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Abstrakt 

 Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat za pomoci obsahové analýzy, jak 

česká tištěná média pokrývala online sociální síť Facebook v období od jejího zrodu do 

doby, kdy počet uživatelů v České republice dosáhl 1 miliónu. Zaměřuje se na období 

od září 2005 do července 2009. Práce vychází především z teorie šíření inovací a 

uvažování o médiích z pohledu sociálního konstruktivismu. V teoretické části jsou 

představeny i předchozí zahraniční studie na podobné téma. V metodologické části je 

představena obsahová analýza, zkonstruovány výzkumné otázky a výzkumný soubor. 

Analytická část prezentuje výsledky výzkumu a vztahuje je k představeným teoretickým 

východiskům i historickému kontextu. Výsledky ukazují, že během sledovaného období 

docházelo ke změnám způsobu a intenzity prezentace, a odhalují hlavní témata, 

v souvislosti s kterými byl Facebook v českém tisku zmiňován. 

 

 

Abstract 

 The goal of this study is to explore how Czech printed media referred about 

online social network Facebook from its founding till the period when number of Czech 

users reached approximately one million. Contend analysis is being used as a research 

method. Covered period is from September 2005 until end of July 2009. The study is 

grounded in the diffusion of innovation theory as well as in the social-constructivist 

view on media. Previous foreign studies with a similar topics are also presented in the 

theoretical part. Methodological part deals with the method of content analysis and 

presents research questions as well as the research sample. Analytical part presents 



   

results of the research, relates them to the theoretical standpoints and puts them into 

historical context. Findings show that during observed period there were changes in the 

way and intensity how Facebook was presented and that there could be found themes 

that Facebook was predominantly associated with.  
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„Kdyby byla jen jedna pravda, nebylo by možné namalovat sto obrazů na jedno téma.” 

Pablo Picasso 

1. Úvod 
 

Tato práce si klade za cíl prozkoumat, jak česká tištěná média pokrývala online 

sociální síť Facebook v období od jejího zrodu do doby, kdy počet uživatelů v České 

republice dosáhl 1 miliónu. Při hlubším uvažování o tom, jak práci uchopit, jsem se 

rozhodl využít teorii šíření inovací, a tudíž zkoumat i nejranější zmínky o této službě. 

Namísto let 2006 až 2010 jsem tedy zkoumal období 2004 až 2009. Rozsah 

analyzovaných zdrojů jsem vzhledem k této perspektivě musel rovněž rozšířit. Od 

původních tezí se v tomto smyslu odchyluji, ale věřím, že je to ve prospěch větší 

přínosnosti práce. 

 

Facebook je v současné době každodenní součástí života zejména mladších 

generací. Jeho rozšíření v českém prostředí dosahuje velké míry. Zatímco před pěti, 

šesti lety byla normální otázka „znáš Facebook?“ a mezi spolužáky a přáteli byla 

poměrně velká část ostentativních odmítačů této služby, kteří „si profil nikdy nezaloží, 

protože je to k ničemu“, v současnosti je normální účet v této službě mít. Tento latentní 

předpoklad se promítá i v posunu promluv: „pošli mi to na Facebook,“ nebo „jsem četl 

na Facebooku, že ten a ten byl tam a tam.“ Facebook do jisté míry nahrazuje email, 

telefonní seznam a komunikátory typu ICQ. Tento rozmach je umocněn rozvojem 

mobilního internetu a integrací Facebooku do mobilních zařízení.  

Tato práce pohlíží zpět, do období, kdy Facebook nejdříve nebyl v Česku dostupný 

vůbec, posléze pouze v anglické verzi a zkoumá i rok poté, co byl lokalizován do 

češtiny. Práce si klade za cíl zmapovat podoby a proměny promluv, které v tomto 

období vedla česká tištěná média o online sociální síti Facebook. Jako teoretická 

perspektiva slouží teorie šíření inovací.  

 

1.1. Struktura práce 

Diplomová práci je členěna následujícím způsobem: Teoretickou část tvoří 

teoretické ukotvení zkoumaného problému – definice inovace a teorie jejího šíření, 

pohled na Facebook jako inovaci a role médií v konstruování sociální reality a v šíření 
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inovací. Jsou zmíněny i předchozí podobně zaměřené studie. Metodologická část je 

zaměřena na metodologické uchopení zkoumaného problému, určení a popis výzkumné 

metody – obsahové analýzy a konstrukci výzkumných otázek, hypotéz a souborů. 

V analytickém oddíle zodpovídám výzkumné otázky a přijímám nebo zamítám 

hypotézy. Rovněž analyzuji témata, v souvislosti se kterými se Facebook v českém tisku 

objevoval. Následuje závěr a diskuze.  
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2. Teoretická část 

2.1.  Inovace 

2.1.1. Definice  

 

Invencí se rozumí tvůrčí aktivita, vedoucí ke změnám ve struktuře vědění. Ne 

všechny výsledky této aktivity se ale nakonec podaří realizovat. Realizované myšlenky 

a výsledky vědeckých, výzkumných a vývojových činností se nazývají inovacemi. 

Definic inovací existuje dlouhá řada. Etymologicky vychází z latinského „innovatio,“ 

což znamená změnu k něčemu novému (Dvořák, 2006: 43).  

Jako první uvádí koncept inovace do teorie moravský rodák J. A Schumpeter 

(1883 – 1950) (Sirůček, 2005: 6). Schumpeter se ve svých pracech zaobíral 

problematikou teorie ekonomického vývoje kapitalistických tržních ekonomik. Na 

základě svých teoreticko-metodologických východisek a přístupů vybudoval 

dynamickou teorii, kde ústřední roli hrály inovace. Skrze inovace pak vysvětluje hlavní 

ekonomické kategorie (zisk, konkurenci, úrok, monopoly). Na inovacích rovněž zakládá 

koncepci cyklického vývoje kapitalistických ekonomik a perspektivy dalšího vývoje 

kapitalismu ve formě evoluční samolikvidace. Inovace je Schumpeterem pojímána ve 

smyslu každého tvůrčího počinu v ekonomice, jako aplikace nové kombinace výrobních 

činitelů, která celé prostředí kvalitativně posouvá. Schumpeter nevnímá inovace pouze 

jako vědeckotechnický pokrok, nezahrnuje do nich jen technické či technologické 

změny, ale zejména praktickou aplikaci. Inovaci vnímá jako každý nový způsob 

využívání zdrojů. Nové kombinace obvykle odčerpají zdroje z kombinací starých, což 

znamená i jiné využití zdrojů celého systému. Inovace jsou tedy pro Schumpetera 

klíčovým hybatelem, od kterého se odvíjí ekonomická změna. Podle něj inovace 

umožňují vznik dočasných monopolů, které vedou k abnormálním ziskům, aby byly 

posléze pohlceny konkurencí a imitátory. Má za to, že tyto dočasné monopoly jsou 

nutné k motivaci dalších firem vyvíjet nové produkty, služby a postupy (Sirůček, 2005: 

6-13). 

Nejznámějším teoretikem šíření (difúze) inovací je Everett Rogers, který se 

inovacím věnuje od šedesátých let 20. století. Problematiku difúze chápe Rogers jako 

problematiku komunikace a přesvědčování. Více Rogersovu teorii popíši v následující 

kapitole.  
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2.2. Šíření inovací  

 

V této kapitole shrnuji model šíření inovací, tak jak ho popisuje Everett Rogers v 

knize Diffusion of Innovations1 a doplním ho o některé další teoretické koncepty, které 

jsou s inovacemi úzce propojeny.  

Rogers zřetelně odlišuje proces difuze inovace od procesu adopce (přijetí 

inovace). Zatímco proces šíření se odehrává převážně na úrovni společnosti nebo 

skupin, adopce se odehrává převážně na individuální úrovni. Rogers definuje difuzi jako 

„proces, kterým je inovace v čase komunikována skrze určité kanály mezi členy 

sociálního systému.“ (Rogers, 2003:35). Tento proces vytváří pocit nejistoty spojený 

s novými věcmi. Získání informací může nicméně nejistotu zmírnit, protože poskytuje 

možnost volby mezi různými alternativami a lepší porozumění danému problému. 

Rogers rozlišuje v šíření informací čtyři hlavní dimenze: 

1) Inovaci 

2) Čas 

3) Sociální systém 

4) Komunikační kanály 

 

2.2.1. Inovace  

 

Inovace je podle Rogerse „myšlenka, jednaní či objekt, vnímaný jednotkou 

adopce jako nový“ (Rogers, 2003: 36). Rogers téměř výhradně používá označení 

inovace pro technologie. Technologie je „postup instrumentálního jednání, který snižuje 

nejistotu v příčinně-následném vztahu zahrnutém v dosahování stanoveného cíle.“ 

(Rogers, 2003: 36). 

Inovace má pět atributů:  

1) relativní výhoda: inovace je vnímána jako zlepšení současného stavu  

2) kompatibilita: stupeň shody s potřebami společnosti a jedinců  

3) komplexita: složitost pro pochopení   

4) vyzkoušitelnost před obecným přijetím 

5) pozorovatelnost: viditelnost dopadů inovace  

                                                 
1 (1. Vydání 1962, použito 5. Vydání z roku 2003) 
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Re-invence je pak „míra pozměnění inovace uživatelem v průběhu adopce či 

implementace.“ (Rogers, 2003:36). 

 

2.2.2 Čas 

Další dimenzí je čas, který je zahrnut v šíření třemi způsoby: proces 

rozhodování, inovátorství a míra přijetí inovace.  

Proces rozhodování o inovaci je „proces, během kterého se jedinec (nebo jiná 

jednotka rozhodování) přesouvá od prvního seznámení- znalosti inovace k formování 

postoje k inovaci a dále k rozhodnutí o přijetí či zamítnutí, k implementaci nové ideje a 

potvrzení rozhodnutí.“ (Rogers, 2003: 216). 

Proces rozhodování o přijetí inovace má tedy pět stádií.  

Znalost -  když se jedinec dozví o existenci inovace a porozumí tomu, jak funguje. 

Přesvědčení – persuaze nastane, když si jedinec utvoří postoj směrem k inovaci. Může 

být buď kladný, nebo záporný.  

Rozhodování - je proces, ve kterém se jedinec věnuje aktivitám, které vedou 

k rozhodnutí inovaci přijmout či odmítnout. Jedná se o získávání doplňujících 

informací, pravidelný kontakt s inovací a další využití inovace. 

Implementace – jedinec použije inovaci v praxi.  

Potvrzení je posílení rozhodnutí, které jedinec učinil, a integrace inovace do denní 

rutiny. Zároveň šíří inovaci mezi ostatní.  (Rogers, 2003: 217) 

Inovátorství je „míra, ve které jednotlivec nebo jiná jednotka přijímá nové ideje 

relativně dříve či později než další členové dané společnosti.“ (Rogers, 2003: 37).  

Míra přijetí adopce je „relativní rychlost, se kterou je inovace přijata členy 

sociálního systému.“ (Rogers, 2003: 37) 

 

2.2.3. Sociální systém 

 

Každý systém má strukturu, kterou se rozumí pravidelné uspořádání jednotek v 

systému. „Sociální a komunikační struktura systému podporuje nebo omezuje šíření 

inovací v systému.“ (Rogers, 2003: 37). Důležitým aspektem každého systému jsou 

normy, ustálené behaviorální vzorce pro členy systému. Normy a zvyky mohou měnit 

Názoroví vůdci.  Jedná se o jedince, kteří se nacházejí ve středu komunikačních síti a 

poskytují rady a doporučení dalším. (Rogers, 2003: 37-38). Agent změny je pak jedinec, 
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který se pokouší ovlivnit rozhodování o přijetí či nepřijetí inovace směrem, který je 

považován za žádoucí. 

Důsledkem rozhodnutí o přijetí inovace jsou „změny, které se jedinci nebo 

společnosti jeví jako důsledek adopce nebo odmítnutí dané inovace.“ (Roger 2003:38). 

Jednotlivci mohou být buď raní nebo pozdní znalci informace o inovaci. Rogers 

popisuje rané znalce jako ty, kteří mají, v porovnání s pozdními znalci, vyšší vzdělání, 

sociální status, expozici masovým médiím a kanálům interpersonální komunikace, 

dostávají se častěji do kontaktu s agenty změny, mají vyšší sociální participaci a 

kosmopolitní orientaci. 

 

2.2.3.1. Inovace a Mainstream 

 

Rozšíření inovace probíhá v čase, takže ne všichni přijmou inovaci ve stejné 

chvíli. Rogers zavedl pro jednotlivé skupiny lidí označení podle inovativnosti (viz 

výše): inovátoři, raní osvojitelé, raná většina, pozdní většina a opozdilci.  

Podobnou nomenklaturu rozpracovává i G. A. Moore v knize Crossing the 

Chasm: Marketing and Selling Technology Products to Mainstream Customers (2001). 

Moore toto členění zasazuje do kontextu trhu s hi-tech technologiemi.  Rozděluje trh 

s technologiemi do tří stádií: raný trh, který se skládá z inovátorů a raných osvojitelů, 

hlavní trh (mainstream market) skládající se z rané a pozdní většiny a pozdní trh, kam 

patří opozdilci. Inovátoři společně s raným trhem a zároveň pozdní trh představují okolo 

16% každý a hlavní trh pak má 68%. Jednotlivé skupiny příjemců pak Moore definuje 

následovně (Moore, 2001: 9):  

Inovátoři: mezi tyto dvě až tři procenta populace patří takzvaní „techies“: 

experimentátoři, kteří zkouší nové technologie hned, jak se objeví. Jejich zájem tkví 

spíše v technologii samotné než v její aplikaci při řešení problémů. Znají všechny 

technické detaily o novém softwaru či hardwaru a jsou důležitým zdrojem pro 

dodavatele, kteří chtějí otestovat nový produkt. Inovátoři se často široce propojují a 

tvoří komunity sdíleného zájmu, které překračují institucionální či profesní ohraničení. 

Rané osvojitele popisuje Moore jako vizionáře, která činí něco více než 10% 

populace příjemců inovace. U raných osvojitelů se mísí zájem o technologie se snahou 

řešit důležité profesní problémy či úkoly. Hledají u inovací usnadnění dosavadních 
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postupů a zvýšení efektivity. Prozkoumávají nové technologie pro jejich potenciál 

přinést zásadní zlepšení skrze kvalitativní, skokovou změnu. Nebojí se podstoupit riziko 

a počítají s občasným zklamáním. Jsou v úzkém kontaktu s inovátory. 

Raná většina představuje pragmatickou první polovinu hlavního trhu. Ačkoliv 

tito lidé nemají s technologií obecně problém, zajímá je hlavně konkrétní využití při 

řešení praktických úkolů. Zastávají postoj „počkáme a uvidíme“ a chtějí důvěryhodné 

reference a příklady praktického využití. Nejsou příliš nakloněni skokovým změnám, 

ale upřednostňují pozvolný vývoj. Předtím, než se rozhodnou inovaci přijmout, musí 

vidět její konkrétní hodnotu. Mají větší odpor k riziku než inovátoři a raní osvojitelé. 

Pozdní většina je skeptická druhá polovina mainstreamu. Jsou v mnoha ohledech 

podobní rané většině, ale typicky méně nakloněni technologiím. Z definice adoptují 

inovace později, v době, kdy se změna již prosadila mezi ranou většinou. Mají rádi 

kompletní, ready-to-run řešení. Riziko averze je u nich vysoké a jejich komunikační sítě 

jsou vertikálně orientované (tzn. homofilní, pozn. JB).  

Opozdilci představují posledních 15-16% potencionálních příjemců. Je u nich 

pravděpodobné, že novou technologii nepřijmou nikdy a vůbec. Mohou se 

k technologickým inovacím stavět antagonisticky (Moore 2001). 

 

2.2.3.2. S-křivka adopce a rozložení podle rychlosti přijmutí inovace 

S předchozí klasifikací příjemců adopce souvisí i další teoretický koncept - S-

křivka adopce. Křivka adopce představuje kumulativní nárůst uživatelů nové 

technologie (inovace). Rogers ukázal, že křivka adopce opisuje tvar písmene S, které 

vyrůstá odspoda směrem nahoru doprava (obr. 1). První část S ukazuje, že míra adopce 

inovace začíná pomalu a poté rapidně narůstá spolu s tím, jak je inovace více a více 

přijímána. Horní část křivky potom představuje dlouhou dobu, které je zapotřebí pro 

přijetí inovace opozdilci.   

Jak jsem uvedl výše, inovativností Rogers rozumí relativní rychlost přijmutí 

adopce jedinci nebo skupinami. Mezi pěti kategoriemi zabírají novotám naklonění a 

podnikaví inovátoři 2,5% populace, seriózní raní osvojitelé 13,5%, rozvážná raná 

většina 34%, skeptická pozdní většina 34% a tradicionální opozdilci 16%. Křivka 
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rozložení v podstatě opisuje křivku normálního rozložení, tak jak je používána napříč 

vědeckými obory.  

 

Obr. 1: S-Křivka adopce a rozložení příjemců inovace podle rychlosti adopce (podle Rodgers 2003, 

zdroj: wiki.org)  

 

 

 

2.2.3.3. Kosmopolité a Lokálové, difúzní efekt 

 

Jednotlivce a organizace, které jsou orientovány mimo svoji komunitu, nazývá 

Rodgers kosmopolity a dovnitř orientované jedince či skupiny nazývá lokály. Navazuje 

tak na typologii, kterou rozpracoval Robert Merton (1957) v knize Social Theory and 

Social Structure. Čím více lidí adoptuje inovaci, tím jsou i dosud nerozhodnutí jedinci 

tlačeni k přijetí inovace. Rogers nazývá tento jev difúzním efektem. Může dojít rovněž 

k nadměrné adopci (overadoption), kdy se objevuje tlak k přijetí inovace v takové míře, 

že nerozhodní jedinci inovaci adoptují, aniž by k tomu měli důvod. S tímto jevem 

souvisí i koncept Kritického množství. 
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2.2.3.4. Kritické množství (Critical Mass) 

 

Pokud má být inovace úspěšná, mělo by být možné spolu s počátkem jejího 

šíření pozorovat i další jev. Inovace, které jsou interaktivní nebo založené na sítích, se 

stávají více užitečnými s tím, jak stoupá množství jejich uživatelů. Tento jev popisuje 

Metcalfův zákon.2 Rogers koncept Kritického množství rozpracovává a kritické 

množství definuje „jako bod, po kterém je další šíření inovace samovolné.“ (Rogers, 

2003: 343). 

 

Kritické množství a síťová média 

 

V souvislosti se síťovými technologiemi pak na Rogerse navazuje Markus 

(1987) v článku Toward a "Critical Mass" Theory of Interactive Media: Universal 

Access, Interdependence and Diffusion otištěném v časopise Communication Research. 

Než shrnu závěry této studie, nastíním jedno z východisek, o které se Markus ve své 

práci opírá. Je jím práce Marka Granovettera  o Síle slabých vazeb (1973) a jejich roli 

v difúzním procesu. 

2.2.3.5. Síla slabých vazeb a proces difúze 

 

Studie Síla slabých vazeb výrazně ovlivnila diskuzi o sociálních sítích. 

Granovetter svoji analýzu sociálních sítí navrhl jako nástroj na propojení mikro a makro 

úrovní sociální teorie. Prezentoval vizi společnosti jakožto sítě složené z mnoha shluků 

- uzlů, kde se každý zná s každým, přičemž uzly jsou spolu navzájem spojeny malým 

počtem vzdálených slabých vazeb. Granovetter ukazuje, že míra, jakou se překrývají 

sítě přátel dvou jedinců, je závislá na síle vazeb mezi těmito dvěma jedinci. Podle něj 

lze intuitivně definovat sílu vazeb takto: „síla vazby je (pravděpodobně) lineární 

kombinace množství času, emocionální intenzity, intimity (oboustranně sdílené) a 

                                                 
2 K vztahu velikosti a užitečnosti sítě se vztahuje zákon spoluvynálezce Ethernetu Roberta Metcalfa. 

Metcalfův zákon říká, že užitečnost telekomunikační sítě je vyjádřena čtvercem všech připojených 

uživatelů (n2). Meltcalfův zákon charakterizuje mnoho síťových účinků komunikačních technologií a sítí 

jako jsou internet a World Wide Web. Vychází z faktu, že počet unikátních připojení v síti skládajícího se 

z určitého počtu uzlů (n) může být vyjádřen jako koeficient Pascalova trojúhelníku n(n1)/2, což se 

asymptoticky blíží n2. Toto číslo je spíše metaforou, protože vyjadřuje pouze potencionální počet 

kontaktů, technologickou stránku sítě. V sociálním ohledu závisí užitečnost sítě také na počtu uzlů, které 

jsou skutečně v kontaktu (Metcalfe's law. In: Wikipedia.org [online]. [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Metcalfe%27s_Law). Dá se však říci, že čím více lidí technologii využívá, 

tím více dalších lidí bude tato technologie přitahovat, čímž se zvýší jak užitečnost dané technologie či 

http://en.wikipedia.org/wiki/Metcalfe%27s_Law
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vzájemných služeb, které vazbu charakterizují“ (Granovetter, 1973: 1361). Granovetter 

posléze dochází k závěru, že v rámci sociální sítě jsou více než silné vazby podstatnější 

vazby slabé. Je tomu tak proto, že informace se ve většině případů rozšiřují skrze slabé 

vazby.  

Slabé vazby představují nepravidelnou komunikaci s těmi, kteří nejsou zahrnuti 

v okruhu blízkých – poskytují expozici novým idejím a informacím. Slabé vazby jsou 

podle Granovettera nepostradatelné pro rozvoj individuálních příležitosti a pro 

začlenění do nových kolektivů, zatímco silné vazby posilují lokální soudržnost. 

Granovetter toto ilustruje na příkladu lidí hledajících si práci. Většina jich našla 

zaměstnání ne díky jejich silným vazbám, ale díky vazbám slabým. Právě lidé, se 

kterými se příliš dobře neznali, se kterými nesdíleli zážitky a se kterými se denně 

nepotkávali, jsou těmi, kteří při hledání pomohli nejvíce.   

Lidé, se kterými má aktér silné vazby, se zpravidla pohybují ve stejném prostředí 

a mají přístup k podobným nebo ke stejným informacím a zdrojům – tvoří homofilní 

skupinu.  Z tohoto důvodu nemohou při hledání práce pomoci tak výrazně, jako osoby, 

se kterými má aktér vazby slabé a jsou tudíž heterofilní. Osoby, ke kterým má aktér 

slabou vazbu, se s největší pravděpodobností pohybují v aktérovi neznámém prostředí a 

mohou mu předat informace a zpřístupnit zdroje, ke kterým by jinak neměl přístup. 

Tyto heterofilní kontakty (slabé vazby) představují jakési mosty mezi různými, relativně 

uzavřenými, skupinami - uzly. Granovetter proto těmto přemostěním přikládá v procesu 

šíření informací důležitou roli. Hypotetické vyjmutí jakékoliv slabé vazby, která se 

potencionálně může stát lokálním mostem, způsobí potom v síti větší škodu než vyjmutí 

vazby silné (z hlediska efektivity šíření informací). (Granovetter, 1973: 1366). 

Markus v souvislosti s Kritickým množstvím ukazuje, že v okamžiku, kdy počet 

uživatelů překročí kritickou masu, začnou se k němu samovolně přidávat další a další 

uzly uživatelů v síti. To se děje právě pomocí slabých vazeb, skrze které se mezi uzly 

v oddělených modulech šíří informace o přínosné a užitečné inovaci. Časné dosažení 

kritického množství je zejména důležité v komerčním konkurenčním prostředí. Pokud 

daná inovace dosáhne tohoto množství dříve než jiný podobný produkt nebo koncept, 

poroste v množství uživatelů a bude přitahovat uživatele konkurenčních technologií. 

Barabasi (2005) toto popisuje Zákonem preferenčního připojování: „Uzly se budou 

s větší pravděpodobností připojovat k početnějším shlukům. To znamená, že když 

                                                                                                                                               
sítě, tak rychlost, jakou bude adoptována čím dál více uživateli. Příkladem může být výše zmiňovaná 

Wikipedie nebo úspěšná online sociální síť, jakou je Facebook. 
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máme na vybranou mezi dvěma uzly, z nichž jeden má dvakrát více propojení než 

druhý, je dvakrát pravděpodobnější, že nový uzel se připojí k uzlu s větším počtem 

vazeb.“ Neboli „Bohatí bohatnou, chudí chudnou". Toto odrazuje případnou konkurenci 

od vstupu na daný trh.  

 

2.2.4. Komunikační kanály 

 

Komunikační kanály jsou „způsob, kterým se zpráva přenáší od jednoho jedince 

k druhému.“ (Rogers, 2003: 36). V tomto ohledu Rogers rozlišuje podobně jako 

Granovetter heterofílii a homofílii, kde heterofílie představuje stupeň odlišnosti jedinců, 

kteří vstupují do vzájemné interakce. Homofílie pak popisuje míru „stejnosti“ vlastností 

interagujících jedinců. (Rogers, 2003: 36).  

 

2.2.4.1. Interpersonální komunikace a masová média 

 

Rogers porovnává interpersonální komunikaci s masovými médii a komunikaci 

vedenou kosmopolity v porovnání s tou vedenou lokály. 

Masová média mohou „zasáhnout širší publikum, vytvořit znalost, rozšířit 

informaci a změnit nejistě zastávané postoje publika.“ (Rogers, 2003: 205). Masová 

média jsou tedy důležitá pro šíření inovace napříč společností. 

Interpersonální komunikace je zase silnější v přesvědčování „jedince k vytvoření 

nebo změně silně zastávaného postoje a poskytuje bezpečné vysvětlení inovace 

z pohledu jednotlivce.“ To pomáhá jedinci „překonat sociálně-psychologické bariéry 

selektivního vystavení, selektivního vnímání a selektivního udržení či zapomnění 

informace o inovaci.“ (Rogers, 2003: 205). Komunikace tváří v tvář tedy hraje hlavní 

roli na úrovni jednotlivce a adopce inovace. 

Kosmopolitní komunikační kanály propojují publikum (jedince) se zdroji, které 

stojí vně dané společnosti, mohli bychom je tedy spolu s Granovetterem označit za slabé 

vazby a mosty. Lokální kanály naopak upozorňují na zdroje a problémy uvnitř 

společnosti. Masová média „jsou relativně více důležitá ve stádiu znalosti a 

interpersonální kanály jsou více důležité v přesvědčujícím stádiu rozhodovacího 

procesu.“ (Rogers, 2003: 205). Totéž platí pro kosmopolitní kanály (důležitější ve stádiu 

znalosti) v porovnání s lokálními komunikačními kanály. „Kosmopolitní kanály jsou 

relativně důležitější pro rané osvojitele než pro osvojitele pozdní.“ (Rogers, 2003: 218). 
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2.2.4.2. Stádia šíření inovací z pohledu komunikačních kanálů 

 

Podle Rogerse dochází k šíření inovací v pěti stádiích: 1) agenda setting 2) 

párování, 3) redefinice či restrukturalizace, 4) klarifikace a 5) rutinizace. V každém 

z pěti stádií dochází k specifickým jevům, jednání a rozhodnutím a další stádia 

nemohou nastat do té doby, než je naplněno stádium předchozí.  

První dvě stádia (agenda setting a párování) se dějí během iniciační fáze 

osvojení inovace. Iniciační fáze obsahuje shromažďování informací, konceptualizaci, 

předpovědi a plánování, které vedou k přijetí inovace. Agenda setting nastoluje téma 

inovace, párování pak pro ni hledá a ukazuje využití. Redefinice poté upřesňuje účel 

inovace a klarifikace pomáhá všem pochopit, k čemu inovace slouží a jaký je její užitek. 

Klarifikace rovněž napravuje případná nedorozumění o účelu inovace. Rutinizace je 

poté stádium, kdy je inovace zařazena do běžného použití (Rogers, 2003).  

 

2.3. Domestikace technologie 

 

Domestikace technologie je koncept, který vychází ze sociologie technologie. 

Uvádím ho zde proto, že ho považuji za vhodné doplnění teorie šíření inovací a jejich 

adopce. Koncept domestikace technologie popisuje a analyzuje proces jak je 

technologie přijímána, odmítána a používána (Silverstone a Haddon, 1996; Haddon, 

2006). Opírá se o sociální konstruktivizmus, kde je uživatel vnímán jako dominantní 

síla v rozhodování o tom, jaká je povaha technologie a k čemu a v jakém rozsahu bude 

použita. Domestikace, v tradičním slova smyslu, odkazuje k ochočení a zdomácnění 

divokého zvířete. Domestikace technologie je v podstatě metaforou k tomuto 

původnímu významu – odkazuje k situaci, kdy si uživatel přisvojí veřejně dostupný 

technologický artefakt, přizpůsobí ho a používá dle svých představ a významu, který mu 

připíše (Haddon, 2006: 196-198). Podle Silverstona a Haddona (1996: 62), má 

domestikační proces čtyři fáze či dimenze: Apropriaci, objektifikaci, inkorporaci a 

konverzi.  
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2.3.1. Dimenze domestikace 

 

První dimenze apropriace je proces, při němž dochází k přisvojení 

technologického artefaktu. Je to okamžik, kdy se artefakt přesouvá z prostředí komodity 

do držení vlastníka, který mu tím přikládá význam. V procesu apropriace jsou jak 

aktuální tak potencionální spotřebitelé zapojeni do procesu imaginace, kde se o 

artefaktu dozvídají a artefakt není v jejich mysli konstruován pouze jako touha naplnit 

specifické potřeby, ale také jako podklad pro touhu po odlišnosti a sociálním významu 

(Siverstone a Haddon, 1996: 65). Proto tato fáze zahrnuje všechny procesy v cestě 

artefaktu z trhu do života uživatelů a jejich motivaci k tomu, aby artefakt použili.  

Skrze objektifikaci přisuzují uživatelé technologii kognitivní a estetické hodnoty. Tím 

dostává daná technologie místo v jejich životě. Objektifikace je vyjádřena skrze 

používání, ale také skrze vystavení technologie v domácím prostředí uživatele (Haddon, 

2006: 198).  

Inkorporace je proces, během kterého je technologie používána v běžném životě a míra 

funkcionality závisí na způsobu použití (Siverstone a Haddon, 1996: 65). Technologie 

jsou vybírány se specifickým úmyslem, jak budou používány. Nicméně může dojít 

k tomu, že technologie se neshoduje s původním záměrem uživatele a že nezapadá do 

jeho každodenního života nebo neslouží tak, jak zamýšlel tvůrce a prodejce technologie 

(Haddon, 2006: 201).  

Čtvrtou dimenzí je proces konverze, ve kterém se produkt stává běžnou a samozřejmou 

součástí života uživatele (Haddon, 2006: 201). Technologie se stává v uživatelově mysli 

všední, ale její funkcionalita může být odlišná od toho, jak byla propagována tvůrci a 

prodejci. Může mít původně mnoho funkcí, ale některé z nich se mohou změnit, či 

zmizet (příkladem může být osobní počítač zakoupený za účelem výuky, ale v použití 

změněný či redukovaný na herní zařízení). Tato dimenze tedy odkazuje 

k nezamýšlenému využití technologie, adaptacím učiněným ze strany uživatele a 

vlastnostem, které uživatelé očekávají do budoucna. 

  

Výše představená teoretická východiska dále použiji jako kritéria k analýze Facebooku 

jako inovace. Nejdříve však Facebook představím a zařadím do kontextu historického a 

sociálních sítí.  
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2.4. Facebook 

 

Facebook je na internetu založená služba, která umožňuje svým uživatelům 

vytvářet sociální sítě, sdílet multimediální obsahy a texty, komunikovat s dalšími 

uživateli (jedinci i firmami). V této kapitole budu nahlížet na Facebook jako na inovaci. 

Nejdříve krátce popíši historii a vývoj Facebooku. 

 

2.4.1. Historie 2004-2009 

 

Facebook spustil 4. února 2004 ze svého kolejního pokoje na Harvardu tehdy 

devatenáctiletý Mark Zuckenberg. Zuckerberg studoval psychologii, ale byl zapáleným 

programátorem. Již předtím vyvinul pro své spolužáky několik „social networking“ 

webových stránek (Coursematch pro sledování spolužáků ze stejných kurzů a 

Facemash, které umožňovalo hodnotit atraktivitu uživatelů (srovnej Libimseti.cz).  

Facebook se původně jmenoval „The facebook“, podle seznamů, které byly 

distribuovány čerstvě přijatým studentům a sloužily jako přehled o tom, „kdo je kdo“ 

mezi učiteli a studenty. Během jednoho měsíce se v této službě zaregistrovalo 1200 

studentů Harvardu a po jednom měsíci již službu využívalo přes polovinu studentů 

bakalářského stupně. 

Síť se rychle rozrostla o další bostonské univerzity a později se otevřela všem 

univerzitám V USA.  V této době Facebook nefungoval jako jedna propojená síť, ale 

jako střecha pro více než 2000 oddělených sítí, která každá sloužila jedné univerzitě či 

koleji (Jones a Soltren, 2005). Uživatelé stále potřebovali mít pro registraci email ve 

formě @college.edu, aby se mohli zaregistrovat do sítě věnované jedné z univerzit. 

Jejich aktivity byly omezené na procházení profilů dalších studentů stejné univerzity.  

V srpnu 2005 se služba přejmenovala na  Facebook.com, zakoupení domény 

stálo 200 000 USD.3 V srpnu rovněž umožnil Facebook připojení i středním školám 

v USA a později se začal otvírat dále – o měsíc později se připojily univerzity ve Velké 

Británii a následovaly další školy (v ČR byla první Masarykova Univerzita v Brně). 

