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Anotace (abstrakt) 

 V dnešní době se často skloňuje pojem krize žurnalistiky. Tato práce se zabývá 

tím, zda opravdu žurnalistika prochází krizí, nebo zda se jedná jen o vývoj vycházející 

ze změn, které s sebou přináší digitální věk. Zároveň zkoumá možné příčiny této krize v 

digitálním světě. Jako jednu z hlavních příčin vnímá ztrátu věrohodnosti informací 

podávané zpravodajstvím. Proto se hlouběji pouští do výkladu toho, co je to důvěra a co 

ne/důvěra způsobuje ve společnosti. V kontextu změn, kterým dnešní žurnalistika čelí, 

popisuje proměnu role publika na vlastního aktivního editora a načrtává, jak se v dnešní 

době publikum musí orientovat ve zpravodajských obsazích. V opačném případě se totiž 

média orientující se na zisk budou stále přiživovat na senzacích a morálních panikách, 

které se budou negativním způsobem odrážet v sociální realitě.  

 V empirické části se práce věnuje kauze z Břeclavi z roku 2012, která je 

exemplárním příkladem morální paniky s danými důsledky. 

!
Abstract 

 The term crisis of journalism is widely discussed nowadays. This paper 

examines whether journalism is in crisis, or whether it is a development caused by 

changes in the digital world. It also examines possible causes of this crisis and 

transformation in the digital world. One of the main causes of this is a perceived loss of 

credibility of the information given to the public. Therefore, there is a deeper 

interpretation of what trust and trustworthiness is and what can dis/trust cause in the 

society. In the context of the changes which journalism faces today, it describes the 



transformation of the role of the audience to active self-editor and outlines how the 

audience must orientate in the news itself. Otherwise, the media focused on earnings 

will continue to thrive on sensationalism and moral panics that will negatively effect 

social reality. 

 In the empirical part this paper deals with the case of Břeclav in 2012, which is 

an exemplary example of moral panic with consequences. 
!
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Úvod 

!
,,Pokud je největším etickým proviněním studenta plagiátorství, pak je to v 

žurnalistice vymýšlení nepravdivých příběhů; lhaní, klamání a užívání privilegovaného 

kulturního statusu k tomu, aby těmto lžím bylo uvěřeno.”  1

!
 Diplomová práce Věrohodnost zpravodajství v období datové žurnalistiky se 

zabývá současným stavem žurnalistiky, který mnozí nazývají krizí a někteří dokonce 

mluví o jejím konci. Její ambicí je ukázat, že největším problémem, kterému datová 

žurnalistika čelí, je ztráta důvěryhodnosti, a tím nutnost nastavení nového etického 

rámce, v němž bude dále fungovat. 

 Klíčem k pochopení toho, proč datová žurnalistika čelí ztrátě důvěryhodnosti, je 

pochopení toho, co digitální věk změnil v kontextu tradiční žurnalistické ideologie. 

Proto se první kapitola věnuje výkladu změn, které s sebou datová žurnalistika přináší. 

Postupně vykládá proces deinstitucionalizace (1. 1. 1.), deindustrializace (1. 1. 2.) a 

deprofesionalizace (1. 1. 3.) žurnalistiky v datovém věku. Zároveň se ve druhé části 

věnuje třem hlavním faktorům, které ovlivňují proces tvorby a šíření zpravodajských 

obsahů v digitální době: fenoménu nedostatku peněz (1. 2. 1.), nedostatku času (1. 2. 2.) 

a existenci nového způsobu šíření zpráv a informací vůbec - nových médií (1. 2. 3.); s 

cílem ukázat, co tyto faktory a změny procesů v důsledku znamenají pro věrohodnost 

zpravodajství datové žurnalistiky. Oproti tezím jsem tak spojila 1., 2. a 3. kapitolu do 

jedné za účelem lepší strukturace práce - obsahově jsou ale zastoupeny všechny. 

 Všechny faktory, které do žurnalistiky digitální svět přináší a o kterých mluví 

první kapitola, nutně vedly k jinému rozložení sil a ke změně v tradičním vztahu 

novináře a čtenáře. Proto jsem se oproti tezím rozhodla vztah novináře a čtenáře v 

digitálním světě popsat v samostatné kapitole. Ve druhé kapitole tedy práce popisuje  

přeměnu tradiční pozice novináře (2. 1.) z výsadní profese přinášející cílovému publiku 

informace o světě za hranicemi jeho osobní zkušenosti na spolupracovníka v 

poskytování relevantních zdrojů; a esenciální změně v pozici cílového publika (2. 2.) z 

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 1

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 85.
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pasivního důvěřivého konzumenta zpráv na vlastního producenta zpravodajských 

obsahů a jejich editora. 

Ztráta důvěryhodnosti médií v datové době není jen o přežití žurnalistiky jako 

takové, ale o atmosféře důvěry ve společnosti, která je naprosto nezbytná pro fungování 

občanské společnosti. Proto jsem se oproti tezím rozhodla přidat důležitou kapitolu, 

která se věnuje definici pojmu důvěra (3. 1.), její roli v demokracii (3. 2.) a její roli v 

žurnalistice (3. 3.) s cílem nastínit, co může nevěrohodnost zpravodajství v datové době 

způsobit ve společnosti. 

Další kapitola se měla původně zabývat tím, jak jednotlivé redakce postupují při 

ověřování zdrojů s cílem zjistit, zda opravdu v kontextu etiky žurnalistiky ověřování 

vědomě zanedbávají a proč. V procesu zkoumání dané problematiky jsem se ale musela 

smířit s tím, že něco takového jako nedostatečné prověřování publikovaných informací 

mi nebude nikdo ochoten přiznat. Zároveň v kontextu změny role čtenáře (2. 2.), který 

by si v dnešní době měl sám filtrovat a ověřovat informace, a tak se aktivně rozhodovat, 

kterým bude věřit, mi přišlo relevantnější kapitolu Ověřování věnovat tomu, jak se v 

dnešní době má konzument k informacím kriticky stavět. Proto se čtvrtá kapitola věnuje 

fenoménu hledaní pravdy, její definici v žurnalistickém rámci a způsobům jejího 

ověřování - to vše ovšem optikou cílového publika, nikoliv redakcí, s cílem nastínit 

smysluplné zpravodajství v digitálním věku (4. 6.), které by mělo vést k tomu, že pokud 

bude cílové publikum aktivně přistupovat k ověřování zpravodajství datové žurnalistiky 

a bude klást důraz na transparentnost zdrojů, věrohodnost zpravodajství datové 

žurnalistiky se bude zvyšovat. 

Pátá a poslední kapitola se věnuje pravému opaku - případům, kdy dochází k 

Neověrování a následné manipulaci informací za účelem zisku. Věnuje se fenoménu 

novinářských kachen (5. 1.) a morální panice (5. 2.), na které se média nejen velmi rády 

přiživují, ale také ji za účelem zvýšení počtu diváků a následného zisku vytváří. Oproti 

tezím jsem se nakonec rozhodla místo výčtu více takových událostí koncept a důsledky 

morální paniky ukázat na hlubším prozkoumání a mediální analýze kauzy z Břeclavi z 

roku 2012 (5. 3.), kdy média na základě tvrzení jednoho patnáctiletého chlapce 

přiživovala sociální napětí způsobem, který přispěl k masovým demonstracím proti 

Romům. Závěr této kapitoly (5. 4.) se tak věnuje dopadu takových událostí na sociální 
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realitu - tomu, že přestože se nakonec ukázalo, že si chlapec útok Romů vymyslel, 

důsledky, které tato mediální kauza měla nezmizí jako výtisk včerejších novin. 

Dopadům mediální reality na tu sociální se dle tezí měla věnovat celá samostatná 

kapitola, vzhledem k provázanosti této teoretické části s vlastním výzkumem na kauze z 

Břeclavi, jsem se ale rozhodla o změnu struktury, kdy tyto důsledky ukáži v závěru 

vyhodnocení dopadů této konkrétní kauzy. 

Vzhledem k nastínění toho, jak kruciální je důvěra ve správně fungující 

společnosti a co se může stát, pokud tuto důvěru budou média využívat jako slepou a 

budou manipulovat veřejnost za účelem finančního zisku, je závěrem celé diplomové 

práce Věrohodnost zpravodajství v období datové žurnalistiky návrh pozměneného 

etického rámce, ve kterém by datová žurnalistika měla vzhledem ke změnám 

vyplývajícím z digitálního světa operovat. A ve kterém by, troufám si tvrdit, mohla opět 

prosperovat. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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1. Žurnalistika včera, dnes a zítra 
  

 Převažující metafora používaná pro žurnalistiku 20. století - hlídací pes  - 2

ztratila na platnosti, jelikož tisk je dnes jen jeden z mnoha možných nástrojů 

komunikace mezi zpravodaji a veřejností. Tradiční model vnímá žurnalistiku jako čtvrtý 

pilíř demokracie, který nejen informuje o věcech, které se dějí, ale hlavně o věcech, 

které by se dít neměly. Úkol žurnalistiky je tak přetvořit materiál: kdo, kdy, kde, jak a 

kolik v něco, co se emočně lidí dotkne natolik, aby je to zaujalo a ovlivnilo.   3

 Další důležitou sférou společnosti, kterou žurnalistika odjakživa ovlivňovala, je 

totiž dialog o normách ve společnosti - určovala pravidla, konvence a očekávání, která 

byla následována individuálním chováním a sociální interakcí. Normy byly sdíleným 

chápáním toho, jaké činy jsou přiměřené, jaké ne a zároveň pomáhaly určovat přijatelné 

a nepřijatelné postoje.  Digitalizace informací, nové domácí technologie umožňující 4

vytváření mediálního obsahu a rozšíření internetu jako distribučního kanálu nahlodaly 

tuto tradiční pozici a je zapotřebí hledat metaforu novou. Jaká je role žurnalistiky ve 21. 

století, role datové žurnalistiky? 

 Již od konce 20. století se začalo mluvit o krizi žurnalistiky a tyto debaty se plně 

rozvinuly v datovém věku 21. století. Proto E. Shirky mluví o Post-industialism 

Journalism, A. Hermida píše eseje jako Twittering the News, kde se vyrovnává s novými 

médií, proto Bill Kovach a Tom Rosenstiel ve své knize Blur hovoří o tom, co publikum 

může od dnešní žurnalistiky očekávat a jak se před ní ,,bránit,” a konečně i proto hledá 

kniha The New Ethics of Journalism editorů Rosenstiela a Kelly McBride novou etiku 

žurnalistiky v digitálním věku. 

 Důvodů, proč se o krizi žurnalistiky mluví je ale více. Gustavo Cardoso ve své 

knize Media in the Network Society rozděluje důvody, které způsobily krizi v 

žurnalistice, jakou jsme ji znali, na dvě základní skupiny. První skupina se týká základní 

charakteristiky médií v demokratické společnosti - věrohodnosti. To, co masová média 

 HVÍŽĎALA, Karel. Moc a nemoc médií. Jaroslava Jiskrová Máj, 2003.2

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 3

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 156.

 CURRAN, James. Media and Democracy. Oxon: Routledge, 2011. S. 72.4
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před digitálním věkem nabízela, byly věrohodné informace, dalo by se říct, pravdy. 

Někdo se musel zaručit za správnost dané informace, protože v naprosté většině případů 

cílové publikum nemělo možnost, jak si to ověřit samo, a proto potřebovalo někoho, 

kdo to za něj udělá. To v datové žurnalistice nefunguje. Druhá skupina pak souvisí s 

finanční a ekonomickou dimenzí (1. 2. 1.).  5

 Dle Peterse a Broersma a jejich knihy Rethinking Journalism je ale tím hlavním 

důvodem fakt, že se stále snaží pojmout technologické a sociální přeměny dneška 

včerejší logikou.  Bill Kovach a Tom Rosenstiel na druhou stranu ve své knize Blur ale 6

upozorňují na to, že v téhle situaci nejsme zdaleka poprvé, že už jsme v ní byli a že se 

jedná o vývoj způsobu komunikace a vývoj předávání informací. 

 Čísla z USA nicméně hovoří jasně: v prvních deseti letech 21. století klesly 

novinám o polovinu tržby. Skoro třetina redakčních pracovníků přišla o místa. Publikum 

a tržby z online zpravodajství jsou méně jak polovina toho co před dvaceti lety - ročně 

zmizí ze zpravodajství v USA 2 biliony dolarů.   7

  

 Tato kapitola se proto bude zabývat směrem, kterým kráčela tradiční  

žurnalistika v kontextu změn, které přináší ta datová. Prozatímní směr, kterým se 

žurnalistika ubírala, se vyznačoval silným společenským postavením novináře, jeho 

vysokou důvěryhodností a prestiží, postupnou profesionalizací, institucionalizací a 

industrializací. Digitální věk však tento směr mění.  

 Abychom pochopili změny, které se odehrávají ve věrohodnosti zpravodajství v 

datové žurnalistice, je tak zapotřebí porozumět změnám, které datová žurnalistika 

přináší: úbytek tržeb (nedostatek finančních zdrojů), větší nároky na rychlost 

(nedostatek času) a rozšíření prostoru působnosti (nová média). 

 CARDOSO, Gustavo. The Media in the Network Society: Browsing, News, Filters and 5

Citizenship. Lisboa: CIES, 2006.

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 6

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 5.

 KOVACH, Bill. ROSENSTIEL, Tom. Blur: How To Know What’s True in the Age of 7

Information Overload. New York: Bloomsbury, 2010. S. 12.
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1. 1. Krize a včerejší logika 
!
 Součástí ideologie žurnalistiky je domněnka, že musí dávat veřejnosti, co 

potřebuje nebo chce. Takže se profesně snaží přizpůsobit krizi léčením symptomů jejího 

onemocnění, tak jak ho sama vnímá . O snižování počtu čtenářů či diváků se přemýšlí v 8

kontextu ,,jak je dostaneme zpátky.” O snižování výdělku v kontextu ,,jak můžeme 

zvednout tržby.” A konečně o snižování vlivu v kontextu ,,jak se stát opět důležitými.”  9

Je totiž stále nahlížena a strukturována průmyslovou logikou.  

 Kniha Rethinking Journalism nabízí trefnou metaforu hovořící o otázce, kde je 

příčina a kde následek krize: ,,Výzvy pro žurnalistiku se dají přirovnat ke změně klimatu. 

Vědci zabývající se problematikou změny klimatu ukazují řadu problematických 

ukazatelů: zvýšená hladina oceánů, nestabilní teplotní vzorce, zhoršující se stav 

ozónové vrstvy, tající ledovce, atd. Nicméně většina vám také řekne, že jakékoliv 

navrhované řešení musí jít ruku v ruce s přehodnocením našeho vztahu k životnímu 

prostředí. Pokud nepromyslíme znovu pojmy jako pokrok, inovace, produkce a 

udržitelnost, budeme čelit zvyšování znečištění naší planety, kde jsou zdroje vzácné a v 

sázce je kvalita našeho života. Podobně, pokud nepromyslíme znovu koncepty jako 

důvěra, účast a zapojení - pokud nepochopíme, že se žurnalistika musí změnit v 

závislosti na našem vztahu k informacím - budeme neustále čelit neváženému povolání, 

odcizení od veřejnosti, které sami tvrdíme, že sloužíme, a naše relevance bude stále na 

ústupu.”  Nastiňuje tak myšlenku toho, že ona krize žurnalistiky v dnešní době není 10

nějakou vnější chorobou, kterou je třeba léčit, ale je následkem nepřizpůsobení se 

změnám přístupu k informacím. Zároveň nabízí tři body, které v kontextu nové logiky 

žurnalistiku mění: deinstitucionalizace (1. 1. 1.), deprofesionalizace (1. 1. 2.) a 

deindustrializace (1. 1. 3.).  
!

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 8

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 2.

 Ibidem, s. 2.9

 Ibidem, s. 3.10
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1. 1. 1. Deinstitucionalizace 
  

 Instituce znamená v sociologii obecně praktikovaný, schvalovaný a předávaný 

způsob jednání a vztahů. Je mechanismem sociální kontroly a udržování společenského 

řádu a zároveň funguje jako vzor jednání, který usnadňuje spolupráci napříč 

společností.  V běžné řeči se institucemi míní organizace, účelové společenské útvary s 11

jasnou hranicí, členstvím, a vnitřní dělbou činnosti. V sociologii se tyto definice ale 

často odlišují: „Instituce je způsob, jak lidé v dané kultuře dělají nějakou věc, 

organizace je způsob, jak při tom svoji činnost koordinují.”  Institucionalizací se tak 12

rozumí proces, ve kterém se dané způsoby jednání a chování stávají normou, kterou 

společnost prosazuje a vyžaduje.  13

 Žurnalistika, která existovala v moderní době před datovým věkem internetu, by 

se dala charakterizovat jako instituce se vším, co k definici instituce patří. Datová 

žurnalistika však podléhá zcela jiným zákonitostem, a proto se díky ní žurnalistika jako 

taková deinstitucionalizuje. 

 Přesto se zdá, že mají tvůrci masového novinářského obsahu pocit, že zažité 

pracovní postupy a hierarchie instituce novinářství jsou cestou z krize, kde i přes 

kolabující byznys model odmítají nové příležitosti, které nesedí do starého vzorce.  14

Přitom v každém úspěšném byznys modelu je nejdůležitější pohled na cílovou skupinu. 

A tou již není publikum dříve známo jako čtenáři a diváci, ale uživatelé a ve své 

podstatě každodenní vydavatelé.  Takový pohled - totiž že každý může být novinářem - 15

nutně přináší změnu nejen taktiky, ale celé koncepce novinářství. 

 V době datové žurnalistiky se proto mnohem více hodí mluvit o ekosystému. 

Ekologie komunikace je konceptuální model popsaný Luhmannem používaný ve 

 LINHART, J., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A., MAŘÍKOVÁ, Hana. Velký sociologický 11

slovník. Praha: Karolinum, 1996.

 Ibidem.12

 Ibidem.13

 ANDERSON, C. W.. BELL, Emily. SHIRKY, Clay. Post-Industrial Journalism: Adapting to 14

the Present. Columbia Journalism School, 2012.

 Ibidem.15
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zkoumání médií a komunikace. Vyjadřuje vztah mezi sociální interakcí, diskursem a 

komunikačními kanály a technologickými možnostmi jednotlivců v digitálním věku. 

