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Abstrakt 

Sociální sítě (a nová média obecně) proměňují vztah mezi profesionálními mediálními organizacemi a 

jejich publikem. Bakalářská práce "Sociální sítě jako nástroj zlepšování komunikace se čtenářem na 

příkladu IHNED.cz" se zaměřuje na to, jak média využívají stránky, respektive účty na webových 

sociálních sítích Facebook a Twitter jako nástroj ke komunikaci se svými čtenáři v reálném čase. 

V úvodní, teoretické části je definován pojem sociální sítě a popsána historie a funkce celosvětově 

nejpoužívanějších sociálních sítí, se zvláštním důrazem na sítě Facebook a Twitter. Zaměřuji se i na 

možnosti a mechanismy využívání sociálních sítí z hlediska zpravodajských médií.  

Praktická část bakalářské práce zkoumá působení zpravodajského serveru IHNED.cz na sociálních sítích 

Facebook a Twitter prostřednictvím kvantitativní analýzy. Zabývá se tím, jaký obsah IHNED.cz na těchto 

sítích svým fanouškům (odběratelům) nabízí, jakou to u nich vyvolává odezvu a do jaké míry s nimi 

IHNED.cz prostřednictvím sociálních sítí diskutuje.  

Práce obsahuje i výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo čtyři sta respondentů, kteří jsou 

fanoušky a/nebo odběrateli IHNED.cz na Twitteru a na Facebooku. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem a 

odkud čerpají aktuální zpravodajství, jaký styl komunikace na sociálních sítích ze strany média jim 

vyhovuje a jaké by uvítali případné změny v této komunikaci. V závěru shrnuji zjištění vyplývající 

z praktické části a nabízím hypotézu, jaký postoj k využívání sociálních sítí tímto způsobem zaujmou 

česká profesionální média. 

  



Abstract 

Social network sites (and new media in general) transform the relationship between professional media 

organizations and their audiences. My bachelor thesis "Use of social networks in improving 

communication with the readership on example of IHNED.cz" focuses on how the media use pages or 

accounts on social network websites Facebook and Twitter in order to communicate with their 

readership in real time. 

In the first, theoretical, part, I define the notion of social networks and describe the history and 

functioning of the most widespread social network sites, with particular emphasis on Facebook and 

Twitter. The basis of the thesis also touches on the description of the possibilities and mechanisms of 

usage of social network sites in terms of the news media. 

In the research segment of the thesis I examine the activity of the Czech news server IHNED.cz on social 

network sites Facebook and Twitter by means of quantitative analysis. The intention is to detect what 

content is offered to fans (followers) of IHNED.cz, whether it evokes a response in them and to what 

extent IHNED.cz is communicating with its readers through social network sites. 

The thesis also contains the results of a questionnaire among four hundred fans (followers) of IHNED.cz 

on Twitter and Facebook. The aim was to find out how and where they get the news, what style of 

communication used by media on social network sites suits them the best and if they would welcome 

any changes in this communication. The conclusion summarizes the findings of the research and offers a 

hypothesis on the possible attitude of the Czech media organizations towards this kind of use of social 

network sites. 
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Úvod 

Pokud diskutujeme o nových médiích, téma sociálních sítí je v posledních letech téměř nevyhnutelné. 

Nejpopulárnější z nich, Facebook, měsíčně aktivně používá více než miliarda lidí. Uživatelé 

mikroblogovací služby Twitter, kterých je přes 200 milionů, pak denně pošlou 400 milionů tweetů - 

krátkých zpráv o 140 znacích. Prostřednictvím mobilních zařízení se lidé k sociálním sítím připojují i 

několikrát denně.  

Mezi miliony fyzických uživatelů sociálních sítí se snaží vmísit komerční subjekty, neziskové organizace a 

samozřejmě i média. Profesionální mediální organizace mohou poměrně levně a jednoduše využít 

Facebook, Twitter nebo Google+ jako další distribuční kanál pro svůj obsah. Předmětem výzkumu se stalo 

také téma občanské žurnalistiky na sociálních sítích, která se navíc může stát zdrojem pro zpravodajská 

média. Ta při průběžném monitorování dění na sociálních sítích mohou sama narazit na zajímavou kauzu 

a rozvíjet ji profesionálně dál. S novým kolbištěm ale přichází i nová pravidla hry. Sociální média sice 

přináší novinářům výhodu rychlosti a dostupnosti, na druhé straně je třeba stále (a možná i důkladněji) 

ověřovat pravdivost informací a pečlivě vyhodnocovat důvěryhodnost jednotlivých zdrojů. Další výzvou 

jsou například specifická etická pravidla, která by měli novináři brát v úvahu například při vyjadřování 

osobních názorů na svých (polo)veřejných profilech. 

Rozmach mainstreamových online sociálních sítí pro média znamená také redefinování vztahů se svým 

publikem. Zatímco čtenáři dříve v případě pochval, výtek či připomínek psali redakcím dopisy, dnes mají 

pomocí sociálních sítí možnost vyjádřit svůj názor veřejně, na profilech jednotlivých zpravodajských 

médií. O článcích mohou uživatelé sociálních sítí diskutovat se svými přáteli přímo v prostředí sociální 

sítě. Na druhé straně, proměny a větší blízkosti mezi médiem a čtenáři může využít i prvně jmenovaný, 

například při sbírání materiálů pro článek nebo získání zpětné vazby. Komunikace mezi oběma skupinami 

se zjednodušuje a zlepšuje.  

V této bakalářské práci zjišťuji, jak profesionální mediální organizace komunikují se svými čtenáři na 

sociálních sítích. Téma práce jsem si vybrala, protože spojuje můj dlouhodobý zájem o sociální sítě, a to 

nejen z uživatelského hlediska, ale právě i ve vztahu k médiím. Jako zpravodajské médium, které bude 

předmětem praktické části, jsem si vybrala IHNED.cz, zpravodajský server Hospodářských novin.1 Podle 

                                                             
1
 Nabízí se několik možností, jak psát název IHNED.cz. Vyskytují se varianty iHNED.cz, iHNed.cz, ihned.cz aj. V této 

bakalářské práci jsem se rozhodla psát název velkými písmeny, tedy IHNED.cz, jak je nadepsáno i na jeho webové 
stránce. 
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mě z českých zpravodajských serverů využívá nejpestřejší škálu sociálních sítí a snaží se k nim přistupovat 

kreativně a s rozvahou. 

V teoretické části nejprve vymezím pojem sociální síť a stručně popíšu počátky těchto webových služeb. 

Následující kapitola představuje jednotlivé sociální sítě včetně stručné historie, principů jejich fungování i 

možností využití z hlediska médií. Zvláštní pozornost přitom věnuji sítím Facebook a Twitter - ty nejvíce 

využívá i zpravodajský server IHNED.cz. Ještě předtím jsem se oproti tezím rozhodla původně závěrečnou 

kapitolu Současnost a budoucnost sociálních sítí v komunikaci s mediálním publikem přepracovat do 

oddílu Sociální sítě a média, která uzavírá teoretickou část. Kapitola se detailněji zabývá specifickými rysy 

komunikace mezi zpravodajským médiem a jeho fanoušky na sociálních sítí. 

V praktické části analyzuji aktivitu na facebookovém profilu a účtu na Twitteru zpravodajského serveru 

IHNED.cz. Pro vytvoření komplexního pohledu na komunikaci mezi IHNED.cz a uživateli sociálních sítí 

jsem zvolila dvě metody. První se odkazuje k tezím - jde o kvantitativní analýzu obsahu, který IHNED.cz 

publikoval na svých hlavních profilech na sociálních sítích Facebook a Twitter. Sběr podkladových dat o 

aktivitě na těchto profilech probíhal ruční metodou a kvůli její náročnosti bylo oproti tezím zkráceno 

sledované období na měsíc březen 2013. Cílem bylo zjistit, jaký obsah IHNED.cz na sociálních sítích nabízí, 

čím se snaží uživatele těchto sítí zaujmout a vyvolat u nich reakci. 

Praktická část dále obsahuje i výsledky a hodnocení dotazníkového šetření mezi fanoušky hlavního 

profilu IHNED.cz na Facebooku a účtu @ihned_zpravy na Twitteru. Pomocí dotazníku bylo zjištěno, jak a 

jaké zpravodajství uživatelé těchto sociálních sítí konzumují a jaký styl komunikace jim ze strany IHNED.cz 

vyhovuje.  

Literatura o nových médiích bohužel velmi rychle zastarává, ani téma sociálních sítí není výjimkou. 

Některé tituly uvedené v tezích se při zpracovávání práce ukázaly jako příliš obecné a pro potřeby této 

práce bohužel nepřínosné, proto jsem se obrátila hlavně na aktuálnější literaturu nebo studie 

publikované v odborných periodikách v posledních třech letech. Pro praktickou část jsem konzultovala 

Poynterovu The handbook of online and social media research2, která je primárně určena pro výzkum 

trhu. Metodologická literatura pro mediální výzkum sociálních sítí ovšem prakticky neexistuje.  

  

                                                             
2
 POYNTER, Ray. The handbook of online and social media research: tools and techniques for market researchers. 

New York: Wiley, 2010, 441 s. ISBN 978-047-0710-401. 
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1. Sociální sítě, jejich definice a historie 

V následující kapitole vymezím pojem (webová) sociální síť a zasadím ho do kontextu sociálních médií. 

Popíšu předchůdce dnešních populárních sociálních sítí, nastíním okolnosti vzniku prvních sociálních sítí a 

důvody jejich (ne)úspěchů. 

1.1.  Definice sociální sítě 

Boydová a Ellisonová3 sociální sítě (social network sites) definují jako „webové služby, které jedincům 

umožňují (1) založit si veřejný nebo poloveřejný profil v omezeném systému (2) definovat seznam 

ostatních uživatelů, se kterými jsou propojeni a (3) zobrazit a procházet napříč seznamem uživatelů, se 

kterými jsou spojení, a seznamy ostatních uživatelů v rámci onoho systému. Povaha a názvosloví těchto 

propojení se mohou lišit síť od sítě.“  

Příkladem může být třeba pojmenování propojených kontaktů uživatele - na Facebooku jsou to přátelé, 

na síti Twitter se jedná o followers (odběratele), LinkedIn je označuje jednoduše jako spojení. Některé ze 

sítí vyžadují oboustranné potvrzení těchto spojení.  

Tyto sociální sítě mohou být univerzální nebo navržené pro určité publikum (jazykově, rasově, 

nábožensky, specificky sexuálně orientované, národnostně nebo jinak zaměřené sociální sítě).  

Míra možnosti veřejného zobrazení profilu a seznamu spojení je různá podle sítě a uživatele. Liší se také 

způsob, kterým spolu mohou uživatelé komunikovat v rámci sítě - může se jednat o soukromé zprávy, 

komentáře nebo vzkazy na profilu.  

1.2.  Sociální síť a sociální média – vymezení pojmů 

Terminologicky bychom měli dávat pozor na odlišení pojmů sociální síť ve společenském smyslu (social 

network), sociální síť jako webová služba (social network site) a sociální média (social media).   

Sociální média jsou definována „jako skupina internetových aplikací, které staví na ideologických a 

technologických základech Webu 2.0 a umožňují vytváření a výměnu obsahu vytvářeného uživateli (user-

generated content).“4 Sociální média tedy nezahrnují jen sociální sítě, ale i blogy, virtuální sociální a herní 

                                                             
3 BOYD, Danah m. a Nicole B. ELLISON. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of 
Computer-Mediated Communication. 2007, roč. 13, č. 1, s. 210-230. ISSN 10836101. DOI: 10.1111/j.1083-
6101.2007.00393.x. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x 
4
 KAPLAN, Andreas M. a Michael HAENLEIN. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social 

Media. Business Horizons [online]. 2010, roč. 53, č. 1, s. 59-68 [cit. 2013-04-03]. ISSN 00076813. DOI: 
10.1016/j.bushor.2009.09.003. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0007681309001232 
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světy nebo kolaborativní projekty typu Wikipedia. Kaplan a Haenlein dále upozorňují na rozdíly mezi 

pojmy sociální média, web 2.0 a obsah vytvářený uživateli – podle nich web 2.0 funguje jako platforma, 

zatímco obsah vytvářený uživateli představuje všechny způsoby, kterými lidé sociální média využívají. 

Murthy5 vztah mezi sociálními sítěmi a sociálními médii popisuje takto: „Pojmy sociální sítě a sociální 

média se sice nevylučují, ale je vhodnější vyjasnit pojem sociální média jako prostředí, kde „obyčejní“ lidé 

mohou pomocí běžných sociálních sítí (v protikladu k profesionálním žurnalistům) vytvářet vlastní obsah. 

Označení „sociální“ odlišuje sociální média od „tradičních“ médií. Tato nová média jsou navržená pro 

zjednodušení sociálních interakcí, sdílení digitálních médií a spolupráce. Sociální sítě jsou pro sociální 

média důležitá hlavně díky své schopnosti šířit (obsah).“ 

1.3.  Počátky sociálních sítí 

Předchůdce sociálních sítí můžeme vidět už ve formě bulletin board systémů (BBS) a online služeb jako 

CompuServe, America Online nebo Prodigy. První PC byly na trh uvedeny v první polovině 70. let a bylo 

logické, že kromě hraní her a vytváření dokumentů je jejich uživatelé budou chtít časem použít třeba k 

výměně a sdílení souborů se svými přáteli či kolegy. 

Komerční online služby vznikaly v 80. letech, tedy dávno předtím, než Sir Tim Berners-Lee v roce 1990 

položil základy webu. Odběratelům poskytly přístup ke svému obsahu, stačila jim k tomu telefonní linka, 

osobní počítač a předplatné. „Domácí uživatel počítače (...) mohl díky předplatnému u CompuServe  

využít pestré škály zábavy - přečetl si přehled zpráv agentury Associated Press, pomocí "CB radio 

simulátoru" a klávesnice chatoval s ostatními předplatiteli, kterým mohl posílat i soukromé maily, nebo si 

s nimi zahrál primitivní hru pro více hráčů,“ popisuje Zittrain.6 Během let 1984 a 1994 online služba 

CompuServe nasbírala téměř 2 miliony uživatelů. 

BBS, uživateli označovány jako „bíbíesky“, „umožňoval(y) přístup k centrálnímu systému (zpravidla přes 

modem), odkud bylo možné stahovat programy a hry a zároveň i zanechávat zprávy ostatním uživatelům. 

Kvůli vysokým cenám telefonních připojení byly takové sítě většinou lokální a probíhala na nich 

komunikace uživatelů, kteří se navzájem znali a tvořili určitou komunitu.“7 Uživatelé zpočátku sdíleli jen 

                                                             
5 MURTHY, D. Towards a Sociological Understanding of Social Media: Theorizing Twitter. Sociology [online]. 2012-
12-17, roč. 46, č. 6, s. 1059-1073 [cit. 2013-04-03]. ISSN 0038-0385. DOI: 10.1177/0038038511422553. Dostupné z: 
http://soc.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0038038511422553 
6
 ZITTRAIN, Jonathan. The future of the Internet and how to stop it. New Haven, [Conn.]: Yale University Press, 

c2008, s. 23. ISBN 978-030-0151-244. 
7
 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010, s. 131. ISBN 978-802-4517-421. 
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jednu přístupovou linku na bíbíesku, takže (oproti dnešku) šlo o to být připojený co nejméně času.8 

Největší popularity dosahovaly v první polovině 90. let - podle Čermáka9, se na počítači jedné z 

nejznámějších českých BBS Infima za dobu jejího fungování (1991-2002) zaregistrovalo třicet tisíc 

uživatelů.   

Za první sociální síť, která odpovídala všem bodům definice uvedené výše, je považována SixDegrees.com 

(1997). Umožňovala vytvářet profily, sestavit seznam přátel a procházet si seznamy ostatních. V době 

svého největšího rozkvětu měla síť kolem milionu uživatelů a přibližně stovku zaměstnanců.10 Sociální síť 

ale předběhla svou dobu, většina jejích uživatelů ještě neměla početné množství přátel s internetovým 

připojením a tak v roce 2000 SixDegrees.com utlumila svou činnost. 

Během let 1997 a 2001 vznikly sociální sítě zaměřené na etnické minority, AsianVenue (1999), 

BlackPlanet (1999) a MiGente (2000). Se spuštěním Ryze.com (2001) se objevuje koncept sociální sítě 

jako podnikové sítě.  Stejná skupina lidí stála i za projektem Friendster, který sice skončil jako exemplární 

příklad neúspěšné sítě, ale předznamenal boom sociálních sítí jako mainstreamové záležitosti.  

Friendster (2002), měl fungovat jako sociální doplněk Ryze.com a zároveň jako seznamka, kde se 

seznamují přátelé přátel (místo obvyklého seznamování neznámých lidí jako to umožňoval konkurent 

Friendsteru Match.com). Jak se síť stávala populárnější, její počáteční naturel i účel se začaly měnit. 

Uživatelé si na síti kromě svých blízkých přátel začali mezi "přátele" přidávat i své kolegy, spolužáky, 

úplně neznámé uživatele či celebrity (jejichž profily byly ovšem ve velké míře falešné). Friendster 

kolaboval i vinou špatných politických kroků provozovatelů sítě - od restrikce aktivit těch nejnadšenějších 

uživatelů až po mazání nevyhovujících profilů, z nichž ovšem některé byly pravé. Tím se důvěra mezi sítí a 

jejími uživateli definitivně rozpadla a mnoho amerických skalních uživatelů Friendsteru službu opustilo.11 

Velké množství uživatelů odešlo na čerstvě založenou síť MySpace, která byla úspěšná i díky symbióze 

fanoušků a hudebních kapel, které se na ni přesunuly rovněž ze zkrachovalého  Friendsteru. 

                                                             
8 S nástupem BBSek FIDOnet v roce 1984 se přístup k jednotlivým BBS znatelně zlepšil. 
9 ČERMÁK, Miloš. Nová média. Úvod a stručná historie. In: OSVALDOVÁ, Barbora, Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ a 
Miloš ČERMÁK. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy 
žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009, s. 18. 
ISBN 978-80-246-1684-1. 
10 Některé tyto funkce figurovaly i na dříve založených sítích, například na seznamkových serverech nebo v rámci 
serveru pro vyhledávání a s komunikování s bývalými spolužáky Classmates.com (1995). SixDegrees.com ovšem tyto 
funkce integrovala dohromady nejdříve ze všech, v roce 1998. 
11

 BOYD, Danah. Friendster lost steam. Is MySpace just a fad?. In: Apophenia Blog [online]. 21.03.2006 [cit. 2013-
04-06]. Dostupné z: http://www.danah.org/papers/FriendsterMySpaceEssay.html 
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Od roku 2003 se objevuje množství dalších sociálních sítí. Některé cílí na široké publikum (MySpace), jiné 

se zaměřují na kariérní vztahy (LinkedIn), další sdružují uživatele se společným tématem či koníčkem 

(Couchsurfing sdružuje cestovatele a jejich potenciální ubytovatele, MyChurch je zaměřená na členy 

církve). Jiná sociální média implementují prvky, které z nich udělaly plnohodnotné sociální sítě.12 

Vznik a používání sociálních sítí se samozřejmě neomezovalo jen na oblast Sillicon Valley a USA. 

„Friendster nabral uživatele v Oceánii, Orkut se stal oblíbenou sociální sítí v Brazílii, než zaznamenal 

rapidní růst v Indii, Mixi si široce osvojili Japonci, ve Švédsku nastartoval LunarStrom, Nizozemci se 

chopili služby Hives, Grono se chytilo v Polsku, Hi5 se používala v menších zemích Latinské Ameriky, Jižní 

Ameriky a Evropy a Bebo bylo velmi populární ve Spojeném království, na Novém Zélandu a v Austrálii,“ 

vyjmenovávají Boydová s Ellisonovou13 preferované sítě podle jazyka či lokality uživatelů. 

V roce 2004 Mark Zuckerberg na Harvardu pokládá základy Facebooku, původně exkluzivní sítě pro 

americké vysokoškoláky, která se stane globálně nejpočetnější sociální sítí s miliardou uživatelů, která 

nabízí přes 70 jazykových lokalizací. Podle výzkumu amerického Pew Research Center z roku 201114 65 % 

dospělých uživatelů internetu používalo sociální sítě typu MySpace, Facebook nebo LinkedIn. V roce 2005 

to bylo pouhých 5 % dospělých a 8 % všech internetových uživatelů. Používání sociálních sítí se stává 

vedle emailu a vyhledávání třetí nejčastější aktivitou na webu. 

