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Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je přiblížit obecný diskurs projevů a význam 

uplatnění občanů v mediálním prostoru z pohledu žurnalistické praxe. Podrobně 

zkoumá trendy občanské žurnalistiky a komunitních médií, které podporují aktivní 

participaci občanů v praxi a přispívají k různorodosti mediálních obsahů.  

Vize narušení konvencí tradiční žurnalistiky a prosazování agendy ve veřejném 

zájmu občanů se stalo hlavní myšlenkou alternativních proudů žurnalistiky. První dvě  

kapitoly se zabývají počátky tendencí zohledňování veřejného zájmu publika v historii 

mediálního diskursu, charakteristikou alternativní žurnalistiky a její současné typologie 

a úlohou občanů v podpoře konceptu demokratizace mediálního prostoru. Zároveň 

specifikují charakter proměny profesionální žurnalistiky v online prostředí a jejího 

vztahu vůči žurnalistickým projevům vytvářeným uživateli.  

Další čtyři kapitoly se věnují vybraným projevům občanské aktivity ve veřejném 

mediálním prostoru a jejím konceptům - žurnalistice v zájmu veřejnosti, občanské 

žurnalistice a komunitním médiím. Přibližují charakteristiku těchto fenoménů, jejich 

přínos, konkrétní podobu a projevy v praxi u nás i v zahraničí, stejně jako jejich 

kritizované aspekty.  

Výsledky kvalitativní analýzy předkládají možnosti prosazení těchto forem médií u 

nás, vymezují jejich postavení vůči profesionální žurnalistice a hodnotí přínos těchto 

dvou občanských projevů z pohledu profesionálů z oblasti mediální teorie i praxe. 

Zároveň nastiňují jejich negativní aspekty a prognózy do budoucnosti. Analýza také 



   

dokládá, do jaké míry souvisí tyto projevy občanů se stavem občanské společnosti 

v České republice. 

 

Abstract 

The key approach of this thesis is to define closer discourse and importance of civic 

engagement in the media from the point of view of journalistic practice. This study 

examines trends of citizen journalism and community media that support active citizen 

participation and contribute to diversity of media content.  

The vision of traditional journalism disruption and enforcement of news agenda 

focusing on public interest became the key message of alternative media. The first two 

chapters concentrate on the origins of public interest involvement in the history of 

media discourse. They also highlight the alternative journalism characteristics, its 

current typology and the role of citizens supporting the concept of media 

democratization. They also specify the character of transformation of on-line 

professional journalism and its relationship to user-generated content in journalistic 

practices.  

Further four chapters determine specific demonstrations of citizen engagement in 

public media space and its concepts – public journalism, citizen journalism and 

community media. These chapters refer to characteristic of these phenonenons, they 

evaluate their contribution to the public life, concrete performance and practical 

applications abroad and in the Czech Republic. They also mention the key critical 

approaches.  

The results of qualitative analysis demonstrate the possibilities of presence of 

these two civic approaches in the Czech public media space. They define their position 

in comparison to professional journalism and they evaluate the key benefits from the 

professional´s point of view, who focus on the media studies or journalism practices or 

are professional journalists. The professionals also speculate about the negative affects 

and the future development of these two civic approaches that closely relate to the civil 

society in the Czech Republic.   
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základní platformu tohoto druhu žurnalistiky, v níž není důležitý rozvoj digitálních technologií, ale iniciativa 

občanů, kteří chtějí podporovat zájmy veřejnosti.  
 

 

 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 

které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 

za posledních pět let) 

 

Online žurnalistika a zpravodajské servery v ČR, Helena Bortlíčková, Diplomová práce, Masarykova 

univerzita, Filozofická fakulta 

 

Občanská žurnalistika, blogy a faktory objektivity, expresivity a persvaze, Stanislav Buček, Univerzita 

Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta 
 

 

Datum / Podpis studenta/ky 

 

                                                                                                              ……………………… 

 

 

 



 1 

 

 

Obsah 

 

OBSAH ....................................................................................................................................................... 1 

ÚVOD .......................................................................................................................................................... 3 

1. POČÁTKY OBČANSKÝCH MÉDIÍ JAKO ALTERNATIVY VŮČI MAINSTREAMOVÝM 

MÉDIÍM ..................................................................................................................................................... 6 

1.1 Vymezení pojmu alternativní žurnalistiky ............................................................................ 8 
1.2 Typologie nových forem participace publika v rámci žurnalistiky ....................................... 9 
1.2.1 Tradiční žurnalistika .......................................................................................................... 10 
1.2.2 Žurnalistika v zájmu veřejnosti (public journalism) ................................................................ 10 
1.2.3 Interaktivní žurnalistika........................................................................................................... 11 
1.2.4 Participativní žurnalistika ....................................................................................................... 12 
1.2.5 Občanská žurnalistika (citizen journalism) ............................................................................. 13 

2. DEMOKRATIZACE MEDIÁLNÍHO VEŘEJNÉHO PROSTORU .............................................. 15 

2.1 ČTYŘI MODELY MÉDIÍ JAKO DEMOKRATICKÉHO VEŘEJNÉHO PROSTORU .......................................... 16 
2.2. PARTICIPACE VEŘEJNOSTI JAKO MOŽNOST UPLATNĚNÍ PUBLIKA V MEDIÁLNÍM VEŘEJNÉM PROSTORU

 .............................................................................................................................................................. 18 
2.3 ZMĚNA POHLEDU NA PROFESIONÁLNÍ ŽURNALISTIKU V ONLINE PROSTŘEDÍ .................................... 21 

3. HISTORICKÉ A TEORETICKÉ KOŘENY OBČANSKÉ ŽURNALISTIKY ............................. 27 

3.1 TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY PRO VZNIK HNUTÍ PUBLIC JOURNALISM (ŽURNALISTIKA V ZÁJMU 

VEŘEJNOSTI) .......................................................................................................................................... 27 
3.2 KONCEPCE HNUTÍ ŽURNALISTIKY V ZÁJMU VEŘEJNOSTI - VYMEZENÍ POJMU .................................... 31 
3.3 HISTORIE ŽURNALISTIKY V ZÁJMU VEŘEJNOSTI – ROZVOJ TEORIE A PRAXE ..................................... 32 

4. OBČANSKÁ ŽURNALISTIKA ......................................................................................................... 36 

4.1. VYMEZENÍ POJMU OBČANSKÁ ŽURNALISTIKA (CITIZEN JOURNALISM) ............................................ 36 
4. 2 HISTORIE OBČANSKÉ ŽURNALISTIKY ............................................................................................... 39 
4.3 PROJEVY OBČANSKÉ ŽURNALISTIKY ................................................................................................ 41 
4.4 VYBRANÉ PŘÍKLADY OBČANSKÉ ŽURNALISTIKY V PRAXI ................................................................ 44 

5. KOMUNITNÍ MÉDIA ........................................................................................................................ 51 

5.1 VYMEZENÍ POJMU KOMUNITNÍCH MÉDIÍ ........................................................................................... 52 
5.2 ČTYŘI ROZMĚRY KOMUNITNÍCH MÉDIÍ ............................................................................................. 53 
5.3 DEFINICE POJMU KOMUNITA ............................................................................................................ 55 
5.4 KOMUNITNÍ RÁDIA ........................................................................................................................... 56 
5.5 FINANCOVÁNÍ KOMUNITNÍCH MÉDIÍ (RÁDIÍ) .................................................................................... 59 
5.6 PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ KOMUNITNÍCH RÁDIÍ V ČESKÉ REPUBLICE ................................................. 60 
5.7 TRANSFORMACE DUÁLNÍHO SYSTÉMU V TERCIÁLNÍ MEDIÁLNÍ SYSTÉM ........................................... 61 

6. KRITICKÉ ASPEKTY ALTERNATIVNÍCH MEDIÁLNÍCH OBSAHŮ .................................... 64 

6.1 KRITIKA ŽURNALISTIKY V ZÁJMU VEŘEJNOSTI (PUBLIC JOURNALISM) ............................................. 64 
6.2 KRITICKÉ VNÍMÁNÍ OBČANSKÉ ŽURNALISTIKY ................................................................................ 67 
6.3 KRITICKÉ BODY VE FUNGOVÁNÍ KOMUNITNÍCH MÉDIÍ ..................................................................... 71 

6. 3. 1 Problematické aspekty legislativního rámce komunitních médií ........................................... 72 

7. METODOLOGIE ................................................................................................................................ 75 

7.1 METODA: ROZHOVOR ...................................................................................................................... 75 
7.2 POSTUP ............................................................................................................................................ 77 
7.3 VÝBĚR RESPONDENTŮ ...................................................................................................................... 78 

7.3.1 Charakteristika vybraných respondentů .................................................................................. 79 
7.4. OBLAST VÝZKUMNÝCH TÉMATICKÝCH CELKŮ ................................................................................ 81 
7. 5 METODA ZKOUMÁNÍ ANALYZOVANÝCH DAT................................................................................... 82 



   

 

2 

  

8. ANALÝZA RESPONDENTŮ ............................................................................................................. 83 

8.1 FILIP ROŽÁNEK ................................................................................................................................ 83 
8.2 ADAM JAVŮREK ............................................................................................................................... 87 
8.3 JAROSLAV VALŮCH .......................................................................................................................... 92 
7.4 IRENA REIFOVÁ ................................................................................................................................ 96 
8.5 MIKULÁŠ KROUPA ......................................................................................................................... 101 
7.6 PAVEL ZELINKA ............................................................................................................................. 105 
8.7 ROMAN GALLO .............................................................................................................................. 108 
PATRICK ZANDL .................................................................................................................................. 111 
KATEŘINA KALISTOVÁ, PETRA DU TOIT ............................................................................................. 114 

9. ANALÝZA OBLASTÍ ....................................................................................................................... 118 

9. 1 VÝZNAM UPLATŇOVÁNÍ OBČANŮ VE VEŘEJNÉM MEDIÁLNÍM PROSTORU ....................................... 118 
9.2 HODNOCENÍ PROJEVŮ OBČANŮ VE VEŘEJNÉM MEDIÁLNÍM PROSTORU ........................................... 120 
9.3 MÍRA PARTICIPACE OBČANŮ .......................................................................................................... 122 
9.4 IDENTIFIKACE OBČANSKÉ ŽURNALISTIKY A KOMUNITNÍCH MÉDIÍ .................................................. 124 
9.5 BUDOUCNOST OBČANSKÉ ŽURNALISTIKY A KOMUNITNÍCH MÉDIÍ .................................................. 126 

10. PŘÍNOS A LIMITY STUDIE ......................................................................................................... 128 

ZÁVĚR ................................................................................................................................................... 131 

SUMMARY ............................................................................................................................................ 134 

POUŽITÁ LITERATURA .................................................................................................................... 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

3 

  

Úvod 

Občanská žurnalistika a komunitní média jsou autentickým projevem aktivních 

občanů, kteří reagují na praktiky profesionální žurnalistiky a posilují své právo šíření 

informací v online prostředí i mimo něj. Společným jmenovatelem těchto projevů 

občanů je motivace hájit veřejný zájem společnosti, přispívat k rozmanitosti mediálního 

prostoru, přinášet originální témata z různých oblastí běžného života a zajišťovat 

svobodný prostor k vyjádření.  

 

Vzhledem k tomu, že téma občanské žurnalistiky a komunitních médií bylo a je 

stále aktuální oblastí zajímavou ke sledování, byla na toto téma již napsána řada 

akademických prací. Většina prací však analyzuje jedno či druhé téma separátně a 

představuje konkrétní podoby či problémy spojené s danou problematikou. Oproti tomu, 

je záměrem této práce co nejobsáhleji zaznamenat význam uplatnění participace občanů 

z hlediska informační diverzity v českém mediálním prostředí a zkoumat postavení 

analyzovaných občanských projevů vůči konvencím tradičních médií z pohledu 

profesionálů, ne laické veřejnosti.  

 

Primárním cílem této práce je přiblížit čtenářovi přístup profesionálů z oblasti 

mediální teorie i praxe k občanské žurnalistice a komunitním médiím v České republice. 

Hodnocení problematiky z pohledu těchto odborníků vypovídá o významu uplatnění 

občanů ve veřejném mediálním prostoru a předkládá možnosti vlivu občanů na rutinní 

agendu profesionální žurnalistiky. Tato práce se také dotýká problematiky participace 

občanů, provázané s hodnocením občanské  společnosti.   

 

Odborná literatura, která se zaměřuje na problematiku komunitních médií a 

občanské žurnalistiky, není dostupná v českém jazyce. Základem pro teoretickou část 

této práce byla tedy angloamerická literatura, která zprostředkovává detailní vymezení, 

historii i představy o obou jevech a jejich teoretických konceptech. Občanská 

žurnalistika i komunitní média jsou však velice specifickou oblastí vázanou na 

konkrétní společnost. K analýze českého prostředí byly proto využity rozhovory 

s celkem deseti respondenty, které mají přiblížit co nejširší spektrum názorů a přístupů 

založených na rozdílnému vztahu a míře zapojení v oblasti komunitních médií a 
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občanské žurnalistiky. Tyto názory poskytují cenné zdroje informací, jež by mohly 

sloužit k hlubšímu zkoumání obou fenoménů. 

 

Práce se skládá ze dvou částí. První část představuje teoretické základy, výchozí 

koncepty a vymezení obou forem projevů občanské aktivity, které slouží k ucelenému 

pochopení obou fenoménů. Druhá část se věnuje konkrétní analýze obecného diskurzu 

komunitních médií a občanské žurnalistiky v České republice.  

 

První kapitola se věnuje charakteristice alternativní žurnalistiky i nové typologii 

forem participace veřejnosti, které zdůrazňují významnější postavení občanů 

v mediálním prostoru. Druhá kapitola se zabývá úvahami o možnostech demokratizace 

médií a úloze občanů tento proces podporovat. Rozvíjí také myšlenku proměny 

profesionální žurnalistiky v online prostředí a jejího vztahu vůči obsahům vytvářeným 

uživateli. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola se věnují samotným projevům občanské aktivity 

ve veřejném mediálním prostoru, komunitním médiím a občanské žurnalistice, stejně 

jako jejich předchůdci - reformnímu hnutí žurnalistiky v zájmu veřejnosti. Šestá 

kapitola hodnotí kritické přístupy vůči těmto třem směrům. Poslední kapitoly jsou 

věnovány analýze, která přenáší teoretické představy i příklady ze zahraničí do českého 

kontextu a zkoumá význam a možnosti uplatnění komunitních médií a občanské 

žurnalistiky v České republice.  

 

Téma i obsah diplomové práce se zčásti odchylují od původních tezí, které se 

výhradně zaměřovaly na analýzu občanské žurnalistiky. Po hlubších rešerších 

problematiky zapojení občanů do utváření veřejného mediálního prostoru autorka 

přehodnotila původní úmysl a práci rozšířila o dvě témata. Ke změně tématu ji vedlo 

poznání problematiky komunitních rádií a aktuálních snah o jeho prosazení v českém 

prostředí. Tento projev aktivity občanů souvisí s participací a zakládá se na myšlence 

obohacování mediálního prostoru v zájmu veřejnosti, proto je zařazení tohoto jevu  

přínosem pro závěry práce. Představuje další roviny chápání role občanů ve veřejném 

mediálním prostoru a pouze rozvíjí jednotlivé kapitoly o nové poznatky. Druhým, spíše 

doplňkovým tématem, je vymezení podstaty reformního hnutí žurnalistiky v zájmu 

veřejnosti, které bylo předchůdcem občanské žurnalistiky, výrazně ovlivnilo její rozvoj 

a přináší důležitý kontext pro pochopení jejího významu i konkrétnějšího vymezení.  
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Rozšíření práce o výše uvedená témata je dle autorčina názoru smysluplným 

krokem, který umožňuje získat hlubší pohled do problematiky uplatňování občanů 

v mediálním prostoru a lépe reflektuje aktuální podobu občanských projevů v českém 

mediálním prostředí. 
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1. Počátky občanských médií jako alternativy vůči 

mainstreamovým médiím 

Mediální komunikace se díky velkému rozvoji sdělovacích prostředků stala 

neodmyslitelnou součástí života moderní společnosti a sehrála důležitou roli ve 

zprostředkování informací, zkušeností i poznatků. Svou přítomností v životě jedince i 

celé společnosti se podílela na ustavování společenského i kulturního života. Fenomén 

působení médií na veřejnost začal vzbuzovat velký zájem odborné i laické veřejnosti. 

Úvahy o tom, čím mohou média ovlivňovat jedince i společnost, a jaké povahy jejich 

působení může být, se v průběhu zkoumání médií různily. Základní představy o 

účincích médií shrnuli Barbara Köpplová a Jan Jirák tak, že média ovlivňují chování, 

životní styl, postoje či názory jedinců, že mohou rozšiřovat obzory poznání, vzdělávat, 

pomáhat v politickém či spotřebitelském rozhodování, ale také posilovat i ohrožovat 

stabilitu společnosti, podporovat nebo naopak brzdit společenské změny. Dodávají, že 

představy o účincích médií se však postupně proměňovaly s rozvojem společnosti od 

teorií všemocných médií až po omezené účinky mocných médií od 20. do 90. let 20. 

století.
1
 Vývoj účinků médií také velmi úzce souvisí s otázkou představ o samotném 

fungování médií a jejich úloze vůči veřejnosti. Jednou z výrazných typologií představ o 

žádoucím fungování médií byla kniha Čtyři teorie tisku od trojice autorů Frederick 

Siebert, Theodore Peterson a Wilbur Schramm, kteří přišli s představou čtyř základních 

způsobů řešení vztahu mezi médii a společností a kategorizovali je dle politického 

uspořádání na autoritářskou, libetariánskou, sovětskou teorii médií a teorii společenské 

odpovědnosti. Z pohledu zohlednění publika a zdůraznění jeho společenských zájmů je 

zajímavá právě teorie společenské odpovědnosti, která vnímá média jako instituce, které 

mají za každou cenu směřovat k ideálu společensky přínosného jednání. Média mají 

závazek vůči společnosti jako celku a dle této teorie by měla nabízet rozličné pohledy 

na určitý problém. Je však nutné, aby dodržovala hranici, za níž nejdou.
2
 Trojice autorů 

dále konstatuje, že média mají informativní funkci, měla by umožnit jednotlivcům i 

skupinám šířit fakta a názory a že média mají střežit nebo kritizovat ty, kteří vykonávají 

moc nebo ohrožují demokracii.
3
 Na myšlenku toho, že by média měla pracovat v zájmu 

veřejnosti spíše než podléhat ekonomickým a politickým tlakům, navázal Denis 

                                                 
1
 J. Jirák, B. Köpplová, 2003, s. 151, 170, 190 

2
 J. Jirák, B. Köpplová, 2003, s. 61 

3
 J. Schulz, H. Hagen, W.Scherer, I. Reifová, 2004, s. 57 
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McQuail s teorií demokraticko-participační. Jejím cílem je vyrovnat se s vývojem 

nových médií a současně s narůstající kritikou nadvlády masových médií. Dle této 

teorie si společnost žádala již od 60. let přítomnost alternativních místních médií, která 

by vyjadřovala potřeby občanů. Myšlenky demokraticko-participační teorie podporují 

právo na relevantní lokální informace, právo na odpověď či právo na využívání nových 

komunikačních prostředků pro společenskou činnost a působení v prostředí komunit, 

zájmových skupin či subkultur. Zpochybňuje tak nutnost uniformních, 

centralizovaných, finančně náročných, komercionalizovaných a státem kontrolovaných 

médií. Místo nich pak McQuail navrhuje rozvoj různorodých menších, 

neinstitucionalizovaných médií, která spojují podavatele s příjemci a podporují 

vzájemnou interakci. Klíčovým prvky této teorie jsou participace a interakce. Jeho 

přístup prosazuje také prvek odklonu od masové společnosti, která je dle McQuaila 

přeorganizovaná a odcizující, v níž svoboda a samoregulace jako by selhaly
4
. 

Demokraticko-participační teorie směřovala k úvahám o zavedení nové formy médií, 

která by se více soustředila na hlasy veřejnosti a podporovala by veřejný zájem a 

aktivního občanství. Začaly se tak utvářet myšlenky alternativních proudů žurnalistiky, 

které se rozcházely s hlavním proudem produkce zpravodajství dominantních masových 

médií. Aspekty zapojení veřejnosti a zpracovávání relevantních informací v zájmu 

veřejnosti byly podnětem ke vzniku nových proudů žurnalistiky, které se stavěly na 

opačný pól tradiční žurnalistiky.
5
 John Hartley ve své knize „Journalism and Popular 

culture“ uvedl: „Alternativní žurnalistika je úrodnou a bohatou žilou žurnalistiky, která 

je ovšem pro mediální studia jakoby neviditelná.“
6
 Pozornost ze strany mediální studií a 

jejích odborníků postupně narůstala, stejně jako projevy aktivního publika 

prostřednictvím tvorby mediálních obsahů. Aktivním zapojením občanů v mediálním 

prostoru se tak mohly rozvíjet nové formy občanských médií, mezi  patří i občanská 

žurnalistika a komunitní média. 

 

 

                                                 
4
 D. McQuail, 2000, s. 158 

5
 T. Dowmunt, K. Coyer (2007), Ch. Fuchs (2010) 

6
 J. Hartley (2009), s. 314 in T. Harcup, 2011  
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1.1 Vymezení pojmu alternativní žurnalistiky 

 

Definice pojmu alternativní žurnalistika není jednotná. Myšlenka alternativní 

žurnalistiky se dle Chrise Attona a Jamese Hamiltona zrodila z obecné nespokojenosti 

s tradiční žurnalistikou a jejím způsobem zpracovávání některých událostí a témat, 

stejně jako s nespokojeností s epistemologií zpravodajství. Žádala si změny tradičních 

žurnalistických praktik, které by se staly alternativou k zavedeným konvencím ve 

zpravodajských zdrojích a reprezentaci výstupů, k hierarchizovanému a ziskovému 

konceptu komerční žurnalistiky, elitářství a profesionalizovaným normám objektivity a 

konečně také podřízenosti publika, které je považováno za pouhého příjemce 

informací.
7
 Podle Jamese Currana umožňují alternativní média rozdílným sociálním 

skupinám utvářet a vymezovat vlastní identitu, zprostředkovat vnitřní debatu a 

přesvědčivě šířit své názory a pohledy na věc širší veřejnosti. Díky médiím, která 

zastupují například etnické či sexuální menšiny, feministická hnutí či organizace proti 

chudobě a sociálním nerovnostem, je mediální systém rozmanitější a napomáhá 

k lepšímu fungování demokracie tím, že dává příležitost menšinovým hlasům.
8
 

Christian Fuchs označuje alternativními médii nezávislá, nekomerční, 

samoorganizovaná, ekonomicky soběstačná a kolektivně vlastněná média. Role editorů, 

reportérů, distributorů, designérů se zde překrývá. Považuje alternativní média také za 

kritická média, jejichž cílem není na rozdíl od tradičních médií vytvářet oblíbený a 

dobře prodejný obsah, ale přínosný obsah pro veřejnost. Podle něj předkládají 

alternativní média odlišný pohled na okolní svět, který se vymezuje vůči dominantním 

perspektivám reflektujícím například nadvládu kapitálu, patriarchátu či příslušnosti 

k určité rase i národu.
9
 Další definici nabídla také Jennifer Rauch, která určuje 

alternativní média tím, že mají alternativní obsah, využívají alternativní kanály, 

disponují alternativními zdroji a vyznávají alternativní hodnoty.
10

 Významný podíl v 

prosazování postavení alternativních médií měla Clemencia Rodriguez, která zavedla 

pojem občanská média („citizen media“). Občanská média shrnuje v těchto bodech: 

občanská média podporují kolektivní jednání, protestují proti zavedeným společenským 

konvencím, legitimizovaným identitám a institucionalizovaným vztahům ve společnosti 

                                                 
7
 C. Atton a J. Hamilton, 2008, s. 1 

8
 J. Curran, s. 16 in K. Coyer, T. Dowmunt, 2007 

9
 Ch. Fuchs, 2010, s. 178-180 

10
 J. Rauch (2007) in C. Fuchs (2010) 
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a opravňují komunity být součástí mediálního systému.
11

 Občanská média 

zprostředkovávají důležitý prostor, kde občané mohou především přetvářet zavedené 

společenské konvence, legitimizovat místní kulturu a životní styl na osobní i lokální 

úrovni či dotvářet vlastní identitu.
12

  

 

Na základě výše uvedených charakteristik lze tedy shrnout, že alternativní média 

neboli občanská média jsou motivovány reakcí na fungování tradičních médií a staví se 

vůči nim kriticky. Ve většině případů pochází z iniciativy veřejnosti, nikoli mediálních 

organizací, i když pro své fungování i vznik mohou využít pomoci profesionálních 

novinářů.
13

 Mají proto vysoký potenciál podněcovat veřejnou diskuzi. Aby však dosáhla 

svého účinku, je třeba vyvolat dostatečnou motivaci občanů. Míra občanské participace 

může být různá, jejím možným podobám se věnuji v následující části práce.  

 

 

1.2 Typologie nových forem participace publika v rámci 

žurnalistiky 

Aktivní participace publika v žurnalistickém prostředí byla pro formování 

alternativních médií stěžejní. V textu Joyce Y. M. Nip14  lze aktivní účast publika na 

tvorbě zpravodajských obsahů rozřadit do pěti kategorií, které se od sebe liší rozsahem a 

formou participace veřejnosti. Jsou jimi tradiční žurnalistika (traditional journalism), 

žurnalistika v zájmu veřejnosti (public journalism), interaktivní žurnalistika (interactive 

journalism), participativní žurnalistika (participatory journalism) a občanská 

žurnalistika (citizen journalism). S ohledem na aktivitu veřejnosti zapojuje občanská 

žurnalistika publikum nejvíce a tradiční pouze minimálně. Pro upřesnění terminologie je 

třeba ještě zdůraznit, že obě označení, „public journalism“ i „citizen journalism“ mohou 

zastupovat v českém překladu pojem občanská žurnalistika. Každá z nich se však trochu 

odlišuje míru participace občanů i úlohu profesionálních novinářů a jinak vnímá svou 

úlohu ve vztahu k veřejnosti. Pojmem „public journalism“ se zároveň označuje původní 

                                                 
11

 C. Rodriguez, 2001, s. 20 
12

 Tamtéž, s. 158 
13

 C.Atton, J. Hamilton, 2008, s. 46 
14

J.Y.M. Nip, dostupné na: 

http://sydney.edu.au/arts/media_communications/downloads/documents/06_Exploring_second_phase_pu

blic%20_Journalism_JS.pdf 

 

http://sydney.edu.au/arts/media_communications/downloads/documents/06_Exploring_second_phase_public%20_Journalism_JS.pdf
http://sydney.edu.au/arts/media_communications/downloads/documents/06_Exploring_second_phase_public%20_Journalism_JS.pdf
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reformní hnutí, které bylo jednou z klíčových myšlenek inspirujících vznik občanské 

žurnalistiky. Vzhledem k tomu, že označení „public journalism“ nemá v českém 

překladu žádný ekvivalent, pojmenovala jsem tento fenomén „žurnalistikou v zájmu 

veřejnosti“, který dle mého názoru plně postihuje význam tohoto žurnalistického hnutí.  

 

 

1.2.1 Tradiční žurnalistika 

Joyce Y.M. Nip charakterizuje tradiční žurnalistickou tvorbu jako dílo 

profesionálních novinářů, kteří jsou takzvanými gatekeepery. Ti filtrují a vybírají 

události, které se mají stát zprávou, a zprostředkovávají je skrze média svému publiku. 

Samotní občané nejsou vůbec součástí procesu tvorby zpráv kromě toho, že se stávají 

zdroji informací či názorů. Většina občanů však má velmi mizivou šanci stát se 

vyhledávaným zdrojem informací, s výjimkou vysoce postavených osobností či 

názorových vůdců například z vládních, ekonomických či finančních institucí. Celý 

proces ve tvorbě zpráv je však úkolem novináře – od vzniku myšlenky příběhu, přes 

sběr dat, přípravu, editaci až po uveřejnění zprávy. V ideálním případě by po celou dobu 

měl svou činnost přizpůsobovat pravidlům, která jsou v souladu se zpravodajskými 

hodnotami novináře. Publikum, které je příjemcem těchto zpráv, může zasílat dopisy 

editorovi či podávat stížnosti po uveřejnění zprávy. To bývá většinou jedinou zpětnou 

vazbou či aktivním zapojením publika, které tímto může ovlivnit případnou opravu 

informací či upozornit novináře na správnost dat do budoucna.
15

 

 

 

1.2.2 Žurnalistika v zájmu veřejnosti (public journalism)  

Theodore Glasser ve své knize The Idea of Public journalism potvrzuje, že 

žurnalistika v zájmu veřejnosti (public journalism) je často zaměňována s občanskou 

žurnalistikou a uvádí několik zásadních rozdílů. Žurnalistika v zájmu veřejnosti se 

soustředí na samotnou reformu médií, která se mají stát zodpovědnějšími, věrohodnými 

a nanejvýš demokratickými institucemi. Jejím hlavním cílem je zlepšit kvalitu 

zpravodajství, zaměřuje se na hodnocení samotného procesu tvorby zpráv, analyzuje 
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kritiky ze strany veřejnosti a odhaluje pochybnosti, které jsou například způsobeny 

ekonomickými tlaky na dané médium. Podpora a aktivizace veřejnosti jsou až 

druhotným výsledkem její činnosti.
16

 Jay Rosen rozděluje charakteristiku žurnalistiky 

v zájmu veřejnosti (public journalism) do tří kategorií: žurnalistika v zájmu veřejnosti je 

smýšlením, kam by tradiční žurnalistika měla směřovat. Dále je to sada praktik, které 

jsou uváděny do praxe v reálném prostředí. Za třetí jsou to reformní snahy odborníků a 

institucí zvažující revitalizaci tradiční žurnalistiky.
17

 Joyce Y. M. Nip považuje občany 

v tomto případě jak za příjemce zpráv, ale i tvůrce, kteří se podílí na jejich zpracování. 

Jsou nejen rádci a spolupracovníky profesionálních novinářů, ale také jejich 

rovnocennými partnery. Setkání na radnicích, panelové diskuze občanů nebo ankety 

jsou zdrojem informací pro zpravodajství profesionálních novinářů. Přesto však 

zůstávají novináři určitými gatekeepery, kteří udávají zprávám jistý rámec. Hlavním 

cílem je tedy vytvářet zpravodajské příspěvky, které zastávají veřejný zájem a pobízejí 

veřejnost spolupracovat v rámci komunity či širší veřejnosti.
18

 

 

 

1.2.3 Interaktivní žurnalistika 

Primárním médiem tohoto typu žurnalistiky je internet. Joyce Y.M. Nip uvádí, 

že interaktivní žurnalistika předává iniciativu publiku poté, co je zpráva publikována, a 

zakládá se na myšlence dalšího šíření mezi jednotlivci v rámci široké veřejnosti. 

Rozděluje interaktivitu na obsahovou a interpersonální. Obsahové interaktivitě 

napomohl nejen technologický rozvoj, který umožnil uživatelům internetu upustit od 

pravidel daných profesionálními novináři, ale také komplexnost a různorodost obsahů 

k dispozici online. Interpersonální interaktivitu vymezila vzájemnou komunikací mezi 

tvůrci obsahu (profesionálními novináři) a ostatními uživateli. Je však do jisté míry 

závislá na ochotě profesionálních novinářů i ostatních přispěvatelů odpovídat na 

komunikaci po internetu v podobě e-mailů či chatu. Možnost interaktivní tvorby 

zpravodajských obsahů výrazně napomáhá rozvoji občanské žurnalistiky. Stefanie 

                                                                                                                                               
15

 J.Y.M. Nip, s. 216, dostupné na: 

http://sydney.edu.au/arts/media_communications/downloads/documents/06_Exploring_second_phase_pu

blic%20_Journalism_JS.pdf 
16

 Theodore L. Glasser, 1999, s. 177 
17

 J. Rosen (1995) in A. Charity, 1995, s. 5  

http://sydney.edu.au/arts/media_communications/downloads/documents/06_Exploring_second_phase_public%20_Journalism_JS.pdf
http://sydney.edu.au/arts/media_communications/downloads/documents/06_Exploring_second_phase_public%20_Journalism_JS.pdf
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Chernow, jedna ze zakladatelek neziskové asociace Global Editors Network, která 

sdružuje významné zástupce prestižních médií po celém světě (BBC, Le Monde, The 

New York Times, The Guardian a  další) a podporuje dodržování vysoké kvality 

profesionální žurnalistiky,
19

 shrnula současné trendy v oblasti interaktivní žurnalistiky 

v pěti bodech
20

: Prvním trendem je využívání velkého množství veřejných dat, z nichž 

lze čerpat inspirace pro nové příběhy či reportáže. Zadruhé by měly být příspěvky 

vizuálně zajímavé. Aspekt vizuálního dojmu a s tím spojené interaktivity umožňuje 

čtenářům najít vlastní způsob přečtení daného příspěvku. Dalším trendem je dosažení 

společenského rozměru díky kolektivnímu zapojení, kdy lidé hledají možnost, jak 

přispět svým názorem (příkladem je projekt „The world at seven bilion“
21

, který byl 

založen na myšlence osobního sdíleného příběhu. Jiným trendem společenského 

rozměru je možnost vizualizace reakcí na určitou konverzaci (příkladem je aplikace 

britského deníku Guardian „How riot rumours spread on Twitter“
22

, která graficky 

vytvořila přehled negativních a pozitivních názorů na nepokoje ve Velké Británii). 

Posledním trendem je možnost zpřístupnění obsahu v mobilní verzi stránek. 

 

 

1.2.4 Participativní žurnalistika 

Participativní žurnalistika se je založena na kolektivitě a aktivní spolupráci 

jednotlivců online. Často je také nazývaná jako „user generated content“, tedy obsah 

vytvářený uživateli, a lidé, kteří se podílí na tvorbě tohoto obsahu jsou označováni za 

„produsers“ – produkující uživatele. Tento termín zavedl Axel Bruns, který tímto 

charakterizuje účastníky síťové komunikace. Účastníci v tomto případě nejsou 

pasivními konzumenty (consumers), ale aktivními uživateli (users), kteří mohou 

kolektivně vytvářet online obsah. Zaujímají hybridní pozici jak uživatele, tak toho, kdo 

byl v tradiční terminologii volně označován za producenta (producer). Tito lidé jsou 

                                                                                                                                               
18

J. Y. M. Nip, s. 216, dostupné na: 

http://sydney.edu.au/arts/media_communications/downloads/documents/06_Exploring_second_phase_pu

blic%20_Journalism_JS.pdf 
19

 http://www.globaleditorsnetwork.org/about-gen/  
20

 S. Chernow, 30.8. 2012, dostupné na http://www.globaleditorsnetwork.org/2012/the-5-top-trends-in-

interactive-journalism/  
21

 http://www.bbc.co.uk/news/world-15391515  
22

 http://www.guardian.co.uk/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter  

http://sydney.edu.au/arts/media_communications/downloads/documents/06_Exploring_second_phase_public%20_Journalism_JS.pdf
http://sydney.edu.au/arts/media_communications/downloads/documents/06_Exploring_second_phase_public%20_Journalism_JS.pdf
http://www.globaleditorsnetwork.org/about-gen/
http://www.globaleditorsnetwork.org/2012/the-5-top-trends-in-interactive-journalism/
http://www.globaleditorsnetwork.org/2012/the-5-top-trends-in-interactive-journalism/
http://www.bbc.co.uk/news/world-15391515
http://www.guardian.co.uk/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter
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produkujícími uživateli (produsers) a zabývají se aktem produsage, který stírá role mezi 

producentem a uživatelem v paradigmatu možností Webu 2.0.
23

 

 

Tvůrce participativní žurnalistiky také pojmenoval Jay Rosen jako „lidi, kteří 

byli kdysi označováni za publikum“.
24

 Do této kategorie žurnalistiky nejdříve patřily 

například komentáře, diskuzní fóra, recenze či články čtenářů, později se s rozvojem 

nových formátů na internetu rozšířily další platformy participativní žurnalistiky a začaly 

vznikat například mikroblogy, sociální sítě či stránky s hodnotícími prvky a zpětnou 

vazbou.
25

 Shayne Bowman a Chris Willis charakterizují nástup participativní 

žurnalistiky jako „vzácný moment v historii, kdy profesionální žurnalistika není 

ohrožována pouze novými technologiemi a konkurencí, ale také samotným publikem, 

kterému slouží.
26

 Thorsten Quandt, spoluautor knihy „Participatory journalism“ 

předkládá vznik participativní žurnalistiky tomu, že moderní společnost je 

fragmentovaná do takové míry, že média nejsou schopna oslovit širokou veřejnost 

s odlišnými zájmy, komunikačními potřebami či názory. Rozvinula se tedy platforma 

žurnalistiky, která umožňuje rovnocennou komunikaci mezi individualitami, které na 

sebe mohou vzájemně reagovat. Může však koexistovat pouze jako doplněk, protože 

nikdy nenahradí nepřímou komunikaci, kterou ztělesňují masová média.
27

 

 

 

1.2.5 Občanská žurnalistika (citizen journalism) 

Toto pojetí občanské žurnalistiky přenechává veškerou aktivitu zpravodajského 

procesu samotným občanům. Shayne Bowman, Chris Willis
28

 i Joyce Y. M. Nip 
29

se 

shodují na tom, že v tomto případě jsou lidé zodpovědní za shromažďování, tvorbu i 

vydávání zpravodajských příspěvků. Z hlediska vytváření zpravodajského obsahu 

nevyužívá tento model práci profesionálních novinářů. Tvůrcem zpráv mohou být 

individuální osoby, skupina občanů či neziskové organizace, které nedostávají honoráře 

                                                 
23

 A. Bruns, 2006, s. 23 
24

 J. Rosen (2006) in B. Singer, s. 2, 2011 
25

 Tamtéž, s. 2 
26

 S. Bowman, Ch. Willis, 2003, s. 7 
27

 T. Quandt in B. Singer, 2011, s. 163-164,  
28

 S. Bowman, Ch. Willis,  2003, s. 9,  
29

J. Y.M. Nip, s. 218, dostupné na: 

http://sydney.edu.au/arts/media_communications/downloads/documents/06_Exploring_second_phase_pu

blic%20_Journalism_JS.pdf 

http://sydney.edu.au/arts/media_communications/downloads/documents/06_Exploring_second_phase_public%20_Journalism_JS.pdf
http://sydney.edu.au/arts/media_communications/downloads/documents/06_Exploring_second_phase_public%20_Journalism_JS.pdf
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za psaní zpravodajských blogů, provozování webových stránek, vysílání komunitních 

rozhlasových stanic nebo vydávání novin. Zpravodajské výstupy se pak zveřejňují 

například v podobě reportáží, rozhovorů či analýz událostí, k nimž má veřejnost blíž než 

autoři samotní. Theodore Glasser přikládá občanské žurnalistice velký význam 

lokálních médií k vytváření lokálních komunit. Média mají v tomto směru výsadní 

úlohu v podporování deliberace občanů, která má napomáhat identifikovat aktuální 

lokální problémy. Zdůrazňuje tedy, že by občanská žurnalistika měla být naplno 

směřována k obnově občanské společnosti. Občanská žurnalistika díky svému 

lokálnímu zaměření neznevýhodňuje žádnou společenskou vrstvu, která by se aktivně 

chtěla podílet na veřejném dění.
30

  

 

 

                                                 
30

 T. Glasser, 1999, s. 178,  
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2. Demokratizace mediálního veřejného prostoru 

Obsahy mediálních sdělení, které spoluvytváří veřejné mínění a současně 

nastolují témata, považované veřejností za společensky důležitá, utváří mediální veřejný 

prostor. Dle Johna B. Thompsona změnila média nejen naše chápání minulosti, ale také 

vytvořila něco, co nazývá „mediovanou světovostí“. Vysvětluje, že naše vnímání světa, 

které leží mimo oblast naší osobní zkušenosti, stejně jako chápání našeho vlastního 

místa na světě jsou stále více utvářeny symbolickými sděleními nabízenými médii.
31

 

Média jsou klíčovým prostředníkem komunikace mezi státem a občanskou společností, 

mezi institucionálně politickou a spontánní občanskou veřejností a významným 

způsobem spoluvytvářejí veřejný prostor, v němž se odehrávají střety mezi mocenskými 

zájmy, ale také zápas o smysl politiky jako takové, například o ústavní rámec 

politického rozhodování nebo pravidla veřejné komunikace.
32

  

 

V souvislosti s demokratizací médií a jejich demokratickou rolí by se v řízení 

médií měla globálně prosazovat transparentnost, participace veřejnosti i sociokulturní 

přístup.
33

 V procesech demokratizace médií, je pak dle Marca Raboye třeba zohlednit 

několik faktorů: zvyšující se koncentraci mediálního vlastnictví v komerčním sektoru, 

úvahy o tradiční roli médií veřejné služby, vývoj existence státních médií, hranice a 

možnosti takzvaného třetího sektoru médií, která nejsou orientovaná na zisk – 

alternativní či komunitní média.
34

 Význam demokratizace médií zdůrazňuje také 

organizace UNESCO, která doporučuje svým členským státům zesílit spolupráci mezi 

organizacemi vlády, firemního sektoru a občanské společnosti. Návrhů, jak posilovat 

demokratickou roli médií, se nabízí hned několik: podporovat komunikační sítě včetně 

rozhlasových a televizních stanic a dalších informačních technologií, které slouží 

kulturním a vzdělávacím potřebám veřejnosti, dodržovat závazek médií spojený 

s kulturním rozvojem společnosti, který zaručuje redakční nezávislost médií veřejné 

služby a v neposlední řadě zohlednit fakt, že by veřejná média měla zprostředkovávat 

prostor pro služby různým komunitám či menšinám a osvojit si snahy, které podporují 

pluralitu médií a svobodu ve vyjádření.
35

 

                                                 
31

 J.B. Thompson, 2004, s. 33 
32

 V. Mašek, 2011, s. 1 
33

 
33

 M. Raboy, s. 102 in B. Girard, S. Ó Siochrú, 2003 
34

 M. Raboy, s. 114 in B. Girard, S. Ó Siochrú, 2003  
35

 M. Raboy, s. 101 a 114 in B. Girard, S. Ó Siochrú, 2003  

http://www.unrisd.org/unrisd/website/people.nsf/%28httpPeople%29/245DE6E05D6C4577C1256CB0003B932E?OpenDocument
http://www.unrisd.org/unrisd/website/people.nsf/%28httpPeople%29/4AD2F5612C0ED3F7C1256CB0003AA62D?OpenDocument
http://www.unrisd.org/unrisd/website/people.nsf/%28httpPeople%29/245DE6E05D6C4577C1256CB0003B932E?OpenDocument
http://www.unrisd.org/unrisd/website/people.nsf/%28httpPeople%29/4AD2F5612C0ED3F7C1256CB0003AA62D?OpenDocument
http://www.unrisd.org/unrisd/website/people.nsf/%28httpPeople%29/245DE6E05D6C4577C1256CB0003B932E?OpenDocument
http://www.unrisd.org/unrisd/website/people.nsf/%28httpPeople%29/4AD2F5612C0ED3F7C1256CB0003AA62D?OpenDocument
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Alternativní média hrají významnou roli v přispívání k demokratizaci médií. 