Komunikační ekologie tak odkazuje ke kontextu, ve kterém komunikační proces 

probíhá, s přihlédnutím na tři základní vrstvy: sociální, diskurzivní a technologickou.  16

 Pokud bychom měli nějak stručně charakterizovat poslední desetiletí 

ekosystému žurnalistiky, dalo by se to shrnout do krátké věty: ,,Všichni mají najednou 

mnohem více svobody. Tvůrci zpráv, tvůrci reklam, start-upy, a hlavně lidé dříve 

označováni jako publikum - ti všichni mají dnes mnohem více svobody v tom, co a jak 

komunikují, jelikož vystoupili z přežitého vzorce vysílání a publikování.”  Žijeme v 17

době radikální demokratizace a decentralizace tvorby a distribuce, kde každý může 

cokoliv publikovat a hlavně najít skoro cokoliv, co ostatní publikovali. Ztráta 

informačního monopolu způsobila ztrátu věrohodnosti novináře jako producenta 

specifických vědomostí.   18

 Žijeme v době informačního nadbytku , kde ona původní funkce novináře coby 19

tvůrce a nositele informací, neexistuje. Informačního obsahu už nikdy nebude méně, 

aby se novinář vrátil na výsluní tak, jak tomu bývalo v dobách největší novinářské 

prestiže v 19. a 20. století. Naopak, informací bude čím dál víc. Více informací, více 

analýz, více preciznosti a širší pokrytí všech nichových témat.  20

!!!
!
!!!

 LUHMANN, N.: Ecological Communication. The University of Chicago Press Chicago, 16

1989.

 ANDERSON, C. W.. BELL, Emily. SHIRKY, Clay. Post-Industrial Journalism: Adapting to 17

the Present. Columbia Journalism School, 2012.

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 18

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 29.

 GILLMOR, Dan. Mediactive. Dan Gillmor, 2010. S. 85-87.19

 CURRAN, James. Media and Democracy. Oxon: Routledge, 2011. S. 113.20
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1. 1. 2. Deindustrializace 

  

 Industrializací se v širším historickém kontextu rozumí proces rozvoje průmyslu 

a jeho společenské důsledky.  To, co ve 20. století udělalo ze žurnalistiky žurnalistiku, 21

byla právě industrializace informací. 

 Informační průmysl ale v datové době logicky nefunguje stejně, a proto nutně 

dochází v žurnalistice k deindustrializaci. S tím nutně přichází změna novinářského 

byznys modelu, procesu produkce a paradigmatu žurnalistické praxe v návaznosti na 

její sociální funkci.  22

 Tradiční média měla tři zdroje výdělku: dotace, poplatky, předplatné a reklamy a 

inzeráty. Tento klasický byznys model však způsobuje v digitálním světě nedostatek 

financí. Předplatné není pro digitální publikum atraktivní, neboť na internetu existuje 

daleko širší obsah zadarmo, a marketéři mají mnohem větší možnosti v cílení publika na 

internetu než v tradičních médiích.  23

 Otázkou financování se bude blíže zabývat kapitola 1. 2. 1., nicméne redukovat 

krizi žurnalistiky na pouhou krizi financování je krátkozraké. Hodnocení budoucích 

kroků žurnalistiky by se nemělo redukovat na pouhé vyhodnocování nákladů na 

změnu,  ale mělo by se nahlížet jako vize o budoucích benefitech těchto změn pro 24

společnost – a v tu chvíli i pro médium jako takové.  

 To samozřejmě neznamená, že by měla žurnalistika začít ignorovat trh, jehož je 

součástí. Otázka, od které se odvíjí chování žurnalistiky na trhu, je otázkou, která se 

často v diskusích opomíjí: co je vůbec novinářská profese a jak se sami novináři 

definují (2. 1.)?   25

 LINHART, J., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A., MAŘÍKOVÁ, Hana. Velký sociologický 21

slovník. Praha: Karolinum, 1996.

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 22

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 5.

 CARDOSO, Gustavo. The Media in the Network Society: Browsing, News, Filters and 23

Citizenship. Lisboa: CIES, 2006.

 CURRAN, James. Media and Democracy. Oxon: Routledge, 2011. S. 116.24

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 25

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 2.
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1. 1. 3. Deprofesionalizace 
  

 Profesionalizací se rozumí proces, při němž určité zaměstnání nebo pracovní 

role, které až dosud neplatily za profesy, získávají tento atribut.  Většina 20. století 26

byla ve znamení profesionalizace žurnalistiky.  Onou třetí změnou, kterou s sebou 27

datová žurnalistika přináší je ovšem pravý opak - deprofesionalizace žurnalistiky a 

přeměna paradigmatu elitní profese na partnerství, které v datové žurnalistice a priori 

existuje - partnerství ,,pro-am” - profesionál-amatér.   28

 To souvisí s přijetím toho, že publikovat může každý - na jakékoliv úrovni 

profesního spektra.  V době datové žurnalistky je naprosto kruciální zahodit starý 29

náhled tradičního novináře-profesionála na uživatelsky generovaný obsah jako na 

neprofesionální odpad nehodný pozornosti, natož spolupráce. Protože ,,zaniká svět, ve 

kterém byly zprávy vytvářeny jen profesionály a konzumovány amatéry, kteří nemohli 

sami udělat nic proto, aby produkovali svoje vlastní nebo je šířili nebo jimi působili na 

ostatní.”   30

 Pokud se v době datové žurnalistiky novináři nesmíří s tím, že nejsou nositelem 

pravd, ale nabízejí platformu pro veřejnou diskusi, nebudou nikdy naplno schopni 

využít potenciál, který datová žurnalistika a sociální sítě nabízí.  Myšlenka, že masový 31

tisk distribuuje informace masovému publiku v diskursu veřejného zájmu, může totiž 

dobře fungovat v konstitučních dokumentech a filosofických traktátech, ale je totálně 

 LINHART, J., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A., MAŘÍKOVÁ, Hana. Velký sociologický 26

slovník. Praha: Karolinum, 1996.

 McBRIDE, Kelly. ROSENSTIEL, Tom. The New Ethics of Journalism: Principles for the 27

21st Century. USA: CQ Press, 2013. S. 47.

 CURRAN, James. Media and Democracy. Oxon: Routledge, 2011. S. 113.28

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 29

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 115.

 ANDERSON, C. W.. BELL, Emily. SHIRKY, Clay. Post-Industrial Journalism: Adapting to 30

the Present. Columbia Journalism School, 2012.

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 31

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 115.
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odpojená od současného multimediálního digitálního prostředí.  Uvažovaní v datové 32

době musí počítat s tím, že nejde pouze o rozdmýchávání veřejné debaty uveřejňováním 

informací a kritického vnímání politického dění a korporačních afér, ale hlavně o 

budování platformy, na které tato veřejná debata probíhá. To je základní sociální funkce 

žurnalistiky.  

!
1. 2. Digitální svět 
!
 V roce 2000 používalo v USA internet jen 46 % dospělých, v roce 2008 to již 

bylo 74 %. V roce 2000 mělo jen 5 % z nich vysokorychlostní připojení, v roce 2008 ho 

mělo již 58 %. V roce 2000 neměl nikdo bezdrátové připojení, v roce 2008 ho mělo již 

62 % Američanů.  V jednom desetiletí jsme se tak přesunuli do situace, kdy má každý 33

přístup ke zpravodajství a informacím virtuálně. Momenty, kdy žurnalistika vstupovala 

do lidské každodennosti, pomáhaly utvářet strukturu našeho každodenního života: 

sledování večerních zpráv, čtení novin u snídaně, poslouchání rádia v autě cestou do 

práce. Přestože se i v nových médiích vyvinula jistá forma ritualizace (mobilní telefon 

na nočním stolku, první navštívená webová stránka po zapnutí počítače,…), hovoří se v 

době datové žurnalistiky o deritualizaci tradiční konzumace médií. Jinými slovy - média 

jsou dnes přijímána a užívána jakkoliv, kdekoliv a kdykoliv.  34

 Tím, že digitální věk transformuje způsob, jakým je žurnalistický obsah 

vytvářen a šířen, musí nutně přijít i transformace rozhodovacích procesů týkajících se 

etiky a věrohodnosti informací.  Do prozatímního vývoje žurnalistiky jsou vneseny tři 35

faktory, které mají zásadní vliv na věrohodnost zpravodajství v datové žurnalistice: 

úbytek tržeb, šetření a redukování lidských zdrojů, a s ním nutně spojenou potřebu 

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 32

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 3.

 KOVACH, Bill. ROSENSTIEL, Tom. Blur: How To Know What’s True in the Age of 33

Information Overload. New York: Bloomsbury, 2010. S. 22. 

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 34

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 8.

 McBRIDE, Kelly. ROSENSTIEL, Tom. The New Ethics of Journalism: Principles for the 35

21st Century. USA: CQ Press, 2013. S. 70.
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nalezení nově fungujícího byznys modelu; absurdní požadavky na rychlost a s nimi 

spojenou redukci času věnovaného ověřování publikovaných informací; a nová média, 

která zcela pozměnila práci s informacemi a způsob konzumace informací cílovým 

publikem. 
!
1. 2. 1.  Peníze 
!
 Mohlo by se zdát, že právě přístupnost informací kdekoliv a kdykoliv je 

důvodem úbytku publika tradičním médiím. Nicméně pokud jde o zpravodajství, je 

realita komplexnější. Online zpravodajství tradičních médií naopak posílilo, ne naopak. 

Například v USA v roce 2007 ovládalo 19 % zpravodajského oběhu 10 novin, které 

však s internetovou odnoží posílily na 29 %. V roce 2008 zažilo prvních 700 novin a 

informačních webových stránek přírůstek návštěvnosti o 7 %. Ale nejúspěšnějších 50, 

většina z nich provozovaná tradičními novinami či televizními stanicemi, zaznamenala 

dokonce 27% nárůst návštěvnosti.   36

 Je tedy naprosto zřejmé, že problém není v úbytku publika. Pokud 

zkombinujeme čísla nových a starých platforem, mnohým tradičním médiím naopak 

publikum přibývá. Problém je vidět v tržbách, jejichž pokles souvisí s tím, jak nové 

technologie snížily potřebu reklamního využití zpravodajství. Ale jak to? Vždyť čím 

více publika, tím větší atraktivita pro reklamu. Jenže díky internetu marketéři již 

nepotřebují tradiční zpravodajská média k tomu, aby dosáhli svého cílového publika. 

Dle práce Post Industrial Journalism je na vztahu reklamy a žurnalistiky nejdůležitější 

to, že nejde o partnerství, ale o obchodní transakci, ve které měl kdysi vydavatel navrch. 

Tvůrce reklam neměl na výběr - jeho visibilita závisela na vydavatelích.  Dnes se však 37

právě kvůli internetu mince obrací. Úbytek tržeb tudíž nejde na vrub úbytku publika, ale 

 KOVACH, Bill. ROSENSTIEL, Tom. Blur: How To Know What’s True in the Age of 36

Information Overload. New York: Bloomsbury, 2010. S. 23.

 ANDERSON, C. W.. BELL, Emily. SHIRKY, Clay. Post-Industrial Journalism: Adapting to 37

the Present. Columbia Journalism School, 2012.
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na vrub novým technologiím, které umožňují cílovou skupinu zasáhnout mnohem 

efektivněji.  38

 Mediální úspěch by se však neměl redukovat jen na finanční rovinu a jeho 

hodnota by se neměla posuzovat stejně jako u jiných komerčních subjektů. Navzdory 

ukazatelům nejsledovanějších zpráv na internetu by žurnalistika stále měla ctít své 

základní poslání - šíření přesných, férových, věcných a nezbytných informací. To vše v 

rámci přežití na trhu. Ve chvíli, kdy bychom žurnalistiku posuzovali podle stejných 

komerčních kritérií jako jiné subjekty, totiž ohrožujeme její nezávislou pozici vůči 

okolním tlakům.  Ve chvíli, kdy budou tvůrci zpravodajského obsahu šetřit kvůli 39

přežití, jejich smrt to ještě urychlí. Například zdražení předplatného, což je typický 

příklad industriálního přístupu k problému, je jen krátkodobé a nešťastné nekoncepční 

řešení.  

 Zpravodajská média tak balancují na pomezí dvou rolí: jednak jsou to byznysy, 

které se musí živit, na druhou stranu mají zároveň plnit svoji veřejně prospěšnou roli - 

podávat cenné informace občanům demokratické společnosti.  Toto balancování je 40

základním předpokladem toho, aby společnost těžila z výhod svobodného mediálního 

systému. Jedna z hypotéz totiž tvrdí, že tržně orientovaný mediální systém poskytuje 

mnohem více tzv. lehkých zpráv, namísto těch tvrdých, a tím brání plnému uplatnění 

informovaného občanství.  41

 Je pravda, že dnešní tržně orientovaná podoba žurnalistiky oslabuje společenské 

chápání reality, a je tak hrozbou pro formování občanství a pro demokracii jako 

takovou?  Ve starém modelu a vnímání společenské role žurnalistiky člověk sledoval 42

pravidelně zprávy, aby věděl, co se děje, a byl schopen tak naplňovat svoji roli 

 KOVACH, Bill. ROSENSTIEL, Tom. Blur: How To Know What’s True in the Age of 38

Information Overload. New York: Bloomsbury, 2010. S. 6. 

 McBRIDE, Kelly. ROSENSTIEL, Tom. The New Ethics of Journalism: Principles for the 39

21st Century. USA: CQ Press, 2013. S. 99.

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 40

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 167.

 CURRAN, James. Media and Democracy. Oxon: Routledge, 2011. S. 47.41

 Ibidem, s. 112.42
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správného občana.  Být v obraze zkrátka znamenalo být politicky informovaný a 43

žurnalistika v tomto kontextu byla historicky brána jako klíčová sociální instituce. V 

dnešní době si ale aktivní konzument vybírá obsah, který chce přijímat. Diskurs být 

informován a být tak dobrým občanem se proměnil na uvědomění si, co potřebuje vědět 

sám pro sebe.  Již to není producent zpráv, kdo exkluzivně rozhoduje o tom, co by 44

veřejnost měla vědět v závislosti na tom, aby z ní vznikali dobří občané.  

 Jako důsledek se změnila podoba žurnalistiky. Selekce a prezentace zpráv je na 

pomezí mezi profesionálními a tržními hodnotami. Ve většině částí světa tak média víc a 

víc upřednostňující zábavní obsah nad tím sociálně přínosným.  Zdravá demokracie ale 45

potřebuje být jak bavena, tak informována.  Linka mezi zábavou a informováním v 46

dnešní době, zdá se, ale zmizela. Kvůli extrémně konkurenčnímu zpravodajskému trhu 

se dokonce i tiskové agentury naučily psát obsah spojený s příjemným, volným časem a 

dovolenou v hlavě, raději než aby sledovaly společensky závažné kauzy.  A není to 47

pouze obsah, co tato změna ovlivnila - je to i forma a styl podávání informací. 

 Právě proto je tento extrémně konkurenční zpravodajský, komerční trh jeden z 

kořenů většiny, ne-li všeho zla - jako hlavní příčina slabého výkonu dnešních 

novinářů.  Jsou to totiž požadavky veřejnosti, které jsou určující pro to, jaké informace 48

média poskytují.   49

 Otázka jak správně vybalancovat společenskou a tržní roli zpravodajství, jak 

dostat informace k masovému publiku výdělečnou cestou bez ztráty společenské role, je 

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 43

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 9.

 Ibidem, s. 10.44

 CURRAN, James. Media and Democracy. Oxon: Routledge, 2011. S. 47.45

 Ibidem, s. 83.46

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 47

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 79.

 Ibidem, s. 21.48

 Ibidem, s. 218.49
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otázkou, na kterou už by se média sama neměla snažit najít odpověď.  Ve světě, kde 50

existuje mnohem levnější, rychlejší a personalizovaná možnost přístupu k informacím - 

internet - už totiž zkrátka jakákoliv odpověď není dost dobrá. Žurnalistický byznys 

model se stal zastaralým. Zasahování mas je minulostí, jenže tradiční média ztratila na 

své cestě za přežitím flexibilitu a možnost tvořit a distribuovat obsahy specifickému 

publiku.  Proto je potřeba vytvářet jiné modely než je ten tržně orientovaný a hledat 51

cesty, jak vdechnout život hlavně veřejnoprávním médiím, na jejichž důležitost bychom 

nikdy neměli zapomínat v kontextu demokracie. Další možností je motivovat k podpoře 

skrz nepřímé financování nebo vysoké státní dotace. Nejdůležitější je ale 

začít ,,prodávat” žurnalistiku veřejnosti jako veřejně prospěšnou službu jako je 

medicína, vzdělání nebo akademický výzkum.  52

!
1. 2. 2. Čas 
  

 Další z charakteristik digitální éry, která má vliv na kvalitu, pozici a 

důvěryhodnost zpravodajství, je čas. Digitální svět je zkrátka příliš rychlý a tok 

informací také. V paradigmatu, kde ve zpravodajství jde hlavně o to být první a zároveň 

přinášet informace 24/7, kde se šetří a snižují se náklady na všechno včetně lidských 

zdrojů, logicky není možné odvádět novinařinu příliš kvalitně s ohledem na tradiční 

představy.  

 V tradiční žurnalistice se novinář orientoval podle uzávěrky a prestiž zprávy se 

přiřazovala podle toho, jak kvalitně se událost pokryla ve zpravodajském cyklu.  V 53

online prostředí jsou novináři nuceni vyprodukovat mnohem více v mnohem kratším 

čase tradiční přístup okamžitosti se přetvořil v nikdy nekončící smyčku servírování 

informací. To vede k používání stále stejných (jednou již prověřených) zdrojů a k 

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 50

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 5.
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žurnalistice od stolu. Tato absurdní náročnost na rychlost se odráží především v 

ověřovacích procesech ujišťujících o spolehlivosti a zdrojové důvěryhodnosti 

informace. To zvyšuje pravděpodobnost pochybení a podkopává věrohodnost 

vycházející z tradiční žurnalistiky.   54

 Tradiční redakce se stále snaží přesně překopírovat procesy z tradiční novinařiny 

do její online podoby bez toho, aby těžily výhody internetového propojení a možnosti 

odkazovat jinam. Respektive odkazování na jiné platformy se děje, označuje se 

pejorativně jako tzv. ,,kreativní kanibalismus” . Dochází k němu mezi konkurenčními 55

redakcemi, kdy přejímají vlastní obsahy, jen aby navýšily množství publikovaných 

informací na svých webových stránkách. Jako by se nepoučily z úbytku publika u 

tradičních forem médií a snažily se přežité aplikovat do nových technologií.  

 Až příliš mnoho reportérů je uzavřeno ve starém nastavení, kdy existuje 

relativně málo spolehlivých zdrojů, ze kterých mohou čerpat, případně je doplnit o 

přepsanou tiskovou zprávu nebo přímé pozorování. Takové myšlenkové nastavení 

nepočítá se sociálními médii a vůbec používáním nových technologií a nimi 

generovanými informacemi. Ano, mělo by být více původního zpravodajství, ne méně, 

ale i to původní by se mělo naučit žít s novými technologiemi. ,,Tweety by měly hrát 

významnou roli v novém zpravodajském ekosystému. Kromě toho, že nám říkají příběh, 

jsou navíc jeho součástí.”  56

  !!!!
!
!!!!