V červenci 2006 nebyl Facebook stále dostupný širokému publiku (na rozdíl od 

konkurence jako MySpace, Friendster, Xanga, hi5, Bebo a další), což vysvětlovalo 

                                                 
3 YADAV, Sid. Facebook - The Complete Biography. Mashable.com [online]. 2006 [cit. 2013-05-05]. 

Dostupné z: http://mashable.com/2006/08/25/facebook-profile/  

http://mashable.com/2006/08/25/facebook-profile/
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relativně nízký počet uživatelů. Nicméně v této době již proběhla řada studií 

zaměřených na tuto službu. Například výzkum z roku 2005 ukázal, že 85% studentů 

podporovaných škol mělo na Facebooku účet a 60% se jich připojovalo denně. Výzkum 

publikovaný v červenci 2006 ukázal, že Facebook je třetí „most-in“ věc mezi studenty, 

hned po hudebním přehrávači Ipod a pivu4 a uživatelé tráví na Facebooku průměrně 20 

minut denně.5 Jiný průzkum z roku 2006 ukázal, že 90% studentů bakalářského stupně 

v USA navštěvuje pravidelně buď MySpace nebo Facebook (Elisson, 2007). Nicméně 

dotazníkové šetření ze stejné doby ukázalo, že více jak ¾ uživatelů (76,2%) nikdy 

nekliklo na reklamu.6 Facebook byl v té době rovněž sedmou nejnavštěvovanější 

stránkou.7 

11. srpna 2006 se síť otevřela mimo akademický prostor i celému světu a 

registrace byla umožněna komukoliv s platnou emailovou adresou a stářím více jak 13 

let. Zároveň se celá síť propojila. Služba v té době byla stále bezplatná a zisk se 

generoval skrze reklamní obsah. Ke konci roku 2007 obsahuje Facebook přes 100 000 

komerčních stránek, které umožňují společnostem přilákat potencionální zákazníky a 

sdílet s nimi novinky.8 V říjnu roku 2008 zakládá Facebook mezinárodní ústředí 

v irském Dublinu. 

V květnu roku 2007 spouští Platform – systém, který umožňuje vývoj aplikací i 

programátorům mimo Facebook.  Tento systém je základem hospodaření Facebooku a 

umožňuje růst společností jako je hráčská Zynga Inc.  

V říjnu 2007 Facebook souhlasí s prodejem 1,6% podílu společnosti 

Microsoftu.9 

 V listopadu téhož roku je představen program Beacon, což je utilita, která vysílá 

aktivity uživatel Facebooku na množství vnějších stránek. Po vlně nevole je Beacon 

v prosinci téhož roku stažen z provozu.  

                                                 
4 SNYDER, Mike. IPods knock over beer mugs. USA TODAY [online]. 6.7.2006 [cit. 2013-05-05]. 

Dostupné z: http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2006-06-07-ipod-tops-beer_x.htm  
5 YADAV, Sid. Facebook - The Complete Biography. Mashable.com [online]. 2006 [cit. 2013-05-05]. 

Dostupné z: http://mashable.com/2006/08/25/facebook-profile  
6 ROB, Chris. Analysis of Facebook survey.  chrisrob.com [online]. 2006 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://www.chrisrob.com/j304/facebook/facebookresults.htm  
7 CASHMORE, Pete. Facebook Giving Away Free iTunes Music. Http://mashable.com/ [online]. 

25.7.2006 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://mashable.com/2006/07/25/facebook-giving-away-free-

itunes-music/ 
8 History of Facebook. In: Wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Facebook  
9 BLODGET, Henry. IT'S OFFICIAL: Microsoft's Investment In Facebook At A "Ridiculous" Valuation 

Was BRILLIANT. Business Insider [online]. 17.10. 2010 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://www.businessinsider.com/microsoft-investment-in-facebook-2010-11  

http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2006-06-07-ipod-tops-beer_x.htm
http://mashable.com/2006/08/25/facebook-profile
http://www.chrisrob.com/j304/facebook/facebookresults.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Facebook
http://www.businessinsider.com/microsoft-investment-in-facebook-2010-11


    

 

18 

  

Ke konci srpna 2008 má Facebook 100 milionů uživatelů a v lednu 2009 

předhání Myspace a stává se největší online sociální sítí. V dubnu 2009 dosahuje 

Facebook 200 milionů členů a v září téhož roku má již uživatelů 300 milionů.10 Pro 

srovnání uvádím, že na konci ledna 2013 měl Facebook již 1,056 miliardy uživatelů. 11 

 

2.4.2. Financování Facebooku 

 

Facebook od svého počátku lákal investory, pro které nové sociální sítě 

představovaly zajímavou investici po splasknutí tzv. dotcom bubliny. Shrnutí níže 

vychází z mé bakalářské práce z roku 2009 (Bauer, 2009). 

První investice v hodnotě půl milionu USD přišla v červnu 2004 od 

spoluzakladatele platebního systému PayPal Petera Thiela. Následovaly investice 

společností Accel Partners, která do Facebooku vložila svůj kmenový kapitál v hodnotě 

12,7 milionů USD, a Greylock Partners, kteří vložili 27,5 milionů USD. Nicméně ve 

fiskálním roce 2005 vykazovala společnost čistou ztrátu 3,63 milionů USD. Následoval 

další boom v nárůstu počtu uživatelů a několik společností, mezi nimi Google a Yahoo, 

usilovalo o získání dominantního nebo menšinového podílu. V říjnu 2007 oznámil 

Microsoft koupi 1,6% podílu za cenu 246 milionů USD. Podle této ceny by celková 

cena Facebooku přesahovala 15 miliard USD.12 Kromě podílu Microsoft rovněž získal 

exkluzivní práva na celosvětový prodej reklamy třetím stranám. Microsoft ve svém 

tiskovém prohlášení k akvizici mimo jiné uvádí: „Tato investice… umožní Microsoftu a 

Facebooku lépe těžit z výhodnějších příležitostí k prodeji reklamy po celém světě a je to 

velká výhra nejen pro obě společnosti, ale i pro naše kolektivní uživatele a zadavatele 

                                                 
10 Detailed History of Facebook Changes 2004-12. In: LOOMER, Jon. Jonloomer.com [online]. 6.5.2012 

[cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.jonloomer.com/2012/05/06/history-of-facebook-changes/  
11 LUNDEN, Ingrid. Facebook’s Revenue Per User In North America Is Now 3-4X Europe and Nearly 

6X Asia (But User Growth In Its Cash Cow Is Slowing Down). Techcrunch.com [online]. 30.1.2013 [cit. 

2013-05-05]. Dostupné z: http://techcrunch.com/2013/01/30/facebooks-revenue-per-user-in-north-

america-is-now-3-4x-europe-and-nearly-6x-asia-but-growth-in-its-cash-cow-is-slowing-down/  
12 Což zařadilo Facebook na pátou příčku nejvíce ceněných internetových společností v USA. Čistý zisk 

Facebooku činil v tomto roce 150 milionů USD, což je zlomek zisku Googlu, který s hodnotou 211 

miliard USD a ziskem přesahujícím 10 miliard USD tabulku v roce 2007 vedl. (Zdroj: Facebook. In: 

Crunchbase.com [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://www.crunchbase.com/company/facebook  a ARRINGTON, Michael. Perspective: Facebook Is 

Now 5th Most Valuable U.S. Internet Company. Techcrunch.com [online]. 25.10.2007 [cit. 2013-05-05]. 

Dostupné z: http://techcrunch.com/2007/10/25/perspective-facebook-is-now-5th-most-valuable-us-

internet-company/ ) 

http://www.jonloomer.com/2012/05/06/history-of-facebook-changes/
http://techcrunch.com/2013/01/30/facebooks-revenue-per-user-in-north-america-is-now-3-4x-europe-and-nearly-6x-asia-but-growth-in-its-cash-cow-is-slowing-down/
http://techcrunch.com/2013/01/30/facebooks-revenue-per-user-in-north-america-is-now-3-4x-europe-and-nearly-6x-asia-but-growth-in-its-cash-cow-is-slowing-down/
http://www.crunchbase.com/company/facebook
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reklamy.“13 Další velká investice následovala o měsíc později, kdy hongkongský 

miliardář Li Ka-Shing investoval dalším 60 milionů dolarů. 

 Ke konci roku 2007 začalo vedení Facebooku spekulovat o tom, že umožní od 

konce třetího kvartálu roku 2008 zaměstnancům firmy odkoupit podíl (stock options) ve 

společnosti. Nicméně vedení firmy provedení tohoto záměru oddálilo. Bylo to zejména 

proto, že zatímco v době investice Microsoftu byla celková cena společnosti 

odhadována na 15 miliard USD, na začátku roku 2009 se odhady pohybovaly mezi 2-4 

miliardami USD.14 Zuckerberg zároveň potvrdil svá předchozí prohlášení o tom, že 

Facebook neuvažuje v horizontu pěti let o IPO.15 V březnu 2008 najímá Facebook 

Sheryl Sandberg do role provozní ředitelky (COO), která po diskuzích s dalšími 

zaměstnanci dochází k závěru, že hlavním zdrojem příjmů bude reklama. Pod vedením 

Sandbergové učinil Facebook sérii změn ve svém reklamním modelu s cílem dosáhnout 

zisku. To se daří a v září 2009 Facebook oznamuje, že je poprvé v černých číslech.16 

IPO akcií Facebooku se nakonec uskutečnilo až 18. května 2012.17 

 

2.5. Facebook jako inovace 

 

Facebook je služba, kterou lze zařadit mezi online sociální sítě. Někdy bývá také 

spojován s fenoménem a službami označovanými jako „Web 2.0“. Tento termín, který 

zavedl Tim O´Reilly, je značně problematický a není cílem této studie se jeho 

definicemi dopodrobna zabývat.18 Pro kontextualizaci si vypůjčím definici z wikipedie: 

Termín „Web 2.0“ je ustálené označení pro etapu vývoje webu, v níž byl pevný obsah 

                                                 
13 Zdroj: Facebook and Microsoft Expand Strategic Alliance. Microsoft.com [online]. 24.10.2007 [cit. 

2013-05-05]. Dostupné z: http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2007/oct07/10-

24FacebookPR.aspx 
14 Zdroje: Did Facebook's Valuation Drop to $2 Billion?. Allfacebook.com [online]. 2008 [cit. 2013-05-

05]. Dostupné z: http://allfacebook.com/date/2008/12/did-facebooks-valuation-drop-to-2-billion;  

ELDON, Eric. Source: Facebook's internal valuation is $4 billion. But so what. Venturebeat.com [online]. 

24.7.2008 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://venturebeat.com/2008/07/24/source-facebooks-internal-

valuation-is-4-billion-but-so-what/ 
15 IPO = Initial Public Offering - emise akcií k volnému obchodu na burzách. 
16Facebook 'cash flow positive,' signs 300M users. Cbc.ca [online]. 16.9.2009 [cit. 2013-05-05]. 

Dostupné z: http://www.cbc.ca/news/technology/story/2009/09/16/tech-facebook-300-million-users.html  
17 Facebook IPO. In: Wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_IPO   
18 Fenoménu Webu 2.0 se věnuje hojně citovaná práce Adama Zbiejczuka (ZBIEJCZUK, Adam. WEB 

2.0 - charakteristiky a služby. zbiejczuk.com/ [online]. 2007 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://zbiejczuk.com/web20/ ), kritické zhodnocení tohoto konceptu ve vztahu k online sociálním sítím 

jsem provedl v mé bakalářské práci Online sociální sítě a sociální kapitál: Facebook a LinkedIn (2009) 

http://allfacebook.com/date/2008/12/did-facebooks-valuation-drop-to-2-billion
http://www.cbc.ca/news/technology/story/2009/09/16/tech-facebook-300-million-users.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_IPO
http://zbiejczuk.com/web20/
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webových stránek nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Týká se 

období od roku 2004 do současnosti.19  

Boyd a Ellison (2007) definují online sociální sítě jako na webu založené služby, 

které umožňují jedincům: 

1) uvnitř uzavřeného systému vytvořit veřejný či poloveřejný profil  

2) vytvořit seznam dalších uživatelů, se kterými jsou ve spojení 

3) vidět a zkoumat spojení vytvořená jinými uživateli uvnitř systému 

 

Obr. 2: Časová osa spuštění hlavních Social Network Sites a data, kdy do sebe komunitní 

stránky zahrnuly prvky SNS a byly znovu-spuštěny. Zdroj: boyd a Ellison 2007 

                                                 
19 Web 2.0. In: Wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 
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Facebook nebyl ani první, ani poslední online sociální sítí, která vznikla (viz obr. 

2). Objevil se až sedm let po první online sociální síti SixDegrees. Je však v současnosti 

dominantní a nejúspěšnější webovou službou tohoto druhu. Na jeho příkladu se dá 

ilustrovat vývoj a průběh šíření úspěšné inovace. V následující části budu zkoumat 

Facebook jako inovaci za použití teorií, které jsem představil v předchozím oddíle. 

 

2.5.1. Facebook jako inovace v univerzitním prostředí 

 

Facebook vznikl na Harvardu, v univerzitním prostředí. Univerzity obecně 

můžeme označit jako prostředí, které stojí mimo hlavní proud a zároveň jako prostředí 

inovacím nesmírně nakloněné.  

Podívám se nyní na Facebook skrze kritéria, které stanovil Rodgers pro úspěšné 

rozšíření inovace: 

1) Relativní výhoda inovace je vnímána jako zlepšení současného stavu: Facebook 

začal fungovat na Harvardu, jako vylepšená verze offline přehledů „kdo je kdo“. 

Jako takový ulehčil orientaci nováčkům i komunikaci napříč fakultami a 

katedrami. 

2) Kompatibilita, stupeň shody s potřebami společnosti a jedinců: Facebook se 

objevil v prostředí, kde mnoho studentů bylo vzdáleno od domova a snažili se 

vytvořit alternativní přátelství a vazby. Sám zakladatel Zuckenberg byl v době 

založení studentem, a tak věděl, jak aplikaci přizpůsobit potřebám svého okolí.  

Facebook studentům umožňoval toto velké množství nových a relativně 

neznámých tváří spravovat a konsolidovat pod jednu aplikaci. Mohli rovněž 

skrze Facebook poznat i privátní zájmy jednotlivých uživatelů a na základě toho 

tvořit reálná přátelství, založená na sdílených zájmech nebo cílech (jako 

například fotbal, biologie, učení na zkoušky).  

3) Komplexita, složitost pro pochopení: Facebook se objevil v prostředí, kde 

většina byla počítačově gramotná, a zároveň měl přátelské uživatelské prostředí, 

které se navíc zpětně přizpůsobovalo potřebám uživatelů. 

4) Vyzkoušitelnost před obecným přijetím: Před tím, než se Facebook rozšířil 

mimo akademickou obec, byl již s velkým ohlasem přijat a vyzkoušen na 

velkém množství univerzit a středních škol. Zároveň univerzity a školy, které se 

                                                                                                                                               
http://cs.wikipedia.org/wiki/Web_2.0  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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rozhodly Facebook adoptovat, před sebou měly výhody a úspěšnost Facebooku 

na univerzitách, které tento krok učinily před nimi. 

5) Pozorovatelnost, viditelnost dopadů inovace: Facebook se rozšířil právě proto, 

že usnadňoval studentský i akademický život, ať už to bylo navazování a 

udržování kontaktů, organizace učebních kroužků a skupin nebo celkové 

zrychlení komunikace napříč univerzitním prostředím.  

Facebook se tedy osvědčil jako inovace v prostředí univerzit. Jeho šířením 

v celosvětovém měřítku se zabývám v další kapitole. 

 

 

 

2.5.2. Facebook jako globální inovace 

 

Facebook se stal celosvětově dostupným až v srpnu 2006. Akademické prostředí 

je odlišné od světa mimo ně. Jak se tedy Facebooku podařilo získat světové vedení, 

které předtím držel MySpace? 

Už na univerzitách, z nichž každá tvořila ohraničenou část Facebooku, rostl 

počet uživatelů exponenciálně.  Kontakty s jinými univerzitami a mimoakademickým 

světem však byly omezené. 

Oddělené shluky jednotlivých univerzit, ve kterých byli studenti propojeni, 

představují poměrně uzavřené homofilní prostředí. Inovátor - Zuckenberg se od zbytku 

odlišoval v tom, že uměl naprogramovat aplikaci online sociální sítě. Facebook 

v každém z těchto prostředí překročil kritické množství a další studenti dané univerzity 

již inovaci přijímali samovolně a jako samozřejmost. Pro prostředí každé z univerzit byl 

Facebook relevantní a osvědčenou inovací. Nicméně každý ze studentů pocházel 

z jiného prostředí a tvořil tak slabou vazbu k jinému shluku. V momentě, kdy se 

Facebook otevřel a umožnil propojení s dalšími univerzitami a ne-akademickými 

uživateli, nabral nárůst nových uživatelů ještě rychlejší spád. Jestliže v prosinci 2005 

měl Facebook 5,5 milionů uživatelů, v prosinci 2006, tři měsíce po otevření, to bylo již 

12,5 milionu a v říjnu 2007 již 50 milionů. To odkazuje k užitečnosti sítě pro uživatele 

s tím, jak roste jejich množství. Růst sítě a její dobré přijetí širokou veřejností lze 

vysvětlit několika způsoby. Facebook jako inovace se rozšířil do odlišných shluků, které 

službu ještě nevyužívaly, skrze slabé vazby (studenty), kteří sloužili jako pojítka mezi 
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inovací již nasyceným prostředím (univerzity) a možnými osvojiteli v jejich 

domovských městech a kruzích mimo univerzitu. Přesvědčování bylo usnadněno právě 

tím, že inovace se již osvědčila a byla široce adoptována studenty.  Bývalí studenti si 

udržovali vztahy s bývalými spolužáky a zároveň do sítě, která jim ulehčovala sociální 

život, přibírali další členy svého sociálního okolí. Síť Facebooku se tedy překrývá se sítí 

známostí offline (boyd a Ellison, 2007), a tak je pro uživatele relevantní i mimo čas 

trávený na síti (na rozdíl od MySpace, kde známosti jsou spíše na základě 

fanouškovství).  

Facebook v dubnu 2008 porazil MySpace v počtu unikátních návštěvníků.20 

MySpace byl od začátku přístupný všem. Facebook nejdříve překročil kritické množství 

lokálně, na univerzitách, a poté se skrze slabé vazby šířil dál. Hlavními uživateli 

MySpace byla mladá generace mezi 18-34 se vztahem k populární hudbě a kultuře.21 

Výhoda Facebooku byla v tom, že s tím, jak rostla jeho uživatelská základna i mimo 

univerzity, inovoval se nadále zevnitř a přizpůsoboval se potřebám měnícího se publika 

uživatelů. Tím dosáhl většího generačního pokrytí (největší skupina 18-44).22 Zavedl 

nové aplikace, které rozšířily funkcionalitu a zatraktivnily Facebook také pro komerční 

využití. Tam, kde Myspace umožňoval psaní zpráv, psaní statusů a sdílení fotografií či 

odkazů na koncerty, přidávání si přátel a oblíbených kapel či interpretů do seznamu, 

Facebook zavedl vše výše, ale přidal další možnosti. Facebook rovněž vytvořil 

Facebook Platform (květen 2007), softwarové prostředí, které umožňuje vývoj dalších 

aplikací i třetím stranám a posléze i umisťování Facebook aplikací mimo Facebook 

samotný; stal se tak mimo jiné i herní platformou.  

Facebooku se tudíž v relativně krátkém časovém úseku podařilo získat kritickou 

masu nejdříve lokálně (na univerzitách) a posléze globálně. Stal se relevantním pro 

široké věkové skupiny a svým neustálým vývojem se přizpůsobuje potřebám a trendům. 

Uživatelé tak nemají důvod migrovat k jiným aplikacím (např. Google+) a silně těží 

z preferenčního připojování. Svým dosahem a pokrytím je rovněž lákavou komunikační 

platformou pro firmy, které ho používají k zapojení konzumentů jejich produktů.  

                                                 
20 ARRINGTON, Michael. Facebook No Longer The Second Largest Social 

Network. Techcrunch.com [online]. 12.6.2008 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://techcrunch.com/2008/06/12/facebook-no-longer-the-second-largest-social-network/  
21 Myspace. In: Wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace a How Facebook Beat MySpace. [online]. 9.2.2012 [cit. 2013-05-

05]. Dostupné z: http://www.investopedia.com/financial-edge/0212/how-facebook-beat-myspace.aspx  
22 tamtéž 

http://techcrunch.com/2008/06/12/facebook-no-longer-the-second-largest-social-network/
http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace
http://www.investopedia.com/financial-edge/0212/how-facebook-beat-myspace.aspx
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Facebook tedy lze identifikovat jako úspěšnou inovaci a je příkladem šíření inovace na 

poli komunikačních technologií. 

 

Graf 1: Vývoj počtu uživatelů Facebooku ve světě 

(zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Facebook_popularity.PNG [cit. 2013-05-05]) 

Na grafu vývoje počtu uživatelů Facebooku celosvětově můžeme vidět, že 

pokračuje trend jejich příkrého nárůstu. Pokud se na graf podíváme jako na S-křivku, 

ukazuje se, že šíření inovace je fází na pomezí rané a pozdní většiny. Mám za to, že 

prudký nárůst pokračuje hlavně v zemích, kde dochází i k nárůstu penetrace 

internetového připojení. V tomto ohledu se v rozvinutých zemích křivka pravděpodobně 

dostává do druhého ohybu. V USA je již možný počet uživatelů téměř saturován a graf 

pro USA opisuje celý tvar S.23 

 

2.6. Facebook v České republice 

Facebook se stal v České Republice dostupný široké veřejnosti až 11. srpna 

2006, kdy se služba otevřela všem s platnou emailovou adresou a věkem nad 13 let. Již 

předtím však byly na Facebooku některé české univerzity, podle wikipedie byla první 

Masarykova Univerzita v Brně.24 Přesnou dataci se mi však nepodařilo dopátrat. Na 

počátku června 2008 je facebookové rozhraní poprvé dostupné i v českém jazyce. Trend 

                                                 
23 ELDON, Eric. Facebook Started Saturating The US Market In 2011. Techcrunch.com [online]. 

29.12.2011 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://techcrunch.com/2011/12/29/2011facebookmarketsaturationus/  
24 Facebook. In: Wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Facebook_popularity.PNG
http://techcrunch.com/2011/12/29/2011facebookmarketsaturationus/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook
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počtu uživatelů v České Republice do jisté míry kopíruje křivku nárůstu uživatelů 

v globálním měřítku. Data z období 2005 až 2009 jsou těžce dohledatelná a ani metrika 

měření nebyla v té době příliš spolehlivá. V současné době (duben 2013) má Facebook 

v ČR 3 945 120 uživatelů, což představuje 36% penetraci populace ČR a 55% populace 

připojené k internetu.25 Údaje, které se mi podařilo dohledat (jako zdroj je převážně 

uváděn samotný Facebook a jeho infokit pro zadavatele reklamy, způsob měření byl 

často kritizován): V září 2007 12 000 uživatelů,26 v červenci 2008 52 000,27 na konci 

roku 2008 150 000,28 v červenci 2009 1 000 000,29 na konci září 1 300 000,30 

v listopadu 2009 1 718 180, leden 2010 2 000 000,31 v lednu 2011 cca 3 000 000 

uživatelů, v lednu 2012 3 550 000 uživatelů.32 Pokud si zobrazíme výše uvedená data, 

dostaneme graf, který připomíná S-Křivku adopce:  

                                                 
25 Czech Republic Facebook Statistics. Socialbakers.com [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic  
26 Facebook, kdo ještě neví co to je…. Mzone.cz [online]. 8.4.2010 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://www.mzone.cz/clanek/facebook-kdo-jeste-nevi-co-to-je/  
27 tamtéž 
28 DOČEKAL, Daniel. Komentář: Facebook má 2 miliony českých uživatelů. Lupa.cz [online]. 18.1.2010 

[cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/komentar-facebook-ma-2-miliony-ceskych-

uzivatelu/  
29 Čechů je na Facebooku nejspíš milion. Fanda.nova.cz [online]. 17.6.2009 [cit. 2013-05-05]. Dostupné 

z: http://fanda.nova.cz/clanek/hi-tech/cechu-je-na-facebooku-nejspis-milion.html  a ŠINKOVSKÝ, 

Martin. Čechů lapených do sítě Facebook je téměř milion. Radiotv.cz [online]. 17.6.2009 [cit. 2013-05-

05]. Dostupné z: http://www.radiotv.cz/p_internet/a_internet/cechu-lapenych-do-site-facebook-je-temer-

milion/  
30 NOSKA, Martin. Facebook má již neuvěřitelných 300 milionů uživatelů, z toho 1,3 milionu z 

ČR. Computerworld.cz [online]. 2,.9.2009 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://computerworld.cz/internet-a-komunikace/facebook-ma-jiz-neuveritelnych-300-milionu-uzivatelu-z-

toho-1-3-milionu-z-cr-4722  
31 DOČEKAL, Daniel. Komentář: Facebook má 2 miliony českých uživatelů. Lupa.cz [online]. 18.1.2010 

[cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/komentar-facebook-ma-2-miliony-ceskych-

uzivatelu/ 
32 DOČEKAL, Daniel. Český Internet v roce 2012: Uživatelů přibývá, tradiční velikáni ale přestali 

růst. Lupa.cz [online]. 27.12.2012 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/cesky-

internet-v-roce-2012-uzivatelu-pribyva-tradicni-velikani-ale-prestali-rust/  

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic
http://www.mzone.cz/clanek/facebook-kdo-jeste-nevi-co-to-je/
http://www.lupa.cz/clanky/komentar-facebook-ma-2-miliony-ceskych-uzivatelu/
http://www.lupa.cz/clanky/komentar-facebook-ma-2-miliony-ceskych-uzivatelu/
http://fanda.nova.cz/clanek/hi-tech/cechu-je-na-facebooku-nejspis-milion.html
http://www.radiotv.cz/p_internet/a_internet/cechu-lapenych-do-site-facebook-je-temer-milion/
http://www.radiotv.cz/p_internet/a_internet/cechu-lapenych-do-site-facebook-je-temer-milion/
http://computerworld.cz/internet-a-komunikace/facebook-ma-jiz-neuveritelnych-300-milionu-uzivatelu-z-toho-1-3-milionu-z-cr-4722
http://computerworld.cz/internet-a-komunikace/facebook-ma-jiz-neuveritelnych-300-milionu-uzivatelu-z-toho-1-3-milionu-z-cr-4722
http://www.lupa.cz/clanky/komentar-facebook-ma-2-miliony-ceskych-uzivatelu/
http://www.lupa.cz/clanky/komentar-facebook-ma-2-miliony-ceskych-uzivatelu/
http://www.lupa.cz/clanky/cesky-internet-v-roce-2012-uzivatelu-pribyva-tradicni-velikani-ale-prestali-rust/
http://www.lupa.cz/clanky/cesky-internet-v-roce-2012-uzivatelu-pribyva-tradicni-velikani-ale-prestali-rust/
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Graf 2: Vývoj počtu uživatelů Facebooku v ČR 

Pro doplnění přikládám graf denní návštěvnosti Facebooku v porovnání s ostatními 

sítěmi v ČR od roku 2007 do 2009. 

 

Graf 3: Denní návštěvnost českých sociálních sítí a Facebooku (Google Trends for WebSites) (zdroj: 

Lupa.cz http://www.lupa.cz/clanky/cesko-v-socialnich-sitich/ [cit. 2013-05-05])  

Nárůst uživatelů Facebooku v ČR zpomaluje33 a výše uvedený graf 2 napovídá, 

že se Facebook jako inovace u nás nachází ve fázi adopce pozdní většinou. Přestože 

Facebook v ČR zatím penetroval pouze přes 50% uživatelů internetu, dá se 

předpokládat, že zbytek uživatelů internetu bude ve vztahu k Facebooku spadat mezi 

opozdilce, kteří inovaci buď adoptují se zpožděním nebo neadoptují vůbec. Tento názor 

by bylo možné podložit distribucí uživatelů Facebooku různými věkovými kategoriemi 

– dá se předpokládat, že generační skupina ve věku 18-44 (44% všech uživatelů 

                                                 
33 Tamtéž  

http://i.iinfo.cz/urs/lupa-ces-soc-facebook-lide-libimseti-spoluzaci-125851214925118.png
http://www.lupa.cz/clanky/cesko-v-socialnich-sitich/
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Facebooku v ČR34) let bude Facebookem penetrována podstatně více než ostatní věkové 

kategorie, které však rovněž používají internet. 

 

2.7. Masová média a inovace 

 

V tomto oddíle se věnuji vztahu masových médií a inovace. Popisuji důležitá 

teoretická východiska a relevantní studie. Spolu s oddílem o inovacích mi posléze 

poslouží jako východisko pro formulaci výzkumných otázek. 

 

2.7.1. Sociální konstrukce reality 

 

Sociální konstruktivizmus je směr, který tvrdí, že sociální realita není jedinci 

dána jako fakt, ale je neustále znovu konstruována v procesu sociální interakce a 

komunikace. Při konstrukci sociálního světa hraje velkou roli jazyk, který svět nejen 

zobrazuje, ale i formuje. Významy nejsou pevně dány, ale přikládány sociálními aktéry 

a mohou se v čase měnit.  

Sociální konstruktivizmus vychází v převážné míře s fenomenologických 

zkoumání společnosti Alfreda Schütze. Schützův kolega a pokračovatel Thomas 

Luckamann pak spolu s Peterem Bergerem Schützovy myšlenky rozvedli a použili v 

knize Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění (1966, česky 1999). 

Základní tezí knihy je tvrzení, že  „Společnost je výtvorem člověka. Společnost je 

objektivní realitou. Člověk je výtvorem společnosti“ (Berger, Luckmann, 1999: 64). 

Autoři tvrdí, že „svět každodenního života není totiž pouze světem, který obyčejní 

členové společnosti pokládají za danou realitu při svém subjektivním a cílevědomém 

každodenním jednání. Je to také svět, který má svůj původ v jejich myšlenkách a 

činnostech a který je právě těmito myšlenkami a činnostmi jako reálný udržován.“ 

(Berger, Luckmann 1999: 25). Na základě této premisy pak autoři popisují tři procesy, 

které lze při vytváření sociální reality identifikovat: externalizaci, objektivizaci a 

internalizaci. Tyto procesy neprobíhají sousledně, ale současně. Externalizace odkazuje 

k tomu, že svět je utvářen jako extenze člověka. Tyto projevy člověka jsou postupně 

                                                 
34 Czech Republic Facebook Statistics. Socialbakers.com [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic
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objektivizovány a následně přijímány jako z vně dané a jsou internalizovány. Lidé tak 

produkují svůj sociální svět a přitom okamžitě zapomínají, že se jedná o jejich vlastní 

konstrukt a chovají se k němu jako k objektivní realitě (Reifová 2004: 278). V těchto 

procesech hrají významnou roli typizační schémata. Jednotlivé věci, osoby a události, se 

kterými se setkáváme, vztahujeme k předem vytvořeným obecným klasifikačním 

schématům, které jsme internalizovali. Tyto kategorie jsou vždy širší a obecnější, než 

objekty, které na jejich základě posuzujeme. Sociální struktura je sumou těchto typizací 

a vzorců opakujících se interakcí, které se mezi nimi ustavují.  Nástrojem k tvorbě 

typizací a kategorizace světa je jazyk. Jedinec v průběhu celého života využívá 

stereotypy k usnadnění orientace ve světě, který sahá za naše bezprostřední pocity a 

vnímání.  

Teorie sociální konstrukce reality tedy předkládá názor, že realita kolem nás je 

sociálně konstruovaná. Vychází přitom ze čtyř základních předpokladů: 1) Realita se 

pozorovateli neukazuje objektivně, ale je jí rozuměno skrze dosavadní zkušenost; 2) 

Kategorie jazyka jsou v čase utvářeny sociální interakcí; 3) To, jak je realita definována, 

je založeno na komunikačních konvencích; 4) Komunikační chování je základem 

sociální konstrukce reality (Gergen, 1985:266-275). 

Hall (1999) tvrdí, že význam není nikdy pevně dán. Lidé mají „konceptuální 

mapy“, které organizují a přikládají význam událostem. Význam událostí je vyjádřen 

skrze jazyk a reprezentaci. Reprezentace však neznamená pouhý odraz. Zahrnuje v sobě 

aktivní výběr a prezentaci, strukturování a tvarování, a ne pouhý přenos již existujícího 

významu. Je tedy spíše aktivním „zvýznamňováním věcí“ (Hall, 1982: 64). Také 

Goffman (1999) má za to, že lidé na sebe berou aktivní roli při konstrukci reality. 

Jedinci jsou, za použití metafory divadla, herci, kteří předvádějí sérii výstupů. Prostředí 

pro tuto interakci označuje jako jeviště a rámec (viz framing). Rámce mohou být 

konceptualizovány jako schémata, která zprostředkovávají interpretaci událostí reálného 

světa.  

Zprávy jsou považované za jednu z forem sociální konstrukce. Podle Gitlina 

mediální rámce, „převážně nevyslovené a nerozeznané, organizují svět jak pro novináře, 

kteří zprávy píší, tak ve významné míře i pro nás, kteří zprávy čteme“ (Gitlin, 1980: 7). 