Sociální sítě samozřejmě vznikaly a získávaly uživatele i v Česku. Před nástupem Facebooku se 

popularitou vyznačovala česká obdoba Classmates.com Spolužáci.cz (1999), komunitní web Lidé.cz 

(2004) a fotoseznamka Líbimseti.cz (2002), oblíbená zejména mezi mladší generací.   

  

                                                             
12 Příklady jsou sítě Last.FM (sdílení hudebního vkusu), YouTube (sdílení a přehrávání videa) nebo Flickr (sdílení 
fotografií). 
13 BOYD, Danah m. a Nicole B. ELLISON, ref. 3 
14

 Sixty-Five Percent of Online Adults Use Social Networking Sites. In: The Pew Charitable Trusts: Computer and The 
Internet [online]. 26.08.2011 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
http://www.pewtrusts.org/our_work_report_detail.aspx?id=85899363498 
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2. Sociální sítě, které využívá IHNED.cz 

Sociální sítě nepoužívají jen fyzické osoby. Téměř všechny umožňují publikování obsahu a komunikaci 

s ostatními uživateli i firmám, neziskovým organizacím a dalším různým institucím. Mezi ně patří i 

mediální organizace. V následující kapitole představím sociální sítě, které pro komunikaci se svými 

čtenáři a šíření obsahu využívá český zpravodajský server IHNED.cz. Nejvíce se zaměřím na Facebook a 

Twitter, sítě s celosvětově největším počtem aktivních uživatelů. Stručně popíšu i specifika ostatních sítí, 

na kterých IHNED.cz působí – Google+, YouTube, Pinterest a SoundCloud. 

2.1.  Facebook 

Facebook je nejpopulárnější internetovou sociální sítí – podle stránek Alexa poskytujících data o 

celosvětové návštěvnosti je Facebook druhým nejnavštěvovanějším webem hned po Googlu.15 Podle 

firmy samotné má Facebook od září 2012 přes miliardu aktivních uživatelů, kteří stránku používají 

alespoň jednou měsíčně.16 Celosvětový věkový medián jeho uživatelů je 22 let. Statistiky dále uvádějí, že 

Facebook měsíčně navštíví 680 milionů uživatelů prostřednictvím mobilních technologií.17  

V Česku je Facebook nejrozšířenější sociální sítí. Celkově ho využívá 3 849 900 uživatelů, což je přes 

polovinu uživatelů18 internetu v zemi, jak uvádí statistiky společnosti Socialbakers, a jejich počet stále 

roste. Nejpočetnější skupinou uživatelů Facebooku tvoří lidé ve věku 25-34 let (celkem 1 089 100), 

následuje věková skupina 18-24 let.19 Na internet přistupuje z mobilních zařízení 1,4 milionu uživatelů, 

tedy přibližně pětina české online populace.20 Tu podle dat Sdružení pro internetovou reklamu v roce 

2012 tvořilo 6,2 milionů uživatelů starších více jak 10 let.21 

V následujících podkapitolách stručně objasním genezi Facebooku a principy jeho fungování, zejména 

z pohledu institucí, v tomto případě médií. 

                                                             
15 Facebook.com Site Info. In: Alexa.com: The Web Information Company [online]. 2013, 25.03.2013 [cit. 2013-03-
25]. Dostupné z: http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com# 
16 ZUCKERBERG, Mark. One Billion People On Facebook. In: Facebook: Newsroom [online]. 2012, 04.10.2013 [cit. 
2013-03-20]. Dostupné z: http://newsroom.fb.com/News/457/One-Billion-People-on-Facebook 
17 Key Facts. In: Facebook: Newsroom [online]. © 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://newsroom.fb.com/Key-
Facts 
18 podle údajů z 20. března 2013 je to přesně 53.32%  
19 Czech Republic: Facebook Statistics. In: Socialbakers: Facebook Stats [online]. 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: 
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic 
20 TZ NetMonitor publikuje první data o návštěvnosti z mobilních zařízení. In: Sdružení pro internetovou reklamu: 
Netmonitor [online]. 2013, 06.03.2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/tz-netmonitor-
publikuje-prvni-data-o-navstevnosti-z-mobilnich-zarizeni  
21

 Český internet 2012 v číslech - infografika SPIR. In: Sdružení pro internetovou reklamu [online]. 2012, 01.10.2012 
[cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://www.spir.cz/cesky-internet-2012-v-cislech-infografika-spir 
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2.1.1. Historie Facebooku 

Základy dnešního Facebooku položil tehdy třiadvacetiletý student informatiky a psychologie na Harvardu 

Mark Zuckerberg v únoru 2004 spuštěním webu Thefacebook. Už předtím pro spolužáky naprogramoval 

sociální sítě CourseMatch (usnadňoval výběr kurzů a domlouvání studijních skupinek) a nechvalně 

proslulý Facemash22 - podle deníku The Harvard Crimson Zuckerberg ukradl fotografie studentů 

z identifikačních formulářů (facebooks) devíti kolejí a web naprogramoval tak, aby uživatel volil mezi 

dvěma nabídnutými fotografiemi osob, která z nich je víc sexy.23  

Úspěch experimentu Facemash Zuckerberga inspiroval k vytvoření centralizované sociální sítě pro 

studenty, kterou Harvard dosud neměl. 4. února 2004 Zuckerberg spustil „Thefacebook“,24 za první den 

fungování měla stránka mezi 1200 a 1500 zaregistrovanými uživateli.25  

Jak připomínají Boydová a Ellisonová26, oproti předchozím populárním sociálním sítím typu MySpace byl 

Facebook původně vymezen pouze pro studenty Harvardu.  Pro registraci na sociální síti byla nutná 

emailová adresa na doméně harvard.edu, po rozšíření na další univerzity Stanford, Columbia a Yale 

v březnu 2004 byly k registraci nutné adresy spjaté s těmito institucemi. Díky tomu si Facebook 

zachovával relativně uzavřený a soukromý charakter. 

Postupně bylo zapojení do sociální sítě umožněno ostatním univerzitám v USA a Kanadě, v září 2005 

Facebook spustil registraci pro středoškoláky a k používání přizval velké firmy typu Apple a Microsoft. 

Zakladatel sítě Zuckerberg logicky směřoval k dalšímu otevření Facebooku ostatním uživatelům – nechtěl 

                                                             
22 PHILLIPS, Sarah. A brief history of Facebook. The Guardian: Technology [online]. 25.07.2007, 28.08.2007 [cit. 
2013-03-25]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/technology/2007/jul/25/media.newmedia 
23 Facemash za první čtyři hodiny fungování přilákal 450 uživatelů, kteří zobrazili 22 tisíc fotografií. Stránka byla 
vedením Harvardu po několika dnech uzavřena a Zuckerberg se potýkal s disciplinárním řízením  a hrozilo mu 
vyloučení. Ze školy nakonec odešel díky úspěchu Facebooku dobrovolně. Viz zdroj: SCHWARTZ, Bari M. Hot or Not? 
Website Briefly Judges Looks. The Harvard Crimson [online]. 2003 [cit. 2013-03-25]. Dostupné z: 
http://www.thecrimson.com/article/2003/11/4/hot-or-not-website-briefly-judges/ 
24 O originální myšlenku centralizované sítě pro studenty Harvardu se se Zuckerbergem záhy začali soudit bratři 
Tyler a Cameron Winklevossové a Divya Narendra. Zuckerberga obvinili z toho, že Thefacebook vybudoval na 
principu sociální sítě HarvardConnection.com, kterou mu předtím Winklevossové a Narendra zadali naprogramovat 
jako zakázku. Mimosoudní vyrovnání v roce 2008 se zdálo být uspokojivé pro obě strany, po další soudní snaze o 
úpravu podmínek dohody ze strany Winklevossů a Narendry v roce 2011 se případ zdá definitivně uzavřen. 
25

 PHILLIPS, Sarah. A brief history of Facebook. The Guardian: Technology [online]. 25.07.2007, 28.8.2007 [cit. 2013-
03-25]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/technology/2007/jul/25/media.newmedia 
26

 BOYD, Danah m. a Nicole B. ELLISON, ref. 3 

http://en.wikipedia.org/wiki/Divya_Narendra
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přijít o uživatele, kteří už školu dokončili, a samozřejmě se snažil o získání dalších.27 Exkluzivita Facebooku 

definitivně padla 26. září 2006, kdy se otevřel všem osobám nad 13 let s platnou emailovou adresou.28 

Ještě v roce spuštění Facebooku (2004) byla zaregistrována firma Facebook, Inc. – za spoluzakladatele 

firmy jsou označováni Zuckerbergovi spolužáci z Harvardu Eduardo Saverin, Dustin Moskowitz a Chris 

Hughes. Když v říjnu 2007 Microsoft odkoupil 1,6 % podíl za 240 milionů dolarů, vyčíslil tak celkovou 

hodnotu společnosti na 15 miliard dolarů.29 

V květnu 2012 začaly být akcie Facebooku obchodovatelné na burze s počáteční cenou 38 dolarů za akcii, 

za akcie v hodnotě 5 miliard dolarů plánovala získat až dvojnásobek. Emise ovšem nebyla úspěšná, cenné 

papíry firmy se záhy propadly, firma dlouhodobě pracovala na zlepšení důvěry ze strany Wall Streetu. 

Hlavní příjmy Facebooku plynou z reklamy, proto se firma snaží prosadit více reklamy i do mobilních 

aplikací, přes které web navštěvuje stále větší počet uživatelů.  

2.1.2. Principy fungování Facebooku 

V následující podkapitole se zaměřím na to, jak Facebook funguje.  

„Principem je získávat přátele (u firem fanoušky) a sdílet s nimi nejrůznější informace,“ shrnuje 

východiska Janouch.30 Po registraci si uživatel-fyzická osoba vytvoří vlastní profil, kde uvede informace o 

své osobě, které uzná za vhodné nebo užitečné. Uživatel poté může navrhovat a přijímat žádosti o 

zařazení do seznamu přátel od jiných uživatelů. Na síti pak s nimi může komunikovat prostřednictvím 

soukromých zpráv, diskuzních skupin, sdílet fotografie, videa, vytvářet pozvánky k událostem, které se 

konají v reálném (oslava narozenin, demonstrace, koncert) nebo v online životě (vyplňování dotazníků 

k bakalářské práci, hlasování pro oblíbenou kapelu na internetových stránkách hudebních pořadů apod.). 

Od června 2008 Facebook funguje i v češtině. 

                                                             
27 LACY, Sarah. Facebook: Opening the Doors Wider. In: Bloomberg BusinessWeek: Technology [online]. 11.09.2006 
[cit. 2013-03-25]. Dostupné z: http://www.businessweek.com/stories/2006-09-11/facebook-opening-the-doors-
wider 
28 ABRAM, Carolyn. Welcome to Facebook, everyone. In: The Facebook Blog [online]. 26.09.2006 [cit. 2013-03-25]. 
Dostupné z: http://blog.facebook.com/blog.php?post=2210227130 
29 SPECTOR, Dina. Facebook. In: Business Insider: Blackboard [online]. 26.09.2012 [cit. 2013-03-26]. Dostupné z: 
http://www.businessinsider.com/blackboard/facebook 
30

 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 
2010, s 241. ISBN 9788025127957. 
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Uživatel může využívat škálu oficiálních aplikací vyvinutých přímo společností Facebook, Inc. (fotografie, 

videa, zprávy, události, ankety) i neoficiální aplikace31, které byly vyvinuty externě zejména pro potřeby 

marketingu a zábavy (hry, dotazníky, soutěže).  

Zaregistrovaní uživatelé se kromě uzavření a rozvíjení facebookového přátelství mohou potkat i ve 

Skupinách – zde mezi sebou sdílí obsah menší skupiny uživatelů, zpravidla nějak sociálně či zájmově 

definované (spolužáci, spolupracovníci, podskupina přátel, rodina). Skupiny mohou být veřejné, tajné či 

uzavřené (pouze členové mohou zobrazit příspěvky ve skupině, ale skupina a její členové jsou viditelní 

pro všechny). 

Kromě osob32 mohou na Facebooku působit i firmy, veřejné instituce, neziskové organizace, populární 

osobnosti nebo média. Na sociální síti mohou komunikovat se svými fanoušky prostřednictvím Stránek. 

Pokud Stránku uživatel-fanoušek zařadí mezi své oblíbené (dá jí tzv. like, česky „To se mi líbí“), budou se 

mu zobrazovat její příspěvky v kanálu zpráv. Správci Stránek mají k dispozici analytické nástroje, které jim 

poskytují data o návštěvnosti, popularitě jednotlivých příspěvků a zpětné vazbě ze strany fanoušků. 

Stopou působení subjektu na Facebooku je Zeď – místo, kde se chronologicky zobrazují příspěvky daného 

uživatele či stránky. Příspěvky (obsahující aktuální status, fotografie, videa nebo odkazu na jiný webový 

materiál) mohou ostatní uživatelé komentovat, dát jim hodnocení „To se mi líbí“ nebo je dál sdílet 

pomocí stejnojmenného tlačítka. To je základem tzv. virálního šíření – uveřejněný příspěvek se může 

rozšířit mezi přátele daného uživatele, mezi přátele jeho přátel a rychle se šíří po sociální síti dál.  

Na hlavní stránce se pak uživateli zobrazují kanál zpráv, tedy různé vybrané příspěvky jeho přátel a 

oblíbených stránek33, které může také sám hodnotit, komentovat. Dále se na ní zobrazuje aktivita 

ostatních uživatelů ve skutečném čase, tedy jakási online lišta, která informuje, kdo co naposledy 

okomentoval/sdílel/co se mu líbilo. Aktivita jiného uživatele tak může inspirovat k rozkliknutí daného 

příspěvku a k jeho dalšímu šíření sociální sítí. Nechybí ani boční pruh s reklamami, na kterých Facebook 

vydělává. 

                                                             
31 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010, s. 138. ISBN 9788024517421. 
32 Uváděné statistiky počtu fyzických uživatelů Facebooku nejsou nikdy úplně směrodatné. Existuje množství 
falešných profilů nebo uživatelů, kteří na Facebooku mají více než jeden profil. Někteří uživatelé zakládají profily 
dokonce svým domácím mazlíčkům nebo hračkám. Některé instituce využívaly původně profil, než přešly na vlastní 
stránku. Příkladem může být VŠUP v Praze. 
33

 Facebook později zavedl možnost odebírání obsahu od lidí, kteří nejsou přáteli uživatele. Tedy podobně jako je 
tomu na Twitteru či Google+. 
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Pro představu - průměrný uživatel Facebooku má 130 přátel, denně na Facebooku tráví 55 minut. 

Měsíčně napíše 25 komentářů, stane se fanouškem dvou stránek a 9krát klikne na "To se mi líbí".34 

2.1.3. Soukromí na Facebooku 

Problematickým bodem nejen při užívání Facebooku, ale aplikací webu 2.0 obecně, je soukromí. Užívání 

sociálních sítí je poskytováno zdánlivě zadarmo, a sám Mark Zuckerberg se nechal slyšet, že peněžní zisk, 

ho primárně nemotivuje. Hlavní filozofií společnosti je prý učinit svět otevřenějším místem a zlepšit 

vzájemné pochopení mezi lidmi.35  

Kritika ovšem spočívá v práci s osobními daty, které uživatel svou aktivitou Facebooku poskytuje. Ten je 

poté zpeněží, dokáže totiž poskytnout prostor pro velmi personalizovanou a detailně zaměřenou reklamu 

na daného uživatele.  

„Dohled Facebooku nad daty je ekonomický – jedná se o sběr, uchovávání, ohodnocení a komodifikaci 

osobních dat, způsobu chování a dat vytvořených uživateli pro ekonomické účely. (…) „Sdílení“ na 

Facebooku v ekonomické řeči primárně znamená, že Facebook „sdílí“ informace s reklamními klienty. A 

„sdílení“ je pouze eufemismus pro prodej a komodifikaci dat. (…) Nečiní tak svět lepším, ale činí z něj 

velké nákupní centrum bez východu,“ kritizuje Fuchs36 ve své eseji obchodní politiku nejpopulárnější 

sociální sítě.  

Faktem je, že Facebook uzpůsobuje prodej dat svých uživatelů pro reklamu i mimo sociální síť. 

Informace, které uživatelé na síti uveřejnili, může společnost uchovávat „tak dlouho, jak bude 

potřebovat“.  Směr, kterým se nakládání s osobními daty na Facebooku bude ubírat, navíc naznačila 

změna názvu oddílu pravidel „Pravidla ochrany soukromí“ („Privacy policy“) na „Zásady používání dat“ 

(„Data use policy“).37  

                                                             
34 LEPI, Katie. Find Out If You’re An Average Facebook User With This Image. In: Edudemic [online]. 05.03.2013 [cit. 
2013-04-02]. Dostupné z: http://edudemic.com/2013/03/find-out-if-youre-an-average-facebook-user-with-this-
image/ 
35 SINGEL, Ryan. Mark Zuckerberg: I Donated to Open Source, Facebook Competitor. In: Wired: Business: Social 
Media [online]. 28.05.2010, s. 4 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 
http://www.wired.com/business/2010/05/zuckerberg-interview/ 
36 FUCHS, C. The Political Economy of Privacy on Facebook. Television [online]. 2012-02-15, roč. 13, č. 2, s. 139-159 
[cit. 2013-03-27]. ISSN 1527-4764. DOI: 10.1177/1527476411415699. Dostupné z: 
http://tvn.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1527476411415699 
37 HILL, Kashmir. Facebook Privacy Policy Change Paves Way For Off-Facebook Advertising. In: Forbers: Tech 
[online]. 11.05.2012 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 
http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/05/11/facebook-privacy-policy-change-paves-way-for-off-
facebook-advertising/ 
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2.1.4. Média na Facebooku 

Jak již bylo popsáno výše, na Facebooku mohou být prostřednictvím stránek aktivní i mediální 

organizace. Podle statistik analytické společnosti Socialbakers z března 2013 mají celosvětově mezi 

deníky38 největší počet fanoušků The New York Times (2 814 538), The Times of India (2 460 280) a 

argentinský Diario Olé (1 691 560). Z čistě online médií39 nejvíce fanoušků doposud nasbírali brazilský 

Globo Esporte (3 222 071), brazilská obdoba Seznam.cz UOL (3 108 644) a argentinská Terra (2 917 105).  

Z českých zpravodajských serverů mají nejvíce fanoušků Novinky.cz (52 209), následuje Blesk.cz (33 999), 

Deník Sport (26 429), Aktuálně.cz (25 800), iDNES.cz (23 896) a iHNED.cz (22 656).40 Jejich profily se často 

kříží nebo úplně nahrazují profily jejich tištěných verzí - z profilů provozovaných primárně pro novinový 

obsah má nejvíc fanoušků deník Metro (6 802), The Prague Post (5 164) a Mladá fronta DNES (3 247).  

2.2.  Twitter 

Twitter.com, provozovaná společností Twitter, Inc., je sociální síť a mikroblogovací služba.  

Javůrek mikroblogování definuje jako „publikování velmi krátkých textů. Uživatelé mohou pomocí webu, 

mobilního internetu, SMS a v některých případech i instant messagingu zveřejňovat krátké zprávy 

s limitem kolem 140 znaků.“41  

Tyto krátké zprávy uveřejněné na sociální síti Twitter se nazývají tweety nebo pípnutí. Uživatel tweety 

uveřejňuje na své osobní stránce a případně v kanálu tweetů (tzv. timeline) jiných uživatelů., kteří jsou 

jeho odběrateli (tzv. followers).  