 CURRAN, James. Media and Democracy. Oxon: Routledge, 2011. S. 116.54
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1. 2. 3. Nová média 

!
 Tradiční žurnalistika definuje fakta jako informace nebo citace z oficiálních 

zdrojů, které tvoří naprostou většinu zpráv a informačních obsahů.  Tak funguje dle 57

zastaralého pohledu tok informací. Nicméně nová média datové éry internetu ukazují, 

že se informace dokáží šířit mnohem větší rychlostí pomocí fragmentů jak z oficiálních, 

tak neoficiálních zdrojů.  Stačí se jen zamyslet nad tím, jakou roli dnes hrají sociální 58

sítě jako Twitter nebo Facebook v pokrývání událostí z celého světa. Fakta, fotky a 

audio nahrávky z nejaktuálnějších událostí přicházejí dříve od občanů než od žurnalisty 

profesionála zaobírajícího se zdroji, autentičností a férovostí jejího publikování.  59

 Doba, kdy se pomocí Twitteru a dalších sociálních sítí šíří informace pomocí 

140 znaků ještě dříve, než je jsou vůbec schopná obsáhnout oficiální masová média, je 

jasným znamením, že funkce novináře již nespočívá v tvorbě mediálního obsahu, ale ve 

filtraci a přinášení kontextu. Tradičním novinářem totiž, jako již bylo řečeno, může být 

v datové žurnalistice každý. Ne každý tradiční novinář ale může být všude, aby 

věrohodně a pravdivě pokryl události, které se dějí pod taktikou cenzury.  

 Nové technologie s sebou přinášejí strategii ,,online jako první,” která 

upřednostňuje rychlost před ověřováním obsahů, které se mohou rozšířit světěm během 

několika sekund.  Používání nových techlogií s sebou tudíž nutně přináší i nové otázky 60

a výzvy v kontextu nové žurnalistické etiky.  Diskutovanou otázkou je, jak relevantní 61

informace jsou ty od neprofesionálů, a jak z nich mohou vycházet média svázaná 

tradičním paradigmatem a etikou stojící na oficiálních zdrojích. Co sociální média umí 

lépe než tradiční profesionální novinář a co by se naopak mohlo stát, kdyby role 

novináře zcela pozbyla smyslu? 

 HERMIDA, Alfred. Twittering the News: The Emergence of Ambient Journalism. University 57
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 Dá se říct, že v podstatě u všech událostí hodných reportování bude první někdo 

z občanů, který je v daný okamžik přímo na místě. Když je takových občanů na jednom 

místě víc, tvoří dav a dav umí jednu věc mnohem lépe než jednotlivý novinář - sbírá 

více dat. Svědci událostí mají dneska na rozdíl od minulosti ještě navíc v rukou nástroj, 

díky němuž mohou informaci během pár vteřin poslat do světa. Když bylo v roce 2011 

v Japonsku zemětřesení, které způsobilo únik radiace z jaderné elektrárny Fukushima, 

nedostatek informací o hladině radiace z oficiálních zdrojů byl až tak frustrující, že se 

pár lidí rozhodlo tam vyrazit, natáčet a streamovat video na UStream.   62

 Twitter je jedním z mnoha sociálních médií nabízející technologii sdílení 

krátkých zpráv okamžitě online a zároveň nabízí mix krátkých zpráv od oficiálních i 

neoficiálních zdrojů. Je jednou z forem mikro-blogování, které je definováno jako nová 

mediální technologie, která umožňuje a rozšiřuje schopnost komunikovat a zároveň je si 

v něčem podobná vysílání. Umožňuje uživatelům sdílet s přáteli a ,,followery” stručné 

útržky informací (často v méně než 200 znacích) z různých digitálních zdrojů.  Formou 63

mikro-blogování tak Twitter nabízí občanům okamžitý přístup k informacím z různých 

zdrojů, ke kterým zároveň další zdroje mohou přispívat.  

 Mezi srpnem 2008 a 2009 stoupl počet uživatelů Twitteru z 1,6 milionů na 32,1 

milionů. V USA používá Twitter nebo podobné médium sice jen 11 % dospělých, 

výzkumy ale ukazují, že uživatelé Twitteru se o zpravodajství zajímají a pravidelně ho 

sledují - u uživatele Twitteru je třikrát pravděpodobnější, že navštíví zpravodajskou 

webovou stránku, než u průměrného uživatele internetu.  Z výzkumů Java et al.  také 64 65

vyplývá, že lidé používají Twitter ze čtyř důvodů: každodenní klábosení, konverzace, 

sdílení informací a reportování zpráv. Dva poslední z těchto důvodů se zdají pro 

žurnalistiku relevantní, i když i ty první dva, pokud se týkají aktuálních událostí, mohou 

 ANDERSON, C. W.. BELL, Emily. SHIRKY, Clay. Post-Industrial Journalism: Adapting to 62

the Present. Columbia Journalism School, 2012.
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být diskutabilní.  Příkladem může být íránský volební protest v roce 2009, kdy Twitter 66

sloužil jako důležitá platforma pro komunikaci mezi lidmi a jako nástroj pro koordinaci 

protestů. Tento příklad ale ukazuje ještě jednu zásadní věc. Mediální restrikce v zemi 

totiž znemožnila přístup tradičních médií k informacím, a to vedlo k tomu, že The New 

York Times, The Guardian a další uveřejňovaly neověřené informace ze sociálních 

médií.  Tím se amatérská videa a účty svědků na sociálních sítích staly de facto zdrojem 

informací.   67

 Přestože na počátku se novináři o neověřených informacích na Twitteru 

vyjadřovali jako o odpadu, kterého se nikdy nedotknou, taková jména jako právě The 

New York Times, Wall Street Journal a Bloomberg přijala speciální politiku ve vztahu k 

sociálním sítím, která zaručuje hodnotu uživatelsky generovaného obsahu v normách a 

profesionálních hodnotách žurnalistiky zajišťující kvalitu informací.  Twitter tak byl 68

přijat v redakcích jako jeden ze základních mechanismů, jak rychle a stručně 

distribuovat nejnovější zprávy. Deuze tento trend popsal jako změnu individualistického 

přístupu shora na týmově orientovanou, participativní a multimediální žurnalistiku. 

Gillmor v Twitteru zase vidí kolektivní inteligenční systém, který vidí ne jako zdroj 

přesných informací, ale zdroj vývoje trendů a věcí, které se odehrávají pod 

zpravodajským radarem. Nabízí totiž namísto obsahově orientovaného obsahu hlavně 

obsah propojené inteligenční komunity, která si navzájem předává sebou vyfiltrované 

informace a zdroje. Sky News ve Velké Británii zašly s Twitterem dokonce tak daleko, 

že ustanovily korespondenta, jehož úkol byl vyhledávat témata napříč Twitterem.  69

 Jsme tu svědkem fenoménu, který by se dal popsat jako šíření a přijímání 

informací skrz konverzaci s rozdílnými zdroji, díky kterému se klamání veřejnosti stává 

v podstatě nemožné. Při bombovém útoku v Londýně v roce 2005, vystoupil Sir Ian 

Blair, šéf Londýnské metropolitní policie, v rádiu a televizi a oznámil veřejnosti, že se 

jednalo jen o elektronickou závadu v metru. Během pár minut po Blairově prohlášení 
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začali občané publikovat vlastní fotografie napříč sociálními sítěmi a svoje fotky  

vybouchnutého dvoupatrového autobusu na Tavistock Square navzájem analyzovat. 

Během méně než dvou hodin se touto analýzou zabývaly stovky blogů a příspěvky  

upozorňující na rozpory v Blairově prohlášení si přečetly stovky tisíc čtenářů.  Díky 70

této odezvě ze strany veřejnosti se Blair i přes rady svých poradců rozhodl o méně než 

dvě hodiny později vystoupit před veřejnost ještě jednou s přiznáním, že opravdu šlo o 

bombový útok, že policie nemá ještě všechny potřebné informace, ale že bude 

informovat veřejnost o vývoji situace.  71

 Když předstoupil před veřejnost poprvé, měl na svojí straně všechna tradiční 

média. Jasně se ale ukázalo, že dát skrz ně zprávu veřejnosti ještě neznamená mít nad ní 

kontrolu. 

!
1. 3.  Závěr 
!
 Současný stav žurnalistiky nemusí nutně nahlížet jako na krizi a hledání 

záchrany jednoho z pilířů demokracie, nýbrž jako na změny, které s sebou přináší 

digitální věk.  

 Digitální věk s sebou přináší nové technologie, které jednak mění tradiční 

ideologii žurnalistiky, která se deinstitucionalizuje, deindustrializuje a 

deprofesionalizuje, ale také s sebou v době zdarma dostupných informací přináší 

finanční krizi, která silně ovlivňuje přístup tvůrců zpravodajství k procesu ověřování 

publikovaných informací. Nároky na rychlost se totiž neustále zvyšují, lidské zdroje se 

ale naopak následkem šetření snižují.   

 V době, kdy nikdo nemůže být rychlejší než Twitter, se tak nabízí esenciální 

otázka ohledně změny role žurnalistiky ve společnosti. Abychom mohli lépe porozumět 

transformaci role datové žurnalistiky, je třeba se hlouběji podívat na změnu rolí 
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novinářů a čtenářů jako na základ pochopení důsledků jejich nového vztahu na 

věrohodnost informací. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2. Vztah novináře a čtenáře 
!
 Nové technologie, které s sebou digitální věk přináší, zásadně mění proces šíření 

informací, jehož důsledkem je i změna role novináře a čtenáře v datové žurnalistice. 

Tato změna rolí a vzájemného vztahu je důležitá pro pochopení procesu ověřování 

informací, který má zásadní vliv na věrohodnost zpravodajství datové žurnalistiky. 

 V tradiční ideologii žurnalistiky je novinář nahlížen jako poskytovatel informací 

veřejnosti. To v dnešní době lidé nepotřebují. Cena komodity ,,co se stalo” díky šíření 

informací internetem rapidně poklesla.  Digitální věk s novými technologiemi 72

rozdělení na aktivního nositele zpráv a pasivní publikum mění. Ve světě, ve kterém si 

cílové publikum může v podstatě všechny informace najít samo, se stává vlastním 

editorem zpráv - samo rozhoduje o tom, které informace konzumuje a které považuje za 

důvěryhodné, a které naopak. 

 Proto je v kontextu věrohodnosti zpravodajství v datové žurnalistice nezbytné 

blíže charakterizovat změnu role novináře (dřívějšího důvěryhodného tvůrce mediálního 

obsahu) a čtenáře (cílového publika, které díky novým technologiím spadá do více rolí) 

a jejich vzájemný vztah. 

!
2. 1. Novinář 

!
 Novináři sami definují svoji profesi referencí na hodnoty tradiční žurnalistiky. V 

diskusi o žurnalistice s žurnalistou je na hlavním místě veřejný zájem.  Tyto vysoké 73

standardy je odlišují od amatérů, kteří nyní zaplavují svět datové žurnalistiky. Na 

druhou stranu sami přiznávají, že nejsou v momentálních podmínkách a každodenním 

komerčním tlaku schopni těchto svých vysokých standardů dosahovat.  Producenti 74

 McBRIDE, Kelly. ROSENSTIEL, Tom. The New Ethics of Journalism: Principles for the 72
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 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 73

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 166.

 Ibidem, s. 161.74



2  24
  

zpráv jsou dle trefného přirovnání Deana Starkmanna jako křečci běhající ve svém 

kolečku.  Musejí produkovat hodně obsahu za minimum času, spoléhat především na 75

existující materiál, u kterého ani nejsou schopni dohledat a ověřit zdroje tak, jak by 

měli, nebo nemají čas, aby mohli článek rozšířit o hloubku, kterou podle nich 

postrádá.   76

 Z důvodu nedostatku času a financí se tak novináři spoléhají na stále stejné 

zdroje, především přepisují zprávy a tiskové zprávy tiskových agentur - na ty se totiž 

nevztahuje pravidlo ,,dva zdroje před publikováním,” neboť jsou brány jako věrohodné, 

a tak nemusí být prověřovány.  Taková práce novináře tak nakonec vypadá úplně jinak, 77

než jak si jí mnozí předem představovali. Většina novinářů v dnešní době byla učena  

pomalé žurnalistice, kdy mohli strávit tři měsíce reportáží, která měla mít 3 000 slov. 

Získávat si důvěru zdrojů, zainteresovaných lidí, jít do hloubky a přinést originální 

zprávu. Naprostá většina redakcí už nic takového z nedostatku času a peněz nedělá. 

Novinář má štěstí, když dostane tři dny na napsání článku.  

 A přesně tohle je dle novinářů negativní dopad datové žurnalistiky na jejich 

práci. Nemají čas ani prostor psát věci tolik do hloubky. V praxi se tak jedná hlavně o 

přepisování, co dělají všichni. Není ale trochu divné si přečíst jakékoliv noviny a najít v 

nich úplně to samé, se stejným zdrojem, kterým je s vysokou pravděpodobností tisková 

agentura?  78

 Se změnou procesu novinářské práce souvisí i pokles prestižnosti její profese. 

Dle německého průzkumu Allensbach Occupational Prestige Scale, pouze 17 % 

populace uvedlo žurnalisty mezi pěti nejprestižnějšími profesemi, čímž se zařadili mezi 

bankéře (16 %) a filmové herce (15 %). Pro porovnání, doktoři získali 82 %, učitelé 42 

% a profesoři 33 %.  79
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 Otázka zní, co může samotný novinář udělat pro zlepšení situace, protože na 

jejich práci koneckonců záleží nejvíc a instituce žurnalistiky je tu jen proto, aby 

podporovala jejich činnost, ne naopak.  80

 Jedna z teorií tvrdí, že žurnalista v dnešní době musí být flexibilní a tzv. ,,více 

dovednostní.” Od novináře v datové éře se předpokládá, že nejen že příběh napíše, ale 

také nafotí, natočí, a to včetně postprodukce. Tento vícedovednostní žurnalista musí 

vyprodukovat ještě více obsahu v ještě kratším čase, čímž má stále méně času na 

základní práci průzkumu a ověřování zdrojů.   81

 Proti této teorii nutnosti mít co nejvíce dovedností existuje teorie specializace, 

čili býti odborníkem na jedno další téma kromě žurnalistiky samotné. I od toho trendu 

se však upouští a diskutuje se nad tím, zda je vůbec nutné v době, kdy se dají všechny 

informace dohledat, být odborníkem v jiném oboru než v žurnalistice. Ukazuje se totiž, 

že se žurnalistika dá dělat mimo tradiční redakce, jednotlivci oproštěnými od tradičních 

komerčních a procesních tlaků. Někteří komentátoři naznačují, že tři hlavní možné role 

ve světě zpráv - novináři, zpravodajové a publikum - se mažou do sebe, že i diváci jsou 

součástí procesu žurnalistiky.  Že ji nemusí dělat profesionálové, neboť heslo 82

zní: ,,Dělej to, co umíš nejlíp, a ostatní odlinkuj.”  Inteligentní linkování a zaměření se 83

na komunikaci a prezentační dovednosti, je jednou z cest, jak identifikovat a získat pro 

svoji práci publikum, aniž by novinář musel být odborníkem na dané téma.  84

 Internetová doba sociálních sítí a blogů dává novináři větší prostor než kdy 

jindy, aby ze svého jména vytvořil značku. Přestože v redakci produkuje novinářské 

obsahy splňující zásady objektivity, pod svým jménem a svým účtem na Twitteru může 

interpretovat události ve své subjektivní, lidské rovině. Lidé následují lidi, a proto 

 ANDERSON, C. W.. BELL, Emily. SHIRKY, Clay. Post-Industrial Journalism: Adapting to 80

the Present. Columbia Journalism School, 2012.

 CARDOSO, Gustavo. The Media in the Network Society: Browsing, News, Filters and 81

Citizenship. Lisboa: CIES, 2006.

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 82

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 160.

 ANDERSON, C. W.. BELL, Emily. SHIRKY, Clay. Post-Industrial Journalism: Adapting to 83

the Present. Columbia Journalism School, 2012.
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polidštění novináři získávají čím dál tím větší roli, jak pro sebe a svoji kariéru, tak pro 

společnost lidí, kteří je začínají reflektovat a začínají sledovat, co si o jednotlivých 

tématech myslí oni osobně.  Podle Paula Berryho, dřívějšího technologického 85

vedoucího Huffington Post, existuje pro dnešní žurnalisty jen jedna zásadní 

otázka: ,,Kolik máte followerů?” nebo přesněji, pokud nebereme v potaz masu, ale míru 

vlivu: ,,Kdo jsou vaši followeři?”  Tak jako tak, sdělení je jasné - novinář může být 86

sám tiskovou agenturou, jehož prestiž a značka je budována individuálně, mimo značku 

a publikum dané redakce. Čím víc se cítíme spojeni s novinářem skrz jeho personu, tím 

více nás zajímá, co může ke konkrétnímu tématu říct.   87

 Tento trend jasně ukazuje, že v budoucnosti žurnalistiky nejde o mechanizaci 

procesu, ve kterém jednotliví novináři nebudou mít své slovo, ale naopak o zlidštění 

dat, které nejsou běžní konzumenti schopni rozklíčovat. Práce mezi sociálním davem a 

algoritmy informačního ekosystému, kde má novinář funkci vyšetřovatele, překladatele 

a vypravěče - to je místo pro úspěšného profesionálního novináře datové žurnalistiky.  88

!!
2. 2. Čtenář 
!
 Nové technologie vždy usnadňují přístup k informacím, skrz které se dozvídáme 

o světě kolem nás, usnadňují naši participaci na dění, usnadňují kladení otázek a 

vyzývání k odpovědnosti autority, které dříve ovlivňovali tok informací. V dnešní době 

jsme tak znovu svědky konce starých autorit s vědomím toho, že jsou akorát nahrazeny 

jinými. Existují ale v době datové žurnalistiky takové autority? 

 Novinářské publikum se již ani nedá označovat za čtenáře a diváka, neboť sám 

čtenář a divák je současně tvůrce a vydavatel mediálního obsahu, který může šířit 

způsobem, o kterém se dříve mohlo masovým médiím jen zdát. Čtenářská pasivita je 
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minulostí. V době, kdy vše, co je dobré, je interaktivní, se čtenář nebojí komentovat, 

radit, nabízet jiné perspektivy příběhu a ověřovat fakta. Ta samá fakta, která před 

datovou érou mohl jen slepě konzumovat a považovat za pravdivá. S rozvíjející se 

mobilní technologií má navíc přístup k internetu, a tím i k informacím v podstatě 

kdekoliv, a nemá tak problém se v nich orientovat sám. Nebo si to alespoň myslí.  K 89

čemu tedy lidé v dnešní době potřebují novináře, když mohou kdykoliv zadarmo získat 

personalizované informace o čemkoliv chtějí? 