Masová média jsou pak jedním z nástrojů, které nás provázejí globálním světem. Tomu 

přitaká i McQuail, který ukazuje, že masová komunikace je celospolečenský proces, 

který hraje zásadní roli v šíření vědění. „Takové vědění umožňuje přisuzovat smysl 

našim zkušenostem se sociálním světem“ a „informace, obrazy a ideje zpřístupňované 
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médii mohou být pro většinu lidí hlavním zdrojem uvědomování si sdíleného“ 

(McQuail 1999: 87). McQuail má za to, že „média do jisté míry konstituují 

společenskou realitu a hlavní rysy normality pro potřeby veřejného, sdíleného 

společenského života; slouží rovněž jako rozhodující zdroj standardů, modelů a 

norem.“(McQuail 1999: 87) 

 Umírněný konstruktivismus neupírá objektivní realitě existenci, ale zdůrazňuje, 

že masová média nemohou být jejím přesným zachycením. „Rozchod mediální 

prezentace se skutečností z tohoto pohledu není záměrem manipulátorů, ale nedílnou a 

neodstranitelnou součástí fungování masových médií“ (Reifová 2004: 109).  

 

 

2.7.2. Mediální konstruování reality 

 

Výše naznačený umírněný konstruktivistický přístup přibližuje model fungování 

médií D.J. Boorsteina, který představil v šedesátých letech v práci The Image: A Guide 

to Pseudoevents in America. (Reifová, 1998, podle Sedláková, 2007). Podle tohoto 

modelu na začátku stojí média. Média se snaží oslovit co nejširší publikum, a tak se 

zpětně přizpůsobují veřejnému mínění. „Na jednu stranu nemá veřejné mínění ve světě 

médií žádnou výraznou moc, neboť je pod jejich neustálým tlakem, na stranu druhou je 

pro ně neustálým motorem a protipólem, k jehož vizi reality se snaží přiblížit. Čím více 

se ale mediální reprezentace podobá vizi majoritní společnosti vyjádřené ve veřejném 

mínění, tím více se vzdaluje od vnější skutečnosti. Podle Boorsteina média 

nereprezentují realitu, ale veřejné mínění. To však nevzniká na základě bezprostřední 

zkušenosti svých nositelů s aktuální skutečností, ale z matérie, již mu předkládají média, 

a je v tomto smyslu uměle vytvořeným produktem.“ (Reifová, 1998: 81, citováno podle 

Sedláková 2007). V Boorsteinově modelu tak lze nalézt dvě navzájem propojené 

„nereality“, které jsou v zacykleném pohybu odvozené jedna od druhé. Reifová 

upozorňuje, že Boorstein nevysvětluje, kam zmizela původní vnější skutečnost. 

Sedláková (2007:32) se ptá, zda v době masových médií existuje vnější svět jinak než v 

„podobě malých ostrůvků“ osobní zkušenosti. A klade tezi, že „kromě výseků 

zahrnutých do naší každodennosti pro nás realitu představuje realita mediální“ 

(Sedláková, 2007: 32). Je tomu podle ní proto, že jsou to právě média, která nám 

podávají informace o událostech, jevech a místech a osobách, se kterými nemáme 

osobní zkušenost.  (Sedláková, 2007:32). 
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Publikum podle Jiráka a Köpplové (2003: 141) předpokládá, že mediální obsahy 

mají nějakou souvislost s žitým světem, že odpovídají „akceptované sociální konstrukci 

reality“.  Média jsou pro většinu populace jediným zdrojem, jak se o daném problému 

dozvědět a „je velmi pravděpodobné, že publikum bude považovat za skutečnost to, co 

o této problematice nabízejí média“.  A dále uvádějí: „jelikož jsou média v moderním 

světě hlavním zdrojem …představ (o vnějším světě, mimo vlastní zkušenost, pozn. JB) 

a jelikož bývají ve velké většině – jako organizace i jako instituce – spjata 

s převažujícími trendy ve společnosti (s tzv. hlavním proudem), nabízejí především 

většinové stereotypy rozhodujících vrstev a převažujících hodnot ve společnosti“ (Jirák, 

Köpplová 2003: 144). Pokud na toto nahlédneme optikou sociálního konstruktivismu, 

znamená to, že média „jsou schopna definovat společensky platné významy a 

ovlivňovat publikum, ať už nastolováním témat (agenda setting) či ‚kultivováním’ 

postojů ke skutečnosti“ (Jirák, Köpplová 2003: 165). Právě nastolování témat se budu 

věnovat v další podkapitole. 

2.7.2.1. Agenda Setting – Nastolování témat  

 

Termín agenda setting je v mediálním diskurzu spjat se jmény Max McCombs a 

Donald Shaw, kteří se této problematice věnovali intenzivně od šedesátých let minulého 

století. Samotný výraz agenda setting autoři poprvé použili v roce ve studii The agenda-

setting function of massmedia (1972) otištěném v časopise Public Opinion Quaterly 

(Reifová, 2004: 16). Termín agenda setting se opírá o tezi, kterou v roce 1963 pronesl 

Bernard Cohen: „Tisk nemusí být příliš úspěšný ve směřování toho, co si máme myslet, 

ale je překvapivě úspěšný v usměrňování toho, o čem přemýšlíme“ (Cohen, 1963, 

citováno v McCombs, 1989: 4).  Tato teze má kořeny již v roce 1922, kdy Walter 

Lipmann napsal, že média mají schopnost vytvářet obrazy v lidských hlavách. Toto 

přesvědčení se odráželo v dobové představě silných účinků médií, která vzrostla ze 

zkušeností s propagandou za první světové války (McCombs, 1989: 2). Pozdější 

výzkumy pak ukázaly, že mediální publikum nejenže přijímá informace (obrazy) 

z médií, ale rovněž se dozvídá o jejich důležitosti na základě důrazu, který jim média 

přikládají. „Byla shromážděná závažná zjištění, že novináři hrají klíčovou roli ve 

tvarování našeho obrazu o světě a to tím, že vykonávají svoji každodenní práci výběru a 

psaní zpráv“ (McCombs, 1989: 3). Autoři sami zkoumali prezidentské kampaně v letech 

1968, 1972 a 1976. Ve výzkumu v roce 1968 (slavná Chapel Hill study) se zaměřili na 

dva elementy: pozornost a informaci. V zaměření na schopnost masových médií 
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nastolovat témata se pokusili vyhodnotit vztah mezi tím, co voliči označovali jako 

zásadní a důležitá témata, a vlastním obsahem mediálních poselství využitých během 

kampaně. McCombs a Shaw došli k závěru, že masová média mají významný vliv na to, 

co voliči považovali v prezidentské kampani za klíčová témata. Obracení se k médiím 

jako zdroji informací vysvětlují autoři následovně: „Potřeba orientovat se je založena na 

psychologickém předpokladu, že jedinci, kteří se nacházejí v neznámé situaci, se budou 

cítit nepohodlně do té doby, než se zorientují.“ A zároveň „témata-nastolující vliv 

zpravodajských médií vzrůstá s potřebou publika orientovat se“ (McCombs, 1989: 14). 

Autoři se však neuchylují ke kategorickým závěrům o všemocnosti médií. Jsou si 

vědomi toho, že moc médií spočívá především v utváření názoru na to, co je nové, 

nevšední. U věcí či situací, které zakoušíme přímo (inflace, cena benzínu) se nemusíme 

obracet na média, aby nám řekla, jak je daný jev důležitý. Původní představa, že o 

prosazení témat do veřejné agendy rozhoduje četnost výskytu tématu v médiích, však 

podle Jiráka a Köpplové vzala v dalších výzkumech za své. Postupem času se ukázalo, 

že o ustavení nějakého téma ve veřejné agendě rozhoduje spíše „jeho ‚zarámování‘, 

tedy způsob zpracování tématu, nabídnutá interpretace a dobový společenský, politický 

a kulturní kontext“ (Jirák, Köpplová, 2003: 182). Další autoři upozorňují na to, že 

„proces nastolování agendy se skládá z agendy mediální, veřejné agendy, politické 

agendy a vzájemného vztahu mezi těmito třemi elementy“ (Dearing, Rogers, 1996: 5). 

 

2.7.2.2. Druhý stupeň nastolování témat – Framing  

 

Rámování, anglicky framing, je označováno jako druhý stupeň nastolování 

témat. Koncept názvem odkazuje k sociologii Ervinga Goffmana. Jestliže agenda setting 

odkazuje na to, o čem se bude mluvit, framing pak odkazuje na to, jakým způsobem se 

o daném tématu informuje. Tankard, Hendriockson, Siberman, Bliss a Ghanem (1991: 

3, podle Weaver, 2007) popsali mediální rámec jako „ústřední organizující ideu obsahu 

zpráv, která dodává kontext a napovídá, co je problémem, a to za pomoci selekce, 

zdůraznění, vyloučení a rozpracování.“ Framing vlastně vytváří „mantinely, v nichž se 

média nebo čtenáři pohybují, když uvažují o nastoleném tématu.“  

Entman (1993: 52) má za to, že „rámovat, znamená vybrat některé aspekty 

zakoušené reality a zvýznamnit je v komunikovaném textu, a to tím způsobem, že je 

vyzdvižena specifická definice problému, kauzální interpretace, morální zhodnocení 

anebo doporučení řešení pro dané téma.“ Reese (2003:11) o rámcích mluví jako „o 
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‚organizačních principech‘, které jsou schopny udržet se v povědomí delší čas a zároveň 

jsou sdílené větším počtem lidí, aby v rovině myšlenek udělovaly smysl a řád světu 

kolem“ (citováno podle Tabery, 2009).  Rámce reprezentují centrální organizující ideje, 

které určují to, co je problém, a to skrze selekci, zvýraznění, vyloučení a rozvedení. 

„Rámec naznačuje, v čem je problém a co je jeho esencí“ (Gamson a Modigliani 

1987:147, podle Scheufele, 1999). Entman (1993) upozorňuje na to, že charakteristikou 

rámce není jen to, že některé věci vyzdvihuje a určuje tak význam tématu, ale že stejně 

důležité je to, co rámec vynechává. Ghanem (1997:10-14) uvádí typologii, která přináší 

čtyři hlavní dimenze toho, jak je problém rámován: 

Prezentace (velikost a umístění) 

Podtéma uvnitř určitého problému (co je zahrnuto v rámci) 

Kognitivní atributy (detaily o tom, co je zahrnuto v rámci) 

Afektivní atributy (vyznění) 

Scheufele (1999) kritizuje výzkum rámování zaměřený jen na výsledky a jejich 

klasifikaci a zdůrazňuje procesní povahu tohoto konceptu. Představil model rámování, 

který ukazuje dvojí povahu tohoto procesu: Novináři, kteří rámce vytvářejí, jsou rovněž 

náchylní vlivům ostatních, ať to jsou kolegové, profesionální novinářská kultura a další 

- jsou tak sami publikem. Scheufeleho model ukazuje, že novináři jsou, stejně jako 

jejich publikum, vystaveni účinkům rámování jak ze strany médií, tak ze strany jejich 

blízkých či významných druhých.  
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Obr 3: Procesní model rámování (zdroj: Scheufele 1999: 115) 

 

2.7.2.3. Gatekeeping 

 

Gatekeeper neboli česky dveřník, je ten, kdo drží v rámci mediální organizace 

takovou pozici, ze které může rozhodovat o výběru témat a událostí, které budou 

zpracovány na mediální obsahy, tedy rozhodovat o přijetí, případně odmítnutí 

potencionální komunikační jednotky. (Reifová, 2004: 70, Kunzcik, 1995: 114). Koncept 

tak pomáhá určit, kdo stojí za nastolováním agendy a jakým způsobem tak činí. Termín 

gatekeeper je odvozován od práce sociálního psychologa Kurta Lewina (1947), který 

tuto koncepci rozvíjí v rámci analýzy rozhodovacích procesů uvnitř jednotlivých skupin 

(rodiny). Na mediální pole pak tuto ideu přenáší White (1950), když zkoumá 

rozhodování, jež při výběru činí redaktor místních novin přebírající agenturní 

zpravodajství (a tudíž má tyto vstupní informace pod dohledem) (McQuail, 1999: 240). 

Sám Lewin pak považoval tuto koncepci vhodnou i pro analýzu toku informací uvnitř 

jedné skupiny. Gatekeepera lze označit za „názorovou autoritu“. „V tomto duchu spojují 

gatekeepeři skupiny, popř. komunikační sítě se světem“ (Kunzcik, 1995: 114). 
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V mediálním prostředí se tento proces může odehrávat na několika rovinách, a to 

opakovaně: u zpravodaje, redaktora nebo vydavatele.  

„Gatekeeping“ znamená také ohraničování množství informací, tzn. výběr témat 

shledaných za hodné komunikace (viz zpravodajské hodnoty).  Gatekeeper rozhoduje, 

které události se zpřístupní veřejnosti a účastní se tak formování společenských a 

světonázorových postojů recipientů (Reifová, 2004: 70, Kunzcik, 1995: 114).  Zprávy 

nejsou jen akceptovány nebo odmítnuty. Akceptované zprávy jsou zpracovávány, a tím 

i upravovány: „Zpráva je to, co z ní lidé od novin udělají“ (Gieber, 1964, citováno podle 

Kunzcik, 1995: 115). Novinář a redakce tak v nastolování témat – agenda setting hrají 

významnou roli.  

 

2.7.2.4. Zpravodajské hodnoty 

 

Jak jsem uvedl výše, gatekeepeři se při výběru témat rozhodují podle toho, jakou 

hodnotu danému tématu přikládají. Výzkumy ukázaly (Glasgow Media Group, 1976; 

McQuail, 1977; Shoemaker a Reese, 1991; Hetherington, 1985; vše podle McQuail 

1999: 241), že lidé rozhodující o výběru zpráv mají v rámci jednoho společensko 

kulturního uspořádání (např. Západní svět) do značné míry shodná kritéria a představy o 

tom, co bude publikum zajímat. Přestože obecnou představu a povědomí o těchto 

hodnotách a samotný termín ‚news value‘ zavedl do mediálního diskurzu už v roce 

1922 Walter Lipmann v knize Public Opinion (Kunczik, 1995: 119), k formalizaci 

těchto hodnot došlo až v roce 1965 na základě studie Galtunga a Rugea  „The structure 

of foreign news“. Jejich studie o zahraničním zpravodajství v norském tisku vedla 

k prvním konkrétním tvrzením o zpravodajských hodnotách, „jež mají největší vliv na 

to, zda nějakou událost potencionálně využitelnou ve zpravodajství média zaznamenají 

a vypustí do distribučních kanálů“ (McQuail, 1999: 242).  Tyto hodnoty jsou: 

Frekvence, Práh pozornosti, Jednoznačnost, Význam, Souznění, Překvapení, Kontinuita, 

Variace, Vztah k elitním národům, Vztah k elitním osobám, Personalizace, Negativita.  

Autoři dále uvedli dvě hypotézy: Aditivní - čím více hodnot se u jedné události 

sejde, tím je pro zpravodajské zpracování hodnotnější. Komplementární – pokud událost 

některé z faktorů nemá, pak musí zbylé obsahovat ve zvýšené míře. (Kunczik, 1995: 

121-122). Některé hodnoty nejsou hodnotami událostí samotných, ale mohou být 

hodnotami zpracovatelskými, tedy samotné konstrukce zpráv. Média mohou informovat 
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o konkrétních událostech skrze ustálené postupy, což má vliv na jejich předpokládanou 

objektivitu (Reifová, 2004: 78) (srovnej Scheufele, 1999).  

 

2.7.3. Role masových médií v pokrytí inovací 

 

Rogers (2003) píše, že media jsou v zprostředkování inovací potencionálním a 

raným osvojitelům více účinná než interpersonální komunikace. Hlavní roli hrají hlavně 

v odhalování existence inovace a poskytování porozumění funkcím inovace. Můžeme 

říci, že toto platí zejména pro technologie a produkty v oblasti nových médií a způsobů 

komunikace. Raní osvojitelé nových technologií jsou „více vystaveni kanálům 

masových médií a relativně méně závislí na interpersonálních komunikačních 

kanálech… Jsou také více aktivní ve vyhledávání informací o takových inovacích“ 

(Rogers, 2003: 134). Je rovněž důležité sledovat proces, skrze který se raní osvojitelé 

posouvají od fáze vědění o informaci směrem k formování postojů o ní. S tím, jak  

potencionální osvojitelé získávají informace o inovaci ve fázi vědění, média připisují 

inovaci hodnotu ve smyslu užitečnosti, potenciálu a důvěryhodnosti nebo bezpečnosti či 

nebezpečnosti. Počáteční vnímání a postoje publika o inovaci se tak z velké části budou 

zakládat na informacích z médií. Inovátoři a raní osvojitelé nejenže hledají informace 

v médiích, ale rovněž spoléhají na doporučení médií v tom, zda inovaci osvojit či ne. 

(Schenk, 2003: 391, podle Krueger, 2006: 5). Podle Kruegera jsou tito lidé čtenáři 

sloupků o inovacích ve specializovaných časopisech a žurnálech. „Obecná média příliš 

inovace nepokrývají. Naproti tomu časopisy a magazíny zaměřené na technologie a 

produkty jsou na inovace zaměřeny. I když ne každý počítačový magazín si zasluhuje 

označení ‚inovativní‘, je zřejmé, že se tyto magazíny zabývaly všemi velkými 

inovacemi v jejich oboru - od rozšíření osobních počítačů k triumfu internetu a rozšíření 

mobilních telefonních systémů“ (Krueger, 2006: 2). Krueger se ptá, skrze jaké kanály se 

inovace šíří a jakou roli v nich masová média, a zejména ta specializovaná, hrají. 

 

2.7.3.1 Novinář jako raný osvojitel a zpravodajské hodnoty inovačního 

zpravodajství 

 

Krueger (2006) má za to, že novináři specializovaných magazínů jsou často raní 

osvojitelé. Pokrytí inovací se neomezuje pouze na specializovaná a odborná periodika, 

ale můžeme nalézt i populárně-vědecké magazíny, které se primárně zabývají 
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inovacemi. Krueger toto ilustruje na německém trhu s časopisy zaměřenými na počítače 

a ukazuje, že inovační žurnalismus – tedy žurnalismus pokrývající inovace35 – hraje 

vitální roli v informování inovátorů a raných osvojitelů o inovacích v oblasti jejich 

zájmu (Krueger, 2006: 7). Krueger se ptá, zda se novináři píšící o inovacích zaměřují 

pouze na technickou stránku inovace nebo zahrnují i témata ekonomická a témata 

společenské významnosti. V provedeném výzkumu chtěl zjistit, jaké faktory ovlivňují 

to, jak novináři odborných časopisů pokrývají inovace. Na základě explorativního 

výzkumu založenho na rozhovorech s šéf-editory německých odborných a na počítače 

zaměřených magazínů v období od února do března 2005 došel Krueger k následujícím 

závěrům (Krueger, 2006: 11-12): 

1) Schopnost pokrývat inovace nezáleží na formálním vzdělání novináře 

2) Na poli inovací jednají novináři jako rádci a obhájci svých čtenářů. Podle 

respondentů nehledají čtenáři pouze informace, ale požadují i orientaci. 

3) Pokrytí inovací se řídí editoriálním záměrem periodika a jejich cílovými 

skupinami. Odborné časopisy nepokrývají pouze inovace produktové, ale i 

procesní, zatímco veřejné zájmové časopisy se obracejí na čtenáře jako 

potencionálního kupce nebo uživatele inovativního produktu. 

4) Organizační struktura stěží ovlivňuje pokrytí inovací. Inovace pokrývají jak 

novináři ze softwarových tak hardwarových oddělení a organizace redakcí se 

neliší od redakcí publikací, které inovace nepokrývají. 

                                                 
35 Inovační Žurnalismus není jen slovní spojení, ale také sociálně-ekonomicko vědecký směr žurnalismu 

rozvíjející se především ve Švédsku. Za koncepcí Inovačního Žurnalismu z roku 2003, který zdůrazňuje 

důležitost referování o inovacích ve vyspělých ekonomikách, stojí David Nordfors. Ten definuje IŽ 

následovně: „Inovace je magický elixír, který, spolu s kvalitním provedením, může odvézt jakoukoliv 

společnost (company) do Země zaslíbené. Inovační Žurnalismus pokrývá technické, obchodní, právní a 

politické aspekty při této cestě. Cílem Inovativního Žurnalismu je zprostředkovat dopravu na této cestě a 

fungovat jako občasný dopravní policista. Posilováním veřejné debaty skrze lepší sdílené vědění a 

porozumění inovačním problémům přispívá Inovační Žurnalismus ke společenské změně.“ 

(Innovation Journalism Vol 1 No 2, May 3 2004). Nordfords později na The Competitiveness Institute's 

7th Global  

Conference (2004) tuto alegorickou definici upřesnil. Inovační Žurnalismus:  

1. pokrývá komercionalizaci vynořujících se technologií;  

2. je kombinací businessového, technologického a politického žurnalismu; 

3. je schopný diskutovat růst založený na inovaci ze systémového pohledu;  

4. nabízí vyhodnocení na základě integrované analýzy vědy, technologie, businessu a veřejné politiky;  

5. pozoruje inovační systémy a funguje jako „hlídací pes“; 

6. dříve neexistoval jako uznávaný koncept, ačkoliv existoval v praxi. 

Inovačnímu Žurnalismu se trvale věnuje s Nordforsem propojený blog 

http://blog.innovationjournalism.org/  

http://blog.innovationjournalism.org/
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5) Pokrytí inovací se zaměřuje především na výstupy. Inovace je zpracována, když 

se stává relevantní pro čtenáře. Nezaměřuje se primárně na události nebo 

problémy, ale na implikace pro čtenáře. 

6) Čtenáři tech-časopisů jsou především inovátoři, raní osvojitelé a názoroví vůdci. 

Projevují vysoký zájem, jsou nároční a dobře informovaní o dění v poli jejich 

zájmu.  

7) Novináři adresují své čtenáře jako uživatele a konzumenty inovací. Jiné sociální 

role, např. zaměstnanec, plátce daní, občan, mají menší význam. 

8) Společnosti, které jsou výrobci inovací, jsou nejdůležitějším zdrojem pro 

inovační novináře. Informace od výrobců jsou však doplněny výsledky 

z „testovacích laboratoří“ redakcí. Korporátní PR nemá prominentní roli. 

9) Zpravodajské hodnoty hrají v inovačním pokrytí malou roli. V sekci novinek se 

omezená důležitost přikládá intenzitě, pozoruhodnosti a negativitě; 

jednoznačnost/nerozporuplnost a personalizace nehrají téměř žádnou roli. 

10) Užitná hodnota inovace a užitná hodnota jejího pokrytí jsou rozhodujícími 

faktory pro pokrytí inovace. V ústředí stojí otázka: Jaké využití má inovace pro 

čtenáře a jak čtenáři mohou nejlépe těžit z pokrytí daného tématu.  

 

2.8. Předchozí výzkum reflexe na sítích založených technologií 

tištěnými médii z pohledu šíření inovací 

 

Brian Cogan (2005) se ve své studii Framing Usefulness: An Examination of 

Journalistic Coverage of the Personal Computer from 1982-1984 zabýval tím, jak 

během masivního nástupu osobních počítačů v 80. letech o této inovaci referovaly 

americké noviny. V obsahové analýze se zaměřil hlavně na kontext a rámce, do kterých 

byla tato nová technologie v tisku zasazována. Cogan zjistil, že během zavádění této 

inovace mezi širokou veřejnost tisk referoval o této inovaci nekriticky a zobrazoval ji 

jako vysoce užitečnou. Poté, co byla tato nová technologie představena veřejnosti, 

média se zaměřila na nové způsoby, jak vyobrazit osobní počítač jako nezbytnost pro 

širokou škálu lidí. Coganova studie ukázala, že negativní hodnocení osobních počítačů 

bylo vůči pozitivním hodnocením zanedbatelné. Články, které pojímaly problematiku 

více komplexně a nahlížely ji i z jiných úhlů, se objevily až později. 
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Další studii zveřejnil v roce 2001 Patrick Rössler. Rössler se zabýval reflexí difuze 

internetu v Německu. Ve studii Between online heaven and cyberhell: The framing of 

‚the internet’ by traditional media coverage in Germany provedl kvantitativní 

obsahovou analýzu tří významných německých magazínů (Der Spiegel, Stern, Focus) 

v letech 1995-1998.  Rössler na základě analýzy dospěl k  závěrům, že rámování 

internetu sledovanými magazíny během 3 a půl roku sledovaného období mělo 

následující charakter (Rössler, 2001: 62-63): 

1) věnovaly tématu internetu poměrně velkou pozornost a prostor 

2) měly tendenci popisovat téma spíše na obecné rovině než z pohledu specifických 

užití 

3) převládala politická a ekonomická perspektiva s odlišnými funkcemi internetu 

jako podtématy 

4) silná tendence k pozitivním, někdy až euforickým vzorcům argumentace, později 

docházelo k posunu k více pragmatickým a relativizujícím argumentům 

5) silná tendence k očekávání emancipačních účinků internetu na jednotlivce 

6) rozdíly podle studovaného magazínu a doby studia 

Rössler rovněž zdůraznil a ukázal, že to, jak magazíny psaly o internetu, mělo pouze 

omezený vliv na to, jak byl internet vnímán publikem a jeho uživateli. Euforická 

argumentace, která byla jedním z dominantních vzorců kvantitativní analýzy, se 

neodrážela v postojích uživatelů internetu. Uživatelé byli z více jak poloviny 

charakterizováni jako pragmatici (51%), zatímco optimisté (20%) a pesimisté (29%), 

náleželi k menšině.  Jedním z možných vysvětlení tohoto veskrze pozitivního rámování 

osobních počítačů a internetu médii je to, že pro samotné novináře je obojí velmi 

přínosným nástrojem, a tak jsou sami náchylní rychle adoptovat tyto technologie bez 

jejich větší problematizace (Arceneaux a Schmitz Weiss, 2010: 1265).  

 

Hogg, Lomicky a Hossain (2008) ve studii Blogs in Media Conversation: A contant 

Analysis of the Knowledge Stage in the Diffusion of an innovation zkoumali, jak  

americká celoplošná média (The New York Times, USA Today, ABC News, National 

Public Radio, CNN, and Fox News) referovala v letech 2000-2004 o blozích ve vztahu 

k prvnímu stupni šíření inovací – stádiu znalosti. Jejich výzkum ukázal, že média oproti 

předpokladu více referovala o využitích blogů a jejich praktických dopadech než o 

obecných charakteristikách této inovace. Témata o různém využívání blogů uživateli 
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převažovala a jejich relativní i absolutní výskyt rostl. Média také podle předpokladů 

autorů pouze omezeně zkoumala dopady tohoto nového jevu. Toto téma se výrazněji 

objevilo až v roce 2003 a většina článků s tímto tématem byla publikována až v roce 

2004 (73%). Výzkum rovněž ukázal, že média byla k blogům jako inovaci nekritická. 

Pozitivní nebo neutrální články představovaly 94% zkoumaného materiálu. Autoři 

v návaznosti na Rogerse (2003) mají za to, že toto nekritické přijímání má vliv na 

publikum jako potencionální příjemce a jejich rozhodování o přijetí nebo odmítnutí 

inovace. Proces přijetí byl podle autorů podpořen i tím, že vydavatelství založila vlastní 

blogy, což odkazovalo nejen na jejich přijetí redakcemi, ale dodávalo této inovaci i 

kredibilitu. (Hogg, Lomicky a Hossain, 2008) 

 

Noah Arceneaux a Amy Schmitz Weiss v práci Seems stupid unitl you try it: press 

coverage of Twitter, 2006-2009 (2010) zkoumali za pomoci ukotvené teorie mediální 

pokrytí Twitteru americkými médii v průběhu tří let od objevení se této služby. Jejich 

analýza ukázala, že hlavní zaměření článků bylo vysvětlující, média popisovala základní 

funkce aplikace. Hlavní důraz byl kladen na zkratkovitost Twitteru a rychlost šíření 

tweetů (text vystavený na síť skrze Twitter, omezený rozsahem 140 znaků). 

V příspěvcích, které obsahovaly nějaké subjektivní hodnocení aplikace, převládalo 

pozitivní hodnocení spojené s výhodami používání. Malé množství negativních názorů 

zmiňovalo Twitter hlavně s informačním přetížením, rušivou povahou a neočekávanými 

dopady (zmiňovány až ke konci sledovaného období). Negativní příspěvky se 

objevovaly především v pozdním období sledovaného úseku (Arceneaux a Schmitz 

Weiss, 2010: 1274). 

 

Posledním výzkumem, který zmíním, je studie Weak Signals in Innovation 

Journalism – Cases Google, Facebook and Twitter od Turo Uskali (2009). Uskali, 

představitel školy Inovačního Žurnalismu, se zabývá tím, jak jsou novináři schopni 

zachytit nastupující inovace v jejich zrodu. Nahlíží na práci novinářů z pohledu 

gatekeepingu a selekce zpráv. Uskali využívá a prakticky testuje teorii Igora Ansoffa o 

slabých signálech. Ansoff (1975) předložil teorii, že informace má dvě extremní 

úrovně: silné a slabé signály. Podle něj jsou silné signály dostatečně viditelné a 

konkrétní, zatímco slabé signály jsou „neurčité rané indikace o probíhajících závažných 

změnách.“ Ansoff má za to, že slabé signály mohou během času dozrát a stát se signály 

silnými. Uvádí pět odlišných stádií signálů: 
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1) Pocit ohrožení nebo příležitosti 

2) Zdroj ohrožení příležitosti je znám 

3) Ohrožení nebo příležitost nabývá konkrétního obrysu 

4) Porozumění strategiím odezvy 

5) Výsledek odezvy je předvídatelný 

(Ansoff a McDonnell, 1984, podle Uskali, 2009, 4) 

Slabé signály jsou považovány za rané indikátory nebo symptomy nadcházejících 

událostí a je těžké je rozlišit v množství dalších informací. Podle Uskaliho lze slabé 

signály o technologických informacích nalézt ve specializovaných periodikách 

přinášejících zpravodajství ze světa investic a obchodu.  Při zkoumání slabých signálů o 

Googlu, Facebooku a Twiteru se Uskali opírá o digitální archív více než 25000 zdrojů 

zpráv, službu Factiva a sleduje, jakým způsobem tyto inovace vstoupily do zpráv. 

Z jeho studie shrnu pouze poznatky o Facebooku.  

První článek o Facebooku se objevil 5. března 2004 v U-Wire, agregátoru 

univerzitních novinek. Článek byl nazván Stanford Uni: webová stránka umožňuje 

studentům dělat z tváří v davu přátele. Standfordská univerzita byla třetí univerzitou, 

která adoptovala Facebook a to ani ne měsíc po spuštění na Harvardu. Článek již 

zmiňoval budoucí reklamní využití služby (Uskali, 2009). První článek zmiňující 

Facebook v mainstreamovém médiu se objevil v dubnu 2004 v kontextu studenta, 

kterému byla přidělena kolej poté, co bydlel několik měsíců v knihovně. Facebook zde 

byl zmíněn v souvislosti s přidáváním přátel. První představení Facebooku jako služby 

se objevilo v illinoiských novinách v červnu 2004 a zmiňovalo nárůst počtu uživatelů na 

170 000 na 36 školách a plán zahrnout do podzimu 100 škol a získat půl milionu 

uživatelů. Další článek z podzimu 2004 zmiňoval právní spor mezi Facebookem a 

konkurenční službou ConnectU. Facebook zde byl představen jako služba, která 

umožňuje vytvářet osobní stránky a propojovat se se spolužáky. Článek zmiňuje 

284 000 uživatelů a 99 škol. Je zde citována jedna z uživatelek: „Nejdřív jsem si 

myslela, že je to hloupost, ale pak jsem se stala závislou. Nyní stránku kontroluji jako 

první věc ráno.“ (Uskali, 2009: 13). Tyto články označuje Uskali jako slabé signály a 

pokračuje výčtem dalších během roku 2004 a dále. Ukazuje, že během prvních dvou let, 

tvořily články v univerzitním tisku více než 50% všech článků (Facebook se tehdy 

používal pouze na univerzitách). První mezinárodní článek se objevil v září 2005 v The 

New York Times a zaměřoval se na popularitu MySpace; Facebook spolu s další 
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službou Friendster byl zmíněn jen na okraj. (Uskali, 2009: 14). Takovéto srovnávací 

články byly poté poměrně časté a jejich zaměření variovalo podle počtu uživatelů dané 

služby.  

V Británii se první článek o Facebooku objevil až v listopadu 2005, přestože 

služba byla britským univerzitám Cambridge a Oxford dostupná již v únoru téhož roku. 

Uskali toto označuje za příklad propasti mezi univerzitami a tokem zpráv 

v mainstreamových médiích (Uskali, 2009: 15). Uskali dále ilustroval, že americká 

média zaměřená na technologie a investice byla k Facebooku a online sociálním sítím 

zpočátku zdrženlivá, pravděpodobně stále pod dojmy z krachu dot-com bubliny v roce 

2000. V roce 2005 se pak hodnocení sociálních sítí médii, ve spojení s růstem uživatelů, 

přesunulo k pozitivnímu, až téměř entusiastickému. San Francisco Chronicle v roce 

2005 předpověděl, že „uspokojováním potřeb specifické populace, vytvořením 

uživatelské platformy pro tvorbu obsahu a umožněním inzerentům zasáhnout i niche36 

publikum, má Facebook vše potřebné pro to, aby se stal obrem Internetu 2.0.“ (Uskali, 

2009: 16). Dynamiku nárůstu počtu článků zmiňujících Facebook ukazuje graf 4. 

Zatímco během prvního roku provozu Facebooku se objevilo 77 článků, v roce 2005 to 

bylo 724 a v roce 2006 už 5813. 