Byla například významnými prostředníky demokratizace některých zemí Asie, Afriky a 

Latinské Ameriky, přispěla k pádu Sovětského svazu, podporovala práva minoritních 

skupin či se zastávala různých kultur. V zemích s dobře rozvinutým systémem 

veřejnoprávních a komerčních médií byla dokonce uznána média třetího sektoru 

v legislativě a mohla být tak legitimně uznávána do jisté míry i se státní podporou.
36

 

 

 

2.1 Čtyři modely médií jako demokratického veřejného prostoru 

Vojtěch Mašek, soudobý český filozof, se při zkoumání možností současných 

médií utvářet otevřený a demokratický veřejný prostor řídil stěžejními studiem 

odborníků a formuloval čtyři modely médií jako demokratického veřejného prostoru: 

skeptický, optimistický, globalizační a pluralistický. První dva z nich se zaměřují 

převážně na tradiční masová média (tisk, rozhlas a televizi) a druhé dva popisují tzv. 

nová média a sociální sítě.
37

 

 

První model fungování médií, považovaný za skeptický, formuloval německý 

filozof a sociolog Jürgen Habermas. Odkazuje se na představy o vizi rozpadu kritické a 

politicky činné veřejnosti v moderních demokraciích, jehož příčinou je masové rozšíření 

médií. Díky jejich komercionalizaci se stávají výdělečným subjektem, který ovládá 

veřejnou komunikaci. V rámci boje o vliv dochází podle Habermase k neustálému 

vměšování politiků a firem do mediální veřejné sféry. Mediální publikum obsah vysílání 

již neposuzuje, ale především konzumuje. Habermas upozorňuje, že mediálně ovládaná 

veřejnost se jako celek stále více privatizuje a depolitizuje a jejím hlavním smyslem se 

stává zajištění vlivu a popularity privilegovaných jednotlivců a zájmových skupin.
38

 

 

Druhý model médií, označovaný za optimistický, vychází z Habermasova 

diskursivního pojetí právního státu a demokracie. Komunikační struktury veřejné sféry 

jsou osvobozeny od rozhodování politických institucí. Hlavní funkcí veřejné sféry je 

signalizovat a dramatizovat společenské problémy. Ve veřejné sféře je zakotveno také 

                                                 
36

 M. Raboy, 2003,  s. 105 
37

 V. Mašek, 2011, s. 2  
38

 J. Habermas, 2000, s. 296-298  
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institucionální jádro demokratické občanské společnosti, které zahrnuje vládní a 

neekonomické styky relativně nezávislých sdružení, organizací a iniciativ. Občanská 

společnost tvoří základnu pro řešení problémů otevřenou rozpravou a brání společnost 

proti degeneraci v beztvarou odpolitizovanou masu.
39

 

 

Třetí model, globalizační, vychází z koncepce prostorově neohraničené globální 

veřejnosti, kterou představil John B. Thompson. Tento model usiluje o využití 

globalizace veřejného prostoru a nových sítových médií k obnově demokratické 

politiky. Thompson dokládá, že mediální sdělení se šíří globálně, ale jsou osvojována 

lokálně. Umožňují divákům přijmout zkušenosti, které jsou jim časoprostorově 

vzdálené, ale současně šířit jejich vlastní zkušenosti do celého světa.
40

 Zejména nová 

média otevírají dle Thompsona prostor pro zveřejňování informací mimo působnost 

státu a pro výměnu alternativních názorů občanů na politické záležitosti. Umožňují 

současně rozšířit občanskou angažovanost za rámec vztahů tváří v tvář. Pojetí 

demokracie závislé na globálním a mediálně zprostředkovaném šíření informací 

Thompson nazývá mediovanou demokracií. Procesy zvažování v tomto případě závisí 

na mediálních institucích.
41

 

 

Čtvrtý model, pluralitní, inspirovala studie Jodi Deanové. K interpretaci 

mediálního veřejného prostoru používá metaforu kybersalonu, která zdůrazňuje 

nepřehlednost a mnohoznačnost působení občanů v současné globální kultuře. 

Základními znaky kybersalonu jsou pluralita, konfliktní střetávání, mocenská a 

ekonomická nerovnost účastníků a radikální decentralizace veřejného prostoru 

přesahujícího rámec národního státu.
42

 Kybersalon stírá hranice mezi skutečným a 

virtuálním, vysokým a nízkým, důležitým a nedůležitým, zdůvodněným a povrchním, 

spolehlivým a nespolehlivým, vše tedy existuje vedle sebe a soutěží o popularitu. Média 

i veřejnost jsou navíc pod soustavným tlakem ekonomických korporací, mocenských 

aparátů, marketingových a propagačních kampaní a masových trendů spotřeby a 

zábavy.
43

 Analýza těchto čtyř různých modelů médií jako demokratického veřejného 

prostoru napomáhá k uplatnění představ o zapojení veřejnosti v jeho rámci.  

                                                 
39

 J. Habermas (1994) in V. Mašek, 2011, s. 3-4 
40

 J. B. Thompson, 2004, s. 110 
41

 J. B. Thompson, 2004, s. 205 
42

 J. Deanová (2001) in V. Mašek, 2011, s. 6 
43

 J. Deanová (2001) in V. Mašek, 2011, s. 7 
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2.2. Participace veřejnosti jako možnost uplatnění publika 

v mediálním veřejném prostoru 

Participace veřejnosti se stala díky rozvoji komunikačních technologií nedílnou 

součástí tvorby mediálních obsahů. Stala se také klíčovou podmínkou pro existenci 

občanské žurnalistiky i komunitních médií, které počítají s aktivním zapojením občanů 

v rámci veřejného mediálního prostoru. Na význam participace občanů v médiích 

poukazovala diskuze v rámci Nového světového informačního a komunikačního 

pořádku (NWICO). Ta participaci charakterizovala jako vyšší úroveň zapojení občanů 

v procesu produkce, správy a plánování komunikačních systémů.
44

 Význam participace 

je v rámci demokratických procesů důležitým parametrem v tom, že slouží třem 

klíčovým demokratickým hodnotám: legitimitě, právu a efektivitě ve veřejné aktivitě. 
45

 

 

Participaci v médiích je třeba rozlišovat dle Nica Carpentiera na participaci 

v médiích („in the media“) a skrze média („through the media“).
46

 Participace v médiích 

odkazuje na participaci amatérů při tvorbě mediálních výstupů a v rozhodovacích 

procesech médií. Tato forma participace umožňuje občanům být aktivní v různých 

sférách každodenního života a uplatňovat v praxi právo komunikovat. Zároveň 

napomáhá občanům poznávat a osvojovat si demokratické či občanské postoje.
47

 Nico 

Carpentier také dokládá, že participaci v médiích mnohem lépe podporují alternativní 

média na rozdíl od mainstreamových.
48

 Participace skrze média se zabývá možností 

rozšíření participace v rámci veřejné debaty a sebereprezentace ve veřejné sféře. Mluví 

se zde o takzvané makroparticipaci.
49

 

 

O úloze participace v rámci komunitních médií hovořil například Kevin Howley 

či Francis Berrigan. Dle Berrigana participace veřejnosti napomáhá publiku angažovat 

se v rozhodovacích procesech a aktivně podporovat účast jednotlivců ve veřejném 

diskurzu. Díky individuálnímu i kolektivnímu zapojení pak občané mohou lépe 

směřovat rozvoj a nárůst určité komunity.
50

 Tím, že se občané aktivně podílí na tvorbě 

zpravodajských obsahů, mohou také lépe poznávat samotnou podstatu fungování médií. 

                                                 
44

 Servaes (1999), MacBride (1980) in B. Cammaerts, s. 88,  2007 
45

 A. Tuzzi, C. Padovani, G. Nesti, s. 34 in B. Cammaerts, 2007 
46

 N. Carpentier, s. 88 in, B. Cammaerts, 2007 
47

 N. Carpentier, s. 88 in B. Cammaerts, 2007 
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 C. Rodriguez (2001), Downing et al. (2000), Girard (1992) in B. Cammaerts, s. 88, 2007  
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 N. Carpentier, s. 88 in B. Cammaerts, 2007 
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Jak uvedl Jean Fairbairn, participace napomáhá demystifikovat média, zvýšit mediální 

gramotnost a pochopení fungování médií.
51

 Kevin Howley v souvislosti s participací 

hovoří o participativní komunikaci (participatory communication), která umožňuje 

občanům vystoupit z role příjemců vnějšího rozvoje ke tvůrcům jejich vlastního 

rozvoje.
52

 Tento typ komunikace podporuje komunity jednat společně a tím vědomě 

přiživovat deliberaci a navazování sociálních vztahů.
53

 

 

S rozvojem síťové komunikace se míra participace výrazně změnila, stejně tak i 

uvažování o publiku jako o pasivních příjemcích informací směrem k produktivním 

uživatelům
54

. Vojtěch Mašek se v představách o participaci veřejnosti v rámci 

masových médií odkazuje na Jürgena Habermase, který masová média viděl jako do 

sebe uzavřený systém bez samostatného nebo kritického zapojení občanů.
55

 Mašek tím 

odkazuje na současná masová média, která přestože se stylizují do role „hlídacího psa 

demokracie“, jen velmi neochotně prezentují věcné návrhy občanů, sdružení a 

menšinových politických stran v mediálních debatách. Redaktoři zde mají monopol na 

pravdu a kritiku politické moci a nemusí se zabývat názory těch, jichž se daný problém 

týká.
56

 Občané získávají prostor v masových médiích nejčastěji ve formě dotazů, 

telefonátů, dopisů, reklamy, náhodných průzkumů nebo dotazníků, v případě tisku také 

diskusních příspěvků nebo článků, ovšem za daných podmínek. Přednostní právo 

přístupu do masových médií mají zpravidla etablované osobnosti, politici a mediální 

celebrity a jak Mašek uvádí, chybí zde alternativní hlasy vzdělaných diváků, kteří jsou 

k řešení daného problému kompetentní. Je však třeba také uznat, že rozšíření přístupu 

občanského publika do mediálního veřejného prostoru klade i nároky na odpovědnost a 

kompetence občanů.
57

 V českém mediálním prostředí existují formáty ve veřejnoprávní 

televizi, které jsou buď zcela založeny na participaci občanů (například pořad Hyde 

Park) nebo s hlasy veřejnosti do určité míry pracují (například pořad Máte slovo). 

S ohledem na programovou nabídku jsou však spíše okrajové. Se zapojením kritického 

myšlení i vzdělaných expertů ve svém oboru pracuje ve větší míře veřejnoprávní 

rozhlas. Filip Rožánek uvádí, že hlasy občanů expertů zapojují, kdy občan funguje jako 

                                                                                                                                               
50

 F. Berrigan (1979) in K. Howley,2010, s. 16  
51

 J. Fairbairn, 2009, s. 9  
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 G. Bessette (1996) in K. Howley, 2010, s. 184 
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 K. Howley, 2010, s. 184 
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zdroj zajímavého námětu. Nemusí se však starat o zpracování, protože spoléhá na dané 

médium.
58

 Odkazuje tímto na fakt, že veřejnoprávní média mohou mnohdy zastupovat 

výstupy občanské žurnalistiky.  

 

Jodi Deanová však upozorňuje na to, že medializace jakýchkoliv občanských 

názorů, například hnutí usilujících o potlačení ústavní demokracie a lidských práv, není 

nutnou podmínkou zachování plurality demokratické veřejnosti. Podmínkou vstupu do 

politické diskuse ve veřejnoprávních médiích by měla být přinejmenším ochota 

posoudit svá tvrzení a návrhy z pohledu druhých a podpořit je srozumitelnými důvody a 

argumenty.
59

 

 

Zcela opačnou míru zapojení veřejnosti ve veřejném mediálním prostoru 

zprostředkovávají nová média, která umožňují bezprostřední a nepřetržitou interaktivitu 

publika ve tvorbě i při výměně mediálních obsahů. Občané tak mohou převzít řadu rolí, 

které jim dříve nepříslušely, stávají se vydavatelem, šéfredaktorem, moderátorem, 

spisovatelem, sloupkařem, karikaturistou, fotografem či dokumentaristou.
60

  

 

Motivací participace v síťové komunikaci se zabývali například Shayne 

Bowman a Chris Willis. Prohlašují, že občané chtějí získat společenské uznání a dobrou 

reputaci v rámci určité komunity. Dále se lidé chtějí propojovat s dalšími občany se 

stejným zájmem. Dalším aspektem participace je porozumění informačním zdrojům a 

utvrzování se v pravdivých informacích, které jim zprostředkovávají masová média. 

Blogy či fóra jsou určitými katalyzátory zpráv nebo zdroji názorů na určitá témata. 

Stejně tak důležitou roli v motivaci participovat sehrává možnost informovat a být 

informován o událostech, které nejsou zpracovávány mainstreamovými médii. Možnost 

připravovat obsah také podporuje vlastní seberealizaci. Z některých průzkumů však 

vyplývá, že větší část internetové populace však spíš sleduje, čte, poslouchá či 

konzumuje, než vytváří.
61
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58

 F. Rožánek, rozhovor ze dne18.3. 2013 
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60

 S. Bowman, Ch. Willis, s. 38 
61

 S. Bowman, Ch. Willis, s. 38 - 41 



   

 

21 

  

Vždy je v online komunikaci důležité vědět, jakými způsoby a kanály co 

nejefektivněji oslovit své cílové publikum. Aktéři občanské žurnalistiky proto působí 

často v rámci nějaké užší skupiny lidí či komunity a mají své publikum ke sdílení do 

určité míry zajištěno. Pokud však chtějí adresovat svá sdělení na širší veřejnost, často se 

spoléhají na svou komunitu, která zprávy sdílí na internetu dále, například 

prostřednictvím sociálních sítí, nebo se stávají opinion leadery ve svém oboru, které 

sledují profesionální novináři.  

 

 

2.3 Změna pohledu na profesionální žurnalistiku v online 

prostředí 

Online žurnalistika otevřela řadu výzev tradičním médiím a vytvořila také 

prostor pro změny trendů tradiční žurnalistiky. Lenka Waschková Císařová je shrnuje 

do tří kategorií. Dochází k proměňování novinářské rutiny zrychlováním, ke 

konvergenci obsahů a proměně uživatelských zvyklostí příjemců mediálních sdělení 

v aktivní zapojování tím, že uživatelé nastolují agendu, aktivně si vybírají informace a 

jsou náročnější na zprostředkovaný obsah.
62

 Jak uvádí Jo Bardoel a Mark Deuze, tím, že 

se občané potýkají s velkým objemem informací, musí se umět orientovat v tomto 

prostředí a umět třídit informace. Občané se tak stanou aktivnějšími v hledání 

informací, které jim jsou blízké, a naopak nadále budou potřebovat nějakého 

zprostředkovatele v oblastech, v nichž se nevyznají.
63

 Jose Aviles poukazuje na důraz 

rychlosti uveřejňování informací pro novináře, což způsobuje méně času na naplňování 

takových tradičních žurnalistických praktik, jako je ověřování informací minimálně ze 

dvou zdrojů či hledání kontextu události. Rychlost pak může být důsledkem publikování 

možná i nepřesných či nepravdivých informací. Výhodou online žurnalistiky je naopak 

rychlá reakce na dezinterpretaci nějaké události.
64

 Bardoel a Deuze připisují online 

žurnalistice čtyři základní charakteristiky: interaktivita, přizpůsobování obsahu, 

hypertextualita a multimediálnost.
65

 Jsou to aspekty, které oživují demokratické ideály 

zastupované žurnalistikou v zájmu veřejnosti.
66

 C.W. Anderson, Emily Bell a Clay 
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Shirky upozorňují, že v online žurnalistice se tvorba zpráv přesunula od souboru 

zaměstnání k souboru aktivit. Vždy budou existovat profesionální novináři pracující na 

plný úvazek, ale počet těch, kdo se tvorbě zpráv budou věnovat na částečný úvazek i na 

dobrovolné bázi, bude přibývat. Ty, kteří budou zprávy šířit, nebude zajímat, co je 

důležitou zprávou a co naopak není, ale to, zda se jejich publiku bude obsah líbit. 

Narůstající překrývání a spolupráce mezi dobrovolníky a profesionály bude bezpochyby 

klíčovou výzvou žurnalistiky v tomto desetiletí. 
67

 

 

S ohledem na neomezené možnosti online participace je však třeba také dbát na 

to, aby informace uváděné novináři byly objektivní, vyvážené a důvěryhodné, což platí 

jako pro profesionální novináře, tak pro novináře amatéry. James Foust dodává, že na 

všechny informace na internetu je třeba dívat se kriticky. Internet není autorita, ba 

naopak. Jde o médium, které se vyznačuje silným sklonem k šíření mystifikací, 

spekulací, polopravd a nepřesností. Kvalitní a nekvalitní zprávy se zde šíří stejnou 

rychlostí.
68

 Na každého novináře by se proto i v síťové komunikaci měla vztahovat 

pravidla, podle kterých by se měl ve své práci řídit. Povinnosti novináře v online 

prostředí by se tak neměly lišit od norem tradiční žurnalistiky, ke kterým patří základní 

dodržování slušnosti a rovnováhy mezi zveřejněním informace a zásahem do práv 

druhých. Novinář je povinen sdělovat pravdu a ověřovat zdroj.
69

  Tyto aspekty 

novinářské praxe by měly být stěžejními obecnými pravidly jak pro profesionální 

novináře, tak pro novináře amatéry.  

 

C.W. Anderson, Emily Bell a Clay Shirky se ve svém textu zamýšlí nad 

budoucností online žurnalistiky. Upozorňují, že v online prostředí by se nemělo 

zapomínat, že každý žurnalistický obsah může být změněn, přidáván, vytvářen, ale také 

opakovaně využíván. Novináři by tak měli pracovat se zprávou jako s nedokončeným 

produktem. Do budoucna by tedy novináři v online žurnalistice měli počítat s tím, že 

zpravodajské příspěvky by měly mít co možná nejvíce opakovaně využitelný charakter: 

na různých platformách, přístrojích, ve zpravodajských příspěvcích i v jiných 
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zpravodajských organizacích.
70

 Novinářem budoucnosti by se měl stát ten, kdo bude 

prostředníkem mezi technologií a společností, zprávami a analýzami, mezi komentáři a 

výběrem a mezi orientací a investigativní žurnalistikou.
71

 

 

Bavíme-li se o participaci a jejím vlivu v síťové komunikaci, je třeba zohlednit 

také vztah mezi profesionálními novináři a novináři amatéry, kteří mají volný přístup ke 

sdílení, tvorbě i uveřejňování obsahů na internetu. Jak uvádí Shayne Bowman a Chris 

Willis, pokud chtějí být mediální organizace i nadále nezbytným zdrojem pro své 

čtenáře či diváky, je třeba, aby přehodnotily základní představy o žurnalistice, 

organizaci i roli publika.
72

 S tím se ztotožňují například i Jack Rosenberry a Burton St. 

John,
73

 Joyce Y.M. Nip
74

 či Dan Gillmore
75

. Podobně se vyjadřuje i Mark Deuze: „V 

novém mediálním systému budou zpravodajští profesionálové muset hledat způsoby 

vyvažování mezi vlastní identitou poskytovatelů editorského obsahu a reálnými 

možnostmi veřejného propojení a současně mezi svojí historickou operačně uzavřenou 

profesní kulturou spoléhající se výhradně na činnost expertů a více spolupracující, 

odpovědnou a interaktivní kulturou otevřené žurnalistiky.“
76

  

 

Názory profesionálních novinářů na participaci občanů se však samozřejmě 

různí. Ari Heinonen poukazuje na některé z nich. Uživatelé hrají pro novináře důležitou 

roli zdroje nápadů či pozorovatele zajímavé události a to především v první fázi 

přípravy zpravodajského příspěvku. Stejně tak důležití jsou uživatelé jako interpreti, 

komentátoři zpráv, kteří odpovídají na obsah psaný novináři. V hodnocení občanů v 

pozici spolupracovníků a proaktivních účastníků ve zpravodajství se však profesionální 

novináři rozchází. Ari Heinonen je rozděluje do dvou kategorií. Konvenční novináři 

jsou ti, kdo rovinu novinářů amatérů a profesionálních novinářů striktně oddělují a stále 

se považují se určující faktor v uveřejňování informací. Druzí vidí občany jako 

spolupracovníky, se kterými mohou rovnocenně pracovat a jsou otevření podělit se 

s nimi o svou roli.
77

 Podobnou analýzu prováděl i Thorsten Quandt. V pozitivním 
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ohledu chtějí novináři participativní žurnalistiku integrovat, protože usnadňuje proces 

tvorby příspěvků a svobodný přístup k uveřejňování informací, stejně tak je oživením 

dosavadních zpravodajských praktik. Umožňuje pluralismus názorů a lepší veřejnou 

komunikaci. V opačném případě Thorsten Quandt uvádí, že novináři upřednostňují 

jasně oddělené obsahy vytvářené uživateli od obsahů připravovaných novináři. Obsah 

vytvářený uživateli je dezorganizovaný a potřebuje strukturu, kterou dokážou zajistit 

pouze novináři. Participativní žurnalistika nedbá na pravidla profesionální žurnalistiky a 

ohrožuje tak samotnou profesi. Uznávají však, že takto vytvořený obsah může být 

zneužíván ve prospěch novinářů, kteří jsou příliš zaujatí rutinními procesy v médiích. 

V neposlední řadě se obávají toho, že obsah participační žurnalistiky má sklony k 

„brakové komunikaci“, která má mizivý význam pro širší veřejnost. To by vedlo nejen 

k úpadku kvality běžné komunikace, ale i ke ztrátě oceňované žurnalistické praxe.
78

 

 

O tendencích vzájemné spolupráce hovoří Philip Meyer, který říká, že občanská 

žurnalistika je důležitým zdrojem pro investigativní žurnalistiku a udává cestu, jak se 

neztratit v přebytku informací.
79

 Vojtěch Mašek navrhuje tři základní změny, které by 

umožnily obrat ve vnímání, uvažování a zvyklostech mediálního publika. V prvé řadě 

by se novináři měli pokusit překonávat stereotypy kancelářské recyklace zdrojů ze 

zpravodajských agentur a zaměřit více svou pozornost na skryté tendence veřejnosti. 

Dále by novináři ve vlastním zájmu měli podporovat rozmanité formy zpětné vazby 

mezi občany a médii s ohledem na rozptýlenou pozornost diváků a rostoucí konkurenci 

na globálním mediálním trhu. Pomohlo by také vytváření mostů mezi profesionální 

publicistikou a amatérskými výstupy občanských žurnalistů, například v podobě 

editorských školení, portálů pro e-learningové kurzy či zapojení akademiků, studentů 

nebo amatérských reportážních týmů.
80

 Všechny tyto změny by pak mohly vést 

k posunu v chápání role profesionálního novináře, který by již nebyl výhradním 

tvůrcem a garantem mediálního obsahu, ale spíše kritickým zprostředkovatelem, 

průvodcem a moderátorem sdělení a diskusí odehrávajících se na různých úrovních 

institucionální i občanské veřejnosti.
81
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Budou-li profesionální média určitým způsobem koordinovat spolupráci 

s občany, pak z toho mohou také těžit. David Domingo předkládá možnosti, jak vyjít 

vstříc občanům v publikaci svých příspěvků či komentářů a zároveň zachovat kvalitu 

zpravodajství daného média. Za prvé je nutné mít koordinátora, který bude řídit 

profesionální novináře ve správě příspěvků a zároveň navádět občany v přispívání 

smysluplných zpráv. Dále je dobré, pokud mají občané systematický kanál, 

prostřednictvím něhož mohou participovat. Klíčovým úspěchem médií, jak pracovat 

s příspěvky od občanů je především plně porozumět cíli, proč chtějí vůbec média 

uplatňovat principy participace veřejnosti.
82

 

 

Uplatnění občanů v rámci veřejného mediálního prostoru bude bezpochyby 

aktuální problematikou i v dalších letech. Česká veřejnoprávní média postupně zavádí 

možnosti, jak dát hlas odborné a vzdělané veřejnosti a otevírat tím nová témata veřejné 

agendy a tím obohacovat mediální prostor. Je však nutné, aby i v tomto případě média 

dodržovala vyváženost názorů a neoslovovala stále ty samé osobnosti z řad občanů, aby 

i oni se postupně nezařadili mezi privilegovanou elitu. S názorem, že alternativní hlasy 

veřejnosti, například i v podobě občanských či komunitních médií přispívají 

k demokratizaci mediálního veřejného prostoru, souhlasí i Irena Reifová
83

, Kateřina 

Kalistová 
84

či Adam Javůrek
85

. Otázkou však je, do jaké míry občané skutečně chtějí 

participovat a ovlivňovat tak český mediální prostor. Jednotný názor neexistuje. Patrik 

Zandl i Irena Reifová jsou spíše skeptičtí, Češi jsou spíše pasivní
86

 a zatím „nepropadli 

kouzlu občanské participace“.
87

 Optimisty jsou naopak Roman Gallo
88

 a Jaroslav 
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Valůch
89

, kteří mají v občanskou participaci důvěru a tvrdí, že problém participace 

občanů v českém prostředí není tak závažný, aby komunitní média či občanská 

žurnalistika nemohla v českém prostředí fungovat.  V budoucnu by tedy dle mého 

názoru mělo skutečně dojít k větší spolupráci profesionálních novinářů a amatérů, kteří 

mají dostatek podnětů ke zpracování nových informací. Jak říká trojice autorů Willis, 

Bowman a Kampinsky: „V propojeném světě může vyhrát jen takové médium, jehož 

primární hodnotou bude ochota spojovat občany vzájemně.
90

 Participace občanů 

v mediálním veřejném prostoru je však jedním z důležitých aspektů, které napomáhají 

fungování občanské společnosti. Projevuje-li se pouze na lokální úrovni nebo dosáhne-li 

celonárodního měřítka, pak nehraje až tak velkou roli. Každý počin, který něco může 

změnit, se počítá.  
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3. Historické a teoretické kořeny občanské žurnalistiky   

Občanská žurnalistika (citizen journalism) je fenomén současnosti a 

pravděpodobně i budoucnosti. Své kořeny má však v období, které není až tak dávnou 

historií. Za jejího předchůdce je považováno reformní hnutí public journalism (v mém 

překladu žurnalistika v zájmu veřejnosti), které se prosadilo v 80. letech ve Spojených 

státech. Jejich úzkou spojitost lze odvozovat od jejich základních úvah o roli veřejnosti 

v rámci žurnalistické praxe. David Buzz Meritt, jeden z prvních obhájců žurnalistiky 

v zájmu veřejnosti, v jedné z publikací o občanské žurnalistice uvedl, že žurnalistika 

v zájmu veřejnosti byla teorií hledající praxi a občanská žurnalistika je praxí hledající 

teorii. 
91

 Je proto důležité zde představit teoretické základy, rozvoj i uplatnění 

žurnalistiky v zájmu veřejnosti v praxi. Jak ve svém textu uvedli David M. Ryfe a 

Donica Mensing, občanská žurnalistika společně s žurnalistikou v zájmu veřejnosti 

reprezentují nejnovější kapitolu ve 400 let staré debatě o roli žurnalistiky 

v demokratickém společenství. Přestože občanská žurnalistika není kopií 

žurnalistického hnutí 80. let, považují ji za jejího nástupce, který aplikuje myšlenky 

tohoto hnutí na propojené platformě, internetu.
92

 Obhájci občanské žurnalistiky 

a žurnalistiky v zájmu veřejnosti se shodovali v tom, že je třeba pracovat na probuzení 

veřejného zájmu společnosti ve snaze řešit problémy a podporovat demokratické 

procesy skrze šíření informací a myšlenek.
93

 V následující části mé práce se tedy budu 

nejprve věnovat konceptu žurnalistiky v zájmu veřejnosti a jeho teoretických 

předpokladům.   

 

 

3.1 Teoretické předpoklady pro vznik hnutí Public journalism 

(žurnalistika v zájmu veřejnosti) 

Toto reformní žurnalistické hnutí vzniklo v 80. letech a v průběhu 90. let 

nabývalo větších rozměrů, kdy se rozšířilo z teoretického kontextu do praxe. Do roku 

2002 fungovalo ve Spojených státech více než 600 novinářských projektů, několik 

desítek publikací a více než 70 akademických studií, které zkoumaly její dosah a 

                                                 
91

 D.B. Meritt, s. 28 in J. Rosenberry a B. St. John (2010) 
92

 D.M.Ryfe a D. Menisng, s. 41 in J. Rosenberry a B.St. John (2010) 
93

 D.B. Meritt, s. 30 in J. Rosenberry a B. St. John (2010) 



   

 

28 

  

výsledky.
94

 Není tedy divu, že Michael  Schudson, jeden z významných sociologů se 

zaměřením mimo jiné na oblast médií, ohodnotil toto hnutí za jednu z nejpůsobivějších 

kritik žurnalistické praxe v rámci žurnalistiky jedné generace.
95

 Dle Tanniho Haase a 

Lindy Steiner se však i po více než 15 letech teoretických debat a praktických 

experimentů neustanovil definitivní koncept žurnalistiky v zájmu veřejnosti jakožto 

reformního hnutí s jasnou filozofií.
96

 Mezi významné teorie, které ovlivnily myšlenky 

vzniku nového směru žurnalistiky, patří diskuze o úpadku angažovanosti občanů ve 

Spojených státech či teorie deliberace a představy o deliberující společnosti. 

Z historicky dřívějších zdrojů je třeba zmínit debatu Waltera Lippmanna s Johnem 

Deweym o demokratické roli žurnalistiky a její odpovědnosti z roku 1920 či zprávu 

Hutchinsonovy komise o svobodě tisku z roku 1947, v níž je shrnutá role žurnalistiky 

v pěti bodech: žurnalistika by měla zajistit pravdivé, úplné a inteligentní shrnutí denních 

událostí v kontextu, který jim dává význam, dále by měla sloužit jako fórum pro 

výměnu kritiky a komentárů, promítat reprezentativní obraz veřejnosti prostřednictvím 

všech skupin společnosti, měla by být zodpovědná za představení i vysvětlení hodnot a 

cílů společnosti a stejně tak by měla zajišťovat plnohodnotný přístup k dennímu 

zpravodajství. 
97

  

 

Z pohledu žurnalistické praxe byla pro ideu reformního hnutí žurnalistiky 

v zájmu veřejnosti podnětná debata mezi významným novinářem Walterem 

Lippmannen a pragmatickým filozofem Johnem Deweym. Názory Johna Deweyho se 

staly jednou z ikon pro některé profesionální novináře a zastánce tohoto hnutí (jako 

například Jay Rosen, James Carey, Cole Campbell či James Fallows) k tomu, jak 

vysvětlit roli tisku v občanské žurnalistice jakožto důležitého hráče v procesu posílení 

funkce veřejné sféry a vysvětlení vztahu mezi žurnalistikou a demokracií.
98

 Představa 

Deweyho
99

 o schopnostech občanů zpracovávat informace byla oproti Lippmannovi 

mnohem vstřícnější. Tvrdil, že veřejné mínění není utvářeno pouze informacemi 

zpracovávanými novináři, ale také prostřednictvím občanských diskuzí. Demokracie 

utvářená pouze odborníky nemůže fungovat, protože jsou to oni, kdo žijí zcela mimo 

realitu běžného života lidí. Podle něj je právě veřejnost nejlepšími odborníky na mnoho 
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oblastí. Profesionální novináři, jako například Cole Campbell pak přebírali Deweyho 

myšlenky do žurnalistické praxe.
100

 Oživením debaty Waltera Lipmanna s Johnem 

Deweym se otevřel prostor pro nové úvahy o směřování žurnalistiky.  

 

V posledních dekádách 20. století se ve Spojených státech výrazně diskutovalo o 

problému zájmu občanů podílet se na fungování občanské společnosti. Odborník na 

politologii Robert Putnam, stejně jako další teoretikové Alan Ehrenhalt, William 

Schambra či Michael Joyce poukazovali na ztrátu smyslu společnosti ke komunitě a 

odklonu občanů od veřejného zájmu. Robert Putnam kritizoval, že lidé příliš jednají 

sami za sebe, než aby jednali v zájmu komunity či společenských organizací, které by 

vzájemné spolupracovaly. Hovořil o ztrátě sociálního (společenského kapitálu), který 

zajišťuje spolupráci v ohledu společného prospěchu.
101

 Tanni Haas ještě uvádí 

empirickou studii Richarda Harwooda, který na základě svého průzkumu s občany 

z deseti amerických měst zjistil, že se lidé cítí vyloučeni prakticky z každé oblasti 

veřejného života tím, že je politický systém příliš uzavřený.
102

  

 

Stejně jako problematika angažovanosti občanů byla pro rozvoj myšlenek 

žurnalistiky v zájmu veřejnosti významná také teorie o veřejnosti a její podíl na 

fungování demokracie postavené na deliberaci občanů. Deliberace byla jedním 

z charakteristických bodů žurnalistického hnutí žurnalistiky v zájmu veřejnosti
103

, které 

se mimo jiné zabývalo možnostmi, jak zlepšit diskuzi veřejnosti, které by byla dostupná 

všem i otevřená každému názoru. Deliberací obecně označujeme sociální proces 

vzájemné komunikace, v němž každý aktér má stejnou příležitost promluvit. Každý má 

právo chápat a rozumět tomu, co ostatní říkají a na druhou stranu má povinnost pečlivě 

poslouchat a zvážit slova ostatních. Je tedy uplatňováno právo na respekt ostatních a 

povinnost ostatní účastníky respektovat. Cílem je dosažení vzájemného konsenzu 

aktérů.
104

 Jürgen Habermas prosazoval názor, že aby docházelo k pravé deliberaci 

občanů a lidé by mohli uvažovat ve veřejném zájmu, je třeba odmyslet si nejen 
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společenské nerovnosti a jednat, ale také nezdůrazňovat vlastní zájmy a identitu.
105

 

Habermas dále tvrdil, že diskutující veřejnost sdílí závazek podporovat společnou 

deliberaci spíš, než aby sdílela představy o společném blahu nebo společné příslušnosti 

k národu. Zdůrazňoval, že v procesu deliberace je nutné, aby občané dávali stejnou váhu 

na názory ostatních, jako přisuzují názoru vlastnímu.
106

 Čím častěji by se přistupovalo 

k deliberaci, tím více by se mohl demokratický proces přibližovat ke třem základním 

kritériím fungující demokracie, které formuloval známý americký profesor politologie 

Robert Dahl: princip inkluzivity, kdy každý může vstoupit do demokratického uskupení, 

princip přímé i nepřímé participace v provozu státu a princip skutečného porozumění 

problému a nalezení adekvátního řešení.
107

 V současné mediované společnosti sehrávají 

média klíčovou roli v deliberaci občanů. Deliberativní proces byl také jednou 

žurnalistických metod, kterých využívala žurnalistika v zájmu veřejnosti. Zastánci 

tohoto reformního hnutí hovořili o občanské deliberaci (citizen deliberation) v podobě 

komunikace tváří v tvář, ale i v podobě spoluúčasti na veřejných fórech v rámci 

lokálních komunit, případně diskuzí u kulatých stolů pořádaných místními médii. 

Označovali občanskou deliberaci za jednání/program veřejnosti/občanů, které by mělo 

informovat novináře o důležitých událostech.
108

 Díky deliberaci se tvůrci 

zpravodajských obsahů mohou dozvědět, jak si lidé vysvětlují dění kolem sebe a co by 

navrhovali změnit ve svém okolí. Tyto znalosti pak mohou sloužit jako přímý i nepřímý 

podklad pro tvorbu zpráv. Deliberace občanů se stala jedním ze základů myšlenky 

ustavení deliberativní demokracie. Tanni Haas uvedl, že v ideálním případě by 

deliberativní demokracii měla provázet deliberace prostřednictvím žurnalistických 

praktik, které inspirují občany ke správnému uvažování. Aby to však bylo možné, 

novináři by měli odkrývat důležitá témata spíše než události a pobízet tím k debatě a 

komentářům bez ohledu na to, jakou moc a privilegia ve společnosti daný mluvčí má.
109

 

Pro žurnalistiku v zájmu veřejnosti stejně jako pro občanskou žurnalistiku jsou teorie 

deliberativní demokracie a proces deliberace důležité v tom, že pomáhají integrovat 

jednotlivce do komunit a porozumět tomu, že aktivní účastí mohou lidé rozhodovat o 

veřejných záležitostech a obhajovat své zájmy.  
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3.2 Koncepce hnutí žurnalistiky v zájmu veřejnosti - vymezení 

pojmu 

Na konkrétním a jasném vymezení reformního hnutí, které mělo za snahu 

revitalizovat praktiky novinářů, pracovala řada osobností. Nejvýraznějšími osobnostmi 

byl David B. Meritt, Artur Charity, Jay Rosen, kteří se začali zabývat otázkami vztahu 

mezi žurnalistikou a demokracií, jak novináři vnímají veřejnost a jakou roli by měli hrát 

novináři ve veřejném životě.
110

 Nové hnutí se zpočátku formovalo pouze jako myšlenka 

či teorie, která se zakládala na stavu žurnalistiky ve Spojených státech, kdy občané silně 

pochybovali o poslání médií a jejich důvěryhodnosti.
111

 K samotnému pojmenování 

tohoto nového fenoménu došlo až v roce 1994, kdy název „public journalism“ 

představili Davis Meritt s Jayem Rosenem. Odpovídalo poslání tohoto hnutí – pozitivně 

ovlivnit veřejný život a být ve spojení s veřejností, která by se měla stát 

zprostředkovatelem informací.
112

 Reformní hnutí žurnalistiky v zájmu veřejnosti 

reagovalo stále se prohlubující propast mezi občany a vládou a zpravodajskými 

organizacemi a jejich publikem. To reflektovaly například práce Roberta Putnama
113

 či 

Jaye Rosena
114

. Bylo třeba změnit tendence žurnalistiky, která by výrazněji motivovala 

k angažovanosti občanů. Jak uvedl Jay Rosen: „Novináři by měli nejen informovat, ale 

také utvářet veřejnost.“
115

 Theodore Glasser definoval občanskou žurnalistiku jako 

volně organizované reformní hnutí, jehož cílem je donutit tisk k přehodnocení svých 

závazků k ideálům demokratické participace.
116

 Davis Meritt uvedl, že úlohou občanské 

žurnalistiky je znovu získat autenticitu a autoritu, kterou tradiční žurnalistika u svého 

publika ztratila a revitalizovat veřejný život, jehož nedílnou součástí budou chtít být 

samotní aktivní občané. 
117

 Jay Rosen se definici velice bránil, bral to jako tok stále se 

rozvíjejících myšlenek, nakonec ji charakterizoval jako postoj ke každodenním 

dovednostem novinářů, který po nich vyžaduje, aby oslovoval lidi jako občany, 

potenciální účastníky ve věcích veřejných, spíše než oběti nebo pozorovatele událostí. 