 V mediální kultuře čelíme volnému proudu informací, ve kterém si sami 

vybereme z toho, co je nabízeno na trhu, ať už v televizi, na internetu, v našich e-

mailových schránkách, v mobilních telefonech nebo kdekoliv jinde. Tvoříme si tak 

vlastní balíček informací, ze kterého vycházíme v interpretaci toho, co se kolem nás 

děje. Jsme vlastními editory, kteří rozhodují o tom, jaké informace přijímáme a jaké 

ne.  90

 Všechny tyto nabízené informace se tváří jako pravdivé. Proto dnešní publikum 

musí v podstatě ovládat mnoho z dovedností, které byly dříve výhradní pro novináře. 

Protože se musí samo orientovat v nepřeberném množství zdrojů a obsahů, aby bylo 

schopno odlišit dobrou žurnalistiku od té špatné, pravdu od klamání. A nové technologie 

tomuto novému rozložení sil přejí.   91

 Doba, kdy publikum zkrátka věřilo uvedenému zdroji, protože věřilo tvůrci 

obsahu, že ho vybral, protože je bezpochyby relevantní a důvěryhodný, je tak pryč. V 

dnešní době, kdy existuje nekonečné množství zdrojů, nekonečné množství stylů a 

formátů, kdy píší jak profesionální novináři, tak laici, potřebujeme víc. ,,Nyní 

přemýšlíme jinak. Chceme dostat co nejvíce informací, abychom mohli důvěryhodnost 

zdroje posoudit sami.”  92
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 Bill Kovach a Tom Rosenstiel hovoří o změně paradigmatu ve zpravodajství z 

tzv. věř mi (trust me) na ukaž mi (show me).  Před digitálním věkem novinář vyzýval k 93

tomu, aby mu publikum věřilo. Dnes publikum vyzývá novináře, aby mu poskytl 

dostatek informací k tomu, aby se rozhodlo komu a čemu bude důvěřovat. Nejenže se 

změnila role novináře, změnila se tak i role publika, které již nepřijímá informace 

pasivně se slepou důvěrou. Zároveň je v této teorii jasně vidět obrácená šipka 

požadavků, kdy ono  zájmeno ,,mi,” hovoří v prvním případě o novináři, ve druhém již 

o publiku. To odráží mocnou proměnu v digitálním věku, kdy se od novináře jako 

od ,,hlídacího psa” přesouvá pozornost na konzumenta, občana jako svého vlastního 

editora informací. Karol Jakubowitz nazývá ve své knize Nová ekologie médií toto 

novodobé aktivní publikum prozumentem,  čímž naznačuje spojení producenta a 94

konzumenta obsahu do jednoho.  

!
2. 3. Závěr  

  

 Změna postavení a smyslu práce novináře, který již není v digitálním světě 

nositelem pravd, nýbrž tím, kdo ukazuje velké množství dat koncovému publiku, které 

si samo aktivně vybírá, čemu důvěřovat - to je trend, který přinesla digitální 

žurnalistika. 

 Takový závěr s sebou přináší několik velmi významných otázek. První z nich se 

týká důvěry, respektive nedůvěry, kterou v sobě musíme mít automaticky zabudovanou, 

abychom byli schopni ověřovat, zda jsou informace, které se na nás valí, pravdivé. Jak 

tato ne/důvěra ovlivňuje společenské fungování, co je to vůbec pravda a jakým 

způsobem by publikum mělo ověřovat informace, které jsou za pravdu považované - to 

jsou témata další kapitoly. 

!

 KOVACH, Bill. ROSENSTIEL, Tom. Blur: How To Know What’s True in the Age of 93

Information Overload. New York: Bloomsbury, 2010. S. 33.
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2013.
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3. Důvěra a důvěryhodnost 
!
! Důvěra je nejen pojem, který se v každodenním životě velmi často používá, ale 

je velmi často zmiňován i v kontextu krize žurnalistiky. Důvěra v média je totiž faktor, 

bez kterého žurnalistika nedává smysl. V dnešní době se potřebujeme spolehnout - nebo 

si to alespoň myslet - na novinářskou bezúhonnou pověst bez toho, aniž bychom museli 

veškerá data ověřovat. A přestože by se mohlo zdát, že v dnešním individuálním online 

světě mají lidé mnohem větší možnosti pravdivost informací ověřovat, publikum stále 

tíhne k důvěře ve fakta, která jsou jim servírována způsobem, který jim je známý.  95

 Když je důvěra tolik probíraným pojmem, dalo by se očekávat, že existuje 

všeobecná obeznámenost s tím, co to vlastně je. Opak je pravdou. The Russel Sage 

Foundation se ptala psychologů, sociologů, antropologů, ekonomů, politologů a dalších 

jen proto, aby získala jedinou odpověď - že hraje zásadní roli ve společnosti, ale že 

mezi nimi neexistuje žádná jednohlasná shoda v definici.  Nicméně právě proto, že se 96

jedná o abstraktní pojem popisující subjektivní pocit, je třeba ho před charakteristikou 

jeho dopadu v kontextu médií a společnosti přesněji definovat. Vzhledem ke kontextu 

práce, jak věrohodnost informací dopadá na společnost, je nejrelevantnější zabývat se 

charakteristikou sociologickou. Tato kapitola se proto bude zabývat sociologickým 

kontextem důvěry, významem důvěry v dnešní demokratické společnosti ve srovnání 

politického a mediálního světa - jelikož politický svět důvěrou závisí na tom mediálním 

jako na zprostředkovateli informací veřejnosti, a veřejnost závisí důvěrou zase na světě 

mediálním. 

!
3. 1. Definice důvěry  
!
 Velký sociologický slovník charakterizuje důvěru jako ,,typ postoje a zároveň 

mezilidského vztahu, který vyvolává pocit jistoty plynoucí z přesvědčení, že partner 

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 95
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komunikace (osoba, instituce) splní určitá očekávání.“  Giddens definuje důvěru 97

jako ,,důvěřivost v, nebo spoléhání se na, určitou vlastnost nebo atribut osoby nebo 

věci, či pravdivost určitého tvrzení“  a popisuje ji jako ,,sociálně naučená a sociálně 98

potvrzená vzájemná očekávání lidí, která se vztahují k organizacím a institucím, 

ve kterých žijí, a k přirozenému a mravnímu sociálnímu řádu, který přináší 

fundamentální poznatky o jejich životě.“ !99

! Definic se dá uvést mnoho, všechny se ale shodují v tom, že důvěra spočívá v 

očekávání a spoléhání se na něco ze strany druhých. Důvěra je tedy předpokladem, ze 

kterého vychází jak mezilidské vztahy, tak vztahy na úrovni vyšších společenských 

systémů.  Dle Petera Blaua důvěra úzce souvisí s tzv. teorií sociální směny v práci, kde 

říká, že pouze sociální směna může vytvářet pocit osobního závazku, vděčnosti a 

důvěry. Protože v případě závazku bez existující smlouvy, která by zaručovala dodržení 

tohoto závazku, vstupuje do směnného vztahu důvěra.  A přesně tak vstupuje důvěra 100

do vztahu člověk - média, jelikož neexistuje závazná smlouva, která by garantovala 

pravdivost a společenský význam médií. Etický kodex žurnalistiky je stále jen etickým 

kodexem, nikoliv zákonem. 

 Na druhou stranu James Coleman vidí teorii sociální směny pouze v kontextu 

mikro sociální úrovně a vnáší do definování důvěry a její role koncept sociálního 

kapitálu - zaměřuje se na vztahy, které důvěra ovlivňuje a snaží se je objasnit. Zaměřuje 

se tak nejen na toho, kdo důvěru vkládá (tedy v našem případě společnost), ale také na 

toho, do koho je důvěra vkládána. Předpokládá, že aktéři vstupují do vztahu s cílem 

uspokojit co nejvíce své vlastní zájmy. V případě médií je v zájmu jedince získávat 

informace a přehled, v zájmu média být považováno za důvěryhodné, tedy spolehlivé. 

To by měl být hlavní zájem média dle etického kodexu žurnalistiky, v dnešní době ale 

 LINHART, J., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A., MAŘÍKOVÁ, Hana. Velký sociologický 97

slovník. Praha: Karolinum, 1996. S. 231.
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velmi často dochází ke konfliktu zájmů, kdy je ona důvěryhodnost startovní čarou pro 

prosazování vedlejších mediálních zájmů - ať již ekonomických nebo manipulativních. 

 Aktéři důvěry jsou si však vědomi rizika, které podstupují, pokud důvěru do 

adresáta vloží, jejich ochrana - ověřování informací - je tak úměrná pocitu 

důvěryhodnosti.  Získávat informace, které pomohou rozhodnout se, zda důvěru 101

vložit, či nikoliv, je však pro adresáta časově nákladné, proto se často rozhodne důvěru 

vložit i bez potřeby ověřování. 

 V dnešní svobodné společnosti se svobodou slova a bez cenzury existuje 

precedens, ve kterém média mluví pravdu a nic než pravdu. V takové totální důvěře má 

jedinec ještě menší potřebu informace, které přijímá, ověřovat, a vést se na vlně médií 

jako ,,hlídacího psa demokracie” - s totální důvěrou a slepou vírou v jejich vyšší 

poslání. Putnam argumentuje, že důvěra na sociální úrovni nikdy není slepá, nýbrž je 

založena na shromážděné zkušenosti: ,,Důvěra poskytuje předpověď o chování 

nezávislého aktéra. (…) Ty mu věříš, protože znáš jeho povahu, možnosti jednání a 

následky, které přinese, jeho schopnosti, a tak očekáváš, že se podle toho bude 

chovat.“   102

 Coleman na druhou stranu popisuje situaci, ve které jedinec může jednat i 

iracionálně, situaci, která je aplikovatelná na dnešní dobu přebytku informací. Aktér 

důvěry je tu označován jako ,,chytající se stébla“. K takovéto situaci dochází právě 

v případě, kdy jedinec potřebuje pomoc - v našem případě pomoc s orientací v nadbytku 

informací - a projeví se u něj silná potřeba důvěřovat.    103

 Tuto myšlenku, charakteristiku důvěry jako nutnosti v případě, kdy nemůžeme 

děje neustále kontrolovat a hlídat, upřednostňuje Anthony Giddens, který zároveň 

zkoumá na rozdíl od Colemana a Putnama důvěru hlavně v abstraktních systémech. 

Vychází z toho, že pokud jedinec důvěřuje, není tato důvěřivost založena na schopnosti 

ovládat okolnosti, za nichž je důvěřivost ospravedlnitelná. Pokud by to totiž bylo jinak, 

 COLEMAN, James. Foundations of Social Theory. Belknap Press, 1998.101
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důvěra by se stala zbytečnou. Důvěra je tak podle Giddense podmíněna nedostatkem 

moci a nedostatkem informací a jakákoliv důvěra je důvěrou slepou.  104

 Giddens vychází ve své charakteristice důvěry ze změn, které se odehrály s 

nástupem modernity. Lidé přestali být spjati s přírodou, stejně tak jako čas a prostor, a 

vztahy ve společnosti se staly mnohem více abstraktními. Z toho vychází jeho rozdělení 

na základní důvěru, kterou máme v sobě, důvěru v osoby (tvářné závazky), a důvěru 

bez tváří - důvěru v systémy.  

 Tím, jak je svět čím dál složitější, začalo být nutné důvěřovat expertním 

systémům a symbolickým znakům, proto jsme k tomu také od dětství vedeni. Giddens 

na druhou stranu zdůrazňuje, že jedinci je dána možnost svobodně se rozhodnout, do 

kterého z abstraktních systémů svoji důvěru vloží. A na toto rozhodnutí má dle 

Giddense vliv také aktualizované vědění, jenž je laikům (ale i technickým odborníkům) 

zprostředkováno skrze různé zdroje, včetně médií. !105

!
3. 2. Role důvěry v demokracii 

!
Putnam definuje důvěru jako „esenciální složku sociálního kapitálu,“ a vnímá ji 

jako základnu občanské rovnováhy.  Tato teorie počítá s tím, že čím více jsme spojeni 106

s ostatními, tím více jim důvěřujeme a naopak.  Kromě budování vlastní identity je 107

tedy důvěra i základem sociálních fenoménů jako udržování společenské pospolitosti a 

získávání a udržování společenských pořádků, generování sociálního kapitálů 

nezbytného pro ekonomickou i politickou spolupráci. Jinými slovy, bez důvěry by 

nemohla existovat žádná společnost, jelikož funguje jako ,,lepidlo,” které spojuje 
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jednotlivé členy komunity.  Dle Durkheima důvěra utvrzuje společnost ve společném 108

fungování mimo smluvní a byrokratické mechanismy, v rámci sdílení morálních 

systémů - lidé si věří, protože pochází ze stejných morálních systémů.   109

Důvěra primárně ovlivňuje občanskou angažovanost v polickém životě, a je tak 

klíčovou složkou, která přispívá fungování občanské společnosti.  Putnam tvrdí, že 110

když je sociální kapitál vysoký, občané jsou sebevědomí a důvěřují nejen sobě 

navzájem, ale také veřejným institucím, což zároveň vede ke zlepšení občanské 

odpovědnosti za stav státu. Proto Putnam upozorňuje na nebezpečí ztráty důvěry v 

dnešní individualistické době - jsme totiž svědky úbytku sociálního kapitálu, tedy 

snižování potenciálu společnosti ovlivňovat sociální a ekonomické výměny.  111

 S Luhmannovým konceptualismem přichází poprvé myšlenka, že důležitost 

důvěry se s přechodem od tradiční k moderní společnosti zvyšuje, jelikož s narůstající 

komplexností a specializovaností narůstají i benefity, které z důvěry ve veřejné 

osobnosti vyplývají.  V politickém kontextu pak vymezuje Adriaansen dvě základní 112

dimenze důvěry: spolehlivost a kompetentnost politických aktérů. První souvisí s jejich 

integritou (jejich upřímností, zda dělají, co slibují, zda mají správné záměry) a s tím, 

zda jednají ve veřejném zájmu (zda reagují na potřeby obyvatel). Kompetentnost 

souvisí se schopností dělat svoji práci dobře (zda pro svoji práci mají odpovídající 

dovednosti), do jaké míry jsou schopni řešit problémy (zda jsou jejich rozhodnutí 

efektivní) a zda jsou si vědomi důležitosti daných kroků pro občany.  113

 BAKIR, Vian. BARLOW, David M. Communication in the Age of Suspicion: Trust and the 108

Media. Hampshire: Palgrave Macmillian, 2007. S. 289.

 DURKHEIM, Emile. Selected Writings. Cambridge University Press, 1972. S. 90.109

 BAKIR, Vian. BARLOW, David M. Communication in the Age of Suspicion: Trust and the 110

Media. Hampshire: Palgrave Macmillian, 2007. S. 313. 

 Ibidem, 317. 111

 LUHMANN, Niklas. Theory of Society, Volume 2 (Cultural Memory in the Present). 112

Stanford University Press, 2013. 

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 113

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 16.
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 To je vše relevantní, nicméně na druhou stranu se nabízí otázka, do jaké míry je 

důvěra nezbytná pro zdravě fungující demokracii. Vždyť nedůvěra v systém je z 

historie dokázaným spouštěcím mechanismem změny, roznětkou pro odhalení bezpráví 

a hledání správného řešení. Na školách jsme učeni kritickému myšlení, které nás 

nabádá, abychom slepě nevěřili předloženému bez hlubšího přemýšlení. Jsme učeni 

klást otázky zpochybňující nám servírovaná fakta. Jsme v podstatě učeni nedůvěře k 

okolními dění. 

 Demokracie je spor  a je důležité si v dnešním světě najít stranu, na které v 114

onom sporu stojíme. A jsou to právě média, která by měla být naší berličkou v získávání 

informací, které nám k tomu dopomohou. Nicméně už se nejedná o lekci ze strany 

profesionálních autorit, ale o dialog. Jde v podstatě o partnerství mezi námi jako 

konzumenty zpráv a informací a dřívějšími ,,hlídacími psy,” na jejichž ověřování 

informací jsme dříve záviseli.  

 Stará představa o občanství, která tady byla posledních 300 let, totiž počítá s 

tím, že se občané spojují periodicky - chodí volit, účastní se občasného zasedání 

městské rady. Tento starý koncept nicméně ustoupil něčemu úplně novému. Než 

abychom museli spoléhat na tisk, státní instituce nebo další společenské autority, že 

nám budou filtrovat informace, vyfiltrujeme si je sami z velkého množství rozdílných 

zdrojů. Přestože většina nemusí chápat jak, získáváme mnohem větší kontrolu nad tím, 

co se děje mimo naší osobní zkušenost. Stáváme se vlastními editory a vlastními 

agregátory informací.  115

!!
3. 3. Role důvěry v žurnalistice  

!
 Předchozí část zdůrazňovala jak roli důvěry na každodenní bázi, tak roli důvěry 

na makro úrovni (udržování společnosti pohromadě). V době medializace je naprosto 

 BĚLOHRADSKÝ, Václav. Společnost excesů a povolnosti. Novinky.cz. Vydáno dne: 5. 3. 114

2014 [citováno dne: 1. 5. 2014]. Dostupné z www: http://www.novinky.cz/kultura/salon/
329208-vaclav-belohradsky-spolecnost-excesu-a-povolnosti.html

 KOVACH, Bill. ROSENSTIEL, Tom. Blur: How To Know What’s True in the Age of 115

Information Overload. New York: Bloomsbury, 2010. S. 7.

http://www.novinky.cz/kultura/salon/329208-vaclav-belohradsky-spolecnost-excesu-a-povolnosti.html
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kruciální přidat další vrstvu. Nejenže jsme žádáni, abychom vložili důvěru v politiky a 

jejich sliby, ale musíme také důvěřovat médiím, skrz která se o daných slibech 

dozvídáme, že je podávají přesně a fakticky správně - přesně tak, jak je politici slíbili. 

