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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá problematikou využívání sociálních sítí jako zdroje 

v tištěné a online verzi českých celostátních deníků. Stěžejní částí práce je výzkum 

článků v deseti vybraných médiích metodou kvantitativní obsahové analýzy z rozmezí 

let 2010-2012. Na základě této analýzy bylo sledováno, jaká média používají sociální 

sítě pro zdrojování nejčastěji, zdali jsou sociální sítě častěji zdrojem pro online média či 

tisk, jaký obsah se nejčastěji ze sociálních sítí přebírá (např. citace, oficiální vyjádření 

atd.) a která síť je v tomto ohledu pro česká média nejpoužívanějším zdrojem. Výzkum 

byl zaměřen také na porovnání počtu článků, v nichž byla jako zdroj využita alespoň 

jedna sociální síť, se skutečným rozsahem obsahu, který byl převzat ze sociálních sítí (v 

počtu znaků). Ukázalo se totiž, že počet článků nemusí nutně znamenat největší 

zdrojovaný rozsah. Součástí výzkumu bylo také prokázat, jestli online zpravodajství 

využívá sociální sítě častěji než denní tisk či naopak.   

 

Abstract 
This diploma thesis deals with the topic of social networks in a role of source for print 

and online media. Quantitative content analysis was conducted to prove whether Czech 

daily newspaper and their online non-subscription news platforms use social networks 

as a source of information for national news. In a whole ten media outlets were 

examined, five dailies with national coverage and five related online news platforms. 

Several highly exposed events in date range of August 2010 - June 2012 were identified 

and their media coverage was analysed in selected media during the research.  
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Úvod 

Ve své diplomové práci se budu zabývat problematikou využívání sociálních sítí 

jako zdroje v tištěné a online verzi českých celostátních deníků a chtěla bych prokázat, 

že sociální sítě jsou tímto způsobem v novinářské práci využívány. Práci jsem rozdělila 

na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnuji především vysvětlení 

rozdílu mezi tradičními a novými médii a zachycení jejich vzájemného vztahu. Nová 

média posuzuji z hlediska dichotomie analogová-digitální média, ale také z pohledu 

celospolečenských změn v posledních dvaceti letech, které přinesly i změny v podobě 

příchodu nových typů médií. Na základě vysvětlení rozdílu mezi novými a tradičními 

médii pak vysvětluji i pojem sociální média a sociální sítě a nastiňuji jejich stručnou 

historii. V teoretické části se také věnuji problematice online zdrojů pro novináře a s tím 

související problematikou sociálních sítí jako zdroje. Zamýšlím se nad tím, jaké jsou 

výhody a nevýhody zdrojování ze sociálních sítí a proč se staly pro média atraktivním 

zdrojem.  

 

Praktická část diplomové práce je pak založena na výzkumu, který má prokázat, 

že sociální sítě fungují jako zdroj pro domácí zpravodajství v ČR. Pro tento účel jsem 

zvolila výzkumnou metodu kvantitativní obsahové analýzy, pomocí které chci 

zanalyzovat články obsahující zdrojování z některé ze zvolených sociálních sítí. Pro 

účely práce jsem zvolila výzkum pěti titulů denního tisku a pěti online zpravodajských 

portálů, které fungují jako webové verze tištěných deníků. V tezích jsem původně 

uváděla výzkum na třech denících a třech zpravodajských portálech, ale tento počet 

bylo nutné rozšířit jednak kvůli zvětšení výzkumného vzorku, ale také kvůli zachycení 

celého spektra titulů od seriózních po bulvární, ale i z hlediska politické orientace od 

levicového k pravicovému tisku, i když v souvislosti s tématem je politická orientace 

titulů spíše podružná.   

 

Rozhodla jsem se zkoumat rozmezí let 2010-2012, ale pro zúžení výzkumného 

období a větší specifikaci jsem vytipovala pět událostí, které se v rozmezí daných dvou 

let staly a při kterých média používala sociální sítě jako zdroj. Zkoumala jsem 

zdrojování ze čtyř sociálních sítí, a to Facebooku, Twitteru, YouTube a Google+. 
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V tezích jsem měla uvedenu kromě zmíněných sítí také profesní sociální síť LinkedIn, 

kterou jsem ale při vytváření metodologie vyřadila, a to vzhledem k tomu, že k daným 

tématům nebyla příliš relevantní. V rámci metodologie jsem položila deset výzkumných 

otázek a vznesla deset hypotéz, které jsem se výzkumem snažila potvrdit či vyvrátit. 

Během přípravy metodologie bylo vytipováno sedm možných způsobů zdrojování ze 

sociálních sítí (např. citace, oficiální vyjádření atd.), na základě kterých byly články 

přiřazeny k jednotlivým kategoriím. Chtěla jsem pomocí výzkumu vysledovat, jaká 

média použila během daných událostí sociální sítě jako zdroj nejčastěji a která síť je 

v tomto ohledu pro česká média nejpoužívanějším zdrojem. Zaměřila jsem se také na 

porovnání počtu článků, v nichž byla jako zdroj využita alespoň jedna sociální síť, se 

skutečným rozsahem obsahu, který byl převzat ze sociálních sítí (počítáno ve znacích).  

Ukázalo se totiž, že počet článků nemusí nutně znamenat největší zdrojovaný rozsah. 

Zajímalo mě také, jestli online zpravodajství využívá sociální sítě častěji než denní tisk, 

či naopak.   
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Vymezení pojmu tradiční média, nová média, sociální 
média 

1.1 Nová a tradiční média: dichotomie analogová–digitální 
média 

Vzhledem k tomu, že tato práce zkoumá, jakým způsobem zdrojují tradiční a 

online média ze sociálních sítí, považuji za důležité nejprve vymezit v teoretické části 

práce pojmy tradiční média, nová média a sociální média a objasnit jejich vzájemný 

vztah. Pojem nová média se ve starší literatuře zprvu objevuje v souvislosti 

s odkazováním na technologické novinky, které přišly po nástupu televize. Poněkud 

jiného významu ale nabývá zhruba v polovině 90. let, kdy dochází k masivnímu rozvoji 

a šíření nových, především počítačových, technologií. Nová média jsou založená 

výhradně na počítačových technologiích, a proto se také někdy označují jako počítačová 

či digitální média.1 Z této definice převzaté ze Slovníku mediální komunikace je zřejmé, 

že nová média bývají oproti tradičním médiím často vymezována právě z hlediska 

technologického – tedy co se produkce a distribuce informace týká. Tradiční média jsou 

pak označována jako média analogová a nová spadají pod pojem digitální.  

 

Gane a Beer ve své knize o klíčových konceptech nových médií používají 

definici Lva Manoviche, který považuje za nová média taková, která fungují na principu 

produkce a zpracovávání numerických (především binárních) kódů.2 Rozdíl mezi 

distribucí obsahu ve „starých“ a „nových“ médiích zde autoři ukazují na příkladu tištěné 

a elektronické knihy. Papírová kopie knihy musí být fyzicky kopírována a také fyzicky 

distribuována čtenářům, což je zdlouhavý proces. Oproti tomu digitální verze textu 

může být kopírována a distribuována ihned, navíc s mnohem nižšími náklady na 

výrobu.3 Dichotomii analogová–digitální média na základě výroby, skladování a 

distribuce informace uvádí i Lister a kol. Je zde ovšem nutné zmínit názor na 

                                                
1 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace: 1. vyd. Praha: Portál, 2004, s. 135. 
2 GANE, Nicholas a David BEER. New media: The Key Concepts: 1. vyd. New York: Berg, 2008, s. 6. 
3 Ibidem, s. 8. 
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pojmenování nových médií jako digitálních, který v knize uvádí. Synonymní 

označování nových médií jako digitálních totiž dle autorů počítá s absolutním odklonem 

od analogových médií. Ten ale podle nich fakticky neexistuje, protože, jak víme, mnoho 

nových médií je pouze novou verzí médií analogových.4  

 

1.2 Nová média jako součást celospolečenských změn 

Další pohled na nová média a jejich vztah k tradičním médiím zahrnuje vznik 

nových médií do rozsáhlých kulturních, technologických a společenských změn, které 

proběhly v posledních dvaceti letech. Lister a kol. uvádí, že jde především o posun od 

moderní k postmoderní společnosti, na síle nabývající proces globalizace, příchod 

postindustriálního informačního věku, ale také decentralizaci stávajících geopolitických 

řádů. Přináší také schéma, které podrobněji rozebírá charakteristiky nových médií:5 

 

Nová média například obsahují nové formy mediálních textů, jako třeba žánry či 

typy zábavy (např. počítačové hry, hypertexty, speciální filmové efekty). Reprezentují 

také svět jiným způsobem a přinášejí nám nové zkušenosti, například co se virtuální 

reality a interaktivity týká. Nastolují nové vztahy mezi příjemci a mediálními 

technologiemi a přináší změny, v komunikaci a recepci sdělení. Zprostředkovávají nám 

také jiné zkušenosti ohledně našeho místa ve světě, identity, komunity a dávají vznik 

novým schématům organizace a produkce. 

 

Počátek těchto rozsáhlých společenských změn, které ovlivnily i vývoj nových 

médií, datují různí autoři rozdílně, zpravidla ale mezi roky 1995-2001. Miloš Čermák 

v příspěvku ve Zpravodajství v médiích podotýká, že v roce 1995 zavelel Rupert 

Murdoch k útěku novin na web a nechal se slyšet, že do dvou let budou veškeré noviny 

vydávané jeho News Corporation v online verzi.6 Rok 1995 jako zásadní vidí ve své 

knize Online news i Stuart Allan, 1. března 1995 totiž vyšlo číslo časopisu Time 

                                                
4 LISTER, Martin et al. New media: a critical introduction. 2. vyd. New York: Routledge, 2009, s. 12. 
5 Ibidem, s. 10. 
6 ČERMÁK, Miloš. Zpravodajství na internetu. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2. 
vyd. Praha: Karolinum, 2011, s. 109. 
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s úvodní stranou „Vítejte v kyberprostoru“, přestože, jak autor podotýká, mnoho lidí 

tehdy ještě nemělo příliš velké zkušenosti s internetem.7 

 

Briggs a Burke jako zásadní datum vidí přelom milénia a následující události, 

především teroristické útoky ze září 2001, které podle nich ovlivnily nejen myšlení lidí, 

ale také mediální sféru a urychlily rozvoj nových médií. Nová média se rozšířila 

především na základě množství témat, které přinesla situace po útocích (válka proti 

terorismu, ekonomické změny atd.).8 Teroristické útoky na World Trade Center 

považuje za milník v nástupu nových médií i již citovaný Stuart Allan. Zabývá se rolí 

online médií v případě, že se objeví nějaké nenadálé a mediálně exponované události (v 

angličtině breaking news) a uznává, že v takové situaci nemají tradiční média s online 

médii šanci soupeřit, především pokud hovoříme o schopnosti rychle přinést aktuální 

zprávy, které jsou v takových situacích diváky velmi žádané.9 Velký význam online 

médií při nenadálých událostech se ukázal již před rokem 2001, Allan zmiňuje 

například pád letadla TWA do Atlantického oceánu v roce 1997. Uvádí ale také, že při 

teroristických útocích ze září 2001 se paradoxně lidé obraceli zpět k tradičním médiím, 

protože web kapacitně nedokázal vyhovět jejich požadavkům. Cituje zde Nicka 

Wrenna, redaktora CNN, který pro britský deník Guardian vyjádřil tento názor: 

„Upřímně řečeno, ukázalo se, že web na to ještě neměl. Nedokázal vyhovět požadavkům 

milionů diváků, kteří raději z webu odešli, aby našli aktuální zprávy v televizi.“10 

 

Allan podotýká, že dokonce i Google uveřejnil po událostech z 11.9.2001 na své 

hlavní stránce vyhledávače zprávu pro uživatele, aby si pro nejaktuálnější zprávy 

zapnuli televizi nebo rádio. Sílu nových médií zde Allan vidí především proto, že se 

z méně navštěvovaných zpravodajských stránek či komunit staly alternativní zdroje 

informací (např. komunita založená na peer-to-peer11 předávání dat skrze software 

Morpheus), které přinášely aktuální informace přímo od očitých svědků, příběhy či 

                                                
7 ALLAN, Stuart. Online news: journalism and the internet. 1. vyd. Maidenhead: Open University Press, 
2006, s. 13. 
8 BRIGGS, Asa a Peter BURKE. A social history of the media: from Gutenberg to the Internet. 2. vyd. 
Malden, MA: Polity, 2005, s. 254. 
9 ALLAN, Stuart. Online news: journalism and the internet. 1. vyd. Maidenhead: Open University Press, 
2006, s. 56. 
10 Ibidem, s. 57. 
11 Anglický překlad pojmu zní rovný s rovným, v počítačové terminologii znamená komunikaci (či sdílení 
dat) probíhající přímo mezi uživateli. Jde o komunikaci klient-klient. ŘÍHA, Petr. Slovník počítačové 
informatiky : výkladový slovník pro práci s informacemi : hardware a software včetně počítačových sítí, 
internetu a mobilních technologií. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2002. 
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fotografie. Na webu totiž bylo mnohem více lidí, kteří mohli poskytnout informace a 

pokrýt aktuální tematiku rozšířením oproti běžnému zpravodajství. Morpheus Users 

Network v této souvislosti dokonce zveřejnil sdělení pro svých 20 milionů uživatelů po 

světě, aby „byli médii,“12 ve smyslu, že každý z nich mohl být potenciálním reportérem 

a přispět k zachycení aktuálního dění.13 

 

Apel na uživatelskou komunitu, aby se sama stala médiem, je vyřčením 

významné charakteristiky, která odlišuje nová média od médií tradičních. Jde o koncept 

aktivního publika odkazující ke vztahům mezi příjemci a médii, které nová média 

značně pozměnila. Problematikou publika nových médií a kolektivní inteligencí, tedy 

společnou tvorbou obsahu v rámci komunity uživatelů, se zabývá Axel Bruns, který 

tvrdí, že v nových médiích vzniká typ příjemce zahrnující jak uživatele (konzumenta), 

tak producenta sdělení. Bruns ho označuje buď jako „prosumer“ (producer + consumer), 

nebo „produser“ (producer + user). Tento druh „diváka“ je charakteristický tím, že se 

přímo podílí na tvorbě mediálního sdělení, tento proces Bruns nazývá „produsage“, ať 

již je to komentáři k tématu, dotazem, či třeba tvorbou v rámci kolektivní inteligence, 

kam spadá například společně tvořená encyklopedie Wikipedie.14 Taková interaktivita 

nutně vyžaduje rychlost komunikace a zpětnou vazbu, proto je logické, že je 

charakteristická právě pro nová média, která prakticky bez výjimky potřebují ke svému 

fungování online prostředí.  

 

1.3 Nová média a sociální média 

Po vymezení pojmů a vyjasnění vztahu mezi novými a tradičními médii zbývá 

do kontextu těchto dvou pojmů zasadit termín sociální média. Kaplan a Haenlein 

uvádějí, že pro pochopení pojmu sociální média je nutné nejprve porozumět dvěma 

konceptům, které tento pojem zahrnuje, a to jsou Web 2.0 a již výše zmiňovaný koncept 

produsage, autoři ho ovšem pojmenovávají „obsah tvořený uživateli“ (user generated 

content). Web 2.0 je vlastně technologickým a ideologickým základem,15 zatímco obsah 

                                                
12 v originále „Be the media“. 
13 ALLAN, Stuart. Online news: journalism and the internet. 1. Vyd. Maidenhead: Open University 
Press, 2006, s. 60. 
14 BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage. 1. Vyd. New 
York: Peter Lang, 2008. 
15 Jde o pojem prvně použitý v roce 2004, který popisuje nový způsob, kterým tvůrci softwaru a koncoví 
uživatelé začali používat web. 
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tvořený uživateli odkazuje ke všem možným způsobům, jak lze sociální média používat. 

Aby bylo takový obsah možné považovat za produsage, je nutné, aby splňoval tři 

podmínky: za prvé je nutné, aby byl publikován na veřejně dostupných stránkách, nebo 

sociálních sítích, za druhé musí vykazovat určitou kreativitu či určitý záměr a za třetí 

musí být vytvořen mimo profesionální rutinu a praxi.16  

 

Další definice sociálních médií uvádí Brian Solis, jedna z nich říká, že: „sociální 

média jsou jakýkoliv nástroj, který používá internet pro zprostředkování komunikace.“17 

Tato definice, jak je zřejmé z informací, které jsem uvedla výše, ale odkazuje spíše 

k novým médiím jako celku než k naznačeným specifikům médií sociálních. Mnohem 

přesnější pro naše potřeby je rozšířená definice, kterou Solis uvádí vzápětí, a to, že: 

„sociální média jsou demokratizací informací, mění publikum tak, že ze čtenářů 

dělají tvůrce obsahu. Jde o posun vysílacího modelu od modelu one-to-many k many-to-

many, který probíhá komunikací mezi autory, lidmi a spolupracovníky.“18 Z uvedených 

definicí vyplývá, že sociální média jsou, již díky své přímé závislosti na počítačových 

technologiích a internetu, součástí nových médií. Jde o jednu kategorii nových médií, 

která pod sebe ale dále zahrnuje další typy sociálních médií, Kaplan a Haenlein tyto 

podskupiny pojmenovávají takto:19 

 

• Kolaborativní projekty – umožňují spojení a hromadnou spolupráci mnoha 

koncových uživatelů na mediálním obsahu. Dle autorů jsou nejdemokratičtější 

manifestací produsage. Rozdělují je dále na wiki – webové stránky, které 

umožňují volné vkládání, vymazávání a editaci obsahu (nejznámějším 

zástupcem wiki je Wikipedie) – a na aplikace social bookmarking, které 

umožňují kolektivní sběr, třídění a hodnocení online mediálních obsahů.  