Twitter měl v roce 2013 přes 200 milionů aktivních uživatelů, kteří denně poslali přes 400 milionů 

tweetů.42 Podle dat z února 2013 se k Twitteru alespoň jednou měsíčně připojilo 60 procent z 200 

milionů aktivních uživatelů přes mobilní zařízení. 43 

                                                             
38 Facebook Pages Statistics & Number of Fans: Newspaper. In: Socialbakers [online]. 20.03.2013 [cit. 2013-03-20]. 
Dostupné z: http://www.socialbakers.com/facebook-pages/media/tag/newspaper/ 
39 Facebook Pages Statistics & Number of Fans: Online media. In: Socialbakers [online]. 20.03.2013 [cit. 2013-03-
20]. Dostupné z: http://www.socialbakers.com/facebook-pages/media/tag/onlinemedia/ 
40 Facebook Pages Statistics & Number of Fans: Czech republic, News. In: Socialbakers [online]. 20.03. 2013 [cit. 
2013-03-20]. Dostupné z: http://www.socialbakers.com/facebook-pages/media/czech-republic/tag/news/ 
41 JAVŮREK, Adam. Žurnalistika ve 140 znacích. In: OSVALDOVÁ, Barbora, Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ a Miloš 
ČERMÁK. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy 
žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009, s.171. 
ISBN 978-80-246-1684-1. 
42

 WICKRE, Karen. Celebrating #Twitter7. In: Twitter: Blog [online]. 21.03.2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 
http://blog.twitter.com/2013/03/celebrating-twitter7.html 
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Určit počet aktivních uživatelů českého Twitteru je poměrně obtížné – web Klábosení.cz v březnu 2013 

zaznamenával přibližně 161 tisíc českých nebo slovenských uživatelů a jejich počet dál lineárně stoupá.44 

„Kritérium pro indexaci naším crawlerem je alespoň 15 procent pípnutí v národním jazyce nebo 

přihlášení se k území Česka či Slovenska,“ vysvětluje Klábosení.cz svou metodiku. Je ovšem třeba brát 

v úvahu, že indexuje uživatele z České a Slovenské republiky dohromady, kritéria jazyka a přihlášení se 

k území nejsou stoprocentně spolehlivé, navíc tak nemusí být nalezeny neaktivní účty (ty, které uživatelé 

používají pouze pro sledování ostatních, ale sami netweetují) nebo účty opuštěné.45 

Kapitola se dále zaměří na stručnou historii vzniku této sociální sítě, principy jejího fungování a načrtne 

potenciál Twitteru pro média a jejich čtenáře. 

2.2.1. Historie Twitteru 

Základy Twitteru byly položeny v roce 2005 v sanfranciském startupu Odeo , který se zabýval vývojem 

platforem pro podcasting. V červenci roku 2005 byl produkt hotový, ale vzhledem k oznámení 

společnosti Apple, že její iTunes budou obsahovat podobnou aplikaci, se zakladatel Odeo Evan Williams 

(bývalý zaměstnanec Googlu a otec blogovací služby Blogger) rozhodl přeorientovat energii firmy jinam.  

Druhý zakladatel Odeo Noah Glass se spojil s talentovaným webdesignerem Jackem Dorseym, dalším 

bývalým zaměstnancem Googlu jménem Christopher „Biz“ Stone a německým vývojářem Florianem 

Weberem.46 Jack Dorsey už delší dobu pracoval s nápadem na vytvoření aplikace, která by se točila okolo 

konceptu „statusu“, prostřednictvím kterého by lidé v daném čase sdělovali, co právě dělají. V rámci 

firemního hackatonu v únoru 2006 Dorsey kolegům svůj nápad ilustroval na jednoduchém příkladu – je 

v klubu, kde to žije, kde by měl být každý, kde se TO zkrátka DĚJE (the club is happening). „Chtěl bych 

dispečerskou službu, která nás spojí pomocí našich telefonů a posíláním SMS zpráv,“ údajně prohlásil.47 

                                                                                                                                                                                                     
43

 SCHREINER, Taylor. New Compete study: Primary mobile users on Twitter. In: Twitter: Advertising Blog [online]. 
11.02.2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://advertising.twitter.com/2013/02/new-compete-study-primary-
mobile-users-on-Twitter.html 
44 Vývoj počtu uživatelů. ATAXO. Klábosení: Český a slovenský Twitter v číslech [online]. 2013 [cit. 2013-04-02]. 
Dostupné z: http://www.klaboseni.cz/vyvojpoctu.php 
45 DOČEKAL, Daniel. "Český" Twitter má přes 100 000 uživatelů. Jak obtížné je měřit český Twitter?. In: Lupa.cz: 
Server o českém internetu [online]. 24.05.2013 [cit. 2013-03-20]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: 
http://startup.lupa.cz/clanky/cesky-twitter-ma-pres-100-000-uzivatelu-jak-obtizne-je-merit-cesky-twitter/ 
46 CARLSON, Nicholas. The Real History Of Twitter. In: Business Insider: Tech [online]. 13.04.2011, s. 5 [cit. 2013-04-

02]. Dostupné z: http://www.businessinsider.com/how-twitter-was-founded-2011-4#ixzz2Ov2KvDtc 

47
 SAGOLLA, Dom. How Twitter Was Born. In: 140 Characters: Story [online]. 30.01.2009 [cit. 2013-04-02]. Dostupné 

z: http://www.140characters.com/2009/01/30/how-twitter-was-born/ 
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V březnu 2006 už existoval interní firemní prototyp Twitteru. Uživatelé si mohli rozesílat svůj aktuální 

status přes SMS zprávy s kódem 10958 (později změněno na 40404 kvůli lepší zapamatovatelnosti). První 

tweet byl od Jacka Dorseyho („právě si nastavuju svůj twttr“). 

Původní název služby, Twttr, byl později změněn na Twitter, což je v překladu definováno jako „krátké 

salvy bezvýznamných informací „ a „cvrlikání ptáků“.48  

V červenci 2006 byla sociální síť představena i veřejnosti. Na podzim roku 2006 Evan Williams společně 

s Jackem Dorseym a Bizem Stonem vykoupili zpět podíly investorů Odeo a založili Obvious Corp - 

společnost, která se věnovala vývoji Twitteru.49  

Větší úspěch Twitter zaznamenal až v roce 2007 na konferenci South by Southwest Interactive (SXSWi). 

Tweety účastníků tu byly promítány na plazmových obrazovkách v reálném čase a používání Twitteru 

stouplo z 20 tisíc tweetů denně na 60 tisíc.  

V roce 2008 už bylo posíláno 300 tisíc pípnutí denně a v listopadu tohoto roku Twitter překonal jednu 

miliardu tweetů.50 Sedm let od založení Twitter evidoval 400 milionů tweetů denně.  

Příjmy společnosti tvoří reklamní tweety (promoted tweets), které si společnosti mohou zaplatit. Od roku 

2012 se tyto reklamní tweety zobrazují i v mobilních aplikacích. Část příjmů generují i smlouvy uzavřené 

s vyhledávači Google, Bing (říjen 2009) a Yandex (únor 2012), které společnostem dovolují ve výsledcích 

vyhledávání zobrazovat tweety uživatelů.51 Twitter podobně jako Facebook plánuje vstup na burzu, zatím 

své finanční výsledky tedy Twitter oficiálně nezveřejňuje. 

2.2.2. Principy fungování Twitteru 

Pro soukromé osoby, firmy i instituce na Twitteru existuje jediná forma prezentace – uživatelský účet. 

Neregistrovaní uživatelé si sice mohou jiné uživatelské účty (pokud nejsou privátní, což je málo obvyklé) 

                                                             
48 V červenci roku 2009 si slova Twitter , Tweet (sloveso tvítovat; podstatné jméno jeden tweet-vzkaz), Twitterati 

(označení pro uživatele Twitteru) a Twitterverse (označení pro sociální síť a její uživatele dohromady) vydobyla 

místo v Collinsově výkladovém slovníku. 

49 Noah Glass byl z projektu odstaven a Twitter opustil. V roce 2013 Jack Dorsey v Twitteru působil jako výkonný 
prezident společnosti, Evan Williams už v každodenním chodu firmy nefiguroval kromě vykonávání funkce člena 
správní rady (dříve byl i CEO celé společnosti). Poslední „otec zakladatel“ Biz Stone v Twitteru zůstal, kromě toho 
pracuje jako specialista na charitativní projekty pro poskytovatele internetových služeb AOL.  
50 SCHROEDER, Stan. Twitter: One Billion Tweets. Wow. In: Mashable: Social Media [online]. 12.11.2008 [cit. 2013-
04-02]. Dostupné z: http://mashable.com/2008/11/12/twitter-one-billion-tweets-wow/ 
51

 Profiting from friendship: Social networks have a better chance of making money than their critics think.  In: The 
Economist [online]. 30.01.2010 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://www.economist.com/node/15351026 

http://obviouscorp.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/South_by_Southwest_Interactive
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a tweety prohlížet, ovšem nemohou se aktivně zúčastnit dění na této sociální síti, tedy psát tweety. Od 

srpna 2012 je Twitter dostupný i v češtině, má však problémy s geolokací.52
 

Přihlášenému uživateli se tweety ostatních uživatelů, které odebírá, chronologicky zobrazují v kanálu 

tweetů, zvaném timeline.  Na jeho profilu jsou pak chronologicky seřazené tweety, které napsal on. Jak 

už bylo řečeno, tweet je limitován 140 znaky. Kromě textového sdělení dokáže pojmout i 

fotografie/obrázky, videa nebo odkazy na jiný webový obsah. 

Tweet jiného twitteristy může uživatel poslat dál, retweetovat (někdy se tweety citují v novém tweetu a 

přidá se k nim zkratka RT). Tím uživatel tweet sdílí se svými odběrateli a šíří ho dál. Znak „@“ může být 

použit ke zmínění (mention) nebo odpovědi (reply) jinému uživateli.53 Pokud uživatele nějaký tweet 

zaujal, může ho kromě retweetování přidat do svých oblíbených tweetů – označí ho hvězdičkou a tweet 

může později dohledat v seznamu oblíbených na svém profilu (favorites). Tam najde i seznam svých 

odběratelů (followers) a seznam uživatelů, které sleduje (following).  Uživatelé, kteří se sledují 

navzájem, mohou komunikovat pomocí soukromých zpráv.  

Jako na jiných sociálních sítích54 mohou uživatelé zvýraznit tematické zaměření tweetů pomocí tzv. 

hashtagů – za znak „#” se připojí dané klíčové slovo nebo věta (bez mezer). Po rozkliknutí hashtagu se 

uživateli zobrazí všechny tweety, které obsahují stejné klíčové slovo. Například oficiálním hashtagem LOH 

v Londýně byl #London2012. Kromě událostí se hashtagy používají pro hromadné debaty/ankety, pro 

propagaci produktů, vyjádření svých politických názorů a mnoho jiného. Nejpoužívanější hashtagy 

Twitter zobrazuje na hlavní stránce v sekci Trends (aktuálně nejpopulárnější témata). 

Rekordy v používání Twitter láme například při sportovních událostech, při volbách nebo mimořádných 

událostech – v únoru 2013 Twitter oznámil, že během finále americké  NFL Super Bowl, uživatelé poslali 

24,1 milionu tweetů.55 V den amerických prezidentských voleb, 6. listopadu 2012, bylo uveřejněno 31,7 

milionu tweetů o volbách56 a vítězná fotka znovuzvoleného prezidenta Baracka Obamy, kde se objímá 

                                                             
52 Českým uživatelům, kteří si přejí ke svému tweetu přejí přidat i svou lokaci, Twitter zobrazuje místo odeslání 
tweetů v Německu, Rakousku nebo Polsku.  
53 Pro odpověď musí být @jménouživatele na začátku tweetu, pro zmínění musí být @jménouživatele uprostřed 
tweetu nebo mu na začátku musí předcházet alespoň jeden znak, obvykle tečka. 
54 Google +, Instagram, Tumblr 
55 ORTUTAY, Barbara. Live Action: Twitter grabs Super Bowl spotlight. In: AP: The Big Story [online]. 04.02.2013 [cit. 
2013-04-02]. Dostupné z: http://bigstory.ap.org/article/live-action-twitter-grabs-super-bowl-spotlight 
56

 GOODACRE, Kate. US presidential election tweets pass 31 million in new Twitter record. In: Digital spy: Tech 
[online]. 07.11.2012 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://www.digitalspy.co.uk/tech/news/a436257/us-
presidential-election-tweets-pass-31-million-in-new-twitter-record.html 
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s manželkou Michelle, se stala nejretweetovanějším příspěvkem roku 2012 a vůbec celé dosavadní 

existence Twitteru.  

Předností Twitteru je jeho rychlost a dostupnost – pomocí připojení k internetu lze tweetovat i 

z vesmíru.57  

Další unikátní výhodou Twitteru je, že můžete kontaktovat, koho chcete. „Pokud mluvíme o přátelích, na 

ty máme samozřejmě telefonní číslo a SMS zpráva nebo telefonát budou určitě praktičtější. Ale co když 

chcete navázat kontakt s někým, koho osobně neznáte? Co když máte chuť oslovit někoho z řad celebrit? 

Troufám si říct, že Twitter je nejpravděpodobnějším místem, kde se vám to může podařit,“ tvrdí 

specialistka na sociální sítě Eliška Vyhnánková.58 

Twitter je opravdu místem, kde se střetávají celebrity59 s obyčejnými smrtelníky. Slavní jsou také 

nejsledovanějšími uživateli – v březnu 2013 měl zpěvák Justin Bieber přes 36,5 milionu odběratelů, Lady 

Gaga sledovalo o milion méně uživatelů, zpěvačka Katy Perry jich měla trochu přes 34 milionů. Až na 

čtvrtém místě figuruje osoba oficiálně nespjatá s showbusinessem – americký prezident Barack Obama 

má 29 milionů „následovníků“.60 

2.2.3. Média na Twitteru 

Ze statistik Socialbakers z března 2013 vyplývá, že nejsledovanějším profilem zpravodajských médií je 

CNN Breaking News (@cnnbrk, 10 996 549). Následují The New York Times (@nytimes, 8 000 745) a 

sportovní server ESPN (@espn, 6 260 699).  

Zvláštní statistiky pro tištěná média ukazují, že nejsledovanějším deníkem je The Washington Post 

(@washingtonpost, 1 538 119), následují egyptské Shorouk News (@shorouknews, 836 943) a italský 

deník la Repubblica (@repubblicaitm, 776 304).  

                                                             
57 Prvním astronautem tweetujícím přímo z orbity se stal T.J. Creamer (pod uživatelským jménem @Astro_TJ ) 
v lednu 2010. 
58 VYHNÁNKOVÁ, Eliška. Ještě nepoužíváte Twitter? Zkuste ho, už se naučil i česky. In: Tyinternety.cz [online]. 
15.08.2012 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/2012/08/15/clanek/jeste-nepouzivate-
twitter-zkuste-ho-uz-se-naucil-i-cesky/ 
59 Slavné osobnosti si mohou nechat potvrdit, že komunikují opravdu samy za sebe či pomocí PR týmu. Jejich účet je 
pak označen jako ověřený. Nehrozí tedy mystifikace a zmatky, jako tomu bylo v případě falešných profilů celebrit na 
sociální síti Friendster. Na Twitteru  i přesto existuje množství falešných účtů žijicích, nežijících i mýtických 
osobností. Svůj falešný účet tu má Bůh (@TheTweetOfGod), český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg 
(@schwarzenbergk ) nebo kardinál Miroslav Vlk (@kardinalvlk), než ho nechal zrušit. 
60

 Twitter Statistics. In: Socialbakers: Twitter Stats [online]. 30.03.2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www.socialbakers.com/twitter/ 
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Statistiky pro tištěná média jsou ovšem sporná - většina médií, která jsou na Twitteru klasifikovaná jako 

tištěné deníky má i své online mutace a jejich profil na Twitteru linkuje právě na obsah těchto 

zpravodajských webů. Stejně tak The New York Times je indexován jako zpravodajský server, zároveň je 

všeobecně vnímán jako nejznámější deník na světě. Berme proto tyto statistiky jako orientační pro 

představu, kolik fanoušků mají nejpopulárnější online a tištěná média na sociální síti Twitter. 

2.3.  Ostatní sociální sítě 

V této podkapitole stručně představím další sociální sítě, které zpravodajský server IHNED.cz využívá a 

analyzuji, jak je na nich aktivní.61 

2.3.1. Google+ 

Odpovědí společnosti Google na úspěch Facebooku62 se stal Google+. Jedná se o sociální síť, která je 

propojená s ostatními produkty společnosti Google. Pomocí lišty Google v záhlaví stánky se 

zaregistrovaný uživatel může jedním kliknutím dostat do své emailové schránky Gmail, přehrávat si videa 

na YouTube nebo otevřít soubory na Disku. Z lišty lze jednoduše přejít i na Vyhledávání, Mapy, Překladač 

a další služby Google. Google+ byl spuštěn v červnu 2011, zpočátku pouze na pozvánky. Od září téhož 

roku byla povolena registrace všem uživatelům nad 18 let, v lednu 2012 byla v USA a ve většině zemí 

věková hranice pro vstup snížena na 13 let. 

Jak podotkl server How stuff works, raná populace Google+ vypadala jako encyklopedie Kdo je kdo mezi 

technologickými novináři a geeky. V prosinci 2012 měl Google+ už přes 500 milionů členů, z nichž 135 

milionů by jich mělo být aktivních v rámci sítě alespoň jednou měsíčně.63 Určení skutečného množství 

uživatelů je ovšem problematické - Google totiž započítává mezi zaregistrované uživatele Google+ i ty, 

kteří se původně rozhodnou založit si účet u jiné služby Googlu (Gmail, YouTube). Sérií opatření Google v 

                                                             
61 Analýza aktivity IHNED.cz na Facebooku a na Twitteru je předmětem praktické části této bakalářské práce. 
62 Předchozí pokusy Googlu o sociální síť byly projekty Google Buzz (mikroblogovací a instant-messagingová služba 
integrovaná do Gmailu), Google Friend Connect nebo Orkut (dodnes funguje a je populární zejména v Brazílii a v 
Indii). 
63 Podle dat analytické společnosti comScore z února 2012 uživatelé Google+ trávili na síti opravdu málo času, 
průměrně 3 minuty měsíčně. Oproti tomu na Facebooku trávili uživatelé průměrně 405 minut měsíčně, na Twitteru 
21 minut měsíčně a na Pinterestu 98 minut měsíčně.63 Ne nadarmo deník The Wall Street Journal Google+ označil 
za "město duchů". Průzkum společnost Global Web Index z poslednho čtvrtletí roku 2012 ovšem Google+ označil za 
druhou sociálně nejaktivnější platformu, tedy sociální síť s druhým největším podílem měsíčně aktivní internetové 
populace (25 %). První je Facebook - měsíčně ho aktivně využívá 51 % internetové populace. 
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podstatě donutí si kromě účtu na Gmailu založil i profil na Google+. Skutečnou aktivitu uživatelů na 

Googlu tedy podle čísel, které společnost poskytuje, není jednoduché analyzovat.64 

 

V Česku má Google+ mít 300 tisíc uživatelů, z nichž tvoří tři čtvrtiny muži. 56,5% českých uživatelů je ve 

věku 18-24 let, nejčastěji pochází z Prahy.65  

 

Čím se Google+ liší například od Facebooku? Nabízí možnost organizovat si ostatní sledované uživatele 

do tzv. Kruhů. Uživatel si tak může založit kruh pro své rodinné příslušníky, známé, kolegy z práce nebo 

třeba osobnosti z oboru, který ho zajímá. Při uveřejňování obsahu na síti (textu, obrázků, videí, odkazů) si 

může vybrat, s jakým kruhem uživatelů ho chce sdílet. Obsahu, komentáři či stránce lze udělit +1 

(podobně jako na Facebooku funguje tlačítko "To se mi líbí"). 

Další aplikací je Hangout - videochatovací služba, prostřednictvím které může uživatel komunikovat s 

kontakty ze svých kruhů. Google+ nabízí i hromadnou instant-messagingovou službu (Huddles), čtečku 

obsahu podle zájmů čtenáře (Spark) nebo může komunikovat s ostatními uživateli v komunitách. Svou 

komunitu mají milovníci laku na nehty, fotografové počasí nebo fanouškové filmu Twilight.  

Podobně jako na Facebooku tu své stránky mají firmy, celebrity a instituce, tedy i média. A podobně jako 

na jiných sociálních sítích se tu snaží komunikovat s fanoušky, sdílet s nimi obsah a rozvíjet diskuzi. 

Stránku serveru IHNED.cz si do kruhů k březnu 2013 přidalo 10,5 tisíce uživatelů. Průměrně je zde 

publikován jeden příspěvek denně, ve většině případů jde o sdílení odkazu na článek na IHNED.cz. 

2.3.2. YouTube 

 „Princip služby je jednoduchý: každý se může zdarma zaregistrovat a sdílet videa či filmy s ostatními 

uživateli,“ popisuje fungování YouTube Pavlíček.66 V současnosti největší videohostingový server spustili 

v únoru 2005 bývalí zaměstnanci firmy PayPal Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim. První nahrané 

video Me at the zoo (Já v zoo) bylo nahráno 23.4.2005 a zobrazuje jednoho ze zakladatelů Jaweda Karima 

                                                             
64 BRODKIN, Jon. Google doubles Plus membership with brute-force signup process: Google's redesigned system for 
creating accounts makes it difficult to avoid …. In: Arstechnica: Gear & Gadgets / Product News & Reviews [online]. 
23.01.2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://arstechnica.com/gadgets/2012/01/google-doubles-plus-
membership-with-brute-force-signup-process/ 
65 DOČEKAL, Daniel. Podle PlusDemographics.com má Google+ v ČR přes 300 tisíc uživatelů. In: JustIT.cz [online]. 
31.01.2012 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://www.justit.cz/wordpress/2012/01/31/podle-plusdemographics-
com-ma-google-v-cr-pres-300-tisic-uzivatelu/ 
66

 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010, s. 155. ISBN 9788024517421. 
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u výběhu slonů v zoo v San Diegu. V říjnu 2006 YouTube odkoupil Google za 1,65 miliardu dolarů 

v akciích.  