Média by měla napomáhat politickým komunitám a jednat o problémech, spíše než se o 

nich dozvídat, měla by napomáhat zlepšovat prostředí veřejné diskuze, než přihlížet 
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k tomu, jak zhoršovat takové prostředí a dohlížet, aby veřejný zájem neupadal 

v zapomnění.
118

 Vzhledem k tomu, že žurnalistika v zájmu veřejnosti vznikla jako 

reakce na selhávající praktiky tradiční žurnalistiky, napomáhalo jejímu vymezení také 

srovnání s tradiční žurnalistikou. Arthur Charity shrnul několik rozdílných bodů u obou 

forem žurnalistiky. Zásadním argumentem nového žurnalistického hnutí je, že 

žurnalistické praktiky se musí výrazně změnit, protože současný (tehdejší) stav je 

alarmující. Žurnalistika v zájmu veřejnosti se chce podílet na fungování veřejného 

života, na rozdíl od tradiční žurnalistiky, jejíž zástupci tvrdí, že je to za hranicemi jejích 

možností. Chce dát větší prostor občanům při tvorbě mediální agendy, tradiční 

žurnalistika naopak nahlíží na občany jako na čtenáře, ne jako na tvůrce zpráv. Přístup k 

tvorbě zpravodajské agendy jako k profesi, kterou nelze zastoupit a nelze nechat občany 

rozhodovat o tom, co je zprávou, je zcela neprofesionální. Tradiční žurnalistika oponuje 

také tím, že experimentování v žurnalistice může způsobit překračování etického 

chování a nezájem o dodržování tradičních standardů žurnalistických praktik.
119

  

 

Tematicky prosazovala žurnalistika v zájmu veřejnosti dle Tanniho Haase 

informace o politickém dění, mobilizovala voliče k volbě a čerpala spíše ze zdrojů, 

které se nepatřily mezi společenskou elitu (která může být kandidáty ovlivněna), včetně 

společenských minorit.
120

 Mělo to vesměs pozitivní účinky. Lidé se účastnili voleb ve 

větším počtu a o politickém dění mluvili častěji. Na druhou stranu byla vyřešena pouze 

část problémů, s nimiž se společnost potýkala.
121

 Pro úplnost pochopení účinků a 

smyslu existence žurnalistiky v zájmu veřejnosti (public journalism) jakožto reformního 

hnutí, nahlédneme na jeho historii a příklady z praxe.  

 

 

3.3 Historie žurnalistiky v zájmu veřejnosti – rozvoj teorie a 

praxe 

V tomto shrnutí historie žurnalistiky v zájmu veřejnosti se budu zabývat 

praktickými i teoretickými snahami, stejně jako institucemi, které vznikly v souvislosti 

s tímto fenoménem.  
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Jedním z prvních impulsů kritiky tradiční žurnalistiky bylo neobjektivní 

zpravodajství o amerických prezidentských volbách v roce 1988, kdy se rozhodovalo 

mezi Georgem H. Bushem a Michaelem Dukakisem. Zprávy se ve velké míře 

zaměřovaly na samotné kampaně, taktiku politiků a výsledky voleb a ignorovaly jejich 

politický program. Jejich souboj opomínal relevantní informace, které i kdyby zajímaly 

většinu voličů, média nechaly chladnými.
122

 Články o volbách však nebyly dostatečně 

koncipovány v zájmu veřejnosti. A někteří novináři si začali uvědomovat, že by 

žurnalistika měla být více orientovaná na veřejnost a ne na partikulární zájmy 

jednotlivců.
123

 

 

Mluvíme-li o vzniku žurnalistiky v zájmu veřejnosti jakožto reformním hnutí, 

pak je třeba ohlédnout se za koncem 80. let ve Spojených státech. Periodizaci vývoje 

žurnalistiky v zájmu veřejnosti lze rozdělit do tří fází: v první fázi můžeme mluvit o 

prvních snahách definovat a ukotvit pojem (1988 – 1993), v druhé fázi bylo již toto 

hnutí ucelené (1993 – 1997), v poslední fázi pak již docházelo k rutinizaci některých 

praktik a konci hnutí jako takového (1998-2003).
124

 

 

Předními postavami hnutí žurnalistiky v zájmu veřejnosti byli Davis „Buzz“ 

Meritt, šéfredaktor deníku The Wichita Eagle
125

, Jay Rosen, profesor newyorské 

univerzity
126

 a Artur Charity, který spolupracoval na projektu Public Life and the 

Press.
127

 Mezi prvními projevy tohoto reformního hnutí byla iniciativa z roku 1987 

zvaná „Community Connectednes“ založená Jamesonem Battenem, výkonným 

ředitelem vydavatelství Knight-Ridder, jejímž úkolem bylo posilovat vztah mezi 

komunitami a deníky. 
128

 V roce 1990 spustil Jay Rosen díky grantu nadace Knight 

projekt zvaný „Public Life and the Press“, který dokumentoval první projekty 

žurnalistiky v zájmu veřejnosti. V roce 1993
129

 se k projektu Public Life and the Press 

připojila instituce Pew Center for Civic Journalism, která pod heslem „Obnova našeho 

demokratického srdce“ měla hlavní zájem o podporu zapojení občanů do aktivit v rámci 
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komunity prostřednictvím médií. Tento projekt měl napomáhat obnovovat spolupráci 

médií s občany a zapojit je do společného dialogu, díky němuž by řešili aktuální 

problémy
130

. V roce 2003 navázala na ukončený projekt Public Life and the Press nové 

seskupení Public Journalism Network, globální profesionální asociace novinářů pod 

vedením Leonarda Witta, která se zajímá o zkoumání a posilování vztahu mezi 

žurnalistikou a demokracií. Deklaruje, že pro demokracii je prospěšné, když novináři 

naslouchají lidem a že rozmanitost a fragmentace společnosti žádá nové techniky šíření 

informací, které by pomáhaly individuálním komunitám vymezovat samy sebe i jako 

součást komplexního uskupení komunit.
131

 V roce 2002 byla založena také instituce J-

lab: Intistute for Interactive Journalism. Projekt inicioval Jan Schaffer a vytvořil ho ve 

spolupráci s institucí Pew Center. Aktivita J-lab stále pokračuje a jeho hlavní 

myšlenkou je rozvíjet inovativní zpravodajské experimenty, které využívají nových 

technologií k podpoře aktivního zapojení občanů v kritice veřejných záležitostí.
132

 

Kromě jiného také každoročně pořádají udílení cen The Knight-Batten Awards, které 

podporuje aktivní snahy zapojení občanů.
133

 

 

V duchu teorie reformního hnutí žurnalistiky v zájmu veřejnosti vznikaly také 

iniciativy v praxi. Prvopočátky byly velmi bouřlivé, již začátkem 90. let se ve 

Spojených státech objevovalo přibližně 600 žurnalistických experimentů a dle 

dostupných výzkumů vycházelo více než 300 titulů ve Spojených státech, z čehož 

přibližně jednu pětinu tvořily deníky.
134

 Tyto první experimenty se dají rozdělit do tří 

oblastí: iniciativy věnované volbám, specifické tematické reportáže a snahy vytvořit 

z občanské žurnalistiky integrující součást rutinního shromažďování zpráv, vytváření 

zpravodajství a jeho následného ohodnocení.
135

 K prvním projektům patřily například 

Ledger-Enquirer (1988) nebo Wichita Eagle (1990). Informovaly například o 

problémech s nezaměstnaností, zdravotnické péče a v období voleb o průběhu voleb 

z hlediska témat zajímavých pro občany. Projekty „Your vote counts“ (1990) a „People 

project“ (1992) se staly jedněmi z pilotních úspěšných projektů, kterými se inspirovaly 

mnohé další.
136

 Po první vlně těchto projektů se některé deníky zaměřily na občanskou 
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žurnalistiku v rovině specifických problémů komunit. Mezi prvními byly například 

Wisconsin State Journal (1990), Norfolk Virginian-Pilot (1993), and Charlotte 

Observer (1994), které se například zabývaly vztahem mezi etniky, vzděláním, 

rozpočtem měst či městskou dopravou.
137

 Od poloviny 90. let se noviny staly 

permanentním prostředkem vzájemného kontaktu s občany.
138

 Přestože iniciativy 

žurnalistiky v zájmu veřejnosti byly spíše lokálního charakteru, objevily se také snahy 

zavést něco obdobného na celonárodní úrovni v podobě televizních stanic a rozhlasu. 

Jednalo se o televizi PBS (Public Broadcasting Service) a Public Radio (NPR).
139

 

 

Toto revoluční hnutí v sobě našlo odvahu postavit se za zájmy veřejnosti. 

Nechtělo rutinně informovat, ale spíše motivovat veřejnost k nějaké činnosti, a na 

základě hledání společných řešení měnit a podporovat spolupráci občanů, která by 

zlepšovala veřejný život. Revoluční je bezpochyby v tom, že dokázalo zareagovat na 

úpadek tradiční žurnalistiky a apelovat na změnu jejích postojů i hodnot ve způsobu 

informování veřejnosti. To by myslím mělo být i jedním z poslání žurnalistiky v dnešní 

době, téměř o více než 20 let později. Přestože toto hnutí skončilo po deseti letech svého 

působení, považuji jej za jedno z důležitých témat v rámci teorií žurnalistických praktik 

v souvislosti s uplatňováním občanů v mediálním prostoru. Jeho myšlenky však 

přetrvávají v nové formě žurnalistiky, která ještě svůj potenciál bezpochyby 

nevyčerpala, a tou je občanská žurnalistika.  
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4. Občanská žurnalistika  

S nástupem nových médií se otevřela řada nových mediálních formátů, které 

umožnily i veřejnosti participovat na utváření obsahů informujících širokou veřejnost. 

Každý se v tomto prostředí svým způsobem může stát informátorem nebo 

prostředníkem, který informaci šíří. Profesionální novináři se stávají součástí této sítě, 

v níž historicky daná hierarchie přispěvovatelů není. Nová mediální kultura založená na 

participaci je, jak uvádí Henry Jenkins, „ostrým kontrastem ke staršímu vnímání 

pasivního mediálního diváctví. Nyní nastává čas, kdy bychom neměli hovořit o tvůrcích 

a konzumentech mediálních obsahů jako o oddělených rolích, ale o účastnících 

komunikace, kteří jsou ve vzájemné interakci podle nových pravidel, jimž nikdo z nás 

zatím plně nerozumí.“
140

 Díky internetu a následně rozvoji Webu 2.0 se mohl začít 

formulovat další fenomén novodobé žurnalistiky – občanská žurnalistika. Ať už tato 

nová forma žurnalistického projevu je kritizována či prosazována, z internetového 

prostředí pravděpodobně nezmizí, ale jakou roli bude sehrávat v agendě mediálních 

obsahů a zpravodajství, je pouze na občanech samotných. Potřeba získávat pravidelné, 

spolehlivé a ověřené informace však bude pravděpodobně stále atributem tradičních 

médií, která si budou chtít i nadále utvrzovat své dominantní postavení na poli 

zprostředkovatelů informací.  

 

 

4.1. Vymezení pojmu občanská žurnalistika (Citizen journalism) 

Dle Lewise Friedlanda a Nakho Kim je občanská žurnalistika definována jako 

přispívání do diskuze v rámci veřejné sféry ve formě názorů, vyvozování či prostého 

zpravování. V širším slova smyslu je to však jakýkoliv obsah vytvářený uživateli.
141

 

Shayne Bowman a Chris Willis charakterizují občanskou žurnalistiku jako činnost 

občana či skupiny občanů, kteří hrají aktivní roli v procesu sběru zpráv, vytváření 

reportáží, analyzování a rozšiřování zpráv i informací, aby zprostředkovali nezávislé, 

spolehlivé, přesné, rozmanité a relevantní informace, které si žádá demokracie.
142

 

Prostřednictvím blogů, podcastů, virtuální reality (např. Second Life), společně 
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vytvářených webů (napr. Wikipedia), sociálních sítí (Facebook, MySpace apod.) či 

stránek určených pro sdílení videí se z běžných uživatelů stávají také tvůrci zpráv. Axel 

Bruns tento nový jev označil pojmem produsage (production + usage), který navazuje 

na kolektivní tvorbu informací za účelem rozšiřování vědomostí k určité 

problematice.
143

 Americký novinář Dan Gillmore roli občanské žurnalistiky v dnešním 

světě obhajuje tvrzením: „Moji čtenáři vědí víc než já“
144

 a uvádí, že tato forma 

žurnalistiky je zdravým trendem, ze kterého mohou mít prospěch obě strany – novináři i 

občané. Michael Tippett, zakladatel jednoho z úspěšných webů občanské žurnalistiky 

NowPublic
145

, v textu J. D. Lasicy představuje výhodu občanské žurnalistiky v tom, že 

její projevy odstraňují pozici novináře jako neosobního, zcela nezaujatého pozorovatele 

události, který se přizpůsobuje rychlé dynamice neustále se rozvíjejícího světa v online 

prostředí.
146

 Sám J. D. Lasica mluví o této formě žurnalistiky jako o nahodilých 

projevech žurnalistiky, které i přes zachycení v průběhu každodenních zážitků mohou 

být zajímavým očitým svědectvím a zdrojem pro tradiční média.
147

 Termín občanská 

žurnalistika (citizen journalism) je užívaný nejčastěji, existují však i jiné pojmy, které 

označují buď zcela totéž, nebo akcentují dílčí vlastnost amaterizace. 

K nejpoužívanějším ekvivalentům pojmu občanská žurnalistika patří: grassroots 

journalism (akcentuje spontánnost vzniku textu a existenci mimo zaběhnuté mediální 

instituce – vznik „zespoda“), networked journalism (klade důraz na spolupráci řady lidí 

– využití sítě), open-source journalism (podtrhuje otevřenost procesu pro všechny a 

transparentnost), dále participatory journalism (základem tvorby obsahů je spolupráce), 

hyperlocal journalism (upřednostňuje extrémně lokální zaměření), stand-alone 

journalism (zakládá se na samostatnosti a nezávislosti na mediálních korporacích) či 

crowdsourcing (užší pojem zdůrazňující velké množství lidí, kteří společně shromažďují 

údaje či vytváří databázi).
148

 Mark Deuze vidí budoucnost občanské žurnalistiky v 

trojím rozměru -  z obecného pohledu oboru, publika a konvergence kultur. Budoucnost 

občanské žurnalistiky souvisí s vytvářením zájmových komunit kolem zpráv, často tam, 

kde již zájmové komunity existují. Zároveň však upozorňuje, že interakce publika a 

jejich výměna informací nemá stabilní, trvalou ani skutečnou politickou moc. Co však 

hodnotí pozitivně je fakt, že by v budoucnu mohlo dojít k větší propojenosti 
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profesionálních novinářů s angažovanými občany, aby spolu vytvářeli veřejnou sféru 

v rámci komunit, na které se odkazují.
149

 Ve smyslu „nahodilých projevů žurnalistiky“ 

bývá občanská žurnalistika spojená s reportážemi o krizových situacích, katastrofách, 

politických skandálech nebo justičních kauzách. Úzká souvislost občanské žurnalistiky 

s krizovými situacemi je podle Stuarta Allena a Einara Thorstena logickým vyústěním, 

protože lidé převezmou roli reportéra a přinesou svědectví o krizi z jejich 

bezprostředního okolí s větší samozřejmostí.
150

 Projevy občanské žurnalistiky se nyní 

díky obrovským možnostem internetu i přístupu k němu prosazují při řešení různých 

krizových situací v různých politických režimech a bývají zajímavým zdrojem 

informací ze zemí, kde působí totalitní režimy nebo internetová cenzura (autoři knihy 

uvádí například hurikán Katrína v Americe, zemětřesení v Číně, protesty proti 

humanitární, politické i legislativní krizi ve válce v Íráku, boj za demokracii, lidská 

práva i důstojnost v Brazílii, Íránu, Palestině, Číně i Vietnamu, online aktivity proti 

volbám v Keni či kontroverzním skutečnostem v kampani Baracka Obamy a blogování 

při australských volbách) a získávají si pozornost nejen mimo a prostřednictvím médií, 

ale také přímo v médiích.
151

 

 

Občanská žurnalistika se v mnoha ohledech vymezuje od tradiční žurnalistiky. 

Podle Clyda Bentleyho, profesora Missourské univerzity žurnalistiky, je hlavním 

rozdílem mezi tradiční žurnalistikou a občanskou žurnalistikou aspekt sdílení a 

zpravování o událostech. Profesionální novinář, který je přidělen k reportáži, nejdříve 

provede průzkum okolností, bude mluvit s lidmi, kteří jsou v této události zasvěceni, 

ověří si fakta a na základě toho vytvoří příběh. Pak jde k další zprávě. Novinář amatér 

nebo bloger oproti tomu žije tou událostí. Dle Bentleyho je internet prostředím, které 

nabízí obrovské množství možností jednotlivcům vyhledávat přesné informace. Přesto 

se však neobává, že by profesionální novináři mohli ztratit svou pozici, protože stále 

mají lepší aprobaci vytvářet zpravodajské obsahy než kdokoli jiný. Dobrá žurnalistika 

21. století je podle něj založená na dobrých informacích, které mohou pocházet 

z jakéhokoliv dostupného zdroje.
152

 Pro Dana Gillmora je již ten pravý čas, kdy občané 

mají do žurnalistiky zasáhnout. Uvádí, že si v dnešní době nemůžeme dovolovat 
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zacházet se zprávami pouze jako s komoditami, kontrolovanými velkými institucemi a 

nemůžeme si jako společnost nechat omezovat naše možnosti. Novináři se nejprve musí 

smířit s tím, že občané vědí víc než oni a musí se naučit jim naslouchat a rozšiřovat tak 

kontext informací i diskuze. Pro profesionální novináře by měla být občanská 

žurnalistika tedy spíše osvobozením než hrozbou. Lidé na konci komunikačních kanálů 

a sociálních sítí buď mohou být krutým kritikem, nebo dobrým spojencem, který 

interakcí napomáhá k dalším nápadům. Nepopírá, že se někteří přispěvovatelé stanou 

časem profesionály, ale každopádně vzniknou nové možnosti, nové hlasy, kterým 

naslouchat.
153

 Stejně jako Dan Gillmore mluví i Jay Rosen o občanské žurnalistice jako 

o procesu, který si vzali do rukou občané dříve známí jako publikum („People formerly 

known as audience“) a kteří využijí dostupných novinářských nástrojů k tomu, aby se 

navzájem informovali.
154

 Lewis Friedland a Nakho Kim charakterizovali přispěvovatele 

občanské žurnalistiky, tedy dřívější „publikum“, do tří kategorií: jednotlivci, kteří 

přispívají velmi zřídka (komentářem, korekcí nějakého tvrzení, fotografií či videem), 

blogeři  a pak profesionálové, kteří upravují obsah vytvářený občany na profesionálně-

amatérské stránky, propojující práci profesionálních novinářů a občanů.
155

 Jay Rosen se 

zařadil nejen mezi hlavní představitele reformního hnutí žurnalistiky v zájmu veřejnosti, 

ale i této, dá se říci novodobější formy redefinice žurnalistických praktik, občanské 

žurnalistiky. O návaznosti žurnalistiky v zájmu veřejnosti na občanskou žurnalistiku 

mluví ve svém textu Joyce Y.M. Nip i Tanni Haas, kteří mluví o občanské žurnalistice 

jako o druhé fázi žurnalistiky v zájmu veřejnosti (a second phase of public journalism) a 

„žurnalistice veřejnosti“ (public´s journalism).
156

  

 

 

4. 2 Historie občanské žurnalistiky 

Prvopočátky občanské žurnalistiky se datují již na konec 18. století, kdy byly 

vydávány výtisky o osvětě veřejnosti z iniciativy občanů. Thomas Paine byl jedním 

z prvních pamfletářů, který byl známý svými příspěvky o svobodě a vládních reformách 

a kdo se zasazoval o přesvědčení občanů o užívání zdravého rozumu. Stejně tak 

významní byli i (v tehdejší době) anonymní autoři federalistických esejů, které přispěli 
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k ratifikaci ústavy Spojených států a předkládali názory, jak má nové státní zřízení 

vypadat.
157

 

 

S rozvojem dalších komunikačních technologií však praktiky občanů-

neprofesionálních novinářů mohly pokročit dále, průkopníkem byly Spojené státy 

americké. V rozhlase se jedním ze symbolů zapojení veřejnosti staly takzvané „talk 

radio“. Jejich zástupcem se stal Barry Gray ze stanice WMCA v New Yorku, který 

v jeho noční show dal prostor svým posluchačům v průběhu svého hudebního programu 

a vysílal telefonická interview se známými osobnostmi.
158

 V oblasti tištěných médií pak 

jedním z projevů občanské žurnalistiky byly takzvané fanziny, neboli magazíny psané, 

produkované i publikované fanoušky konkrétní umělecké formy nebo konkrétního 

umělce.
159

 Stejně tak významná byla pirátská rozhlasová vysílání ve Spojených státech 

a Anglii.
160

 V tomto období byla také pořízena nahrávka zavraždění prezidenta Johna F. 

Kennedyho, kterou můžeme považovat za prvního předchůdce občanské žurnalistiky 

v současnosti.
161

 Jednou z dalších podob občanské žurnalistiky, v té době unikátních, 

byl newsletter FidoNews z roku 1984, založený na sběru vlastních zpráv a jejich 

distribuci prostřednictvím počítačové sítě.
162

 Dalším videem, které obletělo svět a 

posílilo význam občanské žurnalistiky, byl i násilný smrtící útok policie  

na Rodneyho Kinga v Los Angeles, který vyvolal velkou vlnu nepokojů ve Spojených 

státech.
163

 Na konci 90. let se symbolem aktivní participace občanů v rámci digitálního 

rozhraní stal projekt Indymeda, který fungoval jako zpravodajská platforma při 

protestech proti MMF v Seattlu. Sdružení Indymedia podporovalo občany, aby se oni 

sami stali médiem prostřednictvím publikování vlastních článků, analýz či zajímavých 

informací a umožnilo archivovat a strukturovat příchozí zprávy odlišným způsobem než 

tradiční média. Projekt Indymedia pod vedením IMC stále pokračuje ve své činnosti dál 

s nezávislými mediálními centry například v Londýně, Mexico City, Praze, Belgii, 

Francii, Kanadě či Itálii.
164

 Od roku 2000 zažila občanská žurnalistika obrození díky 
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změně World Wide Web ve Web 2.0.
165

 Tato nová etapa vývoje na počátku 21. století 

přeměnila způsob práce s interaktivitou uživatelů, kdy byl doposud pevný obsah 

webových stránek nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu.
166

 To 

zahrnuje například blogy, mikroblogy, sociální média, YouTube či Wikipedii.
167

 

Občanská žurnalistika se z pohledu očitých svědectví a možnosti být ve správný 

okamžik na správném místě zapsala do dějin na základě reportování o tragické události 

teroristického útoku 11. září 2001 v New Yorku. Dalšími důležitými milníky v nedávné 

minulosti jsou očitá svědectví blogerů z války v Iráku, bombových útoků v roce 2005 

v Londýně, kdy vůbec první fotografie na internetu pocházely z fotoaparátů mobilních 

telefonů kolemjdoucích. Pro tradiční zpravodajská média jako BBC či MSNBC se 

fotky, videa i krátké zprávy od přímých svědků neštěstí takového rozsahu staly 

neodmyslitelnou součástí jejich informačních zdrojů. Neméně důležité byly příspěvky 

blogerů a aktivních občanů při tsunami v jihovýchodní Asii v roce 2004 či hurikánu 

Katrina a Rita ve Spojených státech rok poté.
168

 Další projevy občanské žurnalistiky ze 

současnosti představím v následující kapitole.  

 

 

4.3 Projevy občanské žurnalistiky  

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, občanská žurnalistika je utvářená 

amatéry novináři. Nepřetržitý přístup, časová a prostorová neomezenost a rozmanitost 

aktivit se tak staly zcela novými parametry, které vybízí k aktivnímu zapojení 

veřejnosti. Internet se tedy stal silným médiem občanské společnosti díky chaotické, 

decentralizované, demokratické a svobodné podstatě, která se vymyká jakékoli oficiální 

kontrole.
169

 S jeho rozvojem se měnily také nástroje občanské žurnalistiky. Zpočátku se 

veřejné hlasy občanů profilovaly v podobě hlasování, ohodnocení či odkazování na jiné 

zdroje přes komentáře pod cizími články či vlastní články až po přispívání fotografií či 

videí a diskusní fóra. S prostředím Webu 2.0 jsou pak spjaty wiki systémy, blogy a 

sociální sítě. 
170
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J. D. Lasica rozdělil nástroje občanské žurnalistiky do následujících šesti 

skupin:
171

 

 

 

1) Participace publika u mainstreamových mediálních výstupů („Audience 

participation at mainstream news outlets“) 

Sem zařazuje blogy redakce, komentáře čtenářů, blogy významných osobností 

pro sebeprezentaci (např. prezidentských kandidátů), diskusní fóra či články, fotky či 

videa zpracované čtenáři, které mají informační hodnotu pro ostatní čtenáře, například 

v podobě recenzí či reportáží. 

2) Nezávislé zpravodajské webové stránky („Independent news and information 

Web sites“) 

Sem spadají individuální blogy, zpravodajské weby se zaměřením na komunitní 

tématiku či městskou problematiku, dále příspěvky od nezávislých dopisovatelů, 

reportáže, zajímavé výzkumy či témata, která jsou pro danou oblast typická.  

3) Komplexní zpravodajské weby založené na participaci („Full-fledged 

participatory news sites“) 

Tyto servery představují reálnou konkurenci tradičním zpravodajským online 

kanálům. Obsahují nejvyšší možný počet důležitých a zajímavých zpráv z domova i ze 

světa, které mohou oslovit široké internetové publikum. Tvůrci příspěvků jsou 

samozřejmě dle Lasicovy charakteristiky reportéři - amatéři.   

4) Weby založené na společných příspěvcích („Collaborative and contributory 

media sites“) 

Tyto webové stránky jsou tvořené kolektivně a jsou spojovány s Webem 2.0. 

Některé komunitní webové stránky s mechanismy vlastního publikování, hodnocení i 

vlastní organizace zastupují kolektivní noviny. Jejich problémem je, že jak rychle 

vznikají, tak i zanikají.  

5) Ostatní druhy úzkoprofilových médií („Other kinds of "thin media"“) 

Příkladem tohoto druhu médií jsou e-mailové newslettery, krátké příspěvky 

zasílané e-mailem či další formy digitálních médií, které nemají příliš široké spektrum 

příjemců.  

6) Osobní webové stránky určené k vysílání („Personal broadcasting sites“) 
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Z pohledu Lasici jde v tomto případě o televizní vysílání či provozování 

rozhlasových stanic, kdy se jedná o příspěvky řízené individuální osobou či malou 

skupinou, která například vysílá lokální informace či propojuje zprávy z různých zdrojů 

na jedno téma.
172

 

 

Alfred Hermida a Neil Thurman představili charakteristické nástroje občanské 

žurnalistiky následovně: blogy občanů, blogy novinářů, kolektivní interview 

moderované profesionálním novinářem, kdy se lidé ptají zvaných hostů, příběhy občanů 

určené pro medializaci na webových stránkách médií, komentáře, diskusní fóra vedená 

profesionálními novináři nebo čtenáři, kteří diskusi iniciují, dále ankety připravované 

novináři, které poskytují okamžitou zpětnou vazbu, příběhy na základě nejlepšího 

hodnocení publika a nakonec sociální propojování prostřednictvím sdílení linků na 

sociálních sítích.
173

 Adam Javůrek specifikoval několik dalších znaků občanské 

žurnalistiky z hlediska přístupu a charakteristiky tvůrců obsahu.
174

 Otevřenost systému 

rozděluje média dle toho, jaké bariéry existují při snaze proniknout s textem na jejich 

stránky. Weby jsou buď otevřené komukoli, nebo jsou podmíněny registrací, která však 

nemusí být administrátorem schválena, nebo jsou zcela uzavřeny pro přispěvovatele 

zvenčí. V editaci obsahu se servery liší podle toho, jak se s vloženým textem nakládá. 

Na jedné straně jsou služby, které dovolí autorovi, aby sám publikoval svůj needitovaný 

text, na druhé straně existují weby, kde autor nemá možnost zveřejnit svůj web a čeká 

na schválení editorem, který může do textu zasahovat. Třetím znakem je míra 

zastoupení profesionálů, kdy web mohou tvořit buď pouze amatéři, nebo jej amatéři 

píší, ale mají své placené editory, nebo je převážně tvořen profesionály a jen část je 

připravována čtenáři. K dalšímu znaku patří geografické omezení, díky němuž mohou 

být servery tzv. hyperlokální, tedy zabývající se událostmi v určité oblasti (např. 

městské čtvrti či obci) nebo v opačném extrému nemají žádná geografická omezení a 

zaměřují se na události po celém světě. Poslední charakteristikou je omezení obsahu, 

kdy na internetu působí servery velmi úzce zaměřené na určitý obor, na druhé straně 

stojí servery bez tématického omezení.  

 

 

                                                 
172

 J. D.  Lasica, 2003, dostupné na: http://www.ojr.org/ojr/workplace/1060217106.php 
173

 A. Hermida, E. Thurman, 2008 in A. Hermida, 2011, s. 17 
174

 A. Javůrek, 2006, s. 149-150 

http://www.ojr.org/ojr/workplace/1060217106.php


   

 

44 

  

4.4 Vybrané příklady občanské žurnalistiky v praxi 

Praktických příkladů občanské žurnalistiky je nespočet, v následujícím výčtu 

projektů jsou uvedeny příklady vyzdvihované v publikacích, nebo byly zmíněny v rámci 

odpovědí respondentů. Občanská žurnalistiku v podobě očitých svědectví o katastrofách 

či konfliktech ve společnosti není zahrnuta záměrně. V českém prostředí jsou uvedeny 

projekty, které jsou nebo byly považovány za občanskou žurnalistiku, a příklady 

blogerů, kteří jsou považováni za zástupce novinářů amatérů. Stejně tak jsou zde 

uvedeny projekty online aktivismu, které prosazující demokratické principy a veřejný 

zájem a jsou v souladu s vymezením občanské žurnalistiky.  

 

OhMyNews 

Ohmynews je jihokorejský projekt s původní myšlenkou občanského 

internetového zpravodajství s mottem „Každý občan je novinář“, který se zakládal na 

zpravodajských příspěvcích více než 50 000 žurnalistů z řad občanů. V pozici jednoho 

z nejúspěšnějších zpravodajských webů měl v roce 2004 více než 2,2 milionů 

návštěvníků denně. Spojoval myšlenky občanské participace a profesionálního 

obchodního modelu. Orientace na business byla pak hlavním problémem, který mu byl 

vytýkán ze strany přispěvovatelů.
175

  Sám zakladatel Oh Yeon-ho přiznal, že až 80% 

tržeb bylo z firemní inzerce a sponzorství. Nakonec po deseti letech existence se formát 

zpravodajského webu změnil na blog, který je věnován informacím a diskuzím ze světa 

občanské žurnalistiky.
176

 

 

iReport 

iReport je stále aktivní projekt televize CNN, spuštěný v srpnu 2006, a je 

prostorem pro netříděné, necenzurované a neověřované zprávy i videozáznamy od 

novinářů amatérů z celého světa.
177

 CNN věří, že čím více pohledů na zpravodajství je, 

tím lépe se dá porozumět okolnímu světu. CNN pak v mnoha případech využívá tyto 

zprávy do svého regulérního vysílání.
178

 Tento nástroj v rukou občanů však také díky 

svobodě názorů dává hlas radikálním skupinám, lidem kritizujícím zpravodajství CNN i 

kontroverzním názorům na ekonomické či politické problémy.
179

 Stejně tak byl 
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nástrojem k šíření falešných zpráv, například informoval o infarktu Steva Jobse,
180

 

velkém asteroidu o velikosti Texasu ohrožujícím Zemi.
181

  

 

Drudge report 

Drudge report je projekt internetového reportéra Matta Drudge, který v 90. 

letech založil tuto webovou stránku se zaměřením především na politiku. Nejvíc se 

proslavil v roce 1998, kdy uveřejnil tajnou informaci o poměru Billa Clintona se 

stážistkou Monikou Lewinskou. Zatímco reportéři s otištěním článku v Newsweek 

váhali a stále ověřovali fakta, Matt Drudge je publikoval na svém webu. Prestižní 

profesní časopis Columbia Journalism Report tuto událost později zařadil mezi „deset 

největších mediálních kauz dvacátého století.“
182

 Drudge report se skládá především 

z prolinků na vybrané zprávy ze zpravodajských webů po celém světě, které Matt 

Drudge vybírá a současně obohacuje svými konzervativními názory.
183

 Kvalitu 

„exkluzivních“ informací zkoumala studie z roku 1998, která indikovala, že z 51 

příběhů jich 31 bylo skutečně exkluzivních, 10 z nich bylo nepravdivých nebo se 

nestaly, 11 bylo pravdivých a zbývajících 10 bylo diskutabilních.
184

 Miloš Čermák 

označil Matta Drudge za synonymum všeho dobrého i zlého v internetové žurnalistice, 

kdy outsider ukázal sílu internetu mediálním gigantům.
185

 Ve svém článku uvažuje, kdo 

by mohl být českým Mattem Drudgem. Zmiňuje Ondřeje Neffa, Jana Čulíka, Petra 

Cibulku, či Jiřího X. Doležala, zatím však dle Čermáka Česká republika stále svého 

Matta Drudge hledá. 
186

  

 

Huffington Post 

Projekt Huffington Post byl založen v roce 2005 politickou aktivistkou Ariannou 

Huffington jako stránka nezávislého zpravodajství a komentářů přístupná všem 

občanům. Přispěvovateli se postupně stalo více než 1600 neplacených blogerů ze světa 

politiky, akademické půdy, zábavního průmyslu, ale i běžných občanů. Huffington post 

vznikl jako konzervativní alternativa ke stránkám Matta Drudge. Kromě blogů 
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zprostředkovávají tyto stránky zprávy a sloupky dalších zpravodajských zdrojů, 

například People či Rolling Stone využíváním hyperlinků. V roce 2011 se Huffinton 

post stal součástí AOL a dále expandoval.
187

 V současnosti má mezinárodní mutace v 

Británii, Kanadě, Francii, Itálii a Španělsku. Verze v japonštině by měla být spuštěna 

v květnu tohoto roku a kromě toho web pracuje na verzích pro čtenáře v Německu, 

Rusku, Indii, Jižní Koreji, Maroku, Mexiku nebo Austrálii.
188

 Týdeník Observer označil 

tyto stránky za nejvlivnější blog na světě. 
189

 

 

Propublica 

ProPublica není čistě projektem občanské žurnalistiky, ale zařazuji ji sem jako 

zajímavý zahraniční projekt zaměřený na produkci investigativních reportáží ve 

veřejném zájmu, jehož cílem je obecný prospěch a prosazování principů demokracie a 

transparentnosti. Je to nezávislý, neziskový newsroom, vedený profesionálními 

novináři. Organizaci ProPublica založil v roce 2007 Paul Steiger, bývalý šéfredaktor 

The Wall Street Journal. Nyní jí vedou Stephen Engelberg, bývalý šéfredaktor The 

Oregonian a investigativní reportér The New York Times, a Richard Tofel, bývalý 

vedoucí zahraničních edic The Wall Street Journal. Cílem ProPubliky je poskytnout 

platformu investigativní žurnalistice v době, kdy se investigativní novináři potýkají s 

nedostatkem času a omezenými rozpočty a kdy pro většinu tiskových agentur a periodik 

tento druh žurnalistiky představuje příliš nákladný luxus. ProPublica byla proto 

založena na odlišném modelu financování a s odlišným zaměřením, než většina 

soudobých tiskových agentur. Za svou práci obdržela ProPublica jako vůbec první 

online zpravodajský server Pulitzerovu cenu za investigativní žurnalistiku za článek o 

práci lékařů v zatopeném New Orleans po hurikánu Katrina. V roce 2011 získala 

ProPublica svou druhou Pulitzerovu cenu za sérii reportáží o praktikách finančních 

institucí na Wall Street.
190

 

 

Naše adresa 

Naše adresa byla jedním z nejvýraznějších projektů hyperlokální žurnalistiky 

v České republice a její neúspěch do jisté míry ovlivnil vnímání občanské žurnalistiky 

jako takové. Naše adresa byla financována koncernem PPF, který chtěl vstoupit na 
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mediální trh. Sám manažer projektu Roman Gallo navrhl vstup PPF v podobě 

hyperlokální žurnalistiky, což bylo odsouhlaseno.
191

 Roman Gallo ryze občanský 

charakter Naší adresy vyvrací a považuje tento projekt spíše za klasický mediální 

projekt hyperlokálního charakteru, který se zakládal na spolupráci profesionálních 

novinářů a občanů v rámci předem daných pravidel.
192

 Zpočátku měl projekt velké 

ambice, skládal se ze tří složek – webových stránek, kaváren a týdeníků v rámci 75 

jednotek po celé republice. Pilotní spuštění Naší adresy proběhlo ve čtyřech městech, 

Ústí nad Labem, Teplicích, Kroměříži a Olomouci. Projekt plně využíval občanů v roli 

přispěvovatelů, vždy však byl obsah podrobován redakční kontrole, zprávy od občanů 

byli zdrojem informací, nikoli však finálním produktem, uvádí Roman Gallo. Hlavní 

ambicí bylo podávat skutečně relevantní informace pro občany dané lokality. Jak uvádí 

Roman Gallo, projekt měl být konkurencí většině lokálních médií, která byla vydávána 

radnicí nebo místními podnikateli.
193

 Naše adresa však po téměř roce a půl svého 

fungování ze dne na den skončila. Důvody, které k tomu vedly, ani sám Roman Gallo 

nezná. Dle dostupných čísel čtenost i návštěvnost webů byla vysoká v konkurenci 

s lokálními tradičními médii a jediné, co nemělo velký potenciál, byly dle něj 

kavárny.
194

 Pravděpodobně tedy tento projekt v rámci aktivit PPF byl příliš organizačně 

náročný a nevykazoval takový zisk, jaký si PPF představovala.
195

 Projekt Naší adresy 

byl však velice sledovaný a po jeho konci se spekulovalo o tom, zda to byla chyba 

hyperlokálního zaměření, či příliš krátkého fungování,
196

 nebo zda se nepracovalo 

s něčím, co není potřebné v tomto měřítku, tedy s participací občanů, kdy média mohou 

na místní úrovni nahradit hospody či osobní kontakt.
197

  

 

Vaše zprávy na ČT24 

Sekce Vaše zprávy je do jisté míry variací na americký model iReportu, který 

ovšem nepřináší témata z ekonomického či politického prostředí, ale zaměřuje se spíše 

na oddychová kulturní témata o pořádání ryze lokálních akcí různého charakteru. 