• Blogy – jsou nejranější formou sociálních médií, jde o typ webu, který obsahuje 

příspěvky označené datem srovnané v obráceném chronologickém sledu (od 

nejnovějšího). Jsou alternativou k osobním webům a mohou mít mnoho podob 

od osobního deníku až ke specializovaným blogům (např. módní blogy, IT blogy 

                                                
16 KAPLAN, Andreas M. a Michael HAENLEIN. Users of the world, unite! The challenges and 
opportunities of Social Media. Business Horizons. 2010, roč. 53, č. 1, s. 61.  
17 SOLIS, Brian. Engage!: the complete guide for brands and businesses to build, cultivate, and measure 
success in the new web. Rev. Hoboken, N.J.: Wiley, 2011, s. 21. 
18 Ibidem, s. 21. 
19 KAPLAN, Andreas M. a Michael HAENLEIN. Users of the world, unite! The challenges and 
opportunities of Social Media. Business Horizons. 2010, roč. 53, č. 1, s. 62.  
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atd.). Původní blogy byly převážně v textové formě, která je i dnes 

nejpopulárnější, ale objevují se i nové mediální formáty jako foto či videoblogy. 

• Obsahové komunity – hlavním cílem těchto komunit je sdílení mediálních 

obsahů různého typu, jako třeba textu, videa, fotografií, prezentací atd. 

Příkladem obsahových komunit jsou servery YouTube na sdílení videí, Flickr na 

fotografie nebo Slideshare pro sdílení powerpointových prezentací. Uživatelé 

těchto služeb si nemusí vytvořit svou osobní profilovou stránku, a pokud musí, 

obsahuje zpravidla jen minimum informací o uživateli.  

• Online sociální sítě20 – umožňují uživatelům vytvořit si osobní profily, spojovat 

se skrze tyto profily s kamarády či kolegy a vzájemně komunikovat pomocí 

krátkých zpráv či e-mailů. Osobní profily mohou obsahovat jakýkoliv typ 

informace včetně fotek, videí, audiosouborů. V současné době je nejpopulárnější 

online sociální sítí Facebook, Twitter či profesní síť LinkedIn.  

• Virtuální herní světy – virtuální platformy, které kopírují trojrozměrné 

prostředí. Uživatel do nich vchází prostřednictvím personalizovaného avatara a 

interaguje s ostatními jako v reálném světě. Činnost uživatele a interakce s 

ostatními hráči je ale omezena souborem pravidel. Virtuálním herním světem 

jsou například hromadné online hry známé pod zkratkou MMORPG (Massively 

multiplayer online role-playing game), jde třeba o známou hru World of 

Warcraft. 

• Virtuální sociální světy – druhá skupina virtuálních světů, která funguje 

podobně jako herní světy na principu kopie 3D prostředí a uživatelských 

avatarů. Obyvatelé virtuálního světa mohou žít virtuální život srovnatelný 

s jejich reálným životem. Pravidla pro chování a interakci s ostatními uživateli 

jsou volnější, neexistují pravidla omezující míru interakce (kromě základních 

pravidel, jako třeba gravitace). Nejznámějším reprezentantem této kategorie je 

aplikace Second Life.  

 

 

                                                
20 Český výraz sociální síť nelze do angličtiny doslovně překládat jako „social network“ – stránky jako 
Facebook či Twitter se anglicky označují jako „social networking sites“. Výraz „social network“ 
odkazuje pouze k síti kontaktů mezi lidmi a jejich vztahům, ne přímo k obsahu sdílenému prostřednictvím 
sítě. Facebook tedy tvoří síť kontaktů - „social network“ - mezi lidmi, ale pokud chceme mluvit o této 
stránce komplexně, musíme použít výraz „social networking site“. 
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1.4 Definice sociálních sítí a jejich historie 

Protože se ve svém výzkumu chci zabývat zdrojováním ze sociálních sítí, 

považuji za důležité definovat blíže i tento pojem a krátce nastínit historii sociálních sítí 

a stav v České republice. Jako definici sociálních sítí bych použila tu od autorky Danah 

Boyd, která se zabývá sociálními sítěmi a Facebookem ve svém článku Social Network 

Sites: Definition, History, and Scholarship. Boyd definuje sociální síť jako: „online 

službu, která umožňuje jednotlivcům vytvářet veřejné nebo částečně veřejné profily 

uvnitř určitého ohraničeného systému. Umožňuje jim vytvořit seznam uživatelů, se 

kterými jsou tito jednotlivci vzájemně propojeni, a sledovat a křížit jejich seznamy 

kontaktů s těmi, které jsou vytvořené dalšími uživateli v systému. Povaha a terminologie 

těchto spojení se může na různých stránkách lišit.“21 

 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly 1.3, můžeme sociální sítě zahrnovat pod 

kategorii sociálních médií, protože umožňují interakci s ostatními uživateli a sdílení či 

tvorbu mediálních obsahů mezi jednotlivými uživateli. Sociální média jsou pak součástí 

tzv. nových médií, a to především kvůli závislosti na nových technologiích, jako je 

internet.  

 

Sociální média i sociální sítě jsou, tak jako nová média celkově, relativně novým 

fenoménem. Boyd uvádí v článku kromě definice sociálních sítí i jejich historii. První 

sociální sítí v historii byla služba pojmenovaná SixDegrees.com vytvořená v roce 1997. 

Tato služba umožňovala uživatelům vytvořit osobní profil, spojit se s přáteli a posílat si 

navzájem zprávy. Do roku 2000 pak vzniklo několik dalších sociálních sítí, zpravidla 

zaměřených na určité specifické komunity. AsianAvenue byla zaměřená na Asiaty žijící 

v USA, BlackPlanet byla zase určená pro Afroameričany. V roce 2001 se pak zvedla 

nová vlna těchto služeb založením sítě Ryze.com, která byla zaměřená na sítě 

obchodních kontaktů především v sanfranciské technologické a obchodní komunitě. Na 

podobném principu jako Ryze.com funguje dnes i profesní síť LinkedIn založená v roce 

2003. Ta ale oproti Ryze.com získala mnohem větší popularitu.  

 

                                                
21 BOYD, Danah M. a Nicole B. ELLISON. Social Network Sites: Definition, History, and 
Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. 2007, roč. 13, č. 1, s. 210.  
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Klíčovými sociálními sítěmi jsou ale podle Boyd Friendster, MySpace a 

Facebook, které zformovaly obchodní, kulturní a výzkumné prostředí sociálních sítí.22 

Friendster vznikl jako sociální aplikace na Ryze.com a měl být konkurencí pro 

seznamovací server Match.com. Nástup sítě MySpace v roce 2004 ale Friendster 

odsunul stranou, především proto, že na MySpace se začali přihlašovat teenageři, kteří 

profily na Friendsteru vůbec neměli a tuto síť ani neznali. Zajímavé je, že Friendster 

nezanikl, ale změnil své zaměření. Dnes je z něj herní platforma, zatímco z MySpace se 

naopak stala síť sdružující profily hudebních kapel. V roce 2005 vznikl TheFacebook, 

původně sociální síť pro studenty Harvardské univerzity. Pokud se chtěl někdo k této 

síti připojit, musel mít e-mailovou adresu na doméně harvard.edu. Postupně se ale 

Facebook rozšířil na další univerzity a v roce 2006 se otevřel pro všechny uživatele na 

světě. Ze sociálních sítí, které mají významný počet uživatelů, je nutné zmínit ještě 

Twitter založený roku 2006 a relativně novou sociální síť společnosti Google založenou 

roku 2011 s názvem Google+.  

 
Obr. 1: Vznik největších sociálních sítí v letech 1997–200623 

                                                
22 BOYD, Danah m. a Nicole B. ELLISON. Social Network Sites: Definition, History, and 
Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. 2007, roč. 13, č. 1, s. 210–230. Dostupné z: 
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html. 
23 Ibidem. 
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1.5 Sociální sítě v ČR 

V České republice začaly první české sociální sítě vznikat již na konci 90. let. Za 

prvního průkopníka je možné považovat chatovací server v roce 1998 přejmenovaný na 

Xchat, který vznikl z původně seznamovacího serveru založeného v roce 1996. Xchat 

patřil okolo roku 2000 mezi největší servery na českém internetu.24 V roce 1998 vznikl 

první diskuzní server v České republice Mageo.cz, který navštěvovaly také dnes již 

zavedené osobnosti české online scény, jako např. František Fuka či majitel Seznamu 

Ivo Lukačovič.25 Mezi další diskuzní servery, které se objevily záhy poté, se řadí třeba 

Okoun.cz, Cyberspace.cz nebo Nyx.cz – všechny fungující dodnes. V roce 1999 vznikl 

také server Spolužáci.cz, který navazoval na koncept americké sociální sítě 

Classmates.com, kde se člověk může spojit se svými spolužáky ze základní školy i 

univerzity. V roce 2004 získala tento server společnost Seznam.cz a zařadila ho po bok 

své další sociální sítě Lidé.cz založené ve stejném roce. Od roku 2002 funguje také další 

oblíbená česká sociální síť Líbímseti.cz, která je především seznamovacím serverem.  

 

Co se týče popularity sociálních sítí v České republice, až do roku 2009 zde byly 

mezi uživateli populárnější české sociální sítě. Ještě v prosinci 2008 vykazovaly podle 

průzkumu Mediaresearch největší oblíbenost Spolužáci.cz následovaní službou Lidé.cz 

a Líbímseti.cz. Facebook byl v prosinci 2008 až na čtvrtém místě a YouTube na 

pátém.26 K zásadnímu obratu došlo v létě 2009, kdy Facebook svým mohutným 

vzestupem popularity mezi Čechy předehnal všechny české sociální sítě a dostal se na 

první příčku, kde je doposud. Tento rychlý růst oblíbenosti v roce 2009 je možné dobře 

vidět na grafu popularity sociálních sítí v ČR 2009–2011 (viz. obr 2).27  

 

                                                
24 ANTOŠ, Marek. Xchat má třetí mutaci - na Seznamu. Lupa.cz. 2002, 5.8.2002. [online]. [cit. 2013-02-
16]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/xchat-ma-treti-mutaci-na-seznamu/. 
25 LUKÁŠKOVÁ, Markéta. Diskuzní servery: Skanzen internetu a výrobna božích fórů. Lupa.cz. 2013, 
3.2.2013. [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/49400/diskuzni-
servery-skanzen-internetu-a-vyrobna-bozich-foru.html. 
26 AUST, Ondřej. Nejpoužívanější sociální sítí v Česku jsou Spolužáci.cz. Aust.cz. 2009, 15.1.2009. 
[online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://www.aust.cz/2009-01-15/nejpouzivanejsi-socialni-siti-v-
cesku-jsou-spoluzacicz/. 
27 DOČEKAL, Daniel. Vzestup a pád českých sociálních sítí. Just.it. 2011, 2.4.2011. [online]. [cit. 2013-
02-16]. Dostupné z: http://www.justit.cz/wordpress/2011/04/02/vzestup-a-pad-ceskych-socialnich-siti/. 
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Obr. 2: Vzestup popularity Facebooku v roce 201028 

 

Podle statistik Facebooku tuto síť v současnosti v České republice používá 3 849 

900 lidí, tedy téměř 37 % Čechů.29 Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií jsou pak lidé 

od 25–34 let (28,3 %) a od 18–24 let (27,3 %).30 Představu o popularitě českých 

sociálních sítí si můžeme udělat podle statistik Mediaresearch,31 Líbímseti.cz v době své 

největší popularity mělo 300 tis. návštěvníků denně, dnes na něj denně přijde necelých 

16 tis. lidí. Server Lidé.cz měl v dubnu 2009 – tedy ještě před nástupem Facebooku – 1 

798 850 návštěvníků měsíčně, údaje z ledna 2013 ukazují, že dnes tento server 

navštěvuje již jen 922 069 lidí měsíčně. Web Spolužáci.cz vykazoval v roce 2009 počet 

1 415 467 návštěvníků měsíčně, zatímco v lednu 2013 ho navštívilo pouze 644 042 lidí. 

Tento trend poklesu oblíbenosti českých sociálních sítí pravděpodobně bude pokračovat 

i v budoucnu.  

 

Twitter komunita v České republice naopak nadále roste, i když popularita této 

sítě není v ČR tak velká jako ve světě. Twitter má ve světě přes 500 milionů uživatelů, 

ale pouze 200 mil. z nich je aktivních.32 V lednu 2013 obsahoval český Twitter okolo 

129 000 účtů, ale více než 1500 followerů33 mělo v ČR a na Slovensku pouze 599 

                                                
28 DOČEKAL, Daniel. Vzestup a pád českých sociálních sítí. Just.it. 2011, 2.4.2011. [online]. [cit. 2013-
02-16]. Dostupné z: http://www.justit.cz/wordpress/2011/04/02/vzestup-a-pad-ceskych-socialnich-siti/. 
29 CHECKFACEBOOK: Facebook Statistics by Countries. [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: 
http://www.checkfacebook.com/. 
30 Ibidem. 
31 MEDIARESEARCH. Online Netmonitor [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: 
http://online.netmonitor.cz/. 
32 TWITTER. What is Twitter? [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: 
https://business.twitter.com/basics/what-is-twitter/. 
33 Slovo follower znamená v terminologii používané na Twitteru uživatele (neboli uživatelský účet), který 
sleduje jiný účet a zprávy na něm zveřejňované.  
33 Rozložení počtu followers/friends. Klábosení [online]. 2013 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: 
http://www.klaboseni.cz/pocetfolloweru.php. 
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twitterových účtů.34 Jedním z nejsledovanějších účtů českého Twitteru je pak např. 

Twitter ČT 24 s více než 23 000 followery, což je malé číslo, pokud ho srovnáme 

s nejsledovanějším účtem Twitteru, kterým je feed35 Justina Biebera s téměř 34,5 

miliony followerů.36 Český LinkedIn pak sdružuje vice než 230 tis. uživatelů37 a 

Google+ využívá v České republice aktivně okolo 100 tis. lidí a registrováno je na něm 

zhruba půl milionu Čechů.38 

 

2. Zpravodajství a novinářská profese v digitálním věku 
Technologický rozvoj v posledních dvaceti letech měl na podobu médií 

významný vliv. Proměnily se jak mediální obsahy, především ve zpravodajských 

formátech, tak i preference publika, ale i novinářská profese obecně. V posledních 

několika letech došlo k dalším významným proměnám, a to především kvůli nástupu 

sociálních sítí, který jsem již zmiňovala v předešlé části práce (v ČR zhruba od roku 

2009), a rozvoji mobilních technologií, především tzv. chytrých telefonů.  

 

Nejčastější otázkou, která se v posledních letech stále vrací na scénu, je, zdali 

v budoucnosti zcela vymizí tištěné noviny, nebo ne. Tento trend už v roce 1995 

předvídal, ač trochu předčasně, již zmiňovaný Rupert Murdoch. V roce 2012 tato otázka 

získala opět na aktuálnosti, a to díky tomu, že v říjnu 2012 přestal známý americký 

týdeník Newsweek po 80 letech vycházet v tištěné verzi.39 Názory odborníků se v 

otázce budoucnosti tisku různí. Kupříkladu na konferenci VIZE 2012 až 2021 – 

Perspektivy médií a reklamy za rok a za deset let se představitelé českých médií shodli 

                                                
34 Rozložení počtu followers/friends. Klábosení [online]. 2013 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: 
http://www.klaboseni.cz/pocetfolloweru.php. 
35 Feed znamená veřejně viditelný přehled všech příspěvků uživatele.  
36 SOCIAL BAKERS. Twitter Statistics [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: 
http://www.socialbakers.com/twitter. 
37 SOCIAL BAKERS. LinkedIn Statistics [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: 
http://www.socialbakers.com/LinkedIn-statistics/. 
38 HOLANOVÁ, Tereza. Konkurent Facebooku? Google+ v Česku zůstává sítí 
duchů. Datarama.aktualne.cz. 2012, 12.10.2012. [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: 
http://datarama.aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=760062. 
39 FRIER, Sarah. Newsweek to Become Online-Only After 80 Years in Print. Bloomberg [online]. 2012, 
18.10. 2012 [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://www.bloomberg.com/news/2012-10-18/newsweek-to-
become-online-only-after-80-years-in-print.html. 
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na názoru, že role tištěných médií se bude v následujících deseti letech nadále snižovat. 

Posilovat by pak dle nich měla především internetová média a mobilní aplikace.40 

 

Faktem je, že náklady českých tištěných novin rok od roku klesají, kupříkladu v 

jednom z předních českých vydavatelství MAFRA zaznamenaly celostátní deníky 

Lidové noviny a Mladá Fronta DNES mezi lety 2011 a 2012 propad. V Případě 

Lidových novin šlo o 1 %, v srpnu 2012 se prodávalo 41 366 výtisků těchto novin 

denně. MF Dnes zaznamenala ve stejném období desetiprocentní propad, v srpnu 2012 

se denně prodávalo 198 850 výtisků.41  

 

2.1 Publikum v digitálním věku – způsoby percepce a 
konzumace zpravodajství 

Dle některých názorů mají tištěná média mezi českými čtenáři stále své místo. 