Web o globální návštěvnosti stránek Alexa hodnotí YouTube.com jako třetí nejnavštěvovanější doménu 

po webech Google a Facebook.67 Podle statistik společnosti každý měsíc server navštíví přes miliardu 

unikátních uživatelů. Každou minutu je na YouTube nahráno 72 hodin videomateriálu. Služba je 

lokalizovaná v 53 zemích a 61 jazycích, od října 2008 YouTube.com „umí“ česky. Čtvrtina zhlédnutí se 

uskutečňuje prostřednictvím mobilních zařízení.68 

Teoreticky lze videa přehrávat pouze na serveru, nelze je stáhnout. K přehrávání není třeba registrace, 

ale bez ní nelze videa vkládat a komentovat. Nahrávaná videa můžou být různého žánru – na YouTube lze 

najít videoklipy, epizody seriálů a filmy, záznamy televizních pořadů, originální videa, videoblogy nebo 

výuková videa. Videa jsou limitována délkou 15 minut.69 Video lze ohodnotit palcem nahoru/dolů nebo 

pod něj vložit komentář. Zaregistrovaní uživatelé mohou odebírat obsah z kanálů jiných uživatelů (tzv. 

subscription). 

Ve své diplomové práci na téma web 2.0 Zbiejczuk70 analyzuje příčiny fenoménu YouTube v jednoduché 

registraci a následném nahrávání videí v běžných formátech,  v konvertování do H.263 (k jeho přehrání 

stačí standardní Macromedia Flash plug-in), díky kterému odpadají problémy s kodeky, a v jednoduchém 

sdílení na stránkách či blozích. Dnes lze videa YouTube jednoduše sdílet i na výše zmíněných sociálních 

sítích - na Facebooku, Twitteru nebo (díky propojeným produktům celkem pochopitelně) na Google+.  

Zbiejczuk identifikoval i hlavní sporné otázky YouTube: „Od samého počátku se stalo YouTube místem, 

kam uživatelé nahrávali ve velkém množství seriály, videoklipy, pořady a podobně, aniž by k nim 

disponovali příslušnými autorskými právy.“71 Kromě copyrightu je problémem i publikování videí 

zobrazujících k násilí nebo k němu vyzývajících.  

Zpravodajský server IHNED.cz na YouTube uveřejňuje svůj obsah od 11.01.2011 pod uživatelským 

jménem wwwiHNedcz. V březnu 2013 měl jeho kanál 997 videí k přehrání, 181 odběratelů a přes 900 

                                                             
67 Youtube.com Site Info. In: Alexa.com: The Web Information Company [online]. 30.03.2013 [cit. 2013-04-02]. 
Dostupné z: http://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com 
68 Statistics. In: YouTube: Press [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html 
69 Ověření uživatelé mohou nahrávat až 12tihodinová videa. 
70

 ZBIEJCZUK, Adam. Web 2.0 - charakteristika a služby. 2007. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/52155/fss_m/. 
Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce David Kořínek. 
71

 ZBIEJCZUK, Adam, ref. 70. 
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tisíc zhlédnutí. Editoři tu uveřejňují například videorecepty, rozhovory, reportáže z akcí či exkurzí do 

průmyslových objektů, recenze aut nebo technických novinek. Nejpopulárnějším videem je záznam 

z tiskové konference Jaromíra Jágra před MS v hokeji v roce 2010 v Německu s názvem „Jágr: Hráči, kteří 

odmítli reprezentaci, zjistí, že to byla hloupost“ – má přes 112 tisíc zhlédnutí. Jágr na tiskové konferenci 

kritizoval množství omluvených hráčů před šampionátem. 

Videa byla ve většině případů vložena do článků, se kterými souvisí a pro které jsou videa primárně 

produkována. Od počátku roku 2013 je aktivita kanálu wwwiHNEdcz lehce utlumená, většina videí je 

nahrávána přímo na web multimedia.ihned.cz. 

2.3.3. Pinterest 

Pinterest je sociální síť, kde si uživatelé mohou do virtuálních nástěnek organizovat vizuální obsah, který 

se jim líbí a/nebo týká se jejich zájmů, hobby a podobně. Beta verze sítě byla spuštěna v březnu 2010, za 

zakladatele jsou považováni Ben Silbermann, Paul Sciarra a Evan Sharp. 

V prosinci 2012 Pinterest používalo 48 milionů zaregistrovaných členů,72 server Techcrunch ho navíc 

označil za nejrychleji rostoucí samostatný web v historii, když v lednu 2012 překonal hranici 11,7 milionu 

unikátních uživatelů, kteří stránku používali alespoň jednou měsíčně.73  

Kdo tvoří jádro uživatelské základny Pinterestu? Hlavně ženy. Přesněji řečeno, typickým uživatelem 

„sociální multinástěnky“ je žena ve věku 18 až 34 let ze severu nebo jihovýchodu amerického středu, 

tedy ze států Kansas, Missouri, Minnesota nebo Mississippi.74 Správná americká hospodyňka zkrátka 

používá Pinterest, tedy i manželky prezidentských kandidátů Michelle Obamová a Ann Romneyová, které 

si profil na síti založily na jaře před volebním listopadem 2012.  

První dva roky provozu Pinterest pro registraci uplatňoval pozvánkový systém (od ostatních uživatelů 

nebo od správců Pinterestu), od srpna 2012 k registraci na Pinterestu už pozvánka není třeba. 

Uživatelé si „připichují“, tj. nahrávají, ukládají a třídí obsah (fotografie i video), který je zaujme. Pomocí 

funkce Pin It může uživatel připíchnout obsah i odjinud z webu, pokud si uživatel stáhne bookmarklet pro 

                                                             
72 O'CAROLL, Lisa. Pinterest seeks new financing which could value scrapbook site at $2.5bn. In: The Guardian: 
Technology [online]. 07.02.2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 
http://www.guardian.co.uk/technology/2013/feb/07/pinterest-financing-value-website 
73 CONSTINE, John. Pinterest Hits 10 Million U.S. Monthly Uniques Faster Than Any Standalone Site Ever -comScore. 
TechCrunch: Social [online]. 07.02.2012 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 
http://techcrunch.com/2012/02/07/pinterest-monthly-uniques/ 
74

 Viz ref. 73. 
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svůj webový prohlížeč. Funkci Pin It mohou ke svému obsahu přidat i správci webů či blogů, pokud mají 

pinterestový potenciál.  

Obsah může být v rámci Pinterestu šířen dál pomocí funkce re-pin (uživatel si konkrétní příspěvky jiného 

uživatele, Pins, může připíchnout na svou nástěnku). 

Obsah může být podle tematického zaměření organizován do různých nástěnek (Boards), které mohou 

být soukromé nebo veřejné, k jejich vytváření mohou být pozváni i další uživatelé. Populárními tématy 

jsou jídlo, oblečení, interiér a cestovaní. Uživatel může odebírat "připíchnutí" svých oblíbených uživatelů 

pomocí funkce sledovat. Pak se mu nejaktuálnější příspěvky sledovaného uživatele zobrazují na hlavní 

stránce.  

Pinterest má velký význam i pro značky, hlavně pokud nabízí vizuálně zajímavý obsah.75 E-shopy mohou 

Pinterest využít k dalšímu šíření svých výrobků, na firemní nástěnku mohou překlopit svou nabídku, 

inzerovat novinky a zároveň zákazníky dovést až k objednávce nabízeného zboží.  

Média mohou Pinterest využívat k uveřejňování vizuálního obsahu, který vytvořila - může se jednat o 

fotografie známých osobností, fotografie módy, receptů, technologií, o povedené titulní strany či 

infografiky.76  

Server IHNED.cz má na Pinterestu profil s 15 nástěnkami, kde uveřejňuje „příspěvky, které nejsou jen 

potěchou pro oči, ale také inspirací - recepty, fotografie, knihy, recenze, tipy na cesty...“. Připíchnuty tu 

jsou i infografiky, karikatury nebo archivní titulní strany Hospodářských novin. Profil sleduje 196 

uživatelů. Jen pro představu, server Mashable v březnu 2013 eviduje téměř 1,5 milionů odběratelů, 

nástěnky The New York Times sleduje 56 tisíc uživatelů. 

2.3.4. Soundcloud 

SoundCloud založili Alex Ljung a Eric Wahlforss v sprnu 2007, svůj nápad se rozhodli rozvíjet v Berlíně. 

Původním posláním této sociální sítě bylo umožnit hudebníkům sdílet své nahrávky mezi sebou.77 

                                                             
75 VYHNÁNKOVÁ, Eliška. Mnoho povyku pro Pinterest. Čím je pro firmy a čím pro uživatele?. In: TyInternety.cz 
[online]. 28.02.2012 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/2012/02/28/clanek/mnoho-povyku-
pro-pinterest-cim-je-pro-firmy-a-cim-pro-uzivatele/ 
76 Příkladem kreativního používání Pinterestu je Mashable, zpravodajský server zaměřený na technologie. Nabízí 
originálně pojaté nástěnky zaměřené na své čtenáře: technické hračky, webový humor, high-tech interiér, svatby 
nerdů nebo svačinky pro technologické nadšence. 
77

 SoundCloud. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013, 
25.03.2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/SoundCloud 
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Zatímco předchozí oblíbené působiště muzikantů, MySpace, umožňuje přehrávat nahrané audiosoubory 

pouze v rámci MySpace, SoundCloud každému uploadovanému souboru přidělí vlastní URL adresu. 

Soubor může být sdílen v rámci jiných sociálních sítí (Twitter, Facebook, Tumblr, Foursquare), dá se vložit 

i do blogů nebo stránek. Hudební soubory lze na SoundCloud nahrávat i pomocí chytrých telefonů. 

Zajímavým prvkem SoundCloudu jsou časované komentáře - uživatelé je mohou vkládat přímo do 

určitých pasáží hudebního souboru.  

Pro zpravodajské servery může být SoundCloud užitečný například při vkládání záznamů rozhovorů, 

komentářů nebo podcastů. O to se částečně pokouší i IHNED.cz. Server má na síti profil od jara 2012, 

k březnu 2013 na ni nahrál pouhých 10 nahrávek, ve většině případů (7) se jedná o záznamy projevů či 

rozhovorů s politiky.   
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3. Sociální sítě a média 

„Ten začáteční impuls, že se člověk připojil na Facebook, aby tam byl s přáteli a třeba uviděl lidi, který 

neviděl dlouho a který žijou na druhým konci světa, tak ten už je pryč. Je to normální veřejný prostor se 

vším všudy.“78  

Jindřich Šídlo, novinář, 2 000 odběratelů na Facebooku, 6 000 followers na Twitteru 

Proč by se média měla o dění na sociálních sítích zajímat? A proč by na nich měla také aktivně působit? 

Zjednodušeně řečeno proto, že jsou na nich jejich čtenáři - ať už bývalí, současní či potenciální.  

Přítomnost médií na sociálních sítích je jednou z podstatných strategií pro rozšiřování jejich zpravodajství 

online a taky pro jejich přežití, konstatovala v roce 2009 Vivian Shiller, tehdejší generální manažerka 

webu NYTimes.com. Twitteru byly tehdy tři roky a přes úspěchy této mikroblogovací sociální sítě se její 

životaschopnost nedala příliš odhadnout. „Ale čtenáři mezi sebou zapředou diskuzi a budou sdílet 

příběhy, to je jisté,“ prorokovala Shiller.79  

O čtyři roky později víme, že měla pravdu. Podle zprávy o stavu amerických zpravodajských médií The 

State of the News Media80, kterou každoročně vydává institut Pew Research Center, se zprávy ke 

čtenářům dostávají pomocí sociálních sítí čím dál tím více. Téměř pětina Američanů podle dat z června 

2012 zaznamenala předešlý den zprávy či jejich titulky na sociálních sítích, oproti 9 % v roce 2010. 

Fenomén je výraznější mezi mladší generací, například ve skupině uživatelů ve věku 18 až 24 let (34 % v 

roce 2012 oproti 12% v roce 2010).   

V době přesycenosti různými informačními zdroji hraje stále větší roli „filtrování“ toho důležitého pomocí 

kontaktů na sociálních sítích. Tradiční word of mouth efekt sítě ještě nenahrazují, ovšem zásadní 

informace doporučená přáteli a rodinou se k 15 % Američanů dostane právě prostřednictvím sociálních 

sítí.  Více než tři čtvrtiny (77 %) uživatelů, ke kterým informace doputuje prostřednictvím Facebooku 

                                                             
78 KRÁSNÝ, Jakub. Šídlo & Gebrian: Za klábosení na síti se neplatí. In: Radio Wave: Publicistika [online]. 05.04.2013 
[cit. 2013-04-21]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radiowave/publicistika/_zprava/sidlo-gebrian-za-klaboseni-
na-siti-se-neplati--1196513 
79 EMMET, Arielle. Networking News: Traditional news outlets turn to social networking Web sites in an effort to 
build their online audiences. American journalism review: AJR [online]. 2009, December/January 2009 [cit. 2013-04-
21]. ISSN 1067-8654. Dostupné z: http://www.ajr.org/article.asp?id=4646 
80 SASSEEN, Jane, Kenny OLMSTEAD a Amy MITCHELL. Digital: As Mobile Grows Rapidly, the Pressures on News 
Intensify. In: The State of The News Media 2013: An Annual Report On American Journalism [online]. 2013 [cit. 
2013-04-22]. Dostupné z: http://stateofthemedia.org/2013/digital-as-mobile-grows-rapidly-the-pressures-on-
news-intensify 
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nebo Twitteru, se podle průzkumu rozhodnou sledovat odkaz na celý článek. 

 

Michal Ischia, Digital Media Coordinator  týdeníku Respekt a měsíčníku Bel Mondo, tvrdí, že poptávka po 

kvalitní žurnalistice neumírá a zpráva si přes sociální vazby příjemce najde sama – sociální sítě jsou tak 

pro média příležitostí „nabízet se“.81 Kromě dalšího šíření profesionálního zpravodajského obsahu, lze 

internetové sociální sítě využít i jako místo pro diskuzi, kde mohou mediální značky nacházet nové 

čtenáře a upevňovat vazby s těmi současnými. 

3.1.  Technologie 

Konzumaci zpravodajství na internetu neproměňuje jen nástup sociálních sítí, ale i technologie. 

S rozmachem mobilního internetu a zařízení umožňujících jeho používání jako jsou chytré telefony, 

tablety nebo čtečky přicházejí i nové způsoby odebírání obsahu vytvořeného novými médii. 

Pro profesionální online média to znamená další práci s vytvářením příslušných aplikací a dalšího 

speciálního obsahu pro tato zařízení, mají ale možnost oslovit nové publikum a udržet si ho.  Navíc, 

používání tabletu přímo navádí k vyššímu zájmu o zpravodajství – 31% majitelů tabletu soudí, že od doby 

jeho pořízení tráví více času čtením zpráv než dřív.82 Není divu, tito uživatelé se totiž většinou nezbaví 

svých PC a chytrých telefonů, na kterých během dne také kontrolují nejaktuálnější zpravodajství, takže 

jednotlivé platformy, odkud získávají informace, kumulují.  

Ve vztahu k sociálním sítím jsou ovšem aktivnější skupinou majitelé tzv. chytrých telefonů. V Česku je 

hrubým odhadem přibližně 1,47 milionu majitelů chytrých telefonů, asi 478 tisíc majitelů tabletů a 

přibližně 223 tisíc majitelů čteček.83 Zatímco uživatelé tabletů podle výzkumu agentury Mediaresearch 

nejraději sledují zpravodajské aplikace (58 %) a dále konzumují zejména video obsah (51 %), uživatelé 

                                                             
81 ISCHIA, Michal. Zaslouží si Twitter respekt médií?: Přednáška o Respektu na twitteru na #CZTwitter. In: Slideshare 
[online prezentace]. 09.04.2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/MichalIschia/ct-
prednaska 
82 SASSEEN, Jane, Kenny OLMSTEAD a Amy MITCHELL. Digital: As Mobile Grows Rapidly, the Pressures on News 
Intensify. In: The State of The News Media 2013: An Annual Report On American Journalism [online]. 2013 [cit. 
2013-04-22]. Dostupné z: http://stateofthemedia.org/2013/digital-as-mobile-grows-rapidly-the-pressures-on-
news-intensify 
83

 SLÍŽEK, David. Tablet už má v Česku přes 470 tisíc lidí, smartphone o milion víc. In: Lupa.cz: Server o českém 
internetu [online]. 2013, 9.2.2013 [cit. 2013-03-24]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: 
http://www.lupa.cz/clanky/tablet-uz-ma-v-cesku-pres-460-tisic-lidi-smartphone-o-milion-vic/ 
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smartphonů v Česku nejčastěji využívají aplikace pro sociální sítě (56 %). Konzumace zpráv je z hlediska 

používání mobilních aplikací až čtvrtou nejoblíbenější aktivitou (42 %).84 

Pokud tedy zpravodajské weby neosloví obsahem čtenáře přímo na svém webu či prostřednictvím 

mobilní aplikace, mají šanci svůj obsah distribuovat i prostřednictvím sociálních sítí85, kam skupina 

mobilních uživatelů primárně „chodí“. To ovšem neplatí jen pro uživatele mobilních zařízení, ale pro 

všechny uživatele internetu, kteří nečtou zprávy primárně přímo na webu zpravodajských serverů, ale 

spíše se informují v prostředí sociálních sítí.  

3.2.  Publikum na sociálních sítích 

Editoři pověření komunikací s publikem na sociálních sítích by ovšem měli dbát na charakter jednotlivých 

sociálních sítí a tomu uzpůsobit i publikovaný obsah. Například Facebook má nejpestřejší spektrum 

uživatelů, proto by obsah i jazyk, kterým je podáván, měl být univerzální. Na druhé straně pro Pinterest 

se hodí prezentovat obsah s vysokým vizuálním potenciálem. Čeští uživatelé Twitteru jsou zase 

označováni jako „poměrně heterogenní skupina lidí s vyhraněnými zájmy, z velkých měst, komunikující 

v malých komunitách.“86 

Při interakci s uživateli sociálních sítí je třeba vzít v úvahu východiska, která vztah mezi profesionálními 

médii a jejich publikem už jistý čas proměňují. S rozvojem, dostupností a jednoduchou ovladatelností 

nových (a sociálních) médií se objevuje koncepce publika jako empowered networks - skupin, které už 

nejsou rozptýlenou masou vydanou „napospas“ profesionálním médiím, ale které o něco aktivněji a ve 

vzájemné spolupráci vytvářejí a rozšiřují informace pomocí digitálních online nástrojů.  

„Se vznikem sociálních médií už interakce s novinářským světem není omezená na způsoby používané 

tradičními médii. Pravděpodobně k ní dochází i jinými cestami vzhledem k tomu, že nástroje jako blogy, 

Twitter, videoplatformy, wiki systémy, sociální agregátory zpráv nebo sociální sítě představují prostor, ve 

                                                             
84SLÍŽEK, David. Zpravodajské aplikace v mobilech netáhnou, Češi čtou zprávy na webu. Lupa.cz: Server o českém 
internetu [online]. 2013 [cit. 2013-03-20]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/zpravodajske-
aplikace-v-mobilech-netahnou-cesi-ctou-zpravy-na-webu/ 
85 Určitou cestou jak nabídnout mobilním čtenářům své zpravodajství atraktivní formou jsou specializované 

aplikace. Čeští uživatelé si na ně ovšem příliš nezvykli (nebo jim jejich současná úroveň nevyhovuje). Z těch, kteří 

alespoň jednou týdně konzumují zpravodajství prostřednictvím mobilního zařízení, používá specializované aplikace 

pouze jedna čtvrtina čtenářů, a to jak v případě smartphonu, tak i tabletu. Viz ref. 84.  