 

Graf 4: Nárůst počtů článků věnovaných Facebooku v letech 2004-2008 celosvětově (Zdroj: Uskali 2009) 

                                                 
36 V doslovném překladu znamená nika/výklenek – architektinocký prvek, dekorativní prohlubeň ve zdi – 

kterým se často označuje úzký segment trhu, nevelká cílová skupina. 
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Uskali dochází v závěru, že v období slabých signálů, kdy je inovace ve fázi 

start-upu, se zprávy objevují hlavně ve specializovaných investičních magazínech a 

lokálních médiích. S tím, jak se inovace stává úspěšnější, o ní začínají referovat 

mainstreamová média a dostává se jí čím dál většího pokrytí. Facebook je podle něj 

dobrým příkladem společnosti, které se nedostalo příliš mediálního pokrytí ve fázi start-

upu. Podle něj to může být ze tří důvodů: 1) služba na počátku fungovala pouze 

v univerzitním prostředí, 2) sociální sítě ještě nebyly „success story“ a krachy prvních 

takovýchto firem byly stále v povědomí veřejnosti, 3) splasknutí dot com bubliny 

odrazovalo novináře po nějaký čas od vytváření bubliny další. Poté, co News 

Corporation Roberta Murdocha koupila na podzim 2005 MySpace,37 začalo mediální 

pokrytí online sociálních sítí růst. Uskali na základě zjištění doporučuje novinářům 

zaměřeným na inovace více sledovat univerzitní prostředí.  

2.7. Shrnutí 

 

V představeném textu jsem shrnul a vysvětlil teorii šíření inovací. Ukázal jsem 

roli, kterou při tomto šíření hrají komunikační kanály. Představil jsem Facebook a na 

základě aplikace teoretických východisek jsem ukázal, že ho můžeme považovat za 

inovaci založenou na síťových technologiích, která má právě díky tomu svá specifika – 

nešíří se lineárně, ale spíše exponenciálně. V dalším oddíle jsem se zabýval sociální 

konstrukcí reality a rolí médií v tomto procesu. Ukázal jsem, jakou roli hrají média při 

šíření inovací. V závěru jsem představil vybrané průzkumy, které se zabývaly 

mediálním pokrytím šíření inovací v jejich raném stádiu. V další části mi tato 

východiska poslouží k sestavení výzkumných otázek a následné analýze zkoumaného 

souboru.  

                                                 
37 New Corporation koupila MySpace v červenci 2005 za 580 milionů USD. Poté, co byl v dubnu 2008 

sesazen Facebookem z postu nejnavštěvovanější online sociální sítě (v roce 2006 dokonce byl i 

nejnavštěvovanější stránkou v USA), počet uživatel MySpace klesal (i přesto v roce 2008 stále vydělal 

800 milionů USD).  V červnu 2009 byl Myspace odprodán společnosti Specific Media Group a Justinovi 

Timberlakovi za 35 milionů USD. V současnosti je MySpace na pozici 220. nejnavštěvovanější stránky 

(únor 2013). Většina uživatelů Myspace postupně migrovala k Facebooku. (Myspace. 

In: Wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace a 

How Facebook Beat MySpace. [online]. 9.2.2012 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z : 

http://www.investopedia.com/financial-edge/0212/how-facebook-beat-myspace.aspx ) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace
http://www.investopedia.com/financial-edge/0212/how-facebook-beat-myspace.aspx
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3. Metodologická část 
 

3.1. Výzkumný problém 

 

Ačkoliv masová média hrají pouze omezenou roli v rozhodování o přijetí či 

nepřijetí inovací, jejich role v šíření informací o inovaci je zejména v rané fázi znalosti 

významná (Rogers, 2003). Přestože v zahraničí existuje a vzrůstá počet studií, které se 

zabývají reflexí síťových médií v tradičních médiích optikou teorie šíření inovací, 

v českém prostředí doposud neexistuje studie, která by se Facebookem v tištěných 

médiích z tohoto pohledu zabývala. Reflexe tohoto procesu na příkladu nejrozšířenější 

online sociální sítě může být hodnotným přínosem do diskuze o českém mediálním 

prostředí. 

3.2. Cíl výzkumu 

 

Cíl této práce je prozkoumat, jak česká tištěná média reflektovala Facebook 

v období rané fáze šíření této inovace v českém prostředí. Výzkum si klade za úkol za 

pomoci obsahové analýzy prozkoumat intenzitu, rozložení a obsah promluv o 

Facebooku v českých tištěných médiích. Zaměřuje se na období od září 2005 až po 

červenec 2009. 

 

3.3. Metoda výzkumu – obsahová analýza 

 

Vzhledem k cíli práce a povaze zkoumaného materiálu jsem se rozhodl jako 

hlavní výzkumnou metodu použít obsahovou analýzu. Obsahová analýza má dlouhou 

historii využití ve výzkumu komunikace, žurnalismu, sociologie, psychologie, 

ekonomie a její použití v posledních dekádách zaznamenává trvalý nárůst (Neuendorf, 

2002). Obsahová analýza je systematický a objektivní způsob, jak popsat a 

kvantifikovat jevy. Je rovněž jedním ze způsobů, jak analyzovat dokumenty 

(Krippendorff, 1980). Obsahová analýza umožňuje výzkumníkům testovat teoretické 

problémy a lépe pochopit sesbíraná data. Skrze obsahovou analýzu je možné destilovat 

jednotlivá slova do menšího počtu obsahově spojených kategorií. Předpokládá se, že 

každá takto zkonstruovaná kategorie bude obsahovat slova, větné celky a články, které 
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budou mít podobný význam (Cavanagh, 1997). Obsahová analýza je výzkumná metoda 

pro hledání reprodukovatelných a ověřitelných způsobů, jak zasadit data do kontextu a 

jejím cílem je poskytnout porozumění, nové pohledy a reprezentaci faktů (Krippendorff, 

1980). Cílem je získat zhuštěný popis jevů, ze kterého se pak dají vyvozovat obecnější 

závěry.  

Metoda obsahové analýzy byla vystavena kritice ze dvou stran: zastánci 

kvantitativních metod ji označovali za příliš jednoduchou techniku, která neumožňuje 

provádět detailní statistické analýzy, zatímco jiní měli za to, že obsahová analýza není 

ve své povaze dostatečně kvalitativní (Morgan, 1993). Navzdory této kritice je 

obsahová analýza metodou, která je citlivá k obsahu sdělení (Krippendorff, 1980). Podle 

Cavanagha (1997) je to metoda, která poskytuje více, než pouze simplistní popis dat. 

Může být východiskem pro lepší porozumění významu komunikace.  

Obsahová analýza může být použita jak pro kvantitativní, tak pro kvalitativní 

data. Mimo to je možné použít buď deduktivní, nebo induktivní přístup (Elo a Kyngäs, 

2007). Použití jedné nebo druhé metody je určeno účelem výzkumu. Pokud není daný 

jev dostatečně prozkoumán, je lepší použít induktivní metodu. Kategorie jsou 

v takovém případě odvozovány z dat. Deduktivní obsahová analýza se používá 

v případě, kdy je struktura analýzy operacionalizována na základě předchozího vědění a 

účelem studie je ověření teorií (Elo a Kyngäs, 2007). V induktivní obsahové analýze se 

postupuje od specifického k více obecnému. Konkrétní případy jsou začleňovány do 

větších celků a obecnějších vyjádření. Deduktivní přístup je založen na předchozí teorii 

nebo modelu a pohybuje se od obecného ke specifickému.  

Kvalitativní obsahová analýza zahrnuje zhuštění dat do kategorií a témat, 

založených na inferenci a interpretaci. Je tedy spojena s induktivním přístupem, kdy 

kategorie vystupují z dat na základě bedlivého zkoumání a neustálého porovnávání dat 

výzkumníkem. Kódovací kategorie jsou v takovém případě odvozeny přímo a 

induktivně ze zkoumaného materiálu (Zhang a Wildemuth, 2009).  

McQuail (1999: 309) zmiňuje několik omezení a rizik spojených s obsahovou 

analýzou: Každý systém kategorií je selektivní a potencionálně deformovaný. Sám 

výstup analýzy je novým textem, jehož význam se může lišit od zdrojového materiálu. 

Výsledek analýzy je vždy interpretací, jedním pohledem na zkoumaný materiál. „Čím 

více se zmírní požadavky kladené na spolehlivost, tím snazší je určit kategorie a 

proměnné, které pak budou sice užitečné pro interpretaci, ale současně budou ‚málo 

objektivní‘ a poněkud nejednoznačné. Platí to zejména o pokusech zachytit odkazy 
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k hodnotám, tématům, situacím, stylu a výkladovým rámcům. Kvůli pokusům začlenit 

některé další subjektivní indikátory významu, se obsahové analýzy často pohybují 

v široké škále spolehlivosti.“ Ani moje analýza se těmto problémům zcela nevyhýbá. 

Obsahová analýza má několik oddělených fází, které však po sobě nemusí 

následovat v níže uvedeném sledu: 

1) Formulace výzkumných otázek či hypotéz 

2) Definice výběrového souboru a konstrukce výběrového vzorku 

3) Určení jednotky analýzy  

4) Tvorba kategorií - operacionalizace  

Kategorie lze tvořit dvěma způsoby: a priori – před zahájením výzkumu a jako 

vynořující se kategorie na základě předběžného zkoumání výzkumného vzorku. 

Druhé je spojeno s induktivní obsahovou analýzou. Kategorie musí být určeny 

tak, aby navzájem exkluzivní, tzn. jeden případ nemůže spadat do více kategorií 

a zároveň musí být vyčerpávající – každý případ lze zařadit do nějaké kategorie 

5) Vytvoření kvantifikačního systému 

6) Analýza zjištění a vyvození závěrů 

(Wimmer a Dominick, 2011: 160 – 166) 

 

3.4. Výzkumné otázky a hypotézy 

 

V této studii hledám odpovědi na následující hlavní výzkumné otázky: 

HVO1: Jak se měnilo mediální pokrytí Facebooku českými tištěnými médii ve 

sledovaném období od září 2005, kdy je Facebook poprvé v médiích zmíněn, do 

července 2009? 

HVO2: Ve spojitosti s jakými tématy byl Facebook ve sledovaném období 

v českých tištěných médiích prezentován? 

 

3.4.1. Mediální pokrytí Facebooku 

 

Abych mohl zodpovědět hlavní výzkumnou otázku HVO1 v co největší šíři, 

rozdělil jsem ji do několika dalších výzkumných otázek: 

 

VO1: Jak se měnilo množství článků zmiňujících Facebook v čase? 
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Hypotézy: 

Média, pokud se řídí zpravodajskými hodnotami, by měla reflektovat aktuálnost a 

intenzitu a význam inovace. To nám dovoluje vytvořit následující hypotézy: 

H1.1: Intenzita mediálního pokrytí bude odpovídat rostoucímu počtu uživatel 

H1.2: Po zpřístupnění Facebooku českým uživatelům (8/2006) dojde k významnému 

nárůstu počtu článků zmiňujících Facebook 

H1.3: Po lokalizaci Facebooku do českého jazyka (6/2008) dojde k významnému 

nárůstu počtu článků zmiňujících Facebook 

Operacionalizace: Datum 

 

Při zkoumání mediálního pokrytí inovace došly předchozí výzkumy k několika 

závěrům, které si pomocí obsahové analýzy zkusím ověřit. Raní osvojitelé inovací jsou 

podle Krugera (2006) čtenáři specializovaných a odborných časopisů. Podle této teze 

ranou fázi šíření inovace budou zachycovat především odborná a zájmová periodika 

zaměřená na IT a technologie. Podle Rösslera (2001) převládá v mediálním pokrytí rané 

fáze šíření internetu politická a ekonomická perspektiva. Podle Uskaliho (2009) lze 

slabé signály o technologických informacích nalézt ve specializovaných periodikách 

přinášejících zpravodajství ze světa investic a obchodu. Jaké typy periodik budou 

pokrývat ranou fázi inovace v případě Facebooku v českém prostředí?  

VO2: Jak se měnilo zastoupení jednotlivých typů periodik v čase? 

H2.1: Na počátku sledovaného období bude Facebook pokrýván hlavně médii 

spadajících do kategorie Technologie, IT a mobilní zařízení a Ekonomické, politické, 

průmysl a podnikání. 

H2.2: Po zpřístupnění Facebooku českým uživatelům (8/2006) bude možné zaznamenat 

výrazný nárůst zmínek o Facebooku v celostátních denících. 

H2.3: Po lokalizaci Facebooku do českého jazyka (6/2008) bude možné zaznamenat 

další výrazný nárůst zmínek o Facebooku v celostátních denících. 

Operacionalizace: Datum, Druh média 

 

VVO2.1: Která média jako první zmiňovala Facebook? 

Popíšeme všechny výskyty do 8/2006, kdy se Facebook stal dostupný i v ČR 

Operacionalizace: Datum, Zdroj 
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Podle Rodgerse (2003) hrají při šíření inovací ve fázi znalosti zásadní roli 

kosmopolitní komunikační kanály. Tyto kanály vnášejí heterogenitu a novost do jinak 

homofilního prostředí. Jak ukázal Granovetter (1973), spojení mezi vnějším a vnitřním 

prostředím je mostem, skrze který se inovace dostává mezi potencionální osvojitele. 

Jedná se o kanál, ze kterého čerpají především inovátoři a raní osvojitelé. 

„Kosmopolitní kanály jsou relativně důležitější pro rané osvojitele než pro osvojitele 

pozdní“ (Rogers, 2003: 218). Odpovídá těmto tezím mediální pokrytí v českém tisku? 

V jakém poměru a době se v českých médiích objevují zahraniční autoři a zdroje? 

VO3: Jak se měnilo zastoupení článků podle autora/zdroje? Převládali 

autoři/zdroje zahraniční či domácí? 

H3.1: Zahraniční autoři/zdroje budou hrát významnou roli na počátku sledovaného 

období, postupně budou převládat autoři domácí. 

H3.2: Nabývající převaha domácích autorů bude pozorovatelná ve všech druzích médií. 

Operacionalizace: Autor, Datum, Druh média 

 

Facebook v České republice vstoupil do prostoru, kde již jiné online služby a 

online sociální sítě existovaly a byly přístupné. Uskali (2009) ve své studii zmiňuje, že 

články porovnávající jednotlivé služby byly poměrně časté a jejich zaměření variovalo 

podle počtu uživatelů dané služby. Budou články zmiňující Facebook obsahovat zmínku 

i o dalších sítích? 

VO4: Byly spolu s Facebookem v článcích zmiňovány i další online sociální 

sítě? 

H4.1: S tím, jak bude Facebook získávat více uživatelů a dominantní postavení mezi 

online sociálními sítěmi v českém prostředí, budou zmínky o dalších sítích ubývat. 

Operacionalizace: Datum, Jiné sítě 

 

Služba Facebook umožňuje rychlé šíření informací napříč různými skupinami a 

prostředími. Díky této rychlosti se Facebook může jevit jako vhodný zdroj aktuálních 

informací. Na druhou stranu je ale problematické autorství a ověřitelnost zdroje. 

Předpokládám, že ve sledovaném období, tedy v období rané fáze šíření inovace, 

nebude Facebook považován za důvěryhodný zdroj a média, která ho jako zdroj budou 

využívat, budou především média bulvární.  

VO5: Byl Facebook ve zkoumaných médiích používán jako zdroj 

informace? Jak se toto použití měnilo v čase?  
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H5.1: Facebook jako zdroj informace bude ve sledovaném období využíván převážně 

v bulvárních médiích.  

H5.2: Facebook jako zdroj informace bude nejvíce použit v článcích, jejichž tématem 

jsou celebrity. 

Operacionalizace: Datum, Zdroj, Druh média, Téma, Facebook jako obsah článku nebo 

jako zdroj informace 

 

Všechny studie, které jsem uvedl v přehledu, zjistily, že inovace jsou médii 

zpočátku přijímány nekriticky až euforicky a až s postupem času dochází k jejich 

problematizování, kdy jsou zmiňovány negativní aspekty a dopady jejich používání.  

VO6: Bylo vyznění článků ve vztahu k Facebooku nekritické nebo 

problematizující? Došlo během sledovaného období ke změně? 

H6.1: Facebook bude zpočátku zobrazován nekriticky, s postupem času budou přibývat 

články, ve kterých je Facebook problematizován. 

Operacionalizace: Vyznění, Datum, Druh média, Zaměření článku, Téma 

 

3.4.2. Témata, s nimiž byl Facebook zmiňován 

 

HVO2: Ve spojitosti s jakými tématy byl Facebook v českých tištěných 

médiích prezentován? 

Pro zodpovězení HVO2 budu postupovat následovně: U každé kategorie 

proměnné Téma, ve spojitosti s kterým se Facebook v článcích objevoval, popíši 

následující: Četnost absolutní i relativní ve vztahu k dalším kategoriím v této proměnné; 

distribuci tématu mezi jednotlivými druhy médií, celkové vyznění, a pokusím se 

analyzovat proměny zastoupení tématu v čase. U některých témat pak uvedu pro 

dokreslení dobovou kontextualizaci a konkrétní výskyty – budu tedy provádět 

interpretativní čtení (Kronick, 1997). Jedná se o kvalitativní metodu, která zdůrazňuje 

porozumění materiálu a dává do kontextu fakta uvedená ve zkoumaných dokumentech a 

kontext jejich vzniku (Kronick, 1997: 59). 
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3.5. Operacionalizace a proměnné: 

 

Krippendorff (1980) zdůrazňuje, že kategorie musí být vyčerpávající a vzájemně 

se vylučující. To znamená, že žádná data by neměla zůstat bez přiřazené kategorie.   

 

Datum: Kódováno bylo datum výskytu případu (kódováno bylo ve formátu dd.mm.rrrr, 

později transformováno do nových proměnných označujících pouze měsíc a rok, 

popřípadě čtvrtletí) 

 

Zdroj: Název deníku, časopisu nebo oborového magazínu 

 

Druh média: Zdroje byly zařazeny do následujících kategorií podle zaměření:  

Celostátní deníky: 24 hodin, Aha!, Blesk, e15, Haló noviny, Hospodářské noviny, 

Lidové noviny, Metro, Mladá Fronta DNES, Právo, Sport, Šíp 

Ekonomické, politické, průmysl a podnikání: Business World, Czech Business Weekly, 

Direkt, Ekonom, Euro, EuroFirma, Finanční management, Finanční Magazín, Fresh 

Magazín, GeoBusiness, HR Forum, HR Management, Komora, Marketing & Media, 

Moderní řízení, Obchodní Týdeník, Parlament, vláda samospráva, Parlamentní 

Zpravodaj, Polygrafie Revue, Profit, Prosperita, Regal, Sign, Strategie, TREND 

marketing 

Technologie, IT a mobilní zařízení: biz, Click!, Computer, Computer world, Connect!, 

Digifoto, Extra PC, chip, ICT Revue, Inside Report, IT Systems, Jak na počítač, 

Mobility, PC World, Počítač pro každého, Professional Computing, Reseller Magazine, 

Security World, Stereo & Video, System News, Technik 

Společenské a hobby: 100+1 zahraniční zajímavost, A2 kulturní týdeník, ABC, Apetit, 

Autohit, Babylon, Bar Life, Bravo, Bravo Girl!, Dívka, Elle, Fitstyl, ForMen, In Touch, 

Instinkt, Katka, Květy, Literární noviny, Maxim, MF Plus, Moderní Vyučování, Moje 

psychologie, Překvapení, Proč ne?, Psychologie Dnes, Reflex, Respekt, Rodina & 

Zdraví, Rytmus Života, Sedm, Šťastný JIM, Svět, Tina, Týden, Týdeník Rozhlas, 

Vlasta, Yellow, Yop!, Žena a život 

 

Nadpis: Nadpis článku, ve kterém je Facebook zmíněn 
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Zaměření článku: Zaměření článku, ve kterém je Facebook zmiňován 

Technologie – texty, které jsou zaměřeny na technologie a jejich vlastnosti 

Business – texty, které se zaměřují na business, finance a management 

Společnost – texty, které se věnují společenským a politickým tématům  

Kultura – texty, které se věnují kultuře v jejím užším vymezení: kulturní tvorbě, 

institucím, výstavám, umělcům  

Media – texty, jejichž hlavním obsahem jsou média jako taková 

 

Jiné sítě: V článku spolu s Facebookem byly zmíněny i další sítě.  

Ano/Ne 

 

Autor: Články byly pod touto proměnnou řazeny do jedné ze dvou kategorií: 

Zahraniční: Převzaté články ze zahraničí, zahraniční dopisovatelé, zahraniční tiskové 

agentury a zahraniční pobočky českých tiskových kanceláří 

Domácí: Domácí redaktoři a české tiskové agentury 

 

Vyznění: Článek obsahující zmínku o Facebooku vyzníval ve vztahu k Facebooku: 

Nekriticky: vyznění bylo buď neutrální - informativní nebo optimistické 

Problematizující: vyznění článku problematizovalo Facebook nebo byly zmíněny 

problematické jevy spojené s Facebookem 

 

Facebook jako obsah článku nebo jako zdroj informace:  

Obsah článku: Facebook je zmiňován v kontextu článku a tvoří jeho obsah 

Zdroj: Facebook je uváděn jako zdroj informace zmiňované v článku  

 

 

3.5.1. Tématické rozložení článků zmiňujících Facebook 

 

Podle Krippendorffa (1980) je vytváření kategorií klíčovým prvkem kvalitativní 

analýzy. Podle Graneheima a Lundmana (2003: 107) je konstrukce témat způsob, jak 

propojit základní významy kategorií. Téma může být podle něj nahlíženo jako vyjádření 

latentního obsahu textu. Protože všechna data mají více významů (Krippendorf, 1980), 
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témata nejsou nutně vzájemně se vylučující. Při zvažování, jak uchopit HVO2: Ve 

spojitosti s jakými tématy byl Facebook v českých tištěných médiích prezentován?, 

jsem se rozhodoval mezi přistoupením k již zavedeným tematickým kategoriím, které 

byly použity v jiných výzkumech, nebo k vytvoření témat vlastních. Nakonec jsem se 

vydal cestou druhou. Na základě předběžné rešerše článků se mi objevovala témata, 

která jsem nebyl do existujících tematických kategorií schopný dobře zasadit. 

Pokračoval jsem v rešerši a zapisoval si průběžně vyskytující se tematické celky, které 

jsem posléze sloučil do témat více obecných. Některá další témata (Obama, 

žurnalismus, prokrastinace, Zuckerberg) se mi objevila až při samotném kódování a i ta 

jsem se pro jejich odlišnost a exkluzivitu rozhodl do třídění zapojit. Témata jsem tedy 

zkonstruoval induktivní metodou, kdy jsem od jednotlivostí abstrahoval k větším 

celkům a konceptům.  

 

Identifikovaná témata: 

Aktivizmus: Facebook je zmiňován v souvislosti s občanským aktivismem a protesty. Je 

spojován se svoláváním demonstrací a happeningů a setkání. 

Bezpečí: Facebook je zmiňován ve vztahu s problematikou bezpečí. 

Business:  Facebook je zmiňován v souvislosti s obchodními aktivitami, řízením firmy, 

HR a náborovou problematikou, pod toto téma nejsou zahrnuty marketing a investice, 

pro které jsem vyčlenil vlastní téma. 

Celebrity: Facebook je spojován s celebritami, jejich využíváním Facebooku a obsahy, 

které na Facebook umístily. 

Facebook: Ústředním tématem článku je Facebook jako fenomén, slovo Facebook se 

vyskytuje v nadpisu. 

Identita: Facebook je zmiňován v souvislosti s identitou jedince na síti, jsou zmiňovány 

dopady a proměny identity jako důsledek užívání Facebooku. 

Investice: Facebook je ve článku zmiňován ve spojitosti přílivu kapitálu do Facebooku. 

Marketing: Facebook je zmiňován ve vztahu k marketingovým, reklamním a 

propagačním činnostem nebo postupům. 

Mobilní technologie: Facebook je zmiňován ve vztahu k přenosným zařízením, 

specifickým využitím a funkcionalitám těchto technologií. 

Obama:  Články, které kladly Facebook do souvislosti s americkým prezidentem, jeho 

aktivitami a výstupy. Stejně jako Zuckenberg by mohl být řazen pod celebrity nebo pod 
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zahraniční politiku. Vzhledem k rozšířenému tvrzení, že „Obamovi vyhrály volby 

sociální média,“38 jsem se rozhodl vytvořit pro tuto politickou celebritu nové téma. 

Politika CZ: Téma zahrnuje články, kde je Facebook zmiňován v souvislosti s 

představiteli českého politického prostředí. Do tématu nejsou zahrnuty demonstrace a 

protesty, které jsem řadil pod kategorii Aktivizmus.   

Politika zahraniční: Facebook je spojován s politickými aktivitami zahraničních 

politiků a politických orgánů. 

Prokrastinace: Facebook je zmiňován s neúčelnou zahálkou a kontraproduktivním 

odkládáním důležitých činností a úkolů – prokrastinací. 

Socializace: Facebook je zmiňován ve vztahu k vytváření a udržování sociálních vazeb, 

např. tvorbě nových a udržování starých přátelství, partnerských vztahů. Důraz je 

kladen na sociální, a ne technologickou dimenzi. 

Technologie síťování: Facebook je zmiňován v souvislosti s obecným popisem užití 

technologií, technickými aspekty síťových médií a služeb a jejich funkcionalitami 

(kromě mobilních zařízení). 

Univerzita: Facebook je zasazen do souvislosti s univerzitním prostředím a 

akademickým výzkumem. 

Web 2.0 a Stará vs. Nová Média: Facebook je v článku spojován s konceptem Web 2.0 

nebo jako příklad tzv. Nových médií, případně je popisováno, zda a proč do těchto 

kategorií spadá.  

Zuckenberg: Facebook je v článku zmiňován v souvislosti se svým zakladatelem 

Markem Zuckenbergem. Zuckerberg by mohl být zařazen pod celebrity, ale vzhledem 

k jeho vztahu k Facebooku jsem se rozhodl pro jeho kódování jako nového tématu. 

Žurnalistika: Facebook je prezentován v souvislosti s novinářskou profesí a postupy. 

 

                                                 
38 SMITH, Aaron. The Internet's Role in Campaign 2008. Pewinternet.org [online]. 15.4.2009 [cit. 2013-

05-07]. Dostupné z: http://www.pewinternet.org/Reports/2009/6--The-Internets-Role-in-Campaign-

2008.aspx  

http://www.pewinternet.org/Reports/2009/6--The-Internets-Role-in-Campaign-2008.aspx
http://www.pewinternet.org/Reports/2009/6--The-Internets-Role-in-Campaign-2008.aspx
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3.6. Definice základního souboru a konstrukce výběrového vzorku 

 

Mým cílem je zkoumat, jak byl Facebook reflektován v českých tištěných 

médiích. Pro získání dat jsem využil online mediální databázi Mediasearch společnosti 

Newton Media. Zdrojem dat byla česká tištěná média s celostátním pokrytím - 

celostátní deníky, časopisy a magazíny (viz kategorie zdroj).  

Sledovaným obdobím byl únor 2004 až červenec 2009. Počátek sledovaného 

období se kryje se vznikem Facebooku a konec odpovídá době, kdy počet českých 

uživatelů Facebooku dosáhl přibližně jednoho milionu. Mám za to, že takto ohraničené 

období poskytuje dostatek dat pro zachycení mediálního pokrytí Facebooku z pohledu 

šíření inovací. Jedná se o ranou až střední fázi šíření inovace, kdy uživatele v tomto 

období můžeme označit za inovátory, rané osvojitele a ranou většinu. První zmínka o 

Facebooku se v českém tisku objevuje až na konci září 2005 (26. 9. 2005 v magazínu 

Euro), proto budou grafy a tabulky zobrazovat až rok 2005, popřípadě září 2005. 

Jednotkou analýzy je článek - ohraničený text opatřený nadpisem. Může se 

jednat například o zprávu, story, reportáž, ale i další. Pro to, aby článek vstoupil do 

analýzy, musel splňovat jediné kritérium: obsahovat slovo Facebook v jakémkoliv pádu. 

Do zkoumaného souboru jsem nezařadil články, kde je Facebook uváděn pouze jako 

zdroj obrazového materiálu (fotografie, grafy, tabulky), dále interview a dopisy čtenářů. 

Celkem do analýzy vstoupilo 1861 příspěvků. 

Protože jevy, které sledujeme, se mohou v základním souboru manifestovat i 

v řádu jednotek, opustil jsem od konstrukce výběrového souboru a rozhodl jsem se 

analyzovat celý základní soubor v daném časovém úseku. Prováděl jsem tedy úplné 

šetření. Vzorek se shoduje se základním souborem, čímž jsem odstranil problém s jeho 

reprezentativností.  
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4.  Analytická část 
 

V této části se pokusím zodpovědět hlavní výzkumné otázky: 

 HVO1: Jak se měnilo mediální pokrytí Facebooku českými tištěnými médii 

ve sledovaném období od září 2005, kdy je Facebook poprvé v médiích 

zmíněn, do července 2009? 

 HVO2: Ve spojitosti s jakými tématy byl Facebook v českých tištěných 

médiích prezentován? 

Pro prezentaci výsledků analýzy jsem se rozhodl využívat grafy. Tato práce je v 

podstatě longitudinální studií, kdy sledujeme trendy rozložené v čase. Používání grafů 

je v takovém případě nejvhodnějším způsobem prezentace výsledků, protože umožňují 

srovnání takovým způsobem, které tabulka ani popis neumožňují. „Trendy, rozdíly a 

asociace jsou snadno viditelné během pouhého mrknutí oka. Oko vnímá bezprostředně 

to, co by mozku při dedukování z číselných tabulek zabralo mnohem více 

času.“(Weiner, Spence, 2005: 765)  

Zdrojové tabulky lze nalézt na přiloženém disku. Na disku jsou uloženy všechny 

zdroje dat. Důvod, proč tabulku nepřikládám v textu nebo v tištěné příloze, je rozměr 

tabulky. Přizpůsobením formátu stránky by se ztratila čitelnost. 

 

4.1. Jak se měnilo mediální pokrytí Facebooku českými tištěnými médii 

ve sledovaném období od září 2005, kdy je Facebook poprvé v médiích 

zmíněn, do července 2009? 

 

Pro zodpovězení této hlavní výzkumné otázky nejdříve zodpovíme otázky dílčí, 

které jsem rozpracoval v metodologické části. 

 

VO1: Jak se měnilo množství článku zmiňujících Facebook v čase? 

H1.1: Intenzita mediálního pokrytí bude odpovídat rostoucímu počtu uživatel 

H1.2: Po zpřístupnění Facebooku českým uživatelům (8/2006) dojde k významnému 

nárůstu počtu článků zmiňujících Facebook 

H1.3: Po lokalizaci Facebooku do českého jazyka (6/2008) dojde k významnému 

nárůstu počtu článků zmiňujících Facebook 
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Graf č. 5: Počty výskytů článků zmiňujících Facebook v období od 9/2005 do 7/2009 

 

Graf č. 6: Nárůst počtu uživatel ve sledovaném období 8/2006 do 7/2009 

Z porovnání grafů č. 5 a č. 6 můžeme vysledovat narůst jak počtu výskytu 

článků, tak počtu uživatelů Facebooku. Růstový trend obou grafů je podobný. V období 

od prosince 2008 do července 2009 počet uživatelů vzrostl 6,7 krát a intenzita pokrytí 

vzrostla z 53 na 322, tedy přibližně šestinásobně. Hypotézu H1.1 tedy nemohu 

spolehlivě vyvrátit, tudíž ji přijímám.  

Po zpřístupnění Facebooku českým uživatelům v srpnu 2006 žádný výrazný 

nárůst počtu článků nenastal, intenzita výskytu článků byla až do srpna 2007 nižší než 

10 článků za měsíc. H1.2 tedy můžeme vyvrátit a konstatovat, že česká tištěná média 

zpřístupnění Facebooku českým uživatelům nereflektovala a k výraznému nárůstu 

článků nedošlo.  
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Lokalizace Facebooku do češtiny, která proběhla v červnu 2008, rovněž žádnou 

výraznou odezvu médií nevyvolala a výskyt článků zmiňujících Facebook se až do 

ledna 2009 držel pod hranicí 100 článků za měsíc. H1.3 z tohoto důvodu zamítám. 

 Můžeme tedy říci, že celkové mediální pokrytí Facebooku ve sledovaném 

období tedy spíše reflektovalo vzrůstající trend počtu uživatel.  

 

VO2: Jak se měnilo zastoupení jednotlivých typů periodik v čase? 

H1: Na počátku sledovaného období bude Facebook pokrýván hlavně médii spadajících 

do kategorie Technologie, IT a mobilní zařízení a Ekonomické, politické, průmysl a 

podnikání. 

H2: Po zpřístupnění Facebooku českým uživatelům (8/2006) bude možné zaznamenat 

výrazný nárůst zmínek o Facebooku v celostátních denících. 

H3: Po lokalizaci Facebooku do českého jazyka (6/2008) bude možné zaznamenat další 

výrazný nárůst zmínek o Facebooku v celostátních denících.  

 

Graf č. 7: Relativní četnost výskytu článků podle druhu média (s celkovým počtem výskytů pro daný 

měsíc) 

Celostátní deníky byly ve zkoumaném souboru zastoupeny celkem 783 články 

(42,1%), média zařazená do kategorie Ekonomické, politické, průmysl a podnikání byla 

zastoupena 511 články (27,5%), kategorie Technologie, IT a mobilní zařízení byla 

zastoupena 254 články (13,7%) a kategorie Společenské a hobby byla zastoupena 313 

články (16,8%).   