Například Miloš Čermák pokládá pozornější čtení textů za důležitý rozdíl mezi online a 

tištěnou verzí zpravodajství, vychází přitom z teze Jakoba Nielsena. Ten na základě 

výzkumů tvrdí, že lidé na webu text pouze skenují očima a ve skutečnosti na internetu 

přečtou pouze mezi 20–30 % textu. Čtení textů na monitoru je pro nás totiž méně 

příjemné než čtení na papíře, u počítače většinou nesedíme tak pohodlně, jako 

s novinami či knihou. Počítač máme také v mysli spojen s jinými činnostmi než čtením, 

např. s prací. Text na internetu by proto měl dodržovat specifická pravidla, aby byl pro 

čtenáře čitelnější – například používat zvýrazněná klíčová slova, kratší odstavce, 

postupovat od méně důležitých informací k nejdůležitějším – tzv. princip obrácené 

pyramidy – či obsahovat odkazy na další texty. Čermák ale také zmiňuje výsledky 

eyetrackingové studie, která prokázala, že v případě, že online zpravodajský text čtenáře 

zaujme, v 77 % případů si ho přečte. U tištěných novin je toto číslo o poznání nižší, od 

57 % u bulvárních novin až po 62 % u novin seriózních.42 

 

                                                
40 ČT24. Tištěná média spějí k zániku, budoucností je internet a mobilní aplikace. [online]. 25.10. 2011 
[cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/140708-tistena-media-speji-k-
zaniku-budoucnosti-je-internet-a-mobilni-aplikace/. 
41 FÉR, Ondřej. Tádydádydá. Tištěná média, to je konec!. In: Finmag [online]. 8.11.2012 [cit. 2013-03-
17]. Dostupné z: http://www.finmag.cz/cs/finmag/kaleidoskop/tadydadyda-tistena-media-to-je-konec/. 
42 ČERMÁK, Miloš. Zpravodajství na internetu. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 
Praha: Karolinum, 2011, s. 112.  
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Zajímavý je z hlediska percepce zpráv i průzkum Luise Facorra a Melvina 

DeFleura, který prokázal, že noviny jsou nejefektivnější, co se týče konzumace a 

následného vybavení obsahu zpráv. Je ale nutné podotknout, že do této studie ještě 

nebyl zahrnut internet. Farroco a DeFleur se zaměřili na průzkum mezi Španěly a 

Američany a zjistili, že při konzumaci stejného zpravodajství si čtenáři novin 

pamatovali více než 38 % obsahu, zatímco u televizního zpravodajství to bylo pouze 29 

%.43 Je pravděpodobné, že noviny dokážou o zprávách informovat detailněji a čtenář si 

navíc sám určuje, jak rychle zprávu přečte. Může se také, na rozdíl od sledování 

televize, ke zprávě kdykoliv vrátit a přečíst si ji znovu.44  Internet již do svého výzkumu 

o percepci online a tištěných zpráv zahrnuli D’Haenens, Jankowski a Heuvelman, kteří 

v roce 2004 provedli tento výzkum na univerzitních studentech v Holandsku. Co se ale 

týče vnímání a následného vybavování zpráv, nepodařilo se jim prokázat, že by čtenáři 

online zpráv vnímali obsah výrazně jinak než čtenáři tisku, a to přestože jiné studie 

tento předpoklad nastiňují.45 

 

Mezi vysokoškoláky proběhl i průzkum, který se věnoval způsobům konzumace 

zpráv. Jeho výsledky uvádí Richard Keklak v knize Média dvacet let poté. Průzkum 

proběhl na Slovensku v březnu a dubnu 2009 a byl zaměřený na to, jak vysokoškoláci 

využívají internet. Jednou z částí výzkumu bylo i dotazování, jestli dávají větší přednost 

zpravodajství v online nebo tištěné formě. Mladí Slováci nejčastěji uváděli, že čtou 

tištěné noviny. Tuto možnost využívalo 44 % z nich. Oproti tomu internetové 

zpravodajství preferovalo jen 24 % z nich a 31 % respondentů pak uvedlo, že čte ve 

stejné míře obě verze zpravodajství.46 

 

Podle aktuálních výsledků výzkumu společnosti Mediaresearch pro Českou 

republiku z prosince 201247 četlo online verzi zpravodajství denně 78 % uživatelů 

                                                
43 FACORRO, Luis Buceta; DEFLEUR, Melvin L. A. Cross-Cultural Experiment on How Well 
Audiences Remember News Stories from Newspaper, Computer, Television, and Radio 
Sources. Journalism Quarterly, 1993, 70, s. 585–601. 
44 FURNHAM, Adrian; GUNTER, Barrie. The Primacy of Print: Immediate Cued Recall of News as a 
Function of the Channel of Communication. Journal of General Psychology, 1988, 116, s. 305–310. 
45 D’HAENENS, Leen, Nicholas JANKOWSKI, Ard HEUVELMAN. News in Online and Print 
Newspapers: Differences in Reader Consumption and Recall. New Media & Society. 2004, č. 6, 363–382. 
46 KEKLAK, Richard. Prečo uprednostňujeme on-line média?. In: Média dvacet let poté. Editor Jan Jirák, 
Barbara Köpplová, Denisa K. Kolmannová. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 346. 
47 AUST, Ondřej. Většina čte online zprávy v mobilu přímo na webu, ne v aplikaci. Mediář. 2013, 12.2. 
[online]. [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/vetsina-cte-online-zpravy-v-mobilu-primo-
na-webu-ne-v-aplikaci/. 
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internetu ve věkové skupině 15+. Dle údajů Mediaresearch jde v tomto případě o 

meziroční nárůst o 6 procentních bodů. Tištěné deníky četla denně jen pětina 

internetové populace v ČR – to znamená okolo 1,3 milionu lidí.48 Můžeme tedy tvrdit, 

že mladší čtenáři raději volí pro získávání aktuálních informací internet. I přesto, že je 

online populace v ČR větší, než je evropský průměr, internet zde využívají především 

mladší lidé.  

 

Z údajů ČSÚ vyplývá, že ve věkové skupině nad 65 let využívá internet pouze 

26 % Čechů a nad 75 let dokonce pouze 4 %. Ve věkové skupině 16–34 let je naopak 

penetrace internetem vyšší než 90 %, u lidí do 24 let je to až 96 %.49 To odpovídá i 

výsledkům výzkumu Pew Research Center o způsobech konzumace zpráv v USA v roce 

2012, který ukazuje, že tradiční média jako jediný zdroj zpráv nejvíce využívá nejstarší 

část populace ve věku 65+. Jako jediný zdroj informací je uvádí 60 % Američanů v této 

věkové kategorii. Oproti tomu ve věkové kategorii 18–24 jsou tradiční média využívána 

pouze 11 % Američanů.50 

 

Zvětšující se obliba chytrých telefonů se ukazuje i na zvýšení podílu uživatelů 

mobilních aplikací, kteří navštívili zpravodajské weby z mobilního zařízení alespoň 

jedenkrát týdně. Jejich počet se dle Mediaresearch zvýšil v ČR z 11 na 25 %. Pro 

srovnání údaje Pew Research Center uvádí, že v USA je toto číslo 39 %.51 

Specializované zpravodajské aplikace ale zatím v ČR příliš v oblibě nejsou, využívá je 

pouze čtvrtina z možných čtenářů.  

2.2 Žurnalistika a novináři v digitálním věku 

Jak se tedy s nástupem digitálního věku proměnila sama žurnalistika a 

novinářská profese? Miloš Čermák ve svém příspěvku z roku 2010 podotýká, že dnes 

„neexistuje přesná hranice mezi internetovou a tradiční žurnalistikou,“ protože dle jeho 

                                                
48 Velikost internetové populace, tedy celkový počet návštěvníků webu v ČR, je podle Netmonitoru okolo 
6,4 milionu.  
49 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními 
technologiemi 2012. [online]. [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/BF0038968F/$File/970112a.pdf. 
50 PEW RESEARCH CENTER FOR THE PEOPLE AND PRESS: Changing News Landscape, Even 
Television is Vulnerable: Trends in News Consumption: 1991-2012. [online]. 27.9.2012 [cit. 2013-03-16]. 
Dostupné z: http://www.people-press.org/2012/09/27/section-1-watching-reading-and-listening-to-the-
news-3/. 
51 Ibidem. 
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názoru velká část novinářů publikuje jak v médiích označovaných za nová, tak 

v médiích tradičních. Samo zpravodajství pak vzniká v integrovaných newsroomech, 

které produkují zprávy, aniž by bylo předem jasné, v jakém médiu budou publikovány. 

Některá média ale prosazují tzv. „web first“ politiku, například britský The Guardian, 

každá zpráva se podle této politiky uveřejňuje nejprve na webu a pak až v tištěné 

verzi.52 

 

Nejednotnou hranici mezi tradiční a online žurnalistikou připouští i Pavel Kasík, 

který tvrdí, že nová média působí v online světě společně s médii tradičnějšími: „Podle 

průzkumu z roku 2008 si tradiční online média zachovávají svou důvěryhodnost 

v tradičních tématech (zpravodajství). Blogy posilují svou pozici tam, kde poskytují 

informaci o názorech, v takovém případě obvykle čtenáři hodnotí důvěryhodnost blogů 

a ostatních online médií stejně. Blogy jsou tedy komplementem tradičních (a) online 

médií.“53 Prolínání internetového světa a světa tradičních médií zmiňuje i Kateřina 

Jonášová, která toto prolínání spatřuje v tom, že tradiční média obohacují svůj offline 

obsah o onlinové prvky a naopak.54  

 

Vzájemná provázanost těchto dvou informačních světů a obrovská přemíra 

informací postupně proměnily i novinářskou profesi. Na jedné straně se práce 

novinářům ulehčila z hlediska množství zdrojů, ze kterých je možné informaci získat, a 

na druhé straně se právě kvůli tomu jejich práce výrazně ztížila. Vytratila se totiž 

exkluzivita přístupu k informacím, která byla dříve pro tradiční média charakteristická. 

V dnešní době již může kdokoliv ze čtenářů či diváků získat informaci stejně a někdy 

dokonce rychleji než žurnalista. Můžeme se tedy ptát: Jaká je role novináře dnes? Má 

tato profese ještě vůbec nějakou váhu? 

 

V prvé řadě je nutné zmínit, čím se konkrétně práce novinářů změnila. 

Waschková-Císařová uvádí tři hlavní trendy, které provází postupnou proměnu 

                                                
52  ČERMÁK, Miloš. Zpravodajství na internetu. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 
Praha: Karolinum, 2011, s. 52. 
53 KASÍK, Pavel. Blogy, Web 2.0. a žurnalisté. In: Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a 
internetizace žurnalistiky. Editor Barbora Osvaldová, Alice Němcová Tejkalová. Praha: Karolinum, 2009, 
s. 147. 
54 JONÁŠOVÁ, Kateřina. NET-OPIA se nekoná. In: Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a 
internetizace žurnalistiky. Editor Barbora Osvaldová, Alice Němcová Tejkalová. Praha: Karolinum, 2009, 
s. 87. 
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novinářské profese. Je to požadavek na rychlost, propojování obsahů neboli 

konvergence a změna uživatelských zvyklostí příjemců mediálního sdělení.55  

 

Zrychlování se v novinářské práci projevuje především těmito způsoby:56 

• Změnou organizace dne: Ta se projevuje především na uzávěrkách. 

V minulosti běžné večerní uzávěrky, které jsou charakteristické pro denní tisk, 

se mění na tzv. rolling deadline, tedy okamžitou uzávěrku. U online médií je 

nutné rychle měnit obsah, aby čtenář vždy našel něco nového.  

• Slučováním funkcí novinářů: Novinář často musí vykonávat více funkcí, než 

jen psát článek. Musí například umět pracovat s multimediálním obsahem atd.  

• Potenciálním zhoršením kvality obsahu: Požadavek rychlosti za každou cenu 

a slučování funkcí může způsobovat zhoršení kvality obsahu. Nemusí se 

například tak dobře podařit ověřit zdroje atp. 

 

Obsahovou konvergenci pak charakterizují jevy jako „shovelware“ – neboli 

překlápění obsahu z online média do médií tradičních a naopak. Tento jev je poměrně 

typický pro kanály na sociálních sítích, například zpravodajské weby často pouze 

překlápí titulky na Facebook či Twitter. Dalšími jevy jsou rozdělení obsahu pro každý 

typ média (to se projevuje u většiny denního tisku v ČR) a také zvýšení spotřeby obsahů 

v obou typech médií.57 Změnou uživatelských zvyklostí pak rozumíme především 

interaktivitu médií, která umožňuje uživatelům nastolovat mediální agendu a také, již 

v předešlé kapitole zmiňovaný, koncept „produsage“.  

 

Zajímavý pohled na vývoj novinářské profese v posledních letech nabízí Miloš 

Čermák. Tvrdí, že v prvních letech po internetovém boomu byl internet i samotnými 

novináři vnímán spíše opatrně. Pokud někdo byl online novinářem, většinou se tak stal 

spíše z nouze, než že by šlo o žádanou pozici. Tisk tedy byl (a dle někoho stále je) ještě 

v nedávné době vnímán jako hodnotnější než internetové zpravodajství.58 Nejenom 

Čermákův názor odráží, že pohled na online žurnalistiku nebyl ještě před třinácti lety 

                                                
55 WASCHKOVÁ-CÍSAŘOVÁ, Lenka. Proměna tradiční žurnalistiky a online žurnalistika. In: ČUŘÍK, 
Jaroslav a Rudolf BURGR. Nové trendy v médiích. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 11. 
56 Ibidem, s.11. 
57 Ibidem, s.12. 
58 ČERMÁK, Miloš. Zpravodajství na internetu. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 
Praha: Karolinum, 2011, s. 109. 
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nijak růžový. Článek Daniela Dočekala, který vyšel na serveru Lupa v roce 2000, tento 

tehdejší názor potvrzuje. Jen těžko představitelné je tehdejší stanovisko Olympijského 

výboru, který odmítl dát akreditace na olympiádu v Sydney reportérům sportovního 

serveru ESPN.com jen kvůli tomu, že šlo o reportéry online média. ESPN byla 

mimochodem renomovanou americkou zpravodajskou společností již v roce 2000. 

Olympijský výbor také zakázal jakýkoliv online přenos videí z olympiády.59  

 

V dnešní perspektivě zní tyto názory už téměř jako science fiction, všichni jistě 

máme v paměti poslední olympiádu v Londýně 2012, která již takřka od první minuty 

zahajovacího ceremoniálu ovládla internet i sociální sítě. Zmiňme třeba jen „internetově 

populární“ holínky českých sportovců, které během několika minut po nástupu 

sportovců na plochu stadionu vygenerovaly několik set retweetů60 na síti Twitter (viz 

obrázek).  

 

 
Obr. 3: Ukázka tweetů o českých olympionicích na zahajovacím ceremoniálu61 

 

Dočekal také zmiňuje, že některé společnosti v roce 2000 zcela ignorovaly 

žádosti online novinářů o vyjádření, konkrétně zde uvádí příklad společnost Radiomobil 

– tehdejšího majitele telefonního operátora Paegas.62 Těžko si dnes představit, že nějaká 

společnost, natož telefonní operátor, odmítne dát na žádost vyjádření online médiu. Jaká 

                                                
59 DOČEKAL, Daniel. Je online žurnalistika méněcenná?. In: Lupa.cz [online]. 29.6.2000 [cit. 2013-03-
17]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/je-online-zurnalistika-menecenna/. 
60 Retweet znamená sdílení příspěvku jiného uživatele na vlastním twitterovém účtu. 
61 Print screen z nástroje Inagist, který filtruje příspěvky na Twitteru, pořízený 28.7.2012. Archiv autorky. 
62 DOČEKAL, Daniel. Je online žurnalistika méněcenná?. In: Lupa.cz [online]. 29.6.2000 [cit. 2013-03-
17]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/je-online-zurnalistika-menecenna/. 
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je tedy dnes role online novinářů? Podle Christopha Neubergera by online žurnalisté 

měli především vykonávat tyto tři úkoly: 

 

1) fungovat jako navigátoři a přinášet uživatelům tematicky relevantní informace i z 

jiných zdrojů, 

2) fungovat jako archiváři spravující zpravodajskou a názorovou nabídku, 

3) fungovat jako moderátoři v komunikaci s uživateli. 63 

 

Milan Šmíd vidí hlavní roli novinářů v digitální éře v tom, že mají, na rozdíl od 

většiny publika na webu, schopnost analyzovat a dávat obsahu určitou přidanou 

hodnotu.64 Přístup k informaci má sice každý, ale vyselektovat z množství to skutečně 

důležité, ověřit sdělení a dát ho do kontextu zvládne jen ten, kdo má potřebné znalosti. 

Problém ale Šmíd vidí v přemíře informací a také v recyklaci zpráv, pro novináře se 

stává stále složitější vybrat a zpracovat zprávy tak, aby byly exkluzivní a zajímavé pro 

čtenáře.65  

Co se týče rozmachu online médií a názorů na možné vymizení tisku, které jsem 

nastiňovala na začátku kapitoly, můžeme říci, že budoucnost tisku je v současnosti stále 

nejasná. Dle Miloše Čermáka může určitou proměnu v online zpravodajství přinést 

zpoplatnění obsahu na webu, díky němuž by vydavatelé mohli získat příjmy i navzdory 

poklesu prodejnosti tisku.66 Částečně zpoplatněné verze dnes má například 

vydavatelství Economia u svých tištěných novin a časopisů. Zpoplatněný je také čistě 

online deník Insider, jehož vydávání začalo v roce 2012 a který je vydáván pod 

hlavičkou Centrum.cz.  

 

Otázkou ovšem zůstává, jestli návštěvníci webu budou ochotni platit za obsah, 

který měli doposud zadarmo. Například Arianna Huffington – zakladatelka 

nejúspěšnějšího zpravodajského blogu v USA Huffington post, který měsíčně navštíví 

                                                
63 WASCHKOVÁ-CÍSAŘOVÁ, Lenka. Proměna tradiční žurnalistiky a online žurnalistika. In: ČUŘÍK, 
Jaroslav a Rudolf BURGR. Nové trendy v médiích. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 18. 
64 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 2009, s. 120. 
65 Ibidem, s. 120. 
66 ČERMÁK, Miloš. Zpravodajství na internetu. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2. 
vyd. Praha: Karolinum, 2011, s. 115. 
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43,7 mil. návštěvníků67 – se nechala slyšet, že obsah blogu zpoplatňovat nehodlá. 