Tudíž nestačí důvěřovat ,,produktu”, že není falešný, ale musíme zároveň důvěřovat 

zprostředkovateli. Proto je naprosto esenciální zjistit, jaké má účinky důvěra, a naopak 

nedůvěra ve zpravodajská média na společnost.   116

 Stejně jako s politiky, ovlivňují tak důvěru v média v zásadě tři faktory: 

spolehlivost, věrohodnost a odpovědnost. Spolehlivost se váže na důvěru v novinářskou 

profesionalitu a ctění hodnot. Věrohodnost souvisí s tím, jak nacházejí a ověřují 

informace, které prezentují jako pravdu, jestli můžeme věřit jejich interpretacím faktů, 

jak je oddělují od jejich osobních názorů - jinými slovy, jak dodržují profesní standardy 

žurnalistiky. Na rozdíl od politiky však odpovědnost v případě žurnalistiky neznamená, 

jestli jednají v zájmu veřejnosti, spíše jestli mluví o tom, o co se veřejnost zajímá, a 

jestli nabízí platformu pro výměnu názorů, požadavků, přání a protestů.  Merriam-117

Webster shrnuje tohle všechno do dvou pojmů: pravda a dovednost; a nedávné výzkumy 

hovoří o spolehlivosti (upřímnost, odpovědnost) a kompetentnosti (šikovnost, 

rozhodnost a ostrovtip).  118

 Walter Weiss, Irving Janis a Harold Kelley k tomu všemu přidávají ještě 

základní komponentu týkající se zdroje: odbornost, která v tomto případě znamená 

schopnost poskytovat pravdivé úvahy o realitě; a důvěryhodnost, která v tomto případě 

znamená absenci vedlejších zájmů a předávání všech informací kompletních a v 

přesném znění.   119

 Je vidět, že určit základní faktory, na kterých stojí důvěra v média, není obtížné. 

Obtížnější je se zorientovat v ostatních faktorech, které média ovlivňují a které jim v 

některých bodech nedovolují svým hodnotám dostát. Média musí být nejen upřímná, 

 BAKIR, Vian. BARLOW, David M. Communication in the Age of Suspicion: Trust and the 116

Media. Hampshire: Palgrave Macmillian, 2007. S. 400.

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 117

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 17.

 Ibidem, s. 211.118

 Ibidem, s. 47.119
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společensky odpovědná, ale zároveň atraktivní pro své publikum. Musí mluvit a 

zároveň poslouchat, smát se i křičet, být nezávislá a neutrální a zároveň zúčastněná. A k 

tomu všemu ještě dostát svým profesním hodnotám spolehlivého vyhledávání zdrojů, 

přiměřeného interpretování a smysluplnosti.  120

 Proto Matthes a Kohring nabízí nový, multidimenzionální přístup, který 

kombinuje pojetí důvěry a důvěryhodnosti s teorií žurnalistiky a moderní společnosti. 

Ve svém multidimenzionálním modelu důvěry ve sdělovacích prostředcích tvrdí, že 

důvěra příjemce je založena na čtyřech dimenzích: důvěra v selekci témat, důvěra v 

selekci faktů, důvěra v profesionální posouzení, a tudíž důvěra ve správnost 

vyobrazení.  121

 V naprosté většině případů by totiž novinář neměl mít za cíl najít a ukázat 

objektivní pravdu, musí zvážit různé zdroje, které mají určité zájmy, spojit je s 

dokumenty a všeobecnými informacemi, zarámovat to do kontextu vybraných informací 

a to celé zabalit do příběhu, který odpovídá znalosti a vkusu svého publika - to vše 

vyváženě mezi veřejným zájmem, zájmem publika a zájmem média.  Žurnalistika je 122

tak proces selekce a redukce. ,,Pokud budeme vnímat žurnalistiku jako popisovaní 

sociální reality takové, jaká je, bude vždycky prohrávat.”  Dle Billa Kovacha a Toma 123

Rosenstiela je totiž v dnešní informační době ,,realita spíše otázkou víry, než něco 

objektivního, co může být prověřeno.”  Dle McNaira je účinek mediálních sdělení 124

založen na důvěře, kvalitě a sdílení stejných kódů  - a právě proto je důvěra a pocit 125

věrohodnosti médií zásadní pro společnost a její fungování. 

!!

 PETERS, Chris. BROERSMA, Marcel. Rethinking Journalism: Trust and participation in a 120

transformed news landscape. Oxon: Routledge, 2013. S. 21.

 Ibidem, s. 47.121

 Ibidem, s. 33.122

 Ibidem, s. 33.123

 KOVACH, Bill. ROSENSTIEL, Tom. Blur: How To Know What’s True in the Age of 124

Information Overload. New York: Bloomsbury, 2010. S. 6.

 McNAIR, Brian. The Sociology of Journalism. Bloomsbury Academic, 1998.125
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3. 4. Závěr 

!
 Důvěra drží pohromadě společenský kapitál, pořádek a souznění. Opakem je 

cynismus, který je absencí víry ve spolehlivost autorit, nebo žádnou či velmi nízkou 

vírou v jejich upřímnost. A jsou to právě média, která přiživují cynismus ve společnosti 

tím, jak informují o politickém dění. Kromě toho, že se veřejnost odklání od a kritizuje 

politické elity, začíná zpochybňovat odpovědnost a empatii médií, která působí, jako by 

naslouchala jen sociopolitickým elitám a sobě navzájem, místo toho, aby se zajímala o 

to, co zneklidňuje veřejnost. Například zatímco v roce 1985 věřilo 55 % Američanů 

tomu, že média jsou přesná a nezaujatá, v květnu roku 2006 tomu věřilo již jen 19-25 % 

obyvatel USA. Ve Velké Británii 64 % obyvatel řeklo, že média nepokrývají zprávy ze 

všech stran a 43 %, že je zpravodajství nepřesné. V Austrálii považovalo v roce 2005 67 

% obyvatel média za neobjektivní a 58 % se domnívalo, že jsou média v příliš těsné 

vazbě k politikům.   126

 Pokud vezmeme v úvahu novou roli novináře a publika v dnešním digitálním 

světě, jak byla popisována v kapitole 2, tato nedůvěra v média nemusí a priori přinášet 

negativní dopad na společenské vazby a fungování občanství tak, jako bylo popisováno 

v závislosti na důvěře v systém v této kapitole. Naopak, aktivita, kterou je publikum v 

dnešní době nuceno vykonávat v procesu ověřování informací a soukromé analýze 

toho, v co věřit, se dá převést do aktivity občanské.  

 Základem všeho je ale nutnost kritického přemýšlení o informacích, které z 

tradičních i nových médií přijímáme. Takový přístup nutně vyžaduje přijetí nového 

paradigmatu sociální role médií, tak jak byl vyčleněn Billem Kovachem a Tomem 

Rosenstielem, přijetí vlastní role ,,show me” a odpovědnosti za nacházení vlastních 

pravd. Proto se následující kapitola zabývá tím, jakým způsobem by mělo v datové 

žurnalistice publikum přistupovat k přijímaným informacím. 

!
!

 BAKIR, Vian. BARLOW, David M. Communication in the Age of Suspicion: Trust and the 126

Media. Hampshire: Palgrave Macmillian, 2007. S. 178.
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4. Ověřování 
  

 V datové žurnalistice, která zcela přeměnila aktivní a pasivní roli ve vztahu 

novináře a čtenáře, se zdá jako klíčové v kontextu věrohodnosti zpravodajství soustředit 

na to, jakým způsobem si má dnešní cílové publikum ve své editorské roli filtrovat a 

ověřovat informace samo. Jak má dnešní čtenář přistupovat k informacím a poznat, co 

je pravda? 

 S pravdou se to má podobně jako s důvěrou - definice tohoto slova je složitější 

než jeho používání. Co to vůbec znamená, že si aktivně ověříme, že je něco pravda v 

kontextu žurnalistické práce? Slovo pravda zní jako absolutní fakt. Nicméně v 

žurnalistice je pravda z velké části jednak provizorní, ale také empirická: pravda je 

nejpravděpodobnější tvrzení v poměru dostupných důkazů.  Může se vyvíjet v čase v 127

návaznosti na nové důkazy. Pravda je v kontextu sociálního vnímání procesem, který se 

může ujasňovat v průběhu času. Stejné je to například v oblasti vědy, například Pluto 

byl do roku 2006 považován za planetu, což již dnes není pravdou. Pravda tak není 

stabilní věc, je to rozhodnutí, které uděláme na základě uvěření konkrétnímu tvrzení, 

které má své základy mimo naši osobní zkušenost - proto to, co nás přesvědčuje, je 

dohoda mezi příslušnými relevantními subjekty.  Rozšířením internetu se žurnalistické 128

pokusy o publikování pravdy ale přetváří z reportování této dohody na upozornění 

veřejnosti na názory, které jsou relevantní, a které ne.  Ta změna tutíž není tolik v tom, 129

kdo zpravodajský obsah produkuje, ale jak.  130

 Základním úkolem publika v digitálně mediální kultuře tak není hledat absolutní 

pravdu, ale orientovat se v tom, jaký typ informací se k nám dostává. Rozpoznat, jestli 

to, co konzumujeme, jsou zprávy, propaganda, reklama, zábava nebo surové informace. 

 KOVACH, Bill. ROSENSTIEL, Tom. Blur: How To Know What’s True in the Age of 127

Information Overload. New York: Bloomsbury, 2010. S. 32.

 McBRIDE, Kelly. ROSENSTIEL, Tom. The New Ethics of Journalism: Principles for the 128

21st Century. USA: CQ Press, 2013. S. 48.

 Ibidem, s. 97.129

 Ibidem, s. 58.130
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Hranice mezi těmito obsahy se totiž v dnešní době překrývají. Reklamy se objevují ve 

filmech ve formě product placementu, zvyšování publicity se odehrává v rozhovorech 

na zpravodajských stanicích. Ekosystém žurnalistiky je sloučením různých modelů a 

záměrů a jako publikum musíme být schopni je rozpoznávat, abychom je byli schopni 

dále analyzovat v rámci budování důvěry a vlastního poznání. Bill Kovach a Tom 

Rosenstiel nastiňují šest základních otázek, na které by si publikum v dnešní době mělo 

ve střetu s mediálním obsahem být schopno odpovědět: 

!
1. Jakému druhu obsahu jsem vystavován? 

2. Jsou informace úplné, pokud ne, jaké chybí? 

3. Kdo a co jsou zdroje a proč bych jim měl důvěřovat? 

4. Jaké důkazy jsou předkládány a jak byly prověřeny? 

5. Jaká mohou být alternativní vysvětlení či chápání? 

6. Dozvídám se, co potřebuji?  131

!
 Tato kapitola se proto bude dále zabývat různými formami dnešního 

zpravodajského obsahu, jejími charakteristikami a způsobem analýzy, která by měla 

vést k rozklíčování skrytých záměrů těchto formátů: žurnalistiky ověřovací, tvrdící, 

ujišťující, zájmových skupin a shromažďovací; a zároveň se pokusí nastínit, zda jsou 

odpovědi, které nám žurnalistika dříve tradičně přinášela, dostatečné, či zda datová 

žurnalistika musí jít dál, aby přinášela smysluplné zpravodajství v době, kdy jsme 

vlastními editory. 

!
!
!
!
!

 KOVACH, Bill. ROSENSTIEL, Tom. Blur: How To Know What’s True in the Age of 131

Information Overload. New York: Bloomsbury, 2010. S. 32.
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4. 1. Žurnalistika ověřovací 

  

 Žurnalitika ověřovací je model, který většina z nás vnímá jako tradiční formu 

zpravodajství. Má svoje kořeny v profesních počátcích žurnalistiky 17. století, a později 

se  rozvinula v 19. století. 

 Základní hodnotou tohoto modelu je podávat správné informace založené na 

faktech, ne na názorech. Požadavek na 100% ověření jakýchkoliv informací, které 

podává, shrnula jednou větou zpravodajská agentura CNS, která své studenty 

učila: ,,Děti, když vám máma řekne, že vás miluje, ověřte to.”  132

 Žurnalistika ověřovací klade důraz na úplnost informací. Odpovídá na otázky, 

které daná fakta či události mohou nabízet, a snaží se tyto odpovědi přinášet v uceleném 

kontextu, aby publikum porozumělo tomu, jak a proč se odehrávají. Snaží se tak naplnit 

první požadavek na zpravodajství vzešlý z Komise pro svobodu tisku z roku 1947 (The 

Hutchins Commission), který požaduje, aby zpravodajství ,,přinášelo pravdivý, 

komplexní a inteligentní popis událostí v kontextu, který jim dává smysl, a bylo 

prezentováno způsobem, který je pochopitelný.”  Již tudíž nestačí, aby bylo 133

zpravodajství přinášeno pravdivě nýbrž je nezbytné, aby přinášelo kontext. 

!
4. 2. Žurnalistika tvrdící 

  

 V 80. a 90. letech 20. století začal model ověřovací žurnalistiky působit na 

publikum lehce uhlazeně a začal ho nahrazovat jiný - žurnalistika tvrdící. V této době se 

začíná tvořit model neustále se odehrávajícího, mobilního zpravodajství. Největší 

hodnotou bylo jet a získat informace ,,tam venku” a přinášet je publiku v co nejkratším 

čase, ideálně přinášet živé vstupy přímo z místa činu či události. To bylo výhodou 

 KOVACH, Bill. ROSENSTIEL, Tom. Blur: How To Know What’s True in the Age of 132

Information Overload. New York: Bloomsbury, 2010. S. 36.

 Ibidem, s. 37.133
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nových technologií, na druhou stranu to s sebou přineslo nevýhodu kladení menšího 

důrazu na ověřování informací a jejich filtraci před odvysíláním.   134

 Spoluzakladatel CNN, Ted Turner, měl jasný cíl: vytvořit televizní kanál 

založený na ,,real-time” vysílání, aby diváci nemuseli čekat na večerní zprávy nebo na 

noviny druhý den ráno. Obchodní výhoda je jasná, nicméně to, že CNN vysílá non-stop 

a živě, také znamená 1 440 minut, které je potřeba naplnit každý den. To s sebou 

logicky nese potřebu více informací a méně času na jejich ověřování. 

 Nový model má také své zárodky v ekonomice - zpravodajské agentury 

rozšiřující se na nové platformy s omezeným rozpočtem měly méně zdrojů na lidi 

ověřující fakta. V roce 2008 například the Washington Post zavedl tzv. pravidlo dvou 

dotyků (“two-touch rule”), které přikazovalo, že mezi vytvořením a publikováním každé 

zprávy se jí smí dotknout pouze dvakrát - jakékoliv další úpravy by byly příliš nákladné 

a zpomalovaly by proces.  V tomto modelu je hvězdou technologie, ne žurnalista.   135 136

 Kultura momentálnosti, jak ji Kovach s Rosenstielem nazývají, také změnila roli 

novinářů, lidí, kteří zpravodajství tvoří, a jejich zdrojů, které zpravodajstvím pokrývají. 

Novinářům ve vysílání v reálném čase silně ubyla moc věci ovlivnit, naopak zdrojům 

moc přibyla, jelikož v podstatě mohou říct do vysílání cokoliv bez toho, aby tato 

informace byla předem ověřena. Objevuje se zde zásadní rozdíl mezi živým 

rozhovorem a rozhovorem ze záznamu, rozdíl mezi živými tiskovými konferencemi a 

těmi ze záznamu, kdy žurnalista může použít pouze ty citace a záběry, které jsou 

relevantní.  137

 Ať je publikum jakkoliv skeptické vůči schopnosti žurnalistů vybírat a přinášet 

relevantní obsah, ve formě tvrdící žurnalistiky se o to zpravodajské organizace kladoucí 

hlavní důraz na živé vysílání ani nesnaží - jen pasivně předávají informace. Proto musí 

tuto dovednost - aktivní filraci a ověřování faktů - adoptovat publikum a dodávat si  

samo relevanci k informacím, které tato forma zpravodajství tvrdí. 

 KOVACH, Bill. ROSENSTIEL, Tom. Blur: How To Know What’s True in the Age of 134

Information Overload. New York: Bloomsbury, 2010. S.  38.
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4. 3. Žurnalistika ujišťovací 

!
 Žurnalistika ujišťovací budí dojem, že dává informacím řád, dává jim smysl, 

pomáhá pochopit, co znamenají. Žurnalisté pracující v tomto modelu mají v podstatě 

stejný cíl jako žurnalisté pracující v názorovém modelu ověřovacím: inspirovat občany 

k zamyšlení. Kořeny jejich práce stojí na argumentech podpírajících názor, který 

prezentují. To je na míle vzdálené jejich kolegům z čistého infotainmentového 

průmyslu, kterým jde hlavně o zisk. Nicméně i v žurnalistice tvrdící je očividný záměr - 

jejich zpravodajství je silně ideologické a často demagogické. A tak to, co nabízejí 

publiku jako fakt, často sklouzává spíše na rovinu propagandistickou, přesvědčovací a 

manipulativní.  

 Ověřování informací není jejich primární záměr. Stejně tak tento model není 

pasivní jako žurnalistika tvrdící. Je založen na uzákonění předsudků svého publika, na 

upevňování jejích představ, čímž získává loajalitu, která se převádí do příjmů z reklamy. 

To dnešní model ujišťovací žurnalistiky odlišuje od jeho počátků v 18. a 19. století, kdy 

byly noviny ovládány politickými stranami. Tehdy byl jejich cíl získání politické 

podpory, šíření myšlenek a ovlivňování veřejného mínění. Dnes ujišťovací žurnalistika 

funguje v komerčním rámci.  138

 Základním rysem žurnalistiky ujišťovací je tak aktivní filtrace informací, 

vybírání ,,třešniček na dortu,” které se jim hodí do ujišťovacího informačního rámce. V 

roce 2002 a 2003 například Bushova administrativa fungovala v domnění, že má Irák 

zbraně hromadného ničení. V politické atmosféře podpory vstupu USA do války, 

většinový tisk proti těmto tvrzením nevystupoval ani nekladl otázky. Pravda o zbraních 

hromadného ničení v Iráku se ukázala dlouho poté, co se změnilo politické vnímání 

pravdy.  139

!
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4. 4. Žurnalistika zájmových skupin 

!
 Jak začalo ubývat tradičních redakcí, politické zájmy musely najít jiné cestičky k 

ovlivňování veřejného mínění. Zájmové skupiny velmi rychle poznaly, že v dnešní době 

mohou samy žurnalistický obsah vytvářet, kontrolovat, z čeho se skládá, a poslat ho do 

světa, kde se rozšíří díky masovým médiím.  Používání nepůvodního obsahu má opět 140

kořeny v ekonomických problémech redakcí, které si již nemohly dovolit pokrývat 

každé téma svými vlastními zdroji. Internet tak technicky umožnil něco, co bylo jednak 

ekonomicky nezbytné, zároveň však i publikem vyžadované. 