Přispívají sem občané i školy z různých koutů republiky a zpravují například o 
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předávání různých ocenění, výstavách, místních soutěžích či akcích na různá výročí či 

státní svátky.
198

 Tyto stránky tak nenabízí čtenářům kontroverzní odhalení či černou 

kroniku, ale spíše informují o kulturním a společenském vyžití. Relevance obsahu zpráv 

výrazně lokálního charakteru může vést k otázkám, jak přínosnou informací je 

v měřítku ostatních zpráv. Filip Rožánek například namítá, že tento formát 

zpravodajství je sice hezký, ale k ničemu.
199

 Irena Reifová naopak tyto zprávy za 

bezvýznamné nepovažuje. Uvádí, že přestože tyto zprávy neotřesou republikou, má již 

samotný fakt, že ty zprávy někdo píše a na druhé straně si je někdo přečte a mluví o 

nich, sílu něco změnit.
200

 

 

Žít Brno 

Tento projekt se zaměřuje na nekalé praktiky brněnského magistrátu, avšak 

společně s tím pojmenovává problémy většiny českých a slovenských měst a jejich 

komunální politiky. Je do určité míry recesí pro zasvěcené, ale také podává všeobecně 

srozumitelné sdělení přesahující jedno město. Tento projekt má velké ohlasy na 

sociálních sítích a online aktivita často přerůstá v konkrétní akce. Dle poroty 

Novinářské ceny je tento projekt zásadní alternativou strnulému typu radničních 

zpravodajů.
201

 Jak uvádí Jaroslav Valůch, Žít Brno se podařilo dostat do obecnějšího 

povědomí, protože lidé, kteří to dělají, znají tu lokalitu. Je to psáno spíše satiricky, 

atraktivně, zábavně, dokážou správně pojmenovat problémy té dané lokality. Proto 

přesáhl tento projekt lokální hranici.
202

 S tímhle vzorem byly spuštěny i další stránky, 

jako například Žít Karlovy Vary, Žít Ústí nad Labem, ale ty nedosáhly takového ohlasu.  

 

Paměť národa 

Paměť národa je rozsáhlou sbírkou vzpomínek pamětníků, budovanou po celé 

Evropě jednotlivci, neziskovými organizacemi, školskými a vzdělávacími, státními a 

příspěvkovými institucemi, kteří chtějí své nahrávky, texty, fotografie a archivní 

dokumenty sdílet, porovnávat, vyhodnocovat a společně nad nimi diskutovat. Skrze 

svědectví a vzpomínky tisíců pamětníků a pomocí ostatních historických pramenů je 

odhalována podstata nedemokratických režimů 20. století, která je pak zpřístupňována 
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široké veřejnosti. Vzpomínky pamětníků jsou zde vzájemně porovnávány a třízeny pro 

badatelské potřeby podle dějinných epoch, výročí, událostí a také pamětnických 

kategorií.
203

 Tento projekt vyhrál kromě jiného novinářskou cenu 2011 za nejlepší on-

line projekt občanské žurnalistiky.
204

 

 

Krizová mapa Česka 

Krizová mapa Česka má operativně mapovat a rychle vizualizovat krizové 

situace prostřednictvím televizního vysílání. Shromažďuje aktuální zprávy od lidí z 

postižených lokalit, kteří mohou zasílat zprávy doplněné eventuálně o fotografie i videa 

prostřednictvím sociálních sítí, e-mailu i formuláře přímo na portálu. Informace od 

občanů jsou následně tříděny, kategorizovány a do určité míry i ověřovány. Tento 

projekt občanské žurnalistiky však bude využit pouze v případě krizových situací. 

Projekt Krizová mapa Česka spojuje úsilí všech, kdo v těžkých chvílích nechtějí jen 

nečinně přihlížet.
205

  

 

Demagog.cz  

Projekt Demagog.cz je v České republice unikátní platformou pro snahu zvýšit 

tlak veřejnosti a médií na kvalitu jednotlivých politických debat a na politiky samotné. 

Jednou z jeho hlavních činností je kontrolovat tvrzení politiků a poukazovat tak na lži 

politiků a vnést tím fakta do prostoru politických debat, kde dosud vládly emoce.
206

 

Tento projekt byl za rok 2012 oceněn Novinářskou cenou v kategorii občanské online 

žurnalistiky za propojení různých typů moderních technologií.
207

 

 

Aktivní občané v online prostředí  

Matěj Hollan se se svým občanským sdružením Brnění angažoval v regulaci 

hazardu. Spoluzaložil server Mapyhazardu.cz, satirický server Žít Brno a snaží se o 

prosazení protikorupčních zákonů v projektu Rekonstrukce státu. Do určité míry i jeho 

zásluhou Ústavní soud zrušil část zákona o hazardu a navrátil obcím pravomoc hrací 
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přístroje regulovat.
208

 V rámci blogosféry se stal jedním z autorů, který, jak uvádí porota 

novinářské ceny, ukázkově propojuje aktivní občanství a komunikační prostředky 21. 

století za účelem informování a mobilizace veřejnosti ke konkrétnímu politickému 

tématu.
209

  Jak uvádí politik Kamil Gregor: „Matěj Hollan je tváří nového 

společenského jevu. Čtvrt století po revoluci u nás občanská společnost zažívá obrovský 

boom. Bylo by chybou myslet si, že je to výsledek práce několika „profesionálních 

občanů“. Za jedním Hollanem stojí sto Matějů, o nichž jste nejspíš nikdy neslyšeli. Ale 

jsou tu a hlásí se o slovo. Sociální sítě, blogy, snadno editovatelné weby či zdarma 

dostupné aplikace znamenají pro nevládní organizace obrovské zvýšení efektivity práce 

prostřednictvím poklesu nákladů a nárůstu možnosti oslovit občany vlastními silami.“
210

 

Michal Škop je autorem blogu na Aktuálně.cz, který dokáže velice účinně a kreativně 

pracovat s daty, které v korelaci s dalšími informacemi upozorňují na některé jevy. 

Autor je spoluzakladatelem občanského sdružení KohoVolit.eu a kromě psaní článků se 

věnuje i vývoji webových aplikací. V poslední době se Michal Škop zaměřoval 

například na organizaci a průběh prezidentských voleb, včetně televizních debat. 

Podařilo se mu také poukázat na zjevnou manipulaci v hlasování pořadu Hydepark 

České televize. V tomto případě se opět nejedná o čistou občanskou žurnalistiku, ale do 

jisté míry o datovou žurnalistiku. Nicméně opět vzhledem k zaměření jeho práce, které 

se zasazuje o aktivní podporu veřejného zájmu a vzhledem k faktu, že Michal Škop není 

profesionálním novinářem, lze považovat tuto aktivitu za projev občanské žurnalistiky.  

 

Projevy občanské žurnalistiky nejsou zcela samozřejmým jevem v České 

republice a jejich podoba se velmi různí. Nejvíce rozšířenou oblastí je pravděpodobně 

blogosféra, což potvrdili v rámci rozhovorů i Adam Javůrek
211

 nebo Jaroslav Valůch.
212

 

Velmi aktivní jsou však také občané v rámci diskuzí pod články. Úroveň příspěvků 

těchto diskuzí je však velice rozporuplná a z hlediska informační hodnoty ji nepovažuji 

za přínosný projev občanské žurnalistiky. Nelze zatím vůbec předvídat, do jaké míry a 
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kam se bude občanská žurnalistika ubírat dál. Občanská žurnalistika má být 

komunikačním kanálem od lidí pro lidi. Vždy je však potřeba držet si určitý nadhled a 

spíše si uvědomovat, že není jediným zdrojem informací, kterého bychom se měli držet.  

 

5. Komunitní média 

 

Komunitní média jsou dalším druhem médií, který výrazně pracuje s participací 

občanů a rozšiřuje spektrum mediálních obsahů sloužícím veřejnosti. Dle Kevina 

Howleyho v sobě komunitní média zahrnují řadu komunitních činností, které mají být 

doplňkem, výzvou nebo změnou vůči principům provozu, struktury, financování a 

kulturních hodnot spojených s dominantními médii.
213

 Stejně jako občanská žurnalistika 

i komunitní média narušují konvence spojené s profesionální žurnalistikou. Místo aby 

komunitní média dbala na nekritickou závislost na oficiálních zdrojích, soustředí se na 

hlasy a názory „běžných“ občanů, tedy ne těch, kteří mají moc a autoritu. Komunitní 

média může reprezentovat řada iniciativ, které například zahrnují komunitní rádia, videa 

umožňující aktivní účast, nezávislé vydávání i on-line komunikaci a jsou provozovány 

za různých politických, sociálních a geokulturních podmínek.
214

 V České republice se 

v roce 2012 otevřela v rámci konference Mediální křižovatky po dvaceti letech diskuze 

o možnosti prosazení komunitních médií v českém mediálním prostředí v podobě 

komunitních rádií. Vzhledem k tomu, že snaha o rozvoj komunitních rádií v České 

republice je aktuálním tématem o zavedení komunitních médií u nás, budu se primárně 

zaměřovat právě na tuto oblast. Komunitní rádia jsou v mnoha západoevropských 

zemích, v Austrálii či Americe běžnou složkou mediálního systému, kde tvoří třetí pilíř. 

Z mého pohledu je to velice prospěšný druh médií pevně spojených s občanskou 

participací, která na českém mediálním trhu chybí a která by nabídla zajímavý obsah 

pro ty, kteří si nemohou vybrat ze současné programové nabídky zavedených 

rozhlasových stanic. Proto si myslím, že by si komunitní rádia zasloužila mít svůj 

prostor v rozhlasovém vysílání, přestože se s jejich provozem pojí několik otazníků, 

jimž se budu věnovat v části kritických aspektů fungování médií iniciovaných občany. 

Fakt, že jsou v jiných zemích komunitní rádia samozřejmou součástí mediálního 

systému již několik let, je ukazatelem, že potenciál rozvoje je, avšak v českém prostředí 
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naráží na mnohé překážky. V následující části mé práce nejprve přiblížím 

charakteristiku komunitních médií.  

 

 

5.1 Vymezení pojmu komunitních médií 

Komunitní média jsou zastoupena v různých podobách v mnoha zemích na 

světě. Například ve Spojených státech, kde komerční zájmy médií vždy silně 

dominovaly, působí komunitní média jako nekomerční alternativa vůči médiím 

orientovaným na profit. Naopak v západní Evropě, Kanadě a Austrálii jsou komunitní 

média oživením v podobě etnických, rasových a kulturních minorit, které jsou často 

opomíjeny, umlčovány nebo jinak dezinterpretovány celonárodními vysílateli. 

Komunitní média jsou také běžnými komunikačními prostředky v postkoloniálních 

společnostech v Latinské Americe a Africe, kde napomáhají podněcovat společenský, 

politický a ekonomický rozvoj.
215

 

 

Dle příručky UNESCO o komunitních médiích si pod pojmem komunitní média 

můžeme představit média, která jsou nezávislá, chtějí kultivovat občanskou společnost a 

nefungují ve prospěch zisku, ale ve prospěch společnosti. Vystupují buď jako 

společenská hnutí či komunitní organizace, které usnadňují přístup k informacím i 

k diskuzím v rámci určité komunity a podporují členy komunity v častějším zapojování 

se do rozhodovacích mechanismů.
216

 Podle Lindy Fuller lze komunitní média nejlépe 

charakterizovat jako média, která jsou alternativou k médiím orientovaným na profit, 

upřednostňují společenské záměry nad osobními, zplnomocňují občany k aktivitě spíše 

než k pasivnímu přijímání obsahů a podporují lokální znalosti. Vlastnictví a kontrola 

komunitních médií jsou zakořeněné v komunitě.
217

 Nico Carpentier ve svém článku 

„Proč bychom měli mít v České republice komunitní média?“ upozorňuje na jejich 

význam. Komunitní média nejen umožňují, ale také aktivně podporují participaci členů 

komunity, kteří se podílí na tvorbě obsahů a na správě či managementu této organizace. 

Stejně tak zprostředkovávají vlastní prostor sebevyjádření subkultur, kontrakultur i 

jedinců, což vykazuje pestřejší obsah, vypovídající o množství rozdílných hlasů ve 
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společnosti. Různé společenské skupiny a komunity tak mají příležitost k rozsáhlé 

účasti ve veřejné debatě a reprezentaci sebe sama ve veřejné sféře, což může pozitivně 

posilovat demokratické procesy.
218

 Kateřina Kalistová, předsedkyně Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání, vymezuje poslání komunitních médií jako 

zprostředkovatele mezikulturního dialogu, sociálního začleňování, podpory místní 

identity, vzdělávání veřejnosti či interpretace diskurzu sociálních skupin, který se zcela 

diametrálně odlišuje od těch mainstreamových médií.
219

 

Komunitní média se díky svým cílům a myšlenkám stala zajímavým nástrojem 

veřejnosti, který jí napomáhá angažovat se ve veřejném mediálním prostoru. Jejich 

kladem je, že mohou motivovat občany k vyjádření sebe sama a podpořit nové kulturní 

projevy. V následující kapitole se zaměřím na úlohu komunitních médií, kterou by měla 

naplňovat ve vztahu ke společnosti.  

 

 

5.2 Čtyři rozměry komunitních médií 

Společenskou úlohu, kterou mohou komunitní média zastávat, lze rozdělit do 

čtyř rozměrů, které na základě studií dvou publikací
220

 shrnuje Nico Carpentier 

v souborné práci Rady pro rozhlasové a televizní rady pro vysílání.
221

  

 

První rozměr je komunitní a zaměřuje se na přístup zapojení komunity. Obrací 

se k možnostem, jak poskytnout příležitosti „obyčejným lidem“ (těm, kteří nejsou 

součástí společenské elity, včetně politiků, odborníků a pracovníků sdělovacích 

prostředků a nejsou považováni za celebrity) projevit se a posilovat členy komunity 

oceněním jejich názorů a dovedností. Komunitní média mohou být vhodným 

komunikačním kanálem obzvlášť pro ty společenské skupiny, které jsou nedostatečně 

zastoupeny, znevýhodněny, stigmatizovány nebo dokonce utlačovány. Svým přístupem 

ke komunikaci tak mohou posílit vnitřní identitu, projevit ji před vnějším světem a tím 

podpořit sociální změnu či vývoj.
222

 Komunitní média se vyznačují obousměrnou 

komunikací, kde participace a přístup komunity k tvorbě i šíření obsahů hrají klíčovou 
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roli. Participace tím pomáhá detabuizovat média, zvýšit mediální gramotnost a 

pochopení fungování médií.
223

 Díky volnému přístupu ke zpracování informací se 

komunitní média stávají platformou pro individuální i kolektivní sebevyjádření.
224

  

 

Druhý rozměr komunitních médií vychází z koncepce alternativy 

k mainstreamovým médiím, mluvíme tedy o rozměru alternativním. Komunitní média 

jsou vnímána dle Carpentiera jako doplněk sdělovacích prostředků v hlavním proudu. 

Jsou nositeli nedominantních (i opozičních) diskurzů a zdůrazňují význam 

sebeprezentace. Komunitní média umožňují demokratizaci a transparentnost, na druhé 

straně jsou kritizována pro neefektivní fungování a slabou pozici na mediálním trhu.
225

 

Tato kritika je však z hlediska funkcí a cílů komunitních médií dle Carpentiera zcela 

neopodstatněná, protože většinou fungují jako neziskové organizace, kterým nejde o to 

získat majoritní podíl na mediálním trhu.  Přesto však mají finanční prostředky na svůj 

provoz, které by měly přispívat k naplnění potřeb komunity např. ke zlepšení vybavení, 

bohatosti programové struktury, poskytování školení a dalších rozvíjejících aktivit.
226

 

Dle Jane Gordonové lze komunitní média také v alternativním rozměru odlišovat 

výběrem zdrojů, jejichž autory jsou většinou členové komunity a často se neskrytě 

orientují na podporu konkrétní skupiny.
227

  

 

Třetím definovaným rozměrem je rozměr občanský, který považuje komunitní 

média za součást občanské společnosti. Toto přesvědčení posiluje jasné postavení 

komunitních médií v pozici sdělovacích prostředků nezávislých na státu a trhu, kdy jsou 

považovány za „třetí hlas“ mezi státními a soukromými komerčními médii.
228

 Ellie 

Rennie umisťuje komunitní média rovněž do oblasti občanské společnosti, protože 

umožňují nové formy občanského zapojení a rozvíjí občanské kompetence i za 

hranicemi dané komunity.
229

 Díky zapojení různých společenských skupin a komunit do 
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veřejné debaty v rámci celé společnosti se lidé učí zaujímat demokratické nebo 

občanské postoje.
230

  

 

Čtvrtý a poslední rozměr komunitních médií dle Carpentierova shrnutí je rozměr 

rhizomatický, který rozšiřuje význam přisuzovaný občanské společnosti ve vztahu 

k demokracii. Komunitní média fungují jako katalyzátory, které propojují různé 

demokratické snahy. Na jednom poli se tak setkávají a spolupracují lidé různých typů 

hnutí a aktivistických uskupení například z řady studentů, žen, rolníků či anti-rasistů. 

Každý je spojený s určitým tématem, ale všichni aktivně svým způsobem bojují za 

prosazení svých zájmů, rovnosti či jiné problematiky. Dále uvádí, že rhizomatický 

rozměr dodává komunitním médiím nepostižitelnou identitu, protože pouhou svou 

existencí a fungováním mohou zpochybňovat a destabilizovat pružnost a jistoty 

veřejnoprávních a komerčních mediálních organizací. Zároveň je kvůli této 

nepostižitelnosti obtížné komunitní média jako celek kontrolovat a zapouzdřit 

v právních předpisech, aby byla zajištěna jejich nezávislost.
231

 

 

 

5.3 Definice pojmu komunita 

Představy o fungování komunitních médií se zakládají na aktivní činnosti 

komunit. Přestože koncepce komunity nemá v mediálních studiích jasně vymezenou 

podobu, v jiných sociálně-vědních oborech, především v antropologii a sociologii, své 

kořeny mají. Teoriemi o komunitách a jejich rozdílech oproti společnosti se zabýval 

Ferdinand Tönnies již v 19. století.  Pojem komunita je dle něj charakterizována 

blízkými, konkrétními lidskými vazbami a kolektivní identitou, zato společnost se 

vyznačuje širším uspořádáním postrádajícím skupinově-identifikační vztahy.
232 

 

Sociolog Jan Keller vnímá komunitu jako sociální útvar s charakteristickým typem 

vazeb jak uvnitř mezi členy, tak navenek v rámci širšího sociálního prostředí. S pojmem 

komunita se podle Kellera pojí přesvědčení, že aktivity komunitního typu jsou 

provozovány ve zvláštní atmosféře, která není přítomna u vazeb ostatních a která tvoří 

jakýsi zvláštní svět víceméně oddělený od velkého a cizího sociálního světa, který 
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komunitu obklopuje.“
233

 Komunity lze rozlišovat z různých úhlů pohledu. Jean 

Fairbairn rozlišuje komunity geografické (dle lokality) a zájmové (politika, kultura, 

hobby aj.).
234

 Dále lze rozdělovat komunity sdílených zkušenostní na etnické, kulturní, 

náboženské, jazykové a jiné.
235

 Joyce Y.M. Nip charakterizovala komunitu jako 

skupinu, které má smysl pro sounáležitost, spojují ji sdílené hodnoty a interakce a je 

určena sociálními vazbami mezi všemi členy jedné komunity.
236 

Geografická blízkost 

bylo dlouhou dobu jedním z určujících bodů konceptu komunity. Ovšem masivní nástup 

technologií a nových médií rozšířil pojetí komunit na online komunity, neboli virtuální 

komunity, které se formovaly v kyberprostoru. Určujícími rysy komunity se stal přímý a 

častý kontakt mezi jejími členy, pocit sounáležitosti a sdílení.
237 

 

 

Charakter komunity u komunitních rádií nelze paušalizovat, mohou být 

nejrůznějšího zaměření i povahy. Vše záleží na potřebách dané společnosti. Podle 

Evropské charty komunitních rádií z roku 1994 mají komunitní rádia poskytovat právo 

na přístup menšinovým a opomíjeným skupinám a podporovat a chránit jazykovou a 

kulturní rozmanitost. Zároveň usilují o to, aby reprezentovaly místní zeměpisně 

uznatelné komunity nebo komunity se společnými zájmy.
238

 Komunitní rádia mohou 

spojovat občany v komunity například tématikou politickou, náboženskou, sportovní, 

vzdělávací a jsou určena například pro děti, mládež, studenty, ženy, menšinové zájmové 

skupiny či zdravotně postižené
.239 

 

5.4 Komunitní rádia 

Komunitní média se ve svých začátcích profilovala prostřednictvím 

rozhlasových stanic, jejichž provoz se těšil postupně stále větší oblibě, například ve 

Spojených státech. Internet pak umožnil komunitním rádiím šířit informace ve vyšším 

měřítku bez nutnosti získat rádiové frekvence.
240

 Rozvoj komunitních rádií v zemích 
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východní Evropy byl oproti západoevropským zemím pomalejší, přestože již od začátku 

90. let prošly tyto země politickou změnou. Projevy občanské společnosti na 

rozhlasových frekvencích se zde zatím prosazují velice pozvolna.
241

 Neoficiální 

zastřešení komunitních rádií poskytuje od roku 1983 Světová asociace poskytovatelů 

komunitních rádií AMARC, která vizi komunitního rádia představuje takto: „Komunitní 

rádio odpovídá potřebám komunity, kterou obsluhuje a zároveň přispívá k jejímu 

rozvoji a progresivní perspektivě ku prospěchu sociální změny. Komunitní rádio usiluje 

o demokratizaci komunikace skrze komunitní participaci v souladu se specifickým 

sociálním kontextem.“
242

 Výstižnou definicí je také přirozené tvrzení, že komunitní 

rádio je rádio od lidí pro lidi („Radio by the people for the people“), které shrnuje hlavní 

poslání komunitních rádií tak, že médium je založeno komunitou a chce pracovat v 

zájmu komunity.
243

 Zastánci komunitního vysílání také vyzdvihují jednu z výhod, 

kterou tato forma médií disponuje, a tou je lokální výhoda. To, že posluchač osobně zná 

vše, o čem se v rádiu mluví, zaujme nejen mnohem více posluchačů tohoto média, ale 

také podporuje kulturní kontext komunity. Zároveň je médium lokálního charakteru 

stavěno do opozice vůči médiím globálním i národně centralizovaným, které nemohou 

lokálním potřebám posluchačů porozumět.
244

  

 

Podle Charlese Fairchilda jsou komunitní rádia nevyhnutelnou součástí občanské 

společnosti. Jsou provozována díky dobrovolnému zapojení občanů v komunitních 

institucích. Jsou to nestátní, autonomní hráči, kteří fungují jako neziskový projekt 

veřejnosti, která chce projevit svůj záměr ovlivnit společenské změny. Vytváří sociální 

sítě prostřednictvím významů, které nejsou založené na potřebách trhu. Přístup k nim 

není podmíněn poplatkem za poskytování služeb a hodnota, kterou mají přinášet, je 

občanského charakteru. Stejně tak komunitní rádia nabízí prostor, kde se propojují lidé a 

vztahy ztělesňující řadu kreativních kulturních hodnot. Neexistují tedy pouze jako 

souhrn ideálů nebo vztahů mezi organizací a jejími spolupracovníky, které spojuje 

určitý obsah. Zakládají se na neustále se vyvíjejících vztazích a žitých skutečnostech, 

které utváří jejich podobu.
245
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Iniciativy, které v České republice prosazují rozvoj komunitních rádií, jsou 

teprve na začátku. Souborná práce Komunitní média, kterou iniciovala Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání, otevřela první vážnější debaty o tom, jak usnadnit vstup 

komunitním rádiím mezi rozhlasové stanice. Tato práce však dle slov předsedkyně Rady 

neměla očekávaný ohlas. Věří však, že debaty budou pokračovat.
246

 Jedním z prvních 

cílů by mělo být prosazení legislativního rámce komunitních médií. Dle charakteristiky 

komunitních rádií lze v České republice považovat za komunitní rádio na rozhlasových 

frekvencích rádio Proglas, rozhlasovou stanici založenou na tradičních křesťanských 

hodnotách,
247

 či rádio Ethno, které, jak uvedl Petr Žantovský „vzniklo pro komunitu 

s určitým zájmem“
 248

 a zejména se věnuje etnické hudbě, world music a různým 

žánrovým fúzím, které z etnických kořenů vycházejí.
249

 Pak zde jsou samozřejmě 

internetová komunitní rádia, jako je například studentské Rádio R Masarykovy 

univerzity v Brně,
250

 rádio Folk hrající převážně českou folkovou hudbu,
251

 Rebel rádio 

Brod, které se zaměřuje na metal a rock,
252

 Hiphopstage, které se věnuje kromě hip-

hopu a jeho kultuře i dalším stylům jako je crunk, grime či r´n´b
253

 či WebRádio Epigon 

střední školy Vimperk, které hraje převážně rockové písničky.
254

 Počet komunitních 

rádií vysílajících na rozhlasových frekvencích v České republice je oproti ostatním 

zemím v Evropě zanedbatelný. V Evropě nyní již existuje více než 1500 komunitních 

rádií a zhruba poloviční počet televizních stanic. Například ve Francii je 600 

komunitních rádií, v Británii 300, v Dánsku 40 a v Maďarsku 30.
255

 Nepoměr počtu 

klasických rozhlasových stanic v České republice oproti západní Evropě je tedy veliký. 

Jak uvádí Kateřina Kalistová, aby byl proces komunitních médií v České republice 

zahájen, bude potřeba projít procesem konzultací, odborného vzdělávání a jednání. V 

současné mediální sféře se však vznik komunitních médií stává věcí nevyhnutelnou.
256
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Stejně tak Petr Žantovský podotýká, že diskuse o komunitních médiích je potřebná. 

Diskutovat by měli také sociologové i politická reprezentace.
257

 

 

 

5.5 Financování komunitních médií (rádií) 

Pro fungování komunitních médií je samozřejmě klíčový aspekt způsobu 

financování, které v dlouhodobém horizontu může být i jejich velkou hrozbou. 

Komunitní rozhlasové stanice bojují i v zemích, kde mají již více než desetiletou tradici, 

s dlouhodobější udržitelností a životaschopností. Postrádají totiž dobrovolníky nebo ryzí 

komunitu rozhlasových posluchačů, kteří by se podíleli na rozhlasové práci.
258

 Jakub 

Bouček, publicista a filmař, který se zabývá problematikou komunitních médií, uvádí tři 

možné zdroje finančních prostředků na provoz komunitních médií. Financování 

komunitou je v řadě případů nejméně pravděpodobnou variantou, přestože existují 

disciplinované výjimky, jako například rádio Proglas a TV Noe. Varianta financování 

podílem z koncesionářských poplatků je často využívána a jak Bouček uvádí, může být 

tou nejlepší formou získávání potřebných prostředků. Komunitní média doplňují 

veřejnoprávní úlohu tam, kde například média veřejné služby nemají dostatečné 

informační pokrytí. Tento způsob financování by ale pravděpodobně znamenal zvýšení 

koncesionářských poplatků, což by mohlo být značně problematické. Třetí variantou, 

financování vládním fondem, je proces, kdy by poplatky prošly více úrovněmi a 

nedotýkaly by se veřejnosti napřímo. Financování se zde týká vládních grantů 

rozdělovaných samotnými vládami, regulačními orgány nebo zvláštními fondy. Příklady 

těchto fondů jsou například francouzský Fonds de soutien à l’expression radiophonique 

locale, rakouský Fonds zur Förderung des Nichtkommerziellen Rundfunks, kanadský 

Community Radio Fund of Canada / le Fonds canadien de la radio communautaire a 

jihobelgický Fonds d'aide à la création radiophonique.
259

 V úvahu však připadá dle 

Boučka také možnost, že by takový fond nebyl podporován pouze z veřejných 

prostředků, ale i ze zdrojů jiných soukromých vysílatelů.
260
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5.6 Podmínky pro zřízení komunitních rádií v České republice 

Od roku 2008 se zřizováním komunitních médií, jejich hodnot a vůbec samotné 

role v mediálním systému výrazně zabýval i Evropský parlament. Ve zprávě o 

občanských a alternativních médiích v Evropě konstatuje, že „občanská a alternativní 

média plní v mediální oblasti širokou, ale často neuznávanou úlohu a posilují inovace, 

kreativitu a různorodost obsahu.“. V dalším usnesení pak prohlašuje, že „komunitní 

média mají být podpořena jako účinný prostředek posílení kultury a jazykové 

rozmanitosti, sociálního začleňování a místní identity.
261

 Evropský parlament společně s 

Evropskou radou členských států proto vypracovaly legislativní rámec pro fungování 

tohoto typu médií. Komunitní rádia na svůj rozvoj v českém prostředí zatím neustále 

čekají, nejprve však musí být splněno několik podmínek, které jejich hladkému rozjezdu 

brání.  

 

Dle Henryho Loesera, mediálního experta z brněnské Masarykovy univerzity, je 

prvních kroků v zavedení komunitního rozhlasového vysílání hned několik. Prvním 

krokem je získat uznání veřejnosti pro tato média. Lidé by měli chápat, k jakému účelu 

tato média slouží a že vůbec existují. S tímto tvrzením souhlasí také Kateřina Kalistová 

a Petra Du Toit z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Nízké povědomí potlačuje 

poptávku veřejnosti po těchto médiích.
262

 Za druhé potřebují tato média právní ukotvení 

v zákoně, který doposud měla pouze komerční a veřejnoprávní média. Tím se 

komunitním médiím otevře prostor pro získání vysílacích licencí.
263

 Bouček uvádí, že 

současná právní úprava například nepočítá vůbec s možností, že by mohla být 

provozovatelem vysílání nezisková organizace, nebo že by vysílatel vůbec mohl 

fungovat na neziskovém principu. Pokud chce jakékoli neziskové komunitní médium 

překročit hranice internetu, nemá zatím žádnou šanci.
264

 Za třetí dle Henryho Loesera 

potřebují komunitní média podporu, tedy aktivní zapojení vlády nebo Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání, které by vytvořily podmínky pro jejich rozvoj, regulaci, 
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formování a financování.
265

 Podmínky pro zřízení komunitních médií také zhodnotil 

Jakub Bouček, který vychází ze své vlastní praxe.
266

 Důležitá je neziskovost a 

ekonomická připravenost. Potřebné prostředky lze většinou získat až ve chvíli, kdy je 

přímo udělena právoplatná licence. Dalším důležitým bodem je dle Boučka organizační 

připravenost, tedy mít základní realizační tým, který má rozdělené pravomoci tak, aby 

pokrývaly programovou, finanční a technickou část projektu. Pro fungování samotného 

média je bezpochyby také třeba mít jasnou představu o cílech projektu. Mnoho 

neziskových projektů proto často končí pouze u čistého nadšení, které posléze končí 

nezdarem.
267

  

 

První kroky k návrhu o zavedení terciálního mediálního systému a prosazení 

jeho legislativního rámce byly již provedeny, avšak realizace této myšlenky bude 

podmíněna mnohými diskuzemi, legislativním projednáváním, stejně jako aktivnějším 

zapojením občanské společnosti, bez níž by tato forma médií nemohla fungovat. Úloha 

třetího (neziskového) sektoru médií by však bezpochyby přispěla ke strukturálnímu 

obohacení oblasti vysílání.  

 

 

5.7 Transformace duálního systému v terciální mediální systém 

K transformaci médií došlo v Československu na přelomu 80. a 90. let v rámci 

ekonomických, politických i společenských proměn, které probíhaly po pádu 

komunistického režimu. Jak ve své knize popisují autoři Petr Bednařík, Barbara 

Köpplová a Jan Jirák, došlo ke klíčové změně modelu řízení médií. Autoritářské řízení 

médií sloužící především k propagandistickým a ideově osvětovým cílům 

předlistopadového režimu, se změnilo v liberálně demokratický režim. V něm mají být 

masová média především institucí svobody projevu a veřejným prostorem, který slouží 

k diskuzi o věcech veřejného zájmu. Zároveň se však média stala oblastí soukromého 

podnikání, které poskytuje zábavu a rozptýlení. Mediální systém prošel transformacemi 

na mnoha rovinách. Transformoval se vnější normativní a ekonomický rámec fungování 

médií (změnila se základní legislativa a vznikl plnohodnotný reklamní trh), změnil se 
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obsah mediální produkce a vztahy uvnitř mediálního sektoru (především vztahy 

vlastnické). Stejně tak změnou prošla poptávka – lidé jako uživatelé mohli v nových 

podmínkách klást nižší nároky a využívat média jiným způsobem než v době, kdy byla 

nástrojem státní a stranické politiky.
268

 V roce 1991 byl přijat zákon o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání. Podle tohoto zákona mohly získávat licence 

k vysílání jak právnické, tak fyzické osoby. Stejně tak neexistovalo žádné omezení, zda 

se jedná o zahraniční či české žadatele. Následovaly zákony vymezující veřejnoprávní 

rozhlas a veřejnoprávní televizi, které nabyly platnost k 1. lednu 1992. Posledním 

zákonem, konstituujícím mediální systém, byl zákon z roku 1992 o České tiskové 

kanceláři. Po stránce legislativní byl kladen důraz zejména na rozhlas a televizi. Na 

nový tiskový zákon čekala Česká republika až do počátku roku 2000.
269

 

 

Zavedení třetího sektoru vysílání, tedy třetího pilíře, má v České republice, 

stejně jako v některých dalších středo– a východoevropských zemích, pomalejší nástup. 

Oproti jiným západním zemím (Francie, Rakousko, Německo, Spojené království, 

Irsko), které již provedly kroky k zavedení právních předpisů o komunitních médiích,
270

 

narazilo na mnohá úskalí. Třetí pilíř má souběžně fungovat s veřejnoprávními a 

komerčními médii. Komunitní média jsou řízena aktivními občany a dobrovolníky, kteří 

je vytváří především pro svou komunitu. Do těchto médií nezasahují žádné vlády ani 

korporace.
271

 Pokusy zavést tento systém však také selhávají. Příkladem je Polsko, kde 

„provozovatelé občanského vysílání“ byli ve skutečnosti vymezeni jako provozovatelé 

katolického vysílání.
272

 V Maďarsku, kde byla právní ustanovení o komunitních 

médiích zavedena poměrně brzy (1996), naopak panují silné obavy o životaschopnost a 

udržitelnost komunitních médií. Ta se začala profilovat jako profesionální místní nebo 

regionální komerční či náboženské rozhlasové stanice s placenými redaktory. Postrádají 

dobrovolníky či ryzí komunitu rozhlasových posluchačů, kteří by se podíleli na 

rozhlasové práci.
273

 Tyto dva případy sice mohou být odstrašujícím příkladem, ale také 

návodem, jak to dělat jinak a lépe v českém prostředí.  
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6. Kritické aspekty alternativních mediálních obsahů 

Alternativní projevy občanů v mediálním diskurzu se staly předmětem mnoha 

diskuzí akademických odborníků i profesionálních novinářů. Nová role občanů, která 

patřila mnoho let mezi výsady profesionálních novinářů, otevřela nový prostor jejich 

seberealizace ve veřejném životě. Stejně jako každá jiná inovace i tato forma aktivní 

participace občanů měla své zastánce i otevřené kritiky. V této části práce se tedy budu 

věnovat problematickým aspektům občanské žurnalistiky i komunitnich médií, stejně 

tak i kritice reformního hnutí žurnalistiky v zájmu veřejnosti, které tomu předcházelo.  

 

 

6.1 Kritika žurnalistiky v zájmu veřejnosti (public journalism)  

Toto reformní hnutí, v jehož zájmu bylo revitalizovat hodnoty a praxi tradiční 

žurnalistiky, vzbudilo velké diskuze v kruzích akademiků i profesionálních žurnalistů. 

Kritické body, které shledávali její oponenti za podstatné, se týkaly nejen slabého 

teoretického konceptu hnutí, ale také jeho skutečného uplatnění v praxi. Hanno Hardt 

například pracuje s myšlenkou, že teorie občanské žurnalistiky je historicky naivní, 

někdy až cynickou marketingovou strategií, která staví na zájmu publika jenom proto, 

aby zvýšila prodej a zisk médií a zadavatelů reklam, spíše než aby sloužila skutečným 

potřebám občanů v demokracii.
274

 Tanni Haas, americký profesor, který se výrazně 

zabýval tímto reformním hnutím, shrnul ve spolupráci s Lindou Steiner
275

 několik 

základních argumentů, které přehledně dokládají kritiku vybraných principů občanské 

žurnalistiky (autory kritických bodů jsou například Paul Voakes
276

, Judith 

Lichtenberg
277

, Hanno Hardt
278

, Michael Schudson
279

, Theodore Glasser 
280

a další).  
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1) Žurnalistika v zájmu veřejnosti postrádá jasně definovanou koncepci 

Dle řady odborných kritiků
281

 nedokázali obhájci reformního hnutí jednoznačně 

upřesnit jeho podstatu v rámci žurnalistiky, stejně tak ani nedefinovali, zda by měla být 

žurnalistika v zájmu veřejnosti považována za filozofii, teorii nebo žurnalistickou praxi. 

Theodore Glasser či Phillip Meyer potvrzují, že bez zřejmé jednotné filozofické vize 

nelze správně ohodnotit její efektivitu a patřičně reagovat na kritiku. Právě jednotná 

filozofie by měla předcházet a vytvářet základ žurnalistických praktik.
282

 

 

2) Žurnalistika v zájmu veřejnosti  se jasně neodlišuje od tradiční 

žurnalistiky 

Kritici uvažovali také nad tím, zda vůbec může fungovat tato forma žurnalistiky 

efektivně. Někteří namítali, že je to pouze sada žurnalistických technik. Způsob, jakým 

pracují dobří tradiční novináři, je ve své podstatě občanská žurnalistika, kterou 

vykonávají ve své praxi běžně a není třeba ji nijak pojmenovávat.
283

  

 

3) Žurnalistika v zájmu veřejnosti zanedbává svůj komerční kontext a 

promyšlenou strategii orientovanou na zisk 

 

Řada kritiků
284

 se odvolávala na fakt, že žurnalistika v zájmu veřejnosti ignoruje 

potenciální omezení daná komerčními mediálními systémy. Možnosti této formy 

žurnalistiky limitují mediální hráči a zadavatelé reklam.
285

 Jiní uváděli, že zastánci 

občanské žurnalistiky nikdy nemohou dosáhnout zásadní změny v logice komerčního 

fungování zpravodajských organizací tím, že působí na svědomí jednotlivých 

šéfredaktorů či reportérů.
286

 Tanni Haas však přisuzoval kritiku orientace na zisk krizi 

tradiční žurnalistiky jako takové.
287

 

 

4) Žurnalistika v zájmu veřejnosti chybně vykládá konsenzus 

Dle některých teoretiků prosazovala občanská žurnalistika příliš dominantně 

řešení problémů společným konsenzem, které nemůže být u všech sociálních skupin 
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stejné.
288

 Upozorňovali, že chorobné dosahování konsenzu spíše potlačuje uvědomování 

si konfliktních zájmů mezi občany a brání otevřeným diskuzím. Snahy dospívat ke 

společnému konsenzu tak mohou vyvolat přehnanou maškarádu, která pouze předstírá 

zájem všech občanů.
289

  

 

5) Žurnalistika v zájmu veřejnosti se vzdává své profesionální 

zodpovědnosti/necítí formální zodpovědnost před veřejností 

 

Theodore Glasser vyčítal projevům žurnalistiky v zájmu veřejnosti, že opomíjí 

autoritu profesionálů a zodpovědnost při uveřejňování informací. Tím, že občané 

přebírají roli novinářů, mohou být pokřivovány hodnoty občanů. Pokud je občanům 

přenecháno právo vytvářet zpravodajství, snižuje se tím schopnost novinářů obsáhnout 

kritický redakční postoj ke komunitě a nutí novináře přecházet problematické zprávy ze 

strachu, že by se dotkli některé ze skupin v rámci komunity.
290

 Michael Schudson také 

namítal, že novináři žurnalistiky v zájmu veřejnosti přebírají roli jednatele za občany. 