Z grafu č. 7 lze vyčíst, že v pokrytí Facebooku převažovala zejména v rané a 

střední fázi sledovaného období média spadající do kategorií Ekonomické, politické, 
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průmysl a podnikání a Technologie, IT a mobilní zařízení. Zpřístupnění Facebooku 

českým uživatelům v srpnu 2006 se do tohoto trendu nijak výrazně nepromítlo. 

Po lokalizaci Facebooku do češtiny (6/2008) můžeme v mediálním pokrytí 

sledovat růst relativní četnosti zastoupení Celostátních deníků a tento trend pokračoval 

až do konce sledovaného období. V absolutních číslech pro Celostátní deníky tento růst 

vypadá takto:  

Počátek sledovaného období září 2005 až červen 2008: 82 článků z celkem 349 článků 

ve sledovaném období 

červenec – září 2008: 31 článků z celkem 103 článků ve sledovaném období 

říjen -prosinec 2008: 37 článků ze 137 celkem 

leden – březen 2009: 138 článků z 361 celkem 

duben – červenec 2009: 495 článků z 910 celkem 

 

Shrnutí: 

H1 se mi nepodařilo vyvrátit a ukazuje se, že Facebook je v rané fázi znalosti 

reflektován převážně odbornými a zájmovými tituly spadajícími pod kategorie 

Ekonomické, politické, průmysl a podnikání a Technologie, IT a mobilní zařízení. Od 

září 2005 do června 2008 byl počet článků v těchto dvou sledovaných druzích médií 

217 z 349 článků celkem (62%). Tento závěr odpovídá zjištěním předchozích studií. 

H2 mohu zamítnout: Facebook byl v období od 8/2006 do 8/2007 v Celostátních 

denících zmíněn celkem 10x a 3 případy z toho připadají na srpen 2007.  

H3 zamítnout nemohu, protože se po lokalizaci Facebooku do češtiny ukázal rostoucí 

trend článků zmiňujících Facebook v Celostátních denících. 

 

VVO2.1: Která média jako první zmiňovala Facebook? 

První článek zmiňující Facebook se v českých tištěných médiích objevuje 26. 

září 2005 v ekonomickém týdeníku Euro. Článek opatřený nadpisem Návrat nájezdníků 

je převzatý ze zahraničního ekonomického týdeníku Business Week. Je to článek 

zaměřený na technologie a možné investování do nich.  Facebook je zde zmiňován 

v souvislosti s investicemi následovně: „stránky Facebook, společenský web 

vysokoškoláků, by mohly přilákat zájemce o chytrou podobu internetu, například News 

Corporation.“39 

                                                 
39 Weber, Joseph (26. 9. 2005). Návrat nájezdníků. Euro, s. 90. Databáze  

Newton Media (citováno 15. 4. 2013) 
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Druhý článek se objevuje s téměř tříměsíčním zpožděním, 19. prosince 2005, 

opět v Euru. Opět je to převzatý článek z Business Week a je opatřen nadpisem Chraňte 

děti před kybernetickými dravci. Článek se zabývá obtěžováním převážně nezletilých 

uživatelů internetu a bojem provozovatelů serverů s tímto problémem. Facebook je zde 

odlišen od ostatních sítí tím, že profily vytvořené na Facebooku jsou spjaté s reálnými 

lidmi. „Také on-line adresář Facebook používá algoritmy k tomu, aby se zbavoval 

problematických uživatelů, a zkoumá zprávy o zneužívání uživatelů, konstatuje právní 

expert Chris Kelly. Vysokoškolští studenti využívající Facebook musejí rovněž mít e-

mailovou adresu končící na „edu“ a středoškoláci se mohou napojit jen tehdy, když je k 

tomu vyzve nějaký člen. „Výsledkem je prostředí, kde jsou on-line profily lidí spjaté s 

jejich reálným světem,“ uvádí Kelly.“40 

Ve stejný den je v Euru ještě další článek, opět převzatý s Business Week. 

Článek má nadpis Generace Myspace a popisuje současnou generaci mladých 

Američanů v souvislosti s jejich rostoucím zájmem o sociální sítě. Článek poté 

analyzuje sociální sítě jako investiční příležitost pro rizikový kapitál a prostor pro 

reklamní využití. Primárně se článek věnuje v té době nejrozšířenější síti MySpace, ale 

ta je porovnávána se sítěmi dalšími, včetně Facebooku: „Nejvýznamnější z těchto 

oblíbených virtuálních lokálů je MySpace.com, jehož členstvo se jen od ledna rozrostlo 

téměř čtyřnásobně a dosáhlo počtu 40 milionů. Mladí lidé se do něho přihlašují s 

takovou posedlostí, že se na celém internetu USA stránka MySpace stala v říjnu podle 

agentury Nielsen//Net Ratings patnáctou nejoblíbenější webovou stránkou. Miliony 

zájemců se připojují také k dalším slibným sítím, jako Facebook.com, spojující 

vysokoškolské studenty, a Xanga.com, což je seskupení sdílených blogů. Druhá linie 

zhruba 300 menších stránek, jako například Buzz-Oven, Classface.com a Photobucket. 

com, funguje pod většími stránkami - a často uvnitř nich nebo vedle nich.“ Posléze 

zmiňuje Facebook jako investiční příležitost: „Fenomén těchto rozšiřujících sítí vede 

mnohé firmy k tomu, že se dožadují, aby se staly součástí tohoto nového společenského 

prostředí. Šéf společnosti News Corp. Rupert Murdoch dosud vynaložil 1,3 miliardy 

dolarů na webové akvizice, aby mohl lépe oslovovat tuto část populace. 580 milionů 

dolarů ho stál jen červencový nákup Intermix Media, mateřské společnosti firmy 

MySpace. A rizikové kapitálové společnosti ze Silicon Valley, jako třeba Accel Partners 

a Redpoint Ventures, nalévají miliony do Facebooku a dalších společenských sítí. Není 

                                                 
40 In: Hempel, Jessie (19. 12. 2005). Chraňte děti před kybernetickými dravci. Euro, s. 113. Databáze  

Newton Media (citováno 15. 4. 2013) 
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zatím jasné, zda jde o opakování počátku éry internetového podnikání, kdy zavedené 

společnosti a etablovaní investoři budou utápět obrovské částky v rychle rostoucích 

nových subjektech bez realizovatelných obchodních modelů. Firma Facebook, fungující 

necelý rok, vedená jedenadvacetiletým studentem, který přerušil studium na Harvardu, 

má 50 zaměstnanců a rizikový kapitál - ale nemá žádné zisky.“41 

V roce 2006 je Facebook poprvé zmíněn v počítačovém magazínu Computer, a 

to 26. ledna. Jedná se o převzatý článek v angličtině, který byl součástí jazykového 

okénka. Je zde popisován monitoring Facebooku policií k odhalení domácích party, kde 

nezletilí pijí alkohol. Jeden student vtipně reagoval na tento monitoring tím, že zmínil 

pořádání beer party. Policie na to zareagovala a na party přijela. Uvítalo je tam 40 

studentů a stůl plný koláčů a cookies ozdobených nápisem Beer. O Facebooku je zde 

uvedeno, že ho využívá 80 % všech studentů.42 

28. dubna 2006 Facebook zmínil počítačový magazín Chip. Jedná se o první 

článek s domácím autorem. Jiří Donát zde v článku Diagnóza: Přesíťování popisuje 

profesionální sociální síť LinkedIn a své první dny jako uživatel. Byl zavalen počtem 

žádostí o propojení a dochází k závěru, že spravovat profil na LinkedIn je náročná a čas 

zabírající aktivita. Facebook je tu zmíněn v přehledu sociálních sítí: „Například síť 

MySpace organizuje hudební a společenské večírky, zatímco Facebook staví svoji 

činnost na pestrém životě studentské komunity. Pokud pak jde o vzdálenější budoucnost 

těchto systémů, o ní můžeme v této chvíli pouze spekulovat. Pro další inspiraci však 

doporučuji některé zajímavé názory, které zazněly na toto téma v nedávné diskusi na 

serveru Lupa.“43 Ukazuje se zde, že mimo tištěná média již diskuze tématu sociálních 

sítí v českém prostředí existovala, a to na internetu.   

4. května 2006 se objevuje v novinách 24 hodin krátká agenturní zpráva 

Miliardový Facebook z Bostonu. Facebook je zde zmiňován s investicemi. „Že se dají 

na internetu vydělat velké peníze, dokazují studenti Harvardovy univerzity. Ti před 

dvěma lety založili studentský virtuální prostor Facebook, který je dnes sedmou 

nejnavštěvovanější stránkou světa. Studenti už dostali nabídku na jeho odkoupení za 

                                                 
41 Lehman, Paula (19. 12. 2005). Generace MySpace. Euro. s. 106. Databáze  

Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 
42 Fareell, Nick (26. 1. 2006). Students confuse police with Facebook. Computer.s. 73. Databáze  

Newton Media (citováno 21. 4. 2013) 
43 Donát, Jiří (28. 4. 2006). Diagnóza: Přesíťování. Chip, s. 34. Databáze  

Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 
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750 milionů dolarů (asi 16 miliard korun). Jim to však prý nestačí a chtějí počkat, až 

nabídka překročí dvě miliardy dolarů. V korunách to bude asi 45 miliard.“44 

11. května 2005 následuje článek v zahraniční rubrice Hospodářských novin 

Kolem portálu Facebook krouží investoři. Facebook je zde zmiňován jako sedmá 

nejnavštěvovanější stránka v USA a jako investiční příležitost. Mimo to se zde uvádí 

„Facebook, který doposud přístup na své stránky umožňoval pouze studentům a 

učitelům, a byl tak přísně uzavřenou univerzitní sítí, nyní přišel se zásadní změnou. 

Kromě vysokoškoláků a středoškoláků bude možné potkat na serveru firmy i lidi mimo 

univerzitní komunitu.“ 45 Je zde tedy odkaz na budoucí zpřístupnění sítě všem.  

5. června 2006 zmiňuje Facebook jako investiční příležitost na marketing 

zaměřený Fresh magazine v článku Studentský Facebook hitem internetu. Facebook je 

uváděn jako sedmá nejnavštěvovanější stránka v USA a odkaz k brzkému zpřístupnění 

všem chybí.46 

26. června 2006 je Facebook zmíněn v Trend Marketingu ve článku MySpace, 

který pochází od zahraniční dopisovatelky z USA. Článek se věnuje novým formám 

marketingu – virálnímu a buzz marketingu a Facebook je zmíněn právě v této 

souvislosti společně s Linkedln, Buzz-Oven nebo MySpace. Je zde zdůrazněn velký 

potenciál sociálních sítí pro marketing.47 

Další článek se objevuje v časopise Biz až 8. září 200648, tedy po zpřístupnění 

Facebooku českým uživatelům, v říjnu poté následují: Hospodářské noviny49, 100+1 

zahraniční zajímavost50 a Professional Computing51, v listopadu je to opět Biz52, Extra 

PC53 a Respekt54, v prosinci Hospodářské noviny55, Literární noviny a 23. 12. 200656 

                                                 
44 rez (4.5. 2006). Miliardový Facebook. 24 hodin, s. 5. Databáze  

Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 
45 Marianová, Lenka (11. 5 . 2006). Kolem portálu Facebook krouží investoří. Hospodářské noviny. s. 22., 

Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 
46 Bez autora (5. 6. 2006) Studentský Facebook hitem internetu. Fresh magazine. s. 8. Databáze Newton 

Media (citováno 16. 4. 2013) 
47 Scherdt, Yvette (26. 6. 2006) MySpace. Trend marketing. s. 24. Databáze Newton Media (citováno 16. 

4. 2013) 
48 Hloušek, Kristián (8. 9. 2006) Velká reklamní a sociální revoluce. biz. s.26., Databáze Newton Media 

(citováno 16. 4. 2013)  
49 Vara, Vauhini a Prchal, Miroslav (6. 10. 2006) Rojí se nové sítě pro mladé. Hospodářské noviny. s. 18., 

Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 
50 TJ. (9. 10. 2006) Život on-line. 100+1 zahraniční zajímavost. s. 8., Databáze Newton Media (citováno 

16. 4. 2013) 
51 Jaroš, Martin (13. 10. 2006). 2006, aneb Soumrak bohů. Professional Comaputing. s. 9., Databáze 

Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 
52 Vítek, Dušan (3. 11. 2006). Silicon Valley, ne Boston, je stále jednička. Biz. s. 55., Databáze Newton 

Media (citováno 16. 4. 2013) 
53 Nováček, Libor (3. 11. 2006). Web 2.0: MySpace.com. Extra PC. s. 86., Databáze Newton Media 

(citováno 16. 4. 2013) 
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poprvé zmiňují Facebook Lidové noviny57. Další celostátní média poprvé zmiňovala 

Facebook v následujícím pořadí: 14. 5. 2007 Metro58, 13. 8. 2007 Právo,59 4. 9. 2007 

Haló noviny,60 15. 11. 2007 Blesk,61 Šíp62 a Sport63 15. 11. 2007 (všechny tři zmínily 

Facebook v souvislosti nahých fotek hokejisty Tlustého), 5. 12. 2007 MF Dnes,64 7. 12. 

2007 E15,65 16. 8. 2008 Aha!.66 

 

Shrnutí: 

Do zpřístupnění Facebooku českým uživatelům v srpnu 2006 Facebook 

pokrývalo dohromady 9 článků, 8 z nich mělo zahraničního autora nebo pocházelo od 

zahraniční kanceláře tiskové agentury. Články se věnovaly Facebooku převážně 

z ekonomického pohledu, a to z perspektivy investic a marketingu. Z Celostátních 

deníků byly zastoupeny pouze Hospodářské noviny a již neexistující deník 24 hodin. 

Pětkrát byly zastoupeny tituly spadající do kategorie Ekonomické, politické, průmysl a 

podnikání a dvakrát Technologie, IT a mobilní zařízení. Společenská a hobby média 

nebyla zastoupena vůbec. Potvrzuje se nám tedy hypotéza H1 a ukazuje se, že v rané 

fázi šíření inovace, ve fázi znalosti, hrají zásadní roli média zaměřená na ekonomiku a 

technologii. Rovněž se nám ukázalo, že v rané fázi znalosti převládali autoři/zdroje 

zahraniční. Zastoupení podle autora/zdroje v celém sledovaném období se věnuje další 

otázka. 

 

                                                                                                                                               
54 Grossmann, David (27. 11. 2006). Marketing sociálních sítí sítě. Respekt. s. 16., Databáze Newton 

Media (citováno 16. 4. 2013) 
55 bloomberg (5. 12. 2006). Investor Thiel se rozhoduje rychle a vyžaduje pevné nervy. Hospodářské 

noviny, s. 23., Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 
56 Lukeš, Dominik (18. 12. 2006). Smrt přišla na internet, připravte se kopáči. Literární noviny. s.. 7., 

Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013)  
57 Čermák, Miloš (23. 12. 2006). Programy všech zemí, spojte se!. Lidové noviny. s. 5., Databáze Newton 

Media (citováno 16. 4. 2013)  
58 Korzo (14. 5. 2007). Filmová láska přes internet. Metro. s. 8., Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 

2013) 
59 Autor neuveden (13. 8. 2007). Hackeři kradou osobní identitu. Právo. s. 12., Databáze Newton Media 

(citováno 16. 4. 2013)  
60 Autor neuveden (4. 9. 2007). Veřejné mínění proti Brownovi, s. 6., Databáze Newton Media (citováno 

16. 4. 2013) 
61 Nj (15. 11. 2007). To je hustý. Blesk. s. 21., Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 
62 ČTK (15. 11. 2007). Tlustý ho na fotce vyndal, teď se kaje. Šíp. s. 11., Databáze Newton Media 

(citováno 16. 4. 2013)  
63 Autor neuveden (15. 11. 2007). Po internetu kolují Tlustého fotky. Sport. s. 8., Databáze Newton Media 

(citováno 16. 4. 2013) 
64 Štický, Jiří (5. 12. 2007). Teď byla na prodej skvělá doba. Mladá fronta DNES. s. 3., Databáze Newton 

Media (citováno 16. 4. 2013)  
65 Horký, Petr (7. 12. 2007). Facebook se omluvil za zneužití dat. E15. s. 18., Databáze Newton Media 

(citováno 16. 4. 2013)  
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VO3: Jak se měnilo zastoupení článků podle autora/zdroje? Převládali 

autoři/zdroje zahraniční či domácí? 

H1: Zahraniční autoři/zdroje budou hrát významnou roli na počátku sledovaného 

období, postupně budou převládat autoři domácí. 

H2: Nabývající převaha domácích autorů bude pozorovatelná ve všech druzích médií. 

Celkem bylo ve zkoumaném souboru identifikováno 1645 článků, kterým lze 

přiřadit domácí autorství nebo zdroje, a 216 článků, které pocházely od zahraničních 

autorů či zdrojů. 

Zahraniční autoři tedy byli ve zkoumaném souboru zastoupeni 11,6 %.  

V jednotlivých druzích médií byly zahraniční a domácí autoři zastoupeni následovně: 

Celostátní deníky: (N= 784) 59 článků od zahraničních autorů (7,5 %), 724 článků od 

autorů domácích (92,5 %) 

Ekonomické, politické, průmysl a podnikání: (N= 511) 108 článků od autorů 

zahraničních (21,1 %) a 403 článků od autorů domácích (78,9 %) 

Technologie, IT a mobilní zařízení: (N= 254) 33 článků od autorů zahraničních (13 %) a 

221 článků od autorů domácích (87 %) 

Společenské a hobby: (N= 312) 18 článků od autorů zahraničních (5,8 %) a 294 článků 

od autorů domácích (94,2 %) 

Graf č. 8 ukazuje vývoj procentuálního zastoupení zahraničních autorů 

v článcích podle druhu média a celkem. Do grafu jsem vložil lineární spojnice trendů, 

tyto přímky ukazují trend průběhu vývoje procentuálního zastoupení zahraničních 

autorů. Je vidět, že procentuální zastoupení zahraničních autorů v celém souboru má 

ostře klesající trend.  

Klesající trend, i když mírnější než celek, má i lineární spojnice pro média 

spadající do kategorie Ekonomické, politické, průmysl a podnikání.  

 Zastoupení zahraničních autorů v Celostátních denících má rovněž klesající 

trend, i když velmi mírný. 

U médií spadajících do kategorie Technologie, IT a mobilní zařízení vidíme 

velice mírný růstový trend procentuálního zastoupení zahraničních autorů a u 

Společenských a hobby médií je trend rovněž mírně rostoucí.  

                                                                                                                                               
66 Autor neuveden (16. 8. 2008). SMS.Aha!. s. 16., Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013)  
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Graf č. 8: Zastoupení zahraničních autorů v jednotlivých měsících podle druhu média s vloženými 

lineárními spojnicemi trendů 

 

Shrnutí:  

Ukazuje se, že zahraniční autoři a zdroje v článcích zmiňujících Facebook byli 

nejvíce procentuálně zastoupeni v médiích spadajících do kategorie Ekonomické, 

politické, průmysl a podnikání (21,1 %) a Technologie, IT a mobilní zařízení (13 %), 

naopak nejméně byly zahraniční zdroje zastoupeny v mediích v kategorii Společenské a 

hobby. Můžeme vyvodit, že při čerpání informací o inovacích jsou heterogenitě a 

kosmopolitním kanálům nejvíce nakloněné první dvě zmíněné kategorie. Jak se ukázalo 

i ve vedlejší výzkumné otázce VVO2.1, byla to právě tato média, která přinesla 

informaci o Facebooku jako první a ze zahraničních zdrojů.  

Hypotézu H1 se mi nedaří spolehlivě vyvrátit a tudíž ji přijímám. Mohu říci, že 

zahraniční autoři byli více zastoupeni na počátku sledovaného období a s růstem počtu 

uživatelů Facebooku jejich význam klesal. 

H2 rovněž nemohu vyvrátit. Zatímco Celostátní deníky a média v kategorii 

Ekonomické, politické, průmysl a podnikání mají v článcích klesající procentuální 
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zastoupení zahraničních autorů, u Společenských a hobby a Technologie, IT a mobilní 

zařízení je tento trend mírně stoupající. U všech médií však zastoupení článků od 

zahraničních autorů tvoří malý podíl. 

 

VO4: Byly spolu s Facebookem v článcích zmiňovány i další online sociální sítě? 

H1: S tím, jak bude Facebook získávat více uživatelů a dominantní postavení mezi 

online sociálními sítěmi v českém prostředí, budou zmínky o dalších sítích ubývat. 

 

Graf č. 9: Facebook zmiňován spolu s dalšími sociálními sítěmi ano/ne – relativní četnosti 

 

Z 1860 analyzovaných článků jich 1380 (74%)  Facebook zmiňovalo spolu 

s dalšími sítěmi. Ve zbylých 480 (26 %) byl zmíněn pouze Facebook.  

Graf č. 9 ukazuje, že k dlouhodobějšímu trendu nárůstu relativní četnosti článků 

zmiňujících pouze Facebook, a ne jiné sítě, dochází až od července 2008 do konce 

sledovaného období, tedy července 2009. Tento trend kopíruje rostoucí počet uživatelů 

Facebooku v ČR poté, co byl Facebook lokalizován do češtiny. Můžeme říci, že se 

Facebook spolu s rostoucím počtem uživatelů stále častěji objevuje v článcích 

samostatně a ostatní sociální sítě jsou upozaďovány. H1 tedy přijímáme.  

 

VO5: Byl Facebook ve zkoumaných médiích používán jako zdroj informace? Jak 

se toto použití měnilo v čase?  

H1: Facebook jako zdroj informace bude ve sledovaném období využíván převážně 

v bulvárních médiích.  
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H2: Facebook jako zdroj informace bude nejvíce použit v článcích, jejichž tématem 

jsou celebrity. 

Z grafu č. 10 můžeme vyčíst, že se Facebook jako zdroj informace objevuje až 

v druhé půli sledovaného období. Tendence zdrojovat Facebook se nejvíce objevovala 

až v posledním sledovaném roce.  

 

Graf č. 10: Facebook jako zdroj informace – rozložení výskytů v čase 

Celkem se ve sledovaném období objevilo 83 článků (4,5 % zkoumaného 

souboru).  

První výskyt článku, kde je Facebook uváděn jako zdroj informace, je článek z 9. 8. 

2007 uveřejněný v Lidových novinách Giulianiho dcera nefandí otci, ale Obamovi. 

Článek pojednává o informaci z Facebooku, kde se Giulianiho dcera přiznala k tomu, že 

fandí Obamovi.67 Další série článků se objevila 15. 11. 2007, poté, co hokejista Tlustý 

vystavil na Facebooku své nahaté fotky. Blesk: To je hustý,68 Lidové noviny: Tlustý řeší 

problém: hanbaté fotky,69 Právo: Nestyda Tlustý,70 Šíp: Tlustý ho na fotce vyndal, teď se 

kaje,71 Týden: Nadějný střelec se ustřelil.72 

Nejvíce článků používajících Facebook jako zdroj informace měl ve sledovaném 

období Blesk 12 (33% všech článků zmiňujících Facebook v Blesku) a Aha! (57%), 

další byly Lidové noviny: 11 (5%), Právo 8 (9%), Mladá fronta DNES 5 (3%), Šíp 4 

(57%), Sport 4 (57%), Týden 4 (10%) – další média neměla výskyt více než 2 články 

(viz tabulka k výzkumné otázce na přiloženém CD).   

                                                 
67 Hůlková, Kateřina (9. 8. 2007). Giulianiho dcera nefandí otci, ale Obamovi. Lidové noviny. s. 7., 

Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013)  
68 Nj (15. 11. 2007). To je hustý. Blesk. s. 21., Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 
69 ČTK (15. 11. 2007). Tlustý řeší problém: hanbaté fotky. Lidové noviny. s. 15., Databáze Newton Media 

(citováno 16. 4. 2013)  
70 ČTK (15. 11. 2007). Nestyda Tlustý. Právo. s. 23., Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013)  
71 ČTK (15. 11. 2007) Tlustý ho na fotce vyndal, teď se kaje. Šíp. s. 11., Databáze Newton Media 

(citováno 16. 4. 2013)  
72 Autor neuveden (15. 11. 2007) Nadějný střelec se usřelil, Týden. s. 121., Databáze Newton Media 

(citováno 16. 4. 2013)  
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Z uvedených údajů je vidět, že Facebook zdrojovala nejvíce bulvární média, kde 

tyto články měly významný podíl. Články, které zdrojovaly Facebook, se objevovaly i v 

serióznějších médiích jako Lidové noviny, Právo, ale jejich podíl byl zanedbatelný.  

 

Graf č. 11 Facebook použit jako zdroj informace podle témat (počet výskytů) 

 

Z grafu č. 11 lze vysledovat, že nejvíce byl Facebook používán v článcích, 

jejichž tématem jsou Celebrity (66 %), články s tématem Aktivizmus tvoří (12%) a 

články s tématy Politika CZ a Politika Zahraniční (13 %).  

 

Shrnutí: 

Zjistil jsem, že ve zkoumaných článcích byl Facebook používán jako zdroj 

informací v pouze velice omezeném rozsahu (4,5%). Facebook takto využívala nejvíce 

bulvární média a přijímám tedy H1. Zároveň byl Facebook nejvíce zdrojován 

v souvislosti s celebritami. H2 se mi nepodařilo vyvrátit. Facebook byl tedy jako zdroj 

informací ve sledovaném využíván hlavně v tématech zábavných a média ho nevnímala 

jako relevantní zdroj informací o závažnějších otázkách a problémech. Další výzkumy 

by se mohly zaměřit na to, jak byl Facebook využíván jako zdroj obrazového materiálu. 

Při kódování jsem na tento jev narazil častěji.  

 

VO6: Bylo vyznění článků ve vztahu k Facebooku nekritické nebo 

problematizující? Došlo během sledovaného období ke změně? 

H6.1: Facebook bude zpočátku zobrazován nekriticky, s postupem času budou přibývat 

články, ve kterých je Facebook problematizován. 
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Celkem bylo ve zkoumaném souboru identifikováno 278 článků, jejichž vyznění 

ve vztahu k Facebooku jsem označil za problematizující, což představuje 15% všech 

zkoumaných článků. Mezi jednotlivými druhy médií byly problematizující články 

distribuovány následovně: Celostátní deníky: 116 (15% ze všech článků v této 

kategorii); Ekonomické, politické, průmysl a podnikání:  61 (12%); Technologie, IT a 

Mobilní: 39 (15%); Společenské a hobby: 62 (20%). Ukazuje se, že články, které byly 

ve vztahu k Facebooku problematizující, byly jak v celém souboru, tak i ve všech 

zkoumaných druzích médií v menšině a mohu tak říci, že média Facebook v jeho rané 

fázi šíření zobrazovala nekriticky.  

Podívám se nyní, jak se měnila problematizace Facebooku podle zaměření 

článků: Mezi články zaměřujícími se na technologii měly problematizující články 78 

výskytů (19% z článků zaměřených na technologii); články se zaměřením společnost 

měly 144 výskytů (16,5%), články zaměřující se na business měly 44 výskytů (9,5%); 

mezi články zaměřenými na média bylo 6 výskytů, což představuje 21% všech výskytů; 

mezi články zaměřenými na kulturu se objevilo 6 článků problematizujících Facebook, 

což představuje 7% článků v této kategorii.  

Mezi jednotlivými tématy článků byl Facebook nejvíce problematizován 

v souvislosti s tématem Bezpečí (84% článků, tzn. 113 ze 135); v souvislosti 

s Prokrastinací byl Facebook problematizován v 82% výskytu tohoto tématu (18 z 22); 

v článcích, kde byl Facebook zmiňován v souvislosti s Identitou, představovalo 

problematizující vyznění 42% (5 z 12); v souvislosti s tématem Socializace byl 

Facebook problematizován v 21% výskytů (37 ze 175); v článcích zaměřených na 

samotný Facebook byla tato služba problematizována ve 20% případů (16 z 82); v 

dalších tématech byl Facebook problematizován v méně než 20% výskytů. Facebook 

nebyl vůbec problematizován v souvislosti s tématy Mobilní technologie, Zuckenberg a 

Univerzita. 

Graf č. 12 ukazuje množství výskytu článků, kde je Facebook problematizován 

v čase a podle druhu médií. Vidíme, že problematizace Facebooku  prudce vzrůstá až po 

jeho lokalizaci do češtiny a odráží růst počtu uživatelů Facebooku. V rané fázi znalosti 

o Facebooku nebyla tato služba problematizována téměř vůbec.  
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Graf č. 12: Rozložení článků, kde je Facebook  problematizován v čase a podle druhu médií 

 

Shrnutí: 

Vyznění článků ve sledovaném období bylo převážně nekritické, 

problematizující články představovaly pouze 15% všech případů. Podobné rozložení 

bylo možné sledovat i podle jednotlivých druhů médií, s výjimkou médií spadajících do 

kategorie Společenské a hobby, zde bylo zastoupení problematizujících článků větší 

(20%). Z pohledu proměnné zaměření článku byl největší obsah článků zjištěn 

v kategorii Média (21%, ale velmi nízký absolutní výskyt – pouze šest článků), další 

kategorie neobsahovaly více jak 20% problematizujících článků. Z pohledu témat, 

v souvislosti se kterými byl Facebook ve článcích zmiňován, byl Facebook nejvíce 

problematizován v souvislosti s Bezpečím (84%) a Prokrastinací (82%), třetím 

tématem, v souvislosti se kterým byl Facebook problematizován, byla Identita (42%). U 

dalších témat bylo problematické vyznění zastoupeno pod 21%. Z pohledu rozložení 

v čase se ukazuje, že v médiích se začaly články, kde byl Facebook problematizován, ve 

větší míře objevovat až po jeho lokalizaci do češtiny a po nárůstu uživatelů. H6.1 tedy 

přijímám. 
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4.1.1. Zodpovězení HVO1 

Jak se měnilo mediální pokrytí Facebooku českými tištěnými médii ve sledovaném 

období od září 2005, kdy je Facebook poprvé v médiích zmíněn, do července 2009? 

Výše zodpovězené otázky nám dovolují uspokojivě zodpovědět první hlavní 

výzkumnou otázku. Zkoumal jsem období, ve kterém se vyskytovaly tři zásadní 

momenty: v srpnu 2006 byl Facebook zpřístupněn i českým uživatelům, v červnu 2008 

byl lokalizován do češtiny a v červenci 2009 překonal odhadovaný počet uživatelů v ČR 

hranici jednoho miliónu. Zkoumané období tedy představovalo ranou fázi inovace, kdy 

se ustavovala znalost o inovaci a mezi jejími uživateli převažovali inovátoři, raní 

osvojitelé a raná většina (Rogers, 2003). Ukázalo se, že intenzita mediálního pokrytí 

odpovídala rostoucímu počtu uživatelů. Zpřístupnění služby v roce 2006 nevyvolalo 

očekávaný nárůst mediálního pokrytí, ten přichází až po lokalizaci Facebooku do 

češtiny v červnu 2008 se zpožděním cca šesti měsíců (leden 2009), během kterých došlo 

k významnému nárůstu počtu uživatelů. Tištěná média tedy téma nenastolovala, ale 

spíše reflektovala. 

V rané fázi znalosti o Facebooku, tedy před jeho zpřístupněním českým 

uživatelům, hrála hlavní roli v pokrývání této inovace média spadající do kategorie 

Ekonomické, politické, průmysl a podnikání a Technologie, IT a Mobilní zařízení. Tato 

média přinášela především informace o ekonomických perspektivách této inovace. 

Vedoucí zastoupení těchto dvou druhů médií pokračovalo až do června 2008, do této 

doby články z těchto médií představovaly 62% všech článků. Tyto závěry jsou 

v souladu s předchozími výzkumy mediálního pokrytí inovací, které provedl Rössler 

(2001) o šíření osobních počítačů, a Uskali (2009) na analýze slabých signálů o inovaci 

na případu Facebooku. Celostátní deníky, tedy opravdu masová média, pokrývala 

Facebook ve větší míře, až když se v českém prostředí prosadil. 

Ukázal jsem rovněž, že mediální pokrytí Facebooku v rané fázi šíření inovace, 

ve fázi znalosti, čerpalo především ze zdrojů, které byly zahraniční. Potvrzuje se tak 

Rodgersova (2003) teze, že při šíření inovace do homofilního prostředí hrají významnou 

roli právě kosmopolitní zdroje zvenčí. Spolu s Granovetterem  (1973) můžeme tyto 

zdroje označit za slabé vazby sloužící jako mosty, které poskytují expozici novým 

idejím a informacím.  

Facebook byl po celou dobu sledovaného období kladen do kontextu s dalšími 

sociálními sítěmi a službami. Počet článků, kde byl Facebook zmiňován samostatně 
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(celkem 26 %), začal růst až po lokalizaci Facebooku do češtiny a s nárůstem jeho 

uživatelů.  

Výzkum ukázal, že česká tištěná média byla ve sledovaném období k Facebooku 

jako zdroji informací zdrženlivá. Facebook jako zdroj informace zmiňované ve článku 

byl použit pouze v 4,5% všech článků, a to především v bulvárních médiích 

v souvislosti s celebritami. 

Obsahová analýza potvrdila zjištění předchozích studií (Cogan, 2005; Rössler, 

2001; Hogg, Lomicky a Hossain, 2008; Arceneaux a Schmitz Weiss, 2010) o tom, že 

média inovace pokrývají v počáteční fázi jejich šíření převážně nekriticky. V našem 

souboru představovaly články, kde byl Facebook problematizován, pouze 15%. Nejvíce 

byl Facebook problematizován v souvislosti s tématy Bezpečí a Prokrastinace. 

