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Abstrakt 

Datová žurnalistika se objevila spolu s překotným rozvojem moderních technologií 

v posledních letech a stala se trendem redakcí po celém světě. Tato diplomová práce 

s názvem „Datová žurnalistika v pojetí Datablogu IHNED.cz“ si bere za cíl představit 

žánr datové žurnalistiky v rámci mediální komunikace a v souvislosti se změnami 

ve společnosti a vývojem techniky. Teoretické kapitoly se věnují historii oboru, 

postupům práce datových novinářů a omezením spojenými s datovou žurnalistikou, 

jako je nesnadné financování redakcí, problematický sběr dat, nebo nedostatečná 

nabídka v oblasti vzdělávání novinářů. Cílem výzkumu bylo zmapování tvorby týmu 

datových žurnalistů Datablogu IHNED.cz a její srovnání s vybranými australskými 

týmy. V práci je kombinováno několik metod výzkumu. Stěžejní metodou jsou 

hloubkové rozhovory s datovými novináři, které odkrývají procesy jejich práce. 

Nakonec jsou týmy obou zemí podrobeny komparativní analýze. Co se týče širšího 

teoretického výzkumného kontextu, je tato práce jednak příspěvkem do rodící 

se diskuse o otázce datové žurnalistiky a jejího přínosu pro mediální organizace, 

i samotnou společnost. Závěr práce poskytuje úvahy o dalším směrování datové 

žurnalistiky u nás i ve světě. 
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Abstract 

Now when information is abundant, practice of Data Journalism is quickly becoming 

a core technique of the 21st century newsrooms. The diploma thesis “Data Journalism 

aimed by Datablog IHNED.cz“ is focused on introducing Data Journalism as a genre 

responding to the changes in the society and the technology development. 

The theoretical part concerns with the history of the subject, the workflow of Data 

Journalism in the newsrooms and the limitations; such as inappropriate business models, 

difficult process of collecting data or the lack of training. The main goal of the research 

is to map the work of the Czech data team in the IHNED.cz and compare the results 

with the work of teams in Australia. The research methods are combination 

of quantitative and qualitative analyses. The main source of information are interviews 

conducted with data journalists from the Czech Republic and Australia. On top of that 

the research gives deeper understanding of how the integration of data journalists in the 

newsrooms affect the way journalism can support the existence of media organizations 

and contribute to the public good. The last part offers predictions of the future of Data 

Journalism.  
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Úvod 

Žijeme v informační společnosti, ve které díky technickému pokroku dochází 

k velké akumulaci dat. Podle knihy „Big Data“ objem uložených informací roste 

čtyřikrát rychleji než světová ekonomika a výpočetní výkon počítačů se zvětšuje 

dokonce devětkrát rychleji. (Mayer-Schonberger, Cukier, 2014) V době velkého 

množství informací a prudkého rozvoje technologií, zejména internetu a „chytrých“ 

telefonů, prochází žurnalistika změnami a hledá své místo v informačním prostoru 

a prostoru byznysu.  

 

Předmětem této práce je fenomén dnešní doby – datová žurnalistika – která 

reaguje na nové podmínky a s využitím moderních technologií na shromažďování, 

analýzu a prezentaci dat pomáhá interpretovat svět, ve kterém žijeme. Stejně jako 

je dalekohled používán k poznávání vesmíru, nebo mikroskop slouží k poznávání částic, 

datová žurnalistika slouží k hledání nových námětů na články v datech a odkrývání 

informací, které mohou být lidskému oku na první pohled skryty.  

 

Datová žurnalistika je žánr, podskupina novinářské práce, který si buduje pozici 

na české mediální scéně. Cílem této práce je představit datovou žurnalistiku a vysvětlit, 

proč je zajímavá pro novinářskou tvorbu s ohledem na společenské změny a rychlý 

rozvoj moderních technologií. Budou popsány postupy práce datových žurnalistů, které 

zahrnují především získávání, analýzu a prezentaci dat. Budou vymezeny rozdíly mezi 

tradiční žurnalistikou a datovou žurnalistikou. A budou odkryty problémy, s kterými 

se datová žurnalistika potýká, jako je například nedostatečný trénink novinářů v oblasti 

moderních technologií, často obtížný přístup k datům, nebo neodpovídající financování 

redakcí.  