To je potom nijak neodděluje od tradičních novinářů.
291

  

 

6) Angažovanost novinářů žurnalistiky v zájmu veřejnosti  v řešení 

problémů je neadekvátní 

 

Řada odborníků oponovala tím, že novináři žurnalistiky v zájmu veřejnosti 

přehání své kompetence a svou moc v tom, že se staví do pozice obhájců progresivní 

politické změny.
292

 Tvrdili, že odpovědností novináře je zpravovat o problémech a 

jakákoli angažovanost v řešení problémů reprezentuje odklon od jejich odpovědnosti
293

 

a nemůže být v souladu s politickou nezávislostí, protože stírá hranice mezi nestranným 

informováním a obhajováním  dominantních politických zájmů.
294

  

 

Další zajímavé aspekty kritiky přinesli Michael Schudson a Theodore Glasser, 

kteří se zaměřili na působení občanské žurnalistiky v rámci komunity. Theodore Glasser 
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se obával, že fungování občanské žurnalistiky v rámci komunity může vyvolat pouhou 

iluzi reformy, která bude jen legitimizovanou technikou motivující falešné aktivní 

zapojení občanů bez toho, aniž by skutečně reagovala na pevné zájmy elitních skupin.
295

 

Michael Schudson v této souvislosti upozorňoval, že důraz na dobrovolné aktivní 

zapojení komunity může obecně zvýšit cynismus vůči vládě a politice, který by však 

žurnalistika v zájmu veřejnosti měla  vytěsnit.
296

  

 

Kritika reformního hnutí se v některých bodech plně shoduje s kritikou občanské 

žurnalistiky, body 5) a 6) jsou toho příkladem. Možným vysvětlením pro kritiku 

žurnalistiky v zájmu veřejnosti může být také fakt, že profesionální novináři chtěli 

odvracet pozornost od narůstajícího zasahování korporací a elit do žurnalistické praxe.  

 

 

6.2 Kritické vnímání občanské žurnalistiky 

Občanská žurnalistika není na rozdíl od profesionální žurnalistiky svazována 

ekonomickými tlaky a bez zásahu kohokoli jiného si svobodně vybírá témata, o kterých 

bude veřejnost informovat. Je plně v rukou občanů. Internet umožnil komunikační 

model, který Vin Crosbie charakterizuje jako many-to-many. Ten je revoluční v tom 

smyslu, že přináší otevřenost a demokratizaci společnosti. Otřásá tradičním 

paradigmatem hromadných sdělovacích prostředků a radikálně mění složení sil a vlivu 

v komunikační sféře.
297

 Čtenáři, posluchači i diváci se stávají aktivním publikem, 

kterému nové technologie umožnily interaktivně komunikovat. Za posledních 15 let se 

výrazně změnila role publika, které redefinovalo vztah i kompetence mezi „uživateli“ 

(„users“) a profesionálními novináři.
298

 Nová role občanů však profesionální novináře 

do určité míry znepokojovala, proto se značná část kritiky opírá o vnímání občanské 

žurnalistiky ve vztahu k profesionální žurnalistice. Mezi problematickými aspekty jsou 

zastoupeny názory, že občanská žurnalistika může být narůstající konkurencí 

profesionálních novinářů a že vměšováním občanů do žurnalistiky dochází ke 

znevažování žurnalistické profese. Stejně tak sem spadá i kritický pohled na vnímání 

kvality informací, které připravují novináři z řad občanů. Thorsten Quandt, který 
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prováděl průzkum mezi profesionálními novináři uvedl, že názory profesionálních 

novinářů na občanskou žurnalistiku přesto nelze paušalizovat. Pro některé je občanská 

žurnalistika velkou potenciální hrozbou, pro jiné příležitostí na přehodnocení profese a 

posílením tendence demokratizace médií.
299

  

 

Thorstena Quandta představuje několik základních kritických aspektů. Prvním 

z nich je neorganizovanost výstupů novinářů amatérů. Jejich práce by měla být 

považována za pouhé zdroje a vždy by měla být kontrolována a po strukturní stránce 

upravována profesionálními novináři. To však novináře časově zatěžuje, zbytečně 

rozptyluje a zpomaluje celý proces tvorby zpráv. Dále argumentuje, že se občanská 

žurnalistika neřídí profesionálními pravidly a standardy, a pokud není kontrolována, 

může ohrozit samotnou profesi. Třetím faktorem je ztráta relevance pro širokou 

veřejnost úzkou profilací témat. Občanská žurnalistika může být hrozbou v poklesu 

veřejné komunikace či ztráty hodnotných funkcí žurnalistiky. Samotná profese 

tradičních novinářů by mohla být ohrožena lidmi, kteří za zpracovávání obsahů nejsou 

placeni.
300

 Potenciál hrozby občanské žurnalistiky jako náhrady za tradiční žurnalistiku 

však například vyvracel maďarský novinář Endre B. Bojtár na Fóru 2000: „Občané 

nemůžou nikdy nahradit novináře, nemají prostředky, kontakty, čas“.
 301

 S otázkou 

profesionality a pojmenováváním občanské žurnalistiky žurnalistikou polemizují i čeští 

novináři. Lucie Tvarůžková, zástupkyně šéfredaktora na Ihned.cz, například tvrdí: 

„Vyrábět kvalitní obsah je strašně těžké. Občanská žurnalistika určitě má svoje místo, 

ale stejně jako nejsou občanští zubaři, tak i občanská žurnalistika bude vždycky spíše 

minoritní věc.“
302

 O významu profese tradiční žurnalistiky mluví i Erik Tabery: „V 

pohledu na žurnalistiku jsem staromilec a zastánce klasické žurnalistky. To znamená, že 

máte novináře, který se něčemu věnuje léta. To vám odvozuje jeho důvěryhodnost. 

Médium odpovídá za obsah a garantuje určitou kvalitu. Tím ale neříkám, že jsem proti 

občanské žurnalistice, jenom si myslím, že byla jeden čas strašně přeceňovaná.“
303
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Otázce kvality výstupů občanské žurnalistiky se věnovala Serena Carpenter při 

posuzování dodržování tradičních žurnalistických praktik jako je přesnost informací, 

objektivita či nezaujatost. Na základě zkoumání výstupů občanské žurnalistiky zjistila, 

že novináři občanské žurnalistiky využívají méně informačních zdrojů a 

nezprostředkovávají příliš rozmanité názory.
304

 O problematice kvality informací mluví 

také Shayne Bowman a Chris Willis, kteří uvádí, že kvalita výstupů občanské 

žurnalistiky může být nevyrovnaná, protože novináři amatéři nikdy nebyli vyškoleni 

v oboru.
305

 Tento problém však postihuje i profesionální žurnalistiku, obzvlášť v dnešní 

době, kdy je vystavována ekonomickým, politickým i organizačním tlakům v rámci 

mediálních organizací.  

 

 Phillip Meyer se zabýval problémem objektivity. Namítá však, že objektivity 

dosáhnout nelze. Vždy se promítnou do názoru nějaké subjektivní vnitřní hlasy, které 

brání nezaujatému pohledu. 
306

 Odkazuje se i na Davise Meritta, který uvedl, že dbát na 

princip objektivity je hazardem a že pasivita novinářů neexistuje. Začnou-li se novináři 

zajímat o veřejnou debatu k nějakému tématu, začnou se subjektivně rozhodovat, na co 

se mají zaměřit a kdy, i když nemají na věc žádný vyhraněný názor.
307

 Média občanské 

žurnalistiky se tak mohou stát snadným nástrojem ve zneužití prosazování 

partikulárních zájmů vlivných skupin v rámci komunity či širší veřejnosti. O domnělé 

angažovanosti občanské žurnalistiky mluví i Patrick Zandl: „Občanská žurnalistika 

může být agitačním kanálem a snaží se čtenáře tímto směrem použít. Využívá obecné 

nedůvěry k tradičním médiím a nabízí jim alternativu ještě zmanipulovanější a 

nevěrohodnější.“
308

 Tento problematický aspekt, potvrzuje i Adam Javůrek, vedoucí 

internetových projektů časopisu Respekt: „Občanská žurnalistika vytváří pocit, že když 

je to od lidí, tak je to apriori lepší. To tak samozřejmě není. Je to nutný doplněk, u 

kterého je nutné hledat rovnováhu. Pod étosem, když jsem občan, tak je to psané 

všechno pravdivě, se dá hodně schovat.“
309

 V kritice angažovanosti, však můžeme opět 

vidět paralelu s profesionální žurnalistikou, v níž se také často nedá rozpoznat, zda jde o 

vyváženou reportáž nebo článek  iniciovaný elitní skupinou ve společnosti (opinion 

leadery, politiky, mediálními vlastníky, osobnostmi s vysokým společenským statusem 
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a podobně). I ti využívají žurnalistiku k prosazování svých zájmů, například 

prostřednictvím PR či ovlivňování profesionálních novinářů.  

 

O problému pravidelné a aktivní participace na tvorbě občanské žurnalistiky 

hovoří Burton St. John s Jackem Rosenberrym.
310

 S tím souhlasí i Adam Javůrek: 

„Udržitelnost je problémem určitě. Když se rozjede nějaký projekt, který všichni 

shledají jako dobrý počin občanské žurnalistiky a funguje na principu demokratizace 

média, tak může třeba za dva roky zaniknout. Buď dojdou peníze, nebo motivace v tom 

dál pokračovat.“
311

 Stejně tak problematickým aspektem může být digitální propast 

(digital divide),
312

 která způsobuje nerovnoměrný přístup k informačním technologiím, 

počítači či internetu a prohlubuje sociální nerovnosti i ekonomické rozdíly mezi zeměmi 

třetího světa a vyspělými zeměmi.
313

 Michal Šimůnek, sociolog médií a komunikace, 

hovoří také o hrozbě informačního přesycení, kdy uvažuje nad tím, co se stane, když 

všichni budou psát o všem.
314

 Jaroslav Valůch se naopak zaměřuje na problém rychlého 

šíření fám, jejichž uvedení na pravou míru se již tak rychle nešíří.
315

 Tento nešvar je 

typický pro tragické události, kdy očití svědci sdílí videozáznamy či fotografie z daného 

místa, především prostřednictvím sociálních sítí. Jejich zachycení však ne vždy 

odpovídá realitě. Poslední událostí, při níž jsme toho byli svědky, byl pumový útok na 

bostonském maratonu, kdy bylo šířeno několik dojemných příběhů a zpráv, které se 

však ve skutečnosti nestaly.
316

 Při sledování zpravodajských kanálů jako je Al Jazeera 

nebo CNN je divák svědkem, že tyto výstupy jsou považovány za plnohodnotný zdroj 

informací, který je bezprostředně zařazován mezi příspěvky profesionálních reportérů. 

Může být pak těžké rozpoznat práci novinářů amatérů a profesionálních novinářů. 

 

Občanská žurnalistika změnila postavení profesionálních novinářů, coby 

jediných tvůrců mediálních obsahů a gatekeeperů informací, které mají být 

zprostředkovány veřejnosti. Jak potvrzují Mark Deuze a Jo Bardoel, privilegovanou 

pozici novinářů umožnily staré technologie (tisk) a jsou to právě nové technologie 
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(online), které jim tuto pozici zase odnímají
317

. O koexistenci občanské žurnalistiky 

s tradičními formami žurnalistiky, například s investigativní žurnalistikou, hovoří  

Philip Meyer. Ten uvádí, že občanská žurnalistika se s investigativní žurnalistikou 

navzájem potřebují a že toto je cesta, najít společný jmenovatel ve využití potenciálu 

občanů a profesionálních novinářů.
318

 Je však důležité nahlížet na projevy občanské 

žurnalistiky do určité míry kriticky, protože nikdy nelze odhadnout, jaký motiv vede 

novináře amatéra ke zpracování výstupu – zda opravdu chce přinést důvěryhodnou 

informaci, se kterou lze dále pracovat, nebo zda je iniciována z nějakého skrytého, 

zaujatého zájmu dané osoby. Mnohé kritické aspekty se však dají aplikovat i na neduhy 

profesionální žurnalistiky. V době, kdy každý člověk ve své podstatě může být díky 

internetu novinářem, je však nutné umět rozlišovat, co lze považovat za kvalitní, 

názorově vyvážený a důvěryhodný zdroj informací.   

 

 

6.3 Kritické body ve fungování komunitních médií 

Stejně jako předchozí dva jevy, i komunitní média mají své problematické 

aspekty. Nico Carpentier je shrnuje v několika bodech. Prvním problémem komunitních 

médií je jejich efektivita a udržitelnost. Často fungují mimo logiku trhu (a státu), což 

limituje jejich finanční možnosti a vede k finanční nestabilitě. Ohrožena může být také 

jejich nezávislost kvůli komerčním tlakům a intervencím státu.
319

 Dalším problémem je 

závislost na aktivitě komunity a vzbuzení jejího zájmu o obousměrnou komunikaci. 

Motivování občanů k obousměrné komunikaci je o to těžší, když převažuje jednosměrná 

komunikace v podobě sdělovacích prostředků hlavního proudu.
320

 Carpentier dále mezi 

problematickými aspekty uvádí podstatu alternativy k mainstreamovým médiím. 

Vzhledem k tomu, že se komunitní média profilují jako malé a nezávislé organizace, 

které nevysílají dominantní sdělení a jejichž snahou je obohatit informace či hudbu 

mainstreamových sdělovacích prostředků, mohou být označována za neprofesionální, 

s omezenou kapacitou oslovit velké publikum.
321

 Potřeba oslovení velkého publika je 

však spíše kritériem úspěchu komerčních rádií, která svým vysíláním generují zisk. Jak 
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uvádí Janey Gordon, komunitní rádia se zaměřují na izolované oblasti nebo menší 

skupiny v rámci aglomerace, které se odlišují jazykem, národností nebo určitými 

společnými zájmy.
322

 Měřítkem úspěšnosti komunitních rádií by tak spíše v tomto 

ohledu měl být dle mého názoru společenský přínos. Z hlediska fungování komunitních 

médií je dle Carpentiera kritickým bodem jejich financování.
323

 Na některé nedostatky 

však lze dle Carpentiera nalézt adekvátní řešení. Životnost komunitních médií závisí na 

dobrovolnících, někdy zkombinovaných s malým týmem placených zaměstnanců. 

Stejně tak ulehčující je legislativní rámec, který například zaručuje snížení nákladů 

spojených se získáním vysílacích frekvencí nebo užitím materiálů chráněných 

autorským právem.
324

 Anthonyho Everitta upozorňuje, že by média třetího sektoru měla 

být obezřetná před tím, aby za vidinou finančního zajištění nepodlehla jiným tlakům, 

které by ovlivňovaly charakter připravovaných příspěvků. Potřeby média by měly 

podléhat finančnímu toku nikoli naopak.
325

 

 

 

6. 3. 1 Problematické aspekty legislativního rámce komunitních 

médií 

Podstata komunitních médií i jejich mechanismus fungování představuje pro 

ustavení právních předpisů řadu nevyřešených otázek, které proces zavedení legislativy 

znesnadňují. Právní ukotvení je přitom jedním z prvních kroků, které je nutné zavést pro 

rozvoj komunitních médií v České republice. I dle souborné práce Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání je na současné (audiovizuální) mediální scéně regulace komunitních 

médií prakticky nevyhnutelná, i když v praxi lze využívat různých alternativních cest 

vlastní činnosti, jako je například pirátské vysílání nebo internetovou produkci
326

. 

Právní rámec legitimizující komunitní média také upřednostňují a zároveň aktivně 

prosazují zastřešující organizace AMARC-EUROPE a CMFE.
327
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Překážek pro platné právní ukotvení v České republice je však několik. Prvním 

z nich je jejich rhizomatická struktura, která by potenciálně mohla ohrozit existenci 

komunitních mediálních organizací tím, že je přetvoří v mini provozovatele 

veřejnoprávního vysílání. Zákonodárci a regulační orgány by proto měli do hloubky 

pochopit organizační praktiky a kulturu komunitních médií. Na druhé straně komunitní 

média musí být schopna přicházet s tvůrčími a konstruktivními formami podpory, které 

zákonodárce a regulační orgány neznepřátelí, a přitom je udrží v bezpečné 

vzdálenosti.
328

 

 

Druhým problematickým bodem je požadovaná byrokracie právních předpisů 

šitá na míru  velkým mediálním organizacím. Ty většinou mají vlastní strukturální 

zdroje na jejich provedení. Komunitní média jsou naopak spíš malou občanskou 

organizací, které tyto správní zdroje chybí. Komunitní mediální organizace mohou být 

navíc také nadměrně zatěžovány požadavky na licence a sledovaný obsah. Zde je 

nadmíru důležité nalézt rovnováhu mezi regulací (při vytváření pravidel) a důvěrou. 
329

 

 

Jednou z nejvýznamnějších složek veškerých komunitních právních předpisů je 

právní definice komunitních médií, která vyvažuje hranici mezi příliš restriktivní 

legislativní definicí a příliš otevřenou definicí. Carpentier dokládá, že by pro legislativní 

vymezení stačily tyto prvky: služba komunitě (komunitám), neziskovost (nebo 

alternativa trhu), nezávislost (mimo státní kontrolu) a usnadňování zapojení komunity 

(komunit), kterým chtějí sdělovací prostředky sloužit. Uvažuje ještě o jednom kritériu, a 

to prosazování společenského přínosu, které se však ukazuje být těžko uchopitelný.
330

 

 

Dalším rizikovým bodem je začlenění komunitních médií do tržních a 

státních/vládních mechanismů. Komunitní média jsou před trhem často chráněna 

povinností zůstat nevýdělečnými nebo neziskovými organizacemi, jejichž případné 

zisky jsou vyvedeny mimo komunitní mediální organizaci. Legislativa by měla zabránit 

příliš strukturální spolupráci s podniky, omezovat reklamu i eliminovat nadměrné 
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využívání žánru „hitrádia“, který je vnímán jako typicky komerční model.
331

 Ustanovení 

o financování, které neohrožuje nezávislost komunitních médií, je ve většině 

evropských zemí zásadní pro vytvoření a zachování prosperující komunitní mediální 

scény.
332

 Předposledním problematickým bodem je dle Carpentiera odborné vzdělávání 

a koordinace činnosti. Posledním sporným bodem v legálním ustanovení komunitních 

médií je dle Carpentiera jejich svázanost s danou lokalitou.
333

 Tato kritika je však dle 

mého názoru v rozporu se samotnou vizí komunitních médií sloužit svým komunitám. 

Jejich vysílání často oslovuje veřejnost geograficky blízkou. Na této bázi například 

fungují studentská rádia.  

 

Tím, že komunitní média spoluvytvářejí alternativní mediální obsah a zastupují 

občanská témata i různé kulturní a společenské konvence, posilují občanskou 

společnost. Silnější zakotvení právního rámce by proto mělo být v České republice 

prvním cílem, který by umožnil vznik nových životaschopných komunitních médií. 
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7. Metodologie 

Cílem této práce je zprostředkovat všeobecný diskurz o představách a významu 

komunitních médií a občanské žurnalistiky v českém prostředí očima profesionálů. 

Analyzované rozhovory slouží ke zjištění, jak respondenti hodnotí podobu obou projevů 

na českém mediálním trhu, jaká by měla být jejich role v rámci mediálního veřejného 

prostoru, co je jejich základním znakem i v jakém vztahu by měly fungovat s tradičními 

médii vedenými profesionálními novináři. Stejně tak tato studie sleduje, jaké se tyto 

občanské projevy rozvíjet do budoucna. Vzhledem k tomu, že realizace komunitních 

médií i občanské žurnalistiky je podmíněna participací občanů, bylo cílem také zjistit, 

do jaké míry je v české společnosti rozvinuta ochota podílet se na spoluvytváření 

mediálního veřejného prostoru. Aby bylo zprostředkováno co nejširší spektrum názorů a 

přístupů k danému tématu, byl i výběr respondentů tomu přizpůsoben. Respondenti se 

od sebe odlišují vztahem a mírou zapojení se do projektech komunitních médií a 

občanské žurnalistiky.  

 

S ohledem na charakter analyzovaných informací je využitý kvalitativní 

výzkum, který objasňuje realitu na základě názorů, prožitků a zkušeností, v souvislosti 

s příslušným kontextem. Teorie zkoumaných jevů se v tomto případě vynořuje až 

v průběhu pozorování a na základě výpovědí subjektů.
334

 Díky tomu, že zkoumaná data 

se zakládají na plně subjektivních názorech, nelze výsledky považovat za obecně platné 

a nelze je tedy paušalizovat. Přináší však zajímavý pohled do této problematiky a 

mohou být jedním z užitečných zdrojů informací, které by sloužily jako základ pro další 

analýzy a srovnání.  

 

 

7.1 Metoda: Rozhovor  

Pro zpracování kvalitativní analýzy slouží metoda rozhovoru, jehož výhodou je 

porozumění zkušeností respondenta. Na druhé straně jeho nevýhodou je, že 

zprostředkované informace jsou nepřímo filtrované respondentem a že přítomnost 

výzkumníka může vést ke zkreslení předkládaných informací.
335

 Konkrétně se jedná o 

                                                 
334

 J. Hendl (1999) in J. Průcha, J. Veteška, 2012, s. 161 
335

 J. Hendl, 2008, s. 48  



   

 

76 

  

metodu polo-strukturovaného rozhovoru, který umožňuje s otázkami nakládat relativně 

volně a více se zaměřuje na možnost respondenta odhalit své osobní zkušenosti či 

perspektivy k dané problematice. Maximálně se tak dokáže zaměřit na konkrétní 

zkoumaná témata, která jsou předmětem analýzy. Jan Hendl tento rozhovor nazývá 

rozhovor s návodem. Návod má zajistit, aby se dostalo na všechna pro výzkum 

zajímavá témata. Zároveň tento typ rozhovoru umožňuje volnost přizpůsobit formulace 

otázek podle situace a je na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí dané informace 

získá.
336

 V každém dialogu bylo snahou dodržet tématickou linii, časová souslednost 

však byla v případě každého respondenta jiná. Stejně tak bylo důležité u každého 

rozhovoru nechat volný prostor k vyjádření u témat, kterým dotazovaní věnovali 

v dialogu vyšší pozornost, a chtěli jejich podstatu osvětlit co nejpodrobněji. To však 

s sebou přináší i jeden z problémů polo-strukturovaných rozhovorů, a to, že jsou oproti 

standardizovaným rozhovorům hůře kontrolovatelné. Tuto tendenci však vyrovnával 

právě zmíněný návod, který navracel daného respondenta k probíranému tématu a 

intuitivně ho naváděl k dalším otázkám. V rámci takovéto formy rozhovorů je také třeba 

umět vždy aktivně reagovat a být schopen se přizpůsobit tempu, ve kterém je rozhovor 

veden. Každý respondent byl však velice sdílný a k otázkám se vyjadřoval s velkou 

ochotou. Při každém dialogu bylo také nutné vyhýbat se zavádějícím otázkám, které by 

mohly ovlivnit respondentovy výpovědi. Formulace kladených dotazů se řídila 

technikou otevřených otázek.  

 

V jednom případě proběhl rozhovor se dvěma respondenty současně. Přestože 

nebyl původně plánovaný (domluvený rozhovor byl pouze s jedním respondentem), 

bylo spojení obou respondentů přirozené vzhledem k tomu, že se jednalo o kolegyně, 

které spolupracují na projektu prosazení komunitních médií. U tohoto typu rozhovoru 

může dojít k nerovnému rozdělení dialogu a může převažovat dominance a může 

docházet i k ovlivnění druhého.
337

 Respondentky se však spíše vzájemně doplňovaly, na 

některých odůvodněních se shodovaly, jindy zase jedna druhé oponovala. Názory obou 

kolegyní oživovaly společné interview a bylo bezpochyby zajímavé sledovat, jak si 

jedna druhé dokázala osvětlit své důvody, které ji vedly k vlastnímu tvrzení. Díky tomu 

bylo možné získat ještě detailnější informace k daným otázkám. Rozhovor ve třech byl 

podnětným rozborem dané problematiky, a bylo zajímavé sledovat shodu či odlišnost 
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obou názorů. V rozhovoru však byly využity stejné tematické okruhy jako v případě 

individuálních rozhovorů.  

 

 

7.2 Postup 

Domluva rozhovorů s vybranými respondenty byla ve všech případech velice 

příjemná a dotazovaní byli velice vstřícní k osobnímu setkání. V osmi případech 

z deseti proběhl rozhovor s respondenty mezi čtyřma očima v prostředí, které sami 

navrhli. Převládalo prostředí kaváren nebo pracovní prostředí dotazovaných. Zbývající 

dva rozhovory proběhly online. Z důvodů časové zaneprázdněnosti respondenta byl 

jeden dialog uskutečněn prostřednictvím e-mailu a v druhém případě byl rozhovor 

veden přes Skype, protože respondent žije dlouhodobě v zahraničí. V případě rozhovoru 

přes Skype myslím, že je zde minimální rozdíl oproti neformálnímu setkání. 

Videohovor je dle mého názoru rovnocennou alternativou dialogu, kdy respondent má 

stejné pravomoci vyjadřovat se volně k dané problematice a odbočovat k tématům, která 

mu jsou blízká. Jediným rozdílem je, že komunikace je zprostředkována přes počítač a 

že spojení respondenta s tazatelem je odděleno prostorem, ne však časem. Proto je 

s ohledem na výpovědní hodnotu považován za dialog rovnocenný s neformálním 

setkáním. Rozhovor prostřednictvím e-mailu je v tomto ohledu odlišný, protože je zde 

dán minimální prostor respondentovi v odchýlení se od tématu a otázky jsou striktně 

předem dané. Respondent si také odpovědi může pečlivěji promýšlet a formulovat ne 

zcela bezprostředně, odpovědi tak mohou být do jisté míry zkreslené. Respondent se 

však v odpovědích nedržel striktně otázek a rozvíjel danou problematiku i za hranice 

dotazů. Tento rozhovor je proto také důležitý pro zahrnutí do celkové analýzy.  

 

Každý z dotazovaných byl již předem informován o přibližném zaměření 

rozhovoru. Na konkrétní dotazy však odpovídali až v průběhu rozhovoru, aby na ně 

mohli bezprostředně reagovat bez jakékoli přípravy. Vzhledem k tomu, že problematika 

občanské žurnalistiky a komunitních médií je odlišná, ne všichni respondenti se 

věnovali oběma tématům. Ve většině případů odpovídali na téma, které jim bylo bližší. 

V případech, kdy se respondenti nechtěli k druhému tématu vyjadřovat, byla hlavním 

důvodem neznalost dané problematiky. Polovina respondentů se vyjádřila k oběma 

tématům, i když u některých z nich nebyla znalost jedné problematiky hluboká. Délka 
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rozhovorů se pohybovala v rozmezí přibližně 55 – 70 minut. Všichni respondenti 

souhlasili se zaznamenáváním rozhovoru na diktafon a s jeho následným zpracováním 

pro účely této analýzy.  

 

 

7.3 Výběr respondentů 

Jak jsem již uvedla v úvodu metodologie, cílem této analýzy je přinést co nejširší 

obraz představ o komunitních médiích a občanské žurnalistice v českém prostředí. Pro 

tyto účely je využitá metoda záměrného, tedy účelového výběru, kdy se cíleně 

vyhledávají respondenti na základě jejich konkrétních vlastností.
338

 Problematika 

komunitních médií a občanské žurnalistiky nebyla uchopitelná vždy pro všechny. 

Vybíráni byli proto respondenti, kteří by se zaměřovali alespoň na jednu z daných 

oblastí. Aby bylo možné zahrnout do této analýzy co nejpestřejší, avšak porovnatelné 

názory, bylo cílem maximálně vyvážit podíl obou témat. Celkem tedy v této analýze 

figuruje deset respondentů, z nichž pět se věnovalo oběma tematickým celkům. 

Výhradně k tématice komunitních médií se vyjádřili tři respondenti a k tématice 

občanské žurnalistiky dva dotazovaní.  

 

Pestrost názorů a odlišnost přístupu k oběma tématům byla podpořena tím, že 

výběr respondentů obsáhne co nejširší spektrum odborníků v mediální komunikaci. 

Hlavním kritériem výběru byla znalost problematiky či vlastní zkušenost z této oblasti. 

Do výběru byli zařazeni akademičtí i profesionální odborníci, kteří se tématu věnují po 

teoretické rovině, mediální odborníci, kteří sami nepraktikovali žádný projekt občanské 

žurnalistiky či komunitního média, ale tímto tématem se zabývají, dále profesionální 

novináři či jiní odborníci, kteří se přímo podílí na některém z projektů občanské 

žurnalistiky či komunitního média. Ve výpovědích se bezprostředně odrážela jejich 

osobnost, dosavadní znalosti o problematice i praxe, které se věnují.  

 

Vzhledem k tomu, že se oba projevy občanů v mediálním prostoru mohou velice 

dynamicky rozvíjet, lze konstatovat, že následující analýza je platná pouze pro 

současnost. Pokud by se tato tématika v obdobné analýze zpracovala za dalších pět let, 

mohla by mít zcela jiné výsledky. K aktuálnímu stavu občanské žurnalistiky a 



   

 

79 

  

komunitních médií v České republice však má tato analýza smysluplnou výpovědní 

hodnotu, například i pro budoucí hlubší zkoumání obou fenoménů.  

 

 

7.3.1 Charakteristika vybraných respondentů 

Výběr respondentů je rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení výsledků studie. 

Na základě zkoumaných rozhovorů byly stanoveny atributy, které jsou shodné pro 

analyzované publikum:  

 Respondenti mají zpravidla vyšší nebo univerzitní vzdělání 

 Věkový rozdíl respondentů není diametrálně odlišný 

 Respondenti jsou odborníky na média nebo pracují v médiích 

 Respondenti se zajímají o projekty občanské žurnalistiky či komunitních 

médií nebo je sami vytváří 

 Respondenti jsou aktivními aktéry ve veřejném mediálním prostoru 

 

 

 Krátké představení jednotlivých dotazovaných 
339

  

 

Filip Rožánek 

Filip Rožánek působí v médiích od roku 2000. V současné době pracuje jako 

analytik strategického rozvoje v Českém rozhlase, kde  je jeho hlavní agendou 

digitalizace rozhlasového vysílání a vyhledávání nových technologických příležitostí 

pro uplatnění rozhlasové produkce. Dříve vedl internetovou redakci webeditorů 

tematických webů Českého rozhlasu, kde měl na starost například analýzy návštěvnosti, 

sociální sítě, mobilní aplikace a koncepce vybraných internetových projektů.  

 

Adam Javůrek 

Adam Javůrek byl vedoucím internetových projektů Respektu a šéfredaktorem 

Médiáře. Spolupracoval na novinářských experimentech pro slovenský deník SME. 

Specializuje se na web 2.0 a online žurnalistiku. Věnuje se amaterizaci médií a sleduje 

zajímavé internetové fenomény. Zabývá se také budoucím rozvojem online žurnalistiky. 
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 M. Miovský, 2006, s. 135 

http://www.rozhlas.cz/temata/portal/
http://www.facebook.com/ceskyrozhlas
http://www.rozhlas.cz/iradio/mobily
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Irena Reifová 

Irena Carpentier Reifová  působí na katedře mediálních studií Institutu 

komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK v Praze a v Centru pro 

mediální studia (CEMES). Zaměřuje se na kritické teorie médií. Spolupracovala na 

vzniku koncepční práce Komunitní média a podílela se na budování širšího povědomí 

problematiky komunitních médií na akademické půdě.  

  

Jaroslav Valůch 

Jaroslav Valůch je odborníkem na nová média. Dlouhodobě působil ve 

společnosti Člověk v tísni, především ve vzdělávacích programech v oblasti mediální 

gramotnosti. Vedl projekty v rámci humanitární mise v Barmě, spolupracuje na 

lidskoprávních projektech. Řídil komunikaci nových médií na misi na Haiti. Pomáhá 

světovým občanským iniciativám využívat moderní a komunikační technologie. Jedním 

z českých projektů, na kterém se podílel, je Krizová mapa Česka.  

 

Kateřina Kalistová 

Kateřina Kalistová je předsedkyní Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Společně s Petrou Du Toit prosazují návrh zavedení třetího pilíře v rámci českého 

mediálního systému, a tím i změnu legislativního rámce, který by plně zohledňoval 

působení komunitních rádií v českém prostředí. Je jednou z iniciátorek souborné práce 

Komunitní média.  

 

Petra Du Toit 

Petra Du Toit je členkou pracovní skupiny pro oblast komunitních médií, která 

má za cíl projednat možnost zapojení neziskových komunitních médií do mediálního 

systému ČR. S Kateřinou Kalistovou velmi úzce spolupracovala na vzniku souborné 

práce Komunitní média.  

 

Roman Gallo 

Roman Gallo byl ředitelem pro rozvoj mediálních strategií PPF, konkrétně 

projektu Naše adresa, který je často pokládán za projekt občanské žurnalistiky. Po 
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neúspěchu projektu si založil vlastní konzultantskou společnost a věnuje se oblasti 

vedení a změn v rámci mediálních vydavatelství. Zaměřuje se na problematiku školení 

novinářů či prosazení hyperlokální žurnalistiky. 

 

Patrick Zandl 

Patrick Zandl je novinář a internetový podnikatel, který založil zpravodajský 

server Mobil.cz., Byl šéfredaktorem Lupa.cz. Zaměřuje se na problematiku online 

žurnalistky a blogosféry. Provozuje oborový weblog Marigold, kde uveřejnil zajímavé 

shrnutí historie i současnosti provozování blogů.  

 

Mikuláš Kroupa 

Mikuláš Kroupa je český novinář a zaměstnanec Českého rozhlasu ve stanici 

Rádio Česko, kde s Adamem Drdou připravuje pořad Příběhy 20. století. Působí jako 

ředitel občanského sdružení Post Bellum, s čímž souvisí vedení projektu Paměť národa, 

který byl oceněn Novinářskou cenou za nejlepší projekt online občanské žurnalistiky za 

rok 2011. 

 

Pavel Zelinka 

Pavel Zelinka je hudební redaktor Rádia Wave a moderátor pořadu Dark Wave. 

Od roku 1999 působil jako redaktor Rádia Strahov, studentského rozhlasového vysílání. 

Spolu s dalšími pracovníky zajistil přesun rádia na internet a pracoval na jeho další 

strategii. V roce 2003 se rádio přejmenovalo na Akropolis a díky řadě grantů fungovalo 

až do roku 2008. Licenci k vysílání na rozhlasových frekvencích se nepodařilo získat, a 

rádio tak muselo svou činnost ukončit. Přitom v zahraniční jsou studentská média 

považována za jednu z častých forem komunitních rádií.  

 

 

7.4. Oblast výzkumných tématických celků 

 

Sledované tématické okruhy: 

 

 Základní představy o charakteristice občanské žurnalistiky/komunitních 

médií 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A9_sdru%C5%BEen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Post_Bellum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%C5%A5_n%C3%A1roda
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 Hodnocení občanské žurnalistiky/komunitních médií  

 Projekty/projevy, které lze považovat v českém prostředí za občanskou 

žurnalistiku/komunitní média 

 Hlavní přínosy občanské žurnalistiky/komunitních médií 

 Vztah mezi občanskou žurnalistikou/komunitními médii a profesionální 

žurnalistikou 

 Vliv participace občanů na podobu občanské žurnalistiky/komunitních 

médií v České republice 

 Negativní stránky občanské žurnalistiky/komunitních médií 

 Celonárodní vs. lokální rozměr komunitních médií/občanské žurnalistiky 

 Budoucnost komunitních médií/občanské žurnalistiky v českém 

mediálním prostředí 

 

 

7. 5 Metoda zkoumání analyzovaných dat 

Analýza dat byla provedena na základě metod využívaných pro kvalitativní 

analýzu dle Miovského
340

: 

 

Metoda vytváření trsů slouží k seskupení a konceptualizaci dat (výroků) do 

skupin dle vybraných jevů. Skupiny (tzv. trsy) vznikají na základě vzájemné 

podobnosti, v tomto případě vyznačují skupiny výroků ke konkrétnímu tématu nebo 

tematickému celku.  

 

Metoda zachycení vzorců (tzv. gestaltů) spočívá ve vyhledání opakujících se 

vzorců a jejich zaznamenání. Cílem je vyhledat obecnější principy, vzorce nebo 

struktury, které jsou vázané na určité jevy, kontext a podobně. Skládáním podobných 

dat z různých zdrojů vzniká komplexnější pohled na analyzovaný fenomén. 

 

 Metoda vyhledávání a vyznačování vztahů je nástrojem k vyhledání 

souvisejících vztahů a vnějších souvislostí se zkoumaným fenoménem.   
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 M. Miovský, 2006, s. 221-222 
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8. Analýza respondentů 

Tato část práce představuje souhrn poznatků získaných z jednotlivých rozhovorů 

a přibližuje konkrétní hodnocení a názory na analyzované tématické oblasti 

v souvislosti s komunitními médii a občanskou žurnalistikou v českém prostředí. Na 

základě jednotlivých výpovědí utváří charakteristický diskurz obou dvou fenoménů 

v představách profesionálních odborníků.  

 

 

8.1 Filip Rožánek 

Filip Rožánek má na občanskou žurnalistiku a její postavení v českém 

mediálním prostředí jasný názor: jeho pohled na prosazení občanské žurnalistiky 

v českém podání je skeptický, a to jak ve vnímání modelu občanské žurnalistiky, tak ve 

vnímání samotných projevů.  

 

„Občanské žurnalistice na tzv. český způsob moc šancí nedávám. Jak jsem již 

psal v mém článku na Mediáři, je to spíš iluze. (….)Vytvářet nějakou další platformu, 

jako je občanské médium, to nemá žádný velký smysl.“  

„Upřímně... dívat se na to, co se stalo v horní dolní, navíc natočeno napůl 

amatérskou formou – tak to mi nepřišlo nijak ideální. Nejsem si jistý, zda je tato podoba 

koukatelná pro širší publikum.“ 

 

Důvodů, ze kterých pramení Rožánkův odmítavý přístup vůči občanské 

žurnalistice v českém mediálním prostředí, uvádí v průběhu rozhovoru několik: Český 

mediální trh je dle Rožánka příliš malý na to, aby na něm mohla fungovat jiná média, 

než ta oficiální, která jakoukoli aktuální novinku ihned zpracovávají. Potenciál oslovit 

velké publikum je nízký a témata jsou pro širší veřejnost těžko uchopitelná. Při této 

argumentaci zároveň vyzdvihuje některé „nešvary“, které jsou s občanskou 

žurnalistikou spojené: zaujatost ve smyslu hájení skrytých zájmů, prosazování vlastních 

komentářů či pravdivost informací. Podle Rožánka jsou projevy občanské žurnalistiky 

utlumovány touhou po zisku, kdy si občané raději nechají zaplatit za exkluzivní zprávu, 

než aby ji prosazovali na nějakém ze svých zpravodajských kanálů.  
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„Občanská média zejména v českém prostředí vycházejí z toho, že většinou 

vznikají jako nějaký aktivistický doplněk.“  

„Každý komentátor může mít svůj názor, ale potom to není žurnalistika.“ 

„Zkrátka otiskneme to, co nám přišlo, nezjišťujeme kontext, pravdivost a 

podobně.“ 

„V České republice je občanská žurnalistika přebyta zcela zištnými důvody.“ 

 

Ve vymezení charakteristiky občanské žurnalistiky se shoduje do velké míry 

s koncepty, které byly představeny v kapitole 3.1. Mezi určující znaky řadí například 

geografickou blízkost, svobodné informování o tématech a poukazuje na důležitost 

osoby občanského novináře, která je vydavatelem i tvůrcem zpráv zároveň.  

 

„Občanská žurnalistika je neprofesionální v tom, že to lidi primárně neživí, 

neprofesionální alternativa vůči zavedeným médiím, která vzniká v malém kolektivu, 

nebo ji může dokonce vytvářet jedinec. Její ambicí je často doplnit veřejný prostor o 

informace, které jinak zůstávají nepovšimnuty.“ 

 

Představy o konkrétních podobách občanské žurnalistiky v českém prostředí se 

však od Rožánkovy teoretické definice odlišují. V České republice se za projevem 

občanské žurnalistiky na schovávají webové stránky prosazující vlastní názor (web 

Šinágl.cz), weby ideologicky zabarvené (Britské listy) nebo stránky vedené 

profesionálními novináři na volné noze (Motejlek.com). Druhým projevem jsou vysoce 

regionální zprávy připomínající radniční noviny či návěstníky od občanů 

mikroreportérů působících v rámci stránek již zavedených médií. Úspěch občanské 

žurnalistiky je dán jejím komerčním potenciálem a schopností „vydělat si sama na 

sebe“. Média, která postihují zájmy menšinových skupin společnosti, jako například 

národnostní menšiny, skupiny se stejným zájmovým zaměřením či se stejnou sexuální 

orientací, však Rožánek nepovažuje za ryze občanskou žurnalistiku, ale spíše za 

zájmová a úzkoprofilová média, protože podávají pouze jeden úhel pohledu na danou 

problematiku. Uznává však, že tato tématika těžko docílí pozornosti oficiálních médií.  