86
 ŠLERKA, Josef. Český a slovenský Twitter pod lupou: Praha, konference #CZTwitter. In: Slideshare [online 

prezentace]. 09.04.2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/josefslerka/esk-a-slovensk-
twitter-pod-lupou 
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kterém mohou uživatelé jednoduše reagovat a komentovat informace předkládané médii,“ soudí o 

„druhé internetové revoluci“ Loosenová a Shmidt.87 

Tzv. e-empowerement mediálních publik je vnímán jako konec asymetrie mezi podavatelem a příjemcem, 

který má přinést větší interakci a participaci publika na vytváření mediálního obsahu a vytvoření nového 

„demokratičtějšího“ mediálního prostoru.  Symbolem změny tradičního mediálního paradigmatu a ztráty 

monopolu one-to-many komunikace hromadných sdělovacích prostředků se stává prozument – 

producent/konzument internetového obsahu v jednom. Tento typ uživatele filtruje, komentuje, rozdává 

„to se mi líbí“, retweetuje, bloguje, vyhodnocuje a distribuuje informace z různých zdrojů.88 Bariéra mezi 

aktivní produkcí obsahu několika podavateli a širokým pasivním koncovým publikem, které ho přijímá, 

tak přestává existovat, tvrdí Loosenová a Shmidt.89  

Tento kyberoptimismus související s rozvojem interaktivního many-to-many komunikačního prostředí se 

ovšem potýká s několika překážkami. Coleman a Rossová90 identifikují tři hlavní faktory – jsou to 1) 

existence tzv. digital divide91 a s ní související různá míra přístupu k Internetu, počítačové gramotnosti a 

schopností, 2) míra, do které online komunikace probíhá ve skutečně veřejné rovině (většina online 

interakcí se podle výzkumů odehrává v soukromé sféře) a 3) míra, do které příspěvky ve veřejné 

internetové debatě přitáhnou pozornost publika a jsou slyšet a vidět. 

V kontextu sociálních sítí si k popisu ideálního uživatele-čtenáře můžeme vypůjčit Jenkinsův koncept 

fanouška. „Za starých časů ideální konzument sledoval televizi, koupil si produkt a už nic neříkal. Ideální 

konzument dnešního střihu – o programu mluví a šíří povědomí o značce. Dřívějším ideálem byl možná 

pecivál, novým ideálem je však zcela jistě fanoušek,“ upřesňuje Jenkins.92 Pasivní příjemci obsahu by 

možná dělali vedení mediálních organizací méně starostí. Ty teď mají s analýzou názorů a chování tisíců 

                                                             
87 LOOSEN, Wiebke a Jan-Hinrik SCHMIDT. (RE-)DISCOVERING THE AUDIENCE. Information, Communication [online]. 
2012, roč. 15, č. 6, s. 867-887 [cit. 2013-04-22]. ISSN 1369-118x. DOI: 10.1080/1369118X.2012.665467. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2012.665467 
88 Pojem zpopularizoval australský mediální teoretik Axel Bruns ve své knize "Blogs, Wikipedia, Second Life and 
Beyond: From Production to Produsage".  Prozument tedy zároveň konzumuje a tvoří internetový obsah. Jako 
příklad procesu tzv. produsage Bruns uvádí Wikipedii.  
89 LOOSEN, Wiebke a Jan-Hinrik SCHMIDT, ref. 87. 
90 COLEMAN, Stephen a Karen ROSS. The media and the public: "them" and "us" in media discourse. Malden, MA: 
Wiley-Blackwell, 2010, s. 115. ISBN 14-051-6041-1. 
91 Označuje nerovnost v přístupu, používání a znalosti informačních komunikačních technologií. Coleman a Rossová 
připomínají Castellsův výrok, že „vyloučení z těchto sítí (připojených k Internetu) je jednou z nejvíce poškozujících 
forem exkluze v naší ekonomice a naší kultuře.“ Viz COLEMAN, Stephen a Karen ROSS, ref. 90. 
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 JENKINS, Henry. Afterword: The Future of Fandom. In: GRAY, Jonathan, Cornel SANDVOSS a C. HARRINGTON. 
Fandom Identities and Communities in a Mediated World [online]. New York: NYU Press, 2007, s. 357-364 [cit. 
2013-04-22]. ISBN 978-081-4743-713. 



29 
 

fanoušků na sociálních sítích. Jejich aktivita se ovšem dá různými způsoby využít k oboustrannému 

prospěchu. 

3.3.  Strategie působení na sociálních sítích z hlediska médií 

Javůrek využití Twitteru (dělení lze pro naše potřeby aplikovat i na některé další internetové sociální sítě, 

hlavně Facebook) rozděluje na několik úrovní, podle toho, jak velkou roli v něm hrají média – jako místo 

pro občanskou žurnalistiku (role médií: minimální), jako další nástroj k šíření profesionálního 

zpravodajství (role médií: jednocestné vysílače), jako nezpracovaný materiál k analýze (role médií: 

gatewatching, naslouchači) a jako prostor pro diskuzi a spolupráci (role médií: partner v debatě, její 

organizátor).93  

V rámci této bakalářské práce se zabýváme zejména používáním sociálních sítí jako prostoru pro debatu 

a vzájemnou komunikaci se čtenáři. Podle Javůrka se jedná o časově nejnáročnější využití sociálních sítí, 

které ovšem může přinést i nejzajímavější výsledky. 94   

3.3.1. Shovelware vs. budování komunity 

Jak bylo uvedeno výše, způsoby využití sociálních sítí mediálními organizacemi jsou různé. Podle 

Messnerovy studie z roku 2011 většina amerických televizních stanic a tištěných médií využívala své 

oficiální profily na sociální síti Twitter zejména jako propagační nástroj pro další šíření svých článků.95 

Takové pouhé překlápění titulků na sociální sítě se označuje termínem shovelware. Médium tak své 

fanoušky na sociálních sítích pouze „zahlcuje“ odkazy na webové články a svým způsobem tak nahrazuje 

RSS čtečku.  Tuto strategii na sociálních sítích praktikuje například ČTK a její zpravodajský server 

českénoviny.cz. Pokud zprávy nejsou selektované a frekvence jejich propagace na sociálních sítích je 

veliká, čtenáře-uživatele sociálních sítí to může spíše odradit od jejich odebírání. 

Sociální sítě přitom redakcím nabízí mnohem větší potenciál – kromě monitoringu materiálu ke 

zpracování nabízí i možnost přímo komunikovat se svými čtenáři a budovat si na sociálních sítích pevný a 
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loajální okruh fanoušků – komunitu. Pokud ovšem nemají finanční, časové a personální prostředky na 

rychlou a kvalitní komunikaci se svými fanoušky a rozhodnou se pouze pro jednostranné šíření svého 

zpravodajského materiálu, mohou budování fanouškovské komunity na sociálních sítích částečně převzít 

někteří prominentní členové redakce. Příklady aktivních novinářů na sítích jsou Jindřich Šídlo 

z Hospodářských novin, Erik Tabery z týdeníku Respekt nebo Jaromír Bosák, sportovní komentátor ČT. 

Messner v závěrech své studie upozorňuje, že tato strategie přenechávání komunikace se čtenáři na 

novinářích se médiím nemusí vyplatit. Vzhledem k vysoké fluktuaci mediálních zaměstnanců může 

důležitý novinář s pevným okruhem aktivních fanoušků odejít do jiné mediální organizace a „svou 

komunitu“ si vzít s sebou. Zpravodajské organizace tak riskují, že budou muset vybudovat svou komunitu 

znovu.96 

Klíčem k vybudování loajálního okruhu fanoušků pro profesionální zpravodajská média je tzv. community 

engagement. Buttry97 nabízí definici, kterou v anglickém originále pojme jeden tweet : „Community 

engagement = pro zpravodajské organizace je vrcholnou prioritou poslouchat, zapojit se, vést a umožnit 

konverzaci, která pozvedne úroveň žurnalistiky.“98  

Pro úspěšnou komunikaci na sociálních sítích existuje z marketingového hlediska variace strategií, 

musíme ovšem brát v úvahu komunikaci médií se čtenáři, která má specifické rysy. Herrerová a Requejo 

pozorují, že mediální organizace, které sociální sítě využívají se skutečnou „web 2.0“ mentalitou, se 

vesměs řídí souborem deseti pravidel – 1) ke čtenářům promlouvají lidským hlasem, 2) sdílejí obsah 

publikovaný uživateli, kteří nejsou nutně spjati s médiem, 3) odkazují na externí obsah, pokud to 

obohacuje jejich vlastní příspěvky, 4) naslouchají uživatelům a mluví s nimi, 5) poskytují užitečné 

informace, 6) organizují průzkumy, 7) důležitý obsah propagují atraktivním způsobem, 8) na síti Twitter 

                                                             
96 MESSNER, Marcus, Maureen LINKE a Asriel EFORD. Shoveling Tweets: An Analysis of the Microblogging 
Engagement of Traditional News Organizations. International Symposium on Online Journalism Journal [online]. 
2011, roč. 2, č. 1 [cit. 2013-04-22]. ISSN 2328-0662. Dostupné z: 
https://online.journalism.utexas.edu/2011/papers/Messner2011.pdf 
97 BUTTRY, Steve. What does ‘community engagement’ mean?. In: The Buttry Diary: Steve Buttry, Digital 
Transformation Editor, Digital First Media [online]. 03.06.2011 [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: 
http://stevebuttry.wordpress.com/2011/06/03/what-does-community-engagement-mean/ 
98

Originální znění v anglickém jazyce: „Community engagement = News orgs make top priority to listen, to join, lead 
& enable conversation to elevate journalism.“  
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efektivně a kreativně využívají hashtagů, 9) ke svým statusům přidávají multimediální obsah ve formě 

obrázků, videí, audio souborů nebo grafů a 10) odkazují na ostatní sociální sítě, kde mají profil.99 

Čeho se při budování čtenářské komunity na sociálních sítích vyvarovat? Ischia odrazuje od výše 

zmíněného shovelware, tedy pouhého překlápění a zahlcení uživatelů. Negativní účinky má i nereagování 

na jejich připomínky a dotazy nebo narušení jistot (například neuveřejněním slíbené informace, článku, 

výsledků ankety apod.).100 

3.3.2. Editor sociálních médií 

Důležitým článkem mezi newsroomem a uživateli sociálních sítí je editor sociálních médií. Pro tuto 

pracovní funkci se používají další označení, například Social Media Content Editor, Community Manager, 

Social Media Strategist, Digital Media Coordinator apod. Úkol mají všichni stejný: „monitorovat 

nejnovější trendy v sociální mediasféře, obstarávat relevantní materiály pro redaktory, budovat 

prezentaci dané mediální organizace v online prostředí, interagovat se čtenáři a publikovat články 

online.“ 101 

Editor sociálních médií je jako zástupce daného média zodpovědný za komunikaci dovnitř média i 

směrem ke čtenářům na sítích. Jeho rychlost, instinkt a dobré znalosti prostředí sociálních médií jsou pro 

úspěšné působení média na sociálních sítích nezbytné. 

  

                                                             
99 HERRERA, Susana a José Luis REQUEJO. 10 Good Practices for News Organizations Using Twitter. Journal of 
Applied Journalism & Media Studies. 28.03.2012, roč. 1, č. 1, s. 79-95. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1386/ajms.1.1.79_1. 
100 ISCHIA, Michal. Zaslouží si Twitter respekt médií?: Přednáška o Respektu na twitteru na #CZTwitter. In: 
Slideshare [online prezentace]. 09.04.2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: 
http://www.slideshare.net/MichalIschia/ct-prednaska 
101 WASIKE, Ben. Framing News in 140 Characters: How Social Media Editors Frame the News and Interact With 
Audiences via Twitter. In: International Communication Association [online]. Phoenix, AZ, 24.05.2012 [cit. 2013-04-
22]. Dostupné z: 
http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/5/5/2/4/1/p552413_index.html 
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3.3.3. Příklady spolupráce čtenář-médium na sociálních sítích 

Následující podkapitola obsahuje několik příkladů, které ilustrují, s jakými druhy interakcí se mezi 

médiem a publikem lze na sociálních sítích setkat. Pro čtenáře je příležitost oslovit médium přímo a 

s podporou „svědků“-ostatních uživatelů důležitá například při upozornění na nejasnost či chybu ve 

článku. Editor sociálních médií je tak nucen reagovat na výzvu ve dvou směrech. Na jedné straně musí 

upozornit zodpovědného redaktora a případně s ním konzultovat, zda se opravdu jedná o chybu, na 

druhé by měl uživateli sociální sítě, který na chybu upozornil, poskytnout vysvětlení. 

Obrázek 1: Upozornění na chybu na zdi stránky IHNED.cz 

 

Zdroj: Facebook 

V případě online médií jejich profily na sociálních sítích často fungují jako technický helpdesk, tedy 

místo, kde čtenáři vyzývají k odstranění funkčních překážek, bugů či potřebují poradit s používáním 

nějakého z digitálních produktů, které médium nabízí.102 

                                                             
102

 Čtenáři tištěných médií se zase na sociální sítě mohou obrátit například při problémech s předplatným. 
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Obrázek 2: Upozornění na technickou chybu 

 

Zdroj: Twitter 

Feedback uživatelů na sociálních sítích nemusí být jenom negativní – v případě rychlé nápravy chyby a 

případné omluvy mohou být administrátoři mediálních profilů pochváleni a dochází tak k vytváření 

pozitivního obrazu daného média, který se pak může šířit sítí dál.  

Pozitivní ohlas lze retweetovat nebo sdílet dál, obzvlášť v případě, kdy je jeho autorem tzv. influencer - 

vlivný uživatel v rámci sociální sítě nebo její komunity. 

Obrázek 3: Pochvala na Twitteru 

 

Zdroj: Twitter 
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Dalším příkladem aktivní spolupráce fanoušků a médií na sociálních sítích je crowdsourcing – autorem a 

propagátorem tohoto neologismu Jeff Howe, editor technologického magazínu Wired. „Lidé přispívají, 

sdílejí informace a díky spolupráci vylepšují nápady, projekty a produkty. Tak jako open source filozofie 

umožnuje zdokonalování softwaru a vrací ho zpět jeho uživatelské komunitě, má crowdsourcing 

obdobně vylepšovat ideje prostřednictvím kolektivního brainstormingu,“ popisuje Siaperová jeden „z 

nejatraktivnějších a nejunikátnějších aspektů používání nových médií.“103  

Z pohledu médií je crowdsourcing atraktivní nejen díky možnosti využít moudrosti davu pro inspiraci, jak 

zpracovat dané téma pro článek. Crowdsourcing může pomoci vygenerovat nejen názor ale i samotný 

námět na článek. Tím, že se médium obrací na čtenáře a váží si jejich názoru, se mezi oběma stranami 

upevňuje vztah důvěry a médium tak může posílit loajalitu čtenářské komunity. Kromě originálního 

řešení problému s využitím veřejnosti (čtenářů), nabízí crowdsourcing na sociálních sítích i časovou a 

finanční úsporu.104  

  

                                                             
103 (Political) Economy and New Media. SIAPERA, Eugenia. Understanding new media. Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications, 2011, s. 40-62. ISBN 9781848607781. 
104 Nejen nápady uživatelů, ale i nálady na sociálních sítích se stávají předmětem zpravodajství a publicistiky. 
Twitter a ostatní sociální sítě jsou médii využívány jako společenský seismograf (termín Josefa Šlerky). Normou se 
stávají články, které analyzují, jak uživatelé na sociálních sítích prožívali a komentovali aktuální společenské dění – 
například české prezidentské volby. Mezi mainstreamovými médii může být příkladem časopis Ekonom, který 
v březnu 2013 zavedl speciální rubriku, kde redaktoři přinášejí  týdenní výběr nejlepších tuzemských i světových 
tweetů. Redaktoři prostřednictvím výroků ze sociální sítě Twitter glosují dění v médiích, v technologiích, doma i ve 
světě. 
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Obrázek 4: Příklad crowdsourcingu 

 

Zdroj: Twitter 
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4. Praktická část 

Praktická část analyzuje působení zpravodajského serveru IHNED.cz na sociálních sítích Facebook a 

Twitter v měsíci březnu roku 2013. Vzhledem k zaměření práce výzkum v první části zaměřuji na to, jak 

IHNED.cz (a jím pověření editoři sociálních médií) využívá sociální sítě ke vzájemné komunikaci mezi 

médiem a čtenářskou komunitou. Druhá část výzkum doplňuje dotazníkovým šetřením mezi fanoušky 

profilů IHNED.cz na sociálních sítích Facebook a Twitter. 

4.1.  Metodika 

Kontext  

Hlavní profil na Facebooku pod názvem iHNed.cz měl v březnu 2013 přes 22 tisíc fanoušků.105 Funguje 

jako univerzální komunikační kanál s uživateli této sociální sítě, jeho záběr je proto nejširší – uveřejňuje 

odkazy na články napříč rubrikami, v případě zajímavých multimediálních materiálů odkazy doplňuje 

fotografiemi či videi souvisejícími s tématem. Publikovány jsou i fotografie ze zákulisí redakce, které 

zachycují plánování velkých témat, porady, prostředí redakce a okolí, redaktory při práci apod. Vedoucí 

redaktoři spravují i zvláštní profily jednotlivých rubrik serveru a také suplementů Hospodářských novin – 

k březnu 2013 na Facebooku působily rubriky Data iHNed.cz (515)106, HNArt (1 389), HNZprávy (327), 

HNJídlo (1 266), HNByznys (4 059), HNDialog (2 800), HNFuture (236), The Student Times project (1 282) 

a profily magazínů proč ne?! (1 115) a IN (450). Za zmínku stojí i existence profilu pořadu Face to Face 

(75), který připravuje editor HNByznys Karel Tinl.  

Nejsledovanější a nejaktivnější profil iHNed.cz sdílí i příspěvky ostatních, méně sledovaných stránek. 

Zároveň funguje spolupráce s dalšími tituly vydavatelství Economia, jako jsou týdeníky Respekt (39 736), 

Ekonom (3 450) a Marketing & Media (8 645), kdy dochází ke sdílení mezi stránkou iHNEd.cz a těmito 

profily. 

Na mikroblogovací sociální síti účet @ihned_zpravy sleduje 8 374 uživatelů. Na Twitteru mají účet 

„dceřinné“ i rubriky @hnfuture (115), @hndialog (340), @dataIHNED (584) a spřízněné tituly z 

vydavatelství Economia časopisy @ekonom_cz (988), @respekt_cz (15 006). Jako na Facebooku, tak i na 

Twitteru funguje vzájemná propagace mezi rubrikami IHNED.cz a spřízněnými tituly pomocí retweetů.  

  

                                                             
105

 Aktuální číslo z 24. dubna 2013: 22 896 fanoušků 
106

 Uvedené počty fanoušků a followers jmenovaných profilů IHNED.cz pochází 24. dubna 2013. 
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Cíl a předmět výzkumu 

Cílem je podat komplexní pohled na vzájemnou komunikaci mezi médiem (IHNED.cz) a čtenáři na 

sociálních sítích.  

Výzkum se soustředí na aktivitu na hlavním facebookovém profilu IHNED.cz a na účtu @ihned_zpravy na 

Twitteru, neboť se jedná o obsahově nejuniverzálnější profily serveru s největšími počty odběratelů.107 

Výzkum probíhal ve dvou rovinách – první se soustředí na styl komunikace ze strany média, jeho snahy o 

budování čtenářské komunity a také na odezvu, kterou publikovaný obsah na sociálních sítích získal, 

pomocí kvantitativní analýzy.  Druhá část pomocí dotazníkového šetření mezi fanoušky profilů IHNED.cz 

na sociálních sítích Facebook a Twitter analyzuje jejich zvyklosti a očekávání vzhledem k těmto profilům.  

Použité metody 

I. Analýza komunikace IHNED.cz na sociálních sítích 

Na první úrovni výzkum probíhal každodenním sledováním stránky iHNed.cz na Facebooku a účtu 

@ihned_zpravy a ručním sběrem dat o jejich aktivitě od 1. do 31. března 2013.  Během tohoto období 

byla pro účely výzkumu zaznamenána metadata všech zveřejněných 133 statusů na sociální síti Facebook 

a 236 tweetů, včetně sdílených statusů a retweetů. Data byla zapisována po 48 hodinách po publikování. 

II. Dotazníkové šetření mezi uživateli sociálních sítí 

Účastníky dotazníkového šetření byli uživatelé sociálních sítí Facebook a Twitter. Podstatná část 

dotazníku byla zaměřena na účelový vzorek uživatelů, kteří jsou fanoušky zpravodajského serveru 

IHNED.cz na Facebooku, respektive sledují obsah účtu @ihned_zpravy na Twitteru. 

Dotazníkové šetření proběhlo v dubnu 2013 na sociálních sítích prostřednictvím formuláře vytvořeného 

v Google Docs. Při navrhování a sestavování dotazníku byla konzultována Poynterova The handbook of 

online and social media research.108 Formulář s otázkami byl díky spolupráci s redakcí IHNED.cz zveřejněn 

i na jejích profilech na Facebooku a Twitteru.  