 Do tohoto nového měřítka přišli jak občané nabízející obsah z jejich vlastních 

blogů, tak komunitní zpravodajské stránky - tzv. občanská žurnalistika. V rozporu s tím, 

co si většina lidí myslí, blogování není samo o sobě modelem žurnalistiky s jasně 

danými normami a cíli. Blogování se nedá popsat setem žurnalistických norem a 

nespadá ani do jednoho z výše nastíněných modelů. Jedná se pouze o formu, která může 

jít napříč modely.  141

 Na druhou stranu tohle prostředí přilákalo i politicky zájmové skupiny, jejichž 

primární záměr není vytvářet žurnalistický obsah, ale ovlivňovat politické výstupy. 

Jelikož formování veřejného mínění je kritická prvkem v dosažení vlastních politických 

cílů.  Právě tenhle nový model žurnalistiky zájmových skupin velmi často nesplňuje 142

standardy celkového pokrytí zprávy, jelikož komplexní a přesné zmapovaní události 

není jeho cílem. Tím je politické přesvědčování.  Cílové publikum by si tak mělo 143

všímat záměrů, které se v tomto modelu žurnalistiky objevují a dávat si pozor, aby ho 

nezaměňovalo za ověřené komplexní informace. 

!
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4. 5. Žurnalistika shromažďovací 

!
 Studie z roku 2006 ukázala, že pouze tři z 24 webových stránek tradičních 

dominantních zpravodajských organizací nabízely přesměrování na vnější obsah, tedy 

na obsah na jiných webových stránkách. O rok později tak činila již polovina. V roce 

2009 jste přišli na online článek New York Times, který linkoval na článek Washington 

Post pokrývající stejné téma.  I ty nejtradičnější zpravodajské organizace tak začaly 144

svému publiku nabízet nejen svůj původní, ale i převzatý obsah. 

 Část této změny je zapříčiněna ekonomickými problémy, část změnou v chápání 

žurnalistiky v modelu shromažďovacím. V dnešní době se jedná o jeden z 

nejdůležitějších a nejvíce rozvíjených modelů žurnalistiky, který nestaví pouze na 

produkci vlastních originálních obsahů, ale spojuje a organizuje informace již existující. 

Koneckonců shromažďování informací na jedno místo by mělo být úkolem 145

žurnalistiky. Proto žurnalistika shromažďovací není klasickým modelem jako ty v 

předchozích podkapitolách - může totiž obsahovat různý typ obsahu napříč těmito 

modely. Uvádět ho v tomto výčku je ale více než relevantní, neboť je naprosto zásadní, 

co se rozhodne shromažďovat, co přejít, co doporučit - třídit obsah znamená ho 

normativně hodnotit. Proto ten, kdo chce dobře třídit, musí znát dobře ostatní modely.  146

A to platí jak pro tvůrce zpravodajských obsahů, tak pro jejich publikum, které je díky 

novým technologiím svým vlastním agregátorem informací. 

 Nová média jsou nejen zábavou, ale zároveň jedním z hlavních agregátorů 

informací v dnešní době. Diskuse, které jsme kdysi vedli u snídaně s rodinou, se 

najednou objevují celý den s přáteli i s neznámými uživateli, ať už e-maily, které 

rozesíláme, doporučením článků a dalších obsahů, které sdílíme na sociálních sítích, 

nebo účastí v diskusních fórech. 

!
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4. 6. Smysluplné zpravodajství 

!
 Základním východiskem v práci s žurnalistickým textem je tedy rozpoznání 

toho, s jakým žurnalistickým modelem má publikum tu čest. Z toho se odvíjí způsob 

filtrace a ověřování faktů.  

 V zásadě je to jednoduché - základní myšlenka žurnalistiky se odvíjí od šesti 

otázek, na které by zpráva měla vždy odpovídat: kdo, co, kdy, kde, proč a jak. Pak je 

podle tradičních teorií zpráva úplná, tedy kompletní. Zároveň samozřejmě musí 

obsahovat dostatek důkazů, a pokud v nich existují nějaké mezery, dostatek upřímnosti 

k tomu na ně upozornit, ne se je naopak snažit zakrýt. Touto upřímností totiž nechávají 

publiku dostatek prostoru k tomu, aby samo nahlédlo na informace a porozumělo tak 

tomu, proč jim důvěřovat, a proč nikoliv. V dnešní době, kdy jsme vlastními editory se 

totiž jedná o tenkou hranici mezi poznáním toho, co je důvěryhodné, a prostou (slepou) 

důvěrou.   147

 Jsme ve fázi, kdy dokážeme pochopit, že některé informace ještě nejsou 

ověřené, jsou nejisté, nebo se čeká na oficální vyjádření - potřebujeme ale 

transparentnost těchto sdělení, abychom věděli, jak s informacemi nakládat.  148

Transparentnost, která byla vždy součástí hledání pravd, je dneska vlastním principem - 

je základním kamenem toho, aby byla postmoderní žurnalistika považována za 

věrohodnou.  Nejlepší způsob, jak přesvědčit dnešní publikum, aby vám věřilo, je tak 149

přesně ukázat vaši práci, nabídnout důkazy, kterými ji podložíte, a vysvětlit, jak jste k 

nim přišli.  Pokud občané vidí, jak je práce žurnalistů tvořena, jak jsou jejich redakce 150
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financovány a zda je někdo v pozici ovlivňující editory a reportéry, mohou objektivně 

posoudit hodnotu zpravodajství.  151

 Kovach s Rosenstielem naznačují, že taková zpráva je ale stále nekompletní, 

jelikož nenadhazuje další otázky vyplývající z dané situace. Správná zpráva by ve vás 

měla vyvolat otázky, na které by se ale sama měla snažit odpovědět. Zpráva, která tyto 

otázky postrádá podle nich není kompletní, neboť žurnalistika by měla vznášet dotazy a 

pomocí nich vyšetřovat. Jejím cílem je koneckonců úvaha o veřejném životě a datová 

žurnalistika, která je více dialogem než lekcí, by se podle nich měla ptát ještě mnohem 

více.  A nabízet i alternativní výklad a vysvětlení daných faktů.  152 153

 Proto se objevuje pojem smyslupného zpravodajství,  které nepopisuje jen, co 154

bylo řečeno, ale zároveň analyzuje, jak to, co bylo řečeno, zapadá do toho, co již bylo 

řečeno předtím, a možná nabídne i zprávu o tom, proč to bylo řečeno zrovna těmito 

slovy, nebo proč bylo změněno stanovisko. Smysluplné zpravodajství tak přidává další 

fakta, a tak prohlubuje povědomí a chápání nějaké události. 

 Nejdůležitější dovedností je ale stále orientace ve zdrojích. Kdo nebo co je zdroj 

a proč bychom mu měli věřit? Tento proces začíná u identifikace zdroje a pochopení 

jeho motivací. Pak se ještě musíme zaměřit na důkazy, které zdroj přináší, aby obhájil 

své tvrzení, a zároveň jak osoba přinášející zprávu založenou na tomto zdroji prověřila 

jeho důkazy, či jak prověřila jeho důvěryhodnost. 

  

4. 7. Závěr 

!
 Ve výsledku není orientace ve světě informací vůbec jednoduchá, a kdyby měl 

člověk ověřovat všechny zdroje, které mu média předkládají, nedělal by nic jiného. 
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Není se tedy čemu divit, že z ověřování je spíše neověřování. Proto se následující 

kapitola bude zabývat tím, proč se k veřejnosti dostává tolik neověřených zpráv a co 

můžou takové ,,novinářské kachny” způsobit, to vše na praktickém příkladu profitování 

z morální paniky způsobené kauzou z Břeclavi z roku 2012. 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!
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5. Neověřování 
!
 Tvůrci mediálních obsahů jsou v datové době nuceni produkovat mnohem více 

informací v mnohem kratším čase a při mnohem menším počtu lidských zdrojů, a proto 

je pravděpodobnost jejich chyb mnohem vyšší. Pokud v procesu ověřování informací 

nebude publikum hrát svoji klíčovou aktivní roli a bude dále slepě věřit publikovaným 

informacím, bude to mít zásadní dopad nejen na věrohodnost zpravodajství datové 

žurnalistiky ve chvíli, kdy se dané chyby odhalí, ale i na sociální realitu, kterou 

nahlížíme skrz tu mediální.  

 Tato kapitola se proto zabývá jak fenoménem publikování falešných zpráv, tak 

záměrnou manipulativní prezentací událostí, které vytváří či přiživují ve společnosti 

morální paniku, ze které média vytěžují svoji popularitu. Dané charakteristiky a dopady 

ukazuje mediální analýzou kauzy z Břeclavi z roku 2012. 

!
 Podle jednoho z největších průzkumů v nedávné době v USA se ukázalo, že 

skoro polovina všech zpráv regionálních novin obsahuje faktické chyby. Ve chvíli, kdy 

48 % článků regionálních novin v USA obsahuje faktické chyby, co to znamená pro 

online žurnalistiku publikující zprávy 24/7 s klesajícím počtem lidských zdrojů?  Mají 155

dnešní online novináři jinou mentalitu počítající s tzv. dočasnými pravdami, které se 

kdykoliv mohou nahradit za jiné, pokud přijde nová, aktuálnější informace? 

 V dnešním online světě, kdy se každá informace může virálně rozšířit během pár 

sekund, by se měl klást ještě větší důraz na ověřování informací před jejím vypuštěním. 

Opak je ale pravdou - když jde zpráva online, je to často teprve začátek novinářské 

práce. Díky non-stop servisu a pravidlu ,,online jako první” se od novinářů očekává co 

nejrychlejší publikování zpráv, které se ověřují až během následujících hodin, a je k 

nim přidáváno více informací, které je zpřesní, nebo nakonec i vyvrátí. ,,Žádná zpráva z 

internetu ale nezmizí jako včerejší tištěná edice z ulic,”  a mezitím, co novináři 156
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pracují na ověření informace, která je už dávno online, lidé důvěřující médiím ji již 

dávno považují za pravdivou. 

 Na druhou stranu vymazání zpráv, které se ukázaly nepravdivými, bez toho, aniž 

byste o tom informovali, abyste neohrozili vlastní značku, je vysoce netransparentní 

způsob, jak situaci řešit a jak zlepšovat jméno žurnalistice. Naopak, otevřené přiznání 

chyby je způsobem, jak budovat důvěryhodný vztah s publikem.  157

 Nepřesnosti nabourávají důvěru v média: jen 29 % Američanů tvrdí, že média 

podávají informace přesně, 63 % je vidí jako nepřesné.  Nejen že se tak žurnalistika 158

vzdaluje veřejnosti, ale hlavně ničí svoji vlastní ,,značku.” Kontroverzní falešné zprávy 

totiž ohrožují samotnou legitimitu žurnalistiky víc než cokoliv jiného. Nedodržují 

pomyslnou smlouvu mezi novináři a občany, kteří věří ve věrohodnost poskytovaných 

informací, a tím je ona věrohodnost narušována.  Přitom korektury ani editorské 159

poznámky nejsou tak nákladné, aby jejich absence poškozovala dobré jméno novinářské 

práce a narušovala důvěru v žurnalistiku jako takovou. ,,Pokud je největší prohřešek 

studenta plagiátorství, pak je největší prohřešek žurnalistiky vymýšlení událostí, šíření 

lží a zavádějících informací s privilegovaným statutem novináře, díky kterému jim 

ostatní věří.”  Protože ve chvíli, kdy novinář úspěšně přesvědčí veřejnost o tom, že co 160

popisuje, je pravda, přetvoří interpretaci v pravdu - v realitu, na jejíž základě může 

veřejnost začít jednat. 

!
5. 1. Novinářské kachny 

!
 Žurnalistika jako taková se svým privilegovaným statutem ,,strážce pravdy” má 

velký potenciál být úspěšná v klamání veřejnosti. Snaží se totiž neustále přesvědčovat 
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publikum, že jí prezentovaná fakta jsou pravda. Proto prezentuje sociální realitu v 

autoritativním jazyce, který nenechává prostor pochybnostem.  161

 Studie úspěšnosti nepravdivých příběhů oproti těm pravdivým ukazuje jasný 

posun žurnalistiky z deskriptivního diskurzu do diskurzu performativního.  162

Novinářské kachny, nepradivé, klamavé a zavádějící příběhy desinterpretující realitu, 

jsou výsledkem kombinace zdrojů, které mají své vlastní záměry, a žurnalisty lačnícího 

po skvělém příběhu, a v důsledku toho následující zdroje, které se mu do něj hodí.  163

Žurnalistické ,,kachny,” jsou často velmi přesvědčivé a snadno uvěřitelné, tudíž jim 

alespoň na chvíli veřejnost propadne. Životní cyklus těchto příběhů se dá rozdělit do tří 

stádií. První stádium je publikování nepravdivé zprávy, která způsobí rozruch. Ve 

druhém stádiu je pravdivost této zpávy zpochybněna. Ve třetím stádiu musí dát dané 

médium na vědomí, že zpráva byla falešná a nastává proces opravy.  I přes tento 164

proces nápravy jsou však často novinářské kachny většinovou veřejností dále vnímány 

jako pravdivé, neboť jednak zapadají velmi dobře do žurnalistického paradigmatu a 

zároveň velmi často vyvěrají z citlivých témat, která se ve společnosti odehrávají a 

podávají tak ujištění veřejnosti, že to, co si již dlouho myslela, je pravda. 

  

5. 2. Morální panika 

!
 Novinářské kachny jako absolutně smyšlené příběhy nemají v dnešní době 

dostupných informací na jeden klik příliš šanci na úspěch. Větším nebezpečím se proto 

stává způsob prezentace informací, která může mít mnohem větší dopad na veřejné 

mínění a na chování společnosti než vypuštění snadno prokazatelných ,,lži.” Jde o 

vědomou manipulaci informací směrem, který je tvůrcům mediálních obsahů libo. A to 
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je v dnešním byznys modelu snaha přilákání co největšího počtu čtenářů, kteří vám 

zůstanou i nadále věrni. V praxi se jedná o manipulaci události směrem, ve kterém 

upevníte názor, který již ve společnosti z větší či menší části existuje, a pak ho stačí jen  

dále přiživovat. Jinými slovy vířit morální paniku ve společnosti. 

 Samotný termín morální paniky naznačuje, že sociální reakce je neúměrná vůči 

aktuální závažnosti události.  Reakce společnosti na danou informaci je tak přehnaná, 165

iracionální a neoprávněná. Termín morální panika popisuje společenskou reakci, jež je 

založená na falešném nebo přehnaném dojmu z toho, že chování nebo vliv určitého jevu 

je nebezpečný a představuje hrozbu pro společnost.   166

 Morální panika, dříve fungující na lokální úrovni šíříc se prostřednictvím drbů, 

má v mediálním světě mnohem silnější podhoubí a právě díky masovým a dnes již 

digitálním médiím se šíří za hranice svého lokálního vzniku. Média jsou tak dle Cohena 

nejefektivnějším tvůrcem a přenašečem morální paniky ve společnosti. Média totiž z 

morálních panik těží. Senzace, které vytváří, lákají a baví čtenáře, a tak média vytváří 

další zprávy o tom, jak kauza pokračuje, a tím prodávají noviny.  167

 Dle Cohena má případ morální paniky svůj klasický průběh a zprávy šířící, nebo 

se přiživující morální panikou mají stejný formát, který obsahuje těchto 10 

charakteristik: přehnanost, prchavost, produkce sdělení s vysokým emočním 

potenciálem, ohrožení společensky uznávané hodnoty, veřejný nepřítel, strážce 

morálky, veřejné mínění, predikce, vyjádřování sociálních elit a difuze represivních 

složek.  168

 Co se může stát, pokud média rezignují na svůj střízlivě objektivní postoj a píší 

titulky podle toho, které nejvíc prodávají, se pokusím ukázat na kauze z Břeclavi z roku 

2012, na jejímž základě došlo k masivní kritice přístupu médií a k diskusím nad 

 COHEN, S., Folk Devils and Moral Panics: The Cretaion of the Mods and Rockers. 165

Abingdon: Routledge, 2011. 

 JIRKŮ, Kamila. Koncept morální paniky a břeclavská kauza 2012. Plzeň, 2013. Diplomová 166

práce (Mgr.) Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta filozofická. Katedra antopologie. Vedoucí 
diplomové práce Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., s. 17. 

 Ibidem, s. 22.167

 Ibidem, s. 29.168
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žurnalistikou jako takovou, a která je dle následujícího výzkumu exemplárním 

příkladem přiživování se na morální panice ve společnosti za účelem zisku. 

!
5. 3. Mediální analýza kauzy z Břeclavi 

!
 V pondělí 16. 4. 2012 se objevila zpráva, že byl v Břeclavi napaden patnáctiletý 

Petr, který byl s vážnými zraněními převezen do nemocnice. Následovala mediální 

masáž vycházející čistě z chlapcovy výpovědi, další oficiální zdroje zatím nemohly 

podat žádné informace. Dle chlapcovy výpovědi, kterou česká média převzala, byl 

minimálně jeden z útočníků Rom a napadli ho bezdůvodně, protože neměl cigaretu. 

Chlapec přišel o ledvinu a v Břeclavi se týden na to uskutečnila řada demonstrací proti 

Romům, včetně demonstrace Dělnické mládeže - odnože radikální Dělnické strany 

sociální spravedlnosti - na kterou dorazilo přes 2 000 lidí. Ve společnosti se také zvedla 

vlna solidarity a začaly se pořádat různé finanční sbírky na Petrovu podporu (z koncertu 

Michala Davida si napadený chlapec odnesl šek na 100 000 Kč).  

 O necelý měsíc od události se ukázalo, že si patnáctiletý Petr útok vymyslel, že 

si zranění způsobil sám pádem ze zábradlí, na kterém chtěl předvádět akrobatické cviky. 

 Start kauzy shnul již 25. 4. 2012 Marek Švehla ve svém článku Strach nad 

městem: ,,Brutální útok v Břeclavi zatím řekl víc o médiích než o Romech. Až jednou 

budou naši potomci zkoumat, jak v Česku v roce 2012 vznikaly protiromské bouře, měli 

by si nalistovat (nebo spíš naklikat) noviny z minulého týdne. Ten totiž názorně ukázal, 

jak velkou měrou se na dění podílejí česká média, především ta internetová.”  169

 V pondělí 16. 4. 2012 informovaly servery iDnes.cz a Novinky.cz s odvoláním 

na Policii ČR o tom, že v Břeclavi patnáctiletého Petra brutálně zbili tři neznámí 

pachatelé. Zároveň dodávají, že podle chlapcovy matky to byly tři Romové. V úterý 17. 

4. 2012 již stejné servery informují o tom, že chlapce zbili tři Romové. Ve středu 18. 4. 