 

„Typická občanská žurnalistika, která v České republice je, je web Jana Šinágla, 

což je politický aktivista, který má, podle svých vlastních tvrzení, několik desítek tisíc 
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čtenářů.“ „V českém prostředí to není o nějakých nových informacích, ale spíš o 

komentování těch, které už se staly či zveřejňování nějakého nového náhledu na věc.“ 

„V mých očích je představa občanského žurnalisty člověk, který si založí svůj 

magazín, který je posléze natolik úspěšný, že z něj vybuduje svébytný ekosystém, který se 

sám uživí, který mu poskytuje hlavní zdroj příjmů.“ 

 

Ve vztahu k profesionální žurnalistice je občanská žurnalistika spíše jedním 

z doplňků, který však nemůže fungovat jako samostatná alternativa vůči 

mainstreamovým médiím. Rožánek však dokládá, že i bez občanské žurnalistiky dokáží 

tradiční média pokrýt zajímavá témata pro občany i zprostředkovávat prostor pro hlasy 

expertní a veřejnosti. Vztah profesionální žurnalistiky s občanskou žurnalistikou nevidí 

nesmiřitelně jako „my versus oni“.  

 

„Nevěřím občanské žurnalistice jako konceptu, který může v českých 

podmínkách fungovat samostatně na principu alternativy vůči mainstreamu, protože i 

jako občanský žurnalista musíte někde vzít peníze, ze kterých musíte žít, a pokud to 

neděláte jako hobby vedle stálého zaměstnání, tak musíte nutně najít zdroj příjmů.“  

„Prakticky cokoliv se v naší republice stane, tak se okamžitě dostane na 

obrazovku.“ 

„Zahrnout odborníky z lidu nemusí být nutně koncept občanské žurnalistiky, 

protože se to zkrátka dá zahrnout i do existujících médií, kdy občan funguje jako zdroj 

zajímavého námětu.“ 

 

O participaci občanů se v souvislosti s občanskou žurnalistikou vyjadřuje 

Rožánek především v případě sociálních sítí. Nutno však podotknout, že zprávám 

tohoto charakteru nepřikládá velkou důležitost ve zpravodajské agendě. Důvěru ve 

zpracování významných zpráv podle Rožánka lidé ve výsledků přenechávají existujícím 

médiím. Obecněji je však k participaci skeptický, protože i když možnosti zapojení 

veřejnosti v rámci tradičních médií jsou, je pouze málo lidí, kteří mají fundovaný názor 

a nejsou jen bezbřehými kritiky, kteří chtějí sdělovat své postoje veřejně. 

Demokratizace veřejného prostoru není dle Rožánka pouze výsadou občanské 

žurnalistiky; názory veřejnosti mají šanci uspět i v tradičních médiích. 
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„To jsou typicky takové zprávy, že někdo na Facebooku založí nějakou protestní 

akci nebo skupinu, a pak z toho vznikají nějaké zprávy, co se děje. To jsou však takové 

pseudoudálosti.“ 

„Pokud se objeví nějaká průlomová událost, tak je velmi pravděpodobné, že ten 

člověk to nezveřejní na nějakém vlastním médiu, ale spíše to pošle některému 

zavedenému médiu.“ 

„Ta svoboda a různorodost vyjádření názorů tu je díky sociálním sítím, 

nemusíme čekat na komunitní média, která otvírají další prostor.“ 

 

Do oblasti komunitních médií zahrnuje jakoukoli formu médií, která je určená 

určité komunitě nebo zájmové skupině. Důraz na specifický zájem je rozhodujícím 

faktorem a spolupráce s profesionály je možná. Jako příklad uvádí romské stanice, 

časopisy pro milovníky přírody či rozhlasové a televizní stanice Proglas a Noe, které 

jsou úspěšnými komunitními médii. Rožánek uznává nutnost legislativy pro uvolnění 

vstupu komunitních rádií na český trh, avšak není nakloněn tomu, aby se stala 

samostatnou složkou ve vysílání. Budoucnost by dle něho měla ležet ve spolupráci 

komunitních médií s těmi veřejnoprávními. Vysílání komunitních rádií je náročné 

z hlediska získání volných frekvencí a nalezení vhodného finančního modelu. Jako 

plnohodnotný rozhlasový formát komunitních rádií považuje internetové stanice.  

 

„Jsou to média, která jsou ohraničená tím, že na rozdíl od občanské žurnalistiky 

nejsou určena všem, ale primárně lidem, kteří mají společný znak nebo společný 

zájem.“  

„Myslím si, že nevznikne řada samostatně fungujících komunitních médiích, tak 

jak je to ve Spojených státech, reálnější formou je, že by například komunitní média 

hostovala v rámci tradičních zavedených médií.“ 

 

Při ohlédnutí se za oběma fenomény přislibuje Rožánek komunitním médií 

v České republice lepší budoucnost. Tato forma médií dle něho více podléhá 

žurnalistickým principům a na rozdíl od jiných občanských snah je trvaleji udržitelná.  

 

„Komunitní médium bývá nezávislé na té své redakci, ať už se lidé jakkoli mění, 

stejně funguje dál. Má svou registraci, ať už u Ministerstva kultury nebo kdekoli jinde, a 

odpovídá za to, že čas věnovaný vysílání naplní.“ 
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Závěr: 

Filip Rožánek je k občanské žurnalistice a jejímu významu v mediálním 

prostředí skeptický. Její význam však posuzuje pouze v celorepublikovém měřítku za 

předpokladu, že výstupy ryze lokálního charakteru nemohou být relevantní pro širokou 

veřejnost. Domnívá se, že český mediální trh se na občanská témata zaměřuje 

dostatečně a není zde další prostor pro samostatné projekty občanů. Stejně tak 

příležitostí, jak se může veřejnost projevovat v rámci zavedených médií, se nabízí 

hodně. Jako hlavní problém vnímá spíše nedostatek lidí, kteří by si za svým názorem 

otevřeně stáli a byli by zodpovědným a vzdělaným hlasem veřejnosti. Úspěšné projekty 

občanské žurnalistiky spojuje s výraznými osobnostmi v zahraničí, které mají komerční 

potenciál; v českém prostředí jde spíše o projevy prosazování politické ideologie či 

vlastních názorů. V čem jediném vidí přínos občanské žurnalistiky je fakt, že může být 

zajímavým informačním zdrojem. Větší potenciál úspěchu vidí Rožánek v komunitních 

médiích, které lépe postihují žurnalistickou praxi a v aspektu udržitelnosti jsou 

stabilnější.  

 

 

8.2 Adam Javůrek 

Adam Javůrek charakterizuje občanskou žurnalistiku jako stále se opakující 

fenomén, který se vždy v nějaké podobě jednou za čas vrací. O významu občanské 

žurnalistiky jako samostatné platformy však přesvědčen není a uvádí, že ji v současnosti 

do velké míry nahrazují sociální sítě, které umožňují komukoli publikovat jednoduše a 

zároveň zajišťují daným zprávám určité publikum. Občanská žurnalistika se dle Javůrka 

stává spíše zajímavým zdrojem informací, než fungujícím konceptem informování o 

událostech.  

 

„Vždy přijde po určité době nějaká fáze znechucení mediálních praktik a snaha 

to nějak změnit.“ 

„Pro tu běžnou lidskou angažovanost nedává samostatný web občanské 

žurnalistiky podle mě smysl.“ 

„Ale když se podíváme na ten koncept samotný, tak si myslím, že nefunguje. Je to 

spíš distribuovaná síť názorů lidí, se kterou se dá pracovat.“ 
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Občanskou žurnalistiku charakterizuje Javůrek jako tvorbu mediálních výstupů 

lidmi, pro které není tato činnost zdrojem příjmů. Konkrétně ji rozděluje do dvou podob 

– jako náhodné zachycení určité události a jako zpravodajskou platformu, která tyto 

příspěvky sdružuje. Zmiňuje i podobu politické, angažované občanské žurnalistiky, 

která se však neuchytila. Jak zmiňuje Javůrek, v českém prostředí se nejvíce prosazují 

blogy, které fungují v rámci zavedených médií; jejich význam však není samotnými 

médii dostatečně doceňován. Dále uvádí projevy ryze hyperlokálního charakteru, které 

však nejsou ve veřejném mediálním prostoru z hlediska informačních hodnot 

významné. 

 

„Na zpravodajských webech v sekci blogů se občas objevují zajímavé články, ale 

není tomu věnován takový prostor a tyto weby to velmi upozaďují, moc to nemotivují, 

nestarají se o blogery v poslední době.“ 

„Lokální tituly jsou nejživější, ale pro většinu lidí neviditelné, protože koho 

zajímá nějaké lokální médium na Broumovsku.“ 

 

V českém prostředí je občanská žurnalistika velice střídmá. Jedním z důvodů 

může být i skutečnost, že jejím rozvojem se nikdo výrazně nezabývá. Na vině dle 

Javůrka není pouze občanská žurnalistika - vliv mají i předchozí neúspěchy podobných  

projektů (Naše adresa) i špatná manažerská rozhodnutí shora, která ignorovala potřeby 

občanů.  

 

„I některé další projekty nevznikaly ze zájmu o občanskou žurnalistiku, ale 

vznikaly z manažerských pater. Aha, vidíme nějaký trend, lidé nám tam budou přispívat, 

my jim za to nebudeme platit a vyděláme spoustu peněz na reklamě. Chyběla starost o tu 

komunitu, starost o ten každodenní život.“ 

 

V souvislosti s projevy občanské žurnalistiky představuje Javůrek i několik 

negativních aspektů. Uvádí problematiku zastírané zaujatosti a přílišného důrazu na 

občanský charakter. Stejně tak může být problematická udržitelnost z pohledu chybějící 

motivace občanů či finančního zajištění projektu. Javůrek vyzdvihuje, že občanská 

žurnalistika přináší nové perspektivy, nepoddává se zpravodajským rutinám a přispívá 

k demokratizaci mediálního prostředí. Důvěryhodnost výstupů občanské žurnalistiky 

navíc není dle něho o nic menší než u tradičních médií. Aspekt subjektivity novinářů 
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amatérů apriori neodsuzuje, protože tato vlastnost předkládá jisté názory. Pozitivně 

hodnotí Javůrek i svobodnou volbu při výběru jednotlivých témat.  

 

„Pod étosem, když jsem občan, tak je to psané všechno pravdivě, se dá hodně 

schovat.“ 

„Občanská žurnalistika vytváří pocit, že když je to od lidí, tak je to apriori 

lepší.“ 

„Tomuto obsahu se nedá věřit o nic víc, než tradičním médiím. Ta pravdivost a 

relevance je problém, stejně ale tomu tak je i u tradičních médií.“ 

 

Vztah občanské žurnalistiky a profesionální žurnalistiky může být do budoucna 

do určité míry konfliktní, přímé ohrožení tradiční žurnalistiky však Javůrek 

nepředpokládá. Problém může nastat při hledání nových zdrojů příjmů, kdy bude 

obsahová stránka vycházet vstříc čtenářům, a médium se tak bude potýkat s neplacenou 

konkurencí v podobě občanských webů. Ve vztahu profesionálních novinářů a novinářů 

amatérů však i nadále očekává určité napětí a vzájemný odstup, kdy každý může těžit 

z nedostatků toho druhého. Alternativu spolupráce neuvádí.  

 

„Média budou živit jak finance z inzerce, tak od čtenářů, z předplatného, 

dobrovolných příspěvků, akcí pro čtenáře. Když budou chtít příspěvky od čtenářů, tak 

musí přinášet informace, které jsou čtenářům bližší, budou vyžadovat tematická média. 

Tím se dostanou tradiční média do střetu s tím amatérským obsahem, kdy oni nemyslí 

na zisk.“ 

 

Budoucnost online žurnalistiky založené na angažovanosti občanů však Javůrek 

vidí v trochu odlišném světle – v podobě investigativní žurnalistiky, která bude 

financována z neziskových zdrojů, čímž bude moci naplňovat roli hlídacího psa 

demokracie. Pokud se tomu tak nestane, její současná podoba bude pokračovat ve 

stejném modelu, jako tomu bylo doposud, a tradiční média budou jejím pomyslným 

kontrolorem.  

 

„Občanská žurnalistika se do médií určitě dostane, ale médium nebude tím 

koučem, ale spíš kurátorem občanské žurnalistiky, kdy ji bude spíš moderovat, než 
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vyloženě hostovat bez kontroly. Pak zde určitě budou probíhat ad hoc aktivity, 

experimenty.“ 

 

V rozsahu tematických celků by občanská žurnalistika neměla být ničím 

omezována - právě svobodná volba je atributem, který Javůrek považuje za zajímavý. 

Občanská žurnalistika může oslovovat zájmové skupiny, demograficky vymezené 

publikum či společenské menšiny, jejichž hlasy nemají v mediálním prostředí velké 

zastoupení. Vyjma národnostních menšin však neočekává další potenciální rozvoj.  

 

„V oblasti etnických menšin má občanská žurnalistika určitě ještě potenciál, ale 

nevím, jak by měl konkrétně vypadat.“ 

 

Oblast komunitních médií je pro Javůrka velkou neznámou, která je reálná spíše 

z hlediska teorie než praxe. Jejich rozvoj předpokládá až v době krize tradičních médií, 

které budou hledat nové způsoby financování ze strany komunit. Myšlenku vzniku 

komunitních médií však podporuje - o to víc v dnešní době, kdy se nabízí nové 

možnosti financování perspektivních projektů. Překážkou v jejich rozvoji nemusí být 

primárně jen legislativní rámec, ale i motivace participovat. Tato forma médií by měla 

být postavena na placeném členství, které danou komunitu utuží. 

 

„Já komunitním médiím moc nerozumím, ale vnímám je jako nenaplněnou 

představu média, které je spjaté s občanskou společností, které je o té komunitě a tou 

komunitou tvořené. Nevím, jaké médium bych k tomu přirovnal.“ 

„Legislativní změny nevidím jako hlavní problém. Aby fungovalo komunitní 

médium, tak je zapotřebí hlavně technologických nástrojů, které ale k dispozici jsou, a 

to co hlavně potřebují, je motivace, proč by na to lidé měli přispívat a jednoduchý 

způsob, jak na to přispívat.“ 

„Myšlenka komunitních médií se mi sama o sobě líbí. Myslím si, že jsme tomu 

teď blíž než kdykoli jindy, stále více se otevírají cesty, jak získat financování takovýchto 

médií. Poslední dobou se začíná rozbíhat crowdfunding.“ 

 

Za problematické však u komunitních médií zmiňuje Javůrek jejich omezenost 

ve smyslu překonání výhradně komunitního rozměru. Pochybuje o jejich síle prosadit se 

v širším měřítku a vymanit se z úzkého kruhu určité komunity. Profesionální zastoupení 
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nepovažuje u této formy médií za nutné. Každý občan se však dle Javůrka přiblíží 

rutinnímu zpracování zpráv, jako je tomu v případě profesionálních novinářů.  

 

„U komunitních médií vidím problém v tom, aby překročilo vůbec ten stín své 

komunity, a mělo tedy rozsáhlejší pole působnosti. Pokud komunitní média dokážou 

přesáhnout tu hranici své komunity, tak by to bylo skvělé, ale obávám se, že nemají 

takovou sílu.“ 

„Profesionalita myslím nehraje příliš velkou roli. To nutné k fungování média 

sami od sebe lidé podle mě přijdou.“ 

 

Srovnává-li Javůrek potenciál rozvoje komunitních médií a občanské 

žurnalistiky, pak se přiklání na stranu komunitních médií. Občanská žurnalistika se 

může stát zajímavým, ne však nutným zdrojem informací a názorů pro tradiční média. 

U komunitních médií vidí potenciál v medializaci konkrétní problematiky, která osloví 

jasně vymezené publikum, díky čemuž budou tato média spíše životaschopná. O rozvoji 

komunitních médií uvažuje Javůrek zejména v online prostředí.  

 

„Když se podívám na ten koncept občanské žurnalistiky samotný, tak si myslím, 

že nefunguje.“ 

„Komunitní média vnímám jako něco, co je blíž reálnému trendu, vznik média, 

který žije z příjmu občanů a více se tedy zaměřuje na obsah šitý na míru své komunitě.“ 

 

Závěr: 

S občanskou žurnalistikou lze dle Javůrka nakládat jako s doplňkem informací 

tradičních médií, který však jako koncept není sám o sobě životaschopný. Amaterizace 

žurnalistiky bude díky novým technologiím součástí mediálního veřejného prostoru, ale 

s ohledem na její občanský charakter ji nelze brát jako apriori správnou cestu 

v informování veřejnosti. Za pozlátkem ryzího zastávání veřejných zájmů se podle 

Javůrka mohou skrývat i tendence prosazování vlastního zájmu. Za jistou náhražku 

platforem občanské žurnalistiky považuje Javůrek sociální sítě. Z hodnocení pozitivních 

a negativních stránek můžeme usoudit, že jeho přístup k občanské žurnalistice je 

neutrální. Smířlivější postoj má ke komunitním médiím, která mohou mít pro své 

publikum přidanou hodnotu díky tematickému zaměření a přitom vykazují vyšší 

finanční stabilitu. Jejich rozvoj však dle Javůrka ovlivní participace občanů.  
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8.3 Jaroslav Valůch 

Jaroslav Valůch se řadí mezi příznivce občanské žurnalistiky, která by měla 

napomáhat otevřenosti veřejného prostoru a kultivovat občanskou společnost. 

Občanskou žurnalistiku považuje Valůch za spíše nový fenomén, který umožňuje 

fungovat běžným občanům jako profesionální novináři. Zároveň věří v úlohu občanské 

žurnalistiky přinášet autentické informace o kauzách z běžného i politického života 

občanů, které nabourávají strukturu zpráv nabízených zavedenými médii. K občanské 

žurnalistice nepřistupuje Valůch příliš kriticky.  

 

„Ideální forma občanské žurnalistiky by měla vnášet nová témata, podložené 

informace, otevírat diskuze nad tématy, poskytovat nové informace a pohledy, které 

v tom veřejném prostoru nejsou. Nikdy ideál občanské žurnalistiky nebude, ale musí se 

k tomu alespoň blížit. Ideál profesionální novinařiny taky nikdy nebude realizovaný.“ 

„Obecně společensky nejzajímavější forma je určitě ta, kde lidé se snaží přinášet 

nové, zajímavé a autentické informace o politických kauzách nebo o kauzách z jejich 

života.“ 

 

Tradičním nástrojem občanské žurnalistiky jsou dle Valůcha blogy, za mnohem 

zajímavější prostředek ovšem považuje ty formy angažovanosti občanů, které vnáší 

originální témata obohacující strnulé prostředí profesionálních médií. Podoby občanské 

žurnalistiky kromě klasických blogů v českém prostředí přirovnává k projevům online 

aktivismu, který jedná v zájmu veřejnosti především v oblasti politických kauz a 

problémů veřejné správy. Vše se zakládá na autentické snaze aktivistů  volajících po 

změně.   

 

„Zde se dostáváme do roviny ideální formy občanské žurnalistiky, která by měla 

vnášet do veřejného prostoru unikátní a originální témata. Tam vidím největší 

potenciál.“ 

„Tak jak jsem říkal, je to spíše o těch osobnostech. Jsou občanskými aktivisty, 

kteří však dokážou využívat nástroje k prosazení změn, které nejsou už jen kosmetické, 

ale dokážou způsobit nějaké změny, například ve veřejné správě.“ 

„Změny dosahují prostřednictvím nových medií, sociálních sítí, blogů a 

podobně.“ 
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Ve vztahu občanské žurnalistiky a profesionální žurnalistiky vidí Valůch 

jednoznačnou potřebu vzájemné symbiózy, kdy spolupráce kvalitních profesionálních 

novinářů s aktivními občany přinese klíčové informace. Profesionální novináři by se dle 

Valůcha neměli stavět do opozice novinářů amatérů. V této souvislosti se pozastavuje 

nad stavem české profesionální žurnalistiky, která v současnosti  trpí nedodržováním 

žurnalistických pravidel. Aby se však přiblížili ideálu vyvážené žurnalistiky, i novináři 

amatéři musí dbát na etické standardy, podporovat mediální gramotnost a kultivovat 

prostředí. 

 

„Měla by koexistovat.“ 

„Je vidět, že diskuze které probíhají mezi těmito lidmi jsou inspirací ke vzniků 

článků, různých analytických textů, které se potom objevují v tradičních médiích.“ 

„Když se podíváme, jakou úroveň mají novináři, kteří i ten obor vystudují, tak 

nedosahují těch kvalit. Neověřují informace, dezinformují, nepracují s kvalitními 

zdroji… Nemůžeme tedy mluvit o té staré dobré kvalitní žurnalistice versus té 

neprofesionální, neověřené.“ 

„Je třeba pochopit, jak informační ekosystém funguje, jak vyhledávat relevantní 

informace, jak filtrovat informace na internetu, jak produkovat informace, které jsou 

atraktivní, ale zároveň ověřené, jak sdílet informace bezpečně a také jak umět zprávy 

využít k mobilizaci veřejnosti za nějakou kauzou.“ 

 

Občané se díky nástrojům občanské žurnalistiky dokáží dle Valůcha lépe 

mobilizovat a propojovat, proto se občanská žurnalistika může prosazovat jak 

v celonárodním, tak v lokálním měřítku. Jedním z problémů občanské žurnalistiky je dle 

něho špatná pověst, která má svůj původ především v blozích a komentářích pod 

články, které jsou často irelevantní. Stejně tak nebezpečné je dle Valůcha 

nekontrolovatelné šíření fám a složitá ověřitelnost dat. O zaujatosti mluví jako o 

vlastnosti občanské žurnalistiky, která k ní patří a nelze ji odsuzovat. 

 

„Lidé často nepřemýšlí před tím, než něco zveřejní, a jejich napravení už se pak 

tak rychle nešíří. Negativní informace pak ve společnosti zůstává a je těžké ji vzít zpět.“ 

„Určitě by měla převažovat na té lokální úrovni, tam vidím cestu do budoucna. 

Umět se zasíťovat a mobilizovat se na té lokální úrovni.“  
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Občanská žurnalistika je dle Valůcha především nástrojem pro aktivní část 

veřejnosti, která chce dosáhnout jistých systémových změn. Bojuje však s ochotou 

občanů angažovat se ve věcích veřejných a potýká s dominantním postavením 

zavedených médií, ve která má česká společnost spíše důvěru. Předpokládá však, že pro 

tu část veřejnosti, která je spíše pasivní vůči jakékoli seberealizaci ve veřejném 

prostoru, nebude občanská žurnalistika vyhledávaným nástrojem k získávání informací.  

 

„Ve společnosti je určitá masa lidí, která je apatická, nezkoumají věci do 

hloubky a omezují se na konzumaci pouze několika zdrojů. Pak je zde skupina lidí, kteří 

jsou aktivní, snaží se věci ovlivnit, ideálně pozitivním vlivem – lidé občanských iniciativ 

i třeba na lokální úrovni.“ 

„U nás jsou média svobodná, cenzura zde není (vyjma kvality) a lidé mají velkou 

důvěru v novináře a média samotná.“ 

„Poptávku od občanů necítím nijak silnou. Pro pasivní příjemce to není 

atraktivní informační zdroj.“ 

 

V otázce tematického zaměření se Valůch přiklání k informování o důležitých 

kauzách a problémech, které se přímo týkají dané lokality i běžného života občanů. 

Pestrosti témat se dle něho meze nekladou. Se stoupajícím zájmem o tyto informace se 

vytváří funkční komunikační kanál, který lze následně efektivně využít při řešení 

krizových situací. 

 

„Tedy kulturní věci, otevírací doba úřadů, ekologická témata, společenská 

témata i ty politické kauzy, zprávy o bezpečnosti města, kulturním vyžití, jak se dovolat 

vlastního práva, zábavě, sportovním vyžití.“ 

„Lidé vědí, co reportovat, kam to napsat, protože už někdy dříve přispívali, 

například článek o fotbale. Přirozeně tak vzniká proces zpracování a sdílení informací, 

více se propojují, vědí, že je důležité informace ověřovat.“ 

 

Valůchovy představy o podobě komunitních médií se příliš neodlišují od 

občanské žurnalistiky - komunitní média ve smyslu komunikačního kanálu pro 

komunity, které se vyznačují společnými znaky, sdílenou kulturou či stejnou 

společenskou skupinou. Na princip jejich fungování má jasný názor – iniciativa vzniku 
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těchto médií musí vždy pocházet zdola. Za určité pomoci profesionálních novinářů by 

měli médium řídit zástupci dané komunity.  

 

„Je to něco, co už jsem tady říkal, komunitní média vychází přímo z iniciativy 

těch daných komunit, z lokální potřeby jedince nebo skupiny lidé něco sdílet. S tím, že 

budou podporovat, aby lidé měli větší zájem o to, co se děje kolem nich.“ 

„V první řadě to musí být koordinováno někým přímo z té komunity. Kdokoli to 

dělá někdo zvenčí, tak má velký handicap.“ 

 

V situaci, kdy neexistují jasné signály poptávky po určitém druhu komunitního 

média, nevidí Valůch důvod pro zavedení takového média – vznik musí být 

neodlučitelně spojen s ohlasem občanů. S tímto argumentem se pozastavuje nad tím, 

proč v českém prostředí nefungují komunitní rádia a zda je legislativní rámec vůbec 

potřebný. Pokud brání jejich vzniku, pak je jeho existence patřičná. Na druhé straně 

však může právní ukotvení omezit nezávislost a autentičnost. Komunitní média dle 

Valůcha bezesporu přispívají k diverzitě témat, která existuje i díky internetu. O 

komunitních médiích jako o rozhlasových stanicích uvažuje spíše jen v kontextu 

občanů, kteří nemají přístup k internetu. Hlavní platformou i pro tuto formu médií by 

měl dle Valůcha být internet.  

 

„Komunitní média by tedy měla být jedním z míst, kde jsou ty informace šité na 

míru dané komunitě a opravdu ji zajímají. Pro mě je otázkou jestli tady opravdu existuje 

poptávka na to, aby se to právně kodifikovalo. Možná by to pak ztratilo ten punc 

autentičnosti, ten ohlas by nevyšel z potřeb dané komunity.“ 

 

O budoucnosti komunitních médií či občanské žurnalistiky Valůch v závěru 

rozhovoru nijak nepolemizuje. Pro budoucí fungování médií by dle jeho názoru bylo 

přínosné vycházet ze  silných stránek médií vytvářenými jak občany, tak 

profesionálními novináři. 

 

„Bylo by dobré si vzít silné stránky z obou, internetu i tradičních médií – 

dlouholetou historii, rychlost, možnost zapojit více lidí a autentickou živost, nějaké to 

nadšení.“ 
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Závěr: 

Občanská žurnalistika je příhodným nástrojem aktivních občanů, kterým není 

lhostejné okolní dění a kteří chtějí zasáhnout do veřejného života. V očích pasivní 

veřejnosti je však dle Valůcha občanská žurnalistika bezvýznamná, protože v českém 

prostředí stále převládá důvěra v tradiční média. Projevy občanské žurnalistiky 

přirovnává především k aktivitám angažovaných občanů – aktivistů působících na 

sociálních sítích, mikroblozích, tematických stránkách a podobně. Velký význam dává 

synergii občanské žurnalistiky a profesionální žurnalistiky, která by mohla napomoci 

kultivování kvalitní žurnalistiky. K tomu je však zapotřebí podpory mediální 

gramotnosti občanů a striktnějšího dodržovaní profesionálních novinářských praktik ze 

strany novinářů. Ke komunitním médiím přistupuje podobně jako k občanské 

žurnalistice – klade však větší důraz na potřeby dané komunity. Důležité dle Valůcha je, 

aby při každém vzniku takového média byl zřejmý zájem veřejnosti. Problematice 

komunitních médií se však věnuje velice okrajově z důvodu neznalosti dané 

problematiky.  

 

 

7.4 Irena Reifová 

Irena Reifová byla zprvu při prosazování komunitních médií optimistkou, velice 

vlažné přijetí této problematiky na akademické půdě však indikovalo obtížné postavení 

v českém mediálním prostoru. Komunitní média definuje jako aktivitu občanů 

propojených geograficky nebo tematickým zájmem. Fungování komunitních médií je 

dle Reifové založeno na aktivitě občanů (v pojetí produsers), jejichž hlasy nemají 

zastoupení v tradičních médiích. Tento typ médií dle Reifové jednoznačně přispívají 

k demokratizaci mediálního prostředí. Typické komunitní médium z jejího pohledu 

neexistuje - zaměření bývá zpravidla rozmanité.  

 

„Konkrétní zkušenosti prosadit komunitní média mezi zájmy aktérů občanské 

společnosti dopadl dost špatně.“  

„My jsme si myslely
341

, že je to v zásadě jenom otázka kolegy poprosit o 

spolupráci, ale narazily jsme na velkou neochotu blíže porozumět.  

„Jak ten pojem znám, jsou to média, která vytvářejí lidé pro lidi.“ 
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“Komunitní média vyvažují stranickou politiku, mohou být i apolitická (…) a 

jsou spíš spojená se skupinami kulturními a prosazujícími nějaký druh nezávislé kultury, 

hudby, vkusu. Dobrým podložím jsou všechny druhy kulturních identit.“ 

 

V mnoha zemích jsou komunitní média již samozřejmou součástí mediálního 

systému. Dle Reifové však bude v České republice jejich prosazení oříškem, a to jak 

z legislativních a technologických důvodů, tak z hlediska mizivé motivace ze strany 

občanské společnosti. Jednou z příčin je dle ní bezpochyby i komunistická minulost, 

která potlačila ochotu podílet se na dění kolem a vypěstovala silný individualismus.  

 

„Komunitní média jsou v zemích regulérní součástí. Nikomu nepřipadají 

kuriózní, ani nelegitimní, ani naopak extrémně vzácná.“ 

„Česká společnost není ani připravena, ani příliš žádostivá takového typu médií. 

Obecně česká společnost za těch posledních 20 let úplně nepropadla kouzlu možnosti 

občanské participace. Demokracie byla od začátku tvořena jako demokracie, kterou 

zařizují profesionálové, a ten proces aktivizace společnosti zdola je tu velmi slabý.“ 

„Falešná lidovost předchozího režimu zkompromitovala účast lidí zdola plus 

velkým tlakem na neoliberální hodnoty se to spojilo ve velký privatismus a 

individualizaci. Všichni si vlastně oddechli, že se nemusí účastnit pochybných akcí a 

zavřeli se doma, jsou si spíš sami pro sebe a spokojí se s tím, co je na trhu.“ 

 

Pro rozvoj komunitních médií bude proto dle Reifové třeba udělat hned několik 

kroků Jedním z nich je zahájení jednání o změně legislativního rámce, který 

s přítomností komunitních médií vůbec nepočítá. Změna legislativy by nejen usnadnila 

vstup komunitních rádií na trh, ale také pozvedla důležitost samotného konceptu 

takových médií v očích veřejnosti. Za mnohem důležitější považuje Reifová provedení 

důrazné osvěty, která veřejnosti detailně představí příležitosti komunitních médií. 

Vzdělání občanů tímto směrem je však dle ní bojem na několik let. Upozorňuje, že 

takové počínání bude náročné jak časově, tak finančně.  

 

                                                                                                                                               
341

 S Lenkou Vochocovou 
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„Legislativa vyjadřuje nějakou vůli, symbolické gesto pro celou společnost, jíž 

parlament prostřednictvím zákona zdůrazní, že na nějakou hodnotu klademe velký 

důraz, že jsme tu hodnotu vtělili do nějakého zákona.“ 

 „Kromě legislativních změn s tím musí být spojená nějaká strukturovaná, velká, 

příjemná, atraktivní, zábavná vzdělávací část, která bude několik let pracovat, 

například zvát občanské společnosti a představitele komunit a bude jim ukazovat, co se 

v rámci komunitních médií dá dokázat.“ 

 

Budoucnost komunitní žurnalistiky leží dle Reifové jak v rukou občanů (jejichž 

priority však leží jinde), stejně jako v rukou politiků, pro které ale mohou komunitní 

média představovat jeden z dalších prostředků, jak být kritizováni. Jako paradox vnímá 

skutečnosti, že občané namísto, aby chápali sílu komunitních médií, nechávají se 

bezmezně ovlivňovat názory „shora“. Jejich působení mimo rámec internetu může být 

dle Reifové oslabeno myšlenkou, že svoboda projevu funguje v online prostředí zcela 

uspokojivě, proto není nutné zavádět další formu médií pro prosazování hlasů 

veřejnosti.  

 

„Politikové jsou, myslím, obecně velkými nepříznivci komunitních médií, protože 

je to další forma nepřímého dohledu.“ 

„Komunitní média by měla sloužit veřejnosti v tom nejširším slova smyslu a 

měla by potvrzovat a současně dokazovat, že obyčejní lidé mají co říct a chtějí něco říct. 

My se dostáváme do situace, kdy spíše elita vysvětluje těm „obyčejným“ lidem, co 

vlastně mají chtít.“ 

 

Občanskou žurnalistiku nenazývá Reifová žurnalistikou, ale občanským psaním. 

Vztah občanské žurnalistiky a komunitních médií je dle ní úzký. Obojí považuje za 

tvůrčí akt „zdola“, který není nijak organizovaný. Mezi projevy občanské žurnalistiky 

řadí například blogy či komentáře pod články. Projevy občanské žurnalistiky u nás 

vnímá jako limitované v hodnotovém nastavení občanů být „veřejný“. Domnívá se, že 

občany lákají spíše falešné hodnoty profitu a slávy, než samotný přínos jejich příspěvku.  

 

„Myslím si, že blogosféra u nás není zrovna chudá, ale podle mě to jsou většinou 

blogy, které se dají považovat za občanskou žurnalistiku jen na půl. Fungují často 
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oficiálně na stránkách mainstreamových médií a možná tam funguje i nějaká 

preselekce.“ 

„Toto psaní zdola má příliš úzký záběr, abychom ho mohli nazývat 

žurnalistikou.“ 

„Kdyby existovala i jiná představa, jak být veřejný, než například to, že jsem 

v Mladé frontě, a že to je vlastně plnohodnotná, rovnoprávná forma, tak by to 

nedopadalo způsobem, který je nyní – lidé si raději nechají zaplatit za své příspěvky 

zavedeným médiím, než je zveřejňovat vlastními kanály.“ 

 

Mezi hlavní negativa řadí Reifová problém kvality informací i míry informační 

hodnoty. Monotematičnost, kdy se jedna skupina utvrzuje ve stále stejných názorech, 

frázích či stereotypech, považuje za nebezpečnou, protože může přiživovat náznaky 

různých forem radikalismu. Aspekt amaterizace médií nevyčítá ani jednomu z projevů 

občanské mediální aktivity, protože se s ní již předem počítá. Novináři-amatéři 

nemohou dle Reifové dosáhnout vysokého uznání u elitních společenských skupin, 

které jsou zdrojem informací pro tradiční média.  

 

„Jsou mnohdy psané špatně, počínaje jazykem až po pravdivost informací nebo 

tedy práci s informacemi, schopnost a techniky ověřování, konfrontace argumentů.“ 

„Nebezpečím je ghetoizace, typická pro online prostředí. Mluvím o situaci, kdy 

se občanská žurnalistika vytváří autory či stránky jednoho tématu a vrací se tam ti samí 

lidé.“ 

„Občanská žurnalistika, stejně jako komunitní média, nemá takzvanou zdrojovou 

moc. Taková média nejsou velkými organizacemi, které si mohou zaplatit agenturní 

servis a žijí v jakési symbióze s velkými poskytovateli informací, jako je vláda, 

parlament.“ 

 

Mezi projevy občanské žurnalistiky zařazuje Reifová projekt Naše adresa, u 

Krizové mapy Česka zdůrazňuje práci s prvky negativity). Dle Reifové by v ideálním 

případě měla komunitní média interaktivně zpracovávat běžný život občanů, podobně 

jako projekt Videonation od BBC - nepopírá však, že to může být finančně náročné. Za 

správný směr občanské žurnalistiky považuje zprávy lokálního charakteru, které by 

však neměly být zlehčovány jenom z důvodu irelevance v celorepublikovém měřítku. 

Samotná změna vůle se na něčem podílet je dle Reifové pozitivním krokem vpřed.  
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„Samotný fakt, že se najde někdo, kdo se chce angažovat a nějakou zprávu pustit 

do světa, to je velká změna proti rutině. Že si někdo všimne, že si uvědomí, že udělá 

něco, co by normálně neudělal, to je něco, co je pro to okolí bezprostředně zajímavé a 

může to okolí změnit.“ 

 

Reifová věří, že se občanská žurnalistika stane v budoucnu partnerem 

profesionální žurnalistiky, zatím je pouze jejím slabým doplňkem. Její budoucnost však 

může ležet v touze některých občanů (jako v případě čtenářů Deníku Referendum) být 

informován o událostech od různých zdrojů, které přinesou rozmanité úhly pohledu. Pro 

tyto občany bude občanská žurnalistika zajímavým obohacením. Uplatnění občanské 

žurnalistiky je oproti komunitním médiím mnohem reálnější v tom, že nepotřebuje příliš 

velkou míru motivace v participaci veřejnosti.  

 

„Lidé, kteří hledají informace odstíněné od těch mocenských center, tak určitě ti 

by využívali zdroje občanské žurnalistiky.“ 

„Myslím si, že internetová občanská žurnalistika má mnohem větší potenciál, 

protože komunitní média potřebují mnohem více celospolečenské energie k tomu, aby 

byla uvedena do provozu a aby v tom provozu vydržela. Myslím si však, že se to u nás 

nestane.“  

 

Závěr: 

Fungování komunitních médií je dle Reifové do určité míry zrcadlem fungování 

občanské společnosti - kde není dostatečně rozvinuta občanská participace, tam 

nemohou plnohodnotně fungovat ani komunitní média. V České republice bude proto 

rozvoj komunitních médií velice obtížný. Nejenom, že tomu brání legislativní a 

technické překážky, bariérou může i být i chybějící motivace občanů podílet se na 

fungování takových médií, která je jistým způsobem dána i historicky. Přesto však nelze 

opomenout přínosy, které mohou komunitní média vnést do oživení občanské 

společnosti. Jejich prosazení je však dle Reifové do velké míry nereálné. Větší potenciál 

mají dle ní projevy občanské žurnalistiky, která i přes některá negativa může oslovit 

alespoň tu část občanů, která volá po diverzitě veřejného mediálního prostředí.  
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8.5 Mikuláš Kroupa 

Pro Mikuláše Kroupu je občanská žurnalistika projevem aktivity občana, který je 

svědkem nějaké události, o které informuje veřejnost. Ze své podstaty považuje 

občanskou žurnalistiku za novinářský projev. Dle Kroupy se může stát plnohodnotným 

zdrojem informací, který doplňuje mezery zpravodajství profesionálních novinářů. Její 

podoby však vnímá jako mnohem širší, než její teoretické vymezení. Mezi projevy 

občanské žurnalistiky zahrnuje Kroupa i aktivitu na sociálních sítích, kde lidé informují 

o nejrůznějších událostech, sdílí a filtrují svět zpravodajství přehlcený informacemi a 

zpřístupňují obsah, jehož jsou sami autory. Za oceněníhodný projev občanské 

žurnalistiky považuje aktivity, které upozorňují na nekalé jednání či společensky 

nemravné jednání, a podporují tak vizi občanské společnosti. Občanská žurnalistika 

však musí dle Kroupy nutně vycházet z angažovanosti občanů samotných. Její součástí 

může být i investigativní žurnalistika, která však u nás nemá pevné zázemí. Pro občany 

bez jakékoli podpory jisté instituce může navíc znamenat ohrožení autorovy 

bezpečnosti.  