 

Praktická část se bude zabývat analýzou fungování Datablogu IHNED.cz 

a Hospodářských novin (dále Datablog IHNED.cz) a budou uvedeny důvody zrušení 

redakce a odchodu týmu datových novinářů do Českého rozhlasu. Týmy datové 

žurnalistiky v České Republice a Austrálii, konkrétně tým Datablogu IHNED.cz 

a australské týmy z The Age a The Guardian Australia (dále The Guardian AU) budou 
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podrobeny výzkumu a komparativní analýze, aby bylo zjištěno, v čem se shodují 

a v čem se naopak liší. 

Závěr práce bude věnovaný výsledkům srovnávací analýzy a úvaze o dalším 

směřování datové žurnalistiky u nás a ve světě.  

V práci si pokládáme tyto výzkumné otázky. 

V1: Jakým způsobem se liší tvorba datové žurnalistiky od tradiční žurnalistiky? 

V2: Jaký je model české datové žurnalistiky vytvářený na Datablogu IHNED.cz? 

 

Formulujeme hypotézy o výsledku zpracování tématu. 

H1: Datová žurnalistika je žánr a tradiční žurnalistiku rozšiřuje a doplňuje. 

H2: Model české datové žurnalistiky vytvářený na Datablogu IHNED.cz je stejný 

jako v Austrálii. 

 

 Struktura textu práce a význam jednotlivých kapitol zůstává v souladu s tezemi. 

Oproti původnímu zadání tezí bylo zkoumání prodlouženo až do konce listopadu 2014. 

Důvodem byl odchod týmu Datablogu IHNED.cz do redakce Českého rozhlasu, 

kde působí od října 2014. Jedná se o velmi zajímavé vyústění fungování redakce. Dále 

namísto rozhovorů s průkopníky datové žurnalistiky, Aronem Pilhoferem z The New 

York Times a Paulem Lewisem z The Guardian, byly provedeny rozhovory 

s australskými a českými žurnalisty díky možnosti osobního setkání s nimi. Proto 

se komparativní analýza týká datových týmů The Age a The Guardian AU, jejichž 

redakce jsou ve městech Melbourne a Sydney v Austrálii.  

 

V práci je kombinováno několik metod výzkumu. Ke zjištění, jak probíhá 

produkce mediálních sdělení ve zkoumaných redakcích, a jaké procesy stojí 

za konečnou podobou těchto sdělení, nám posloužily hloubkové rozhovory s datovými 

žurnalisty. Ke zkoumání článků používáme metodu kvalitativního  výzkumu – 

případovou studii. K vyjádření četnosti článků používáme kvantitativní analýzu. 

K porovnání českého Datablogu s australským The Age a The Guardian AU používáme 

komparativní analýzu. Původně v tezích zmíněná metoda zúčastněného pozorování 

v Datablogu IHNED.cz nebyla realizovaná, protože po mém návratu do České 

republiky již Datablog na půdě Hospodářských novin neexistoval.  
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Hlavním zdrojem informací se staly hloubkové rozhovory s datovými žurnalisty 

Craigem Buttem a Marcem Moncriefem z The Age se sídlem v Melbourne, 

dále s Nickem Evershedem z The Guardian AU se sídlem v Sydney, 

s Filipem Rožánkem z Hospodářských novin a s Petrem Kočím, Janem Cibulkou 

a Marcelem Šulkem z Českého rozhlasu. A dále rozhovory s vedoucí magisterského 

programu Žurnalistika na University of Melbourne, Margaret Simons, a třemi studenty 

oboru Žurnalistika, jmenovitě Michelle See-Tho, Andrewa Hazela a Daryla Hollanda.  

 

Další zdroje informací vychází z poznámek z dvoudenní konference „Best 

Practice in Data Journalism Workshop“, která se uskutečnila 29. a 30. 9. 2014 

v Melbourne v Austrálii a která byla uspořádána za účelem prohloubení spolupráce 

datových žurnalistů s akademickou obcí. Hosty konference byli zmínění australští 

datoví novináři, a také například datový novinář Harrison Polites z Business Spectator, 

Ed Tadros z Australian Financial Review (dále AFR) nebo Matt Liddy z ABC Australia.  