Problematizující články byly nejvíce zastoupeny v závěru sledovaného období a jejich 

zastoupení rostlo s tím, jak přibýval počet uživatelů.  

Na závěr této části ještě uvádím přehled rozložení článků zmiňujících Facebook 

v delším časovém období (graf č. 13). Ukazuje se, že mediální pokrytí Facebooku dále 

nabíralo na intenzitě, nicméně v roce 2012 se trend růstů počtu článků zpomalil. Křivka 

tak nápadně připomíná S-křivku šíření inovace a napovídá, že na konci roku 2012 byl 

již Facebook jako inovace široce adoptován.  

 

 

Graf č. 13: Rozložení článků zmiňujících Facebook v letech 2005 – 2012 



    

 

71 

  

4.2. Ve spojitosti s jakými tématy byl Facebook v českých tištěných 

médiích prezentován? 

 

V této části analytického oddílu se věnuji druhé hlavní výzkumné otázce. U 

každé kategorie proměnné Téma, ve spojitosti s kterým se Facebook v článcích 

objevoval, popíši následující: Četnost absolutní i relativní ve vztahu k dalším kategoriím 

v této proměnné; distribuci tématu mezi jednotlivými druhy médií, celkové vyznění a 

pokusím se analyzovat proměny zastoupení tématu v čase (k odhalení obecnějších 

trendů jsem sledoval výskyty podle čtvrtletí, poslední kvartál tedy byl zastoupen pouze 

červencem, proto je absolutní četnost v tomto kvartále vždy nižší). U některých témat 

pak uvedu pro dokreslení dobovou kontextualizaci a konkrétní výskyty. Témata budu 

v analýze řadit podle absolutní četnosti jejich výskytu. 

 

4.2.1. Aktivizmus 

Facebook je zmiňován v souvislosti s občanským aktivizmem a protesty. Je 

spojován se svoláváním demonstrací, happeningů a setkání. Tuto kategorii jsem 

v souboru identifikoval celkem 272 krát, což představuje 14,6 % všech článků. 

Tato kategorie byla nejvíce zastoupena v Celostátních denících 71%, a médiích 

spadajících do kategorie Společenské a hobby 20,2%. V médiích zařazených do 

kategorie Ekonomické, politické, průmysl a podnikání spadalo 7,7% výskytů a v 

kategorii Technologie, IT a mobilní zařízení bylo toto téma zastoupeno pouze 3 články, 

což je 1,1%.Vyznění článků ve vztahu k Facebooku ve spojitosti s tímto tématem bylo 

z 90,8% nekritické. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Aktivizmus Aktivizmus % mezi tématy v daném čtvrtletí

 

Graf č. 14: Rozložení tématu Aktivizmus v čase 
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Z grafu č. 14 lze vysledovat, že se téma Aktivizmus v souvislosti s Facebookem 

začalo objevovat až po lokalizaci Facebooku do češtiny. Největší absolutní četnost i 

zastoupení vůči dalším tématům mělo v prvním a druhém kvartále 2009. Toto téma si 

od 3. kvartálu 2008 drželo významné zastoupení v mediálním pokrytí, kdy jeho relativní 

četnost vůči ostatním tématům neklesla pod 5 % a ve druhém kvartálu 2009 dokonce 

přesáhla 20 %. Facebook byl v souvislosti s aktivizmem mediálně pokrýván hlavně 

během následujících událostí:  

 

Od ledna 2009 v souvislosti se smrti architekta Jana Kaplického a stavbou 

„blobu“, článek z Lidových novin ze 17. 1. 2009 Rejnoka postavíme i bez Kaplického73 

například obsahuje následující text: „Studenti chystají akce za blob.  Zastánci knihovny 

z řad studentů chystají manifestaci za její postavení. Iniciativa vznikla na 

serveru Facebook a k deseti tisícům příznivců se stále řadí další.“ Právo74 přináší 20. 1. 

2009 zprávu Knihovnu podpoří manifestace, která obsahuje následující text: 

„Organizátoři, komunikující prostřednictvím sítě Facebook, manifestaci plánují na 

Letné či na Mariánském náměstí.“ Celkem se jen v lednu objevilo na toto téma 33 

článků, kde je Facebook spojován s aktivizmem a manifestacemi. Výskyty pokračují i 

po celý únor.  

V dubnu 2009 se o Facebooku mluví v souvislosti s protesty proti zavření Rock 

Cafe. V květnu 2009 se v médiích objevují dvě témata, protesty proti státním maturitám 

a házení vajec na Paroubka, v obou případech je Facebook zmiňován jako prostor, kde 

se organizují protesty. Mediální pokrytí Facebooku v souvislosti s protesty proti státním 

maturitám pokračuje až do konce sledovaného období (od června do července 2009 

celkem 80 výskytů). V červnu 2009 začíná být Facebook zmiňován rovněž jako 

prostředek organizování protivládních demonstrací v Íránu a Moldavsku. V červnu se 

objevuje Facebook ještě v souvislosti s protesty proti odvolání šéfa Galerie Rudolfinum, 

Petra Nedomy.  

Z pohledu teorie domestikace (Silverstone 1996, Haddon 2006) bychom mohli 

v tomto ohledu učinit závěr, že to, jak byl Facebook médii pokrýván, ukazuje konverzi 

této služby na prostředek občanského aktivizmu.  

                                                 
73 Kerles, Marek (17. 1. 2009). Rejnoka dostavíme i bez Kaplického. Lidové noviny. s. 14., Databáze 

Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 
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4.2.2. Marketing 

Facebook je zmiňován ve vztahu k marketingovým, reklamním a propagačním 

činnostem nebo postupům. Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval celkem 239krát, 

což představuje 12,8% všech článků. 

Tato kategorie byla nejvíce zastoupena v médiích spadajících do kategorie 

Ekonomické, politické, průmysl a podnikání (78,5%) a Celostátních denících (14,3%), 

kategorie Společenské a hobby a Technologie, IT a mobilní zařízení měly zastoupení  

3,8% a 3,4%. Vyznění článků ve vztahu k Facebooku ve spojitosti s tímto tématem bylo 

z 92,4% nekritické. 

  

Graf č. 15: Rozložení tématu Marketing v čase 

Z grafu č. 15 můžeme vyčíst, že Facebook byl v souvislosti s marketingovými 

aktivitami zmiňován pravidelně od 3. kvartálu 2007. Počet výskytů má vzrůstající trend. 

Po lokalizaci Facebooku do češtiny došlo ve 3. kvartálu k výraznému nárůstu 

zastoupení tohoto tématu vůči ostatním tématům – články zmiňující Facebook ve vztahu 

k marketingovým a propagačním činnostem a postupům tvořily v této době 25% všech 

článků, kde byl Facebook zmíněn. Média, převážně EPPP, reflektovala marketingový 

potenciál Facebooku a věnovala mu čím dál více prostoru.  

První článek, zmiňující Facebook v souvislosti s tématem marketing, z 26. 6. 

2006 (Trend Marketing) jsem představil již výše. Druhý článek spojující Facebook 

s marketingovými aktivitami se objevil až o devět měsíců později 12. 3. 2007 

v Marketing & Media. Převzatý článek s nadpisem Zavřete své oči. Právě přichází 

ID:Marketing zmiňuje Facebook následovně: „Lidé se projevují na 70 milionech blogů 

                                                                                                                                               
74 ČTK (20. 1. 2009). Knihovnu podpoří manifestace. Právo. s. 11., Databáze Newton Media (citováno 

17. 4. 2013) 
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a otevřeně prozrazují svou totožnost na webových stránkách, jakými jsou například 

Facebook či Classmates (Spolužáci). Každé navštívení webové stránky, každé kliknutí a 

každá registrace představují nový kousek informace o totožnosti zákazníka. A jak 

vstupujeme do epochy širokopásmového přístupu, začínají potenciální i stávající 

zákazníci odhalovat marketérům své zájmy a názory způsobem, o němž se nám v 

minulosti ani nesnilo.“75 

 

4.2.3. Technologie síťování 

Facebook je zmiňován v souvislosti s obecným popisem užití technologií, 

technickými aspekty síťových médií a služeb a jejich funkcionalitami (kromě mobilních 

zařízení). Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval celkem 232krát, což představuje 

12,5% všech článků. Největší zastoupení měla v médiích spadajících do TIM (40, 9%) a 

pak téměř shodně v EPPP (23,8%) a CD (21,7%). Nejméně byla zastoupena v médiích 

spadajících do SH (13,6%).Vyznění článků ve vztahu k Facebooku ve spojitosti s tímto 

tématem bylo z 95,3% nekritické. 

  

Graf č. 16: Rozložení tématu Technologie síťování v čase 

Z grafu č. 16 můžeme vyčíst, že téma mělo vzrůstající tendenci v počtu 

absolutních výskytů. Za povšimnutí stojí, že články zabývající se Facebookem 

v kontextu technologií se objevovaly již před lokalizací Facebooku do češtiny. Lze 

dovodit, že média spadající do kategorie TIM (ve kterých bylo toto téma nejvíce 

zastoupeno) jsou obecně více nakloněná inovacím a novým technologiím a snaží se tyto 

novinky pokrývat (Krueger 2006). V porovnání zastoupení s ostatními tématy si toto 

téma drží poměrně vyrovnaný trend.  

                                                 
75 Cross, Richard a Rapp, Stan (12. 3. 2007). Zavřete své oči. Právě přichází ID:marketing. Marketing & 

Media. s. 8., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 
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První článek, kde jsem Facebook v souvislosti s tímto tématem identifikoval, je 

z časopisu PC World 27.4. 2007 a je opatřen nadpisem Dejte své obrázky světu! 

Facebook je zde zmíněn v souvislosti se službou Photobucket: „Pro návštěvníka Photo 

Bucket je k dispozici možnost neregistrovaného prohlížení a prohledávání snímků. Jak 

jsme už uvedli, obrázky mohou být šířeny také na jiných serverech (jako 

populární Facebook).“76 

 

4.2.4. Socializace 

Facebook je zmiňován ve vztahu k vytváření a udržování sociálních vazeb, např. 

tvorbě nových a udržování starých přátelství, partnerských vztahů. Důraz je kladen na 

sociální, a ne technologickou dimenzi. Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval 

celkem 179krát, což představuje 9,6% všech článků. Nejvíce byla tato kategorie 

zastoupena v médiích spadajících do SH (38,9%) a CD (37,1%), v EPPP a TIM byla 

zastoupena 13,7% a 10,3%. Vyznění článků ve vztahu k Facebooku ve spojitosti s tímto 

tématem bylo ze 78,9% nekritické. 

 

Graf č 17: Rozložení tématu Socializace v čase 

Z grafu č. 17 lze vysledovat, že k výraznějšímu nárůstu absolutní četnosti 

článků, kde byl Facebook zmiňován v souvislosti s tématem Socializace, došlo až po 

jeho lokalizaci do češtiny, od té doby má výskyt tohoto tématu rostoucí trend. 

V zastoupení mezi ostatními tématy narostlo toto téma hlavně v období tří měsíců těsně 

po lokalizaci do češtiny.  

                                                 
76 Bednář, Vojtěch (24. 7. 2007). Dejte své obrázky světu. PC World. s. 106., Databáze Newton Media 

(citováno 17. 4. 2013)   
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První výskyt článku, kde jsem Facebook identifikoval ve spojení se socializací, 

je již zmíněný článek z 26. 1. 2006: Students confuse police with Facebook77. Druhým 

případem byl rovněž již citovaný článek z 28. dubna 2006: Diagnóza: Přesíťování.78 

Třetí výskyt jsem zaznamenal 9. 10. 2006 v časopise 100+1 Zahraniční zajímavost: 

Život Online.79 V pořadí čtvrtý článek vyšel v časopise Professional Computing z 13.10. 

2006. Esej 2006, aneb Soumrak bohů z pera českého marketingového guru Martina 

Jaroše vtipně shrnuje události roku 2006 a Facebook je zde zmiňován v souvislosti 

s tím, že iPod mezi americkými studenty předčil v oblibě i pivo: „ještě smutnější pro 

Budweiser a další vývařovny je skutečnost, že legendární mok se musí o druhé místo 

dělit s další trapnou modernou - flirtováním na serveru facebook.com, který přitahuje 

zejména dívky.“80 

 

4.2.5. Bezpečí  

Facebook je zmiňován ve vztahu s problematikou bezpečí. Tuto kategorii jsem 

v souboru identifikoval celkem 134krát, což představuje 7,2% všech článků. Tato 

kategorie byla distribuována mezi jednotlivými druhy médii takto: CD (29,6%), TIM 

(27,4%), EPPP (23,7%) a SH (19,3%). Vyznění článků ve vztahu k Facebooku ve 

spojitosti s tímto tématem bylo  z 83,7% problematizující. 
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Graf č 18: Rozložení tématu Bezpečí v čase 

                                                 
77 Fareell, Nick (26. 1. 2006). Students confuse police with Facebook. Computer.s. 73. Databáze  

Newton Media (citováno 21. 4. 2013) 
78 Donát, Jiří (28. 4. 2006). Diagnóza: Přesíťování. Chip, s. 34. Databáze  

Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 
79 TJ. (9. 10. 2006) Život on-line. 100+1 zahraniční zajímavost. s. 8., Databáze Newton Media (citováno 

16. 4. 2013) 
80 Jaroš, Martin (13. 10. 2006). 2006, aneb Soumrak bohů. Professional Computing. s. 9., Databáze 

Newton Media (citováno 17. 4. 2013)  
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Z grafu č. 18 lze vyčíst, že absolutní zastoupení článků, kde byl Facebook 

zmiňován s tématem bezpečí, sice roste, ale relativní zastoupení má poměrně vyrovnaný 

trend, které od čtvrtého kvartálu 2007 nikdy nepřekročilo 15%. První článek (Euro 19. 

prosince 2005: Chraňte děti před kybernetickými dravci)81 jsem již zmiňoval. Tématu 

bezpečnosti se posléze dostává větší pozornosti až ve třetím kvartále 2007, kdy je 

zmíněno celkem 6krát. Například takto: 4. července 2007 zmiňují Hospodářské noviny 

Facebook se vzrůstajícím počtem zcizených účtů.82 13. srpna Právo píše, že „Hackeři 

mohou hledat důvěrné informace ve veřejně přístupných on-line profilech uživatelů… 

na blozích a na stránkách společenských sítí, jako jsou MySpace, Facebook, Hi5 nebo 

Tagged.“83 Ve stejný den magazín Prosperita zmiňuje Facebook ve článku Pozor, 

kybernetičtí zločinci útočí!.84 24. 8. 2007 zmiňuje Chip Facebook v souvislosti 

s nebezpečím phishingu a podvody souvisejícími s krádeží identity.85 10. září 2009 

Respekt v článku Nic není soukromé zmiňuje personalistu Van Allena, který musel 

odmítnout absolventku psychiatrie kvůli divokým fotkám z večírku, které nalezl na 

Facebooku.86 

 

4.2.6. Politika CZ  

Téma zahrnuje články, kde je Facebook zmiňován v souvislosti s 

představiteli českého politického prostředí. Do tématu nejsou zahrnuty demonstrace a 

protesty, které jsem řadil pod kategorii Aktivizmus.   

Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval celkem 123krát, což představuje 

6,6% všech článků. Nejvíce byla zastoupena v CD (78.9%) a SH (12,2%), v EPPP 7,3% 

a v TIM pouze 1,6%. Vyznění článků ve vztahu k Facebooku ve spojitosti s tímto 

tématem bylo z 96,7% nekritické. 

                                                 
81 In: Hempel, Jessie (19. 12. 2005). Chraňte děti před kybernetickými dravci. Euro, s. 113., Databáze  

Newton Media (citováno 15. 4. 2013) 
82 Beránek, Jan (4. 7. 2007). Na internetu nebylo nikdy nebezpečněji. Hospodářské noviny. s. 16., 

Databáze  

Newton Media (citováno 15. 4. 2013)  
83 Autor neuveden (13. 8. 2007). Hackeři kradou osobní identity. Právo. s. 12., Databáze Newton Media 

(citováno 15. 4. 2013) 
84 TZ (13. 8. 2007). Pozor, kybernetičtí zločinci útočí!. Prosperita. s. 23., Databáze Newton Media 

(citováno 15. 4. 2013) 
85 Autor neuveden (24. 8. 2007). Hrátky s myslí. Chip. s. 24., Databáze Newton Media (citováno 15. 4. 

2013) 
86 Javůrek, Adam (10. 9. 2007). Nic není soukromé. Respekt. s. 51., Databáze Newton Media (citováno 

15. 4. 2013) 
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Téma se poprvé objevuje až poměrně pozdě – 12. května 2008 v Hospodářských 

novinách v článku Čeští politici vnikli na Facebook. Zatím dva.87 Podle tohoto článku 

byli z českých politiků na Facebooku první Jan Hamáček (ČSSD) a Ondřej Liška 

(strana Zelených). Druhý výskyt tohoto tématu, opět v Hospodářských novinách, 

zmiňuje ministra zahraničí Karla Schwarzenberga a prezidenta Václava Klause spolu 

s počty jejich fanoušků (245 a 138, v porovnání s Obamou, který má podle článku v té 

době fanoušků 1 milion).88  

K masivnímu nárůstu tohoto tématu dochází ve druhém kvartálu 2009 (82 

článků). Facebook je zmiňován v souvislosti s kampaněmi českých politiků před 

červnovými volbami do Evropského parlamentu89 a velký prostor dostává Jiří Paroubek 

a ČSSD v souvislosti s vajíčkovými útoky.90   

 

Graf č. 19: Rozložení tématu Politika CZ v čase 

 

4.2.7. Celebrity 

Facebook je spojován s celebritami, jejich využíváním Facebooku a obsahy, 

které na Facebook umístily. 

Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval celkem 119krát, což představuje 

6,4% všech článků. Nejvíce byla zastoupena v CD (70,6%) a SH (24,4%) zastoupení 

                                                 
87 Kottasová, Ivana a Kubita, Jan (12. 5. 2008). Čeští politici vnikli na Facebook. Zatím dva. Hospodářské 

noviny. s. 2., Databáze Newton Media (citováno 15. 4. 2013) 
88 Kubita, Jan (17.6. 2008). Ministr Schwarzenberg vnikl na stánky pro mladé. Hospodářské noviny. s. 5., 

Databáze Newton Media (citováno 15. 4. 2013) 
89 Např. článek zmiňující kampaň kandidáta ODS Edvarda Kožušníka: Buchert, Viliam (23. 5. 2009). 

Volby bude vyhrávat internet. Mladá fronta DNES. s. 12., Databáze Newton Media (citováno 15. 4. 2013) 
90 Např.: Valášková Marie (27. 5. 2009). Vajíčkové útoky ČSSD ve volbách neublíží, říkají experti. 

Hospodářské noviny. s. 2. nebo Kratochvíl, Bedřich a Kolina Josef (29. 5. 2009) ČSSD nechápe, jak 

funguje Facebook. Lidové noviny. s. 2., Databáze Newton Media (citováno 15. 4. 2013) 
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v EPPP představovalo pouze 4,2% a v TIM 0,8%. Vyznění článků ve vztahu 

k Facebooku ve spojitosti s tímto tématem bylo  z 89,1 % nekritické. 

Téma mělo vzrůstající tendenci výskytu hlavně ke konci sledovaného období, 

kdy se Facebook stal vděčným zdrojem pro periodika bulvárního zaměření. Příklady 

jsem uváděl již výše.  

 

Graf č. 20: Rozložení tématu Celebrity v čase 

 

4.2.8. Web 2.0 a Stará vs. Nová média 

Facebook je v článku spojován s konceptem Web 2.0 nebo jako příklad tzv. 

Nových médií, případně je popisováno, zda a proč do těchto kategorií spadá.  

Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval celkem 99krát, což představuje 5,3% 

všech článků. Nejvíce byla tato kategorie zastoupena v EPPP (40,4%) a v TIM  

(37,4%). V CD bylo identifikováno 14,1% výskytů a v SH 8,1%. Vyznění článků ve 

vztahu k Facebooku ve spojitosti s tímto tématem bylo z 94,9 % nekritické. 

 

Graf č. 21: Rozložení tématu Web 2.0 a Stará vs. Nová média v čase 
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Z grafu č. 21 můžeme vysledovat klesající tendenci zastoupení tohoto tématu. 

S tím, jak se Web 2.0 služby stávaly čím dál více běžnou součásti každodennosti, 

snižovala se potřeba je tématizovat. První článek, který Facebook vztahoval přímo 

k tématu Web 2.0, jsem identifikoval v článku Velká reklamní a sociální revoluce 

uveřejněném v IT magazínu biz 8. září 2006. Článek nastoluje téma Web 2.0 popisem 

jeho geneze a definice: „Internet nefunguje jako klasické médium. Publikaci zde 

nahrazuje participace, jak popisuje na svých stránkách internetový vizionář Tim 

O’Reilly. Ten se na Harvardu v roce 1975 zabýval ve své závěrečné práci Platónem, 

aby o téměř třicet let později představil veřejnosti svůj koncept internetu, který 

pojmenoval web 2.0. Vidí jej jako platformu, na které se budou podílet všichni uživatelé 

internetu. Pokud mluví o „kolektivní moudrosti“, pak nechává zřejmě stranou 

nesmyslné a velmi jemně řečeno nezralé příspěvky v mnoha diskusních fórech, ale myslí 

zejména na otevřenou encyklopedii Wikipedia, která - tvořena běžnými uživateli - má již 

dnes více hesel než kterákoli jiná encyklopedie na světě. Celosvětová síť se neustále 

posouvá dál, a to nejen v multimediálních možnostech, ale i v samotných konceptech. 

Internetové deníky, tzv. blogy, nahrazují běžné osobní stránky a největší publicitu 

vzbuzují projekty, které vytvářejí komunity - jako jsou třeba Facebook nebo 

MySpace.“91 Nejvíce se Facebook v souvislosti s tímto tématem v článcích objevoval na 

konci roku 2007 a v první půli 2008. Ivan Pilný si v Euru v srpnu 2008 všímá nárůstu 

nových pojmů v článku Obohacujeme slovník?: „V poslední době se roztrhl pytel s 

novými pojmy v technologiích. Web 2.0, wiki, avatar a další. Čeština pro ně zatím nemá 

ekvivalent, textové editory je nemilosrdně podtrhávají. Jiné dávno zdomácněly.“92 A 

Facebook pak zmiňuje v souvislosti s widgety. Článek z října 2008 v časopise Technik, 

který shrnuje zprávu na technologie zaměřené konzultantské společnosti Gartner Svět 

podle Gartnerů: Hype cyklus 2008, čili technologické šlágry letošního roku naznačuje 

opadající zájem o koncept Web 2.0 a jeho další vývoj: „Ačkoli Web 2.0 nyní vstupuje do 

“údolí deziluze a rozčarování“, objeví se během dvou let jeho transformační dopad, jak 

budou firmy neustále získávat další a další zkušenosti a úspěchy jak s technologiemi, tak 

kulturními hledisky a důsledky… platformy pro »sociální computing«, následovníci 

fenomenálního úspěchu zákaznicky zaměřených stránek »společenského síťování«, jako 

představují např. MySpace či Facebook, zkoumají firmy úlohu těchto stránek, jejich 

                                                 
91 Hloušek, Kristián (8. 9. 2006). Velká reklamní a sociální revoluce. Biz. s. 26., Databáze Newton Media 

(citováno 17. 4. 2013)  
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ekvivalentů na podnikové úrovni, které by měly hrát důležitou roli v prostředí budoucí 

spolupráce.“93  

 

4.2.9. Politika zahraniční 

Facebook je spojován s politickými aktivitami zahraničních politiků a 

politických orgánů a hnutí. 

Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval celkem 99krát, což představuje 5,3% 

všech článků. Nejvíce byla tato kategorie zastoupena v CD (68,7%) a v SH (17,2%). 

V EPPP bylo identifikováno 13,1% výskytů a v TIM 1%. Vyznění článků ve vztahu 

k Facebooku ve spojitosti s tímto tématem bylo z 94,9% nekritické. 

O Facebooku se v rámci tohoto tématu mluvilo hlavně v druhém kvartálu 2009, 

a to v souvislosti s povstáními na Středním Východě, zejména Íránu. Např.: „Podstata 

síly lidu zůstává sice stále stejná, ale dějiny přinášejí s každou novou kapitolou nějaký 

nový prvek. Letošní íránská inovace spočívá v použití nejnovějších informačních a 

komunikačních technologií. Detaily o místě demonstrací, taktice a sloganech se šířily 

přes Twitter, Facebookem a pomocí esemesek. Videoklipy z demonstrací a střelby byly 

posílány na YouTube a další webové stránky, odkud se mohly dostat za hranice a odtud 

byly vysílány zase zpátky do země. Digitální David bojuje s klerikálním Goliášem.“94 a 

článek v Hospodářských novinách Případ Írán aneb technologie ve službách vlád: „… 

Druhým krokem k internetové převaze vlády má být „eliminace zdrojů“. Díky tomu, že 

íránská vláda má celou technologii místního internetu pod palcem, je schopna efektivně 

dohledávat autory „závadných“ článků, fotek a videí na nejrůznějších blozích či 

webech. To také činí a dotyčné zatýká, jenže zjistit jakákoliv čísla je zřejmě nemožné. 

Může to vypadat jako vtip, zatýkání pro blogování, jenže íránským parlamentem zrovna 

prochází zákon, jenž by blogerům šířícím závadné myšlenky nadělil i trest smrti. Třetím 

krokem je nasazení provokatérů a vládou placených zdrojů, které vydávají „revoluční“ 

zprávy na Twitteru, Facebooku a Youtube, kde se nejvíce šíří novinky z Íránu. Cílem je 

                                                                                                                                               
92 Pilný, Ivan ( 18. 8. 2008). Obohacujeme slovník?. Euro. s. 23., Databáze Newton Media (citováno 17. 

4. 2013) 
93 Pev (8. 10. 2008). Svět podle Gartnerů: Hype cyklus 2008, čili technologické šlágry letošního roku. 

Technik. s. 10., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 
94 Ash, Timothy (22. 6. 2009). Vítejte v nové politice. Respekt. s. 62., Databáze Newton Media (citováno 

17. 4. 2013) 
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vyprovokovat íránské zdroje, případně mást a diskreditovat zahraniční média, která 

omylem převezmou zjevně falešnou zprávu…“95  

 

Graf č. 22: Rozložení tématu Politika Zahraniční v čase 

 

4.2.10. Facebook 

Ústředním tématem článku je Facebook jako fenomén, slovo Facebook se 

vyskytuje v nadpise. Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval celkem 82krát, což 

představuje 4,4% všech článků. Nejvíce byla tato kategorie zastoupena v EPPP (36,6%) 

a v CD (30,5%). V SH bylo identifikováno 20,7% výskytů a v TIM 12,2%. Vyznění 

článků ve vztahu k Facebooku ve spojitosti s tímto tématem bylo  z 80,5% nekritické. 

 

Graf č. 23: Rozložení tématu Facebook v čase 

 

První výrazný nárůst článků věnujících se Facebooku můžeme zaznamenat ve 

druhém a třetím kvartálu roku 2007. Facebook je zmiňován jako hlavní téma díky 

enormnímu růstu uživatelů a umožnění vývoje aplikací třetím stranám – Facebook na 

vzestupu,96 Facebook se líbí,97 Facebook roste.98 Ve třetím čtvrtletí pak díky tomu, že 

                                                 
95 Zandl, Patrick (25. 6. 2009). Případ Írán and technologie ve službách vlád. Hospodářské noviny. s. 21., 

Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013)   
96Autor neuveden (26. 7. 2007). Facebook na vzestupu. Ekonom. s. 13., Databáze Newton Media 

(citováno 17. 4. 2013) 
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ve Velké Británii porazil v oblíbenosti MySpace a investici Microsoftu: Facebook 

překonal MySpace,99 Microsoft ve Facebooku,100 Bez Facebooku ani ránu, Myspace už 

není in.101 Zajímavý je článek z prosince 2007, Facebook do Evropy, kde je Facebook 

zmiňován v souvislosti s dalším šířením: „Americká komunitní platforma Facebook má 

podle slov svého šéfa pro zahraniční obchod Neta Jacobsona namířeno do Evropy, 

spekuluje se mj. o Německu. Start je naplánován na první nebo druhé čtvrtletí 

2008…“102 Lokalizace do národních jazyků zde není zmíněna, ale vzhledem k tomu, že 

Facebook byl v té době již v Evropě dostupný, měl autor na mysli nejspíše právě toto – 

lokalizace poté v daném období opravdu proběhla. Zajímavé je rovněž to, že v této době 

je Facebook jako téma zmiňován hlavně ekonomickými a marketingovými periodiky. 

Další růst článků, věnujících se Facebooku jako fenoménu jsem posléze zaznamenal až 

po lokalizaci do češtiny a výrazném nárůstu českých uživatelů.  

 

4.2.11. Business 

Facebook je zmiňován v souvislosti s obchodními aktivitami, řízením firmy, HR 

a náborovou problematikou, pod toto téma nejsou zahrnuty Marketing a Investice, pro 

které jsem vyčlenil vlastní téma. 

 

Graf č. 24: Rozložení tématu Business v čase 

                                                                                                                                               
97Autor neuveden (2. 8. 2007). Facebook se líbí. Ekonom. s. 49., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 

2013) 
98 Autor neuveden (6. .8. 2007). Facebook roste. Strategie. s. 12., Databáze Newton Media (citováno 17. 

4. 2013) 
99 Fri (8. 10. 2007). Facebook překonal Myspace. Marketing & Media. s. 10., Databáze Newton Media 

(citováno 17. 4. 2013) 
100 Sch (29. 10. 2007). Microsoft ve Facebooku. Marketing & Media. s. 9.,  Databáze Newton Media 

(citováno 17. 4. 2013) 
101 Nýdrle, Michal (21. 11. 2007). Bez Facebooku ani ránu, MySpace už není in. Trend marketing. s. 44., 

Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 
102 Sch (17. 12. 2007). Facebook do Evropy. Marketing & Media. s. 9.,  Databáze Newton Media 

(citováno 17. 4. 2013) 
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Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval celkem 64krát, což představuje 3,4% 

všech článků. Nejvíce byla tato kategorie zastoupena v EPPP (57,8%) a v CD (18,8%). 

V TIM bylo identifikováno 14,1% výskytů a v SH 9,4%. Vyznění článků ve vztahu 

k Facebooku ve spojitosti s tímto tématem bylo  z 93,8% nekritické. Z rozložení článků 

nemohu vyvodit žádné závěry.  

 

4.2.12. Investice 

Facebook je ve článcích zmiňován ve spojitosti s přílivem kapitálu do 

Facebooku. 

 Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval celkem 59krát, což představuje 3,2% 

všech článků. Nejvíce byla tato kategorie zastoupena v CD (42,4%) a v EPPP         

(32,2%). V SH bylo identifikováno 15,3% výskytů a v TIM 10,2%. 

Vyznění článků ve vztahu k Facebooku ve spojitosti s tímto tématem bylo  

z 96,6% nekritické. Z grafu č. 25 lze vyčíst výrazné zastoupení tohoto tématu 

v počáteční fázi šíření znalosti o Facebooku, což odpovídá předchozím zmíněným 

studiím. Zastoupení tohoto tématu trvale klesá až pod 3% (3. čtvrtletí 2008). V 

absolutních číslech je Facebook nejvíce zmiňován v závěru roku 2007, a to s odkupem 

1,6% Facebooku Microsoftem.  

 

Graf č. 25: Rozložení tématu Investice v čase 

 

4.2.13. Mobilní technologie 

Facebook je zmiňován ve vztahu k přenosným zařízením, specifickým využitím 

a funkcionalitám těchto technologií. 

Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval celkem 55krát, což představuje 3% 

všech článků. Tato kategorie byla distribuována mezi jednotlivými druhy médii takto: 
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TIM 36,4%, CD a EPPP shodně 25,5%, a SH 12,7%. Vyznění článků ve vztahu 

k Facebooku ve spojitosti s tímto tématem bylo ve všech případech nekritické. 

 

Graf č. 26: Rozložení téma Mobilní technologie v čase 

 

Facebook se poprvé v souvislosti s mobilními zařízeními objevuje v prvním 

čtvrtletí 2007 a absolutní četnost těchto článků měla ve sledovaném období vzrůstající 

trend. Rok 2007 byl podle serveru Lupa.cz103 v souvislosti s mobilním internetem 

považován za rok zlomu, kdy v celosvětovém průměru počet přístupů k internetu 

z mobilních zařízení převýšil počet přístupů z PC. Facebook je v tomto období 

v článcích zmiňován právě s mobilním internetem, např. druhý článek, který jsem 

v souvislosti s tímto tématem identifikoval: Mobily jsou šancí pro internet. „…Mobilní 

telefony se mohou stát platformou, která umožní další rozvoj serverů typu Facebook, 

MySpace a Linkedln. „Okamžitá komunikace kdykoliv kdekoliv - to je velký obchod,“ 

domnívá se Roger Wood. Helio, mobilní virtuální síť, vlastněná SK Telecom a 

Earthlink, byla první, která přišla se službou MySpace Mobile. Byl to základní kámen 

marketingové strategie, která uvedla Helio jako vynález spojující přátele. „Více než 

70% uživatelů Helio využívají MySpace ve svých mobilech,“ říká mluvčí projektu Rick 

Heineman. Ale jak dodává, „je to více komunikační nástroj než uživateli vytvářený 

obsah“. Helio měl v prosinci 70 tisíc uživatelů a na počátku roku se očekával jejich 

nárůst na sto tisíc.“104 Od roku 2008 dochází k téměř automatické zmínce Facebooku 

s každým novým mobilním telefonem.  