                                                             
107 Se čtenáři na sociálních sítích komunikují i novináři, kteří pracují pro IHNED.cz nebo Hospodářské noviny 
(například dříve zmíněný Jindřich Šídlo nebo Petr Kamberský), ovšem tato práce se soustředí na „oficiální“ 
komunikaci ze strany média. 
108

 Online Quantitative Survey Research. POYNTER, Ray. The handbook of online and social media research: tools 
and techniques for market researchers. New York: Wiley, 2010, s. 3-103. ISBN 9780470710401. 
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Bylo zaznamenáno 406 dokončených odpovědí, které budou hodnoceny v analýze.  

Výzkumné otázky 

I. Analýza komunikace IHNED.cz na sociálních sítích 

Jaký obsah IHNED.cz nabízí na sociálních sítích?  

Jaký typ obsahu u jejich uživatelů vyvolává nejvíce reakcí?  

Jak editor sociálních sítí moderuje diskuzi s/mezi čtenáři?  

 

II. Dotazníkové šetření mezi uživateli sociálních sítí 

Odkud a pomocí jakých zařízení uživatelé sociálních sítí získávají informace?  

Jaký styl komunikace fanouškům IHNED.cz na Facebooku nebo Twitteru vyhovuje?  

Jaké případné změny komunikace IHNED.cz na sociálních sítích by fanoušci uvítali? 
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4.2.  Analýza dat 
 

4.2.1. Analýza komunikace IHNED.cz na sociálních sítích 

Jaký typ obsahu IHNED.cz nabízí na sociálních sítích? 

Obrázek 5: Obsah, který IHNED.cz nabízí na sociálních sítích 

  

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 

Poznámka: Celkový počet statusů f1=121, celkový počet tweetů t1=175 

Obr.5 znázorňuje, jaký obsah (odkaz na článek, fotografie, video) doprovázel původní statusy a tweety 

publikované na profilech IHNED.cz na sítích Facebook a Twitter. Za březen 2013 bylo zaznamenáno 121 

původních statusů (f1) a 175 původních tweetů (t1)109. Paralelní zobrazení umožňuje srovnat, jak IHNED.cz 

uzpůsobuje svou komunikaci pro uživatele sociální sítě Facebook  a jak pro Twitter. Zatímco na stručném 

Twitteru jasně dominuje odkaz na článek vedoucí na IHNED.cz, obsah na Facebooku je často doplněn 

fotografickým materiálem. Video je ke statusům a tweetům připojováno pouze výjimečně (za březen 

2013 pouze třikrát na Facebooku a jednou na Twitteru).  

                                                             
109

 Výběr byl očištěn o sdílené statusy a retweety. 
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Obrázek 6: Typ fotografií v příspěvcích na facebookové stránce IHNED.cz 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 

Poznámka: Počet fotografií f2=51 

Z multimediálního obsahu tedy editoři sociálních médií IHNED.cz využívají téměř výlučně fotografii a to 

hlavně na Facebooku. Pokud vezmeme v úvahu i sdílené statusy, ve většině případů (55 %) je hlavním 

doprovodným vizuálním materiálem článková fotografie, jak znázorňuje obr. 6. Kategorie „jiný zdroj 

fotografie“ (25 %) označuje fotografii, která nebyla sice publikována v článku, ale nějakým způsobem 

souvisí s tématem, které je v daném statusu zmiňované. Vesměs se jedná o agenturní a/nebo ilustrační 

fotografie. Experimentálnější jsou fotografie ze zákulisí (8 %), které mají za cíl navnadit fanoušky na 

sociálních sítích (foto z přípravy speciálu k výročí bitvy u Sokolova) nebo přiblížit členy redakce a její 

fungování, a tzv. memy (4 %). Ty se šíří sociálními sítěmi v závislosti na aktuálních fenoménech a 

tématech, proto jsou především předmětem sdílení, čehož na Facebooku občas využije i profil IHNED.cz.  
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 Jaký obsah na sociálních sítích vyvolává mezi uživateli největší odezvu? 

Jedním z hlavních principů sociálních sítí je možnost okamžitě reagovat na zveřejněné informace a 

příspěvky. Aktivní reakci na publikovaný příspěvek na sociální síti Facebook představuje použití funkce 

„To se mi líbí“, okomentování nebo sdílení příspěvku. V případě anket je to potom zodpovězení položené 

otázky, u událostí aktivní reakci představuje odpověď na pozvánku. Analytické nástroje, které má správce 

facebookové stránky k dispozici, tyto aktivní reakce počítají v přehledu nazvaném „Lidé, kteří o tom 

mluví.“ Čím více těchto lidí příspěvek zaznamená, tím lépe. Obsah, který stránka publikuje se tak šíří přes 

přátele těchto uživatelů dál a může zasáhnout i ty, kteří přímo neodebírají obsah stránky jako fanoušci.  

Tabulka 1: Nejúspěšnější původní příspěvky na stránce IHNED.cz z hlediska „Mluví o tom“ 

Datum Téma příspěvku 
Doprovodný 

obsah 

Odkaz na článek Mluví o tom 

rubrika 
typ 
článku 

počet 
komentářů 

počet "To se mi 
líbí" 

počet 
sdílení celkem 

14.3.2013 konkláve fotografie x x 19 537 242 798 

18.3.2013 sjezd ČSSD fotografie x x 30 301 265 596 

12.3.2013 Americký sen fotogalerie x x 2 171 34 207 

15.3.2013 sjezd ČSSD x dialog komentář 26 127 37 190 

10.3.2013 nákup vozů Hummer x dialog komentář 12 128 29 169 

12.3.2013 amnestie x zprávy text 13 122 23 158 

4.3.2013 ústavní žaloba na Klause x x x 24 106 28 158 

27.3.2013 AZ Tower fotografie byznys text 33 86 30 149 

20.3.2013 zrušení imunity x zprávy text 8 113 15 136 

14.3.2013 konkláve fotografie zprávy text 8 111 12 131 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tab. 1 lze vyčíst, že 10 nejúspěšnějších původních příspěvků publikovaných na facebookovém profilu 

IHNED.cz v březnu 2013 bylo tematicky rozmanitých od zahraniční politiky (volba nového papeže), přes 

domácí dění (zrušení doživotní imunity českých zákonodárců a ústavních soudců), po kulturu (fotogalerie 

Americký sen fotografa Mikea Brodieho). Více než téma statusu reakce uživatelů podněcuje zajímavý 

doprovodný obsah – nejúspěšnější tři statusy neobsahovaly ani odkaz na článek, ale vizuální materiál. 

Fotografie, která zachycuje přehmat Slovenské televize, která zaměnila fotografie Jiřího Dienstbiera 

mladšího a staršího, byla dokonce nejsdílenějším příspěvkem v daném období (viz obr.7). Největší počet 

ohodnocení „To se mi líbí“ zase nasbíral post s fotografií zachycující změny mezi volbami papeže v letech 

2005 a 2013 – zatímco v roce 2005 dav čekal, až nového papeže uvidí na vlastní oči, o osm let později 

téměř každý účastník čeká na Františka I. s mobilním telefonem nebo tabletem, aby si ho vyfotil. 
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Obrázek 7: Post na stránce IHNED.cz ke stranickému sjezdu ČSSD 

 

Zdroj: Facebook 

 
Tyto příspěvky byly ovšem výjimečně úspěšné. Ostatní statusy, které nasbíraly nejvíce reakcí, obsahovaly 

informace o kontroverzním tématu, jako je zrušení imunity nebo podání ústavní žaloby na prezidenta 

Václava Klause, nebo propagovaly názorový materiál, jako jsou komentáře Jindřicha Šídla. 
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Tabulka 2: Nejúspěšnější tweety účtu @ihned_zpravy  z hlediska počtu reakcí 

Datum Téma tweetu 
Doprovodný 

obsah 

Odkaz na článek Reakce 

rubrika typ článku 
počet 
odpovědí počet retweetnutí 

počet 
"Oblíbené" celkem 

4.3.2013 

informování 
o DDoS 
útoku x x x 3 28 0 31 

4.3.2013 

informování 
o DDoS 
útoku x x x 0 19 0 19 

20.3.2013 

rozhovor s 
šéfem 
Shipito x byznys rozhovor 5 8 4 17 

12.3.2013 otrokářství x byznys  text 0 8 2 10 

13.3.2013 konkláve x x x 0 6 4 10 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Analogickou tabulku příspěvků, které zaznamenaly nejvíce reakcí od uživatelů lze vypracovat i pro 

Twitter – jen místo funkcí, kterými lze reagovat na příspěvek na Facebooku, v tab. 2 doplníme kritéria 

počet odpovědí, počet retweetnutí a počet udělení hodnocení „oblíbené“. Na první pohled je patrné, že 

nejúspěšnější tweety zaznamenaly o stovky reakcí méně než nejúspěšnější statusy na Facebooku, což je 

dané menším počtem českých aktivních uživatelů Twitteru i celkovým mikroblogovacím charakterem 

této sociální sítě. Pokud se uživatelé rozhodnou něco retweetovat, jedná se většinou o sdělení, které je 

pro ně (a pro ty, kteří je sledují) nějakým způsobem opravdu relevantní.  

Z tab. 2 vyplývá, že mezi 5 nejúspěšnějšími původními tweety publikovanými na účtu @ihned_zpravy  

byly i dva tweety propagující atraktivní články (rozhovor s Johnem Vanharou, šéfem úspěšné zásilkové 

firmy Shipito a článek o moderním otrokářství), na druhé straně lze vidět, že větší počet aktivních reakcí 

uživatelů vyvolalo bleskové zpravodajství a taky vtipné postřehy k aktuálnímu dění, což vychází ze 

samotné podstaty Twitteru. 

Nejretweetovanějším příspěvkem z března 2013 je tweet o tzv. DDoS útoku, který zasáhl hlavní české 

zpravodajské servery 4. března 2013. 
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Obrázek 8: Tweet účtu @ihned_zpravy informující o DDoS útoku 

 

Zdroj: Twitter 

Druhý nejúspěšnější tweet v pořadí na tuto situaci navazuje. Web Zeitung.cz s podtitulem „magazín pro 

skutečné pseudointelektuály“ s širokou fanouškovskou základnou mezi českými a slovenskými uživateli 

Twitteru se „ze solidarity“ s paralyzovanými zpravodajskými weby také nechal odstavit mimo provoz, na 

což vtipně reagoval i účet @ihned_zpravy , který uveřejnil následující tweet. 

Obrázek 9: Tweet účtu @ihned_zpravy o vtipném gestu webového magazínu Zeitung.cz 

 
Zdroj: Twitter 
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Jak se IHNED.cz o své fanoušky na sítích „stará“? Jak často vstupuje do diskuze na FB, odpovídá na 

Twitteru? 

I status na Facebooku nebo tweet je formou komunikace, pro vytváření diskuze s uživateli na sociálních 

sítích je potřeba i editor sociálních sítí-moderátor debat. Jak bylo zmíněno výše, čtenáři mají pomocí 

sociálních sítí vyslovit názor na publikovaný článek, případně upozornit, pokud obsahuje chybu nebo se 

dokonce upozornit na systémovou chybu ve webovém rozhraní. Tyto možnosti měli čtenáři už dříve, 

například v diskuzi pod článkem. Na sociálních sítích ale mají možnost komunikovat přímo se zástupci 

daného média, kteří spravují firemní profily a účty, a kolem sebe mají v podobě ostatních uživatelů 

neanonymní publikum a případné partnery v diskuzi.  

Z nasbíraných dat ovšem vyplývá, že ve sledovaném období-březnu 2013 editor sociálních sítí do diskuzí 

po statusy a tweety vstupuje minimálně - na Facebooku u 4% příspěvků. Obdobně na Twitteru tvoří 

odpovědi (replies) uživatelům Twitteru lehce přes 5 % všech publikovaných tweetů. Na Facebooku se 

jednalo například o doplnění odkazu na související článek. O pravidelném a aktivním rozvíjení diskuze ale 

ze strany editora tedy nemůže být řeč. 

Obrázek 10: Příklad doplnění odkazu na související článek – fotogalerie k výročí krkonošského závodu, při kterém zahynuli 
Bohumil Hanč i Václav Vrbata 

Zdroj: Facebook 



46 
 

Editor sociálních médií ovšem nemá možnost (a povinnost) reagovat pouze v diskuzi pod statusem. 

Uživatelé Facebooku mají možnost publikovat připomínky, ohlasy apod. na zdi profilu IHNED.cz.  I zde 

ovšem administrátoři stránky IHNED.cz reagují jen někdy – od 1. ledna 2013 do 31. března 2013 bylo na 

zdi stránky IHNED.cz zveřejněno 46 vzkazů, nějaká forma reakce ze strany IHNED.cz (tlačítko To se mi líbí 

nebo odpověď v komentářích) byla publikována u 15 % z nich. 

Obrázek 11: Přípomínka čtenáře na zdi stránky IHNED.cz 

 

Zdroj: Facebook 

Do diskuze se tedy editoři profilů IHNED.cz na sociálních sítí zapojují zřídka, spíš nechávají 

fanoušky/followery diskutovat mezi sebou. Soustavně se ovšem snaží podnítit diskuzi mezi čtenáři už 

vložením otázky do statusu, která zjišťuje jejich názory na dané téma („Co si o tom myslíte Vy?“). Pokud 

administrátoři reagují v diskuzi mezi čtenáři, je to případě omluvy za chybu nebo doplní další obsah a 

souvislosti, které se ve statusu/tweetu předtím neobjevili.  

Jaký obsah IHNED.cz na sociálních sítích nejčastěji sdílí/retweetuje? 

Sdílení na Facebooku a retweetování na Twitteru je možností, jak svůj profil obohatit o zajímavý, důležitý 

nebo zábavný obsah, jehož autorem jsou ostatní uživatelé dané sociální sítě. Kromě výše uvedeného má 

pro mediální organizace význam i retweetování bleskových zpráv. Sdílením již publikovaného obsahu 

mohou také nabízet obsah jiných rubrik (v případě IHNED.cz například HNFuture, HNByznys nebo 

dataIHNED), obsah spřízněných titulů (časopisy Respekt a Ekonom) nebo mohou propagovat své 

redaktory (Jindřich Šídlo, Petr Honzejk).  
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Obrázek 12: Autoři statusů, které IHNED.cz sdílel na své facebookové stránce 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámka: Počet sdílených statusů f3=12 

Ve sledovaném období, v březnu 2013, bylo zaznamenáno, jak velký podíl mají sdílené statusy nebo 

retweety na celkové aktivitě redakce IHNED.cz na Facebooku a Twitteru. V případě Facebooku bylo 

z celkem 133 publikovaných statusů 12 sdílených (tzv. shares), což činí podíl 9 % sdílených statusů 

z celkového obsahu na facebookové stránce IHNED.cz, jak zachycuje obr. 12. 67 % statusů, které se 

IHNED.cz rozhodl sdílet, pocházelo z facebookových profilů ostatních rubrik IHNED.cz. Čtvrtina sdílených 

statusů pocházela odjinud než od rubrik a zaměstnanců vydavatelství Economia. Vzorek je ovšem velmi 

malý a je ke zvážení, nakolik jsou uvedené podíly významné a pravidelné.  

8% 

67% 

17% 

8% 

Kdo je autorem statusů, které sdílí IHNED.cz? 

zaměstnanec IHNED.cz nebo
vydavatelství Economia

rubrika IHNED.cz nebo titul
vydavatelství Economia

jiný uživatel

jiné médium
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Obrázek 13: Autoři tweetů, které IHNED.cz retweetoval na svém účtu @ihned_zpravy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámka: Počet retweetů t2=61 

Na Twitteru je ovšem podíl retweetů mnohem markantnější – z celkově 236 zaznamenaných tweetů bylo 

61 „přejatých“, což je téměř 26 % z celého obsahu účtu @ihned_zpravy. Ač je retweetování jednou 

z podstatných funkcí Twitteru a umožňuje celý účet oživit, celých 87 % retweetovaného obsahu pochází 

od zaměstnanců nebo titulů vydavatelství Economia, jak znázorňuje obr. 13. Jedná se tedy hlavně o další 

úroveň propagace vlastního obsahu. Možnosti retweetovat obsah od jiných než vlastních autorit, které 

na Twitteru působí, účet ihned_zpravy využívá jen zřídka (6% retweetů jsou tweety jiných uživatelů a 7 % 

retweetů jsou tweety jiných mediálních organizací, než je Economia). 

  

41% 

46% 

6% 
7% 

Koho IHNED.cz retweetuje?  

zaměstnanec IHNED.cz nebo
jiného titulu vydavatelství
Economia

rubrika IHNED.cz nebo titul
vydavatelství Economia

jiný uživatel

jiné médium
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Umí se IHNED.cz trefit do vkusu uživatelů Facebooku? 

Tabulka 3: Nejúspěšnější články IHNED.cz na Facebooku podle počtu reakcí 

Pořadí Název URL 
Počet 
sdílení 

Počet "To se mi 
líbí" 

Počet 
komentářů Celkem 

Publikován na 
profilu 

IHNED.cz 

1. 

Omluva MUDr. Pavlu 
Bémovi a JUDr. Romanu 
Janouškovi 

dialog.ihned.cz/sidlo/c1-
59602790 563 1983 312 2858 ano 

2 

Jan Stráský: Co Klaus 
sám necítí, nikdy 
neposlechne 

dialog.ihned.cz/sidlo/c1-
59481620 495 734 469 1698 ano 

3 

Hackeři napadli web 
UniCredit Bank. 
Administrátor měl prý 
heslo Banka123 

byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-
cesko/c1-59481780 213 569 311 1093 ne 

4 

Březen 2013: Měsíc, kdy 
korupce definitivně 
prohrála 

dialog.ihned.cz/komentare/c1-
59570370 144 575 136 855 ne 

5 Dienstbier a bahno 
dialog.ihned.cz/komentare/c1-
59513500 96 537 220 853 ano 

6 

Kyperský ministr 
financí: Na bankovních 
účtech bohatých 
škrtneme 80 procent 

byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-
svet/c1-59586990 152 129 460 741 ano 

7 

ČSSD chce zvýšit daně 
firmám, bankám, 
drobným živnostníkům i 
bohatým 
zaměstnancům 

byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-
cesko/c1-59519690 95 164 343 602 ne 

8 

Nový ministr Picek 
schválil miliardovou 
zakázku na muniční 
sklady. Bez soutěže 

zpravy.ihned.cz/cesko/c1-
59553670 130 217 250 597 ano 

9 

Bylo nesplacení úvěrů v 
rámci privatizace 
záměrem? 

dialog.ihned.cz/machacek/c1-
59556990 166 117 249 532 ano 

10 

Soudce se vzepřel 
Klausově amnestii a 
uspěl. Pro uprchlíky 
neplatí, rozhodl 

zpravy.ihned.cz/cesko/c1-
59482560 89 357 65 511 ano 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Publikování odkazu na článek na firemním profilu představuje jen jednu z cest, kterou se může článek 

stát populární na sociálních sítích. Uživatelé, aniž by byli fanoušky stránky IHNED.cz, mohou mezi sebou 

šířit odkaz na kvalitní článek.110 Dokáže editor sociálních sítí předem odhadnout, který článek bude na 

sociálních sítích úspěšný? Pokud ano, dokáže tomu uzpůsobit „dramaturgii“ celého profilu a pro čtenáře 

                                                             
110

 Mohou ho doporučit přímo při četbě článku na webu IHNED.cz pomocí sdílecích tlačítek, umístěných ve formě 
jednoduchého pluginu pod každým článkem. Jedním kliknutím si může čtenář vybrat, na jaké ze sociálních sítí, které 
používá, článek doporučí svým přátelům.   
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zde publikovat odkazy na články, které mají velký „reakční“ potenciál (aktivní reakcí myslíme ohodnocení, 

komentování nebo další šíření odkazu).  

Úspešnost při vybírání článku k propagování na sociálních sítích lze odvodit z údajů upravených ve formě 

tab. 3 - pomocí jednoduchého skriptu byla z Google Analytics extrahována údaje o nejúspěšnějších 

článcích IHNED.cz mezi uživateli Facebooku111 podle počtu reakcí. Facebookový potenciál mají texty 

Jindřicha Šídla, které byly v březnu 2013 v žebříčku deseti nejpopulárnějších článků hned třikrát. Obecně 

články z rubriky HNDialog, kterou tvoří zejména komentáře a blogy, jsou z tohoto hlediska úspěšné. 

