvody. O obnově blogu nebo zřízení nového může bloger požádat 

nejdříve měsíc po zrušení. 
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Pokud bloger déle než čtyři měsíce nepřidá na svůj blog žádný nový příspěvek, 

má provozovatel právo jeho blog zrušit. 
 

6. Politici a blogy 
Pro politiky a veřejně činné osoby platí na blozích i tato čtyři rámcová pravidla: 

1. Je to váš osobní blog. Nepatří do něj oficiální prohlášení, logo strany, volební 

slogany ani tiskové zprávy. Patří na něj vaše osobní názory, komentáře a 

postřehy. 

2. Poskytujeme vám prostor na stránce příjmení.bigbloger.lidovky.cz - na vašem 

osobním blogu. Uveřejnění i na bigbloger.lidovky.cz a dalších podstránkách není 

nárokovatelné, závisí výhradně na tom, jak zajímavé budou vaše články připadat 

provozovateli. 

3. V diskuzi musíte strpět i kritiku, ne však osobní urážky. Konečné rozhodnutí, 

zda daný příspěvek už překročil hranici slušnosti, zůstane na nás. 

4. Ve svém profilu můžete uvést svou příslušnost k politické straně, odkaz na její 

web a případně informaci, na jaký post kandidujete. Uvedení těchto informací je 

výslovně žádoucí v případě, pokud píšete o tématech týkajících se politiky nebo 

vašeho volebního programu (svou politickou příslušnost můžete zatajit jen pokud 

píšete například výhradně o své rodině). 

 

7. Sankce za porušení kodexu 
V případě porušení kodexu má provozovatel v závislosti na míře a závažnosti přečinu 

právo: 

1. Upozornit blogera na to, že porušil kodex, a vyzvat ho k nápravě a neopakování 

prohřešku. 

2. Stáhnout text, kterým bloger porušil kodex, ze společné stránky 

bigbloger.lidovky.cz. 

3. Stáhnout celý blog konkrétního autora ze společné stránky bigbloger.lidovky.cz 

tak, že všechny jeho články se budou zobrazovat už jen na jeho osobním blogu, a 

to na stanovenou zkušební dobu, nebo natrvalo. 

4. Bez upozornění smazat ze systému článek, kterým kodex porušil. 

5. Zablokovat konto blogera v systému bigbloger.lidovky.cz a znepřístupnit jeho 

texty čtenářům. 

Za normálních okolnosti provozovatel uplatňuje sankce v tomto pořadí. Pokud však 

bloger poruší kodex vážným způsobem nebo opakovaně, může mu být jeho blog 

zrušen okamžitě i bez předchozího upozornění. 
7. Odesláním přihlášky poskytuje zájemce společnosti Lidové noviny, a.s., se 

sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 43874444, provozovateli 

serveru Lidovky.cz, souhlas se zpracováním jím uvedených osobních údajů pro 

účely shora uvedené, tzn. vyhodnocení jednotlivých přihlášek a kontaktování 

vybraných blogerů v případě ověřování informací. 

 

 

 Příloha č. 6: Etický kodex, Ihned.cz 

1. 
Bloger je autor příspěvků v rubrice Blogy na serveru IHNED.cz provozovaným 

akciovou společností Economia. 

2. 

Bloger umísťuje do svého blogu jen příspěvky, které nejsou v rozporu se zákonem a 

dobrými mravy ani nijak neporušují autorské právo. Bloger umístěním příspěvku na 
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svůj blog zároveň bere na vědomí, že Economia, a.s. nepřebírá odpovědnost za obsah 

jeho příspěvku. 

3. 

Bloger vystupuje na blogu pod svým jménem a příjmením, případně názvem instituce, 

kterou zastupuje. 

4. 

Bloger bere na vědomí, že v blogu není přípustná žádná reklama, ani otevřená, ani 

skrytá. Je zejména zakázáno přímé i nepřímé propagování konkrétního výrobku nebo 

služby, z něhož by bloger měl prospěch. 