 

                                                 
103 PETERKA, Jiří. Mobil a Internet: přátelé nebo protivníci?. Lupa.cz [online]. 23.9.2008 [cit. 2013-05-

05]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/mobil-a-internet-pratele-nebo-protivnici/  
104 Cep (3. 4. 2007). Mobily jsou šancí pro internet. Marketing magazine. s. 47., Databáze Newton Media 

(citováno 17. 4. 2013)   

http://www.lupa.cz/clanky/mobil-a-internet-pratele-nebo-protivnici/
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4.2.14. Obama 

Jedná se o články, které kladly Facebook do souvislosti s americkým 

prezidentem, jeho aktivitami a výstupy. Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval 

celkem 30krát, což představuje 1,6% všech článků. Nejvíce byla tato kategorie 

zastoupena v CD (50%) a v EPPP (36,7%). V SH bylo identifikováno 13,3% výskytů a 

v TIM nebyl Facebook v souvislosti s Obamou zmíněn ani jednou.  

Vyznění článků ve vztahu k Facebooku ve spojitosti s tímto tématem bylo 

z 96,7% nekritické. Objevil se pouze jeden článek, který Facebook ve vztahu 

k Obamovi problematizoval. V souvislosti s Obamou byl Facebook zmiňován zejména 

během prezidentských voleb a poté, co je v listopadu 2008 Obama vyhrál. Příkladem je 

článek z 22. prosince 2008 z E15 Událost roku 2008: Barack Obama americkým 

prezidentem z vůle médií, kde se píše: „…Milníkem na cestě k Bílému domu se staly 

Obamovy osobní stránky na Facebooku a MySpace, stejně jako hodiny natočených 

videozáznamů z předvolebních setkání a reklamní spoty umístěné na serveru YouTube. 

Obama se zároveň stal průkopníkem v používání nových způsobů komunikace s 

voliči.“105 

 

Graf č. 27: Rozložení tématu Obama v čase 

 

4.2.15. Zuckenberg  

Facebook je v článku zmiňován v souvislosti se svým zakladatelem Markem 

Zuckenbergem. Zuckerberg by mohl být zařazen pod celebrity, ale vzhledem k jeho 

vztahu k Facebooku jsem se rozhodl pro jeho kódování do vlastní kategorie.  

 Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval celkem 29krát, což představuje 1,6% 

všech článků. Nejvíce byla tato kategorie zastoupena v CD (72,4%) a v EPPP (17,2%). 

V TIM bylo identifikováno 6,9% výskytů a v SH byl jeden výskyt, což je 3,4%. 

                                                 
105 Chalupa, Radek (22. 12. 2008). Událost roku 2008: Barack Obama americkým prezidentem z vůle 

médií.  E15. s. 12., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 
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 Vyznění článků ve vztahu k Facebooku ve spojitosti s tématem Zuckenberg bylo 

ve všech případech nekritické. 

 

Graf č. 28: Rozložení tématu Zuckenberg v čase 

 

Články v této kategorii zmiňovaly Zuckerberga až s rostoucím úspěchem 

Facebooku, a to v souvislosti s jeho zbohatnutím, průnikem mezi dolarové miliardáře, 

zchudnutím, případně se objevovaly jako medailony v době jeho narozenin. Např.: 

Mladý, drzý a bohatý;106 Facebook: Jak chudý student ke štěstí přišel;107 Nejmladšímu 

miliardáři je 23 let;108 Krize sebrala Zuckenbergovi titul.109 

 

4.2.16. Prokrastinace 

Facebook je zmiňován s neúčelnou zahálkou a kontraproduktivním odkládáním 

důležitých činností a úkolů – prokrastinací. 

 Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval celkem 22krát, což představuje 1,2% 

všech článků. Tato kategorie byla nejvíce zastoupena v CD (72,7%) a shodně po 13,6% 

v TIM a SH, v EPPP nebyl ani jeden výskyt. 

 Vyznění článků ve vztahu k Facebooku ve spojitosti s tímto tématem bylo 

z 81,8% problematizující. 

                                                 
106 HB a bb (29. 10 .2007). Mladý drzí a bohatý. Hospodářské noviny. s. 25., Databáze Newton Media 

(citováno 17. 4. 2013) 
107 Jaroš, Martin (15. 11. 2007). Facebook: Jak chudý student ke štěstí přišel. Professional Computing. s. 

9., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 
108 Horká Jana, Baumbruková Jana (7. 3. 2008). Nejmladšímu miliardáři je  23 let. Hospodářské noviny. 

s.20., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013)   
109 Beránek, Jan (13. 3 2009). Krize sebrala Zuckenbergovi titul. Hospodářské noviny. s. 16., Databáze 

Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 



    

 

88 

  

  

Graf č. 29: Rozložení tématu Prokrastinace v čase 

 

Nárůst článků s tímto tématem můžeme sledovat až ke konci sledovaného 

období, kdy je již Facebook více rozšířen mezi českou populací. Poprvé se toto téma 

objevuje v listopadu 2007 v článku s výmluvným titulkem Co dělat, když se vám nechce 

dělat?110 Příkladem z pozdního období může být série článků otištěných v týdnu od 14. 

7. 2009, které všechny čerpaly ze zprávy ČTK.: Češi v práci? Brouzdají po netu a hrají 

hry;111 Zaměstnanci tráví pětinu pracovní doby zábavou;112 Češi se místo práce baví na 

síti;113 Práce v Česku? Pětinu času sedíme u Facebooku;114 Zaměstnanci tráví až pětinu 

pracovní doby zábavou;115 Pětinu pracovní doby se Češi baví.116 Článek v Blesku a  

poslední dva zmíněné články obsahovaly shodně tento text: „… Letošní prim drží 

sociální sítě typu Facebook. Vzhledem k tomu, že na nejpopulárnější světové síti má 

profil už přes milion Čechů, tráví tam čas i drtivá většina zaměstnanců v kancelářských 

profesích. Online hry hraje přes 70 procent všech hráčů v pracovní době. Kvůli hraní 

her v pracovní době a brouzdání po internetu musely desítky lidí opustit například 

kopřivnickou Tatru nebo ostravský magistrát.“ 

 

 

                                                 
110 Černý, Petr (30. 11. 2007). Co dělat, když se vám nechce dělat. Biz. s. 12., Databáze Newton Media 

(citováno 17. 4. 2013) 
111 ČTK, pes (14. 7. 2009). Češi v práci? Brouzdají na netu a hrají hry. Blesk. s . 10., Databáze Newton 

Media (citováno 17. 4. 2013) 
112 ČTK (14. 7. 2009). Zaměstnanci tráví pětinu pracovní doby zábavou. E15. s . 4., Databáze Newton 

Media (citováno 17. 4. 2013) 
113 Keményová, Zuzana (14. 7. 2008). Češi se místo práce baví na síti. Hospodářské noviny. s. 16., 

Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 
114 Novotný, Pavel (14. 7. 2009). Práce v Česku_ Pětinu času sedíme u Facebooku. Mladá fronta DNES. 

s. 1., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 
115 Zr (14. 7. 2009). Zaměstnanci tráví až pětinu pracovní doby zábavou. Právo. s. 15., Databáze Newton 

Media (citováno 17. 4. 2013) 
116 ČTK (17. 7. 2009). Pětinu pracovní doby se Češi baví. Lidové noviny. s. 17., Databáze Newton Media 

(citováno 17. 4. 2013) 
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4.2.17. Identita 

Facebook je zmiňován v souvislosti s identitou jedince na síti, jsou zmiňovány 

dopady a proměny identity jako důsledek užívání Facebooku. 

 Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval celkem 12krát, což představuje 0,6% 

všech článků. Polovina článků v této kategorii se nacházela v CD, jedna třetina v SH a 

po jednom výskytu (8,3%) bylo v TIM a EPPP.  

 Vyznění článků ve vztahu k Facebooku ve spojitosti s tímto tématem bylo 

ze 41,7% problematizující. 

  

Graf č. 30: Rozložení tématu Identita v čase 

 

4.2.18. Žurnalistika  

Facebook je prezentován v souvislosti s novinářskou profesí a postupy. 

 Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval celkem 8krát, což představuje 0,4% 

všech článků. 4 články byly identifikovány v EPPP, 3 v CD  a 1 v SH. Pouze jeden 

článek z 8 vyzníval ve vztahu k Facebooku problematicky.  

Prvním identifikovaným článkem, který zmiňuje Facebook v souvislosti 

s novinářskými postupy, je článek Novináři přišli na chuť blogům, kde je Facebook 

zmiňován takto:117 „Při tvorbě zpráv a reportáží se už novináři nespoléhají jen na 

tiskové agentury či osobní zkušenosti. K vyhledávání námětů a informací stále častěji 

využívají blogy… Přes tři čtvrtiny reportérů vnímají blogy jako pomocný nástroj při 

vymýšlení zpráv a reportáží, téměř 70 procent reportérů pravidelně kontroluje bloglist a 

jeden je čtyř reportérů (27,7%) má rovněž svůj vlastní blog. Populární jsou i různé 

komunitní stránky (například YouTube, FaceBook, MySpace), které alespoň jednou 

měsíčně navštíví 44 procent novinářů. Svoji vlastní komunitní stránku má jeden z pěti 

(16,3%) reportérů. ‚Blogy hrají mnohem významnější roli při předávání informací 

čtenářům a také novinářům a mohou výrazně změnit média a komunikační prostředí,‘ 
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poznamenal Aaron Kwittken, CEO společnosti Euro RSCG Magnet k výsledkům 

obdobné studie, kterou kdysi prováděla společnost Euro RSCG Magnet ve spolupráci s 

Kolumbijskou univerzitou. Za vyhledávání senzací na blogu se novináři nestydí. 

Naopak. Téměř polovina (47,5%) reportérů přiznává, že jsou „lovci“ zajímavostí právě 

na blozích. Více než polovina říká, že blogy mají významný dopad na tón a zaměření 

jejich zpráv.“ Primární pozornost je tedy věnována blogům, ale je zde zmíněn i 

potenciál Facebooku, jako zdroje informací.  Přímo na Facebook jako nástroj měnící 

novinářskou praxi je upozorňováno například v článku Česká média objevují Ameriku 

z 24. června 2009 v E15: „Předvolební vajíčková kanonáda způsobila malou revoluci. 

Šlo o revoluci v českých médiích. Novináři v Česku v souvislosti s vrhači vajíček 

zaregistrovali nový zdroj informací, který západní média běžně využívají – sociální sítě, 

konkrétně Facebook a Twitter. Tyto servery mohou posloužit jako rychlý a často 

neocenitelný zdroj informací. V tomto ohledu tuzemská média teprve začala „objevovat 

Ameriku“. Například díky Twitteru lze zjistit některé informace dříve, než je vydají či 

vůbec zaregistrují agenturní sítě…“118 

  

Graf č. 31: Rozložení tématu Žurnalistika v čase 

 

4.2.19. Univerzita 

Facebook je zasazen do souvislosti s univerzitním prostředím a akademickým 

výzkumem. Tuto kategorii jsem v souboru identifikoval celkem 4krát, což představuje 

0,3% všech článků. Články byly identifikovány v EPPP a jeden v SH. Všechny byly 

nekritické.  

                                                                                                                                               
117 Kramešová, Iveta (28. 1. 2008). Novináři přišli na chuť blogům. Strategie. s. 44., Databáze Newton 

Media (citováno 17. 4. 2013) 
118 Morávek, Daniel (24. 6. 2009). Česká média objevují Ameriku. E15. s. 23., Databáze Newton Media 

(citováno 17. 4. 2013) 
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Graf č. 32: Rozložení tématu Univerzita v čase 

 

Prvním článkem, kde je zmíněna reflexe Facebooku na akademické půdě, je 

článek z 15. prosince 2008 uveřejněný ve Strategii Sociální marketing na akademické 

půdě, kde je zmiňována také mnou uváděná Danah Boyd: „Marketing měl s 

akademickou obcí vždy složitý vztah. Vzestup sociálních médií a jejich transformativní 

vliv na digitální marketing ovšem dodal nový popud k přehodnocení tohoto vztahu: je 

potřeba porozumět tomu, jak lidé vytvářejí sítě, ovlivňují jeden druhého a organizují se 

v rámci online komunit. … Brian Butler ukazuje funkci velikosti sítě a vyvozuje, že velký 

počet přihlášených není zárukou dalšího růstu. Více členů znamená také více ztrát, tím 

je možno například vysvětlovat stagnaci MySpace a kontinuální explozivní 

růst Facebooku. Marketéři zkoumají nové sociální platformy a tento výzkum je 

upozorněním, že příliš rychlý vzrůst sítě s sebou také nese určitá negativa. Ovšem 

nejkontroverznějšími postavami v oblasti sociálních sítí jsou Danah Boydová, zvláště 

díky práci srovnávající uživatele MySpace a Facebooku a upozorňující na třídní rozdíly, 

a Clay Shirky, jehož kniha „Here Comes Everybody“ (Všichni za všechny) vysvětluje, 

jak se lidé sdružují online pro dosažení vzájemně prospěšných cílů.“119 Dalším 

zajímavým příkladem je článek V čem se skrývají rizika výzkumu? z Trend marketingu, 

uveřejněný 27. ledna 2009, kde je problematizováno využívání internetu jako zdroje dat 

a jeho omezení: „…Iluze o všudypřítomnosti dat vychází z podstaty našeho 

informačního věku a o to je nebezpečnější… Vnímání internetu jako výzkumné reality se 

omezuje spektrem života naší cílové skupiny pouze na určitou dimenzi, i když ne 

nepodstatnou. Příkladem může být výzkum, který realizovala ve Spojených státech 

University of Georgia… S odkazem na to, že výběr probíhal rychle a neproblematicky, 

autoři závěrem kriticky konstatovali, že narcisisté využívají Facebook jako platformu 

pro self-promotion.... Takovým zobecněním (navíc hodnotícím) tak komplexního 

systému, jakým lidský život je, se připravujeme o barevnost emocionálního a 
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racionalizovaného světa lidí. Rozumíme tak pouze jedné ze sad sebevyjadřování, a to 

technologicky podmíněné a určené pro neviditelné publikum. Internet je skvělý nástroj. 

Můžeme jej použít jako rekrutační navigátor nebo jako součást širší baterie výzkumných 

metod. Není ale totalitou…“120 Právě z dat získaných na Facebooku vycházel i výzkum, 

který je zmiňován 29. dubna 2009 v A2 ve článku Hudba, po které zblbnete: „Chytře 

vyhlížející zprávy, ve kterých se z přísně vědeckých pozic přistupuje k široce atraktivním 

popkulturním tématům, si vždycky vynutí velkou mediální pozornost. Nelze se proto 

divit, že virální informační bomba, kterou nedávno vypustil do světa pětadvacetiletý 

Virgil Griffith, způsobila před pár týdny mezi hudebními komentátory takový povyk. 

Absolvent jednoho z nejrespektovanějších výzkumných středisek planety, Kalifornského 

technologického institutu, ve svém chytlavě nazvaném projektu Music that 

MakesYouDumb („Hudba, po které se hloupne“) porovnal pomocí údajů 

na Facebooku hudební preference studentů vybraných univerzit s jejich výsledky ve 

standardizovaném testu (SAT), který vyplňují v rámci přijímacích zkoušek na vysokou 

školu. A vytvořil sofistikovaný graf, který mj. ukazuje, jaké hudbě holdují géniové a 

jakou muziku rádi blbci (v souboji univerzit ostatně zvítězil – jak jinak – Griffithův 

domovský Caltech)…“ Autor článku, Aleš Stuchlý se posléze zamýšlí: „Skutečně se 

tento šikovný chlapec domnívá, že všichni američtí vysokoškoláci odhalují své hudební 

zájmy na Facebooku? A i kdyby, nemůže opomenout známý fakt, že mnozí studenti se 

prostřednictvím této populární komunitní sítě jednoduše vytahují nebo v rámci 

univerzitního prostředí soupeří se spolužáky. Ve svém poněkud rasistickém příspěvku – 

při pohledu na graf je jasné, že hudba pro chytré tu znamená „bílá“ hudba, zatímco těm 

méně bystrým lahodí hudba „černá“ – navíc autor vědomě slučuje dvě věci: korelaci 

(vzájemný vztah) a kauzalitu (příčinnost). Jinými slovy: z pouhé korelace přece ještě 

nevyplývá kauzalita.“ 

                                                                                                                                               
119 Singh, Shiv a Strnad, Zdeněk (15. 12. 2008). Sociální marketing na akademické půdě II. Strategie. s. 

39., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 
120 Hollarová, Kateřina (27. 1. 2009). V čem se skrývají rizika výzkumu. Trend marketing. s. 42., 

Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 
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5. Závěr 
 

V této práci jsem zkoumal, jak česká tištěná média psala o Facebooku v letech 

2005 až 2009. Východiskem pro uchopení a zasazení zkoumaného problému byla 

především teorie šíření inovací. Tuto teorii jsem popsal v první části. Ukázal jsem, že 

Facebook můžeme považovat za inovaci, a to na sítích založenou. Dále jsem se zabýval 

vztahem médií a reality, kde jsem vycházel ze sociálně konstruktivistického pohledu. 

Rozebrána byla role médií při šíření inovací a rovněž jsem prezentoval předchozí 

výzkumy na podobné téma. 

Teoretický rámec mi umožnil formulovat výzkumné otázky i ohraničit 

zkoumané období. Za pomoci obsahové analýzy jsem sledoval období od září 2005 do 

července 2009. Toto období můžeme označit za ranou fázi šíření Facebooku v českém 

prostředí. Jednalo se o období od první zmínky o Facebooku ve sledovaných médiích až 

po období, kdy počet uživatelů Facebooku v České republice dosáhl přibližně 1 miliónu.  

Výzkumné otázky se ptaly, jak a zda se ve sledovaném období měnilo mediální 

pokrytí Facebooku českými tištěnými médii a s jakými tématy byl Facebook v těchto 

médiích spojován.  

První hlavní výzkumnou otázku pomohly zodpovědět otázky vedlejší. Ukázalo 

se, že výskyt článků zmiňujících Facebook kopíroval růst počtu uživatelů v ČR. 

Zpřístupnění Facebooku v ČR v roce 2006 nevyvolalo očekávaný nárůst mediálního 

pokrytí, ten přichází až po lokalizaci Facebooku do češtiny v červnu 2008 se zpožděním 

cca šesti měsíců (leden 2009), kdy došlo i k významnému nárůstu počtu uživatelů. 

Tištěná média tedy téma nenastolovala, ale spíše reflektovala.  

V rané fázi znalosti o Facebooku, hrála hlavní roli v pokrývání této inovace 

média spadající do kategorie Ekonomické, politické, průmysl a podnikání a Technologie, 

IT a Mobilní zařízení. Články se zpočátku zaměřovaly především na ekonomické 

perspektivy této inovace – marketing a investice. Vedoucí zastoupení těchto dvou druhů 

médií pokračovalo až do června 2008, do této doby články z těchto médií představovaly 

62% všech článků. Tyto závěry jsou v souladu s předchozími výzkumy mediálního 

pokrytí inovací. Celostátní deníky, tedy opravdu masová média, pokrývala Facebook ve 

větší míře až když se v českém prostředí prosadil. 

Ukázal jsem rovněž, že mediální pokrytí Facebooku v rané fázi šíření inovace 

vycházelo ze zahraničních zdrojů. Potvrdily se tak Rodgersovy (2003) a Granovetterovy 
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(1973) teze, že při šíření inovace do homofilního prostředí hrají významnou roli právě 

kosmopolitní zdroje zvenčí.  

Facebook byl po celou dobu sledovaného období kladen do kontextu s dalšími 

sociálními sítěmi a službami. Počet článků, kde byl Facebook zmiňován samostatně 

(celkem 26%), začal růst až po lokalizaci Facebooku do češtiny a s nárůstem jeho 

uživatelů.  

Výzkum ukázal, že česká tištěná média byla ve sledovaném období k Facebooku 

jako zdroji informací zdrženlivá. Facebook jako zdroj informace zmiňované ve článku 

byl použit pouze v 4,5% všech článků, a to především v bulvárních médiích 

v souvislosti s celebritami. 

Obsahová analýza potvrdila zjištění předchozích studií (Cogan, 2005; Rössler, 

2001; Hogg, Lomicky a Hossain, 2008; Arceneaux a Schmitz Weiss, 2010) o tom, že 

média inovace pokrývají v počáteční fázi jejich šíření převážně nekriticky. 

Problematizující články byly nejvíce zastoupeny v závěru sledovaného období a jejich 

zastoupení rostlo s tím, jak přibýval počet uživatelů.  

Druhá hlavní výzkumná otázka se zabývala tematickými rámci, ve kterých byl 

Facebook ve zkoumaných médiích zmiňován. Ukázalo se, že ve sledovaném období byl 

Facebook nejčastěji prezentován v souvislosti s aktivizmem, kdy byl zmiňován jako 

prostředek pro svolávání a šíření informací o protestních aktivitách a demonstracích. 

Česká tištěná média také v tomto období odhalila a zvýznamňovala marketingový 

potenciál Facebooku. Významné a vzrůstající zastoupení měly články, které pokrývaly 

Facebook z pohledu technologií a socializace. Facebook byl rovněž se vzrůstající 

intenzitou zmiňován s tématem bezpečí. 

Práce odhalila proměny a trendy způsobu, jakým česká média pokrývala 

Facebook v období, kdy ještě tato služba nebyla v České republice rozšířena, až do 

období, kdy si ji osvojila raná většina potencionálních uživatelů.  
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6. Diskuze  

  

 Tato práce zkoumá pouze výsek mediální reality – tištěná média s celostátním 

pokrytím. Předpokládám však, že hlavní mediální diskuze o inovacích a trendech 

v informačních technologiích probíhala již ve sledovaném období jinde. Pokud někde 

můžeme mluvit o nastolování agendy o Facebooku, bude to pravděpodobně v prostředí 

internetu a online magazínů a diskuzních fór. Srovnání opoždění tisku za internetovou 

medializací a přejímání témat z internetu tiskem může být rovněž dalším zajímavým 

tématem, ale nebylo cílem této studie. 

Představená analýza je ve své podstatě longitudinální studií proměn mediálního 

pokrytí inovace. Do analýzy vstoupilo velké množství zdrojů a dat. Abych mohl učinit 

nějaké závěry a odhalit trendy, muselo nutně dojít k zobecnění. Po celou dobu 

analytické části jsem se pohyboval spíše na makro úrovni – na úrovni kategorií médií, 

měsíců a kvartálů. Na úroveň jednotlivých deníků a magazínů a dnů vydání jsem 

sestoupil pouze při ilustraci a kontextualizaci jednotlivých závěrů. Sesbíraná data 

umožňují analyzovat proměny zobrazování Facebooku v jednotlivých titulech a po 

dnech. Analýza by se však v takovém případě nutně rozdrobila a nebylo by možné 

naplnit cíl této práce – odhalit obecnější trendy a proměny. Podrobnější diskurzivní 

analýza jednotlivých titulů je však určitě v dalších studiích možná.   

 Obsahová analýza by v ideálním případě měla být objektivní a opakovatelnou 

metodou. Odhalování trendů je vždy nutně redukcí reality a textů. Stejně jako novinář 

redukuje „realitu“ do jednotlivých článků a zpráv a tím, řečeno společně s Hallem, 

aktivně „zvýznamňuje“, tak i výzkumník (já) při odhalování témat některé věci 

zvýznamňuje a jiné odsouvá do pozadí. Tím, že jsem kódování prováděl sám, nebyl 

jsem schopný zajistit stoprocentní intersubjektivní – interpretační reliabilitu. Toto se 

týká především kódování tematických rámců a vyznění. K práci jsem přistupoval 

zodpovědně, ale toto omezení je nutné zmínit. Myslím, že takováto reliabilita je 

v sociálních vědách stále ideálem, ke kterému se lze přiblížit, ale ne ho plně naplnit.  
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7. Summary 

 Study explores the way how Czech printed media covered Facebook in period 

before it was available in Czech Republic and early after it became available to Czech 

users. Covered period starts September 2005, when Facebook was for a first time 

mentioned in Czech magazine, to July 2009, when number of Czech users reached one 

million.  

 The study is grounded in the diffusion of innovation theory. Key stand points are 

presented and extended with the theory of networks to better reflect a network nature of 

Facebook. It is shown that we can view Facebook as an innovation based on networks. 

Theoretical part also reflects role of media in construction of social reality and social-

constructivist approach is presented. Research and presentation of previous studies 

focused on new media or online services from standpoint of innovation are presented.  

 Theoretical part helped to develop research questions and hypotheses and also to 

decide for the content analysis as a research method. There were two main questions: 

How the media coverage of Facebook changed over time and with which thematic 

frames was Facebook mentioned. 

It was shown that media coverage copied growth of the number of users. In early 

stage of Facebook the main coverage was brought by economic-politic and ICT 

magazines and articles were at the beginning mainly covering economic aspects of the 

innovation. Nation-wide newspapers brought Facebook to bigger attention only after it 

already spread within considerable amount of population. Media coverage at the 

beginning used mainly foreign sources. Theses about importance of foreign and 

cosmopolitan sources for spreading innovation into to homophile environment were 

confirmed. Facebook was presented in mainly non problematic way. During explored 

period, Facebook was mainly mentioned in context with other social networks and there 

was only slight shift towards covering Facebook alone at the end of the period when 

number of its users grew significantly. Analysis showed that Czech media were 

reluctant to use Facebook as a source of information and we could observe this 

phenomenon only in connection with celebrities.  

Second research question showed that Facebook was in this period mentioned 

mainly with public activism and that media well covered its marketing potential. 

Articles covering Facebook from socialization and technology standpoint were also 

present at high rate. 



    

 

97 

  

8. Použitá literatura 
 

Literatura: 

ARCENEAUX, Noah a Amy SCHMITZ WEISS. Seems Stupid Until You Try It: Press 

Coverage of Twitter, 2006-9. New Media & Society 12. 2010, roč. 12, č. 8, s. 1262-

1279.  

BARABÁSI, Albert-László. V pavučině sítí. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2005, 274 s. 

ISBN 8071857513.  

BAUER, Jan. Online socialní sítě a sociální kapital: Facebook a LinkedIn [online]. 

2009 [cit. 2013-05-08]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních 

studií. Vedoucí práce David Kořínek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/182294/fss_b/  

BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o 

sociologii vědění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 

s. ISBN 8085959461.  

BOORSTIN, Daniel J. The image: a guide to pseudo-events in America. 1st Vintage 

Books ed. New York: Vintage Books, 1992, x, 319 p. ISBN 06-797-4180-1.  

BOYD, Danah a Nicolle ELLISON. Social Network Sites: Definition, History, and 

Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. 2007, roč. 13, č. 1. 

Dostupné z: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html  

CAVANAGH, Stephen. Content analysis: concepts, methods and applications. Nurse 

Researcher. 1997, č. 4, s. 5-16.  

COGAN, Brian. Framing Usefulness: An Examination of Journalistic Coverage of the 

Personal Computer from 1982-1984. Southern Communication Journal. 2006, roč. 70, 

č. 1, s. 248-265.  

DEARING, James W a Everett M ROGERS. Agenda-setting. Thousand Oaks, Calif.: 

Sage, c1996, x, 139 p. ISBN 07-619-0563-4.  

DVOŘÁK, Jiří. Management inovací. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola manažerské 

informatiky a ekonomiky, 2006, 246 s. ISBN 80-868-4718-7.  

E M. Ekonomie a Management: Economics and Management. Liberec: Hospodářská 

fakulta Technická Univerzita. ISBN 1212-3609.  

ELLISON, Nicole. The benefits of Facebook ‚friends:‘ Social capital and college 

students' use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated 

Communication. 2007, roč. 12, č. 4. Dostupné z: 

http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/ellison.html  

http://is.muni.cz/th/182294/fss_b/


    

 

98 

  

ELO, Satu a Helvi KŸNGAS. The qualitative content analysis process. Journal of 

Advanced Nursing. 2008, roč. 62, č. 1, 107–115.  

ENTMAN, Robert. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of 

Communication. 1993, roč. 43, č. 4, s. 51-58.  

GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. 

Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999, 247 s. ISBN 8090248241.  

GRANEHEIM, Ulla a B LUNDMAN. Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 

2004, roč. 24, č. 2, s. 105-122.  

GUREVITCH, Michael. Culture, society, and the media. New York: Routledge, 1988, 

317 p. ISBN 978-0415027892.  

GUREVITCH, Michael. Culture, society, and the media. New York: Routledge, 1988, 

317 p. ISBN 04-167-3500-2.  

HADDON, Leslie. The contribution of domestication research to In-home computing 

and media consumption. The information Society. 2006, č. 22, s. 195-203.  

HALL, Stuart. The Rediscovery of ‘Ideology’: Return of the Repressed in Media 

Studies. In: GUREVITCH, Michael. Culture, society, and the media. London: Methuan, 

1982, s. 56-90. ISBN 0416735002.  

HOGG, Nanette, Carol LOMICKY a Syed A. HOSSAIN. Blogs in the media 

conversation: A content analysis of the knowledgestage in the diffusion of an 

innovation. Web Journal of Mass Communications Research. 2008, č. 12. Dostupné z: 

http://www.scripps.ohiou.edu/wjmcr/back.htm  

ISBN 0803914970.  

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 

207 s. ISBN 8071786977.  

KENNETH, Gergen. The social constructionist movement in modern psychology. 

American Psychologist. 1985, č. 40, s. 266-275.  

KRIPPENDORFF, Klaus. Content analysis: an introduction to its methodology. 

Beverly Hills: Sage Publications, c1980, 191 p. Sage commtext series, v. 5. ISBN 08-

039-1498-9.  

KRONICK, Jane. Alternativní metodologie pro analýzu kvalitativních dat. Sociologický 

časopis. 1997, roč. 33, č. 1, s. 57-67.  

KRUEGER, Florian. Innovation Journalism in Tech Magazines. Innovation Journalism. 

2006, č. 4, s. 1-13.  



    

 

99 

  

KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995, 

307 s. ISBN 80-718-4134-X.  

MARKUS, M. Lynne. Toward a ‚Critical Mass‘ Theory of Interactive Media: Universal 

Access, Interdependence and Diffusion. Communication Research. 1987, roč. 14, č. 3, s. 

491-511.  

MCCOMBS, Maxwell. News Influence on Our Pictures of the World. In: Media Effects 

Research. London: Sage, s. 1-16.  

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 

447 s. ISBN 8071782009.  

MERTON, Robert K. Social theory and social structure. Glencoe: Free Press, c1957, 

xviii, 645 s.  

MODIGLIANI, Andre a William GAMSON. The Changing Culture of Affirmative 

Action. Reseach in Political Sociology. 1987, č. 3, s. 137-177.  

MOORE, Geoffrey A. Crossing the chasm: marketing and selling high-tech products to 

mainstream customers. Rev. ed. New York: HarperBusiness, c2001, xxi, 227 p. ISBN 

00-666-2002-3.  

MORGAN, David. Qualitative content analysis: a guide to paths not taken. Qualitative 

Health Research. 1993, č. 1, s. 112-121.  

NEUENDORF, Kimberly A. The content analysis guidebook. Thousand Oaks, Calif.: 

Sage Publications, c2002, xviii, 301 p. ISBN 07-619-1978-3.  

REESE, Stephen. Prologue – Framing Public Life: A Bridging Model for Media 

Research. In: REESE, GANDY, GRANT EDS. Framing public life:perspectives on 

media and our understanding of the social world. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2003, s. 

7-31.  

REIFOVÁ, Irena. Média – ztracený ráj? Problém reprezentace reality v masových 

médiích. Praha, 1998. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních 

věd. 

REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 327 s. 

ISBN 8071789267.  

ROGERS, Everett M. Diffusion of innovations. 5th ed. New York: Free Press, c2003, 

xxi, 551 s. ISBN 0743222091.  

RÖSSLER, Patrick. Between online-heaven and cyberhell: the framing of ‚the internet‘ 

by traditional media coverage in Germany. New Media & Society. 2001, č. 3, s. 49-66.  



    

 

100 

  

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Obraz Romů v televizním zpravodajství - příklad mediální 

konstrukce reality [online]. 2007 [cit. 2013-05-08]. Disertační práce. Masarykova 

univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jaromír Volek. Dostupné z:  

http://is.muni.cz/th/20353/fss_d/  

SCHENK, Michael. Medienwirkungsforschung. 2., vollständig überarb. Aufl. Tübingen: 

Mohr Siebeck, c2002, xx, 752 p. ISBN 31-614-6755-8.  

SCHENK, Michael. Medienwirkungsforschung. 2., vollständig überarb. Aufl. Tübingen: 

Mohr Siebeck, c2002, xx, 752 p. ISBN 31-614-6755-8.  

SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In: SCHULZ, Winfried. 

Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 

Karolinum, 1998, s. 29-53. ISBN 8024608278.  

SCHEUFELE, Dietram. Framing as a theory of media effects. Journal of 

Communication. 1999, č. 49, 103–122.  

SIGNORIELLI, Nancy a Michael MORGAN. Cultivation analysis: new directions in 

media effects research. Newbury Park, Calif.: Sage Publications, c1990, 266 p. ISBN 

08-039-3296-0.  

SIGNORIELLI, Nancy a Michael MORGAN. Cultivation analysis: new directions in 

media effects research. Newbury Park, Calif.: Sage Publications, c1990, 266 p. ISBN 

08-039-3296-0.  