Uživatelé jsou totiž dle jejího názoru ochotni platit pouze za dvě věci, a to za 

pornografii či finanční zpravodajství.68 Stejný názor zastává i Čermák, který ale vidí 

další možnost rozvoje online publikování na stále populárnějším poli tabletů.69 

Prohlížení novin či časopisů je, byť v elektronické formě, bližší listování skutečnými 

novinami. V České republice dokonce aktuálně vzniklo vůbec první vydavatelství, které 

se chce soustředit pouze na média distribuovaná pomocí tabletů a jeho název Tablet 

media tomu odpovídá. První tabletové časopisy by v něm měly začít vycházet v roce 

2013. Chytří vydavatelé by se ale dle Arthura Sulzbergera – vydavatele The New York 

Times – měli spíše než na formu vydávání novin zaměřit na obsah. V roce 2002 se 

nechal slyšet že: „noviny (v angličtině newspaper) nesmí být definovány tím druhým 

slovem, nýbrž tím prvním. Papír je jedním způsobem distribuce zpráv. Pokud chceme 

přežít, musíme být silní na internetu, v televizi i v rozhlase tak, jak jsme nyní silní na 

papíře.“ 70 

 

2.3 Online zdroje a jejich problematika 

Jak jsem již zmiňovala v úvodu práce, bude mým hlavním výzkumným tématem 

zdrojování ze sociálních sítí v českých médiích. Sociální sítě patří mezi internetové 

zdroje, které novinářům sice na jednu stranu přináší množství výhod, ale na druhou 

stranu se k nim váže i určitá problematika, kterou bych v této kapitole chtěla podrobněji 

rozebrat. Informace dnes mohou novináři získat na webu z nejrůznějších zdrojů. Milan 

Šmíd zmiňuje, že z hlediska původu informací a provozovatelů webů můžeme tyto 

informační zdroje rozdělit do tří základních skupin:71 

 

                                                
67 LinkedIn: Huffington Post. [online]. [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: 
https://www.LinkedIn.com/company/the-huffington-post. 
68 LEARMONTH, Michael. AOL's New Way: Huffington Steers Portal Away From Freelancers, Ramps 
Up Aggregation. In: Ad Age[online]. 7.4.2011 [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://adage.com/article/the-
media-guy/imagining-arianna-huffington-aol-launch-2012/227017/. 
69 ČERMÁK, Miloš. Zpravodajství na internetu. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2. 
vyd. Praha: Karolinum, 2011, s. 116. 
70 ČERMÁK, Miloš. Nová média, Úvod a stručná historie. In: Žurnalistika v informační společnosti: 
digitalizace a internetizace žurnalistiky. Editor Barbora Osvaldová, Alice Němcová Tejkalová. Praha: 
Karolinum, 2009, s. 40. 
71 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 2009, s. 42. 
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1) informační zdroje poskytované veřejnou správou – tedy státní správou a územní 

samosprávou, 

2) informační zdroje poskytované zástupci neziskového sektoru – tedy zástupci 

nejrůznějších nevládních a neziskových organizací, 

3) informační zdroje poskytované soukromými subjekty – za soukromé 

subjekty zde můžeme považovat jak jednotlivce, tak i soukromé společnosti či 

instituce. 

 

2.3.1 Důvěryhodnost online zdrojů 

Nejdiskutovanější problematikou, která se k jakýmkoliv novinářským zdrojům, a 

k těm internetovým především, váže, je jejich důvěryhodnost. Použijme pro upřesnění 

rozdělení zdrojů podle Petra Boldiše, které zohledňuje míru jejich důvěryhodnosti.72 

Boldiš dělí zdroje následovně na:  

• Autorizované – tedy takové, u nichž známe zdroj, autora, referenci i 

důvod publikování informace. Za takovýto zdroj můžeme považovat 

například oficiální vyjádření zástupců vlády publikované na webu Vlády 

ČR, ale i článek v nějakém online periodiku, kde je jasně uvedený autor a 

můžeme ho tedy případně kontaktovat a informace ověřit, popřípadě i 

blog pod skutečnou identitou člověka.  

• Neautorizované – tedy takové, u nichž nemůžeme zjistit původ ani 

autora. Například příspěvek na webu, kde není uveden autor ani zdroj. 

• Matoucí – takové zdroje, které záměrně obsahují falešné informace. Jde 

například o neoficiální stránky známých osobností, kde tato skutečnost 

není jasně uvedená, ale i falešné profily na sociálních sítích. Typickým 

příkladem matoucího zdroje jsou i tzv. hoaxy, sdělení, která se 

nezakládají na pravdě a zpravidla obsahují nějakou šokující či poplašnou 

informaci.  

 

Že naletět matoucímu zdroji v podobě hoax emailu není těžké, dokazuje nedávný 

případ, kdy přerovská Hospodářská komora sama distribuovala varování před záhadnou 

skupinou zlodějů, která řidičům na benzinových pumpách údajně dává klíčenky s GPS. 

                                                
72 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 2009, s. 42. 
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Pomocí těchto klíčenek pak obdarovaného vystopuje a okrade. Za šíření této fámy se 

následně komora musela omluvit, informaci prý ale údajně obdržela od důvěryhodného 

zdroje.73 

 

Problematiku důvěryhodnosti online zdrojů z hlediska podavatele zprávy 

obrazně dobře vystihuje známý strip z časopisu The Newyorker (obr. 4), který říká: 

„nikdo na internetu neví, že jsi pes.“ Metaforicky odkazuje k častému problému, který 

je v souvislosti s uživateli internetu zmiňován, jde o tzv. „gender swapping“ neboli 

vystupování pod cizí identitou, konkrétně tedy pod identitou opačného pohlaví. Že 

nejde o povyražení, které si zkusilo pouze několik uživatelů internetu, ukázal výzkum 

na univerzitě v Nottinghamu. Vědci zjistili, že mezi hráčkami počítačových her by si 

jich až 70 % zvolilo pro hru mužskou identitu. Jako důvody uváděly především to, že se 

chtěly vyhnout obtěžování nebo že k mužským charakterům se spoluhráči chovali 

lépe.74  

 

Gender swapping může mít ze sociálního hlediska jistě pozitivní vliv na zvýšení 

sebevědomí daného uživatele či při simulaci určitých životních událostí, ale skrývají se 

za ním také určitá negativa. A to ať již mluvíme o často zmiňovaném obtěžování dětí 

pod cizí identitou nebo právě o problematice online zdrojů, třeba se změnou identity na 

sociálních sítích a vystupováním pod falešným profilem (více viz další podkapitola 2.4).  

 
Obr. 4: Strip z časopisu The Newyorker75 

                                                
73 HÁNYŠ, Rostislav. Klíčenky vám přivedou zloděje, varovala hospodářská komora. Je to fáma. 
In: Idnes.cz [online]. 23.11. 2012 [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://olomouc.idnes.cz/fama-o-
klicenkach-s-gps-067-/olomouc-zpravy.aspx?c=A121123_1858414_olomouc-zpravy_stk. 
74 JOHNSON, Bobbie. Online gamers play at swapping gender. In: Guardian.co.uk [online]. 5.3.2008 
[cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/technology/2008/mar/05/games.internet. 
75 Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 
2013-05-14]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Internet,_nobody_knows_you're_a_dog. 
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Konceptem, který se k problematice online zdrojů váže, je také „digital divide“ 

nebo „knowledge gap“. Tato představa vědomostní propasti mezi uživateli předpokládá, 

že lidé na světě nemají stejný přístup k informacím, a to jak v jejich příjmu, tak i 

v jejich poskytování. Dle Pippy Norrisové rozděluje digital divide svět na vyspělé země, 

kde obyvatelstvo má přístup k internetu, a chudé státy, v nichž jsou tyto otázky zcela 

irelevantní, protože hlavními starostmi jsou zdroje obživy.76 Graf pro příklad ukazuje, 

jak je ve světě běžné používání internetu, online je podle výsledků z roku 2012 pouze 

třetina celkové světové populace. Z tohoto pohledu tedy novináři nemohou 

předpokládat, že na internetu získají informace z celého názorového spektra, ale 

především z pohledu vyspělých zemí a jejich občanů.  

 

 
Obr. 5: Uživatelé internetu podle regionů na světě 

 

 

2.4 Sociální média jako zdroj informací pro novináře 

Se vzrůstající popularitou sociálních médií a s tím, že čím dál tím větší množství 

lidí mezi sebou sdílí informace přes tento kanál, začala být sociální média zajímavá pro 

novináře z hlediska využití volně nabízených informací. Výzkum, který mezi 200 

americkými novináři proběhl v roce 2008, zjistil, že pouze 7,5 % novinářů považovalo 

před pěti lety sociální média za velmi důležitá pro svou práci a 24,5 % jim přikládalo 

alespoň nějakou váhu. 18,5 % novinářů pak uvedlo, že je používají jako první, pokud 

píšou článek – nejpopulárnějším zdrojem pro tyto novináře pak v roce 2008 byly blogy, 

Facebook a MySpace.  
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V roce 2012 proběhl obdobný výzkum i mezi českými novináři a ukázal, že ve 

věci využívání sociálních médií pro novinářskou práci je možné zaznamenat určitý 

posun směrem k jejich většímu využívání pro pracovní účely. Skoro polovina – 46 % 

českých novinářů (kteří jsou přítomni na některé ze sociálních sítí) v roce 2012 

využívalo pro svou práci Facebook, 17 % pak YouTube a 12 % Twitter77.  

 

Zajímavou studii, která se věnuje využívání Twitteru mezi veřejnoprávními 

novináři, zveřejnila v únoru 2013 Nadja Hahn ve spolupráci s European Broadcast 

Union a London School of Economics and Political Science. Tato studie zkoumala 

pomocí rozhovorů s britskými veřejnoprávními novináři vztah Twitteru k jejich práci a 

odhalila poměrně zajímavá data. Pro více než polovinu britských veřejnoprávních 

novinářů hraje v současnosti Twitter klíčovou nebo velmi důležitou roli z hlediska 

vyhledávání informací. Pro více než 75 % z nich je pak důležitý, pokud chtějí 

propagovat svou práci. Pro britské novináře je z hlediska aktuálních zpráv důležitější 

Twitter než Facebook, protože je vhodný pro objevování nových informací. Facebook, 

který dle výše zmíněného průzkumu využívají více čeští novináři, pak dle Britů slouží 

spíše k diskuzi a kladení specifických dotazů.78 Autorka zde zmiňuje využití Facebooku 

stanicí Channel 4, kdy pomocí Facebooku vyhledala teenagery, kteří hráli online hru 

Habbo Hotel. Při té se vyskytly případy sexuálního obtěžování dětí ze strany jiných 

uživatelů, kteří jim zasílali pornografický obsah či sexuální návrhy. Stanice pak s 

kontaktovanými teenagery uspořádala televizní debatu.79  

 

Dle Adama Javůrka novináři využívají sociální síť Twitter čtyřmi možnými 

způsoby, jednak jako místo pro občanskou žurnalistiku, kam spadá již výše zmiňované 

propagování svých vlastních článků, a také jako nástroj pro šíření profesionálního 

zpravodajství – role médií v tomto případě zůstává v podobě jednocestného vysílače. 

                                                                                                                                          
76 GILLÁROVÁ, Kateřina. Digital Divide a jeho role ve vztahu k veřejné komnikaci. In: Žurnalistika v 
informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Editor Barbora Osvaldová, Alice 
Němcová Tejkalová. Praha: Karolinum, 2009, s. 64. 
77 MY.CZ. Téměř polovina novinářů využívá pro práci Facebook. In: Justit.cz [online]. 14.2.2012 [cit. 
2013-05-22]. Dostupné z: http://www.justit.cz/wordpress/2012/02/14/infografika-temer-polovina-
novinaru-vyuziva-pro-praci-facebook/. 
78 HAHN, Nadja. What Good is Twitter?: The value of social media to publiservice journalism. London, 
2013. Výzkumná práce. London School of Economics and Political Science. 
79 Habbo Hotel - the debate. Channel 4 News [online]. 21.6.2012 [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: 
http://www.channel4.com/news/habbo-hotel-the-debate. 
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Z hlediska zdrojů jsou pro nás ale zajímavé dvě poslední zmiňované funkce, a to 

využívání Twitteru jako nezpracovaného materiálu k analýze a jako místa pro 

debatu se čtenáři.80  

 

Výhoda Twitteru dle Javůrka tkví v tom, že uživatelé sami obsah třídí, a dělají 

tím vlastně novinářskou práci. Filtrováním a upřednostňováním zpráv se totiž 

k novinářům jednoduše dostanou informace, které jsou pro publikum nejvíce zajímavé. 

Uživatelé se snáze a rychleji než novináři dostávají ke zprávám, ale také například k 

očitým svědectvím.81 Příklad Sohaiba Athara, Pákistánce, který nevědomky zaznamenal 

v reálném čase zabití nejhledanějšího muže planety Usámy bin Ládina, je v tomto 

případě více než výmluvný. Celý svůj feed na Twitteru má navíc psaný v angličtině, 

takže vlastně novinářům ulehčil i práci s překladem.82  

 

Co se týče filtrování informací ze sociálních sítí, někteří novináři využívají 

speciální aplikace, které jim tento obsah pomáhají třídit. Stuart Hughes ze zahraničního 

zpravodajství BBC například používá webové aplikace Hootsuite.com či 

Twitterfall.com, které mu řadí tweety úhledně do záložek a sloupců a zároveň 

monitorují hashtagy83 a klíčová slova.84 Javůrek v této souvislosti zmiňuje služby jako 

twitturly.com nebo twitterbuzz.com, které mohou být novinářům v oblasti třídění 

záznamů nápomocné.85 V českém prostředí je pak možné sledovat aktivitu na českém a 

slovenském Twitteru na webu kláboseni.cz,86 které přináší například nejoblíbenější 

hashtagy a je na něm možné v tweetech i vyhledávat.  

 

                                                
80 JAVŮREK, Adam. Žurnalistika ve 140 znacích. In: Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace 
a internetizace žurnalistiky : proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová 
média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 2009. s. 174. 
81 Ibidem, s. 175. 
82 MCCRACKEN, Harry. SXSW: The Man Who Live-Tweeted the Bin Laden Raid. In: Time [online]. 
11.3.2012 [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://techland.time.com/2012/03/11/sxsw-the-man-who-live-
tweeted-the-bin-laden-raid/#ixzz2Npi6Ah52. 
83 Označení určitých klíčových slov v příspěvku znakem #. Tato funkce pak pomáhá snadno vyhledávat 
tweety s podobnou tematikou a uživatele s podobnými zájmy. Například během prezidentské kampaně v 
ČR označovali uživatelé Twitteru často příspěvky hashtagem #VolimKarla a vyjadřovali tak svou 
podporu.  
84 HAHN, Nadja. What Good is Twitter?: The value of social media to publiservice journalism. London, 
2013. Výzkumná práce. London School of Economics and Political Science. 
85 JAVŮREK, Adam. Žurnalistika ve 140 znacích. In: Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace 
a internetizace žurnalistiky : proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová 
média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 2009. s. 180. 
86 Klábosení [online]. 2013 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: http://www.klaboseni.cz/pocetfolloweru.php. 
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Pokud jde tedy o dostupnost informací, není se čemu divit, že britští novináři 

raději informace hledají na Twitteru. Facebook je v tomto ohledu totiž mnohem 

problematičtější, na této sociální síti je možné monitorovat pouze aktivitu na veřejných 

profilech, fanouškovských stránkách a ve veřejných skupinách. Pro tyto účely slouží 

například nástroj Netwibe, který měří aktivitu na blozích, Facebooku i Twitteru. Velká 

část komunikace na Facebooku ale probíhá v soukromí, proto se k ní novináři nemají 

jak dostat. Oblibu Facebooku u českých novinářů, která vyplynula z výše uvedeného 

průzkumu, je možné vysvětlit tím, že Twitter komunita je v ČR stale poměrně omezená.  

 

Co se týče sociálních sítí jako místa pro debatu se čtenáři, je možné v posledních 

letech zaznamenat nárůst této aktivity ze strany médií. Javůrek uvádí v knize příklad 

redaktora Petra Kočího, který čtenářům položil skrze sociální síť Twitter dotaz ohledně 

digitalizace TV vysílání. Odpovědi čtenářů pak následně použil v článku jako jejich 

názory.87 Debatu se čtenáři skrze sociální sítě je možné vidět také například v pořadu 

Hyde park na stanici ČT24. Diváci prostřednictvím sociálních sítí kladou dotazy na 

hosta a mohou také na profilu vyjadřovat své názory.  

 

2.4.1 Výhody a nevýhody sociálních médií jako zdroje pro novináře 

Shrňme tedy, jaké klady a zápory přináší novinářům zdroj v podobě sociálního 

média. Jedním z největších kladů je jistě poskytování informací v reálném čase, což je 

obzvláště vítané při situacích, které mají nějaký postupný vývoj – například sledované 

soudní procesy, živelní pohromy atp. Za další klad můžeme považovat rychlé 

zprostředkování tzv. breaking news – není nutné, aby byl novinář přímo na místě, je 

možné zajistit tímto způsobem očité svědky událostí atd. Výhodou je také role 

záložního média například při přírodních katastrofách, kdy se není možné s oblastí 

jinak spojit. Sociální média mohou výrazně pomoci i lidem, kteří potřebují rychlé 

informace o aktuální situaci a také lidem, kteří jsou přímo postihnuti událostí. Výhodou 

je také funkce sociálních sítí jako náhražky čtenářské ankety – jde o rychlé poskytnutí 

názorů ze strany čtenářů. Sociální média se také využívají jako zdroj citací známých 

                                                
87 JAVŮREK, Adam. Žurnalistika ve 140 znacích. In: Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace 
a internetizace žurnalistiky : proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová 
média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 2009. s. 181. 
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osobností, zmiňme v tomto případě například citování papeže Benedikta XVI.88 či 

Baracka Obamy z Twitteru.89  

 

Nevýhodami zdrojování ze sociálních sítí jsou pak malá relevance informací – 

jen máloco v objemu zmínek je skutečně k věci – a nízká kvalita informací – často jde 

o pouhé výkřiky, které nemají větší smysl. Hlavním problémem zůstává důvěryhodnost 

informací a důvěryhodnost poskytovatelů informací. Na sociálních sítích je velmi 

snadné vystupovat pod cizí identitou a média i uživatelé si tuto skutečnost mohli snadno 

ověřit například při seskoku Felixe Baumgartnera z vesmíru. Množství falešných 

profilů, které se na Twitteru objevilo se zaručenými tweety „přímo z vesmíru“, bylo až 

neuvěřitelné.90 Stejně tak se českým médiím, konkrétně serióznímu serveru iHNed.cz, 

podařilo citovat z falešného profilu Karla Schwarzenberga na síti Twitter před 

prezidentskými volbami.91 Sociální sítě jsou také často zdrojem dezinformací a 

„kachen“, například v případě teroristických výbuchů v Bombaji, kdy byli uživatelé 

přes Twitter nabádáni, aby ho nepoužívali, protože tím poskytují teroristům informace. 