 

Cenné informace poskytlo absolvování on-line kurzu o datové žurnalistice 

„Doing Journalism with Data – First Steps, Skills and Tools“, který byl organizován 

European Journalism Centre. Kurz se skládal z pěti částí a jejich lektoři byli 

Simon Rogers, datový editor Twitteru a bývalý editor Datablogu The Guardian, 

Paul Bradshaw, vedoucí magisterského programu Online žurnalistiky na Birmingham 

City University, Steve Doig, vítěz Pulitzerovy ceny a lektor v Arizona State University, 

Nicolas Kayser-Bril, jeden ze zakladatelů „Journalism++“, a Alberto Cairo, profesor 

na University of Miami.  
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1. Charakteristika datové žurnalistiky 

Kathrine Viner, šéfredaktorka The Guardian AU, na jedné z pravidelných 

přednášek na University of Melbourne v Austrálii navázala na myšlenky dánského 

akademika Thomase Pettitta, který tvrdil, že Gutenbergovo období byla jen abnormální 

vsuvka v přirozeně plynoucí lidské komunikaci. Citovala ho slovy: "Nový svět 

je v některých ohledech starý svět, svět před tiskem"
1
. (Viner, 2013, n. s.) Podle jeho 

teorie se způsobem komunikace na internetu dostáváme zpět do doby před vynálezem 

knihtisku, kdy se komunikace jeví, jako tomu bylo, když si lidé předávali informace 

ústně. Tisk byl po několik století zdrojem poznání. Bylo mnoho čtenářů a méně autorů. 

Web 2.0 nás vrací do období orální kultury, ve kterém ústní komunikace byla zdrojem 

vědění a ve kterém se role příjemce a autora sdělení vzájemně vyměňovala, na rozdíl 

od  období tisku, kdy komunikace byla jednosměrná. (Batson, 2008) 

 

Dick Costolo, generální ředitel společnosti Twitter, vyslovuje podobnou 

myšlenku, podle níž dnes komunikujeme jako obyvatelé starověkého Řecka, kteří 

si informace předávali na agorách, místech ve starověkých řeckých městech, kde se lidé 

scházeli. Jednalo se o nefiltrovanou, vícesměrnou výměnu informací. (Viner, 2013)  

On-line komunikace se podobá modelu komunikace ve starověkém Řecku, ale je vedena 

přes sekundární nosič, internet. (Batson, 2008) Více a více informací je dostupných   

on-line. Margaret Simons, australská novinářka a vedoucí magisterského oboru 

Žurnalistika na University of Melbourne, řekla v osobním rozhovoru dne 4. 9. 2014, 

že novináři neměli nikdy v historii tolik dostupných informací a lepší nástroje pro sběr 

a prezentaci dat. 

 

Třídění velkého množství informací, jejich zpracování a srozumitelná 

interpretace se stává hodnotnější než kdykoliv dříve. (Bounegru, 2012) Mění se způsob, 

jakým se novináři ptají na otázky, a mění se potřeby čtenáře. (Viner, 2013) Datová 

žurnalistika na tyto změny reaguje - snaží se vyznat ve velkém množství informací. 

Čtenářský zážitek vylepšuje interaktivními aplikacemi a vizualizacemi. V této kapitole 

vymezíme datovou žurnalistiku jako obor a budeme se věnovat jejímu postavení v rámci 

mediální komunikace. Řekneme, proč se objevila a na co navazuje. 
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1.1 Definice datové žurnalistiky 

 Abychom mohli definovat datovou žurnalistiku, musíme nejprve vysvětlit pojem 

žurnalistika
2
. Existuje několik definic žurnalistiky. Lze na ni nahlížet jako 

na „specifickou profesní činnost, která zahrnuje pravidelně a soustavně prováděný sběr, 

třídění, zpracovávání a distribuci sdělení“. (Reifová, 2004, s. 322) Lynette Burns vidí 

žurnalistiku jako systematické zvažování informací s ohledem na široce pojaté 

zpravodajské hodnoty upřesňované souvislostmi, v nichž jsou informace 

shromažďovány a šířeny.“ (Burns, 2004,  s. 41) Dle její definice se žurnalistika 

od ostatních mediálních aktivit liší prvkem služby veřejného zájmu. „Novináři se snaží 

sdělovat pravdu, i když tato pravda může být nepříjemná a nevítaná.“ 

(Burns, 2004,  s 42) Profesor George Brock ze City University v Londýně definuje 

žurnalistiku obdobně. Vidí ji jako systematickou snahu poskytovat pravdivé informace, 

které jsou pro společnost důležité. (Williams, 2014, n. s.)  