5. 

Bloger umístěním příspěvku na svém blogu automaticky dává souhlas s jeho využitím 

ve všech titulech vydávaných a.s. Economia, za což mu náleží honorář jen v případech, 

o kterých rozhodnou šéfredaktoři titulů vydávaných a.s. Economia. 

6. 

Bloger má právo na ochranu svého blogu před závadnými příspěvky v diskusi (viz 

kodex diskutujícího). Požádá-li o zamezení přístupu do svého blogu u diskutujícího, 

který opakovaně porušuje kodex, redakce IHNED.cz mu vyhoví. 

7. 

Bloger má právo na technickou podporu ze strany redakce IHNED.cz. Redakce zároveň 

zaručuje blogerovi, že zamezí vstupu třetí osoby do jeho blogu. 

 

Příloha č. 7: Tomáš Ondrovič - Homosexualita, Respekt.cz, 27. 4. 2008 
 

Existujú sexuálne problémy ľudí. Jedným z nich je homosexualita. Stáva sa na 

vysokoškolských internátoch, že sú veľké pády kvôli tomu. Môžu to byť rôzne 

pochody, čo sa dejú v človeku. Bývalý homosexuál z Francúzska prednášal v 

bratislavskej Petržalke. 20 rokov sa s tým trápil a manželka mu pomohla sa uzdraviť. 

Tvrdí, že existuje 12 prameňov homosexuality. Bol tam aj jeden Američan, ktorý sa 

venuje problémom homosexuality a ďalší. 

Po 4 dňoch bolo vyhlásenie- nikto nemá skúsenosť, že by sa homosexualita dedila. 

Najnovšie výskumy ukázali, že nemá genetický kód. Homosexuál nesplodí 

homosexuála. Ale existujú tri obdobia, kedy môže vzniknúť problém homosexuality. 

1. obdobie je obdobie prenatálne. Mamička potrebuje pokoj. Potrebuje v pokoji 

očakávať svoje dieťa. Keď mamička prežíva stres, keď prídu problémy alebo 

choroba, môže dôjsť k poškodeniu citlivej nervovej sústavy dieťatka. Identita 

sexuality môže byť oslabená. To neznamená, že je homosexuál. Len má 

oslabenú sexuálnu identitu. Dieťa bolo neočakávané, dievča má stresy, má 

skúšky a pod. 

2. obdobie je vek 2-7 rokov. Tam vznikajú silné citové vzťahy. Do dvoch rokov sa 

s dieťaťom môže hocikto hrať, potom nie. Iba mamka! Chce mamku. Dieťa 

rozlišuje. A tam je také silné puto materinskej lásky, že keď vtedy krachne láska, 

môže byť dieťa nesprávne orientované. Môže byť oslabené. Keď človek nezažije 

spoločenstvo lásky, doma, neskôr sa môže objaviť problém homosexuality. 

3. obdobie je obdobie puberty. Vtedy človek skúma vlastné pohlavie. Keď v tomto 

období začne sexuálny vzťah s osobou rovnakého pohlavia, môže sa touto 

skúsenosťou zaťažiť. Homosexuálna skúsenosť nie je silnejšia ako 

heterosexuálna len je ťažšia. Zaťažuje psychiku. Človek má pocit, že nezvládol 

seba samého. A vtedy ho usvedčia. Toto je normálne. Ty si taký, si normálny, 

tak to má byť. A vtedy sa mu všetko prevracia. Ale to platí aj všeobecne. Pokiaľ 

sa odtrhne telo od citov, od ducha, od sebaprijatia, potom sa človeku vymkne 



   

 

80 

  

telo z rúk a stáva sa závislým na tele. Telo s ním hádže. A preto aj sexuálny 

život sa stáva otázkou tých telesných úkonov. Už nie lásky ale telesných 

úkonov. Ten človek sa stáva závislým ako narkoman, ako alkoholik. Rozmer 

telesnej sexuality u človeka presahuje jeho duchovný rozmer, človek sa stáva 

závislým na ukájaní. Homosexuál nemôže žiť plnohodnotný sexuálny život. On 

môže žiť telesný sexuálny život. On komunikuje telesne, citovo ale nie 

duchovne. Homosexuál často ráno vstane a nevie, ako bude vyzerať jeho deň. 