Sociální sítě na sebe také vážou určité etické problémy. Zde bych použila příklad, 

který se odehrál v mém blízkém okolí. Šlo o úmrtí člena rodiny, kterou dobře znám. 

Vzhledem k tomu, že šlo o úmrtí veřejně známé osoby, se zpráva pár hodin po události 

objevila na zpravodajských serverech. Známí dotyčné rodiny, kteří věděli o 

příbuzenském vztahu, pak kondolovali příbuzným skrze Facebook, aniž by věděli, zdali 

je již rodina s touto informací seznámena. V těchto případech je jistě na místě, a to i 

v případě novinářské praxe, uvažovat nad tím, že rodina by se podobnou informaci měla 

prvně dozvědět jinak než z médií.  

 

                                                
88 JOHNSTON, I. Pope Benedict's first tweet: 'I bless all of you from my heart'. NBC News [online]. 
2012, 12.12.2012 [cit. 2013-01-21]. Dostupné z: 
http://worldnews.nbcnews.com/_news/2012/12/12/15861103-pope-benedicts-first-tweet-i-bless-all-of-
you-from-my-heart?lite. 
89 ORTIZ, E. 'Four more years:' President Obama's tweet as final results come in on Election Day the 
most popular of all time. NY Daily News [online]. 2012, 7.11.2012 [cit. 2013-01-21]. Dostupné z: 
http://www.nydailynews.com/news/politics/celebrities-tweet-vote-president-article-1.1197761. 
90 LLEWELYN. Faking Felix a twitter lesson. In: [online]. [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: 
http://www.slideshare.net/suellewellyn/faking-felix-a-twitter-lesson. 
91 DOČEKAL, Daniel. IHNed cituje falešného twitterového Karla Schwarzenberga, netuší, že je falešný. 
In: Lupa [online]. 15. 1. 2013 [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/ihned-cituje-
falesneho-twitteroveho-karla-schwarzenberga-aniz-by-tusili-ze-je-falesny/?labelsBox-
labelId=1062&do=labelsBox-switch. 
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Na závěr teoretické části bych chtěla skončit otázkou, zdali mohou být sociální 

média ohrožením žurnalistiky. Nadja Hahn ve své studii tvrdí, že sociální média nejsou 

revolucí, ale evolucí.92 Neznamenají přímé ohrožení pro jiná média, protože informace 

v nich jsou často neověřené a ve formě pouhých nahodilých výkřiků. Hahnová tvrdí, že 

zvládnutí sociálních médií je dovednost, která se dá srovnat s uměním vést rozhovor. 

Nové technologie sice pozměnily podobu novinářské práce, ale nemělo by se zapomínat 

na nutnost ctít i tradiční hodnoty, kterými jsou ověřování faktů, přesnost, objektivita a 

relevance.93 

                                                
92 HAHN, Nadja. What Good is Twitter?: The value of social media to publiservice journalism. London, 
2013. Výzkumná práce. London School of Economics and Political Science. 
93 Ibidem. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

3. Metodologická část 

3.1 Postup 

Cílem této diplomové práce je zkoumat, zdali čeští novináři používají sociální 

sítě Facebook, Twitter, YouTube a Google+ jako zdroje pro domácí zpravodajství, a 

pokud ano, v jakých souvislostech se tomu tak děje. Pro daný výzkum jsem proto 

vytipovala události, při kterých sociální sítě sehrály určitou roli, a na jejich příkladu 

jsem se pokusila prokázat, jestli média informace ze sociálních sítí využívají a jakým 

způsobem. Vzhledem k tomu, že se ve výzkumu zaměřuji na zkoumání většího 

množství mediálních obsahů za účelem získat jasná data, která je možné kvantifikovat, 

zvolila jsem metodu kvantitativní obsahové analýzy. Ta se pro podobné výzkumy 

většího množství textů jeví jako nejvhodnější.94 Při konstruování výzkumu jsem využila 

teoretického základu z knihy Metody výzkumu médií.95 

 

Nejprve jsem si určila deset výzkumných otázek a z nich vyplývající hypotézy, 

které budu v rámci výzkumu verifikovat nebo falzifikovat. Poté jsem určila základní 

výzkumný soubor médií, událostí a s nimi souvisejícího zkoumaného času. Ve 

výběrovém souboru jsem pak zohlednila především čtenost periodik a také jejich 

postavení v rámci seriózního či bulvárního zpravodajství a určila jsem kódovací 

jednotku výzkumu. Dále jsem zvažovala způsoby, jakými je možné výzkum provádět, 

tedy zdali je výhodnější využít elektronickou mediální databázi, nebo kombinaci 

internetového vyhledávání s archivem tištěných novin. Závěrem metodologické 

přípravy na výzkum pak bylo zpracování kódovací knihy, kterou budu při kódování 

v rámci výzkumu používat.  

 

                                                
94 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010, s. 100. 
95 Ibidem, s. 100–115. 
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3.1.1 Výzkumné otázky 

VO1: Používají čeští novináři sociální média jako zdroj pro domácí zpravodajství? 

VO2: Jakým způsobem je ze sociálních sítí zdrojováno? Formou citace, tlumočení 

názoru veřejnosti, upozornění na plánované veřejné akce, využívání multimediálního či 

obrazového materiálu? 

VO3: Které ze zkoumaných médií využívá sociálních sítí jako zdroje nejčastěji? 

VO4: Která sociální síť je jako zdroj nejpoužívanější? 

VO5: Která z analyzovaných událostí byla ze sociálních sítí zdrojována nejvíce? 

VO6: Využívají novináři sociálních médií jako zdroje, pokud potřebují tlumočit názor 

veřejnosti? Suplují jim sociální sítě anketu? 

VO7: Objevují se v domácím zpravodajství články, jejichž hlavním, či dokonce 

jediným zdrojem je některá ze sociálních sítí? 

VO8: Používali novináři sociální sítě jako zdroj citací občanů či veřejně známých osob, 

či jako zdroj pro oficiální vyjádření v souvislosti s analyzovanými událostmi? 

VO9: Je rozdíl mezi množstvím článků využívajících sociální média jako zdroje ve 

webové a tištěné verzi deníků? 

VO10: Rostla míra využití sociálních sítí jako zdroje pro domácí zpravodajství 

v souvislosti s časem? 

 

3.1.2 Hypotézy 

H1: Sociální sítě fungují pro novináře jako zdroj při událostech, které vzbuzují velkou 

pozornost veřejnosti. 

H2: Nejčastěji se v médiích používají sociální sítě pro tlumočení veřejného názoru či 

pro zdrojování multimediálních a obrazových obsahů. 

H3: Blesk a Mladá Fronta DNES využívají sociální média jako zdroj více než 

Hospodářské noviny. 

H4: Nejpoužívanějšími sociálními sítěmi v tomto ohledu jsou Facebook a YouTube. 

Twitter a Google+ média v souvislosti s danými událostmi využívala minimálně. 

H5: Sociální sítě byly jako zdroj použity u všech událostí. Nejvíce se objevovaly u kauz 

zmizení Anny Janatkové, přejmenování Letiště Praha a kauzy Davida Ratha. 

H6: Novináři často používají sociální sítě jako zdroj, který tlumočí názor většinové 

společnosti. Sociální sítě jim suplují anketu. 
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H7: V domácím zpravodajství se objevují i články, jejichž jediným zdrojem jsou 

sociální sítě. 

H8: Sociální sítě se při zkoumaných událostech příliš nepoužívaly jako zdroj pro 

oficiální vyjádření ani pro přímé citace. 

H9: Ve webové verzi zkoumaných deníků se zdroje v podobě sociálních médií objevují 

častěji než ve verzích tištěných. 

H10: Média používala v roce 2012 sociální sítě jako zdroj více než v letech 2010 a 

2011.  

 

3.2 Základní soubor 

 Výzkum jsem se rozhodla provést na článcích, které byly zveřejněny v 

celostátních denících a jejich webových verzích. Rozhodla jsem se pro analýzu článků, 

které se objevily pouze v domácím zpravodajství, a to proto, že výzkum se zaměřuje 

výhradně na aktuální domácí události, a je proto nepravděpodobné, že by se zmínky o 

nich vyskytovaly jinde než v domácí zpravodajské rubrice. Online verze novin jsem pak 

do výzkumu zahrnula především proto, abych porovnala, jestli se v nich zdrojování ze 

sociálních sítí objevuje častěji než v tištěných verzích deníků.  

 

Zkoumané období se odvíjí od jednotlivých událostí vybraných pro výzkum. 

Nezahrnula jsem do výzkumu události starší než z roku 2010, protože, jak jsem již 

zmiňovala v teoretické části, právě v roce 2010 se projevil nárůst popularity Facebooku 

a dalších zahraničních sociálních sítí v České republice, které jsou zároveň předmětem 

mé analýzy. Zkoumané události jsou rozvržené tak, aby spadaly do let 2010–2012, a 

bylo tak případně možné vysledovat i vývojovou perspektivu zdrojování ze sociálních 

sítí. Do výzkumu jsem zahrnula události, které se staly na území ČR a které vzbudily 

velký ohlas u veřejnosti, jde konkrétně o tyto (srovnáno chronologicky od nejstarší 

události): 

• Bleskové povodně v severních Čechách v srpnu 2010 – zkoumané období: 

srpen – září 2010 

• Zmizení Anny Janatkové – zkoumané období: říjen 2010 – březen 2011 

• Úmrtí Václava Havla – zkoumané období: prosinec 2011 – leden 2012 

• Přejmenování Letiště Praha na Letiště Václava Havla – zkoumané období: 

prosinec 2011 – leden 2012 
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• Kauza Davida Ratha – zkoumané období: květen – červen 2012 

 

Co se týče vybraných období, zohledňovala jsem vždy celé měsíce, vzhledem k tomu, 

že přes mediální databázi je výrazně snazší vyhledávat než v tištěných vydáních, 

omezení období na celé měsíce mi přišlo logičtější. Pokud se tedy událost (např. úmrtí 

V. Havla) stalo v půlce měsíce prosince, zadávala jsem datum od počátku měsíce. Pouze 

ve dvou případech se mi stalo, že se do výsledků vyhledávání dostal článek, který se 

zkoumaným tématem neměl souvislost (např. vyšel před událostí). Takový článek jsem 

nekódovala, přestože se objevil ve zkoumaném období.  

 

3.3 Výběrový soubor 

Z denního tisku, který je možné považovat v dané souvislosti za relevantní, tedy má 

celostátní pokrytí, má zpravodajskou rubriku věnovanou domácím událostem, vychází 

v tištěné i webové verzi a vycházel v analyzovaných obdobích, jsem se rozhodla vybrat 

následující dvojice deníků a jejich webů: 

 

• Blesk / blesk.cz 

• Mladá Fronta DNES / idnes.cz 

• Hospodářské noviny / iHNed.cz 

• Lidové noviny / lidovky.cz 

• Právo / novinky.cz 

 

Pro tato média jsem se rozhodla z následujících důvodů: Všechny deníky patří mezi 

celostátní noviny s větším nákladem a čteností než regionální či lokální periodika. 

Blesk, Mladá Fronta DNES a Právo patří dokonce mezi nejčtenější deníky v České 

republice (viz tabulka čtenosti níže), Hospodářské noviny patří sice ve čtenosti až na 

sedmou příčku, ale zde byla kritériem výběru především serióznost domácího 

zpravodajství. Blesk je oproti tomu možné považovat za zástupce bulvárního tisku, tedy 

noviny, které mají vysoký náklad, nápadný grafický styl, specifický (populární) obsah a 

stylizaci.96 Mladá Fronta DNES pak dle těchto kritérií stojí na pomezí mezi bulvárním a 

seriózním tiskem. Výběrový soubor je proto zvolen tak, aby zohledňoval jednak čtenost 

                                                
96 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 31. 
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deníků, ale zároveň i postihoval spektrum tisku od seriózního až po bulvární. Vybraná 

média také postihují spektrum médií na ose levice–pravice, kde Právo je levicovým 

deníkem a Mladá Fronta DNES novinami pravicovými, i když v souvislosti s tématem 

je politická orientace titulů spíše podružná.  

 

 

 

 

 

 

Kódovací jednotkou výzkumu jsem zvolila jeden článek, který obsahuje v souvislosti 

s danými událostmi zmínku o sociální síti Facebook, Twitter, YouTube či Google+. 

Sociální síť musí být v článku použita jako zdroj.  

 

3.4 Způsob výzkumu 

Při zvažování, jakým způsobem bych měla analýzu mediálních obsahů provádět, 

jsem měla na výběr ze dvou možností. Bylo možné analyzovat texty přímo v tištěných 

verzích novin v archivu a pro webové verze deníků využít online vyhledávání pomocí 

vyhledavače. Druhou možností bylo využití mediální databáze Newton Mediasearch, 

kde vyhledávání funguje podobně jako v online vyhledavači, tedy pomocí klíčových 

slov. Vzhledem k rozsahu výzkumu, rozmanitosti zkoumaných období a k možnosti 

využití jmen sociálních sítí jako klíčových slov jsem se rozhodla pro vyhledávání v 

elektronickém mediálním archivu Newton Mediasearch.  

 

Výhodou elektronické mediální databáze je, že při zpracování výsledků 

z databáze je menší pravděpodobnost, že bude nějaká zpráva přehlédnuta. Je možné také 

přesněji měřit rozsah článků na znaky, což v tištěných novinách není možné. 

Nevýhodou naopak je, že příspěvky v databázi se zobrazují bez fotografií, které se při 

analýze z tištěných novin počítají do rozsahu článku. Vzhledem k tomu, že se ale přímo 

                                                
97 GFK CZECH - MEDIAN. Media Projekt 2012: 1.1. 2012 – 17.12. 2012. [online] [cit. 2013-04-06]. 
Dostupné z: http://www.median.cz/docs/MP_2012_zprava.pdf 
 

Deník Čtenost Prodaný náklad 

Blesk (bez Nedělního Blesku) 1 223 305 272 

Mladá fronta DNES 804 206 098 

Právo 377 111 636 

Lidové noviny 209 41 346 

Hospodářské noviny 193 39 464 

Tabulka 1: Tabulka prodaných nákladů a čtenosti dle výzkumu Media Projekt v tis. osob97   
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nevěnuji prostoru, který byl v médiích věnován určitému tématu, není, dle mého názoru, 

natolik nutné rozsah fotografií zohledňovat. Snímky se sice v mediální databázi 

nezobrazují, ale u každého článku je poznámka o počtu fotografií a jejich zdrojích. 

Pokud tedy novináři využijí fotografii ze sociální sítě, v mediální databázi se tato 

informace objeví. V případě využití multimediálního obsahu například ze serveru 

YouTube, je možné článek dodatečně dohledat pomocí vyhledavače. V tištěných 

novinách pak využití multimediálních obsahů nepředpokládám.  

 

Při vlastním procesu vyhledávání jsem nastavila hledání pouze v analyzovaných 

médiích, abych zabránila možným chybám při větším množství výstupů z různých 

médií. Nastavila jsem si vždy také přesné období v měsících pro analýzu. 

Pro vyhledávání jsem používala tzv. vyhledávací fráze, protože jsem vždy hledala dvě 

a více slov. Vyhledávací fráze pak na příkladu zmizení Anny Janatkové vypadaly takto:  

• Anička AND Facebook 

• Anička AND Twitter 

• Anička AND Google+ 

• Anička AND YouTube 

• Anička AND "sociální sítě" 

• Janatková AND Facebook 

• Janatková AND Twitter 

• Janatková AND Google+ 

• Janatková AND YouTube 

• Janatková AND  "sociální sítě" 

 

Velkou výhodou vyhledávání přes Newton Mediasearch je, že služba zohledňuje 

skloňování slov, a hledá tedy i slova podobná těm, která jsou ve vyhledávací frázi. 

Pokud se tedy v článku objeví například věta „Svíčku za Aničku zapálily na Facebooku 

už desetitisíce lidí,“ databáze ji vyhledá bez problémů pomocí fráze Anička AND 

Facebook.  