 

„Profesionální novináři nejsou přirozeně schopní pokrýt všechny události, které 

se dějí.“ 

„Praxe občanské žurnalistiky je velice pestrá a ta její obecná definice zdaleka 

nezahrnuje všechny její podoby a formy, co dělá a co vůbec může.“ 

„Sdílení a doporučování považují za akt občanské žurnalistiky.“ 

„Potřeba nemůže přijít shora. Je to velmi spontánní projev svobodného a 

sebevědomého občana, který pracuje s nějakou ideou a nadšením. Angažovanost 

občanů je klíčová.“ 

„K investigativní žurnalistice je potřeba silného média, které v případě potřeby 

stojí za novinářem a brání to, co uvedl. Může být nebezpečné, když se občan pustí do 

investigativy.“ 

 

Aby mohla být občanská žurnalistika považována za druh žurnalistiky, musí dle 

Kroupy dodržovat jistá pravidla, stejně jako to dělá žurnalistika profesionální. Jako 

nutný základ vidí Kroupa podporu mediální gramotnosti občanů a kultivaci zacházení 

s informacemi. Tematické zaměření komunitních médií považuje za zcela volné. 
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Tématy, kterými se zabývá, může být cokoli z běžného života občanů. Zprávy mohou 

mít ambice dosáhnout jak lokálního, tak celonárodního měřítka.   

 

„Ideální by byly vzdělávací programy, které by veřejnost postupně učily, jak 

nepropadat poplašným zprávám, jak nakládat s informacemi, před čím být na pozoru.“ 

„Občanská žurnalistika může obsáhnout oblasti jakéhokoliv typu, ať už to jsou 

zprávy ryze lokálního charakteru nebo z oblasti sportu, tak celostátní události i světové 

zprávy. Zkrátka vše, co člověk může zachytit kolem sebe, prostřednictvím komentáře, 

videa a podobně.“ 

 

Neúspěch projektů občanské žurnalistiky v České republice ve větším měřítku 

může být dle Kroupy dán jak nedostatečným zájmem občanů, tak ambicemi majetných 

občanů, kterým nejde o filantropii, ale o zisk. Možností, jak se bude občanská 

žurnalistika vyvíjet, existuje dle Kroupy mnoho, a to především v oblasti podpory 

korektního jednání, zdravé občanské společnosti a aktivit hájících veřejný zájem. 

Ideální by dle jeho názoru bylo, kdyby v českém prostředí fungovala instituce, které by 

občané mohli svěřovat netransparentní události ve veřejném prostoru. 

 

„Nemyslím si, že občanská žurnalistika může vzniknout z iniciativy nějakého 

miliardáře zlepšit veřejný prostor.“ 

„Vox populi u nás již proběhlo, byl zde i projekt Naše adresa, která byla 

poloprofesionální a možná si nenašla dostatečné publikum.“ 

„Já myslím, že prostor je u nás stále obrovský. Velmi oceňuji projekty, které 

burcují lidi, kteří se stali svědky korupčního jednání či jinak společensky nemravních 

aktivit.“ 

 

Společenský rozměr občanské žurnalistiky vnímá Kroupa jako klíčový - 

v projevech občanské žurnalistiky se dle něho silně odráží stav společnosti. To se 

projevuje i v participaci občanů, která se u nás neustále proměňuje od aktivní k nulové – 

najdeme u nás lidé velice zapálené, i zcela lhostejné vůči společenskému dění. 

Občanská společnost v České republice je dle Kroupy ve špatném stavu, což nahrává i 

občanským aktivitám, které společnost burcují k ještě větší deziluzi, že změny jsou 

pouhými slovy, nikoli činy. Rozvoj občanské společnosti bude dle Kroupy záviset na 
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vzdělanosti, a to nejen technické. Jako velký problém totiž vnímá obecně nízký zájem o 

dění ve společnosti.  

 

„Aktivita má určité periodicity, neustále se proměňuje, i když ne ze dne na den, 

především okolností, které se dějí v politice.“ 

„Je mi líto, že dnešní občanská společnost se často smrskává na zoufalé projevy 

nějakých revolucí, jako kdyby tu nebyly svobodné volby.“ 

„To, že občan je v neustálé lhostejnosti a permanentní nespokojenosti a má 

pocit, že není u koryta, je projevem nezdravé společnosti, která vždycky byla politiky 

snadno zatlačována.“ 

„Spousta lidí po 89 bylo lačných po informacích, které mu byly upírány, dnes 

jsou všem volně přístupné a zároveň prostředky občanské žurnalistiky jsou mnohem 

dostupnější. Bohužel je to však horší než lepší.“ 

 

Klíčovým přínosem občanské žurnalistiky je dle Kroupy kultivace společnosti a 

snaha vytvořit dojem, že každý člověk může svým jednáním něco změnit, a podílet se 

tak na věcech veřejných. Stávající generaci považuje Kroupa v tomto ohledu za 

mnohem aktivnější a možná právě ona bude oním motorem změny české občanské 

společnosti, jejímž nástrojem je i občanská žurnalistika. Za výhodu občanské 

žurnalistiky považuje Kroupa její ověřitelnost, kdy lze spoluprací ostatních občanů 

posoudit pravdivost uveřejněné informace. Na druhou stranu je těžké odhadnout, který 

z projevů občanské žurnalistiky je propagandou či manipulativní informací.  

 

„Každý z nás je podstatný, malinký element společnosti, která má stát o 

společenskou kontrolu svých veřejných zástupců a zároveň, že tedy není jedno lidem, 

v jakém prostředí žijí, ať už na regionální tak na celostátní úrovni. Každý by se měl 

snažit aktivním chováním něco změnit.“ 

„Možná generace o pár let mladší než já, nebo vaše generace začne více 

využívat práva šíření informací a svobodného projevu.“ 

„Ta možnost rychle dostávat informace na web ukazuje, jak se dokáže občanská 

žurnalistika sama verifikovat, jak se dokáže potvrzovat.“ 

„Projev, který považuji za škodlivý a negativní projev občanské žurnalistiky, je 

ten, kde lidé píší a tváří se jako novináři, přitom čistě ideologicky zachycují události, je 
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to velmi zabarvené účelem, proč to píšou a pseudo-vytvářejí až revoluční nálady 

k aktivizaci lůzy.“ 

 

Rozvoj občanské žurnalistiky v České republice se dle Kroupy zatím nedá 

předjímat. Její rozvoj bude záviset i na rozvoji občanské společnosti, u níž by mělo dojít 

k podpoře nejen technické vzdělanosti. Do budoucna by však měl být dán větší prostor 

občanské žurnalistice v podobě diskuzí občanů v médiích, kteří by fundovaně využívali 

argumentace a uměli obhajovat si věci. V online prostředí se dle Kroupy bude 

pravděpodobně vyvíjet rozvoj komunitních stránek podporujících zpravodajství občanů, 

především v rámci sociálních sítí.  

 

„Nemůžeme tušit, kam se občanská žurnalistika vyvine, protože jde ruku v ruce 

s vývojem techniky a s fenomény společností, které lidi burcují k potřebě zapojit se do 

zpravodajství o okolním světě.“ 

„Uvítal bych prostor pro občanskou žurnalistiku, která by se nezabývala jenom 

čistě zpravodajstvím, byť by tam mohlo být, ale aby to byl prostor zajímavé diskuze, 

která hledá řešení, takový think tank. Prosazování se občanské žurnalistiky ve smyslu 

zpravodajství, tak to je asi záležitost v rámci sociálních sítí a tam bych viděl obrovský 

prostor pro rozvoj komunitních stránek.“ 

 

Závěr:  

Občanská žurnalistika je dle Kroupy prospěšnou formou žurnalistiky, která je 

velice úzce propojena se stavem občanské společnosti a zasazuje se o její kultivaci. 

Rozvoj občanské žurnalistiky u nás není možné předpovědět, bude však záviset na větší 

podpoře mediální gramotnosti, na větší aktivizaci společnosti, které nebude lhostejné 

dění kolem, stejně jako na technologickém rozvoji. V České republice se objevují i 

projevy nežádoucí občanské žurnalistiky, která je ideově zabarvená a negativně 

ovlivňuje společnost v ještě větší deziluzi marných snah prosadit názory veřejnosti, a 

spíše tak prohlubuje nespokojenost a lhostejnost občanů. Pomyslného dna jsme však již 

nyní podle Kroupy dosáhli, proto věří, že se situace  chopí mladá generace, která více 

využije svého práva šíření informací. Budoucnost vidí v občanských snahách odhalovat 

netransparentní jednání ve společnosti.  
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7.6 Pavel Zelinka 

Dle Pavla Zelinky mají komunitní rádia v mediálním prostředí své opodstatnění. 

Jednak dávají prostor hlasům veřejnosti, které nejsou v tradičních médiích 

prezentovány, a také posilují hudební pestrost a kulturu s ní spojenou. Je důležité si 

uvědomit, že taková média nemají komerční potenciál, ale mají sloužit veřejnosti, 

podporovat různé kulturní projevy a kultivovat občanskou společnost. Podle Zelinky by 

u nás komunitní média dokázala vnášením nových perspektiv obohatit stávají šedivost 

prostředí rozhlasového vysílání.  

  

„Mainstreamová rádia často ale vůbec nekorespondují s místním životem, 

s místní kulturou a třeba i klubovou scénou.“ 

„Komunitní média mají podpořit jakékoli minority ve společnosti, zároveň 

připravit zajímavý alternativní program a stejně tak podpořit vysokoškolské nebo 

středoškolské hnutí, které podporuje ty aktivity mladých, které se dějí v okolí.“ 

„Je hlavně potřeba si uvědomit, že komunitní rádia nemají být výdělečná, ale 

mají přispívat k rozvoji občanské společnosti a rozmanitosti toho prostředí. Od 

vydělávání peněz jsou tu komerční rádia.“ 

 

Charakter komunitního vysílání je podle Zelinky smysluplnější na lokálním 

měřítku. V celonárodním působení by jej do určité míry měl zastupovat veřejnoprávní 

rozhlas. Sloužit však může jakékoli skupině. Jejich zastoupení v České republice je však 

téměř nulové, což považuje v porovnání s ostatními zeměmi za velice tristní stav. Právě 

proto, že v ostatních zemích se jedná o rozvinutý fenomén, se Zelinka domnívá, že 

bychom neměli příliš váhat s rozvojem takové iniciativy.  

 

„Zdravý základ by měl vycházet z potřeb v dané lokalitě, z místních událostí. 

Dělat to celorepublikově může Český rozhlas.“ 

„Rádio Proglas je v českém prostředí zatím jediné fungující komunitní médium u 

nás.“ 

„Až na konferencích v zahraničí jsem poznal, jakou podporu mají komunitní 

rádia tam, to srovnání s Českou republikou bylo opravdu smutné.“ 

„Právě proto, že komunitní média v okolních zemích fungují, tak je to důvod o to 

víc se jejich rozvoji věnovat.“ 
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Prosazení komunitních médií však v českém prostředí naráží dle Zelinky na 

mnoho problémů. Jedním z nich je získání vysílací licence, které znemožňuje 

nepropracované legislativní zázemí. Jako další problematický aspekt vnímá jejich 

financování, kdy nemusí být uznána jejich dostatečná finanční udržitelnost. Ze strany 

veřejnosti je pak problém především ve znalosti komunitních médií, která je prozatím 

mizivá. Potenciál komunitních médií může být potlačován také tím, že v České 

republice byl udělen příliš velký počet licencí komerčním rádiím. Z technického 

hlediska však překážka neexistuje. 

 

„Největší překážkou je tedy určitě legislativní prostředí, které tomu není 

nakloněno a s tímto typem médií vlastně vůbec nepočítá.“ 

„Znalost těchto médií je u nás malá.“ 

„Samozřejmě to je i problém Rady, že udělila takové množství licencí, pak zde 

mohou být obavy z pochybného přínosu komunitních rádií.“ 

„Komunitní rádia nepotřebují až tak velkou kapacitu, to by se vždycky našlo. 

Technický problém nevidím.“ 

 

Pro komunitní rádia je dle Zelinky důležité mít (offline) rozhlasovou podobu, 

přestože na internetu je provozování vysílání snadnější a může se ho zhostit v podstatě 

kdokoli. Co se týče profesionálního zastoupení, vnímá spolupráci s rozhlasovými 

profesionály (minimálně zpočátku) jako nutnou. O negativních aspektech tohoto typu 

rádia neuvažuje, jediné, co považuje za problematické, je ztráta motivace aktérů. Provoz 

komunitního rádia totiž vyžaduje velké množství odhodlání a energie. Aby bylo 

úspěšné, je třeba dodržovat pravidelný provoz. Pro již fungující komerční či 

veřejnoprávní média nejsou komunitní média žádnou konkurencí, protože v mediálním 

prostoru zastupují zcela odlišné zájmy. Naopak mohou být i zajímavým partnerem, tvrdí 

Zelinka. 

 

„Pro každé rádio je ale stejně rozhodující, aby hrálo v éteru, tedy na 

rozhlasových frekvencích.“ 

„Určitě je ze začátku třeba zapojit do jisté míry profesionály, i nám radili. Přeci 

jenom je to řemeslo, jako každé jiné, a má určitá pravidla, které je třeba dodržovat.“ 
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„Prosazení nějakého komunitního rádia však může také narazit na to, že ten, kdo 

tomu věnuje svou energii a nebude mít dostatečnou podporu, tak se té myšlenky dříve či 

později vzdá.“ 

„Například Český rozhlas by v komunitních rádiích mohl vidět potenciál 

získávání zkušených zaměstnanců nebo pro sledování zajímavých, uchopitelných témat, 

tedy partnerský potenciál, pomineme-li obavy, že by vznikl nárok komunitních médií na 

to být placení z koncesionářských poplatků.“ 

 

Kroků, které by se měly pro rozvoj komunitních médií co nejdříve podniknout, 

je dle Zelinky hned několik. V prvé řadě je to legislativní změna, která jasně vymezí cíl 

a charakter komunitních médií. Stejně tak daný by měl být volný prostor výhradně pro 

komunitní rádia, která by pak nemusela o volné frekvence usilovat v nerovném boji 

s komerčním sektorem. V dalších krocích navrhuje Zelinka rozpoutat silnější diskuzi a 

osvětu veřejnosti v posílení povědomí o významu tohoto fenoménu. V rozvoji by 

pomohl i nějaký funkční projekt, který by podpořil životaschopnost komunitních médií. 

Velký potenciál by v tomto ohledu mohla mít studentská rádia v rámci univerzit, která 

by napomohla změnit dřívější apatický postoj k těmto druhům rádií. 

 

„Primárně to jsou tedy legislativní kroky, které je třeba udělat. Musí se jasně 

komunitní rádia definovat, co to je, pro koho jsou a jak mohou legálně po finanční 

stránce fungovat. Dále, aniž by pro ně byly vyčleněny frekvence výhradně pro komunitní 

rádia, tak ten prostor neumožní další rozvoj.“ 

„Tak určitě by pomohlo nějaké vzdělávání v tom ohledu, co právě ta komunitní 

média jsou a jaký mají pro společnost smysl.“ 

„Pro budoucnost komunitních rádií by určitě byl dobrý nějaký fungující projekt, 

který by veřejnost poznala a který by vydržel několik let.“ 

„Ten nezájem vysokých škol mě zklamal a může se to překlenout i v obecný 

problém nezájmu veřejnosti o komunitní média. Studentské rádio je nejen výjimečná 

aktivita navenek, ale je to i dobrý informační kanál univerzity se studenty.“ 

 

Závěr: 

Téměř minimální zastoupení komunitních rádií na rozhlasových frekvencích by 

se dle Zelinky mělo změnit, o to víc, když máme vzor v sousedních zemích, kde 

terciální systém funguje již několik let. Cestu však kříží mnohé problémy, primárně jsou 
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jimi legislativní ukotvení, velký počet komerčních stanic a limitovaná znalost 

veřejnosti. Zelinka však věří v rozvoj komunitních médií. Nepochybuje o tom, že mají 

přínos v kultivaci občanské společnosti a obohacení současného, možná až 

monotónního prostředí rozhlasového vysílání. Jedním z prvních životaschopných 

projektů by mohla být komunitní studentská rádia, která zároveň představují ideální 

praxi pro studenty mediálních oborů.   

 

 

8.7 Roman Gallo 

Roman Gallo čerpá zkušenosti o občanské žurnalistice ze své praxe v zahraničí i 

z projektu Naše adresa. Občanskou žurnalistikou jsou pro něj takové projevy občanů, 

které přináší zajímavé a užitečné informace z prostředí, ve kterém se pohybují. Právě 

lokální znalost problematiky je nespornou výhodou oproti profesionálním novinářům. 

Přestože je občanská žurnalistika významnou složkou v procesu tvorby zpráv, neměla 

by zastupovat roli tradiční žurnalistiky v podobě hotových informací uveřejňovaných 

v médiích, jak se tomu děje v současnosti.  

 

„U občanské žurnalistiky tedy můžeme mluvit i o koníčcích, zájmech, kdy lidé 

zpravují o něčem do hloubky, co nikdo jiný neví, nezná.“ 

„Je to skutečně významný prvek v řetězci, ale není to něco, co od občanského 

žurnalisty dostanete a rovnou to zpřístupníte veřejnosti.“ 

 

 

Občanská žurnalistika však může být dle Galla zrádná ve využívání výstupů 

v oficiálních médiích. Důsledkem rychlosti zpracování zpráv se občanská žurnalistika 

často stává primárním zdrojem informací, čímž znehodnocuje profesionální 

zpravodajství. V tomto ohledu kritizuje profesionální novináře, kteří s informacemi od 

občanů pracují jako s plnohodnotnými zpravodajskými příspěvky.  

 

„Když se něco významného dělo v Bahrajnu, Egyptě, i v dalších státech, tak Al 

Jazeera uveřejňovala minutu po minutě blogy a kromě zpráv od vlastních zaměstnanců 

také pravidelně uveřejňovala tweety nebo vzkazy z Facebooku od lidí, tedy vlastně 

občanských žurnalistů. Zařazeních těchto zpráv mezi zprávy, které produkuje Reuters, 
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AP a podobně,  se může objevit nějaká fiktivní informace, která znehodnocuje celou 

zpravodajskou platformu. Navíc lidé nerozlišují, odkud ty informace získávají, čtenář 

zdroj neřeší.“  

 

Gallo se tak dostává k negativům občanské žurnalistiky - jsou jimi zaujatost, 

těžká ověřitelnost i rychlé šíření fám. Na druhou stranu však tyto vlastnosti nevyčítá 

novinářům amatérům; subjektivita k fenoménu občanské žurnalistiky dle Galla patří. 

Žádný z příspěvků občanské žurnalistiky však není z jeho pohledu objektivní či 

důkladně zpracovaný. Problém je především na straně profesionálních novinářů, kteří 

jednají s příspěvky tak, jako by byly zpracovávány jimi rovnými. V tomto směru se také 

obrací na obecnou kvalitu profesionální žurnalistiky, která se důsledkem mnoha vlivů 

výrazně snížila. Zároveň kritizuje profesionální novináře za upřednostňování výběru 

zpráv dle vlastního úsudku, ne dle zájmů veřejnosti. V tom mají novináři-amatéři 

velkou výhodu, mohou přinášet unikátní informace z veřejného prostoru bezprostředně. 

 

„V minimu případů pak dokáže člověk objektivně postupovat, aniž by 

neprosazoval to, co je pro něj správné.“ 

 „Občanští žurnalisté si nekladou za cíl být objektivní pozorovatelé toho, co se 

děje kolem nich, je to subjektivní pohled. Problém je v tom, jak je profesionální 

žurnalisté berou nebo neberou.“ 

„Část informací je pak přehnaná nebo úplně vymyšlená. Médium ve snaze být 

první a přinést exkluzivní zprávu budu rychle pracovat s tím, co přinese občanský 

žurnalista, tedy jakoby autentickou informací z místa, kterou nikdo není schopen 

ověřit.“ 

„Ale to je problém tradičních médií. Tím, že se kvalita jejich příspěvku zhoršuje, 

tak té situaci nahrávají. Pomalu už ani nepoznáte, zda je to připravované amatéry nebo 

profesionály, když to přeženu.“ 

„Problém je určitě v tom, kdo nastavuje parametr, co je a co není zajímavé. 

Velký problém novinářů je ten, že si sami sebe dělají měřitelem. Nezajímají se ale o to, 

co skutečně zajímá veřejnost.“ 

 

Občanská žurnalistika by se dle Galla měla projevovat spíše v lokálním měřítku 

nebo v momentě, kdy spojuje nějaký společný zájem. V oblasti investigativní 
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žurnalistiky či prosazení se v celonárodním měřítku je však skeptický. I když může 

občanská žurnalistika přinést zajímavé podněty, je těžké je pak dotáhnout do konce.  

 

„Lokální úroveň je určitě důležitá. Nemyslím si, ale že občanská žurnalistika 

vám přinese nějakou celonárodní kauzu o mezerách ve státním rozpočtu. Investigativní 

občanskou žurnalistiku v tom pravém slova smyslu si nedokážu úplně představit. 

Problém je v tom, že z občanské žurnalistiky může vyjít množství podnětů, které mohou 

vést k významným investigativním objevům. Ale moje víra v to, že ten, kdo s tím 

příběhem přijde a zároveň ho dotáhne do konce, je jeden z tisíce.“ 

 

Občanská žurnalistika má dle Galla bezpochyby budoucnost, ovšem nesmí být 

přeceňována. V době, kdy novináři čerpají informace stále z těch samých zdrojů, je 

občanská žurnalistika jedním z užitečných zdrojů, které mohou pomáhat utvářet agendu 

zpravodajství. Především v lokálním měřítku očekává Gallo rozvoj hyperlokální 

žurnalistiky, která bude přinášet unikátní informace z dané lokality. Zároveň 

předpokládá, že se profesionální žurnalistika bude vracet zpět ke kořenům té „staré 

dobré kvalitní žurnalistiky“, která v současnosti podléhá tlakům, kdy rychlost zprávy je 

důležitější než její důvěryhodnost. To je dle Galla cesta do pekel.  

 

„Určitě má budoucnost, ale v případě, že od toho nebudete příliš čekat, očekávat 

více, než to vůbec může přinést. Je to určitě důležitý prvek pro novináře zejména v době, 

kdy řada novinářů díky databázím, internetu, sociálním sítím nevytáhne paty z té 

redakce a nevidí svět kolem sebe.“ 

„Věřím rozvoji tedy stoprocentně. Unikátnost je určitě jedním z velkých pozitiv 

občanské žurnalistiky a myslím, že to bude stále více občany zajímat, obzvlášť v těch 

demokratických zemích a bezprostředním okolí.“  

„Způsob, s jakým se zachází s informacemi, jak se snižují standardy profesních 

pravidel na úkor autentičnosti, tak to je cesta do pekla. Dřív nebo později si média 

uvědomí, že se musí vrátit zpátky ke kořenům, a v tu chvíli bude hrát občanská 

žurnalistika pouze doplňkový projev.“ 

 

Závěr: 

Občanská žurnalistika je dle Galla nezastupitelnou součástí žurnalistiky, avšak 

nesmí být nadhodnocována. Přesto je zcela unikátním zdrojem při bezprostředním 
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informování o událostech a přináší zajímavé informace z míst, kde nemohou být 

profesionální novináři. V současné době je však využívána i jako hotový zdroj 

informací, který je však ne vždy pravdivý a důvěryhodný. To znevažuje nejen význam 

občanské žurnalistiky, ale také profesionální žurnalistiky, která tím snižuje informační 

hodnotu a kvalitu oficiálního zpravodajství. Hlavní smysl má občanská žurnalistika 

v lokálním měřítku. V souvislosti s občanskou žurnalistikou poukazuje Gallo na nutnou 

změnu přístupu profesionální žurnalistiky k zodpovědnější tvorbě agendy zpravodajství. 

 

 

Patrick Zandl 

Patrick Zandl v úvodu rozhovoru nejprve nastiňuje úvahy o žurnalistice jako 

takové. Stejně jako každá jiná profese je i žurnalistika řemeslem s jasnými pravidly, jak 

správně fungovat. Její kvalitu však ve výsledku stejně určují jednotlivci. Tak je tomu u 

profesionální i u občanské žurnalistiky. Hodnocení občanské žurnalistiky posuzuje dle 

kvality profesionální žurnalistiky, která není u nás prý uspokojivá – na jedné straně 

příliš podléhá tendencím bavit občany a na druhé straně hájí zájmy mocenských elit 

namísto občanů. Připouští však, že nedůvěra vůči mainstreamovým médiím tu do určité 

míry již panuje a lidé začínají hledat alternativní způsoby v získávání informací.   

 

„V Česku narážíme na to, že řada lidí o sobě tvrdí, že jsou novináři a řada médií 

tvrdí, že publikuje zpravodajství. To, zda tak dělají dobře či špatně nevypovídá nic o 

novinařině jako takové, ale jen o nich samotných a o míře tolerance jejich klientů ke 

špatně odvedené práci. Ta je v Česku tradičně hodně vysoká.“ 

„U řady hlavních médií není předním zájmem informovat, ale vytvářet patřičný 

informační obraz. Ovlivňují. Přestávají být zástupci voličů a začínají být zástupci 

majitelů. A to je zásadně špatně.“ 

 

Prioritou občanské žurnalistiky by mělo dle Zandla být zpravovat veřejnost o 

událostech pravdivě a komplexně v konkrétních souvislostech. Jejím hlavním přínosem 

je obohacování mediálních obsahů o atypické události či minoritní témata, kterým 

v zavedených médiích není dán prostor. Připouští však, že je a bude stále menšinovým 

doplňkem tradiční žurnalistiky, který se spíš stane základnou perspektivních autorů 

nové generace profesionálních novinářů. Dle Zandla je to velice živelný fenomén 
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závislý na poptávce publika. Čeští občané si však stále nedostatečně uvědomují potřebu 

alternativy. Tematické zaměření občanské žurnalistiky nelze předem určit, měřítkem je 

zájem publika. Může se tedy jednat jak o zprávu ryze lokálního charakteru, tak o událost 

oslovující širokou veřejnost.    

„Občanská žurnalistika je velmi různorodá právě tím, že se rodí a zaniká, nemá 

psaná a většinou ani nepsaná pravidla. Publikovat může kdokoliv a záleží na zájmu jeho 

okolí, zda publikované bude také konzumované.“„Dlouhodobě se ukazuje, že občanská 

žurnalistika je takovou „preselekcí“ klasické novinařiny. Může se věnovat tématům, 

která jsou ve společnosti minoritní a spoluvytvářet alternativy. Jsme společnost, která si 

je velmi málo vědomá důležitosti alternativ.“ „Trh“, tedy čtenáři, za určitých okolností 

ověří, zda je řečené zajímavé a přínosné pro společnost. Je jedno, jestli jde o web pro 

pořádání dětských drakiád v Dolních Počáplech nebo celostátní protikorupční 

aktivitu.“ 

Konkrétní příklady občanské žurnalistiky v českém prostředí Zandl 

nespecifikuje. Její podoba u nás je však často zaměňována s manipulativními, 

angažovanými projevy, které se pouze tváří jako nezávislé, a jsou zneužívány 

k prosazování skrytých zájmů. To je také dle Zandla stinnou stránkou občanské 

žurnalistiky, stejně jako její přeceňování. Mezi uplatňovanými projevy občanské 

žurnalistiky uvádí projekty pracující s otevřenými daty či komunitní projekty. Dle 

Zandla by bylo ideální mít nějaký systém, který by sdružoval tyto aktivní projevy 

občanů na jednom místě. Nepředpokládá však, že by občanská žurnalistika mohla být 

konkurencí tradiční žurnalistiky. Smysluplnější by mohla být v tom ohledu, že bude 

apelem na přehodnocení praktik tradiční žurnalistiky. Každá zdravá konkurence je dle 

Zandla motorem pro podávání lepších výkonů.  

„Existuje řada projektů, které se vydávají za občanskou a nezávislou 

žurnalistiku, ale ve skutečnosti jsou podporovány někým na pozadí. Právě tohle scénu 

znečitelňuje.“ „Řada lidí si občanskou žurnalistiku plete s agitačním kanálem a snaží se 

ji tímto směrem použít. Využít obecné nedůvěry k tradičním médiím a nabídnout jim 

alternativu ještě zmanipulovanější a nevěrohodnější.“„Jediné, co dnes dělá občanskou 

novinařinu lákavé, je tristní situace té profesionální novinařiny v Česku, která 

amatérismus připomíná. V tomhle ohledu mohou projekty občanské žurnalistiky 

fungovat jako určité korektivy a upozornit na to, že takhle to může dělat každý.“ 

Komunitní média Zandl charakterizuje jako média určená specifické komunitě 

s konkrétním zájmem. Pojem komunity však zasazuje i do širšího měřítka, kdy i 
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veřejnost sledující zprávy může být komunitou. Komunitním médiem je tedy jakékoli 

médium, které má své publikum. V jeho představách figurují komunitní média 

především v podobě časopisů a tematických webů, kterých je nespočet.  

„Existují tu tisíce komunitních médií. Jen je nevnímáte. Jsou tu časopisy i weby 

pro hodináře, pro adventisty, pro budhisty, pro obyvatele Brandýsa, pro nožíře, pro 

flashoholiky.“  

S iniciativou zavedení třetího pilíře mediálního systému se Zandl nikdy před tím 

nesetkal, a vznik komunitních médií regulovaných Radou pro rozhlasové a televizní 

vysílání by nepodpořil. Uvádí, že rozvoj těchto médií by byl motivován spíše ziskem z 

dotací, než skutečnou potřebou občanů. Tvrdí, že komunitní média si mohou žít svým 

životem i bez pomoci tohoto dozorového orgánu. Stejně tak nechápe, proč by komunitní 

média měla být spojována s přívlastkem neziskový. Podle něj nelze směšovat jakýkoli 

obchodní model s médiem, který je určený pro specifickou komunitu. Komunitní rádia 

si tedy s komunitními médii nijak nespojuje.  

„Komunitních médií v Česku existují opravdu tisíce a vůbec si neumím 

představit, nakolik by je pozornost politických dozorových orgánů, jako je RRTV, 

potěšila a jak by jim pomohla.“ „Netuším, co si RRTV představovala pod pojmem 

komunitních médií a jak si představovala pilíř. Podle dokumentů na svém serveru mají 

rovnítko mezi komunitní a neziskový. Au.“ 

 

Závěr:  

Pro Patricka Zandla je občanská žurnalistika doplňkovým zdrojem pro agendu 

zavedených médií, jehož hlavním přínosem by měla být podpora alternativních hlasů i 

témat mimo spektrum profesionálních zpravodajských příspěvků. Přestože nemůže 

spasit současnou žurnalistiku, může být motivací, jak praktiky české profesionální 

žurnalistiky zlepšit. Právě kritiku soudobé české žurnalistiky uvádí do souvislostí 

s vymezováním občanské žurnalistiky u nás. Pokud se objeví projevy, které jsou 

považovány za občanskou žurnalistiku a naplňují hodnoty kvalitní žurnalistiky, mají 

tendence se profesionalizovat. Konkrétní projekty občanské žurnalistiky Zandl 

nespecifikuje, mohou se však projevovat jak lokálně v podobě místních zpráviček, tak 

v celonárodním měřítku v podobě odhalování protikorupčních kauz. O komunitních 

médiích uvažuje jako o specializovaných webech či časopisech, spojitost s komunitními 

rádii nebere vůbec v úvahu. Třetí pilíř mediálního systému a iniciativa Rady je dle něho 
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v tomto ohledu zcela nadbytečná, protože komunitní média si dokážou najít svou cestu 

sama. Jakýkoli zásah by tomu mohl uškodit.  

 

 

Kateřina Kalistová, Petra Du Toit 

Kateřina Kalistová společně s Petrou Du Toit považují komunitní média za 

přínosnou složku mediálního systému a věří, že se jejich prosazení v českém prostředí 

stane realitou. Obě obhajují význam komunitních rádií. Shodují se však na tom, že 

jejich rozvoj bude proces trvající  několik let. Kalistová charakterizuje komunitní média 

jako média hyperlokální úrovně určené komunitám se specifickým zájmem či 

společným znakem. Jejich přínos hodnotí ve společenském a mediálním rozměru. Stejně 

tak věří, že tato média přispívají k demokratizaci veřejného mediálního prostoru. Petra 

Du Toit doplňuje podobu komunitních médií jako doplněk veřejnoprávního média 

s vyhrazeným vysílacím časem. 

 

„Jsou to neziskové stanice, které vysílají a nabízí službu komunitě, v níž se 

nachází nebo pro ni vysílá a zároveň podporují zapojení komunity v tom samotném 

provozu.“ (KK) 

„Mohou tedy nabourat i zajeté koleje mainstreamových médií, které do určité 

míry deformují mediální prostor. Napomáhají fungování demokracie v tom pravém 

slova smyslu, tím, že se lidé mohou účastnit a ne, že jsou jen pasivními příjemci 

obsahů.“ (KK) 

„Tato rádia mají za cíl i působit proti sociálnímu vyčleňování, pro tu sociální 

inkluzi.“ (KK) 

„Jsou určité názory, které se do mainstreamových médií nedostanou a 

prostřednictvím těchto médií by mohly zaznívat.“ (KK) 

„Já si dovedu představit komunitní rádio u veřejnoprávního rozhlasu, že by měly 

třeba vyhraněnou hodinu vysílání, například pro osoby se zdravotním postižením. 

Vysílaly by si pro  svou vyhraněnou skupinu a mělo by to smysl.“(PDT) 

 

Du Toit i Kalistová se shodují na téměř nulovém zastoupení komunitních rádií 

v České republice, pominou-li rádio Proglas a různá internetová rádia, která mohou díky 

online prostředí kdykoli vstoupit a vystoupit z vysílání. Ty však nedosahují takových 
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kvalit a zásahu veřejnosti jako rozhlasové vysílání, uvádí Du Toit. Faktory, které nyní 

brzdí rozvoj komunitních médií, jsou pro obě jasné – chybějící legislativní ukotvení a 

nízké povědomí občanů, které se projevuje nezájmem občanů. Kalistová ještě dodává 

problém volných frekvencí a finanční udržitelnost, která je však řešitelná. Du Toit 

zmiňuje v této souvislosti také neochotu politické scény otevírat toto téma v parlamentu. 

Dle Kalistové nese naopak velký díl viny Ministerstvo kultury, které by mělo 

vysvětlovat občanům poslání komunitních médií.   

 

„Neziskové organizace chtějí analog, aby se to dostalo k co nejvíce lidem, nám 

jde o ten zásah, i kvalitativně to je něco jiného. Na internetu si může komunitní média 

provozovat kdokoli, tam si může říkat kdo chce, co chce, což není cíl komunitních médií, 

pokud mají dbát na kvalitu.“ (PDT) 

„Všichni bychom si přáli, aby ten impuls přišel zezdola, ale to se zatím nestalo.“ 

(PDT)  

„Nebála bych se říct, že ani nemají zájem, protože by vznikly další hlasy, které 

by brojily proti nim.“ (PDT) 

„Ministerstvo kultury, by mělo dělat nějakou informační osvětu ohledně tohoto 

fenoménu.  Má na starosti mediální legislativu, to není věc parlamentu.“(KK) 

 

Při zvažování možného zlepšení rozvoje komunitních médií přisuzují obě 

respondentky hlavní váhu participaci občanů. Uvádí, že neproběhne-li vzdělávací 

osvětová kampaň, která by občanům a neziskovým organizacím přiblížila funkce a 

přínosy komunitních médií, pak je jejich rozvoj nemožný. Dle Du Toit i Kalistové je 

česká společnost spíše pasivní, první impuls tedy z jejich vlastní iniciativy nevzejde, 

potřebují odrazový můstek. Obě zmiňují šanci na změnu aktivitou mladé generace. 

Kalistová však upozorňuje na to, že fungování komunitních rádií vyžaduje disciplinu a 

je časově náročné, mladí by proto museli umět vystoupit z  virtuální aktivity. Kalistová 

je však přesvědčená o tom, že poptávka různých druhů komunit po těchto médiích je, 

pokud by veřejnost byla dostatečně informovaná. Úspěšné působení komunitních rádií 

uvádí na stanicích ze zahraničí, například v Rakousku, Irsku či Francie.   

 

„Odezva nebyla vůbec tak vysoká, jak jsme předpokládali.“ (PDT) 
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„Chybí zde tedy ta základní poptávka v naší společnosti. To je ale způsobené 

tím, že zde chybí osvětová kampaň, která, jak jsme si myslely, vzejde z občanské 

společnosti.“ (PDT) 

Je potřeba probudit zájem občanské společnosti, aby chtěli něčeho takového se 

účastnit, pokud by to takto nefungovalo, tak by to bylo úplně špatně.“ (KK) 

„Druhý extrém je zavádět tuto legislativu seshora, protože pak může dojít 

k tomu, že legislativa bude, ale zájem ne.“ (KK) 

„Myslím, že tyhle typy rádia mají své publikum, třeba by mohla vzniknout 

v rámci univerzity nebo v jejím okolí.“(KK) 

 „U nás prakticky v té podobě, v které je to všude v Evropě, vůbec komunitní 

média nejsou, ale zahraničí je velmi rozdílné.“ (KK) 

„Možná zdání aktivního publika klame. Skutečný provoz rádia chce mnohem víc 

toho zapojení člověka.“ (KK) 

 

Pro správný chod těchto médií je dle Kalistové zapojení profesionálů do 

fungování těchto médií žádoucí. Jsou nejen školiteli občanů amatérů, ale také zkušeným 

dohledem, který zná zásady dodržování kvalitního a vyváženého obsahu. Kalistová 

zdůrazňuje, že tento typ rádií není konkurencí pro komerční a veřejnoprávní rádia. Du 

Toit na to navazuje, že vzájemná spolupráce a podpora ze strany těchto subjektů by byla 

velkou oporou, reálně se to však neděje. Rozvoj komunitních rádií u nás však není 

nereálný a iniciativa Rady bude pokračovat. Prvními kroky bude nejenom snaha o 

změnu legislativního rámce, ale především posílení aktivity společnosti a zdůraznění 

poslání komunitních médií jednat v zájmu veřejnosti.  

 

„90% tvoří dobrovolníci a mediální profesionál, který v konkrétním médiu 

pracuje,  jeho úkolem je dohlížet na obsah, stejně jako dávat školením těm, kteří v tomto 

ohledu tolik teoretických znalostí nemají.“ (KK) 

„I když jde o komunitní, tedy do určité míry alternativní médium, tak musí 

odpovídat regulacím vysílání, které se vztahují na všechny. Třeba dodržovat zásady 

objektivity a vyváženosti.“ (KK) 

„Je prokázáno, že nikde nejsou komunitní média konkurencí pro veřejnoprávní 

ani komerční média. Tyto subjekty se absolutně míjí v konkurenci.“(KK) 

„Domluva mezi komerčními subjekty a komunitními médii fungovala 

v Rakousku, tam ke vzájemné dohodě došlo.“ (PDT) 
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 „My se určitě nevzdáváme a budeme pokračovat.“ (KK) 

 

Závěr: 

Rozvoj komunitních médií v podobě komunitních rádií bude dle Kalistové a Du 

Toit záviset především na dvou faktorech – na zajištění legislativního rámce a zvýšení 

aktivní participace společnosti, která by měla být podpořena osvětovou kampaní o 

významu a přínosu komunitních médií do českého mediálního systému. Přestože je to 

dle Kalistové a Du Toit úkol nelehký, není nereálný a šance pro rozvoj komunitních 

rádií po vzoru jiných evropských zemí je možný. Dle obou respondentek přispívají 

komunitní média k demokratizaci veřejného mediálního systému a jsou zajímavým 

nástrojem pro prosazování hlasů veřejnosti, která není vůbec nebo velice minimálně 

zastoupena v tradičních profesionálních médiích.  
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9. Analýza oblastí 

Druhá část této analýzy se věnuje kategoriím, které vzešly z induktivní 

kvalitativní analýzy realizovaných rozhovorů. Vymezení těchto kategorií  představuje 

obecnější principy, na jejichž základě lze posuzovat širší kontext občanské žurnalistiky 

a komunitních médií. Tato část analýzy je vymezena na základě podobností konkrétních 

znaků a vztahů výpovědí všech respondentů k dané problematice.  

 

 

9. 1 Význam uplatňování občanů ve veřejném mediálním 

prostoru 

Na uplatňování občanů v mediálním prostředí lze nahlížet ze dvou perspektiv. 