Nevie si vo vnútri urobiť poriadok. Áno toto chcem a toto nie. Skôr sa nechá 

viesť. Čo príde, to príde. Ide pred verejné WC a čaká kto príde. Ľudia chodia 

sem a tam. Homosexuáli sa dorozumievajú očami. Poznajú sa. Pohľadom sa 

dohodnú a idú na WC a tam sa navzájom ukoja. Bez slova. Potom sa bez slova 

rozídu. Bola tam láska? Bol tam cit? Nič! Telesné uspokojenie. Telesne sa 

ukojili ale nič iné tam nebolo. 

  

Homosexuál by chcel mať vzťah. Aj manželstvo. Teraz je veľký boj o to. Ale u 

homosexuála nejde o vernosť. Homosexuál by na 60 % aj chcel mať vzťah. Telesná 

sexualita- človek sa zamotá. Tam je mu príjemne, potom zasa niekde inde, s niekým 

iným. Homosexuála to odhodí sem a tam. Tam nie je duch, pravda, sebaprijatie. S 

homosexuálom to bude vždy hádzať. V homosexualite nie je PRAVDA. Homosexuáli 

sa navzájom uspokojujú ale zároveň túžia po citoch, po hlbších vzťahoch. Často je 

prítomná aj depresia. Spoločnosť ma neprijíma, odsúva ma na perifériu a všetkých tých 

problémov mám. To ešte zosilňuje túžbu po niečom stálom, hlbšom. Túžba po citoch. 

Nechce byť sám. Hľadá stály vzťah. Ale samozrejme s pestrosťou ďalších vzťahov. Ale 

nebyť sám, nebývať sám. 

Keď homosexuál zostarne, to je riadne trápenie. Nikto ho nechce. Tam vznikajú 

žiarlivosti. Navzájom bitky a všetko možné. Tí ľudia sa trápia. Potrebujú pomoc. 

Potrebujú lásku. 

Homosexuálov nesmieme odsudzovať! Sú to normálni ľudia. Sú zranení. Tak ako keď 

má niekto zlomenú ruku. On nie je chorý. Je len zranený. Potrebuje sa liečiť. 

Homosexualita sa lieči láskou. Normálnym vzťahom. 

Homosexuál si perfektne rozumie s opačným pohlavím. Má priateľku, ktorej všetko 

porozpráva. Ale žiť s ňou nebude, lebo je homosexuál. Ale nemá taký vzťah k mužom. 

Nemu chýba komunikácia a vzájomná dôvera s mužmi. On vie s mužom telesne 

komunikovať, dokonca aj citovo, povedia máme sa radi. Ale nie duchovne. Duchovne je 

stvorený ináč. Je to muž. Telesne a citovo je žena ale duchovne je muž. Keď sa dá 

preoperovať na ženu, on sa úplne rozštepí. On si dá urobiť telesné zmeny ale duchovne 

sa rozbije. Duchovne bol stvorený ináč. Každý človek má svoju prirodzenosť. On môže 

stavať iba na tom, na čo má. Darmo citovo a telesne sa cíti inde. Potrebuje sa uzdraviť. 

Je citovo zranený. Zmenený. Potrebuje lásku. 

Heterosexuál si potrebuje veriť. Musí jej to vedieť „urobiť“. Musí mať na to. 