 

Vzhledem k tomu, že jsem ve výzkumu chtěla porovnat také celkový počet 

článků k tématům s počtem článků, které byly zdrojovány ze sociálních sítí, vyhledávala 

jsem přes Newton Mediasearch v daných obdobích a daných médiích také klíčová slova 
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bez přidaného názvu sociální sítě. Narazila jsem ovšem na problém u tématu 

bleskových povodní v severních Čechách. Vyhledávání přes Newton Mediasearch na 

klíčové slovo povodeň vykazovalo abnormálně vysoké číslo, především u Mladé fronty 

Dnes, kde výsledek činil více než 1 000 výsledků, což bylo ve značném nepoměru 

k ostatním médiím, a obávala jsem se tedy zkreslení celkových výsledků. Do kódování 

jsem navíc zahrnovala pouze články referující o událostech v severočeském regionu, ale 

vyhledávání celkového počtu článků k tematice vykazovalo i články 

z moravskoslezského regionu či ze zahraničí, které pro mě nebyly relevantní. Jako 

řešení jsem v tomto případě zvolila užší specifikaci vyhledávacích frází, abych získala 

relevantní výsledky vztahující se pouze k článkům z daného regionu. Jako klíčová slova 

jsem v tomto případě zvolila jména nejpostiženějších obcí a jména konkrétních krajů. 

Specifikované vyhledávací fráze pak vypadaly takto:  

 

• Povodně AND bleskové 

• Povodně AND Chrastava AND NOT bleskové 

• Povodně AND Raspenava AND NOT bleskové AND NOT Chrastava 

• Povodně AND Frýdlant AND NOT bleskové AND NOT Chrastava AND NOT 

Raspenava 

• Povodně AND Hrádek AND NOT bleskové AND NOT Chrastava AND NOT 

Raspenava AND NOT Frýdlant 

• Povodně AND Liberecko AND NOT bleskové AND NOT Chrastava AND NOT 

Raspenava AND NOT Frýdlant AND NOT Hrádek 

• Povodně AND sever AND NOT bleskové AND NOT Chrastava AND NOT 

Raspenava AND NOT Frýdlant AND NOT Hrádek AND NOT Liberecko 

• Povodně AND Českolipsko AND NOT bleskové AND NOT Chrastava AND NOT 

Raspenava AND NOT Frýdlant AND NOT Hrádek AND NOT Liberecko AND 

NOT sever 

 

3.5 Kódovací kniha 

Základem výzkumu byla kódovací kniha o sedmnácti proměnných, které 

zohledňují předložené výzkumné otázky. Každá proměnná je nazvána Px, kde x je číslo 

proměnné v pořadí. Protože jsem výzkum prováděla sama, nebylo nutné zaznamenávat 
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proměnné zohledňující osobu kódovače, stejně tak nebylo nutné provádět zacvičování a 

rozsáhlejší pilotní výzkum pro zjištění reliability dat. Vzhledem k tomu, že jsem 

používala pouze výsledky z elektronické databáze na základě zadávání klíčových slov, 

nemusela jsem využívat ani metodu konstruovaného týdne či náhodného výběru čísel 

novin.  

 

V kódovací knize jsem záměrně zavedla dvě proměnné pro téma, a to proto, že 

se domnívám, že u témat přejmenování letiště a úmrtí Václava Havla budou často tato 

témata zmiňována dohromady. Zároveň je možné, že periodika zmíní i další případy 

využití sociálních sítí v souvislosti s daným článkem. Stejně tak volím dvě proměnné i 

pro zdroj, protože je možné, že jeden článek bude zdrojovat ze dvou sociálních sítí, více 

než dvě sociální sítě v jednom článku ale nepředpokládám. Protože analyzuji webové i 

tištěné verze stejných deníků, je možné, že se objeví překlápění obsahu a stejné články 

se budou objevovat v obou médiích. Každý takový článek jsem analyzovala jako 

samostatnou jednotku a zároveň jsem zahrnula do výsledků výzkumu i procento 

překlápěných článků. 
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4. Výsledky výzkumu 

4.1 Počty článků zdrojovaných ze sociálních sítí 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že čeští novináři sice používají sociální sítě 

jako zdroj, ale v nepříliš velké míře. Tradiční zdroje jsou pro zpravodajství stále stěžejní 

a sociální sítě v pozici zdroje se česká média teprve učí používat. Jak je patrné z grafu 1, 

pouze v malém počtu článků z celkového objemu textů, které ve zkoumaných médiích 

vyšly v souvislosti s danými tématy, byla některá ze sociálních sítí použita jako zdroj. 

Celkový objem článků po součtu činil 6 985 článků, z nichž pouze 142, tedy 2 %, 

obsahovalo informace získané ze sociálních sítí.  

 

 
Graf 1: Počet článků zdrojovaných z některé ze zkoumaných sociálních sítí 

 

4.1.1 Počet článků podle témat 

Pokud se zaměříme na počty článků zdrojovaných ze sociálních sítí podle 

jednotlivých témat, zjistíme, že u povodní v severočeském regionu, u kauzy Anička a u 

případu přejmenování ruzyňského letiště (Letiště Praha) na Letiště Václava Havla je 

počet článků okolo jedné desítky, konkrétně 6 článků u přejmenování letiště, 12 článků 

u kauzy Anička a 13 článků u tematiky bleskových povodní (viz tabulka 1). Zajímavější 

jsou z tohoto pohledu témata úmrtí Václava Havla a kauza exhejtmana Davida Ratha, 

které byly ze sociálních sítí zdrojovány mnohem více v poměru k ostatním tématům. U 
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úmrtí Havla jde o téměř 80 článků, u kauzy Rath byly sociální sítě použity jako zdroj ve 

více jak třech desítkách článků (viz tabulka 2).  
 

  Povodně Kauza Anička Úmrtí Havla Přejmenování letiště Kauza Rath 

Blesk 1 1 2 0 1 

Blesk.cz 3 1 6 0 3 

MFD 6 2 16 1 5 

idnes.cz 2 2 11 3 2 

HN 0 1 3 0 3 

iHNed.cz 0 0 8 1 5 

LN 0 3 8 0 1 

lidovky.cz 1 2 8 0 3 

Právo 0 0 2 0 2 

Novinky.cz 0 0 14 1 8 

 Celkem 13 12 78 6 33 

 

Tabulka 2: Počet článků zdrojovaných z některé ze zkoumaných sociálních sítí podle témat 

 

4.1.2 Počet článků podle médií 

Pokud se pak podíváme na srovnání celkového počtu článků a počtu článků 

s informacemi ze sociálních sítí v jednotlivých médiích podle témat, vidíme, že témata 

zatčení exhejtmana a poslance Davida Ratha a úmrtí Václava Havla byla sice ze 

sociálních sítí zdrojována nejvíce, ale v poměru k celkovému množství článků, které 

v médiích k těmto tématům vyšly, obě témata byla mediálně hodně exponována, jejich 

počet opět není příliš veliký (viz graf 2 až graf 6). Nejméně pak ze sociálních sítí bylo 

zdrojováno téma přejmenování ruzyňského letiště, kde se sociální sítě objevily jako 

zdroj pouze v šesti článcích. 

 

 
Graf 2 

 
Graf 3 
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Graf 4 

 
Graf 5 

 
Graf 6 

 

Téma přejmenování ruzyňského letiště pak bylo zmiňováno v souvislosti s úmrtím 

Václava Havla pouze dvakrát a stejně tak bylo úmrtí Václava Havla zmiňováno dvakrát, 

když bylo přejmenování letiště na pozici hlavního tématu. Nepotvrdil se tedy můj 

předpoklad, že témata budou často zmiňována dohromady. Grafy jsem ponechala 

v oddělených sloupcích – celkový počet článků, vůči počtu článků zdrojovaných ze 

sociálních sítí.  

 

Každé zkoumané médium využilo zdroje ze sociálních sítí alespoň jednou, jak je 

zřejmé z grafu číslo 7. Z předešlých grafů 2–6 navíc vyplývá, že v případě dvou událostí 

zdrojovala ze sociálních sítí všechna zkoumaná média. Jednalo se o kauzu zatčení 

Davida Ratha a úmrtí Václava Havla, kdy všechny tištěné deníky i jejich webové verze 

využily sociální sítě. Nejvíce používal sociální sítě jako zdroj, oproti hypotéze 

překvapivě, tištěný deník Mladá fronta DNES, kde bylo celkem 30 článků zdrojováno 

z alespoň jedné ze sociálních sítí. Za Mladou frontou DNES se pak umístily všechny 

webové verze deníků. Jako druhé v počtu zdrojů ze sociálních sítí se umístily 

Novinky.cz, které použily sociální média pro získání aktuálních informací do domácího 

zpravodajství celkem třiadvacetkrát. Webová verze Mladé fronty DNES – server 

idnes.cz – pak zdrojoval ze zkoumaných sociálních sítí ve dvaceti článcích. Za serverem 
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idnes.cz se pak umístily zbylé zpravodajské weby, které  využily sociálních sítí jako 

zdroje méně než patnáctkrát. IHNed.cz a lidovky.cz ve čtrnácti případech, blesk.cz pak 

třináctkrát. Nejméně pak tohoto zdroje využily celostátní deníky Lidové noviny, 

Hospodářské noviny, Blesk a Právo, Lidové noviny dvanáctkrát, Hospodářské noviny 

sedmkrát, Blesk pětkrát a nejméně ze všech Právo, pouze ve čtyřech článcích.  

 

 
Graf 7: Počet článků, ve kterých zkoumaná média zdrojovala z některé ze sociálních sítí 

 

Jak ukazuje tabulka 2, nejvíce co do počtu uveřejněných článků se zdroj 

v podobě sociálních sítí používal při informování o úmrtí bývalého prezidenta Václava 

Havla. U třech médií, která sociální sítě používala nejvíce – tedy u Mladé fronty DNES 

a serverů novinky.cz a idnes.cz – tvoří téma úmrtí exprezidenta více než polovinu všech 

článků zdrojovaných ze sociálních sítí. U v pořadí druhého nejvíce zdrojovaného tématu 

ze sociálních sítí, tedy u kauzy Rath, vykázaly největší počet zdrojovaných článků 

novinky.cz – celkem osm článků, poté deník Mladá Fronta DNES s pěti články a se 

třemi články pak online zpravodajské portály blesk.cz a lidovky.cz.  Zde je zajímavé 

podotknout, že server novinky.cz se v celkovém pořadí médií podle počtu článků 

zdrojovaných ze sociálních sítí umístil na druhém místě, přestože tímto způsobem 

zdrojoval pouze u třech chronologicky nejmladších témat – tedy úmrtí Havla, 

přejmenování letiště a kauzy Rath. U bleskových povodní a kauzy Anička nezdrojovaly 

novinky.cz ani deník Právo ze sociálních sítí vůbec. 
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4.2 Články dle skutečného rozsahu zdrojování ze sociálních sítí 

Ve výzkumu jsem se zaměřila i na skutečný rozsah obsahu převzatého ze 

sociálních sítí, dle tématu, data a média, ve kterém článek vyšel. Rozsah článku jsem 

měřila ve znacích a rozsah zdrojování pak označovala hodnotami 1 až 5, kde číslo 5 

byla pouze zmínka ze sociálních sítí v článku a číslo 1 značilo celý článek zdrojovaný 

ze sociálních sítí. Grafy jsou opět rozdělené podle témat jednak pro přehlednost a také 

kvůli velkému časovému rozpětí dvou let mezi nejmladší a nejstarší událostí.  

 

Graf číslo 8 znázorňuje rozsah textu zdrojovaného ze sociálních sítí v článcích, 

které obsahovaly tematiku bleskových povodní v severočeském regionu. Největší počet 

znaků u této tematiky vykázalo online zpravodajství blesk.cz, na druhém místě Mladá 

Fronta DNES a za ní server idnes.cz. Velký počet znaků u blesk.cz je způsoben 

kontinuálním online zpravodajstvím, které bylo 8. srpna 2010 na webu po minutách 

aktualizováno. Celý text online zpravodajství měl velikost téměř 27 tis. znaků a často 

využíval aktuální informace či nabídky pomoci, které se právě objevily na sociálních 

sítích, proto je patrný velký rozdíl mezi blesk.cz a ostatními médii.  

 

 
Graf 8: Rozsah zdrojování ze sociálních sítí u bleskových povodní dle počtu znaků a data 

 

Nejvíce se ze sociálních sítí zdrojovalo v první polovině srpna od 8.8.2010 do 

14.8.2010, kdy bouřky s následnými bleskovými záplavami sužovaly severočeskou 

oblast nejvíce. Tyto články obsahovaly často aktuální informace ze sociálních sítí, 

vzhledem k tomu, že do postižených oblastí nebyl snadný přístup. Články uveřejněné 

později byly zaměřené spíše na odstraňování následků a další pomoc postiženým 
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povodněmi. Bleskové povodně ze sociálních sítí zdrojovala polovina zkoumaných 

médií, co do rozsahu i počtu médií šlo více o weby než tištěné noviny. 

 

U grafu 9, který ukazuje rozsah zdrojování ze sociálních sítí u případu zmizení 

Anny Janatkové, vidíme, že nejvíce co do počtu znaků v tomto případě z některé ze 

sociálních sítí zdrojovaly Lidové noviny a idnes.cz, obě média přes 2 000 znaků. 

Největší objem zmínek ze sociálních sítí ve zpravodajství se objevoval ve druhé 

polovině října v rozmezí dat od 18.10.2010 do 27.10.2010, což kopíruje vývoj případu a 

pátrání po zmizelé školačce. Další nárůst zmínek ze sociálních sítí je pak možné vidět 

v druhé části grafu od 17.3.2011 do 23.3.2011, tedy poté, kdy bylo nalezeno tělo Anny 

Janatkové. Případ ze sociálních sítí nezdrojovala ani jednou pouze tři média – ihned.cz, 

Právo a novinky.cz.  

 

 
Graf 9: Rozsah zdrojování ze sociálních sítí u kauzy Anička dle počtu znaků a data 

 

Graf 10 zobrazuje rozsah převzatého a zdrojovaného obsahu ze sociálních sítí, 

který vyšel v médiích v souvislosti s úmrtím Václava Havla. Nejvíce článků, 27, v nichž 

byly využity zdroje v podobě sociálních sítí, vyšlo 18.12.2011, tedy v den Havlova 

úmrtí, kdy ze sociálních sítí zdrojovalo všech pět webových verzí deníků. Největší 

rozsah zdrojování ze sociálních sítí se v toto datum vyskytl u webů iHNed.cz, 

lidovky.cz a idnes.cz. Tištěné noviny v tento den ze sociálních sítí nezdrojovaly, protože 

připadl na neděli, kdy tisk nevychází. Ve dnech 19.12. a 20.12.2011 pak ze sociálních 

sítí zdrojovaly více tištěné deníky, nejvíce Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a 

Lidové noviny. Největší rozsah textu k tématu zdrojovala média ze sociálních sítí 
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v rozmezí dat 18.12. až 23.12.2011. Další texty k tématu obsahující některý ze zdrojů 

vyšly až po 30.12.2011 a rozsah zdrojování je zde minimální v poměru k předchozímu 

rozmezí dat. 

 

 
Graf 10: Rozsah zdrojování ze sociálních sítí u úmrtí V. Havla dle počtu znaků a data 

 
Téma přejmenování ruzyňského letiště bylo ze všech témat zdrojováno nejméně 

jak v počtu článků, tak i dle rozsahu (viz graf 11). Menšina, pouze čtyři z médií, využila 

v tomto případě sociální sítě jako zdroj. V největším rozsahu tak učinil web idnes.cz a 

tištěný deník Mladá fronta DNES. U serverů iHNed.cz a novinky.cz se pak objevily 

články zdrojované ze sociálních sítí, ale obsah, jehož zdrojem byla některá ze sociálních 

sítí, byl ve výrazně menším rozsahu. Články se začaly objevovat po 19.12.2011, kdy 

Fero Fenič vydal prohlášení s výzvou přejmenovat Letiště Praha na Letiště Václava 

Havla, a nepravidelně se objevovaly až do konce ledna.  

 

 
Graf 11: Rozsah zdrojování ze sociálních sítí u přejmenování Letiště Praha dle počtu znaků a data 
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Zajímavé je, že tři ze šesti článků obsahovaly zdrojování ze sociálních sítí 

v podobě odlišného názoru veřejnosti. Téma vzbudilo u části veřejnosti výrazně kladný 

ohlas, ale část Čechů byla proti přejmenování letiště. Na podporu odlišného názoru 

vznikaly například recesistické skupiny právě na sociálních sítích, především na 

Facebooku, které pak média citovala. Podrobněji se jednotlivým způsobům zdrojování 

věnuji v kapitole 4.3.3.  

 

Graf 12 znázorňující rozsah zdrojování ze sociálních sítí u kauzy Rath ukazuje, 

že tak jako u Havlova úmrtí všechna média využila sociální sítě během informování o 

této kauze. V největším rozsahu tak učinil server novinky.cz, který v den zatčení 

Ratha98 a následující tři dny poté vydal pokaždé minimálně jeden článek zdrojovaný ze 

sociálních sítí. Pro iHNed.cz bylo využití zdrojování ze sociálních sítí v tomto případě 

obzvláště rozsáhlé, 15. května takto server, dokonce jako jediný, zdrojoval v rozsahu 

větším než 6 500 znaků. V nejmenším rozsahu pak zdrojovaly tištěné deníky – nejméně 

ze všech Lidové noviny, Blesk a Právo.  

 

 
Graf 12: Rozsah zdrojování ze sociálních sítí u kauzy zatčení Davida Ratha dle počtu znaků a data 

 

Pokud srovnáme média podle celkového počtu článků a podle celkového rozsahu 

zdrojování ze sociálních sítí, zjistíme, že největší počet článků nutně nemusí znamenat 

největší rozsah textu zdrojovaného ze sociálních sítí. Pro porovnání znovu připojuji graf 

7 zohledňující počet článků, který konfrontuji s grafem 13 ilustrujícím rozsah textu, 

který byl ze sociálních sítí zdrojován. Z grafu 13 vyplývá, že přestože web iHNed.cz byl 

v počtu článků až na 4. místě, v rozsahu článků ze sociálních sítí významně vede nad 

                                                
98 Poslanec David Rath byl zatčen 15.5.2012. 
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ostatními médii. Větší skutečný rozsah zdrojování oproti počtu článků je u iHNed.cz 

způsoben tím, že médium celkem třikrát zdrojovalo celý text většího článku pouze ze 

sociálních sítí. Jednou šlo o téma Havel ve dvou dalších případech o téma Rath a ve 

všech třech případech byl hlavním zdrojem Twitter. 