2012 stejné servery podávají zprávy o tom, že napadení chlapce třemi Romy 

vzbudilo ,,bouřlivé reakce,” že to v Břeclavi ,,vře” a že se chystá pochod pravicových 

 ŠVEHLA, Marek. Strach nad městem. Respekt [týdeník]. Vydáno dne: 22. 4. 2012 [citováno 169

dne: 26. 5. 2014]. Dostupné z www: http://respekt.ihned.cz/c1-55533050-strach-nad-mestem

http://respekt.ihned.cz/c1-55533050-strach-nad-mestem
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radikálů. Ve čtvrtek 19. 4. 2012 iDnes.cz tvrdí, že má Břeclav z pochodu radikálů 

strach. Už přitom nepíší, že chlapce napadli Romové, ale pravděpodobně Romové. 

Přitom stále existuje jen jeden jediný zdroj - patnáctiletý Petr, který převyprávěl událost 

své matce a vyšetřovatelům. ,,Zřejmě nebude náhoda, že nejvíc vidíme tuhle redakční 

politiku u internetových médií, která podléhají kouzlu snadno měřitelné četnosti kliknutí 

a početné účasti v diskusích. Důvod je jasný: texty s titulky o romských kapsářích nebo 

násilnících v Česku zaručeně bodují. Velký problém však nastane, když tyhle „body“ s 

převahou vítězí nad profesionalitou, seriózností nebo i obyčejnou slušností.”    170

 Dle Miroslava Kováče spíš než Romové surově zmlátila Petra média, neboť 

jsou ,,v podstatě pouhým nástrojem k vytváření zisku pro jejich majitele. To je docela 

pádný důvod k tomu, aby redaktoři rezignovali na objektivitu či pravdivost popisované 

události.”  171

  

 Následující výzkum se na kauzu z Břeclavi podívá optikou morální paniky a 

pokusí se na její analýze ukázat chrakteristiky a důsledky podobných mediálních 

událostí na společnost. 

!
5. 3. 1. Metodologie 

!
 Metodou výzkumu je analýza mediálních obsahů v době od 15. 4. 2012 do 30. 6. 

2012 v nejvýznamnějších celostátních denících (MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské 

noviny, Právo, Blesk), v celostátní televizi (TV NOVA, ČT, Prima) a v celostátním 

rozhlase (Český Rozhlas), a to včetně jejich internetových mutací (iDnes.cz, 

Lidovky.cz, iHned.cz, Novinky.cz, Bleskove.cz). Zdrojem výše zmíněných mediálních 

obsahů je Anopress IT. 

 ŠVEHLA, Marek. Strach nad městem. Respekt [týdeník]. Vydáno dne: 22. 4. 2012 [citováno 170

dne: 26. 5. 2014]. Dostupné z www: http://respekt.ihned.cz/c1-55533050-strach-nad-mestem

 KOVÁČ, Miroslav. Patnáctiletého Petra z Břeclavi surově zmlátila média. Respekt [týdeník]. 171

Vydáno dne: 24. 5. 2012 [citováno dne: 26. 5. 2014]. Dostupné z www:  http://respekt.ihned.cz/
c1-55920270-patnactileteho-petra-z-breclavi-surove-zmlatila-media

http://respekt.ihned.cz/c1-55533050-strach-nad-mestem
http://respekt.ihned.cz/c1-55920270-patnactileteho-petra-z-breclavi-surove-zmlatila-media
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 Mediální obsahy týkající se kauzy z Břeclavi budu analyzovat na základě deseti 

indikátorů zmíněných v kapitole 4. 2., a tím se pokusím ukázat, že se jednalo o 

přiživování médií na morální panice, a ukázat, jaké může mít takové jednání důsledky 

nejen na sociální realitu, ale i na věrohodnost médií. 

!
5. 3. 2. Vlastní výzkum 

!
1) Přehnanost 

  

 Přehnanost jako nepoměr mezi spouštěčem morální paniky a mezi její reálnou 

podobou, je její základní charakteristikou. Pro analýzu relevance publikovaných 

informací, nebo naopak jejich přehnané prezentace poslouží podrobnější pohled na 

titulky.  

 Již 16. 4. 2012 mluví TV Nova o tom, že ,,brutální útok na patnáctiletého 

chlapce vyšetřuje policie v Břeclavi” a její redaktor Josef Svoboda dodává: ,,Záhadou je 

i samotný důvod útoku. Vypadá to, že agresoři napadli chlapce jen tak pro zábavu.” I 

moderátor ČT Petr Malý spekuluje o důvodu útoku: ,,Agresoři po chlapci údajně chtěli 

cigaretu, a když ji neměl, brutálně ho napadli.” 

 17. 4. 2014 informovala tištěná média na titulních stranách, že ,,po brutálním 

napadení Romů přišel chlapec o ledvinu” (Právo), že ,,hocha v Břeclavi brutálně zbili 

tři muži” (MF Dnes), že ,,němel cigaretu, přišel o ledvinu” (Blesk) a Český rozhlas 

dodává, že došlo ke ,,zřízení speciálního vyšetřovacího týmu k šetření útoku chlapce v 

Břeclavi” (Český rozhlas Brno). 

 18. 4. 2012 již deník Právo informuje o tom, že je ,,Břeclav ve varu,” a ptá se 

hlasem volajících lidí ,,jak dlouho se ještě budeme bát v ulicích?” a MF Dnes dodává, 

že se ,,Břeclav bojí rasových bouří.” Bulvární deník Blesk samozřejmě nezůstává 

pozadu s titulkem: ,,Město teroruzijí smečky cikánů!” 

 19. 4. 2012 již média informují o tom, že ,,hned tři skupiny chystají protest za 

zbitého chlapce” (MF Dnes) a již další den 20. 4. 2012 informaci konkretizují 

titulkem: ,,Tisíce lidí se chtějí v Břeclavi připojit k pochodu extremistů” (MF Dnes).  
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 23. 4. 2012 popisují titulky pochod tak, že ,,útoku na Romy bránili v Břeclavi 

těžkooděnci” (MF Dnes), přestože druhý den 24. 4. 2012 informuje MF Dnes na titulní 

straně, že ,,pachatelé útoku na hocha z Břeclavi stále unikají,” a tudíž nikdo ještě neví, 

zda šlo skutečně o Romy. 

 Tak byl první týden kauzy shrnut titulky nesledovanějších médií, přestože jediná 

potvrzená informace byla, že v nemocnici leží patnáctiletý chlapec, kterého údajně v 

Břeclavi někdo napadl a on přišel o ledvinu. Již první den však média o události 

informovala tak přehnaně, že ovlivnila následující dění. Z analýzy titulků tedy vyplývá, 

že kauza z Břeclavi splňuje první charakteristiku morální paniky - a to je její 

přehnanost. 

!
2) Prchavost 

  

 Pro morální paniku je typické, že je velmi silná na začátku kauzy a má rychlý 

konec. Následující grafy (příloha č. 1, 2, 3, 4) sledují vývoj frekvence výskytu 

informací týkající se břeclavské kauzy v období od 16. 4. 2012, kdy se stal údajný útok, 

do 23. 4. 2012, kdy se odhalilo, že si chlapec vše vymyslel - tedy start a konec celého 

případu. Příloha č. 5 pak vyjadřuje frekvenci výskytu dozvuků kauzy z Břeclavi v 

období od 24. 5. 2012 do konce zkoumaného období 30. 6. 2012: 

!
Příloha č. 1: Frekvence tisk (graf) 

!
!
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Příloha č. 2: Frekvence televize (graf) 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Příloha č. 3: Frekvence Český rozhlas (graf) 
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Příloha č. 4: Frekvence celkem (graf) 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Příloha č. 5: Frekvence dozvuků celkem (graf) 

!
!
!
  

!
!
!
!
!
!
!
!

!
 Z uvedených grafů vyplývá, že  mediální pokrytí bylo nejsilnější na začátku a na 

konci celé kauzy. V mezidobí se naopak věnovalo kauze jen málo médií. Dozvuky 

kauzy jsou ve srovnání s jejím startem v médiích pokryty velmi málo: za první týden se 
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informace o útoku objevila v médiích celkem 78krát, po jejím konci v období 24. 4. 

2012 do 30. 6. 2012, tedy ve čtyříkrát delším časovém úseku pouze 26krát.  

 Kauza z Břeclavi tak splňuje ukazatel prchavosti morální paniky, která vznikne 

prudce, rychle se zintenzivňuje a ještě rychleji mizí. 

!
3) Vysoké emoční zabarvení 

!
 Z následujících příkladů vyplývá, že média informovala o události naprosto 

černobíle a emočně zabarveně. Na jedné straně ,,na nemocničním lůžku břeclavské 

nemocnice leží vyčerpaný, modrooký, patnáctiletý kluk” (MF Dnes, 18. 4. 2012), 

který ,,cítí smutek, mohl ale přijít o život” (MF Dnes, 18. 4. 2012), na straně druhé ,,tři 

romští agresoři, kteří po něm chtěli kuřivo. Když cigaretu od nekuřáka nedostali, 

brutálně ho zbili a utekli” (Blesk, 17. 4. 2011). Ze ,,zbitého” chlapce je dělán mučedník, 

který již nikdy nebude moct kvůli ztracené ledvině sportovat, ale který to bere statečně a 

který vzkazuje veřejnosti, že ,,ne každý Rom je špatný” a ,,prosí: Pochodujte! Ale v 

klidu!” (Blesk, 21. 4. 2012). Jedním z hlavních témat, kterým se média v průběhu kauzy 

věnovala bylo také to, že ,,napadenému chlapci z Břeclavi je líp, brzy půjde domů” (MF 

Dnes, 28. 4. 2012) a že ,,ledvinu mu chce dát máma!” (Blesk (26. 4. 2012). 

 Média popisovala událost z Břeclavi se silným emočním zabarvením, a proto i v 

tomto bodě splňuje kauza charakteristiky morální paniky. 

!
4) Veřejný nepřítel 

!
 S výše popsaným černobílým prezentováním události, souvisí i chrakteristika 

přítomnosti veřejného nepřítele. Příběh je zasazován do morálního rámce, kde proti 

sobě vystupuje dobro proti zlu. V roli veřejného nepřítele naprosto jasně v kauze z 

Břeclavi vystupují Romové. Již 16. 4. 2012 reportér TV Nova Josef Svoboda říká: ,,Já 

jsem hovořil s místními a opravdu musím potvrdit, že ta atmosféra tam začíná 

houstnout. Policie už delší dobu potvrzuje nějaké problémy. Ale vypadá to, že v tuto 

chvíli to znamenalo poslední kapku i pro ty, kteří dosud hledali různé kompromisy.” 

 17. 4. 2012 deník Právo píše na své titulní straně, že ,,necelé dva roky poté, co 
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Romové v Břeclavi bezdůvodně brutálně zmlátili devětadvacetiletého muže, došlo v 

neděli večer ve městě k dalšímu incidentu” a že ,,patnáctiletý chlapec je další obětí 

řádění Romů, které bezdůvodný útok navždy změnil život. O dva roky dříve dopadl 

podobně devětadvacetiletý muž.” MF Dnes je sice střízlivější, co se podoby pachatelů 

týče, uvádí pouze, že šlo o tři muže, hned v další větě ale cituje Petrovu matku: ,,Přišli k 

němu tři romští občané a chtěli po něm cigaretu.“ Stejně tak MF Dnes připomíná, že ,,v 

Břeclavi přitom nejde o první podobný případ násilí za poslední roky. V září 2010 

shodili ze schodů kulturního domu Delta v Břeclavi dva romští mladíci muže a na zemi 

ho brutálně zkopali. Jeden z útočníků dokonce napadenému opakovaně dupal po hlavě” 

(MF Dnes, 18. 4. 2012). 

 Média se tak nezabývají jen tímto údajným napadením, ale kladou důraz na 

kriminalitu Romů obecně. Tím vytvářejí veřejného nepřítele, proti kterému se může 

jejich publikum vymezit, proti kterému se může spojit. I v tomto bodě kauza z Břeclavi 

splňuje charakteristiku morální paniky. 

!!
5) Strážce morálky 

!
 Tzv. strážce morálky hraje v procesu morálních panik velmi důležitou roli, 

neboť funguje jako spouštěč a zároveň zesilovač a urychlovač nárůstu morálních panik. 

Jedná se o jednotlivce, či skupiny, kteří věří, že současná opatření nejsou dostatečná a 

bojují za jejich změnu.  Přestože klasický strážce morálky většinou nevystupuje v 172

samotném příběhu, v případě kauzy z Břeclavi se dá považovat za strážce morálky 

Petrova matka.  

 Již 17. 4. 2012 TV Nova přináší reportáž s matkou chlapce, která by ,,chtěla mít 

jistotu, že syn, až se zotaví z toho, co se stalo, jak fyzicky, tak psychicky, že ho 

nenapadnou zase a nepřijde o druhou ledvinu.“  

 V Břeclavském deníku dne 18. 4. 2012 se zase píše: ,,Matka patnáctiletého 

chlapce z Břeclavi, který po útoku trojice násilníků přišel o ledvinu, vyzývá poslance k 

zamyšlení. Vysokoškolsky vzdělaná soudní překladatelka Oksana Zhyvachivska, rodačka 

 COHEN, S., Folk Devils and Moral Panics: The Cretaion of the Mods and Rockers. 172

Abingdon: Routledge, 2011. 



2  60
  

z Ukrajiny, už se nechce bát o své děti,” a článek pokračuje citací: „Hlavní chybu vidím 

v systému, nemyslím si, že to spraví policie nebo jeden člověk, zamyslet by se měli 

poslanci. Jestli se to dá ukočírovat v jiných státech, proč ne tady? V České republice žiji 

dvanáct let, poctivě tu platím daně, snažím se slušně vychovávat své děti a teď musím žít 

s pocitem, že útočníci budou i z mých daní dál pobírat sociální dávky. Kde je 

spravedlnost?“ (Břeclavský deník, 18. 4. 2012).  

 Matka patnáctiletého chlapce tak hraje roli strážce morálky, který upozorňuje a 

bojuje za společensky uznávanou hodnotu - bezpečnost našich dětí a zneužívání 

sociálních dávek, a tak kauza z Břeclavi i v tomto bodě splňuje charakteristiku morální 

paniky. 

!
6) Ohrožení společenský uznávané hodnoty 

!
 Jak již bylo řečeno, společensky uznávaná hodnota, kterou kauza z Břeclavi 

ohrožovala, byla bezpečnost ,,našich” dětí. TV Nova se již 16. 4. 2012 ptala svých 

diváků: ,,Jak je možné, že v 8 hodin večer, navíc v samotném centru Břeclavi u 

nákupního centra, kudy procházejí stovky lidí, někdo málem ubije patnáctiletého 

chlapce? Odpověď hledá celá Břeclav. Podle napadeného byli útočníci romské 

národnosti.”  

 Tato hodnota byla tedy dokázána v předchozí části, a tak i tuto charakteristiku 

morální paniky kauza z Břeclavi splňuje. 

!
7) Veřejné mínění 

!
 Zvýšená míra obav v širších vrstvách obyvatelstva ukazovaná na ,,hlasu z lidu” 

je další ze základních charakteristik morální paniky. TV Nova nabízí vyjádření lidu již 

17. 4. 2012, kdy jeden z oslovených říká: ,,Katastrofa, mělo by se s tím něco dělat, je to 

hrozné,” druhý povídá: ,,To je konec, to aby se člověk bál v poledne chodit ven a ne 

večer,” a třetí to zakončuje: ,,Je toho fakt čím dál tím víc. Masakr a katastrofa, a teď 

budou trpět druzí za to.” 18. 4. 2012 publikovala MF Dnes na druhé stránce anketu s 

názvem ,,Cítíte se v Břeclavi v bezpečí?” a doplňuje ji i citací jedné z obyvatelek 
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Břeclavi v článku: ,,Konečně, byla otázka času, než se něco stane. Projít večer kolem 

shopping centra bylo o hubu” (MF Dnes, 18. 4. 2012).  

 Jak vidno, veřejné mínění se v pokrytí kauzy také objevuje, čili i tato 

charakteristika morální paniky je v Břeclavi platná. 

!
8) Predikce 

!
 Predikce dalších událostí úzce souvisí s šířením morální paniky, respektive 

strachu z následků startovací události. Reportét TV Nova Josef Svoboda již 16. 4. 2012 

informoval diváky, že ,,jsem hovořil s místními a opravdu musím potvrdit, že ta 

atmosféra tam začíná houstnout. Policie už delší dobu potvrzuje nějaké problémy. Ale 

vypadá to, že v tuto chvíli to znamenalo poslední kapku i pro ty, kteří dosud hledali 

různé kompromisy. Na druhou stranu místní se děsí zároveň toho, aby tento zbabělý 

incident nepřilákal do města radikály, aby pro změnu ulicemi nepochodovaly holé hlavy. 

Zkrátka vypadá to, že pokud nebudou pachatelé hodně rychle dopadeni a potrestáni, tak 

Břeclav čekají hodně rušné časy,” a v reportáži ze stejného dne dodával, že ,,policie 

neskrývá obavy, že případ může probudit vlnu protiromských nálad ve městě.” 

 Hospodářské noviny informovaly o kauze 20. 4. 2012 článkem s 

titulkem: ,,Druhý Šluknov? Snad už ne.” a na spojitost se Šluknovskem se ptá i Bohumil 

Klepetko starosty Břeclavi Oldřicha Ryšavého na TV Nova 18. 4. 2012: ,,Je reálná 

obava, aby se z Břeclavi nestalo druhé Šluknovsko? Je tak vyhrocená situace u vás?” 

ptá se. A Oldřich Ryšavý mu odpovídá: ,,Je to, ano, ta situace je vyhrocená, nicméně 

uděláme všechno pro to, aby se tak nestalo.” 

 V kontextu veřejného nepřítele a upozorňování na kauzy z dřívějška místo na 

konkrétní případ s vědomím toho, čeho se veřejnost bojí, predikovala média scénář, 

který se následně stal skutečností. Proto i tuto charakteristiku morální paniky kauza z 

Břeclavi splňuje. 

!
!
!
!



2  62
  

9) Vyjadřování sociálních elit 

!
 Rozšiřováním kauzy do všemožných oblastní života dochází k potřebě vyjádření 

sociálních elit, které přinášejí svůj názor na věc a své návrhy možných řešení. To je 

další základní charakteristikou morální paniky. 

 I tuto charakteristiku kauza z Břeclavi splňuje. V médiích byla často citována 

Klára Samková, zabývající se romskou problematikou, nebo starosta Břeclavi Ondřej 

Ryšavý jako představitel státní moci. Jak se kauza stávala větší a větší, začali se k ní 

vyjadřovat i hejtman jihomoravského kraje, ředitel jihomoravské policie a vládní 

zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. Zajímavou postavou je Michal 

David, který věnoval chlapci 100 000 Kč a který je také sociální elitou vyjadřující se tak 

ke kauze z Břeclavi, nicméně z výše jmenovaných je nejlepším příkladem elity pro lid, 

která se ke kauze vyjadřuje, přestože je zcela nekompetentní - paradoxně právě jeho 

účast tak nejvíce ukazuje, jak morální panika postihuje úplně všechny sféry společnosti. 