U homosexuálov je to jedno. Kedy ako vyjde. Stačí, keď sa navzájom masturbujú. Tam 

nie je žiadny úkon, žiadny výsledok. Preto homosexuál po čase stratí aj potenciu voči 

opačnému pohlaviu. Homosexuála telesná sexualita odtrhne od ducha. On sa necháva 

tým viesť. Človek je tak stavaný, že čím väčšia špina, tým viac ho ťahá. Čím hnusnejšia 

pornokazeta, tým viac človeka láka. Perverzita v povrchovej sexualite človeka strháva. 

Obscesia, obťažovanie. Človek sa nemôže z toho vymotať. Homosexuál, on bol 

normálny. Ale mení sa a stále ťažšie je vrátiť sa späť. Bisexuál môže byť aj ženatý. Ale 

viac ho lákajú muži. Perverzita je príťažlivejšia ako hlbší vzťah. Má väčšiu silu. Ide za 

tým. Je vybičovaný. Stále na to myslí. Ako keby telesný sex bol základ života. On sa 

stal závislým ako narkoman. Stále na to myslí. 
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Takého človeka nesmieme odsudzovať. On potrebuje lásku. Lásku ženy. Bez dotykov. 

Bez akejkoľvek nečistoty. Ale treba byť úprimný. Nie utvrdzovať ho. On potrebuje 

duchovnú, hlbokú lásku ženy. Žena nie je len telo. Žena je úžasné bohatstvo. 

Dnes sú muži hrubozrnný. Nevedia ženu vo svojom živote obdivovať. Dnes sa muži 

sami sebe hnusia, lebo sa znižujú na úroveň zvieraťa. Bol so ženou, ale iba na povrchu, 

nedokázal ju oceniť objaviť. Sám sebe sa hnusí. Keď on je závislý na tele. On nedokáže 

ten kvet, ženu, do svojho život prijať. On na ňu siahne a ju doláme. On ju nechráni. A 

kto nechráni, ten sa neteší. On ten kvet použil nesprávnym spôsobom, zničil ho. 

Ako pomôcť homosexuálovi? Podobne ako promiskuitnému heterosexuálovi. On sa 

musí rozhodnúť. Zažiť uzdravenie, totálne pretnúť svoj život. 

Jeden homosexuál robil prostitúciu v Prahe, zarábal obrovské peniaze a zrazu dostal 

poznanie, že má ísť preč. Nechal všetko- byt, peniaze, sadol do vlaku a až v Bratislave 

sa spamätal. Nechal ten život tam. Spoznal, že to je zvrátenosť. Žil kdesi v tme a teraz 

vyšiel na svetlo. Človek keď žije v tme, pácha skutky tmy a potrebuje vyviesť na svetlo. 

To môže byť bolestivé. Lebo svetlo oslepuje. Človek často chce zostať v tmavom 

chlieve. Potrebuje sa rozhodnúť pre hodnotnejší život. A to sa týka všetkých ľudí. V 

sexualite sa všetci potrebujeme uzdraviť. Všetci máme zranenia. 

Človek potrebuje zažiť ľudskú lásku. 

Homosexualita má tri stupne. 

4. stupeň orientácie. Od malička sa mu páčili chlapci. Priťahovali ho. Ale on nemal 

pomer s chlapcom. Našiel si dievča. Ona ho mala rada. Ukázala mu svet lásky. 

On žije s ňou. Uzdravil sa. Mal iba oslabenú identitu sexuality. 

5. stupeň. On žije homosexuálne. A padá. Hlbšie a hlbšie a hlbšie. 

6. stupeň povie: Mne to vyhovuje a hotovo. Nechce pomôcť. Má klapky. Je 

zranený. 

Článok je prepis kázne /prednášky/ neznámeho slovenského kňaza /psychológa/. 

 

Příloha č. 8: Pavel Victorin - Umlčování druhých je nejen 

nedemokratické, ale i krátkozraké a hloupé. Respekt.cz, 31. 8. 2011 
 

Kráčím po pražské ulici a přemýšlím. Přemýšlím, protože mám mozek a žiju. K tomu 

normální žijící lidé mozek mají. Kdybych přemýšlel u notebooku, třeba o diskuzích a 

diskutujících, nesměl bych o tom napsat, protože bych tím porušil kodex blogera. 