Z hlediska tematického jsou podle toho žebříčku na Facebooku úspěšné texty, které obsahují nějaký 

konflikt (Soudce se vzepřel Klausově amnestii a uspěl. Pro uprchlíky neplatí, rozhodl), názor (komentář 

Dienstbier a bahno) nebo kontroverzní skutečnost (Nový ministr Picek schválil miliardovou zakázku na 

muniční sklady. Bez soutěže).  

Z editorského pohledu bylo 7 z 10 článků nejúspěšnějších článků propagováno na profilu IHNED.cz, což 

předpokládá dobrý instinkt při určování, který článek na facebookovém profilu publikovat. 

V rozhodovacím procesu, co na sociální síť umístit, hrají roli samozřejmě i rozhodnutí editorů 

jednotlivých rubrik a vedoucích pracovníků redakce, potažmo autorů. Záleží i na kontextu – tzv. breaking 

news je třeba sdílet hned, speciální projekty typu výročí bitvy u Sokolova a jejich prezentace na sociálních 

sítích se dají naplánovat dopředu. 

  

                                                             
111

 Myšleno mezi uživateli v rámci celé sociální sítě Facebook a nejen na profilu IHNED.cz. Data z Google Analytics 
mi pro účely této práce poskytl Adam Javůrek, editor inovací IHNED.cz. 
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4.2.2. Hodnocení dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních sítí Facebook a 

Twitter 

 

Dotazník, který byl sestaven a publikován pomocí webové aplikace Google Forms112, vyplnilo 406 

respondentů, z nichž byli 58 % mužů a 42 % ženy. Mezi dotazovanými byla jasně dominantní věková 

skupina ve věku 18 až 29 let (71 %), následovaná skupinou 30 až 49 let (25 %). Z obr. 14 je dále zřejmé, že 

téměř rovnoměrně byly zastoupeny skupiny respondentů s vysokoškolským vzděláním (49 %) a se 

středoškolským vzděláním (48 %).  

Ve 45 % případů dotazovaní jako bydliště uvedli hlavní město Praha.  

Obrázek 14: Demografické údaje respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámka: Počet respondentů n=406 

  

                                                             
112

 Dotazníkový formulář je vložen do seznamu příloh. 

58% 

42% 

Pohlaví 

muž

žena

2% 

71% 

25% 

2% 
0% 

Věk 

13-17

18-29

30-49

50-64

65+

3% 

48% 
49% 

Nejvyšší dosažené 
vzdělání 

základní

střední

vysokoškolské

45% 

22% 

21% 

12% 

Bydliště 

Praha

krajské město

město

obec



52 
 

4.2.2.1. Úvodní otázky 

První sada otázek má za cíl zjistit, jaké sociální sítě respondenti využívají, odkud čerpají aktuální 

informace a jaké nástroje používají ke konzumaci digitálního zpravodajství.  

Které z uvedených sociálních sítí používáte alespoň jednou měsíčně? 

Mezi respondenty dotazníku je nejpoužívanější sociální sítí Facebook – alespoň jednou měsíčně ho 

navštíví 96 % respondentů. Z obr. 15 dále vyplývá, že druhou nejpoužívanější sítí je Twitter, který 

měsíčně aktivně využívá 41 % účastníků dotazníkového šetření. Používání těchto dvou sociálních sítí bylo 

předpokládáno už proto, že dotazník byl publikován a šířen právě na Facebooku a Twitteru. Naopak síť 

Pinterest, která nabírá na popularitě ve Spojených státech, mezi respondenty tak oblíbená není – používá 

ji jen 9 % z nich.  

Obrázek 15: Nejpoužívanější sociální sítě 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámka: Počet respondentů n=406 

Jak často navštěvujete sociální síť Facebook? 

Z dotazníku dále vyplývá, že 82 % respondentů sociální síť Facebook navštěvuje několikrát denně. 13 % 

dotazovaných se na Facebook připojí alespoň jednou denně.  
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Odkud jste včera čerpali aktuální zpravodajství? 

Respondenti mohli samozřejmě uvést více zdrojů, odkud předešlý den čerpali aktuální informace. Jak 

vyplývá z obr. 16, jasně dominují tzv. nová média – 85 % dotazovaných den před vyplněním dotazníku na 

webu sledovalo zpravodajské servery, 65 % z nich získalo aktuální informace na sociálních sítích. 

Následuje televizní zpravodajství (30 %), tisk (19 %) a rozhlas (12 %). „Ostatní“ zdroje vyhledala 3 

procenta respondentů. 

Obrázek 16: Zpravodajské zdroje 

 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámka: Počet respondentů n=406 

Které z přístrojů používáte ke konzumaci digitálního zpravodajství? 

Dotazník navazuje otázkou, která se zabývá konzumací digitálního zpravodajství. K ní účastníci 

dotazníkového šetření používají nejčastěji laptopy (81 % respondentů) a chytré telefony (60 % 

respondentů). Podle obr. 17 stolní počítače už tolik využívané nejsou (35 %), zpravodajství pomocí 

tabletu sleduje 18 % dotazovaných. Při odpovídání na tuto otázku 406 respondentů uvedlo používání 

celkem 826 přístrojů – průměrně tedy vlastní či mají k užívání dvě zařízení. Ke konzumaci digitálního 

zpravodajství tak dochází na více platformách. 
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Obrázek 17: Zařízení používaná ke konzumaci digitálního zpravodajství 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámka: Počet respondentů n=406 

Jste fanouškem serveru IHNED.cz na Facebooku? 

Závěrečná otázka úvodní části dotazníku rozděluje respondenty na ty, kteří odebírají obsah stránky 

IHNED.cz na Facebooku jako fanoušci a na ty, kteří ho nesledují. Fanouškem IHNED.cz na Facebooku je 

315, tedy 78 % respondentů dotazníku. V následující části jsou hodnoceny odpovědi na otázky, které byly 

určeny právě pro ně. Uvedené podíly odpovídají počtu podskupiny respondentů n1=315. 
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4.2.2.2. IHNED.cz na Facebooku 

Proč odebíráte obsah facebookového profilu IHNED.cz? 

Jako nejčastější důvod, proč jsou fanoušky IHNED.cz na Facebooku, respondenti uvádí možnost „chci mít 

přehled o aktuálním dění i v prostředí sociální sítě“ (62 %), jak vyplývá z obr. 18. Dále podle 55 % 

dotazovaných hraje roli fakt, že jsou pravidelnými čtenáři IHNEDu. Naopak obsah, který zpravodajský 

server na Facebooku nabízí, je při odebírání profilu IHNED.cz menším faktorem – má význam jen pro 23 

% respondentů.  

Obrázek 18: Důvody pro odebírání facebookové stránky IHNED.cz 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámka: Počet respondentů n1=315 

Jaký obsah profilu IHNED.cz Vám vyhovuje? 

Cílem další otázky je zjistit, jaký styl komunikace na Facebooku ze strany IHNED.cz splňuje představy jeho 

fanoušků. Podle obr. 19 se ukazuje, že nejvíce respondentů uvádí možnost „výběr nejdůležitějších zpráv 

s odkazem na článek“ (77 % z nich). Na druhou stranu, 54 % respondentů-facebookových fanoušků 

IHNED.cz také vítá „nabídku zajímavých článků, které v denním proudu aktuálních zpráv zapadly“. 

Vizuální doprovodný obsah postů a breaking news vyhovuje téměř shodně 38 %, respektive 37 
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% respondentů. „Odkazy na důležité materiály publikované jinými médii, institucemi, osobami” pak 30 % 

odpovídajících. Zákulisní fotografie a videa z prostředí reakce naopak oceňuje jen 11 % respondentů.  

Obrázek 19: Jaký obsah stránky IHNED.cz vyhovuje jejím fanouškům 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Poznámka: Počet respondentů n1=315 

Co byste uvítali na facebookovém profilu IHNED.cz? 

Následující otázka má za cíl zjistit, jaké případné změny ve stylu komunikace by fanoušci profilu přijali 

kladně a naopak. Respondenti svůj souhlas s návrhy vyjadřují pomocí škály určitě ne - spíše ne - spíše ano 

- určitě ano, jejich odpovědi jsou zaznamenány v tab. 3.  

Možnost „větší aktivita, více statusů“ byla respondenty přijata nejednoznačně - 45 % z nich zadalo spíše 

ne, 41% z nich hlasovalo pro spíše ano. I když vezmeme v úvahu vyjádření důraznějších (ne)souhlasů 

určitě ne (6 %) a určitě ano (7 %), poměr kladných a záporných odpovědí je téměř stejný.  
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Téměř identicky jsou názory rozložené i v případě návrhu „Více nejaktuálnějšího zpravodajství ve formě 

statusu, bez nutnosti odkazovat na článek“ (viz tab.4). 

„Více fotografií a fotogalerií“ by respondenti celkově spíše uvítali, převaha kladných odpovědí je ovšem 

také těsná - 39 % z nich hlasovalo pro spíše ano, a 15 % z nich pro určitě ano.  

Výraznější nesouhlas lze zaznamenat až u propozice „více informací z prostředí redakce“, kdy 35 % 

respondentů uvedlo určitě ne a 36 % respondentů spíše ne. Podobně účastníci dotazníkového šetření 

nesouhlasí s návrhem „více videa“, názor určitě ne nebo spíše ne u něj uvedlo dohromady 75 % z nich. 

Přitom je pro komunikaci na sociálních sítích vizuální, potažmo video obsah pokládán za poměrně 

atraktivní. Nesouhlas je možné částečně vysvětlit hypotézou, že respondenti, kteří pracují v kanceláři, 

sice sociální sítě během své pracovní doby navštěvují, ale videa si nepouští.  

Naopak „více obsahu ze sociálních médií“, tedy odkazy na zajímavé blogy, profily na sociálních sítích 

nebo tzv. memy, by spíše uvítalo 45 % respondentů, možnost určitě ano zvolilo 17 % respondentů. 

Nabídka uveřejňování „témat zítřejšího vydání Hospodářských novin“ názorově rozdělila respondenty 

téměř na polovinu, zatímco o „ankety nebo soutěže o předplatné“ respondenti převážně zájem nemají - 

určitě je odmítá 36 % z nich, pro možnost spíše ne se vyjádřilo 32 %. 

Tabulka 4: Co by respondenti uvítali na facebookovém profilu IHNED.cz? 

Co byste uvítali na facebookovém profilu IHNED.cz? 
určitě 

ne 
spíše ne spíše ano 

určitě 
ano 

Větší aktivitu, více statusů 6% 45% 41% 7% 

Více nejaktuálnějšího zpravodajství ve formě statusu, 
bez nutnosti odkazovat na článek 16% 33% 38% 12% 

Více fotografií a fotogalerií 8% 38% 39% 15% 

Více informací z prostředí redakce 35% 36% 20% 9% 

Více videa 28% 47% 20% 5% 

Více obsahu ze sociálních médií 12% 26% 45% 17% 

Témata zítřejšího vydání Hospodářských novin 14% 35% 34% 18% 

Ankety, soutěže o předplatné 36% 32% 23% 9% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Co Vám na facebookovém profilu IHNED.cz nevyhovuje/vadí?  

V odpovědi na tuto otázku měli respondenti možnost vlastními slovy vyjádřit případné námitky 

k dramaturgii a obsahu stránky IHNED.cz na Facebooku. Bylo zaznamenáno 50 odpovědí – přibližně 20 

z nich ovšem bylo neutrálních ve stylu „nic mně nevadí“, „nic si nevybavuji“, „vše ok“.  

Konkrétnější odpovědi obsahují výtky ke stylu publikování příspěvků („nedostatečné množství krátkých 

zpráv ve formě statusu sloužící pro rychlé informování o aktuálním dění“) nebo k celé koncepci profilu 

(věc, kterou ale nechápu, je proč má vlastní FB accounty i HNZprávy, HNByznys, HNLife atd. Schopnost 

oddělit jednotlivé části serveru je skutečně mimo můj rozlišovací orbit, chtěl bych to mít všechno v 

jednom.“)  

Někteří respondenti si přejí hlubší debatu se čtenáři a vytvoření osobitějšího prostoru k diskuzi („jedná se 

prakticky jen o feed zpráv z ihned.cz, bez jakékoli přidané hodnoty. Očekával bych větší odvaz, tzn. víc 

"zákulisních" informací, víc subjektivního pohledu na události, než si je možné dovolit na ihned.cz, větší 

provokaci, víc podnětů k diskuzím s fanoušky“) nebo celkově větší odvážnost při správě profilu („je nudný, 

nekomunikuje se čtenáři. Postrádám drzost, nápady.“) 

Fanoušci jsou citliví na gramatické chyby, nebo na přejímání jednoho statusu vícero profily rubrik 

IHNED.cz bez jakékoliv invence – „ jsem fanouškem i dalších sekcí ihned (hndialog, hnbyznys), a ty občas 

odkazují na to samé, takže mám pod sebou třeba tři identické odkazy, často i se stejným komentářem,“ 

upozorňuje respondent. 
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4.2.2.3. IHNED.cz na Twitteru 

Jste followerem účtu @ihned_zpravy na Twitteru? 

Ze 406 respondentů, kteří vyplnili dotazník, je 78 (19 %) z nich followerem účtu @ihned_zpravy na 

sociální síti Twitter. Následující část dotazníkového šetření obsahuje otázky určené pro ně, zaznamenané 

odpovědi odpovídají počtu respondentů podskupiny n2=78. 

Proč odebíráte obsah účtu @ihned_zpravy na Twitteru? 

Jako hlavní důvody respondenti uvádí „chci mít přehled o aktuálním dění i v prostředí sociální sítě“ (59 % 

z nich) a „jsem pravidelným čtenářem zpravodajského serveru IHNED.cz“ (58 %). S odstupem následuje 

odpověď „jsem nepravidelným čtenářem zpravodajského serveru IHNED.cz“, kterou uvedlo 23 % 

účastníků této části dotazníku. Stejný podíl zaznamenala možnost, že respondenta zaujal samotný obsah, 

který IHNED.cz na Twitteru nabízí.  Inspiraci u ostatních uživatelů jako důvod k započetí sledování účtu 

@ihned_zpravy uvádí pouhých 8 % dotazovaných. 

Obrázek 20: Důvody pro sledování účtu @ihned_zpravy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámka: Počet respondentů n2=78 
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Jaký obsah publikovaný účtem @ihned_zpravy Vám vyhovuje? 

Respondenti, kteří používají Twitter, nejčastěji preferují „Informování o nejaktuálnějším dění ve formě 

tweetu, bez odkazu (breaking news)” (65 % z nich), jak znázorňuje obr. 21.  Zároveň je pro respondenty 

důležitý „výběr nejdůležitějších zpráv s odkazem na článek“ (58 %).  O propagování textů, které v proudu 

aktuálních denních zpráv zapadly (29 %) nebo o odkazy na jiná média či instituce (26 %), je zájem menší. 

Připojování vizuálního obsahu, ať už k aktuálním událostem nebo ze zákulisí redakce, vyhovuje 18, 

respektive 10 procentům účastníků této části dotazníkového šetření.  

Obrázek 21: Jaký obsah účtu @ihned_zpravy vyhovuje jeho followerům 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámka: Počet respondentů n2=78 
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Co byste uvítali na účtu @ihned_zpravy na Twitteru? 

„Větší aktivitu“ účtu by podle hodnot v tab. 5 spíše či určitě uvítalo celkem 56 % respondentů. 64 % 

účastníků dotazníkového šetření, z toho 35 % spíše ano a 29 % určitě ano, by pak kladně přijalo více 

tweetů ve stylu breaking news informujících o nejaktuálnějším dění bez nutnosti připojovat odkaz. 

Pokud uvažujeme, že 60 % aktivních uživatelů Twitteru se připojuje přes mobilní zařízení (chytrý telefon 

používá i 60 % respondentů tohoto dotazníku), je logické, že je „odcházení“ na stránky zpravodajského 

serveru a následné návraty mohou rozčilovat. Pouze informující tweety by jim tedy vyhovovaly více, pro 

zpravodajské médium to ovšem znamená, že nepřitáhne uživatele Twitteru na svůj web. 

Návrhy „více fotografií“ a „více videa“ respondenti odmítají, v případě videa dokonce výrazně - 46 % 

odpovídajících uvedlo určitě ne a 42 % spíše ne. Naopak „více obsahu ze sociálních médií“ ve formě 

odkazů na zajímavé blogy nebo profily na sociálních sítích by spíše či určitě uvítalo celkem 70 % 

respondentů. 

Jako v případě analogické otázky na facebookový profil IHNED.cz, ani fanoušky na Twitteru nezajímají 

„ankety a soutěže o předplatné“ (51 % určitě ne a 23 % spíše ne). Podobně odmítají i návrh uveřejňovat 

„témata zítřejšího vydání Hospodářských novin“. 

Tabulka 5: Co by respondenti uvítali na účtu @ihned_zpravy? 

Co byste uvítali na účtu @ihned_zpravy na 
Twitteru? 

určitě 
ne 

spíše ne 
spíše 
ano 

určitě 
ano 

Větší aktivitu, více tweetů 7% 37% 46% 10% 

Více nejaktuálnějšího zpravodajství ve formě tweetu, 
bez nutnosti odkazovat na článek  11% 26% 35% 29% 

Více fotografií 23% 44% 20% 13% 

Více informací z prostředí redakce 36% 33% 17% 14% 

Více videa  46% 42% 8% 4% 

Více obsahu ze sociálních médií 5% 25% 51% 19% 

Témata zítřejšího vydání Hospodářských novin 32% 28% 33% 7% 

Ankety, soutěže o předplatné  51% 23% 20% 6% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Co Vám na komunikaci účtu @ihned_zpravy nevyhovuje/vadí? 

Závěrečná otázka umožňuje respondentům vyjádřit své námitky. Odpověď vyplnilo osm respondentů, 

šest z nich ovšem neobsahuje konkrétní výtku. Jeden účastník dotazníkového šetření upozorňuje na 

problémy s mobilní verzí IHNED.cz  - „Linky na Twitteru odkazují na "celý" web, ačkoli třeba v mobilní 

verzi i existuje; neumí rozlišit, že se připojuji z telefonu. Článek se potom špatně čte.“  

Druhá relevantní odpověď navrhuje zpřehlednit tweety o pravidelné rubrice HNByznys tak, aby případně 

nemusel opouštět svou timeline zbytečně - "Ranní briefing" by byl zajímavější, kdyby v tweetu byla 

uvedena i témata a nemuselo se nikam klikat, pokud mě nezajímají.  
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4.3.  Závěry analýzy komunikace IHNED.cz na sociálních sítích 

Výzkumné otázky 

Jaký obsah IHNED.cz nabízí na sociálních sítích?  

Editor sociálních sítí uzpůsobuje obsah publikovaný na facebookovém profilu a účtu na Twitteru 

specifikům těchto sociálních sítí. Zatímco na Facebooku je po odkazu na článek nejčastějším 

doprovodným materiálem fotografie, tweety účtu @ihned_zpravy obsahuje téměř výlučně odkaz na 

článek (nebo pouhé textové sdělení) - fotografie ani video se ve sledovaném období téměř neobjevily.  

Co se týče sdílení obsahu odjinud, IHNED.cz nejčastěji sdílí nebo retweetuje účty jiných rubrik IHNED.cz 

(případně titulů z vydavatelství Economia) a také účty zaměstnanců redakce nebo jejích spolupracovníků. 

Sdílení obsahu osobních účtů je patrnější na Twitteru, tam retweety redaktorů tvoří 46 % retweetů. 

Editor sociálních sítí by se v tomto případě mohl pokusit vykročit z „bezpečné zóny“ a častěji sdílet 

příspěvky ostatních uživatelů, pokud obsahují něco zajímavého, a obohatit tak svou poněkud 

monotematickou timeline a připoutat pozornost svých followers.  

Z hlediska dramaturgického si ve sledovaném období editor sociálních sítí vedl dobře - 7 z 10 

nejúspěšnějších článků113 bylo propagováno i na profilu IHNED.cz. Na Facebooku jsou obecně úspešné 

komentáře Jindřicha Šídla a články informující o nějaké konfliktní nebo kontroverzní skutečnosti (to 

ovšem není charakteristické pro sociální sítě, ale pro čtenost online zpravodajství obecně). 

Jaký typ obsahu u jejich uživatelů vyvolává nejvíce reakci?  

Mezi fanoušky facebookového profilu IHNED.cz byly z hlediska počtu aktivních reakcí nejúspěšnější 

statusy obsahující vizuální materiál se sdílecím a „lajkovacím“ potenciálem. Příkladem je screenshot 

zachycující přehmat Slovenské televize, která zaměnila fotografie Jiřího Dienstbiera mladšího a staršího - 

nasbírala přes 300 "To se mi líbí" a byla sdílena 265krát. Tak jako mezi všemi uživateli Facebooku, je 

pochopitelně i mezi fanoušky IHNED.cz oblíbený Jindřich Šídlo a jeho komentáře.  