!
10) Difúze represivních složek 

  

 Poslední charakteristikou morální paniky, kterou se pokusím na kauze v Břeclavi 

dokázat, je difúze represivních složek,  kdy se aktivují a posilují vyšší policejní síly, 173

aby se připravili na boj proti hrozícímu problému.  

 Michal Janotka, redaktor TV Prima již 17. 4. 2012 uklidňoval veřejnost slovy, že 

,,břeclavská policie už posílila hlídky v ulicích, protože někteří lidé prý mají strach, 

dokonce se večer bojí vycházet a tvrdí, že tohle rozhodně nebyl první útok. Kriminalisté 

už navíc shromažďují informace k plánované demonstraci, která by se v Břeclavi měla 

konat.” TV Nova ten samý den vysílá informace o tom, že ,,kvůli houstnoucí atmosféře 

ve městě dnes přijel za starostou Břeclavi dokonce ředitel jihomoravské policie. 

Vyšetřování útoku má nejvyšší prioritu a ode dneška ho dozorují kriminalisté z Brna.” 

Zároveň poskytla krátký rozhovor se starostou Břeclavi, který veřejnost ujištil, že ,,jsem 

v kontaktu s ředitelem krajského ředitelství Policie České republiky. Vím, že vyvíjí 

maximální úsilí pro to, aby ten problém byl vyřešen.” Jak informoval 19. 4. 2012 Blesk:  

 COHEN, S., Folk Devils and Moral Panics: The Cretaion of the Mods and Rockers. 173

Abingdon: Routledge, 2011. 



2  63
  

,,O situaci ve městě, které si nechce nechat líbit kriminalitu Romů, dokonce včera 

jednali i hejtman a krajský policejní šéf,” a dle MF Dnes ze stejného dne ,,jsou ulice 

města už nyní plné policistů a strážníků, a to nejen z Břeclavska, přijely i posily z 

krajského ředitelství.”  

 Deník Právo zase 20. 4. 2012 informoval o tom, že ,,radnice a policie teď řeší, 

jak minimalizovat rizika. Současně jsou ulice pod zvýšeným dozorem policistů.” A 

redaktorka ČT Eliška Bučinová popisuje ten samý den přípravu na plánovaný pochod 

takto: ,,Břeclav bude v neděli asi nejstřeženějším městem republiky. Na protestující bude 

dohlížet podle neoficiálních informací asi 400 policistů. Centrem města včetně tady 

náměstí Tomáše Garrigua Masaryka bude úplně uzavřeno pro dopravu během trvání 

pochodu. Konkrétnější ale nechtěla být ani policie, ani město.”  

 Z uvedených příkladů jasně vyplývá popis difúze represivních složek, a tudíž 

kauza z Břeclavi splňuje i tuto poslední charakteristiku morální paniky. 

!
5. 4. Závěr 

!
 Kauza z Břeclavi se dle mé analýzy mediálních obsahů jeví jako příklad morální 

paniky, kterou média prohlubovala a užívala pro svůj prospěch. V kontextu podobných 

událostí je pak nejdůležitější to, jak se zpětně média k dané kauze postaví. Neboť je to 

právě neochota přijmout odpovědnost za své chyby, která má dopad na věrohodnost 

zpravodajství v datové žurnalistice. Závěr kapitoly se proto bude zabývat zpětnou 

reflexí mediálních pochybení a dopady na jejich důvěryhodnost. 

 Média se ke zpětně ke kauze z Břeclavi nepostavila nijak. Miroslav Kováč o tom 

v Respektu napsal: ,,Obávám se, že tuto újmu se nepodaří zacelit. Média a majoritní 

občané nejen Břeclavska budou od teď intenzivněji číhat na ony „tři Romy,”  a 174

upozorňoval na to, že se média tváří, jako by nenesla žádnou odpovědnost za šíření 

poplašných a nepravdivých zpráv. Veškerá vina byla přenesa na mladíka, který si útok 

vymyslel. TV Nova 27. 5. 2012 odvysílala toto vyjádření: ,,Klukovská lež vyvolala 

rasové nepokoje, řada lidí chtěla věřit v černobílý příběh, ani ne týden po incidentu 

 KOVÁČ, Miroslav. Patnáctiletého Petra z Břeclavi surově zmlátila média. Respekt [týdeník]. 174

Vydáno dne: 24. 5. 2012 [citováno dne: 26. 5. 2014]. Dostupné z www:  http://respekt.ihned.cz/
c1-55920270-patnactileteho-petra-z-breclavi-surove-zmlatila-media

http://respekt.ihned.cz/c1-55920270-patnactileteho-petra-z-breclavi-surove-zmlatila-media
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tisícovky lidí vyšly protestovat proti komplikovanému soužití majority a minority do ulic 

Břeclavi. Do krámu se demonstrace hodila především radikálům.” 

 V rozhovoru Kateřiny Šafaříkové říká šéfredaktor iDnes.cz, Michal Hanák, 

že ,,Břeclav není na naši omluvu” a že ,,lehce a bez ověřování žádné informace 

nepouštíme“ a že ,,teď po bitvě je každý generál.”  Jediný náznak reflexe pochybení, 175

avšak bez přijetí odpovědnosti, je vidět v odpovědi přímo na odpovědnost médií za 

protiromskou mediální masáž: ,,My jsme se nedopustili žádné protiromské masáže ani 

žádného průšvihu. Nemáme problém veřejně se přihlásit k chybě a už jsme to udělali. 

Omluvili jsme se za kauzu ztraceného pokladníka fiktivní romské strany, kterou jsme 

převzali, a byla to kachna. Břeclav však není ten případ. Pochybili jsme editorsky, ale 

my jsme nikoho nemystifikovali. Chlapcovu výpověď z nemocnice viděla v televizním 

zpravodajství půlka národa. My jsme napsali, co říkal.”  176

 Přirozenou reakcí na chybu je snaha ji skrýt, jít dál a předstírat, že se nikdy 

nestala. Není to ta nejlepší cesta, jak budovat důvěru v to, že média chyby nedělají? 

Naopak, přiznání chyby je jeden ze základů, na kterých lidí budují spojení a důvěru. 

Náprava chyb tak dělá žurnalistiku více lidskou, a tudíž více hodnou důvěry.  Každé 177

pochybení, které žurnalistika přizná zcela a upřímně, ji dle Kelly McBride a Toma 

Rosenstiela přibližuje veřejnosti a praxe korektur je tak v dnešní době, kdy každý může 

na chybu upozorňovat ostatní, ještě zásadnější než dřív. Odmítnutí upozornění na vlastní 

chybu dnes stojí na absurdní představě, že se o ní nikdo nedozví, a podkopává důvěru. A 

výzkum Americké asociace zpravodajských editorů mezi čtenáři z roku 1999 jejich 

tvrzení podporuje, neboť ukazuje, že 78 % čtenářů vnímá noviny lépe, pokud v nich 

vidí opravy chyb a nepřesností.  178

 Závěrem se tedy dá říct, že by žurnalistika měla dělat všechno pro to, aby chyby 

nedělala. Ve chvíli, kdy se však chyba objeví, by ji měla využít jako příležitost pro 

ukázání svých etických principů, jako demonstraci své oddanosti pravdě, přesnosti a 

 ŠAFAŘÍKOVÁ, Kateřina. Břeclav není na naši omluvu. Respekt [týdeník]. Vydáno dne: 27. 175

5. 2012 [citováno dne: 26. 5. 2012]. Dostupné z www: http://respekt.ihned.cz/index.php?
p=R00000_d&&article%5Bid%5D=55939000

 Ibidem.176

 McBRIDE, Kelly. ROSENSTIEL, Tom. The New Ethics of Journalism: Principles for the 177

21st Century. 

 Ibidem.178

http://respekt.ihned.cz/index.php?p=R00000_d&&article%5Bid%5D=55939000
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odpovědnosti za svoji práci. Uveřejňováním vlastních chyb média ukazují svoji 

důvěryhodnost a jsou tak jedním z důležitých nástrojů budování silnějšího vztahu s 

veřejností, které mají sloužit.  179

!
!
!
!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!

 McBRIDE, Kelly. ROSENSTIEL, Tom. The New Ethics of Journalism: Principles for the 179

21st Century. 



2  66
  

Závěr 
!
 Krize žurnalistiky je pojem, o kterém se v dnešní době hodně mluví. Pravda je, 

že žurnalistika jako společenskovědná disciplína prochází v datové době zásadní 

proměnou. Od změn probíhajících v samotné zákládní ideologii jako je 

deinstiticionalizace, deindustrializace a deprofesionalizace přes krizi financování a 

změnu přístupu k času až po nové výzvy a příležitosti v oblasti prostoru - zcela jiných 

možností v šíření zpráv a informací pomocí nových médií. Všechny tyto charakteristiky 

datové žurnalistiky nutně vedou k nové roli novinářů, cílového publika a jejich 

vzájemnému vztahu.  

 Všechny tyto faktory také zásadním způsobem ovlivňují věrohodnost 

zpravodajství v datové žurnalistice, což v základě onu diskutovanou krizi žurnalistiky 

způsobuje. Žurnalistika totiž hraje zásadní roli v budování důvěry ve společnosti, která 

je důležitým prvkem pro fungování demokracie. ,,Žurnalistika musí přežít, pokud má 

přežít demokracie.”  180

 Proto by se nové investice neměly redukovat na pouhé investice finanční, ale 

mělo by se investovat do proměny, která ze žurnalistiky opět vytvoří službu, která tvoří 

a podporuje komunitu, namísto toho, abychom z ní dělali produkt, který musí být 

schopen ustát komerční tlaky trhu. Taková investice by v dlouhodobějším horizontu 

mohla být investicí do přežití.  181

 Tento dlouhodobý cíl stojí na přehodnocení tradičních hodnot a etických 

principů, které žurnalistika musí v datové době nutně přetransformovat v návaznosti na 

změny, které s sebou digitální věk přináší. V roce 1990 byly ustanoveny Guiding 

Principles for Journalism, které se opíraly o tři body: pravdivost, nezávislost a 

minimalizace škod.  182

 Pravdivost v této verzi znamenala hledání pravdy a její reportování v co 

nejplnějším znění. Obnášela neustálou informovanost novináře, který díky ní mohl 

vzdělávat publikum, upřímnost, férovost a odvahu při získávání informací. Apelovala na 

 McBRIDE, Kelly. ROSENSTIEL, Tom. The New Ethics of Journalism: Principles for the 180

21st Century. 

 Ibidem.181

 Ibidem.182
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dávání hlasů bezmocným a vyzývání k odpovědnosti mocných. Nezávislost v sobě 

objímala obranu hodnot svobodného tisku, vyzývala k publikování názorů všech stran, 

aniž by novinář na některé z nich stál, a varovala před aktivitami, které by mohly 

naznačovat zaujatost. Připomínala také, že dobrá etická rozhodnutí vyžadují úsilí a 

individuální odpovědnost. Minimalizace škod v sobě objímala soucit s těmi, které svým 

konáním novinář zasáhne, výzvu k tomu, aby novinář zacházel se svými zdroji jako s 

lidskými bytostmi, ne jako s nezbytnostmi pro svoji práci, a apel na to, aby se vždy 

snažil vyvážit negativitu a škody alternativami, které stejně tak podpoří jeho cíl přinášet 

pravdy.  183

 Kelly McBride a Tom Rosenstiel ve své knize The New Ethics of Journalism: 

Principles for the 21st Century navrhují (vycházejíc z těchto tří bodů z devadesátých 

let) změnu základních etických principů žurnalistiky na jiné tři body: pravdivost, 

transparentnost a zapojení komunity.  184

 Pravdivost v tomto návrhu změn obsahuje navíc snahu o přesnost a kromě snahy 

přivádět k odpovědnosti mocné hlavně apel na přijetí odpovědnosti vlastní. Zcela 

novým bodem je transparentnost, která je zásadním článkem budující důvěryhodnost 

datové žurnalistiky a která v sobě obsahuje tyto principy: 

!
• Ukazovat, jak byla reportáž vytvářena a proč by ji měli lidé věřit. 

• Vysvětlovat, proč byly použity zrovna tyto zdroje, důkazy a další rozhodnutí, která 

během reportáže provádíme.  

• Odhalovat, co nemužeme vědět, a udělat tak výhodu ze své upřímnosti namísto 

vševědoucnosti. 

• Vysvětlit na začátku žurnalistický přístup a jak tento přístup ovlivňuje informace, 

které podáváme. 

• Přiznávat a upozorňovat na vlastní chyby. Rychle je opravovat tak, aby ti, kteří získali 

mylné informace, měli šanci dozvědět se pravdu.  185

!
 McBRIDE, Kelly. ROSENSTIEL, Tom. The New Ethics of Journalism: Principles for the 183

21st Century. 

 Ibidem.184

 Ibidem.185
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 Třetím zcela novým principem je zapojení komunity, které v sobě mísí 

nezávislost a minimalizaci škod, přidává ale ještě navíc snahu porozumět tomu, co 

komunita, které má žurnalistika sloužit, potřebuje a vytvoření mechanismu, který 

umožňuje členům této komunity komunikovat jak s novináři, tak se sebou navzájem - 

vytvoření platformy pro diskusi. Nevybízí ani tak k vlastní informovanosti novináře, ale 

k podpoře členů komunity k tomu, aby se informovali sami, a tím mohla být 

žurnalistika dialogem, kterého se může zůčastnit každý.  186

 Tvůrce zpravodajského obsahu tak v době datové žurnalistiky musí přijmout 

vlastní odpovědnost za informace, které veřejnosti poskytuje, musí se smířit jednak s 

tím, že již nejde o to, kdo žurnalistiku vytváří, ale jak ji vytváří, a s tím, že žurnalistika 

již není jednosměrná komunikace, kde aktivní novinář předává informace, o kterých se 

domnívá, že pasivní publikum zajímá.  

 Datová žurnalistika je dialog - její sociální význam spočívá v budování 

platforem, na kterých tento dialog probíhá, a nabádání komunit, aby se tohoto dialogu 

účastnily. To vše s vědomím a přiznáváním toho, že je omylná. Neboť to není 

neomylnost, co zvyšuje věrohodnost zpravodajství v datové žurnalistice. Je to 

upřímnost. 

!
!
!!
!
!
!
!
!!

 McBRIDE, Kelly. ROSENSTIEL, Tom. The New Ethics of Journalism: Principles for the 186

21st Century. 
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Summary 
!
 The term crisis of journalism is widely discussed nowadays. In fact, journalism 

undergoes critical changes in digital age. From changes in the traditional ideology of 

journalism as deinstitutionalisation, deindustrialization and de-professionalisation, 

through financial crisis to challenges of new opportunities of spreading information, 

which new media has to offer. All these characteristics of data journalism have caused 

an important transformation in roles of journalists, the audience and in their relationship 

as a whole. 

 All these factors have a huge impact on the credibility of news in data 

journalism, which is the main reason why there is the need of rethinking it. Journalism 

plays an essential role in creating trust in a society - an important element for healthy 

democracy. ,,Journalism must survive if democracy is to survive.”  Therefore, new 187

investments to journalism should not be reduced only to financial ones. We should not 

try to transform journalism into a product which only needs to be successful on the 

commercial market. Instead, we should invest in transformation of journalism back into 

a public service supporting the community. That is an investment into survival in the 

long-term  and it must also take into account rethinking of traditional values and 188

ethical principles brought by changes of digital age.  

 Guiding Principles for Journalism, established in 1990, are based on three main 

points: Truthfulness, Independence and Minimise Harm.  Truthfulness in this version 189

used to mean seeking for truth and its reporting as accurate as possible. Fair, honest and 

courageous journalists should educate themselves in order to educate well the public 

and bring voice to the speechless and responsibility to the powerful. Independence 

stands for showing the importance to defend the values of free press, appealed to 

publish all the point of views, not to stand on one side and warned against activities 

which could imply otherwise. It also reminded that journalists should put effort to 

 McBRIDE, Kelly. ROSENSTIEL, Tom. The New Ethics of Journalism: Principles for the 187

21st Century. 

 Ibidem.188

 Ibidem.189



2  70
  

ethical decisions and asked for individual responsibility of such decisions. Minimising 

Harm used to appeal to treat sources as human beings and to try to balance the 

negativity and harm in the story with alternatives which support the goal of showing the 

truth.  190

 Kelly McBride a Tom Rosenstiel in their book The New Ethics of Journalism: 

Principles for the 21st Century suggest a change of these ethical principles to three 

different main points: Truthfulness, Transparency and Community.  Truthfulness in 191

their approach is enriched with a maximised effort to be accurate and highlights 

individual responsibility of journalists. However, the main point is Transparency which 

essentially influences credibility of data journalism and which is composed of following 

principles: 

!
• Show how the story was made and why people should trust it.  

• Explain why certain sources were used and what decisions during the reporting were 

made. 

• Reveal what cannot be known and make an advantage of being sincere to the public. 

• Explain your journalistic approach and how it influences the information offered. 

• Admit mistakes and bring them to the attention of pubic. Correct them quickly, but in 

a way everyone has a chance to notice that the previous information was wrong.  192

!
 The third principle is Community, which alongside with independence and harm   

minimisation contains a necessity to understand the needs of the community, which 

journalism claims to serve. It claims also that journalism should create a mechanism 

which gives members of that community an opportunity to communicate not only with 

journalists, but also with themselves - create a platform for a public discussion. This 

third principle do not ask journalists to be always well informed, but to encourage the 
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public to be well informed in order to make journalism a dialog in which everyone can 

take part.  193

 Publishers in the age of data journalism must therefore accept their own 

responsibility for information they offer and need to accept the fact that it is not about 

who is creating journalism anymore, but it is about how it is being produced. It shows a 

massive change in the traditional ideology of journalism as one way communication, 

where active journalists give passive public information which they think public needs. 

 Data journalism is a dialogue - its social importance is in offering platforms 

where the dialog can take place and encouraging communities to take part in it. All that 

with the ability to admit fallibility. Because it is not infallibility that creates credibility 

of the news in data journalism. It is honesty. 

!
!
!

!
!
!
!
!
!!!!!!!!!
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Příloha č. 5: Frekvence dozvuků celkem (graf) 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

0"

2"

4"

6"

8"

10"

12"

Právo" MF"
Dnes"

Lidové"
noviny"

Blesk" Český"
rozhlas"

NOVA" ČT"

DOZVUKY(FREKVENCE(

POČET"ZPRÁV"