 V úvodu zdůrazňuji, že píšu o tom, co mne napadalo o lidském společenství obecně, 

nikoliv o účastnících netových diskuzí, nýbrž o lidech, které jsem ve svém nevirtuálním 

životě za desítky prožitých let potkával, včetně některých, které jsem míjel, když jsem 

včera kráčel po ulicích rodné Prahy, zatímco zde u mého vyřazeného článku možná 

ještě doznívala zuřivá diskuze paranoidní korespondencí se žádostí redakci o mé 

umlčení. Ráno jsem četl v mailu varovnou zprávu, že možná budu po právu umlčen 

vyloučením z blogu. 

Dnešním článkem o tom, na co jsem myslel včera při chůzi po Praze, snad kodex 

neporušuji? Aspoň doufám. Doufat snad mohu.“Doufám, že mohu doufat“ a osměluji se 

předložit svou úvahu, nikoliv o věcech, či o fyzice, nebo o technice, nýbrž o lidech 

/Bože, to bude zase mela!/. Ale snad i to pořád ještě mohu, když to není o nikom z 

blogu? 

Uvažuji o tom, že normální lidé komunikují – neuzavírají se do sebe a druhé neumlčují. 

Produkty svého myšlení neutajují před druhými. Snaží se porozumět názorům druhých. 

Někdy s druhými souhlasí a obohacují se cizími názory, někdy ale s druhými 

nesouhlasí. 
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Normální lidé, pokud s druhým nesouhlasí, nevnímají ho jako nepřítele a buď mu důvod 

svého nesouhlasu slušně vysvětlí, anebo o něm pomlčí a myslí si své. Pokud jde o mne, 

praktikuji oboje. 

Všichni lidé ale nejsou psychicky normální, Jsou různé stupně odchylek od normálnosti, 

různé projevy těchto odchylek – od agresivity až po deprese a fóbie ze styku s druhými 

a různé stupně intenzity nenormálních projevů. 

Internet, jako virtuální prostor, zahrnuje některé účastníky, pro které je charakteristické 

paranoidní /x/ uvažování a vystupování, obdobně jako se psychicky narušení jedinci 

vyskytují v prostoru nevirtuálním. 

S individui vysloveně defektního intelektu se ve virtuálním prostoru patrně nesetkáváme 

– jeho zvládnutí vyžaduje aspoň průměrný intelekt, avšak s paranoiky, či hlupáky, jistě 

ano. 

Prostá úvaha i praktická zkušenost učí, že elementární obranou před paranoiky, je 

neumlčování druhých, nevytváření podmínek pro něčí izolaci /vzpomeňme letošní 

drama v Norsku spáchané do sebe uzavřeným inteligentním psychopatem - 

paranoikem/. 

Dá se pochopit, že právě někteří paranoici o umlčování druhých usilují. Je však dobré 

nepodporovat je v tom, nýbrž podporovat svobodu vyjadřování, možnost diskutování a 

neomezené výměny názorů. 

Umlčování druhých, z jakéhokoli důvodu, je nejen nedemokratické, ale i krátkozraké a 

hloupé. Nekontrolovaný paranoik se může společnosti i vymstít. Jako se letos stalo 

v Norsku. 

  

x) paranoia – psychická porucha vyznačující se bludy vztahovačnosti, podezíravosti, 

nebo žárlivosti, při plném zachování intelektu /Slovník cizích slov, vydal Dialog, 

Litvínov, 2002/ 

 

Příloha č. 9: Jiří Paroubek – Jednotka hlouposti = 1 Kocáb, 

Aktuálně.cz, 14. 8. 2008 

 
Obdivoval jsem M. Kocába v období krátce po revoluci, kdy jako jeden z představitelů 

Občanského fóra přispěl ke zcela klidné přeměně režimu z totalitního na demokratický. 