Jednak je občanům zpřístupňován prostor v oficiálních médiích, kde se mohou 

vyjadřovat k předem daným tématům, čímž zastupují hlas veřejnosti (Rožánek), nebo 

jsou aktivními aktéry mediální komunikace, kteří nejsou kontrolováni žádnou institucí a 

přináší unikátní informace založené na vlastních osobních zkušenostech, znalostech 

určitého oboru, názorech a zájmech, náhodných svědectvích či kulturních zvyklostech 

(Valůch, Javůrek, Gallo, Kroupa, Reifová). V takovém případě se jedná o projevy 

občanské žurnalistiky v online prostředí a komunitních médií v rozhlasové tvorbě. 

Jejich znalost je u nás prozatím velice nízká a z hlediska působení bývají zasazovány do 

online prostředí (Zandl, Javůrek, Rožánek, Valůch). 

 

Přestože obě média působí v odlišném mediálním prostoru, shodují se v cíli 

podporovat diverzitu mediálního prostředí a přinášet nová témata, a to spíše se 

zaměřením na lokální charakter (Valůch, Kalistová, Reifová, Kroupa, Gallo), výjimečně 

pak charakter celonárodní (Valůch, Kroupa). Jejich přínosem je zprostředkování nových 

perspektiv konkrétní problematiky. Tématika takových autentických projevů občanů by 

neměla být již ze své podstaty nijak ohraničena - právě svoboda výběru témat je 

výhodou oproti tradičním médiím (Reifová, Javůrek). Tematika přitom často bývá 

spojována s politickými, ekonomickými, společenskými, zájmovými či kulturními 

oblastmi veřejného života (Gallo, Javůrek, Valůch, Kalistová, Kroupa).  
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Názory na význam uplatňování občanů ve veřejném mediálním prostoru nejsou 

zdaleka jednotné. V ideálním případě by snahy občanů měly mít pozitivní účinky na 

podporu zájmu veřejnosti o dění kolem sebe, upozorňovat na problémy každodenního 

života a motivovat jedince k uvědomění, že i vlastní aktivitou lze změnit neuspokojivý 

stav ve společnosti nebo v bezprostředním okolí (Valůch, Kroupa, Javůrek). Zároveň by 

neměly být znevažovány zprávy úzce profilovaného lokálního charakteru (Reifová, 

Gallo), které mohou být považovány za bezvýznamné a irelevantní pro širokou 

veřejnost (Rožánek). Na druhou stranu je však nutné brát projevy občanů s kritickým 

nadhledem, protože v jakékoli takové iniciativě se může skrývat osobní zájem či určitá 

ideologie, případně mohou mít novináři-amatéři sklony k manipulaci a zkreslování 

informací (Reifová, Rožánek, Zandl). Část respondentů se shodla na tom, že v tomto 

ohledu je třeba kultivovat mediální gramotnost občanů, díky níž by dokázali rozpoznat 

kvalitní obsah, přispívat důvěryhodné a pravdivé informace a poznat přidanou hodnotu 

tohoto mediálního projevu, který umožňuje zastupovat hlas veřejnosti (Kalistová, 

Valůch, Kroupa).  

 

Jednou z významných platforem pro prosazování občanské žurnalistiky jsou 

sociální sítě, které fungují jako prostor pro vyjádření hlasů veřejnosti prostřednictvím 

sdílení a doporučování příspěvků, které naplňuje cíl oslovit širší publikum (Javůrek, 

Kroupa, Rožánek). Smysl samostatných platforem, které v zahraničí fungují (například 

iReport), nemá v českém prostředí účinek (Rožánek). Pokud nemají občané určitou 

alternativní zpravodajskou platformu pevně zažitou, pak je její životnost velice krátká a 

neefektivní (Javůrek). U dvou respondentů zazněla jako jedna z žádoucích podob 

občanské žurnalistiky podpora investigativní žurnalistiky, tedy odhalování politických 

kauz, korupčních afér či netransparentního jednání (Valůch, Kroupa). Pro většinu 

respondentů je to však spíše nedosažitelným ideálem, který je příliš finančně a časově 

náročný - v některých případech až nebezpečný na realizaci (Rožánek, Gallo, Zandl). 

Pevné zázemí mediálních institucí je totiž v tomto případě žádoucí.  
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9.2 Hodnocení projevů občanů ve veřejném mediálním prostoru 

 

Obecné přijetí občanské žurnalistiky a komunitních médií je převážně pozitivní; 

téměř u každého hodnocení zaznívá přínos jednoho či obou těchto fenoménů. Tyto 

úvahy se však u některých respondentů promítají pouze v teoretickém vymezení a o 

jejich reálném provedení v praxi pochybují kvůli nedostatečné podpoře ze strany 

občanů nebo státu (Javůrek, Reifová, Kalistová, Du Toit, Zelinka). Dva respondenti byli 

v hodnocení praxe občanské žurnalistiky velice kritičtí (Zandl, Rožánek), tři dotazovaní 

v ní vidí i přes jistá negativa přínos (Valůch, Kroupa, Gallo). Hodnocení komunitních 

médií zůstává zatím na zcela teoretické rovině vzhledem k míře jejich zastoupení u nás. 

Jejich působení se však pro většinu dotazovaných jeví jako pozitivní.  

 

Většina dotazovaných považuje komunitní média či občanskou žurnalistiku za 

nedílnou součást veřejného mediálního prostoru. Jejich míra zastoupení v českém 

mediálním prostředí je však velice nízká. Poukazují-li respondenti na úspěšné projekty 

občanské žurnalistiky či komunitních médií, odkazují se na příklady ze zahraničí 

(Kalistová, Rožánek, Javůrek, Zelinka, Gallo) a pouze výjimečně na příklady z 

českého prostředí  (Valůch). Někteří si bezprostředně nevybaví projevy vůbec (Zandl, 

Reifová) nebo si spíše vzpomenou na neúspěšné projekty (Kroupa, Javůrek). Komunitní 

média navíc bojují s velkou neznalostí ze strany veřejnosti i politické sféry (Kalistová, 

Du Toit). Část respondentů se také shoduje na tom, že tyto formy médií mohou být 

považovány za alternativu vymezující se vůči tradičním médiím (Kalistová, Zandl, 

Reifová, Javůrek, Valůch), která vznikla z nespokojenosti se současným stavem 

profesionální žurnalistiky (Zandl, Javůrek, Kalistová). O tom polemizují Rožánek a 

Gallo, kteří zpochybňují tendenci těchto médií být alternativou k zavedeným médiím.  

 

U občanské žurnalistiky se téměř všichni shodují na tom, že nemůže být 

plnohodnotným zdrojem informací, který je ihned uveřejněn ve zpravodajství jako 

hotový produkt, nebo může fungovat jako samostatné médium (Reifová, Gallo, 

Rožánek, Javůrek, Zandl). Občanská žurnalistika je spíše zajímavým doplňkem či 

zdrojem originálních zpráv, které jsou pak dále podrobeny zpracování v profesionálních 

redakcích. Amatérští novináři navíc nemohou v očích elitních medializovaných skupin 

dosáhnout stejného uznání jako profesionální novináři (Reifová). Naopak ti, kdo se 
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v oblasti občanské žurnalistiky pohybují, uvažují o občanské žurnalistice jako o 

plnohodnotném zdroji informací, který lze považovat za novinářský projev a může 

fungovat i bez žurnalistického vzdělání (Valůch, Kroupa). Žurnalistická praxe není 

procesně složitá natolik, aby ji lidé nepochopili (Valůch). Aby však mohla být 

považována za rovnocenný zdroj informací, musí naplňovat určité standardy kvality a 

dodržovat určitá pravidla věrohodnosti zpráv (Kroupa, Valůch).  

 

V případě komunitních médií je hodnocení složitější a respondenti byli mnohem 

opatrnější i vzhledem k tomu, že se na českém mediálním trhu prosadilo zatím pouze 

jediné rádio. Ve srovnání se zahraničím, kde je terciální mediální systém plně funkční, 

by toto měl být jeden z ukazatelů nutnosti rozvoje tohoto fenoménu u nás (Zelinka, 

Kalistová). Komunitní média jsou významným nástrojem k prosazování hlasů 

veřejnosti, kterým není v tradičních médiích dán prostor, a podporují například sociální 

začleňování, mezikulturní dialog či místní identity (Zelinka, Kalistová). Pro Zandla i 

Valůcha však rozhlasová podoba komunitních médií není přesvědčivou formou, která 

by měla své opodstatnění v rozhlasovém vysílání. Internet totiž poskytuje dostatečný 

prostor pro rozvoj komunikačních kanálů v rámci komunit. Jistou možností, jak prosadit 

komunitní vysílání ve veřejném mediálním prostoru, je spolupráce s veřejnoprávním 

vysíláním (Du Toit, Rožánek). 

 

Hodnocení občanské žurnalistiky se navíc u některých respondentů překlenulo v 

kritiku profesionální žurnalistiky, která sama sebe znevažuje mimo jiné tím, že podléhá 

ekonomickým tlakům, ustupuje od zpravodajských hodnot a honí se za exkluzivními 

informacemi. Často tak přejímá vlastnosti občanské žurnalistiky, za které je tento 

fenomén kritizován, například za pochybnou kvalitu nevyváženost informací, 

prosazování určitých zájmů či manipulaci (Gallo, Javůrek, Zandl). Své přesvědčení 

nakonec eskalují v názoru, že profesionální žurnalistika se nachází v době, kdy neslouží 

primárně veřejnému zájmu občanů, ale spíše zájmům novinářů a jejich mediálních 

institucí (Gallo, Zandl). 

 

Rozdílné jsou názory při hodnocení občanské žurnalistiky a komunitních médií v 

kritických aspektech a negativních účincích. U občanské žurnalistiky je za nevýhodu 

označována nelehká rozpoznatelnost skryté ideologie a manipulace občanů od 

uveřejňování věrohodných a vyvážených zpráv (Zandl, Kroupa, Javůrek). 
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Zpochybňovaným aspektem je také těžká ověřitelnost informací (Reifová, Javůrek, 

Gallo). Kritiku subjektivity však popírá Gallo i Valůch, kteří tvrdí, že není na škodu, 

aby se projevila osobnost novináře amatéra - alespoň se pak dá předpokládat jeho 

názorové přesvědčení. Ve veřejném mediálním prostoru to však musí být jasně 

prezentované veřejnosti jako vlastní postoj, ne jako obecně platné dogma (Valůch, 

Gallo). To ale nebývá v českém prostředí pravidlem (Kroupa, Rožánek). Věrohodnost 

výstupů občanské žurnalistiky lze navíc snadno ověřit na základě zkušeností a znalostí 

ostatních občanů, tedy na bázi kolektivní inteligence (Kroupa, Javůrek, Zandl). 

Nejednotní jsou respondenti i v otázce kvality. Kvalita žurnalistiky je nešvarem jak u 

občanské žurnalistiky (Reifová), tak profesionální žurnalistiky (Zandl, Valůch) a 

důvěryhodnost zprostředkovaných informací je u obou fenoménů vyrovnaná (Javůrek). 

Kritika kvality informací by se navíc neměla vyčítat občanské žurnalistice, protože 

jakýkoli zdroj těchto informací by měl být prověřován profesionálními novináři, kteří to 

ale nečiní (Gallo).  

 

 

9.3 Míra participace občanů  

Občanská žurnalistika i komunitní média jsou plně závislé na účasti občanů ve 

veřejném mediálním prostoru. Aktivní participace občanů je do velké míry spojována s 

kultivací občanské společnosti a podoba občanské žurnalistiky a komunitních médií je 

odrazem stavu občanské společnosti u nás (Reifová, Kroupa).  

 

Převažuje tvrzení, že česká veřejnost ještě nedospěla do fáze rozvinuté občanské 

společnosti, která by si uvědomovala své možnosti podílet se na veřejném životě. Lidé 

jsou spíše pasivními příjemci informací (Zandl, Reifová, Kroupa, Rožánek, Valůch, 

Kalistová). Ve společnosti převažuje spíše tendence k privatismu a individualismu 

(Reifová), ignoraci komunitního života a zájmu o ostatní (Zandl), lhostejnosti a 

permanentní nespokojenosti se současným stavem, který bývá podporován falešnými 

iluzemi o změně (Kroupa). Nadějí by mohla být mladá generace, která si lépe 

uvědomuje své právo informovat a angažovat se ve veřejném životě (Kroupa). Je však 

nutné, aby aktivní snahy přesáhly hranice virtuální reality sociálních sítí, které jsou do 

jisté míry falešným projevem participace občanů. Pouhým kliknutím nelze ovlivňovat 

občanskou společnost (Kalistová). Odůvodnění nízké aktivity občanů ve veřejném 
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prostoru je několik. Důvody jsou jak historické, kdy prosazování vlastních zájmů 

veřejnosti bylo za komunismu tabu (Reifová), nebo mají občané příliš velkou důvěru 

v tradiční média, kdy si neuvědomují svou možnost zasahovat do mediálního prostoru 

(Valůch). Kroupovi chybí prostor pro otevřené diskuze mezi občany, nějaký think tank, 

v rámci něhož by se lidé učili argumentovat. Diskuze na internetu jsou bohužel spíše 

společenským pokleskem (Valůch, Kroupa). Dle Rožánka je navíc potřeba nových 

alternativních možností pro vyjádření názoru veřejnosti zbytečná v tom ohledu, že 

tradiční média již nabízí formáty pořadů, které dávají hlas veřejnosti. Problémem 

naopak je, že není dostatek vzdělaných a relevantních zdrojů informací z řad občanů, 

které by se otevřeně k nějaké problematice vyjádřili (Rožánek).  

 

Občanská žurnalistika a komunitní média jsou spíše nástrojem pro menšinovou 

aktivní část společnosti, která chce dosáhnout jisté změny ve společnosti (v pozitivním 

slova smyslu) a která se bude zajímat o rozdílné pohledy na konkrétní problematiku 

(Valůch, Reifová). Tendence rozvoje však občanská žurnalistika má - propojování lidí 

se stejnými zájmy je mnohem snadnější než dříve (Valůch). O aktivitě a spolupráci 

občanů na smysluplných projektech nepochybuje ani Gallo, který si po zkušenostech 

s projektem Naše adresa i nadále myslí, že by tento koncept našel svou základnu 

občanů, kteří by chtěli přispívat svými informacemi. Ochotu občanů participovat tedy 

nelze podceňovat. Angažovanost v těchto médiích však vyžaduje nadšení a energii, 

kterou v české společnosti zatím ještě postrádáme (Reifová, Kalistová). Komunitní 

média, a do jisté míry i občanská žurnalistika, se navíc musí umět vyrovnat se svým 

omezeným působením a vydat se za hranice své komunity a publika (Kalistová, 

Rožánek). Její lokální působení je však bezesporu smysluplné (Kalistová, Valůch, 

Rožánek, Kroupa, Zelinka, Gallo). O celonárodním přesahu lze uvažovat jen výjimečně 

(Valůch), přesto nejsou takové snahy zanedbatelné a možnost mobilizace občanů 

prostřednictvím sociálních sítí je silným prostředkem k probuzení akceschopnosti 

občanů (Valůch).  
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9.4 Identifikace občanské žurnalistiky a komunitních médií  

Komunitní média ani projevy občanské žurnalistiky nelze pokládat za 

konkurenci tradičních médií, ani za jejich náhradu (Kalistová, Zandl, Rožánek, Gallo, 

Kroupa, Javůrek). Vytváří však zajímavé podloží informací, názorů a perspektiv 

občanů, které přispívají k rozmanitosti veřejného mediálního prostředí a umožňují 

nastolovat témata, která by se bez jejich přičinění nedostala do širšího povědomí 

(Valůch, Gallo, Valůch, Kalistová, Du Toit, M. Kroupa). Proto by se ani ze strany 

profesionálních novinářů neměla vytvářet pomyslná hranice „my versus oni“ (Rožánek). 

Vztah obou skupin tvůrců mediálních obsahů může být do jisté míry konfliktní až ve 

chvíli, kdy budou tradiční média krizi a více se zaměří na specifické skupiny publika, 

které však již budou mít svá vlastní bezplatná média řízená občany a založená na přímé 

participaci (Javůrek).  

 

Vymezení občanské žurnalistiky s sebou nese asociaci utváření mediálního 

obsahu občany-amatéry, kteří jsou tvůrci a vydavateli zpráv v jedné osobě (Rožánek, 

Javůrek, Reifová, Kroupa, Gallo). Mohou být buď náhodnými svědky jisté události 

(Gallo, Javůrek), nebo zachycují běžný život občanů a upozorňují na konkrétní 

problémy ( Valůch, Reifová, Kroupa). Ne všichni se však shodují na korektnosti 

označení občanská žurnalistika. Tato forma aktivního zapojení občanů by se neměla 

nazývat občanskou žurnalistikou, protože se žurnalistice nerovná. Zandl uvádí, že se 

jedná o zvláštní spojení slov, která si protiřečí. I novináři jsou občané a má-li být 

jakýkoli příspěvek považován za zpravodajský obsah, musí podléhat pravidlům 

novinářské praxe. Žurnalistika je řemeslem, kterému je potřeba se vyučit, protože má 

určitá pravidla (Zandl, Zelinka). Přesnější by bylo charakterizovat občanskou 

žurnalistiku jako občanské psaní (Reifová).  

 

Téměř všichni dotazovaní se při rozpoznání občanské žurnalistiky i komunitních 

médií řídí tvrzením, že by vznik těchto médií měl plně vycházet z potřeb veřejnosti 

(tedy „zdola“) a není možné, aby iniciativu řídila komerční instituce či elita společnosti 

(tedy „shora“), která nezohlední veřejný zájem (Kalistová, Reifová, Kroupa, Javůrek, 

Du Toit, Valůch). Většina dotazovaných se zároveň shoduje na tom, že občanská 

žurnalistika by se měla stát partnerem profesionální žurnalistiky, jejím 

spolupracovníkem ve tvorbě zpravodajské agendy i programového spektra a společně 



   

 

125 

  

s profesionální žurnalistikou by měla fungovat v symbióze (Reifová, Valůch, Kroupa, 

Gallo). Se stejným principem souhlasí i zastánci v případě komunitních médií 

(Rožánek, Kalistová, Du Toit, Zelinka), kteří navíc podporují fakt, že komunitní média 

by měla fungovat za přímé účasti profesionálů se zkušenostmi ve vedením a 

fungováním médií. Každé médium má totiž své náležitosti a procesy, které je třeba 

zprostředkovat občanům nezkušeným v mediální praxi (Zelinka, Kalistová). 

S přítomností profesionálů při tvorbě zpravodajských obsahů souhlasí i Gallo, který v 

profesionálních novinářích vidí nezastupitelné koordinátory občanských aktivit, kteří 

dokážou korigovat jak kvalitu a relevanci jednotlivých příspěvků, tak napomáhat 

pravidelnému přispívání ze strany občanů.  

 

Identifikace občanské žurnalistiky se nerozchází v charakteristice - na jejím 

teoretickém vymezení se shodují všichni - ale v konkrétních představách, co je a co není 

občanskou žurnalistikou či komunitním médiem. Občanská žurnalistika v českém 

prostředí má podle dotazovaných nejčastěji podobu blogů (Reifová, Javůrek, Valůch) či 

podobu komentářů pod články (Javůrek, Reifová, Valůch). Mezi zajímavější formy, 

které se v českém prostředí pomalu začínají prosazovat, patří i projevy online aktivistů. 

Ty však mohou mít pozitivní i negativní účinky. Občanská žurnalistika může zahrnovat 

aktivity, které podporují zájem veřejnosti a chtějí rozkrývat netransparentní jednání 

(Valůch), na druhou stranu se však objevují iniciativy s falešnými zájmy a 

ideologickým podtextem (Kroupa, Rožánek, Javůrek).  Občanská žurnalistika je 

charakterizována také jako hyperlokální žurnalistika (Gallo, Reifová, Javůrek, 

Rožánek). V případě, že respondenti sami nebyli aktéry některého z projektů občanské 

žurnalistiky, nevybavili si žádný konkrétní projekt mimo blogů. Zazněl i názor, že 

občanskou žurnalistiku v českém prostředí kromě blogů nikdo výrazně nepodporuje 

(Javůrek). Představy o komunitních médií rozdělují respondenti na dvě skupiny – 

jednak na oblast komunitních rádií, které jsou v českém prostředí symbolem 

komunitních médií (Kalistová, Reifová, Zelinka, Du Toit, Rožánek), druhou oblastí jsou 

pak komunitní média na internetu, která jsou specifická určitým zájmem a profilují se 

na konkrétní komunitu s jasným tematickým zaměřením (Javůrek, Valůch, Zandl). Těch 

je dle výpovědí v českém prostředí dostatek. Skupině respondentů však není známý 

koncept, který by představil vizi komunitních rádií.  
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Všichni respondenti se shodují v teoretických úvahách na tom, že oba fenomény 

podporují tematickou různorodost a dávají prostor lidem (a tématům), kteří nejsou v 

mediálním prostředí výrazně prezentováni. Lze tedy mluvit o tom, že přispívají 

k demokratizaci veřejného mediálního prostoru (Valůch, Kalistová, Javůrek, Reifová). 

Zandl dodává, že úkolem každé kvalitní žurnalistiky je být součástí demokracie a 

podporovat její ideály jak v mediálním, tak ve veřejném prostoru. Nezáleží pak, zda jde 

o žurnalistiku občanskou nebo profesionální. Sílu občanské žurnalistiky v demokratizaci 

mediálního prostoru však zpochybňuje Rožánek, podle kterého veřejnoprávní média 

tuto roli mohou plně zastoupit.   

 

 

9.5 Budoucnost občanské žurnalistiky a komunitních médií  

Budoucnost občanské žurnalistiky i komunitních médií bude především v rukou 

občanů, kteří by si měli uvědomovat důležitost své úlohy v mediálním prostředí. Žádný 

z respondentů však nedokázal předpovědět, jaký by mohl být vývoj v dalších letech - 

dle současného stavu ve společnosti však změna neproběhne v krátkodobém horizontu. 

V rozvoji bude hrát roli ještě několik dalších faktorů. Nejdůležitějším faktorem je 

důraznější práce na rozvoji mediální gramotnosti veřejnosti (Valůch, Gallo, Kroupa, 

Kalistová), dále technologický rozvoj (Kroupa) a u komunitních médií prosazení 

legislativního rámce (Kalistová, Du Toit, Zelinka). 

 

V případě občanské žurnalistiky věří v její rozvoj především ti, kteří se jí aktivně 

věnují (Kroupa, Valůch). Ti, kdo jí neprorokují příliš významné postavení, ale přesto 

s ní do určité míry v podobě projevu občanů v mediálním prostoru do budoucna počítají 

(Reifová, Javůrek, Gallo, Zandl), její mírný rozvoj nezpochybňují, ale přepokládají, že 

spíše zůstane ve stejném  stadiu, jako tomu bylo doposud. Pro Zandla mohou mít 

komunitní média ještě takový rozměr, že se stanou novou formou médií, která se 

postupně bude profesionalizovat. Zcela neživotaschopná a nadbytečná je občanská 

žurnalistika pro jednoho respondenta (Rožánek).  

 

V případě komunitních médií se dá hovořit o rozvoji v rámci teoretických úvah 

vzhledem k jejich zastoupení na českém mediálním trhu. Online komunitních médií je 

tu dle výpovědí respondentů dostatek a díky možnostem internetu nevidí jejich rozvoj 
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problematicky. Komunitní rádia budou kromě legislativní podpory vyžadovat velkou 

aktivitu občanů samotných, což může znamenat problém, který nemusejí překonat 

(Kalistová, Du Toit, Zelinka, Reifová). Dle úsudku respondentů tu však poptávka po 

komunitních médiích ze strany občanů a neziskového sektoru je (Zelinka, Kalistová, Du 

Toit). Důležité je, aby jejich motivace překlenula hranici vůle, kdy sice budou chtít, ale 

nic pro to neudělají. Více než v občanskou žurnalistiku věří v rozvoj komunitních médií 

Javůrek s Rožánkem, podle nichž jsou komunitní média stabilnější, protože nejsou 

svázána s jednou osobou a snáz si najdou své specifické publikum. Změna chování 

občanů však bude bezpochyby klíčová pro jejich rozvoj. Do jaké míry je to však reálný 

požadavek, to nelze odhadnout. Kalistová věří, že v horizontu pěti let se postoj ke 

komunitním médiím změní, nebude to však jednoduché. Ti, kdo řadí komunitní média 

spíše do online prostředí, tento optimismus nesdílí. Pokud by byla taková forma médií u 

nás potřeba, pak by se jejich provozu již někdo chopil (Valůch, Zandl).  
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10. Přínos a limity studie 

Doposud v žádné akademické práci nebyla provedena kvalitativní analýza, která 

by zkoumala pohled profesionálů na uplatnění občanů v mediálním veřejném prostoru a 

snažila by se objasnit představy o významu komunitních médií a občanské žurnalistiky 

v českém prostředí. Tato práce by mohla přiblížit, jaký je přístup profesionálů vůči 

aktivní participaci občanů v mediálním prostoru, jak hodnotí konkrétní podobu 

občanské žurnalistiky a komunitních médií v České republice a jaký je vztah mezi 

občany amatéry, tradičními médii a profesionálními žurnalisty.  

 

Výpovědi a postoje profesionálů, které přináší tento kvalitativní výzkum, mohou 

být užitečným podnětem pro laickou veřejnost, jak napomáhat prosazování společensky 

prospěšných témat, které hájí zájmy veřejnosti. Stejně tak významným námětem může 

být tento výzkum pro profesionální pracovníky v médiích, kteří by se mohli inspirovat 

možnostmi, jak lépe využívat znalostí občanů jako informačních zdrojů pro obohacení 

veřejného mediálního prostoru. Z výpovědí respondentů vyplývá, že by si občané měli 

začít více uvědomovat svou aktivní roli tvůrců mediálních obsahů a nepřenechávat 

právo informovat pouze profesionálním novinářům a politické, ekonomické či jiné elitní 

skupině společnosti. To úzce souvisí se hodnocením stavu občanské společnosti u nás, 

kterou většina respondentů vnímá jako nedostatečně rozvinutou. Její aktuální stav může 

být daný jak historickým kontextem, tak nedůvěrou ve vlastní sílu něco ve společnosti 

změnit. Ve výpovědích respondentů tak můžeme vidět jistou paralelu s názory 

zastánců reformního hnutí žurnalistiky v zájmu veřejnosti,
342

 kteří se zabývali úlohou 

žurnalistiky v demokracii a vnímáním role veřejnosti i novinářů v žurnalistické praxi.   

  

Významnou roli v posuzování přínosu občanské žurnalistiky a komunitních 

médií hraje samotné zapojení respondentů. Ti, kdo se přímo angažují nebo se 

angažovali v některých projektech, přisuzují význam občanským projevům v mediálním 

prostoru větší, než ostatní. Z jejich tvrzení vyplývají dva protichůdné názory. Menšina 

respondentů tvrdí, že občanská žurnalistika i komunitní média jsou plnohodnotnou 

alternativou tradičním profesionálním médiím. Většina respondentů naopak zastává 

přesvědčení, že tyto projevy občanů jsou a budou pouhým doplňkem tradičních médií. 
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Překvapivým zjištěním této studie však bylo, že většina respondentů nepřisuzuje 

projevům občanské žurnalistiky a komunitních médií příliš optimistickou budoucnost. 

Překážkou pro rozvoj českých komunitních médií a občanské žurnalistiky, je právě 

česká veřejnost. Někteří však věří ve změnu u mladé generace, která si své právo 

informovat a měnit veřejný prostor uvědomuje více. Důležité přitom je, aby překročila 

hranici pouhé virtuální (online) aktivity a přenášela své snahy také do offline prostředí.  

 

Tato studie prokazuje, že všichni respondenti nehledě na jejich míru 

angažovanosti v projektech občanské žurnalistiky dokážou kriticky pohlížet na aktivní 

zapojení občanů ve veřejném mediálním prostoru a s nadhledem dokážou zhodnotit 

nedostatky občanské žurnalistiky. V posuzování kritických aspektů se shodují převážně 

s tvrzeními Sereny Carpenter
343

 a Shayne Bowmana a Chrise Willise
344

, kteří kritizují 

kvalitu výstupů občanské žurnalistiky. Zajímavé však bylo zjištění, jak se respondenti 

rozchází v posuzování zaujatosti jako negativního aspektu. Jedni tvrdí, že nebezpečným 

projevem občanské žurnalistiky je taková forma, která se prezentuje jako nezávislá, 

přitom však hájí určitou ideologii a zkresluje pohled na aktuální dění ve společnosti. 

Druzí konstatují, že subjektivita občanské žurnalistiky naopak odhaluje názory daného 

interpreta a vnáší jeho autentický pohled na věc, což usnadňuje občanům zařazení 

autora k nějakému myšlenkovému proudu. Subjektivní názor tedy do občanské 

žurnalistiky podle nich patří a je pouze vinou tradiční žurnalistiky, že využívá příspěvky 

občanské žurnalistiky jako hotového produktu, který pokřivuje reálné zobrazení světa a 

znehodnocuje žurnalistickou praxi. U komunitních médií se respondenti naopak nad 

negativy nepozastavují, spíše hodnotí překážky, které stojí v cestě komunitním médiím 

prosadit se v českém mediálním prostředí.  

 

Tato studie dále předkládá projevy aktivní participace v utváření mediálního 

veřejného prostoru. Představy respondentů o konkrétní podobě občanských projevů se 

různí, jejich podob existuje nespočet, a to především v online prostředí. O potenciálu 

rozhlasové tvorby, která by zastupovala veřejný zájem společnosti, nejsou všichni 

přesvědčeni. Za nejčastější formu občanské žurnalistiky jsou považovány blogy. Novou 

potenciální formou občanské žurnalistiky jsou pak dle některých respondentů projekty, 

které reagují na netransparentní jednání ve společnosti, odkrývají problémy veřejné 
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správy a politické kauzy. Všichni však připouští, že ani jeden z občanských projevů 

nemůže být konkurencí profesionálních médií a profesionální žurnalistiky. Shodují se 

naopak v tom, že vztah mezi občany amatéry a profesionálními novináři by měl být na 

bázi spolupráce.  

 

Předpokladem tohoto výzkumu byla představa, že občanské projevy v rámci 

mediálního prostoru přispívají k demokratizaci mediálního prostoru – a to z toho 

pohledu, že přináší témata blízká samotným občanům, jsou do určité míry unikátní, 

protože vychází z potřeb samotných občanů a nabízí nové pohledy veřejnosti, které 

nejsou v mediálním diskurzu dominantní. To potvrzují téměř všichni respondenti. 

Někteří však konstatují, že občanská žurnalistika v českém prostředí nabývá podob, 

které se v mnoha případech zcela odklánějí od kultivace zdravé občanské společnosti.  

 

Tento kvalitativní průzkum může sloužit jako základ pro další, podrobnější 

analýzy. Jeho výsledky mohou být přínosem v pochopení kontextu, jak profesionálové 

pohlíží na občanskou žurnalistiku a komunitní média, které zastupují projevy aktivní 

participace občanů ve veřejném mediálním prostoru. Výsledky studie mohou být 

námětem jak pro zástupce angažované laické veřejnosti, kteří se chtějí podílet na 

konkrétním projektu občanské žurnalistiky nebo je zaujala vize komunitních médií. 

Stejně tak přínosná může být pro mediální odborníky, kteří se zabývají teoriemi 

současného mediálního diskurzu. Jistou inspirací by také mohla být pro všechny editory 

a programové ředitele současných médií, kteří zvažují, jakým způsobem oslovit 

publikum a obohatit programovou nabídku či rubriky zpravodajských wenů. Zajímavá 

by také mohla být pro ostatní studenty mediálních a sociologických studií.  

 

Tato studie je omezena výběrem metody rozhovorů a záměrnou selekcí 

respondentů. Představené výsledky jsou tedy založeny na subjektivním hodnocení. 

Výsledná interpretace občanské žurnalistiky a komunitních médií není obecně platná 

pro širokou skupinu profesionálů z oblasti mediální teorie a praxe. Pro získání hlubšího 

vhledu by bylo třeba oslovit širší skupinu respondentů. Tato studie se tedy může 

v budoucnu setkat se souhlasem i popřením výsledných závěrů.  
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Závěr 

Tato práce se zabývala dvěma zásadními projevy participace občanů ve 

veřejném mediálním prostoru – komunitními médii a občanskou žurnalistikou. 

Zaznamenala jejich historický a teoretický kontext a hodnotila jejich význam, podobu a 

konkrétní uplatnění v České republice. Veškeré poznatky, které interpretovaly diskurz 

komunitních médií a občanské žurnalistiky, se zakládaly na výpovědích profesionálů 

z oblasti mediální teorie a praxe.  

 

Důležitou součástí této práce byla analýza respondentů, jejímž cílem bylo 

vymezit konkrétní projevy participace občanů na českém mediálním trhu, zhodnotit roli 

občanů v rámci mediálního veřejného prostoru a určit základní znaky občanské 

žurnalistiky a komunitních médií. Analýza dále posuzovala postavení občanské 

žurnalistiky a komunitních médií vůči tradičním médiím vedeným profesionály a 

předkládala možný potenciál jejich rozvoje do budoucna. V souvislosti s budoucím 

rozvojem současně reflektovala problematiku participace v úvahách o stavu občanské 

společnosti v České republice.  

 

Z analýzy vyplynulo,  že na uplatňování občanů v mediálním prostředí lze 

nahlížet dvěma způsoby – občané mají prostor vyjádření k předem daným tématům 

v oficiálních médiích nebo jsou aktivními aktéry mediální komunikace, kteří nejsou 

kontrolováni žádnou institucí a přináší unikátní informace založené na vlastních 

osobních zkušenostech, znalostech určitého oboru, názorech a zájmech, náhodných 

svědectvích či kulturních zvyklostech. To odpovídá vymezení občanské žurnalistiky a 

komunitním médiím, jejichž cílem je podporovat diverzitu mediálního prostředí a 

přinášet nová témata, která podporují veřejný zájem. Význam v uplatnění těchto projevů 

přikládají spíše v lokálním měřítku. 

 

Studie potvrdila, že komunitní média i občanská žurnalistika jsou sice nedílnou 

součástí veřejného mediálního prostoru, ale jejich pozice je zatím velice slabá. To je 

ovlivněno několika základními faktory –  omezenou ochotou občanů participovat, 

přesyceným mediálním trhem profesionálních médií, příliš velkou důvěrou v tradiční 

média a nezájmem občanů hledat alternativní zdroje informací. Respondenti zdůraznili, 

že zastoupení občanské žurnalistiky a komunitních médií je odrazem stavu občanské 
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společnosti u nás. Konstatovali, že česká veřejnost ještě nedospěla do fáze rozvinuté 

občanské společnosti, která by si uvědomovala své možnosti podílet se na veřejném 

životě. Lidé jsou spíše pasivními příjemci informací. Tento stav však má tendence měnit 

současná mladá generace.  

 

Respondenti zdůraznili, že komunitní média ani projevy občanské žurnalistiky 

nelze pokládat za konkurenci tradičních médií, ani za jejich náhradu. Vytváří však 

zajímavé podloží informací, názorů a perspektiv občanů, které přispívají k rozmanitosti 

veřejného mediálního prostředí.  Umožňují nastolovat témata, která by se bez jejich 

přičinění nedostala do širšího povědomí veřejnosti. Jejich vznik by měl vždy plně 

vycházet z potřeb veřejnosti (tedy „zdola“) a ne z vrchnostenské iniciativy komerčních 

institucí či elity společnosti (tedy „shora“). Převažoval také názor, že by oba projevy 

občanů měly fungovat v symbióze s profesionálními médii a navzájem se doplňovat.  

 

Názory na konkrétní podobu obou projevů nebyly jednotné. Shodnou tezí bylo, 

že významnou platformu poskytují sociální sítě. Občanská žurnalistika v českém 

prostředí je podle dotazovaných nejčastěji podobu blogů či komentářů pod články. Mezi 

zajímavější formy, které se v českém prostředí pomalu začínají prosazovat, patří i 

projevy online aktivistů, které podporují zájem veřejnosti a rozkrývají netransparentní 

jednání. Častým projevem občanské žurnalistiky jsou však také iniciativy 

prosazující falešné zájmy či mají ideologický podtext. Představy o komunitních médiích 

rozdělují respondenti na dvě skupiny – na oblast komunitních rádií, které se zatím 

potýkají s nepochopením respondentů a komunitních médií na internetu. Všichni se 

shodli na tom, že by oba projevy občanské aktivity již ze své podstaty neměly být 

tematicky omezovány, svoboda výběru témat je jejich významným atributem. 

 

Hodnocení občanské žurnalistiky se u některých respondentů překlenulo v 

kritiku profesionální žurnalistiky, která sama sebe znevažuje mimo jiné tím, že podléhá 

ekonomickým tlakům, ustupuje od zpravodajských hodnot a honí se za exkluzivními 

informacemi. Často tak přejímá vlastnosti občanské žurnalistiky, za které je tento 

fenomén kritizován, například za pochybnou kvalitu nevyváženost informací, 

prosazování určitých zájmů či manipulaci. Z analýzy vyplynulo, že budoucnost 

občanské žurnalistiky i komunitních médií bude především v rukou občanů, kteří by si 

měli uvědomovat důležitost své úlohy v mediálním prostředí. Žádný z respondentů však 
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nedokázal předpovědět, jaký by mohl být vývoj v dalších letech - dle současného stavu 

ve společnosti však změna neproběhne v krátkodobém horizontu. Upozornili na to, že v 

rozvoji bude hrát roli ještě několik dalších faktorů. Nejdůležitějším faktorem je 

důraznější práce na rozvoji mediální gramotnosti veřejnosti, dále technologický rozvoj a 

v případě komunitních rádií prosazení legislativního rámce.  
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Summary 

This thesis focused on the key civic approaches in the public media space – 

community media and citizen journalism. It highlighted their historical and theoretical 

kontext and evaluated their significance, forms and application in the Czech Republic. 

All findings that interpreted the community media and citizen journalism discourse 

were based on the statements of media theorists and practisioners.  

 

The key part of this thesis is analysis of respondents to determine particular 

forms of civic participation on the Czech media market, evaluate the role of citizens in 

the public media space and specify the key characteristics of citizen journalism and 

community media. The analysis also assessed the position of community media and 

citizen journalism towards professional media and it also offers perspectives of future 

development. In connection with the development the analysis also reflected the 

situation of civil society in the Czech Republic.  

 

This analysis concluded that civic engagement in the public media space has two 

forms – citizens have the opportunity to express their opinion on given topic in the 

professional media or they are active participants in the media without being controlled 

by any institution, claiming their own opinions on any topic they desire. This is the form 

that specifies community media and citizen journalism. The key approach of these two 

elements is to support public interest and open new topics.  

 

This thesis confirmed that the community media and citizen journalism are part 

of the public media space but their position is low. The reasons for that vary - citizen are 

not willing to participate, they do not search for alternative sources, the media market is 

glutted, citizens rely too much on the official media. The respondents highlight that the 

presence of community media and citizen journalism reflects the civil society. People 

are rather passive than active in the Czech Republic.  

 

The respondents accented that neither community media nor citizen journalism 

can replace or be competitive to professional media. However thein perspectives can be 

interesting information sources that contribute to the diversity of public media space. 

The initiation of these media should be undisputably motivated by the public. In 
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addition the respondents propose the close cooperation of citizens with professionals in 

the media.  

 

The opinions on the particular examples of civic engagement are not united. The 

respondents agreed that one of the key platforms is social media. Citizen journalism is 

mostly exercised through blogs and comments. According to several respondents more 

interesting examples are initiatives that reveal nontransparent activities e.g. in the public 

policy and politics. Very common example of citizen journalism in the Czech media is 

initiative supporting hidden ideology or interests. Particular examples of community 

media are divided into two forms – on-line community media and community radio 

stations. Several respondents are however suspicious towards community radios. All 

respondents agreed that the topics in these media should not be limited. The freedom of 

expression is fundamental.  

 

The evaluation of citizen journalism was often transformed in the criticism of 

professional journalism affected by economic and political pressures. They often adopt 

features that are also critical in citizen journalism - manipulation and prejudice towards 

certain ideology. The analysis imposed that the future of community media and citizen 

journalism will depend on the civic participation. Citizen should become aware of their 

right to inform and be properly informed. The respondents were not able to predict the 

near future of the community media and citizen journalism, the process of the change 

will be however long-term. The future development will also depend on increasing 

media literacy, technological innovations and in case of the community media – 

lawmaking framework. 
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