 Pro jasnost je nutné vysvětlit i pojem zpráva. „Slovo zpráva označuje 

skutečnosti, o nichž píšou novináři. Zprávy poskytují lidem informace, které potřebují, 

aby si mohli udělat úsudek o tom, co se děje v okolním světě, a tím si lépe zorganizovat 

každodenní život.“ (Burns, 2004, s. 61, 62) Pro účely této práce je zpráva definovaná 

jako článek vytvořený metodami používanými datovými žurnalisty. Mediální 

organizace věří, že skrze datovou žurnalistiku mohou být užitečné veřejnosti a že stylem 

práce typickým pro datovou žurnalistiku mohou umocnit pozitivní přínos 

pro společnost. (Aitamurto, Sirkummen, Lehtonen, 2011)  

 

 Existuje mnoho definic datové žurnalistiky. Simon Rogers (2014), jeden 

z lektorů on-line kurzu o datové žurnalistice, řekl, že pokud se zeptáme sta novinářů 

na otázku, co je to datová žurnalistika, dostaneme sto různých odpovědí. Jde o škálu 

nových stylů – od vizualizace po dlouhé články – společným jmenovatelem jsou data, 

která datová žurnalistika oživuje. Filip Rožánek z Hospodářských novin v osobní 

emailové komunikaci ze dne 16. 11. 2014 definoval datovou žurnalistiku jako žánr, 

podskupinu novinářské práce. Řekl, že v určité formě datová žurnalistika existovala 

už před rozšířením internetu a osobních počítačů. Kořeny datové žurnalistiky můžeme 

                                                                                                                                          
1„The new world is somehow the old world, the world before print.” 
2
 Pro účely této práce je pojem žurnalistika jako činnost synonymem pro pojem novinařina. Stejně tak 

žurnalista jako činitel této činnosti je synonymním tvarem pro slovo novinář. 
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najít v rešerších. Mediální organizace mívaly své rešeršní oddělení, které vyhledávalo 

informace a souvislosti. Datová žurnalistika na tuto tradici navazuje a již hledá 

informace v databázích s přístupem v reálném čase a využívá automatizovaného 

zpracování dat.  

 

 Datový novinář z The Guardian AU Nick Evershed na konferenci o datové 

žurnalistice, která se konala 29. 9. 2014, pronesl, že pod pojmem datová žurnalistika 

si představuje určitou profesní činnost spočívající ve sběru, ověřování, zpracování 

a distribuci dat ve srozumitelné formě pro čtenáře. Marc Moncrief, datový žurnalista 

z The Age, definoval datovou žurnalistiku v osobním rozhovoru  30. 9. 2014 takto: 

„Jde o zpracování dat jak novými, tak i starými nástroji a jejich prezentaci.“
3
 

Jeho kolega z The Age Craig Butt v osobním rozhovoru 2. 9. 2014 řekl, že datová 

žurnalistika je o vylepšování tradičních novinářských dovedností. Žurnalisté vždy 

používali data ve svých zprávách, vždy museli používat statistiku jako nástroj, vždy 

pracovali s čísly. Ale technologie se v posledních letech vylepšily a změnily způsob, 

jakým novináři pracují. Není důležité, zda se příběh skládá ze slov, nebo zda je graficky 

ztvárněn, jde především o proces.  

 

Jan Cibulka v osobním rozhovoru dne 23. 10. 2014 řekl, že v datové žurnalistice 

jde primárně o hledání a zpracovávání témat na základě tvrdých dat získaných ze státní 

správy nebo soukromého sektoru. Z výše uvedeného vyplývá, že datová žurnalistika 

se ve své podstatě od tradiční žurnalistiky neliší, ale na rozdíl od tradičně používaného 

rozhovoru jako zdroje informací, datová žurnalistika staví na datech a k jejich 

zpracování využívá nových technologií. (Burns, 2004) „Datová žurnalistika jsou čísla, 

statistika a zdroje. Obecně namísto mluvení s někým, datoví žurnalisté dělají výzkum 

a analýzu.“
4
, řekl Nick Evershed v osobním rozhovoru v červnu 2014. Dodal, 

že rozhovor děláme, pokud nasbíraná data potřebujeme ověřit, nebo nám informace 

chybí a musíme je doplnit, ale nejedná se o primární formu získávání informací.  

 

Datová žurnalistika je vhodná pro prostředí internetu. Stává se strategií 

především on-line žurnalistiky. On-line žurnalistika neboli internetová žurnalistika 

                                                
3 

„Using technologies old and new to tell stories that can be hidden by the deluge of data we live with.” 
4 

„Data journalism is numbers and statistics and sources. Generally instead of speaking to someone you 

do your research and analysis.” 
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se definuje jako „novinářská práce, jež je čtenářům distribuována prostřednictvím 

internetu.“ (Reifová, 2004, s. 324) 

 

 

1.1.1 Důvody vzniku datové žurnalistiky 

Revoluce probíhá v tom, jak pracujeme s daty. Lidé analyzují data tisíce let. 