Followeři účtu @ihned_zpravy na Twitteru nejvíce reagovali na tweety o DDoS útoku, který 4. března 

2013 postihl české zpravodajské servery. Zaujal je i článek o otrokářství nebo byznysový rozhovor, v 

zásadě v tom nejde vysledovat univerzální recept na úspěšný tweet. Obecně se počet reakcí u 

                                                             
113

 Podle počtu aktivních reakcí, tj. komentářů, sdílení a ohodnocení „To se mi líbí“, které článek celkově nasbíral 
mezi uživateli Facebooku. 
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nejúspěšnějších tweetů pohybuje maximálně v desítkách. Je třeba konstatovat, že uživatelé Twitteru na 

obsah publikovaný IHNEDem na této síti příliš nereagují. 

Jak editor sociálních sítí moderuje diskuzi s/mezi čtenáři?  

Do diskuze mezi fanoušky na sociálních sítích se editor sociálních médií zapojuje minimálně, spíše 

nechává diskutovat uživatele mezi sebou. Pokud reaguje, většinou doplní další souvislosti související s 

tématem nebo se omluví za faktickou nebo technickou chybu, na kterou jej upozorní čtenáře. Na 

Facebooku administrátor stránky vstupuje do diskuze u 4 % příspěvků, na Twitteru tvoří odpovědi 

uživatelům lehce přes 5 % všech publikovaných tweetů. Větší pravděpodobnost reakce je na zdi 

facebookové stránky IHNED.cz, která funguje jako jakási nástěnka přání, pochval a stížností fanoušků. Je 

třeba poznamenat, že na relevantní připomínky na zdi editor sociálních médií reaguje téměř vždy a 

diskuzi mezi fanoušky či odběrateli se často snaží vyvolat vložením otázky přímo do statusu či tweetu.  

Odkud a pomocí jakých zařízení uživatelé sociálních sítí získávají informace?  

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jeho účastníci čerpají zpravodajství především z online médií (85 % 

respondentů), následují sociální sítě (65 %). Vzhledem k tomu, že respondenty dotazníku byli uživatelé 

Facebooku a Twitteru, potvrzuje se domněnka, že sociální sítě už nejsou výlučně místem, kde 

komunikujete s přáteli, ale také informačním zdrojem. Navíc, potřeba „být informován o aktuálním dění i 

v prostředí zmíněných sociálních sítí“ je nejčastějším důvodem, proč respondenti odebírají profil 

IHNED.cz na Facebooku a na Twitteru. 

Ze sociálních sítí používá 96 % účastníků dotazníkového šetření Facebook - naprostá většina této skupiny 

respondentů k síti připojuje několikrát denně.  Přes čtyřicet procent respondentů minimálně jednou 

měsíčně navštíví mikroblogovací sociální síť Twitter.  

Zpravodajství produkované tradičními médii je mezi respondenty na ústupu. Ke konzumaci digitálního 

zpravodajství nejčastěji používají laptopy a chytré telefony. Průměrně na jednoho účastníka 

dotazníkového šetření vycházejí dvě zařízení s možností připojení k internetu, digitální zpravodajství tak 

konzumují na více platformách. 
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Jaký styl komunikace fanouškům IHNED.cz na Facebooku nebo Twitteru vyhovuje?  

Tři čtvrtiny respondentů, kteří jsou fanoušky serveru IHNED.cz na Facebooku a účastnili se dotazníkového 

šetření, upřednostňují „výběr nejdůležitějších zpráv s odkazem na článek.“ Oproti tomu informování o ve 

stylu breaking news, bez odkazu na článek, vyhovuje pouhým 37 % respondentů.  

V tom se facebookoví fanoušci liší od respondentů, kteří vyplnili část dotazníkového šetření zaměřenou 

na účet @ihned_zpravy na Twitteru. 65 % z nich vyhovují právě tweety o nejaktuálnějším dění bez 

nutnosti přidávat odkaz na článek. Stojí za to poznamenat, že tweetování fotografií a videí vztahujících se 

k aktuálnímu dění vyhovuje jen necelé pětině respondentů.  

Jedno mají respondenti obou podskupin společné - nejméně jim na profilech na Facebooku a na Twitteru 

vyhovují fotografie a jiné materiály ze zákulisí redakce IHNED.cz. Lze tedy předpokládat, že je zajímá 

především zpravodajství a aktuální dění, už méně okolnosti (redaktoři, mechanismy, prostředí) jejich 

produkce. 

Jaké případné změny komunikace IHNED.cz na sociálních sítích by fanoušci uvítali? 

Fanoušci IHNED.cz na Facebooku, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, jsou ohledně možností 

případné větší aktivity účtu nebo častějšího publikování statusů o nejaktuálnějším dění bez odkazu na 

článek rozděleni na dvě názorové poloviny. Zatímco publikování většího množství fotografií a fotogalerií 

by fanoušci spíše uvítali, o více videa nestojí - možnosti spíše ne nebo určitě ne u této možnosti uvedlo 

75 % procent u nich.  

Respondentům, kteří sledují IHNED.cz na Twitteru, nejde o fotografie ani o video. Chtějí být pouze 

informováni - většina by uvítala větší aktivitu účtu a více tweetů informujících o aktuálním dění ve formě 

„breaking news“, bez nutnosti odkazovat na článek. Zajímají se přímo o sociální média, zajímavé odkazy z 

této oblasti by spíše nebo určitě uvítalo 70 % z nich. Zdá se, že samotný brand IHNED.cz a Hospodářských 

novin je nezajímá - o informace z prostředí redakce zájem nejeví úplně stejně jako „facebookoví“ 

respondenti, odmítají i návrh uveřejňovat poutáky na zítřejší vydání Hospodářských novin nebo soutěžit 

o předplatné. 
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Závěr 

Ačkoliv se zdá, že jsou sociální sítě všudypřítomné a pronikají i do zpravodajství, vztah mezi 

profesionálními zpravodajskými médii a Facebookem (respektive Twitterem a dalšími sítěmi) není zas tak 

dlouhý a už vůbec ne ustálený. Naopak - mediální organizace, které se rozhodnou své profily na 

sociálních sítích spravovat jinak než jako "RSS čtečku", stále experimentují, jak na jejich fanoušky a 

followery působí různý obsah.  

V teoretické části jsem představila nejznámější sociální sítě, které využívá IHNED.cz, včetně principů 

jejich fungování. Zvláště jsem se přitom zaměřila na Facebook a Twitter. Teoretický oddíl jsem doplnila 

kapitolou nastiňující možná využití sociálních sítí profesionálními zpravodajskými médii k lepší 

komunikaci se svým publikem. 

Komunikací ze strany zpravodajského serveru IHNED.cz na Facebooku a na Twitteru jsem se zabývala v 

praktické části. Z dat sesbíraných během března 2013, jsem zjistila, že editoři sociálních médií IHNED.cz 

uzpůsobují nabízený obsah charakteristikám jednotlivých sítí. Statusy na Facebooku často doplní 

fotografií související s tématem, která, pokud má vtip nebo vyšší vizuální hodnotu, u fanoušků vyvolá více 

reakcí než jen pouhé linkování na článek. Do diskuzí pod statusy či tweety se ovšem IHNED.cz zapojuje 

zřídka. Pokud ano, jedná se téměř výlučně o reakci na technickou nebo faktickou chybu související s 

webem IHNED.cz, na kterou upozornili uživatelé. V tom vidím i největší rezervy komunikace IHNED.cz na 

sociálních sítích - pokud si chce vybudovat skutečně aktivní čtenářskou komunitu na Facebooku a na 

Twitteru, neměl by se bát zapojit do debat, vyvolávat je častěji, moderovat je. Tuto roli na sociálních 

sítích zatím přebírají novináři, kteří pro IHNED.cz pracují, například Jindřich Šídlo nebo Petr Honzejk. 

Praktickou část jsem doplnila i výsledky dotazníkového šetření, které zjišťovalo návyky a očekávání 

uživatelů sociálních sítí, kteří jsou fanoušky IHNED.cz na Facebooku a/nebo na Twitteru. Z nich vyplývá, 

že uživatelé, kteří se ho zúčastnili, jsou zvyklí konzumovat zejména digitální zpravodajství a to pomocí 

několika různých zařízení. Sociální sítě považují za jeden ze svých informačních zdrojů, jako zdroj 

aktuálního zpravodajství v předešlý den je uvedlo 65 % účastníků dotazníkového šetření. Přes 80 % 

dotazovaných, kteří aktivně používají Facebook, síť navštěvuje několikrát denně.  

Právě možnost „chci mít přehled o aktuálním dění i v prostředí sociální sítě“ byla nejčastější odpovědí na 

otázku, proč dotazovaní sledují facebookový profil/účet na Twitteru zpravodajského serveru IHNED.cz. 

Obsah, který jim je na těchto profilech nabízen, ani příslušnost ke čtenářské komunitě IHNED.cz tak 

silnou roli nehrají. 
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Dotazovaná skupina uživatelů-fanoušků IHNED.cz je na sociálních sítích často a informování o aktuálním 

dění je pro ni zkrátka nejdůležitější. I tak jsou mezi oběma sítěmi vidět rozdíly v tom, jakým způsobem by 

na nich měl IHNED.cz komunikovat. Zatímco uživatelé Facebooku upřednostňují „výběr nejdůležitějších 

zpráv s odkazem na článek“, twitteristům vyhovuje zejména prosté informování o nejaktuálnějším dění 

bez nutnosti odkazovat na články na webu IHNED.cz. 

Poněkud překvapivě účastníky průzkumu příliš nezajímají informace ze zákulisí. Nabízí se ovšem 

vysvětlení - až na pár výjimek nejsou členové redakce známými osobnostmi, které se objevují na 

stránkách tzv. seriózních i bulvárních médií, na rozdíl od například zaměstnanců komerčních televizních 

stanic. Čtenáři-uživatelé sociálních sítí je neznají a tak je novináři a redakce, kde pracují, ani příliš 

nezajímají. Při sledování zpravodajského serveru na Facebooku a na Twitteru jsou pro ně zkrátka 

primární informace a ne okolnosti jejich produkce. 

Práci uzavírám hypotézou, že se na sociální sítě (a to nejen na komunikaci v jejich rámci, ale i na jejich 

monitorování) začne více zaměřovat většina českých médií. Například IHNED.cz plánuje v rámci stěhování 

celého vydavatelství Economia do nového integrovaného newsroomu v pražském Karlíně vytvořit i 

speciální tým s pracovním názvem „echo“, který se bude zabývat „sociálními sítěmi a komunikací se 

čtenáři v reálném čase.“114 Na starost bude mít monitoring, moderaci debat anebo školení redaktorů v 

komunikaci na sociálních sítích.115 V tom vidím jeden z hlavních úkolů tohoto týmu - naučit redaktory 

používat sociální sítě nejen jako zdroj informací, ale i jako nástroj pro lepší komunikaci se čtenáři, který 

může velmi usnadnit a obohatit jejich práci. 

  

                                                             
114 AUST, Ondřej. Economia v rámci „mentální revoluce“ rozesadí redaktory podle témat, ne podle titulů. In: 
Médiář.cz: Denně o médiích, reklamě a marketingu [online]. 25.04.2013 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: 
http://www.mediar.cz/economia-v-ramci-mentalni-revoluce-rozesadi-redaktory-podle-temat-ne-podle-titulu/ 
115

 Economia vytvoří týmy pro sociální média. In: MediaGuru [online]. 09.04.2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 
http://www.mediaguru.cz/aktuality/economia-vytvori-tymy-pro-socialni-media/#.UZeRkKJU968 
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Summary 

The attitude of the news organisations towards using the social network sites such as Facebook or 

Twitter as a tool for communicating with their audiences is not steady yet. Those who decided to use 

their Facebook pages and Twitter accounts more extensively than as a simple social "RSS reader" are still 

experimenting with the content and form that could captivate the attention of the social network sites’ 

users.  

In the theoretical part of my bachelor thesis, I introduced the most widespread social network sites while 

primarily focusing on Facebook and Twitter. I also included a segment on the possible challenges and 

opportunities that the use of social networks as communication tools presents for the news 

organisations which decided to get involved. 

The findings gained from a quantitative analysis of the activity of a Czech news server IHNED.cz in March 

2013 show that IHNED.cz adapts its content rather individually for both Facebook and Twitter, but social 

media editors are reluctant when it comes to really engage in a conversation with their fans and 

followers, except when readers are reporting technical bugs or inaccuracies in IHNED.cz's articles. 

Debating and presenting the discussion is now partly deputed to a handful of IHNED.cz's employees – 

news personalities who are active on Facebook and/or Twitter. That is in my opinion the weakest point 

of IHNED.cz‘s presence on the social network sites. 

The questionnaire conducted among more than 400 fans and/or followers of IHNED.cz on Facebook and 

Twitter shows that a vast majority of them is used to getting their news in digital form via a number of 

different devices. They consider the social network sites to be one of their information sources which is 

not suprising considering the fact that more than 80percent of Facebook users who participated in the 

questionnaire actively use the site several times a day.  

The most given reason to like/follow an IHNED.cz account on Facebook or Twitter is to "have an up-to-

date overview of the course of public events in the milieu of social network sites". Of course, there are 

differences - while Facebook users like to be offered "a selection of the most important news including a 

link to the articles", the Twitterati would like to get "breaking news" style tweets, where a link is not 

even necessary. Moreover, the followers/fans are not interested in behind the scenes photography or 

information from the newsroom of IHNED.cz. The respondents claim that the main point of interest 

while liking or following IHNED.cz is the news.  
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From my point of view, IHNED.cz and other Czech news outlets are going to focus more on their social 

media presence in general. Communicating with their readers on social network sites is going to be one 

of their principal duties but first a basic social media training of their staff needs to take place. I am not 

arguing that the Czech newsmen and newswomen are not familiar with using the social network sites as 

a source of information, but I assume they lack the confidence and know-how to communicate with their 

audiences online. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Dotazníkové šetření na téma IHNED.cz a jeho komunikace na 

sociálních sítích 
Následující dotazník je určen pro uživatele sociálních sítí Facebook a Twitter. Vaše odpovědi mi velmi 

pomohou - dotazník je zcela anonymní, vyplněná data budou použitá pouze pro účely mé práce 

bakalářské práce "Sociální sítě jako nástroj zlepšování komunikace se čtenářem." 

Děkuji za Váš čas a trpělivost při jeho vyplňování, nemělo by to zabrat víc než tři minuty. 

- Hanka Němečková, studentka 3. ročníku IKSŽ FSV UK 

1. Odkud jste včera čerpali aktuální zpravodajství? 

Můžete zaškrtnout více možností. 

 televizní zpravodajská relace     

 rozhlasové zpravodajství     

 noviny (papírové nebo digitální)     

 online zpravodajské servery     

 sociální sítě     

 ostatní     

     

2. Které z přístrojů používáte ke konzumaci digitálního zpravodajství? 

Můžete zaškrtnout více možností. 

 stolní počítač     

 laptop     

 tablet     

 chytrý telefon     

 čtečka     

 chytrý televizor     
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3. Které z uvedených sociálních sítí používáte alespoň jednou měsíčně? 

Můžete zaškrtnout více možností. 

 Facebook     

 Twitter     

 LinkedIn     

 Google+     

 Pinterest     

 MySpace     

 

4.  Jak často navštěvujete sociální síť Facebook? 

 jednou denně    

 několikrát denně    

 jednou týdně    

 jednou měsíčně    

 méně než jednou měsíčně   
 

    

5. Jste fanouškem IHNED.cz na Facebooku? 

 ano (pokračujte otázkou č. 6) 

 ne (pokračujte otázkou č. 10) 

IHNED.cz na Facebooku 

6.  Proč odebíráte obsah facebookového profilu IHNED.cz? 

Můžete zaškrtnout více možností. 

 jsem pravidelným čtenářem zpravodajského serveru IHNED.cz   

 jsem nepravidelným čtenářem zpravodajského serveru IHNED.cz   

 chci mít přehled o aktuálním dění i v prostředí sociální sítě   

 zaujal mě obsah, který IHNED.cz na Facebooku nabízí   
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 jeho obsah sdíleli mí přátelé / inspiroval jsem se u nich   

   

7. Jaký obsah facebookového profilu Vám vyhovuje? 

Můžete zaškrtnout více možností. 

 Výběr nejdůležitějších zpráv s odkazem na článek     

 Informování o nejaktuálnějším dění ve formě statusu, bez odkazu (breaking news)     

 Nabídka zajímavých článků, které v denním proudu aktuálních zprávy zapadly     

 Zajímavé fotografie, fotogalerie a video vztahující se k aktuálnímu dění     

 Fotografie a video ze zákulisí redakce     

 Odkazy na důležité materiály publikované jinými médii, institucemi, osobami     

 Ostatní 
 

8. Co byste uvítali na facebookovém profile IHNED.cz? 
 
U každé možnosti uveďte svou míru (ne)souhlasu pomocí škály: 
 
určitě ne - spíše ne - spíše ano - určitě ano 
 

 Větší aktivitu, více statusů 

 Více nejaktuálnějšího zpravodajství ve formě statusu, bez nutnosti odkazovat na článek  

 Více fotografií a fotogalerií  

 Více informací z prostředí redakce 

 Více videa 

 Více obsahu ze sociálních médií (odkazy na zajímavé blogy, profily na sociálních sítích)  

 Témata zítřejšího vydání Hospodářských novin 

 Ankety, soutěže o předplatné  

 

    

9.  Co Vám na facebookovém profilu IHNED.cz nevyhovuje/vadí? 

Do boxu, prosím, vepište své připomínky, pokud nějaké máte. 

10.  Jste followerem účtu @ihned_zpravy na Twitteru? 
 

 ano (pokračujte otázkou č. 11) 

 ne (pokračujte otázkou č. 15) 
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IHNED.cz na Twitteru 

 

11. Proč odebíráte obsah účtu @ihned_zpravy na Twitteru? 

Můžete zaškrtnout více možností. 

 jsem pravidelným čtenářem zpravodajského serveru IHNED.cz   

 jsem nepravidelným čtenářem zpravodajského serveru IHNED.cz   

 chci mít přehled o aktuálním dění i v prostředí sociální sítě   

 zaujal mě obsah, který IHNED.cz na Twitter nabízí   

 jeho obsah sdíleli uživatelé, které sleduji / inspiroval jsem se u nich   

 ostatní   

12. Jaký obsah publikovaný účtem @ihned_zpravy Vám vyhovuje? 

Můžete zaškrtnout více možností. 

 Výběr zpráv s odkazem na článek     

 Informování o nejaktuálnějším dění ve formě tweetu, bez odkazu (breaking news)     

 Nabídka zajímavých článků, které v denním proudu aktuálních zprávy zapadly     

 Zajímavé fotografie, fotogalerie a video vztahující se k aktuálnímu dění     

 Fotografie a video ze zákulisí redakce     

 Odkazy na důležité materiály publikované jinými médii, institucemi, osobami     

 Ostatní 
 

  
  

13. Co byste uvítali na účtu @ihned_zprávy na Twitteru? 

U každé možnosti uveďte svou míru (ne)souhlasu pomocí škály: 
 
určitě ne - spíše ne - spíše ano - určitě ano 
 

 Větší aktivitu, více tweetů 

 Více nejaktuálnějšího zpravodajství ve formě tweetu, bez nutnosti odkazovat na článek  

 Více fotografií  

 Více informací z prostředí redakce 

 Více videa 

 Více obsahu ze sociálních médií (odkazy na zajímavé blogy, profily na sociálních sítích)  
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 Témata zítřejšího vydání Hospodářských novin 

 Ankety, soutěže o předplatné  

14. Co Vám na komunikaci účtu @ihned_zpravy nevyhovuje/vadí? 

Do boxu, prosím, vepište své připomínky, pokud nějaké máte. 

 

Osobní údaje 

Na závěr, prosím, vyplňte pár demografických údajů. Dotazník je samozřejmě anonymní, vyplněné údaje 

nebudou spojovány s Vaší osobou. 

15. Pohlaví 

 muž 

 žena 

 

16.  Věk 

  13-17     

 18-29     

 30-49     

 50-64     

 65+ 

 

 

  

  

17. Nejvyšší dosažené vzdělání 

 základní 

 středoškolské 

 vysokoškolské 

 

  

18. Bydliště 

 Praha 

 krajské město 

 město 

 obec 

 