 

 
Graf 7: Zdrojování ze sociálních sítí podle počtu článků 

 

 

 
Graf 13: Zdrojování ze sociálních sítí podle médií a rozsahu ve znacích 

 

Oproti tomu Mladá fronta, která v porovnání s ostatními médii měla větší počet 

článků zdrojovaných ze sociálních sítí, je ve skutečném rozsahu až na 4. místě. 

Novinky.cz a idnes.cz mají stejné pořadí v počtu článků i rozsahu zdrojování. 

Novinky.cz zdrojovaly tak jako iHNed.cz tři celé články pouze ze sociálních sítí, 

idnes.cz pak dva celé články. Zajímavé je zde uvést, že nejvíce článků, u nichž byly 

zdrojem pouze sociální sítě, má server lidovky.cz – čtyři články. Jejich celkový rozsah 

ale není tak velký jako u iHNed.cz (10 360 znaků u iHNed.cz oproti 6 914 znakům u 

serveru lidovky.cz). Většina deníků je ve srovnání na shodné pozici – nejmenší objem 
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textu zdrojovaného z některé ze sociálních sítí i počet článků měly Právo, Blesk, 

Hospodářské noviny a Lidové noviny.  

 

4.3 Nejpoužívanější sociální sítě jako zdroj pro domácí 
zpravodajství 

Ve svém výzkumu jsem se kromě rozsahu zdrojování a počtu článků zaměřila 

také na to, které ze sociálních sítí jsou v tomto směru médii nejpoužívanější. 

V kódování jsem postupovala tak, že jsem vytvořila dvě proměnné (zdroj 1 a zdroj 2) 

pro případ, že by se pro zdrojování používalo více sociálních sítí. Postupovala jsem tak, 

že za zdroj 1 jsem považovala tu sociální síť, ze které bylo zdrojováno více (byla 

v článku vícekrát zmíněna), pokud nebylo možné rozlišit, který zdroj byl použit 

vícekrát, postupovala jsem tak, že jsem jako zdroj 1 zvolila síť, která byla v článku 

zmíněna jako první. Následující graf 14 ukazuje, které sociální sítě byly nejčastěji 

použity jako hlavní zdroj dle jednotlivých témat.  

 

 
Graf 14: Zdrojování ze sociálních sítí podle médií a rozsahu ve znacích 

 

Z grafického znázornění nejpoužívanějších zdrojů vyplývá, že média pro 

všechny dané události nejčastěji používala jako zdroj Facebook. Celkem 84krát byla 

tato sociální síť uvedena jako zdroj 1. Druhou nejvyužívanější sociální sítí byl Twitter, 

který byl celkem 32krát uveden jako zdroj 1. Nejčastěji byl jako zdroj zaznamenán u 

úmrtí Václava Havla a u kauzy Rath. Naopak vůbec nebyl Twitter využit jako hlavní 

zdroj u povodní a přejmenování letiště. Média často při zdrojování zmiňovala také 

pouze obecný název „sociální sítě“ namísto konkrétního názvu zdroje, což byl i případ 
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20 článků, kde byly sociální sítě zmíněny jako zdroj 1 či jediný zdroj. Nejméně pak 

média využila síť YouTube, a to pouze v šesti případech. Poslední sledovaná síť 

Google+ nebyla médii použita ani v jednom článku.  

 

4.3.1 Zdrojování z více než jedné sociální sítě  

Pokud pak porovnáme, kolikrát bylo zdrojováno z více než jedné sociální sítě, je 

patrné, že často byla použita pouze jedna sociální síť jako zdroj a žádná další již 

zmiňována nebyla (viz graf 15). Například nejpoužívanější síť Facebook byla v 72 

případech použita jako zdroj samostatně, v sedmi případech novináři kombinovali 

Facebook s YouTube, nejčastěji pro vložení multimediálního obsahu nahraného na této 

sociální síti, ve čtyřech případech odkázali na zdroj 2 jako na „sociální sítě“ a pouze 

třikrát s Facebookem využili souběžně  

 
Graf 15: Sociální sítě v kombinaci 

 

Twitter byl jako jediný zdroj použit ve 23 článcích, pětkrát byl kombinován 

s Facebookem, třikrát s obecným pojmem sociální sítě a pouze jednou byl u zdroje 

z Twitteru použit YouTube. Jak jsem zmiňovala výše, „sociální sítě“ byly často použity 

jako jediný zdroj – pouze u čtyř článků bylo obecné pojmenování využito v kombinaci 

s jinou sítí. Obecný název „sociální sítě“ nejčastěji používal deník Blesk a jeho webová 

verze blesk.cz – celkem v sedmi případech z dvaceti. Pravděpodobné vysvětlení pro 

používání obecného názvu je starší čtenářská základna Blesku, pro kterou nemusí být 

konkrétní sociální sítě známé. YouTube, pokud byl použit jako zdroj 1, nebyl nikdy 

kombinován s jinou sítí. Jak již bylo zmíněno v metodologii, nepředpokládala jsem 
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využití více než dvou sociálních sítí jako zdroje v jednom článku. Tento předpoklad se 

při zkoumání a kódování článků potvrdil.  

 

4.3.2 Zdrojování z Facebooku a Twitteru dle médií 

Zaměříme-li se na to, jaká média nejčastěji zdrojovala ze dvou 

nejpoužívanějších zdrojů ze sociálních sítí – tedy Facebooku a Twitteru – zjistíme, že 

využívání sociálních sítí se dle médií velmi různí (viz graf 16 a 17). Kupříkladu 

Facebook se nejvíce objevoval jako hlavní zdroj v Mladé frontě a její webové verzi, na 

serveru idnes.cz, a to celkem v 39 případech. Zajímavé je, že tištěná verze deníku 

využívala zdrojování z Facebooku více než internetová verze deníku, což bylo patrné i v 

počtu článků (viz graf 7). Oproti tomu Twitter použily Mladá fronta a idnes.cz jako 

hlavní zdroj minimálně – Mladá fronta pouze jedenkrát a idnes.cz čtyřikrát. Na 2. až 5. 

místě v používání Facebooku se pak umístila většina, 4 z 5, online zpravodajských 

portálů. Pouze blesk.cz skončil až na 7. pozici za deníkem Hospodářské noviny. V 

případě Facebooku tedy lze říci, že ho častěji využívaly online verze deníků, přestože na 

prvním místě ve zdrojování je deník Mladá fronta. 

 

 

 
Graf 16: Jaká média využívala Facebook

 
Graf 17: Jaká média využívala Twitter 
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Co se týče sociální sítě Twitter, nejčastěji ji jako zdroj používal také tištěný 

deník Lidové noviny – celkem sedmkrát. Na dalších pozicích, konkrétně na 2. až 6. 

místě, se umístily všechny zkoumané online deníky. I v případě Twitteru je tedy možné 

tvrdit, že ho online zpravodajství využívalo jako zdroj více než zpravodajství v denním 

tisku, přestože i zde se na prvním místě umístil tištěný deník. 

 

4.3.3 Způsoby zdrojování za sociálních sítí 

Další část obsahové analýzy článků za účelem zjištění využívání sociálních sítí 

domácím zpravodajstvím jsem zaměřila také na způsoby, jakými česká média sociální 

sítě využila v případě zkoumaných událostí. Sestavila jsem přehled sedmi možných 

způsobů využití sociálních sítí, které dle mého názoru média mohla nejčastěji využívat. 

Jednalo se o citace uživatelů nebo známých osob – v tomto případě jsem se zaměřila na 

citování konkrétní osoby či anonymního uživatele sociálních sítí v článku nebo 

v případě známé osoby na citaci z oficiálního profilu takové osoby. Za známé osoby 

jsem považovala takové osoby, které jsou veřejně známé, ale nezastávají úřad či 

instituci. Šlo například o zpěváky či umělce. 

 

Za oficiální vyjádření jsem ve výzkumu považovala každou citaci osoby, která 

zastává nějaký úřad či veřejnou funkci či přímo citaci úřadu bez uvedení osoby. 

Konkrétně šlo například o poslance, zástupce měst a obcí (starosty, primátory atd.) či 

vládní představitele. Názor veřejnosti jsem brala jako vyjádření veřejnosti k určité 

problematice nebo přímo sběr více názorů od uživatelů sociálních sítí (simulace ankety). 

Pokud tedy bylo citováno více osob ze sociálních sítí, které vyjadřovaly podporu 

určitému tématu či byly v opozici k danému tématu, brala jsem takové vyjádření jako 

citaci uživatele, ale i jako vyjádření názoru veřejnosti. Pod kategorii akce byly zahrnuty 

všechny příspěvky, které zahrnovaly informování o konání určitých akcí, ať již 

fyzických, či virtuálních, ke kterým se lidé svolávali přes sociální sítě a média o nich 

takto referovala. Multimediální obsah zahrnoval videa ze sociálních sítí a obrazový 

obsah fotografie, kresby či montáže.  
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4.3.4 Názor veřejnosti 

Graf 18 ukazuje, jakým způsobem média ze sociálních sítí zdrojovala nejčastěji. 

Je zřejmé, že nejvíce používala média sociální sítě pro tlumočení názoru veřejnosti. 

Celkem 68 článků bylo ohodnoceno, že obsahují vyjádření názoru veřejnosti ze 

sociálních sítí. Veřejnost média nejčastěji tlumočila v případě úmrtí Václava Havla. Šlo 

o vyjádření smutku nad smrtí exprezidenta či vznik nejrůznějších skupin na Facebooku, 

například na podporu výstavby pomníku V. Havla. Vyjádření veřejnosti média také 

často využila v případě názorů na přejmenování veřejných míst ve městech v České 

republice. Konkrétně byly často citovány postoje – jak pozitivní, tak negativní – 

k přejmenování náměstí Svobody v Hradci Králové na náměstí Václava Havla. U 

případu zmizení Anny Janatkové pak média zmiňovala například vznik facebookových 

skupin pomáhajících při hledání po ztracené dívce, u případu Rath se zase často 

objevovaly zmínky o ohlasu na sociálních sítích, které zatčení vyvolalo. Jednalo se 

především o ironické či vtipné poznámky k dané situaci.  

 

 
Graf 18: Nejčastější způsoby zdrojování ze sociálních sítí 

 

4.3.5 Citace uživatelů  

Přesně o polovinu méně článků než v případě názoru veřejnosti – tedy 34 článků 

– obsahovalo citace uživatelů ze sociálních sítí, 18 článků pak dokonce obsahovalo více 

než dvě citace uživatelů. Nejčastěji šlo opět o reakce na úmrtí V. Havla, citace uživatelů 

se objevily ve třinácti článcích. Server iHNed.cz použil například citace uživatelů 

z Facebooku a Twitteru včetně názorů, které čtenáři zaslali přímo do redakce. 

Novinky.cz a lidovky.cz použily pro články také citace zahraničních uživatelů Twitteru, 
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protože téma vzbudilo značný ohlas i v zahraničí. Častěji, ve článcích celkem devětkrát, 

se také konkrétní uživatelé citovali v případě zatčení Davida Ratha, šlo opět především 

o vtipné reakce, ale také o citace z recesistických skupin, které hlásaly podporu Rathovi. 

Objevily se i komentáře zaslané v reálném čase během Rathovy obhajoby v Poslanecké 

sněmovně. Rathovo vystoupení ve sněmovně totiž u uživatelů často vzbudilo negativní 

či posměšné reakce. V šesti případech pak média citovala uživatele v případě povodní, 

jednalo se zejména o informace, jak momentálně vypadá situace v postižených 

oblastech, ale média tlumočila také nabídky pomoci od lidí, například nabídku oblečení, 

potravin či ubytování. U přejmenování letiště média citovala názory konkrétních 

uživatelů čtyřikrát a u případu Anny Janatkové pouze dvakrát.  

 

4.3.6 Citace známých osob  

Citace známých osob se objevily pouze u třech témat, a to úmrtí Havla, kauzy 

Rath a přejmenování letiště. Média použila citace známých osob ve 27 článcích, v deseti 

z nich se pak objevily dvě a více citací. V případě Havlovy smrti se objevilo široké 

spektrum citací známých osob počínaje jeho bývalým tajemníkem Vladimírem 

Hanzelem,99 který zprávu jako první uveřejnil na svém facebookovém profilu. K úmrtí 

se dále na sociálních sítích, především na Twitteru, vyjadřovaly osobnosti zahraniční 

kulturní scény, například hudebníci Glen Hansard či Lou Reed, spisovatel Salman 

Rushdie či herečka Mia Farrow, ale také například kubánští disidenti. V případě 

přejmenování letiště byla v souvislosti s úmrtím opětovně uvedena citace bývalého 

tajemníka o času Havlova úmrtí, nelze tedy tuto citaci považovat za vztahující se přímo 

k tématu přejmenování letiště.  

 

U kauzy Rath se také několikrát vyskytly citace známých osob, konkrétně 

v osmi článcích. Ve dvou případech byly citace převzaty z Twitteru, v ostatních 

případech z Facebooku. Názor ke kauze Rath „tweetoval“ například Erik Tabery, 

šéfredaktor časopisu Respekt, Patrik Zandl, bývalý šéfredaktor serveru lupa.cz, či 

redaktor Kamil Fila. Ke kauze se svým facebookovým postem vyjádřil také zpěvák 

Tomáš Klus, který složil píseň s názvem Iniciativní reagující na aktuální politickou 

situaci. Média tento počin komentovala právě pomocí Klusova oficiálního Facebooku.  

                                                
99 Vzhledem k faktu, že se v době Havlova úmrtí jednalo již o bývalého tajemníka, nehodnotila jsem tuto 
citaci jako oficiální vyjádření.  
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4.3.7 Oficiální vyjádření ze sociálních sítí 

Ve stejném množství, také ve 27 článcích, byla použita oficiální vyjádření 

převzatá ze sociálních sítí. Pouze dvakrát média použila dvě a více oficiálních vyjádření 

v jednom článku. Oficiální vyjádření ze sociálních sítí se objevila také u třech 

zkoumaných témat – kromě úmrtí Havla a zatčení Ratha také jedenkrát v případě 

povodní, kdy byl k aktuální situaci citován primátor Liberce z oficiálního profilu. 

Rozmanitá oficiální vyjádření česká i zahraniční se objevila v souvislosti s Havlem, šlo 

buď o vyjádření k úmrtí – to komentoval prostřednictví Twitteru například britský 

premiér David Cameron, ministr zahraničí Velké Británie Wiliam Hague a Švédska Carl 

Bildt nebo polské předsednictví EU. Při příležitosti diskuze o přejmenování veřejných 

míst po Havlovi média několikrát využila vyjádření hradeckého exprimátora a 

zastupitele Martina Dvořáka k přejmenování náměstí Svobody. Byla také použita 

oficiální vyjádření k účasti na pohřbu – účast Nicolase Sarkozyho prostřednictví 

Twitteru potvrdil například Elysejský palác, citaci pak česká média převzala. Tato 

citace se objevila dokonce v šesti médiích, šlo o novinky.cz, lidovky.cz, blesk.cz, 

iHNed.cz, idnes.cz a Lidové noviny.  

 

Ke kauze Rath se na sociálních sítích oficiálně vyjadřovali především čeští 

političtí představitelé, ale i samotný zatčený poslanec David Rath. Celkem se objevily 

čtyři oficiální výroky v souvislosti s kauzou, komentoval ji například Jaroslav Foldyna, 

poslanec ČSSD, či Kateřina Konečná – poslankyně za KSČM. Rath pak zveřejnil 

prostřednictvím svých spolupracovníků na facebookovém profilu, že chce změnit 

zákon, aby byly zmírněny vazební podmínky.  

 

4.3.8 Informace o akcích ze sociálních sítí 

Informace o konání akcí převzaté ze sociálních sítí se ve článcích objevily 

celkem 26krát. Ve 25 případech šlo o spontánní akce k úmrtí Václava Havla. Veřejnost 

se proštřednictvím sociálních sítí svolávala k uctění památky na náměstích, zapálení 

svíček za Havla atp. Objevilo se také pozvání ze strany umělců na spolupráci při 

vytváření voskového srdce ze svíček, které lidé zapálili na Václavském náměstí ve 

dnech po Havlově úmrtí. Umělci prostřednictvím Facebooku svolávali dobrovolníky, 
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kteří by jim s výrobou pomohli. V jednom případě šlo o akci v souvislosti s případem 

zmizení Anny Janatkové, respektive s nálezem jejího těla. Na Facebooku se objevila 

skupina svolávající veřejnost k zapálení svíčky za Aničku, idnes.cz o této iniciativě 

informovalo, protože se k ní připojilo několik tisíc uživatelů Facebooku.  

 

4.3.9 Multimédia a obrazový materiál převzatý ze sociálních sítí 

Pouze dvě ze sledovaných médií použila zdrojování multimediálního obsahu ze 

sociálních sítí. V případě serveru blesk.cz šlo o tři uživatelská videa k tematice povodní 

v severočeském regionu a jedno video ke kauze Rath, konkrétně byla zveřejněna 

písnička z večerníčku „Tak nám chytli zlodějíčka“. Další médium, které multimédia 

zdrojovalo, byly novinky.cz – všechna čtyři zveřejněná videa byla k tematice úmrtí 

Václava Havla. Jednou šlo o píseň Motlitba pro Martu, třikrát pak o video 

s momentkami z Havlova života, které vytvořil přímo server novinky.cz. Veškerá 

zdrojovaná multimédia byla tedy ve formě videí a všechna byla převzata ze serveru 

YouTube.  