Ještě větší jeho přínos vidím v tom, že i díky jeho činnosti krátce po změně režimu 

opustila republiku sovětská okupační vojska. Dnes M. Kocáb znovu vstupuje do velké 

politiky, snaží se dostat do senátu. Musí přitom počítat s tím, že se proberou všechny 

významné události v jeho životě. A to nejen ty kladné. Kdyby činnost M. Kocába 

skončila odchodem posledního sovětského vojáka od nás, museli bychom jej ocenit a 

ctili bychom jeho práci pro vlast. 

 

 

M. Kocáb se však pustil do finančních aktivit v kuponovém investičním fondu Trend, 

kam na své jméno nalákal 100 tisíc omámených diků. Když pak roku 1995 spolu s 

partnery prodával správcovskou investiční společnost, která byla klíčem k majetku 

fondu, přišli tito akcionáři během dvou týdnů o nějakých 365 milionů korun. Ve stejný 

den, kdy o ně přišli, M. Kocáb inkasoval od tunelářů, které si sám vybral, 36 milionů 

korun (aspoň sám uvádí tuto částku). Kdo chce znát detaily, ať se podívá na 

adresu http://trend-vif.cz/exec.php/show=cl002. 

 

Potom noví majitelé připravili desetitisíce drobných investorů prakticky o všechny 

peníze, podle pozdější žaloby celkem o 1,4 miliardy korun. Pan Kocáb měl však svých 

http://trend-vif.cz/exec.php/show=cl002
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36 milionů doma. Co dodat.  

 

Pokud by chtěl pan Kocáb kandidovat za sociální demokracii, nebylo by to – když je tu 

sto tisíc lidí, které jeho fond připravil o peníze – vůbec možné. Zeleným to ovšem 

nevadí, resp. jejich předsedovi Bursíkovi to dokonce vyhovuje. Jaký pán, … 

 

Pan Kocáb při svém zvolení chce vsadit na „osvědčenou“ antikomunistickou kartu. 

Demagogicky blábolí cosi o velezrádných piklech sociální demokracie při setkání s 

ruským generálem, který na běžném semináři v Lidovém domě seznámil především soc. 

dem. odborníky v bezpečnostní oblasti s ruským pohledem na protiraketový štít USA ve 

střední Evropě. Já jsem se od této věci distancoval, bylo tu nevhodné datum, když 

zrovna přijela do Prahy americká ministryně zahraničí Condoleeza Rice. Ale večer už v 

televizi evidentně rozveselený místopředseda vlády Alexandr Vondra hledal údajné 

spojení ČSSD s ruskou vojenskou zpravodajskou službou. Kontroval jsem, že je opilý. 

Osobně pana Vondru zpětně chápu, měl co oslavovat. Za své osočení se však dosud 

neomluvil. 

Pan Kocáb se patrně domnívá, že když ve volebním obvodě v centru Prahy uspěl s 

komunistožroutstvím pan Mejstřík, a on ještě přidá plyn, musí shrábnout všechny 

pravicové hlasy a vyhrát. Věřím, že sociální demokracie a její kandidátka v centru 

Prahy udělají vše pro to, aby demagogie nezvítězila. 

 

Ostatně poslední zatím zveřejněná prognóza agentury pro výzkum veřejného mínění 

Median, prokazující trvale mimořádně vysokou podporu sociální demokracii, svědčí o 

tom, že lidé nevěnují pozornost ani podrazům loutek pravice, ani lžím, ani demagogii. 

 

(článek byl odmítnut v MF Dnes s tím, že výrazy jako "jednotka hlouposti = 1 Kocáb" a 

"blábolení" jsou pro otištění nepřípustné...) 
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Příloha č. 10: Petr Bendl nebo někdo jiný – O šéfovi Budvaru jednám 

s kmotry, 6. 2. 2012 

 

 