SILVERSTONE, Roger a Leslie HADDON. Design and the domestication of 

information and communication technologies: Technical change and everyday life. In: 

MANSELL, Robin a Roger SILVERSTONE. Communication by design: the politics of 

information and communication technologies. New York: Oxford University Press, 

1996, s. 44-74. ISBN 0198289413.  

SIRŮČEK, Pavel. Teorie inovací J.A. Schumpetera a její rozpracování F. Valentou. 

Ekonomie a Management. 2005, roč. 8, č. 3, s. 6-13.  

SOLTREN, Jose a Harvey JONES. Facebook: Threats to Privacy. MIT, 2005. 

Dostupné z: http://www-swiss.ai.mit.edu/6.805/student-papers/fall05-

papers/facebook.pdf  

TABERY, Paulina. Nastolovaní agendy a process rámování. Socioweb [online]. 2009, č. 

3 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=385&lst=112   

http://is.muni.cz/th/20353/fss_d/
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=385&lst=112


    

 

101 

  

TANKARD, J., HENDRICKSON, L., SILBERMAN, J., BLISS, K., GHANEM, S. 

Media frames: Approaches to conceptualization and measurement. In: Convention of the 

Association for Education in Journalism and Mass Communication. Boston, 1991.  

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 191 s. ISBN 80-736-

7096-8.  

USKALI, Turo. Weak Signals in Innovation Journalism – Cases Google, Facebook and 

Twitter. Innovation Journalism. 2009, č. 6. Dostupné z: 

http://www.innovationjournalism.org  

WEAVER, David. Thoughts on Agenda Setting, Framing, and Priming. Journal of 

Communication. 2007, č. 57, 142–147.  

WIMMER, Roger D a Joseph R DOMINICK. Mass media research: an introduction. 

9th ed. Boston, Mass.: Cengage- Wadsworth, c2011, xii, 464 p. ISBN 978-143-9082-

744.  

ZHANG, Yan a Barbara WILDEMUTH. Qualitative analysis of content. In: 

WILDEMUTH, Barbara M. Applications of social research methods to questions in 

information and library science. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2009, s. 308-

319. ISBN 1591585031.  

 

Online zdroje: 

Analysis of Facebook survey. ROB, Chris. Www.chrisrob.com [online]. 2006 [cit. 2013-

05-05]. Dostupné z: http://www.chrisrob.com/j304/facebook/facebookresults.htm   

ARRINGTON, Michael. Facebook No Longer The Second Largest Social Network. 

Techcrunch.com [online]. 12.6.2008 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://techcrunch.com/2008/06/12/facebook-no-longer-the-second-largest-social-

network/   

ARRINGTON, Michael. Perspective: Facebook Is Now 5th Most Valuable U.S. Internet 

Company. Techcrunch.com [online]. 25.10.2007 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://techcrunch.com/2007/10/25/perspective-facebook-is-now-5th-most-valuable-us-

internet-company   

BLODGET, Henry. IT'S OFFICIAL: Microsoft's Investment In Facebook At A 

"Ridiculous" Valuation Was BRILLIANT. Business Insider [online]. 17.10. 2010 [cit. 

2013-05-05]. Dostupné z: http://www.businessinsider.com/microsoft-investment-in-

facebook-2010-11   

http://www.chrisrob.com/j304/facebook/facebookresults.htm
http://techcrunch.com/2008/06/12/facebook-no-longer-the-second-largest-social-network/
http://techcrunch.com/2008/06/12/facebook-no-longer-the-second-largest-social-network/
http://techcrunch.com/2007/10/25/perspective-facebook-is-now-5th-most-valuable-us-internet-company
http://techcrunch.com/2007/10/25/perspective-facebook-is-now-5th-most-valuable-us-internet-company
http://www.businessinsider.com/microsoft-investment-in-facebook-2010-11
http://www.businessinsider.com/microsoft-investment-in-facebook-2010-11


    

 

102 

  

CASHMORE, Pete. Facebook Giving Away Free iTunes Music. Http://mashable.com/ 

[online]. 25.7.2006 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://mashable.com/2006/07/25/facebook-giving-away-free-itunes-music/   

Czech Republic Facebook Statistics. Socialbakers.com [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. 

Dostupné z: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic   

Čechů je na Facebooku nejspíš milion. Fanda.nova.cz [online]. 17.6.2009 [cit. 2013-05-

05]. Dostupné z: http://fanda.nova.cz/clanek/hi-tech/cechu-je-na-facebooku-nejspis-

milion.html   

Detailed History of Facebook Changes 2004-12. In: LOOMER, Jon. Jonloomer.com 

[online]. 6.5.2012 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://www.jonloomer.com/2012/05/06/history-of-facebook-changes/   

Did Facebook's Valuation Drop to $2 Billion?. Allfacebook.com [online]. 2008 [cit. 

2013-05-05]. Dostupné z: http://allfacebook.com/date/2008/12/did-facebooks-valuation-

drop-to-2-billion   

DOČEKAL, Daniel. Český Internet v roce 2012: Uživatelů přibývá, tradiční velikáni ale 

přestali růst. Lupa.cz [online]. 27.12.2012 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://www.lupa.cz/clanky/cesky-internet-v-roce-2012-uzivatelu-pribyva-tradicni-

velikani-ale-prestali-rust/   

DOČEKAL, Daniel. Komentář: Facebook má 2 miliony českých uživatelů. Lupa.cz 

[online]. 18.1.2010 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/komentar-

facebook-ma-2-miliony-ceskych-uzivatelu/   

ELDON, Eric. Facebook Started Saturating The US Market In 2011. Techcrunch.com 

[online]. 29.12.2011 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://techcrunch.com/2011/12/29/2011facebookmarketsaturationus/   

ELDON, Eric. Source: Facebook's internal valuation is $4 billion. But so what. 

Venturebeat.com [online]. 24.7.2008 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://venturebeat.com/2008/07/24/source-facebooks-internal-valuation-is-4-billion-but-

so-what/   

Facebook and Microsoft Expand Strategic Alliance. Microsoft.com [online]. 24.10.2007 

[cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.microsoft.com/en-

us/news/press/2007/oct07/10-24FacebookPR.aspx    

Facebook 'cash flow positive,' signs 300M users. Cbc.ca [online]. 16.9.2009 [cit. 2013-

05-05]. Dostupné z: http://www.cbc.ca/news/technology/story/2009/09/16/tech-

facebook-300-million-users.html   

http://mashable.com/2006/07/25/facebook-giving-away-free-itunes-music/
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic
http://fanda.nova.cz/clanek/hi-tech/cechu-je-na-facebooku-nejspis-milion.html
http://fanda.nova.cz/clanek/hi-tech/cechu-je-na-facebooku-nejspis-milion.html
http://www.jonloomer.com/2012/05/06/history-of-facebook-changes/
http://allfacebook.com/date/2008/12/did-facebooks-valuation-drop-to-2-billion
http://allfacebook.com/date/2008/12/did-facebooks-valuation-drop-to-2-billion
http://www.lupa.cz/clanky/cesky-internet-v-roce-2012-uzivatelu-pribyva-tradicni-velikani-ale-prestali-rust/
http://www.lupa.cz/clanky/cesky-internet-v-roce-2012-uzivatelu-pribyva-tradicni-velikani-ale-prestali-rust/
http://www.lupa.cz/clanky/komentar-facebook-ma-2-miliony-ceskych-uzivatelu/
http://www.lupa.cz/clanky/komentar-facebook-ma-2-miliony-ceskych-uzivatelu/
http://techcrunch.com/2011/12/29/2011facebookmarketsaturationus/
http://venturebeat.com/2008/07/24/source-facebooks-internal-valuation-is-4-billion-but-so-what/
http://venturebeat.com/2008/07/24/source-facebooks-internal-valuation-is-4-billion-but-so-what/
http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2007/oct07/10-24FacebookPR.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2007/oct07/10-24FacebookPR.aspx
http://www.cbc.ca/news/technology/story/2009/09/16/tech-facebook-300-million-users.html
http://www.cbc.ca/news/technology/story/2009/09/16/tech-facebook-300-million-users.html


    

 

103 

  

Facebook IPO. In: Wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_IPO   

Facebook, kdo ještě neví co to je…. Mzone.cz [online]. 8.4.2010 [cit. 2013-05-05]. 

Dostupné z: http://www.mzone.cz/clanek/facebook-kdo-jeste-nevi-co-to-je/   

Facebook. In: Crunchbase.com [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://www.crunchbase.com/company/facebook   

Facebook. In: Wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook   

History of Facebook. In: Wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Facebook    

How Facebook Beat MySpace. [online]. 9.2.2012 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://www.investopedia.com/financial-edge/0212/how-facebook-beat-myspace.aspx   

LUNDEN, Ingrid. Facebook’s Revenue Per User In North America Is Now 3-4X 

Europe and Nearly 6X Asia (But User Growth In Its Cash Cow Is Slowing Down). 

Techcrunch.com [online]. 30.1.2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://techcrunch.com/2013/01/30/facebooks-revenue-per-user-in-north-america-is-

now-3-4x-europe-and-nearly-6x-asia-but-growth-in-its-cash-cow-is-slowing-down/   

Metcalfe's law. In: Wikipedia.org [online]. [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Metcalfe%27s_Law   

Mobil a Internet: přátelé nebo protivníci?. PETERKA, Jiří. Lupa.cz [online]. 23. 9. 

2008. [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/mobil-a-internet-

pratele-nebo-protivnici/   

Myspace. In: Wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace   

NOSKA, Martin. Facebook má již neuvěřitelných 300 milionů uživatelů, z toho 1,3 

milionu z ČR. Computerworld.cz [online]. 2,.9.2009 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://computerworld.cz/internet-a-komunikace/facebook-ma-jiz-neuveritelnych-300-

milionu-uzivatelu-z-toho-1-3-milionu-z-cr-4722   

PETERKA, Jiří. Mobil a Internet: přátelé nebo protivníci?. Lupa.cz [online]. 23.9.2008 

[cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/mobil-a-internet-pratele-nebo-

protivnici/   

SMITH, Aaron. The Internet's Role in Campaign 2008. Pewinternet.org [online]. 

15.4.2009 [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: http://www.pewinternet.org/Reports/2009/6--

The-Internets-Role-in-Campaign-2008.aspx  

http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_IPO
http://www.mzone.cz/clanek/facebook-kdo-jeste-nevi-co-to-je/
http://www.crunchbase.com/company/facebook
http://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Facebook
http://www.investopedia.com/financial-edge/0212/how-facebook-beat-myspace.aspx
http://techcrunch.com/2013/01/30/facebooks-revenue-per-user-in-north-america-is-now-3-4x-europe-and-nearly-6x-asia-but-growth-in-its-cash-cow-is-slowing-down/
http://techcrunch.com/2013/01/30/facebooks-revenue-per-user-in-north-america-is-now-3-4x-europe-and-nearly-6x-asia-but-growth-in-its-cash-cow-is-slowing-down/
http://en.wikipedia.org/wiki/Metcalfe%27s_Law
http://www.lupa.cz/clanky/mobil-a-internet-pratele-nebo-protivnici/
http://www.lupa.cz/clanky/mobil-a-internet-pratele-nebo-protivnici/
http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace
http://computerworld.cz/internet-a-komunikace/facebook-ma-jiz-neuveritelnych-300-milionu-uzivatelu-z-toho-1-3-milionu-z-cr-4722
http://computerworld.cz/internet-a-komunikace/facebook-ma-jiz-neuveritelnych-300-milionu-uzivatelu-z-toho-1-3-milionu-z-cr-4722
http://www.lupa.cz/clanky/mobil-a-internet-pratele-nebo-protivnici/
http://www.lupa.cz/clanky/mobil-a-internet-pratele-nebo-protivnici/
http://www.pewinternet.org/Reports/2009/6--The-Internets-Role-in-Campaign-2008.aspx
http://www.pewinternet.org/Reports/2009/6--The-Internets-Role-in-Campaign-2008.aspx


    

 

104 

  

SNYDER, Mike. IPods knock over beer mugs. USA TODAY [online]. 6.7.2006 [cit. 

2013-05-05]. Dostupné z: http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2006-06-07-ipod-

tops-beer_x.htm   

ŠINKOVSKÝ, Martin. Čechů lapených do sítě Facebook je téměř milion. Radiotv.cz 

[online]. 17.6.2009 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://www.radiotv.cz/p_internet/a_internet/cechu-lapenych-do-site-facebook-je-temer-

milion/   

Web 2.0. In: Wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Web_2.0    

YADAV, Sid. Facebook - The Complete Biography. Mashable.com [online]. 2006 [cit. 

2013-05-05]. Dostupné z: http://mashable.com/2006/08/25/facebook-profile/   

ZBIEJCZUK, Adam. WEB 2.0 - charakteristiky a služby. Http://zbiejczuk.com/ 

[online]. 2007 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://zbiejczuk.com/web20/   

 

Citovaná tištěná periodika: 

Ash, Timothy (22. 6. 2009). Vítejte v nové politice. Respekt. s. 62., Databáze Newton 

Media (citováno 17. 4. 2013) 

Autor neuveden (13. 8. 2007). Hackeři kradou osobní identitu. Právo. s. 12., Databáze 

Newton Media (citováno 16. 4. 2013)  

Autor neuveden (13. 8. 2007). Hackeři kradou osobní identity. Právo. s. 12., Databáze 

Newton Media (citováno 15. 4. 2013) 

Autor neuveden (15. 11. 2007) Nadějný střelec se usřelil, Týden. s. 121., Databáze 

Newton Media (citováno 16. 4. 2013)  

Autor neuveden (15. 11. 2007). Po internetu kolují Tlustého fotky. Sport. s. 8., Databáze 

Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 

Autor neuveden (16. 8. 2008). SMS.Aha!. s. 16., Databáze Newton Media (citováno 16. 

4. 2013)  

Autor neuveden (2. 8. 2007). Facebook se líbí. Ekonom. s. 49., Databáze Newton Media 

(citováno 17. 4. 2013) 

Autor neuveden (24. 8. 2007). Hrátky s myslí. Chip. s. 24., Databáze Newton Media 

(citováno 15. 4. 2013) 

Autor neuveden (26. 7. 2007). Facebook na vzestupu. Ekonom. s. 13., Databáze Newton 

Media (citováno 17. 4. 2013) 

http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2006-06-07-ipod-tops-beer_x.htm
http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2006-06-07-ipod-tops-beer_x.htm
http://www.radiotv.cz/p_internet/a_internet/cechu-lapenych-do-site-facebook-je-temer-milion/
http://www.radiotv.cz/p_internet/a_internet/cechu-lapenych-do-site-facebook-je-temer-milion/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://mashable.com/2006/08/25/facebook-profile/
http://zbiejczuk.com/web20/


    

 

105 

  

Autor neuveden (4. 9. 2007). Veřejné mínění proti Brownovi, s. 6., Databáze Newton 

Media (citováno 16. 4. 2013) 

Autor neuveden (6. .8. 2007). Facebook roste. Strategie. s. 12., Databáze Newton Media 

(citováno 17. 4. 2013) 

Bednář, Vojtěch (24. 7. 2007). Dejte své obrázky světu. PC World. s. 106., Databáze 

Newton Media (citováno 17. 4. 2013)   

Beránek, Jan (13. 3 2009). Krize sebrala Zuckenbergovi titul. Hospodářské noviny. s. 

16., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Beránek, Jan (4. 7. 2007). Na internetu nebylo nikdy nebezpečněji. Hospodářské 

noviny. s. 16., Databáze Newton Media (citováno 15. 4. 2013)  

Bez autora (5. 6. 2006) Studentský Facebook hitem internetu. Fresh magazine. s. 8. 

Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 

bloomberg (5. 12. 2006). Investor Thiel se rozhoduje rychle a vyžaduje pevné nervy. 

Hospodářské noviny, s. 23., Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 

Buchert, Viliam (23. 5. 2009). Volby bude vyhrávat internet. Mladá fronta DNES. s. 

12., Databáze Newton Media (citováno 15. 4. 2013) 

Cep (3. 4. 2007). Mobily jsou šancí pro internet. Marketing magazine. s. 47., Databáze 

Newton Media (citováno 17. 4. 2013)   

Cross, Richard a Rapp, Stan (12. 3. 2007). Zavřete své oči. Právě přichází ID:marketing. 

Marketing & Media. s. 8., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Čermák, Miloš (23. 12. 2006). Programy všech zemí, spojte se!. Lidové noviny. s. 5., 

Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013)  

Černý, Petr (30. 11. 2007). Co dělat, když se vám nechce dělat. Biz. s. 12., Databáze 

Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

ČTK (14. 7. 2009). Zaměstnanci tráví pětinu pracovní doby zábavou. E15. s . 4., 

Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

ČTK (15. 11. 2007) Tlustý ho na fotce vyndal, teď se kaje. Šíp. s. 11., Databáze Newton 

Media (citováno 16. 4. 2013)  

ČTK (15. 11. 2007). Nestyda Tlustý. Právo. s. 23., Databáze Newton Media (citováno 

16. 4. 2013)  

ČTK (15. 11. 2007). Tlustý ho na fotce vyndal, teď se kaje. Šíp. s. 11., Databáze 

Newton Media (citováno 16. 4. 2013)  

ČTK (15. 11. 2007). Tlustý řeší problém: hanbaté fotky. Lidové noviny. s. 15., Databáze 

Newton Media (citováno 16. 4. 2013)  



    

 

106 

  

ČTK (17. 7. 2009). Pětinu pracovní doby se Češi baví. Lidové noviny. s. 17., Databáze 

Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

ČTK (20. 1. 2009). Knihovnu podpoří manifestace. Právo. s. 11., Databáze Newton 

Media (citováno 17. 4. 2013) 

ČTK, pes (14. 7. 2009). Češi v práci? Brouzdají na netu ahrají hry. Blesk. s . 10., 

Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Donát, Jiří (28. 4. 2006). Diagnóza: Přesíťování. Chip, s. 34. Databáze Newton Media 

(citováno 16. 4. 2013) 

Donát, Jiří (28. 4. 2006). Diagnóza: Přesíťování. Chip, s. 34. Databáze  

Fareell, Nick (26. 1. 2006). Students confuse police with Facebook. Computer.s. 73. 

Databáze Newton Media (citováno 21. 4. 2013) 

Fareell, Nick (26. 1. 2006). Students confuse police with Facebook. Computer.s. 73. 

Databáze  

Fri (8. 10. 2007). Facebook překonal Myspace. Marketing & Media. s. 10., Databáze 

Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Grossmann, David (27. 11. 2006). Marketing sociálních sítí sítě. Respekt. s. 16., 

Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 

HB a bb (29. 10 .2007). Mladý drzí a bohatý. Hospodářské noviny. s. 25., Databáze 

Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Hempel, Jessie (19. 12. 2005). Chraňte děti před kybernetickými dravci. Euro, s. 113. 

Databáze Newton Media (citováno 15. 4. 2013) 

Hloušek, Kristián (8. 9. 2006) Velká reklamní a sociální revoluce. biz. s.26., Databáze 

Newton Media (citováno 16. 4. 2013)  

Hloušek, Kristián (8. 9. 2006). Velká reklamní a sociální revoluce. biz. s. 26., Databáze 

Newton Media (citováno 17. 4. 2013)  

Hollarová, Kateřina (27. 1. 2009). V čem se skrývají rizika výzkumu. Trend marketing. 

s. 42., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Horká Jana, Baumbruková Jana (7. 3. 2008). Nejmladšímu miliardáři je  23 let. 

Hospodářské noviny. s.20., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013)   

Horký, Petr (7. 12. 2007). Facebook se omluvil za zneužití dat. E15. s. 18., Databáze 

Newton Media (citováno 16. 4. 2013)  

Hůlková, Kateřina (9. 8. 2007). Giulianiho dcera nefandí otci, ale Obamovi. Lidové 

noviny. s. 7., Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013)  



    

 

107 

  

Chalupa, Radek (22. 12. 2008). Událost roku 2008: Barack Obama americkým 

prezidentem z vůle médií.  E15. s. 12., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Jaroš, Martin (13. 10. 2006). 2006, aneb Soumrak bohů. Professional Comaputing. s. 9., 

Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 

Jaroš, Martin (13. 10. 2006). 2006, aneb Soumrak bohů. Professional Computing. s. 9., 

Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013)  

Jaroš, Martin (15. 11. 2007). Facebook: Jak chudý student ke štěstí přišel. Professional 

Computing. s. 9., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Javůrek, Adam (10. 9. 2007). Nic není soukromé. Respekt. s. 51., Databáze Newton 

Media (citováno 15. 4. 2013) 

Keményová, Zuzana (14. 7. 2008). Češi se místo práce baví na síti. Hospodářské 

noviny. s. 16., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Kerles, Marek (17. 1. 2009). Rejnoka dostavíme i bez Kaplického. Lidové noviny. s. 14., 

Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Korzo (14. 5. 2007). Filmová láska přes internet. Metro. s. 8., Databáze Newton Media 

(citováno 16. 4. 2013) 

Kottasová, Ivana a Kubita, Jan (12. 5. 2008). Čeští politici vnikli na Facebook. Zatím 

dva. Hospodářské noviny. s. 2., Databáze Newton Media (citováno 15. 4. 2013) 

Kramešová, Iveta (28. 1. 2008). Novináři přišli na chuť blogům. Strategie. s. 44., 

Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Kratochvíl, Bedřich a Kolina Josef (29. 5. 2009) ČSSD nechápe, jak funguje Facebook. 

Lidové noviny. s. 2., Databáze Newton Media (citováno 15. 4. 2013) 

Kubita, Jan (17.6. 2008). Ministr Schwarzenberg vnikl na stánky pro mladé. 

Hospodářské noviny. s. 5., Databáze Newton Media (citováno 15. 4. 2013) 

Lehman, Paula (19. 12. 2005). Generace MySpace. Euro. s. 106. Databáze Newton 

Media (citováno 16. 4. 2013) 

Lukeš, Dominik (18. 12. 2006). Smrt přišla na internet, připravte se kopáči. Literární 

noviny. s.. 7., Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013)  

Marianová, Lenka (11. 5 . 2006). Kolem portálu Facebook krouží investoří. 

Hospodářské noviny. s. 22., Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 

Morávek, Daniel (24. 6. 2009). Česká média objevují Ameriku. E15. s. 23., Databáze 

Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 

Newton Media (citováno 21. 4. 2013) 



    

 

108 

  

Nj (15. 11. 2007). To je hustý. Blesk. s. 21., Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 

2013) 

Nj (15. 11. 2007). To je hustý. Blesk. s. 21., Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 

2013) 

Nováček, Libor (3. 11. 2006). Web 2.0: MySpace.com. Extra PC. s. 86., Databáze 

Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 

Novotný, Pavel (14. 7. 2009). Práce v Česku_ Pětinu času sedíme u Facebooku. Mladá 

fronta DNES. s. 1., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Nýdrle, Michal (21. 11. 2007). Bez Facebooku ani ránu, MySpace už není in. Trend 

marketing. s. 44., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Pev (8. 10. 2008). Svět podle Gartnerů: Hype cyklus 2008, čili technologické šlágry 

letošního roku. Technik. s. 10., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Pilný, Ivan ( 18. 8. 2008). Obohacujeme slovník?. Euro. s. 23., Databáze Newton Media 

(citováno 17. 4. 2013) 

rez (4.5. 2006). Miliardový Facebook. 24 hodin, s. 5. Databáze Newton Media (citováno 

16. 4. 2013) 

Sch (17. 12. 2007). Facebook do Evropy. Marketing & Media. s. 9.,  Databáze Newton 

Media (citováno 17. 4. 2013) 

Sch (29. 10. 2007). Microsoft ve Facebooku. Marketing & Media. s. 9.,  Databáze 

Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Scherdt, Yvette (26. 6. 2006) MySpace. Trend marketing. s. 24. Databáze Newton 

Media (citováno 16. 4. 2013) 

Singh, Shiv a Strnad, Zdeněk (15. 12. 2008). Sociální marketing na akademické půdě II. 

Strategie. s. 39., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

Štický, Jiří (5. 12. 2007). Teď byla na prodej skvělá doba. Mladá fronta DNES. s. 3., 

Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013)  

TJ. (9. 10. 2006) Život on-line. 100+1 zahraniční zajímavost. s. 8., Databáze Newton 

Media (citováno 16. 4. 2013) 

TJ. (9. 10. 2006) Život on-line. 100+1 zahraniční zajímavost. s. 8., Databáze Newton 

Media (citováno 16. 4. 2013) 

TZ (13. 8. 2007). Pozor, kybernetičtí zločinci útočí!. Prosperita. s. 23., Databáze 

Newton Media (citováno 15. 4. 2013) 

Valášková Marie (27. 5. 2009). Vajíčkové útoky ČSSD ve volbách neublíží, říkají 

experti. Hospodářské noviny. s. 2, Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 



    

 

109 

  

Vara, Vauhini a Prchal, Miroslav (6. 10. 2006) Rojí se nové sítě pro mladé. 

1Hospodářské noviny. s. 18., Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 

Vítek, Dušan (3. 11. 2006). Silicon Valley, ne Boston, je stále jednička. Biz. s. 55., 

Databáze Newton Media (citováno 16. 4. 2013) 

Weber, Joseph (26. 9. 2005). Návrat nájezdníků. Euro, s. 90. Databáze Newton Media 

(citováno 15. 4. 2013) 

Zandl, Patrick (25. 6. 2009). Případ Írán and technologie ve službách vlád. Hospodářské 

noviny. s. 21., Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013)   

Zr (14. 7. 2009). Zaměstnanci tráví až pětinu pracovní doby zábavou. Právo. s. 15., 

Databáze Newton Media (citováno 17. 4. 2013) 

 



    

 

110 

  

 

9. Seznam obrázků a grafů: 

Obr. 1: S-Křivka adopce a rozložení příjemců inovace podle rychlosti adopce  10 

Obr. 2: Časová osa spuštění hlavních Social Network Sites a data, kdy do sebe 

komunitní stránky zahrnuly prvky SNS a byly znovu-spuštěny.   20 

Obr 3: Procesní model rámování       33 

 

Graf 1: Vývoj počtu uživatelů Facebooku ve světě     24 

Graf 2: Vývoj počtu uživatelů Facebooku v ČR     26 

Graf 3: Denní návštěvnost českých sociálních sítí a Facebooku   26 

Graf 4: Nárůst počtů článků věnovaných Facebooku v letech 2004-2008  41 

Graf č. 5: Počty výskytů článků zmiňujících Facebook    55 

Graf č. 6: Nárůst počtu uživatel ve sledovaném období 8/2006 do 7/2009  55 

Graf č. 7: Relativní četnost výskytu článků podle druhu média    56 

Graf č. 8: Zastoupení zahraničních autorů      63 

Graf č. 9: Facebook zmiňován spolu s dalšími sociálními sítěmi ano/ne   64 

Graf č. 10: Facebook jako zdroj informace – rozložení výskytů v čase   65 

Graf č. 11 Facebook použit jako zdroj informace podle témat (počet výskytů)  66 

Graf č. 12: Rozložení článků, kde je Facebook  problematizován    68 

Graf č. 13: Rozložení článků zmiňujících Facebook v letech 2005 – 2012   70 

Graf č. 14: Rozložení tématu Aktivizmus v čase      71 

Graf č. 15: Rozložení tématu Marketing v čase      73 

Graf č. 16: Rozložení tématu Technologie síťování v čase     74 

Graf č 17: Rozložení tématu Socializace v čase      75 

Graf č 18: Rozložení tématu Bezpečí v čase       76 

Graf č. 19: Rozložení tématu Politika CZ v čase      78 

Graf č. 20: Rozložení tématu Celebrity v čase      79 

Graf č. 21: Rozložení tématu Web 2.0 a Stará vs. Nová média v čase   79 

Graf č. 22: Rozložení tématu Politika Zahraniční v čase     82 

Graf č. 23: Rozložení tématu Facebook v čase      82 

Graf č. 24: Rozložení tématu Business v čase      83 

Graf č. 25: Rozložení tématu Investice v čase      84 

Graf č. 26: Rozložení téma Mobilní technologie v čase     85 



    

 

111 

  

Graf č. 27: Rozložení tématu Obama v čase      86 

Graf č. 28: Rozložení tématu Zuckenberg v čase      87 

Graf č. 29: Rozložení tématu Prokrastinace v čase      88 

Graf č. 30: Rozložení tématu Identita v čase      89 

Graf č. 31: Rozložení tématu Žurnalistika v čase      90 

Graf č. 32: Rozložení tématu Univerzita v čase      91 

 

 

 

 

 

  



    

 

112 

  

10. Přílohy 
 

Kódovací kniha 

 

 

 
Date - ordinal 

Standard Attributes Label Datum 

 

 

Source- Nominal 

  Value 

Standard Attributes Label Zdroj 

Valid Values 1 Euro 

2 Computer 

3 Chip 

4 24 hodin 

5 Hospodarske 

noviny 

6 Fresh Magazine 

7 TREND 

marketing 

8 biz 

9 100+1 zahranicní 

zajímavosti 

10 Professional 

Computing 

11 Extra PC 

12 Respekt 

13 Literární noviny 

14 Lidové noviny 

15 Strategie 

16 Marketing & 

Media 

17 STEREO & 

VIDEO 

18 Marketing media 



    

 

113 

  

19 PC World 

20 Metro 

21 GeoBusiness 

22 Click! 

23 Týden 

24 Ekonom 

25 Právo 

26 Prosperita 

27 Haló noviny 

28 Marketing 

magazine 

29 Yop! 

30 Reseller 

Magazine 

31 Connect! 

32 System NEWS 

33 Czech business 

weekly 

34 IT SYSTEMS 

35 Psychologie 

dnes 

36 Computerworld 

37 Moderní řízení 

38 A2 kulturní 

týdeník 

39 Blesk 

40 Professional 

Computing 

41 Šíp 

42 MF plus 

43 Mladá fronta 

DNES 

44 Finanční 

management 

45 e15 

46 CIO Business 

World 

47 Reflex 

48 Security World 



    

 

114 

  

49 Profit 

50 INSIDE 

REPORT 

51 Bar Life 

52 Bravo Girl! 

53 INSTINKT 

54 KVETY 

55 Fresh marketing 

56 Žena a život 

57 Czech business 

weekly 

58 Aha! 

59 Počítač pro 

každého 

60 Extra PC 

61 HR Forum 

62 Technik 

63 Moje psychologie 

64 Elle 

65 ABC 

66 Sport 

67 yellow 

68 ForMen 

69 Maxim 

70 mobility 

71 Jak na počítač 

72 MF Plus 

73 Stastny Jim 

74 EuroFirma 

75 Direkt 

76 digifoto 

77 polygrafie revue 

78 Rytmus zivota 

79 Finanční 

magazín 

80 Dívka 

81 Svět 



    

 

115 

  

82 Moderní 

Vyučování 

83 IN Touch 

84 Financni 

Magazin 

85 Parlament, 

vláda, 

samosprává 

86 Překvapení 

87 Psychologie 

Dnes 

88 ICT Revue 

89 autohir 

90 Rodina & Zdravi 

91 HR Management 

92 Obchodni týdenik 

93 Regal 

94 vlasta 

95 sedm 

96 Bravo 

97 Komora 

98 Proč ne? 

99 Babylon 

100 Katka 

101 Sign 

102 Polygrafie Revue 

103 Apetit 

104 fitstyl 

105 Parlamentní 

zpravodaj 

106 Tydenik Rozhlas 

107 Tina 

 

 

Zamermed - nominal 

  Value 

Standard Attributes Label Druh Média 



    

 

116 

  

Valid Values 1 Celostátní 

deníky 

2 Ekonomické, 

politické, 

průmysl a 

podnikání 

3 Technologie, IT 

a mobilní 

zařízení 

5 Společenské a 

hobby 

 

 

Zamerclan - nominal 

  Value 

Standard Attributes Label Zaměření 

článku 

Valid Values 1 technologie 

2 spolecnost 

4 business 

5 media 

6 kultura 

 

 

Téma - nominal 

  Value 

Standard Attributes Label Téma 

Valid Values 1 Investice 

2 Bezpečí 

3 Socializace 

4 Technologie 

síťování 

5 Marketing 

6 Web2.0 a Stará 

vs Nová média 

7 Mobilní 

technologie 



    

 

117 

  

8 Celebrity 

9 Facebook 

10 Identita 

11 Politika 

Zahraniční 

12 Business 

13 Zuckenberg 

14 Prokrastinace 

15 Aktivizmus 

16 Žurnalistika 

17 Obama 

18 PolitikaCZ 

19 Univerzita 

 

 

Nadpis - nominal 

  Value 

Standard Attributes Label Nadpis 

 

 

Autor - nominal 

  Value 

Standard Attributes Label Autor 

Valid Values 1 zahranicni 

2 domaci 

  

 

 

Co - nominal 

  Value 

Standard Attributes Label Obsah/Zdroj 

Valid Values 1 obsah clanku 

2 zdroj informace 

 

 



    

 

118 

  

Othersites - nominal 

  Value 

Standard Attributes Label Jiné sítě 

Valid Values 1 ano 

2 ne 

 

 

Rok - ordinal 

  Value 

Standard Attributes Label Rok 

 

 

Mesic -  ordinal 

  Value 

Standard Attributes Label Měsíc 

 

 

Den - ordinal 

  Value 

Standard Attributes Label Den 

 

 

Rokmesic - ordinal 

  Value 

Standard Attributes Label MěsícRok 

 

 

Vyzneni - nominal 

  Value 

Standard Attributes Label Vyznění 

Valid Values 1 nekritické 

2 problematizující 
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Kvartal - ordinal 

  Value 

Standard Attributes Label Kvartál 

 

 