 

Obrazový materiál byl u zkoumaných událostí ze sociálních sítí zdrojován 

celkem patnáctkrát a více než polovina – šest ze sledovaných médií – takto obrazový 

materiál alespoň jednou zdrojovala. Fotografie nebo jiný obrazový materiál pak ze 

sociálních sítí vůbec nepřebíraly Hospodářské noviny, Lidové noviny, lidovky.cz a 

Právo. Nejvíce ze všech médií, celkem v pěti případech, použily obrazový materiál ze 

sociálních sítí novinky.cz, vždy šlo o fotomontáže a vtipné fotografie od uživatelů ke 

kauze Rath. K tomuto tématu byly použity fotomontáže ze sociálních sítí celkem 

jedenáctkrát. Zbylé čtyři případy použití obrazového materiálu byly u kauzy Anička – 

jedenkrát fotografie vytvořená z videa na YouTube publikovaná deníkem Blesk, úmrtí 

Havla – jedenkrát fotografie převzatá z Facebooku, a u povodní – dvě uživatelské 

fotografie ze zasažených míst zdrojované z Facebooku.  

 

4.3.10 Překlápění obsahu – shovelware  

V rámci kódování článků z tisku jsem měla vytvořenu i proměnnou, která 

zohledňovala, zdali se článek kromě tisku objevil také v online verzi deníku a jednalo se 
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tedy o překlápění obsahu, tzv. shovelware100. Překlápění obsahu se mi podařilo zjistit 

pouze u sedmi článků ze 142 kódovaných (viz graf 19). Online článek do tištěné verze 

překlopily čtyři deníky: Blesk, Mladá fronta, Lidové noviny a Právo. U třech článků byl 

text v tištěné verzi výrazně zkrácen oproti verzi online.  

 

 
Graf 19: Shovelware u online článků 

 

Články v tisku byly také publikovány až den poté co vyšla online verze. Alespoň 

jeden překlopený článek se vyskytl u každého tématu. Nejvíce, dva překlopené články, 

se pak objevily u témat úmrtí V. Havla a kauzy D. Ratha. Ve výzkumných otázkách 

jsem se ptala také po množství zdrojování ze sociálních sítí v online a tištěném 

zpravodajství. Jak již vyplynulo ze srovnání počtu článků u jednotlivých médií, ze 

sociálních sítí zdrojovaly jak tištěné deníky, tak online média. V případě online médií se 

ale ukázalo, že ze sociálních sítí zdrojovala o něco více – 84 kódovaných článků bylo 

publikováno na online platformách a 58 vyšlo v tištěných verzích novin.  

 

 

Závěr 
Kvantitativní obsahovou analýzou vytipovaných článků v celkem pěti tištěných 

denících a jejich pěti webových verzích se podařilo prokázat, že domácí zpravodajství 

těchto médií využívá sociální sítě jako zdroj, i když prozatím v menší míře. Při 

                                                
100 Překlápění obsahu z jednoho do druhého typu média. WASCHKOVÁ-CÍSAŘOVÁ, Lenka. Proměna 
tradiční žurnalistiky a online žurnalistika. In: ČUŘÍK, Jaroslav a Rudolf BURGR. Nové trendy v médiích. 
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 12. 
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porovnání celkového počtu článků, které k tématům vyšly, a celkového počtu článků, 

k jejichž napsání byly jako zdroj použity i sociální sítě, činil počet článků zdrojovaných 

alespoň částečně ze sociálních sítí pouhé 2 %. V metodologické části jsem určila deset 

výzkumných otázek a deset hypotéz, ze kterých po výzkumu vyplynuly následující 

závěry: 

 

H1: Sociální sítě fungují pro novináře jako zdroj při událostech, které vzbuzují 

velkou pozornost veřejnosti. Podařilo se prokázat, že v souvislosti s danými událostmi 

média skutečně sociální sítě jako zdroj používala, i když pro ně nehrála roli stěžejního 

zdroje. Na základě výsledků lze tvrdit, že média používají sociální sítě v případě, že 

chtějí téma doplnit o další informace, které mohou být zajímavé pro čtenáře. 

 

H2: Nejčastěji se v médiích používají sociální sítě pro tlumočení veřejného 

názoru či pro zdrojování multimediálních a obrazových obsahů. Analýza jednotlivých 

článků ukázala, že tlumočení názoru veřejnosti, ať již se jednalo o zveřejňování 

rozdílných názorů, které u veřejnosti panují, či publikování informací o vzniku skupin 

na sociálních sítích, především Facebooku, které vyjadřují podporu či naopak protest 

proti nejrůznějším iniciativám, média používají nejčastěji ze všech způsobů zdrojování. 

Téměř u poloviny analyzovaných článků bylo vyhodnoceno, že obsahují názor 

veřejnosti získaný na sociálních sítích. Oproti předpokladu média naopak téměř vůbec 

nezdrojovala obrazový či multimediální materiál ze sociálních sítí. Videa byla převzata 

pouze v sedmi případech, obrazový materiál pak patnáctkrát, především při kauze Rath, 

kdy média zveřejňovala fotomontáže od čtenářů. 

 

H3: Blesk/blesk.cz a Mladá fronta DNES/idnes.cz využívají sociální média jako 

zdroj více než Hospodářské noviny/iHNed.cz. Tato hypotéza se nepotvrdila ani 

nevyvrátila. Mladá Fronta DNES používala v daných souvislostech sociální sítě více 

než Blesk i jeho webová mutace blesk.cz co do rozsahu i do počtu článků. V počtu 

článků byla MFD na prvním místě, blesk.cz na 6. místě a Blesk na 9. místě. Podobné to 

bylo i v případě rozsahu článků, kdy MFD zdrojovala ze sociálních sítí větší rozsah 

textu než Blesk i blesk.cz. Problematičtější je situace u Hospodářských novin a 

iHNed.cz. Oproti původní domněnce, že Hospodářské noviny a iHNed.cz budou 

sociální sítě využívat minimálně, se ukázalo, že iHNed.cz skončilo v rozsahu 

skutečného zdrojovaného materiálu ze sociálních sítí na prvním místě, protože 
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uveřejnilo několik článků zdrojovaných pouze z některé ze sociálních sítí. V počtu 

článků byl iHNed.cz čtvrtý. Hospodářské noviny se pak umístily v rozsahu i počtu na 8. 

místě. Lze tedy říci, že MFD zdrojovala více článků ze sociálních sítí, ale větší rozsah 

materiálu získaného mezi uživateli sociálních sítí publikoval server iHNed.cz. 

 

H4: Nejpoužívanějšími sociálními sítěmi v tomto ohledu jsou Facebook a 

YouTube. Twitter a Google+ média v souvislosti s danými událostmi využívala 

minimálně. Analýza článků ukázala, že Facebook byl opravdu nejvyužívanější sociální 

sítí, z hlediska zdrojování se objevil jako hlavní zdroj v 84 článcích. Všechna sledovaná 

média ho využila více než jednou. Oproti tomu YouTube byl používán minimálně jako 

hlavní i jako doplňující zdroj, celkem byl YouTube uveden u čtrnácti článků – šestkrát 

jako hlavní zdroj, osmkrát jako doplňkový. Média naopak používala Twitter jako 

druhou nejčastější sociální síť pro získání informací, kromě Blesku ho alespoň jednou 

využila všechna zkoumaná média. Hlavním zdrojem byl Twitter dokonce 32krát, 

doplňkovým pak třikrát. Nelze tedy říci, že by média často kombinovala Facebook 

s Twitterem či naopak.  

 

H5: Sociální sítě byly jako zdroj použity u všech událostí. Nejvíce se objevovaly 

u kauz zmizení Anny Janatkové, přejmenování Letiště Praha a kauzy Davida Ratha. 

Analýza článků ukázala, že sociální sítě byly použity u všech událostí jako zdroj. 

Největší počet článků zdrojovaných ze sociálních sítí se objevil u úmrtí Václava Havla a 

u kauzy Davida Ratha. Zmizení Anny Janatkové a přejmenování letiště byly naopak ze 

sociálních sítí zdrojovány nejméně.  

 

H6: Novináři často používají sociální sítě jako zdroj, který tlumočí názor 

většinové společnosti. Sociální sítě jim suplují anketu. Použití sociálních sítí jako zdroje 

pro tlumočení názoru veřejnosti se prokázalo v 68 článcích, což bylo nejvíce ze všech 

způsobů zdrojování. Například u tematiky úmrtí Václava Havla média přinášela názory 

lidí ze sociálních sítí, referovala o spontánních shromážděních svolaných 

prostřednictvím sociálních sítí, vzniku skupin na Facebooku určených na uctění 

památky exprezidenta atp. 

 

H7: V domácím zpravodajství se objevují i články, jejichž jediným zdrojem jsou 

sociální sítě. Prokázalo se, že ve zpravodajství se skutečně objevovaly články, jejichž 
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jediným zdrojem byla některá ze sociálních sítí. Lidovky.cz zdrojovaly výhradně ze 

sociálních sítí čtyři články, novinky.cz a iHNed.cz po třech článcích, idnes.cz pak dva 

články. Nejvíce článků, jejichž obsah byl celý převzat ze sociálních sítí, se objevilo 

k tématu úmrtí V. Havla (9) a kauzy D. Ratha (8). Dva celé články ze sociálních sítí 

byly i u tématu zmizení Anny Janatkové.  

 

H8: Sociální sítě se při zkoumaných událostech příliš nepoužívaly jako zdroj pro 

oficiální vyjádření ani pro přímé citace. Tato hypotéza byla výzkumem zcela 

vyvrácena. Média používala oficiální vyjádření a citace známých osob poměrně často, 

citace i oficiální vyjádření ve shodné míře. Citace známých osob se objevily ve 27 

článcích, v deseti z nich se pak objevily dvě a více citací. V případě Havlovy smrti se 

například objevilo široké spektrum citací známých osob počínaje jeho bývalým 

tajemníkem Vladimírem Hanzelem, který zprávu jako první uveřejnil na svém 

facebookovém profilu. Dalším tématem s výskytem citací známých osob byla kauza 

Rath. Ve stejném množství, také ve 27 článcích, byla použita oficiální vyjádření 

převzatá ze sociálních sítí. Pouze dvakrát ale média použila dvou a více oficiálních 

vyjádření v jednom článku. Oficiální vyjádření ze sociálních sítí se objevila u tří 

zkoumaných témat – kromě úmrtí Havla a zatčení Ratha také jedenkrát v případě 

povodní, kdy byl k aktuální situaci citován primátor Liberce z oficiálního profilu. 

 

H9: Ve webové verzi zkoumaných deníků se zdroje v podobě sociálních médií 

objevují častěji než ve verzích tištěných. Potvrdilo se, že online verze deníků skutečně 

zdrojovaly ze sociálních sítí častěji – cekem 84 kódovaných článků bylo publikováno na 

online platformách. Tištěné deníky ale použily tyto zdroje také často, celkem 58 článků 

zdrojovaných alespoň částečně ze sociálních sítí vyšlo v tištěných verzích novin. 

 

H10: Média používala v roce 2012 sociální sítě jako zdroj více než v letech 2010 

a 2011. Tuto hypotézu se nepodařilo zcela ověřit ani vyvrátit. Množství článků nebylo 

tak rozsáhlé, aby bylo možné přesvědčivě tvrdit, že existují velké rozdíly mezi 

jednotlivými lety při zdrojování ze sociálních sítí. Je možné říci, že události z let 2010 – 

tedy povodně a začátek kauzy Anny Janatkové – byly obecně zdrojovány ze sociálních 

sítí méně. Naopak kauza Rath, která se v médiích objevila v květnu 2012, a je tedy 

nejmladší, byla druhým nejzdrojovanějším tématem. Úmrtí Václava Havla a články 
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k němu pak spadají na konec roku 2011 a tato událost byla ze sociálních sítí zdrojována 

vůbec nejvíce.  

 

Výzkum ukázal, že sociální sítě mohou sloužit jako zdroj pro česká média, i 

když je pravděpodobné, že jejich používání není tak časté jako v zahraničních médiích, 

například v USA. Přínosným navázáním na tuto práci a zároveň obohacením tématu by 

tedy mohlo být porovnání rozsahu zdrojování ze sociálních sítí u českých a zahraničních 

médií. V USA patrně média mnohem častěji využívají například oficiální vyjádření ze 

sítě Twitter či sociální sítě používají k informování při aktuálních a vyvíjejících se 

událostech, tento příklad dobře ilustruje například nedávný teroristický útok v Bostonu, 

kdy média přebírala množství informací včetně oficiálních vyjádření bostonské policie 

právě z Twitteru. Tuzemská média se prozatím drží spíše osvědčených zdrojů, které se 

nacházejí mimo sociální sítě. Svědčí o tom i poměr článků, v nichž byla některá sociální 

síť využita jako zdroj, ke všem článkům zveřejněným k tématům.  

 

 

Summary 
This diploma thesis deals with the topic of social networks in a role of 

information source for print and online media. Quantitative content analysis was 

conducted to prove whether Czech daily newspapers and their online non-subscription 

news platforms use social networks - Facebook, Twitter, YouTube and Google+ - as a 

source of information for national news. In a whole ten media outlets were examined, 5 

dailies with national coverage and five related online news platforms. Five highly 

exposed events ranging from August 2010 to June 2012 were identified and their media 

coverage was analysed in selected media during the research using online clipping 

database to search for suitable keywords in articles (name of social network and 

keywords for each event). The events examined were: floods in Northern Bohemia 

region in 2010, search for missing schoolgirl in 2010-2011, death of Czech former 

president Václav Havel in December 2011, Prague airport renaming, corruption case 

and arrest of David Rath – Member of Czech Parliament – in May 2012. During the 

research 142 articles were coded, each of them including at least one type of social 

network sourcing.  
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The main research focus relied on number of articles with embedded social 

network source as compared to overall number of articles related to each topic and 

frequency of using particular social networks as a source. The research also dealt with 

the amount of sourcing in articles, types of sourcing (e.g. quotations, official statements, 

public opinions etc.) and online articles shovelware. It was proven that Czech print and 

online media used social media sources to inform about each of selected events. 

Facebook was the most utilized social network for sourcing during the events followed 

by Twitter. Nevertheless, Google+ has never been used by Czech media during the 

research period. Although it was not originally expected, the results showed Czech 

media used quotations and official statements coming from social networks rather often. 

The research revealed that Czech dailies and online news platforms are willing to use 

social media for sourcing when an important event occurs. However, real time news 

sharing via social networks is not very common to Czech media and traditional sources 

are still of high importance for them.  
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Přílohy 
Příloha č. 1: Seznam proměnných v kódovací knize 

 

P1 Datum 

• datum ve formátu RRRRMMDD 

 

P2 Médium 1 - tisk 

• 1 Blesk 

• 2 MF DNES 

• 3 HN 

• 4 blesk.cz 

• 5 idnes.cz 

• 6 iHNed.cz 

 

P3 Téma 1 

• 1 Bleskové povodně 

• 2 Zmizení Anny Janatkové  

• 3 Úmrtí Václava Havla  

• 4 Přejmenování letiště Ruzyně  

• 5 Kauza Davida Ratha  

 

P4 Téma 2 

• 1 Bleskové povodně 

• 2 Zmizení Anny Janatkové  

• 3 Úmrtí Václava Havla  

• 4 Přejmenování letiště Ruzyně  

• 5 Kauza Davida Ratha  

• 6 žádné další téma není zmíněno 

 

P5 Rozsah článku 

• v počtu znaků 
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P6: Rozsah hlavního tématu 

• 1 Celý článek je k tématu (rozsah x 1) 

• 2 Více než polovina článku je k tématu (rozsah x 0.75) 

• 3 Polovina článku je k tématu (rozsah x 0.5) 

• 4 Méně než polovina je k tématu (rozsah x 0.25) 

• 5 V článku je pouze zmínka k tématu (rozsah x 0.1) 

•  

P7 Zdroj 1  

• 1 Facebook 

• 2 YouTube 

• 3 Twitter 

• 4 Google+ 

 

P8 Zdroj 2  

• 1 Facebook 

• 2 YouTube 

• 3 Twitter 

• 4 Google+ 

 

P9 Rozsah zdrojování (počet znaků bude následně vynásoben číselnými hodnotami 

určenými pro každý kód) 

• 1 Celý článek je zdrojován ze sociálních sítí (rozsah x 1) 

• 2 Více než polovina článku je zdrojována ze soc. sítí (rozsah x 0.75) 

• 3 Polovina článku je zdrojována ze soc. sítí (rozsah x 0.5) 

• 4 Méně než polovina je zdrojována ze soc. sítí (rozsah x 0.25) 

• 5 V článku je pouze zmínka ze soc. sítí (rozsah x 0.1) 

 

P10 Citace uživatele soc. sítí 

• 1 v článku se objevuje 1 citace uživatele 

• 2 v článku se objevuje 2 a více citací uživatelů 

• 0  neobjevuje se 

 

P11 Citace známé osoby ze soc. sítí (např. oficiální osobní profil politika, herce atd.) 
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• 1 objevuje se 

• 0 neobjevuje se 

 

P12 Oficiální vyjádření ze soc. sítí (např. vyjádření Policie ČR, Předsedy Vlády ČR) 

• 1 objevuje se 

• 0 neobjevuje se 

 

P13 Tlumočení názoru veřejnosti (např. citace názorů z facebookových skupin či fan 

pages, které ovšem nejsou přiřazeny ke konkrétní osobě) 

• 1 objevuje se 

• 0 neobjevuje se 

 

P14 Upozornění na plánované veřejné akce (například demonstrace) 

• 1 objevuje se 

• 0 neobjevuje se 

 

P15 Využívání multimediálního obsahu (video, animace) 

• 1 objevuje se 

• 0 neobjevuje se 

 

P16 Využívání obrazového obsahu (fotografie, koláže, kresby) 

• 1 objevuje se 

• 0 neobjevuje se 

P17 Překlápění obsahu – kódováno pouze u článků z tisku 

• 1 objevuje se 

• 0 neobjevuje se 