Písmo ve starověké Mezopotámii vzniklo proto, že úředníci potřebovali efektivní 

nástroj k zápisu a zpracování informací. V analogovém věku bylo shromažďování 

a analyzování dat mimořádně drahé a časově náročné. Velký pokrok v oblasti správy dat 

přinesla nastupující digitalizace, kdy se analogové informace převádějí do podoby 

čitelné digitálním počítačem. (Mayer-Schonberger, Cukier, 2014) Tato změna zásadním 

způsobem zvýšila efektivitu shromažďování a analyzování dat, což usnadnilo nástup 

datové žurnalistiky do redakcí novin.  

 

Digitální technologie a internet změnily také způsob, jak jsou informace 

vydávané. Do postupu práce nového typu žurnalistiky patří vytvoření výstupů v podobě 

různých vizualizací. Analýza a vizualizace dat však nemají smysl samy o sobě, ale jsou 

brány jako další nástroj k interpretaci dění ve světě. (Halevy, 2013) Ed Tadros, datový 

žurnalista z The Australian Financial Review (dále AFR), řekl na konferenci o datové 

žurnalistice 29. 9. 2014, že datovou vizualizaci vidí jako nový objektiv, jenž může 

objevit nový tvar příběhu. Datová žurnalistika tradiční žurnalistiku doplňuje a rozšiřuje. 

Skrze ni můžeme objevovat svět a hlídat představitele moci. 

 

 Margaret Simons mluvila na konferenci „Best Practice Data journalism 

Workshop“ v Melbourne o datové žurnalistice jako paralele s fotografií. S pokrokem 

fotografických technologií se v druhé polovině 19. století objevil nový žánr novinářské 

fotografie. Žurnalistika získala kvalitativně zcela nový nástroj a všichni společně jsme 

získali nový pohled na svět kolem sebe. Stejně jako tehdy nový žánr novinářské 

fotografie změnil čtenářům zážitek z článků, i datová žurnalistika mění čtenářský 

zážitek. A stejně jako fotografie byla novým nástrojem novinářů, kterým pozvedávali 

kvalitu příběhů, datová žurnalistika pomocí čísel zpracovaných na počítači do podoby 

poutavých infografik přináší novinářům nové možnosti, jak komplexně vystihnout 

určité téma. 
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1.1.2 Postavení datové žurnalistiky v rámci mediální komunikace  

 Postavením datové žurnalistiky v rámci mediální komunikace myslíme vztah 

mezi tradiční a datovou žurnalistikou. Podle Filipa Rožánka je datová žurnalistika 

žánrem tradiční žurnalistiky a jen ji svými metodami práce doplňuje a rozšiřuje, 

jak bylo výše zmíněno. Datovou žurnalistiku připodobnil k investigativní žurnalistice, 

která je také jedním z žurnalistických žánrů.  

 Podobně na otázku, jaký je rozdíl mezi tradiční a datovou žurnalistikou, 

odpověděl Jan Cibulka v osobním rozhovoru  23. 10. 2014. „Já bych datovou 

žurnalistiku od tradiční žurnalistiky neodděloval. Datová žurnalistika je v podstatě 

jen další nástroj tradiční žurnalistiky. Nejde o dvě oddělené věci, ač v redakcích 

to tak funguje, protože obzvlášť české redakce jsou už zajeté v nějakém rytmu a nejsou 

přístupné změnám. Podle mého názoru by měl každý novinář umět zacházet s excelem 

a sečíst si nějaká čísla.“ Jan Cibulka dodal, že podle něj je správným směrem datovou 

žurnalistiku do redakcí co nejvíce začleňovat, aby se stala běžnou praxí tradiční 

žurnalistiky, a neoddělovat ji jako samostatný žánr.  

 

 Žurnalisté vždy používali data ve své práci, vždy pracovali s čísly. Díky 

výraznému technologickému posunu a dostupným informacím se změnil způsob, 

jak novináři při práci postupují a jak vypadají jejich články. Margaret Simons 

v osobním rozhovoru 4. 9. 2014 řekla: „Datová žurnalistika přináší nový dech 

žurnalistické praxi. Ale základ zůstává stejný.“
5
 Pokračovala, že žurnalisté nepracují 

jen s čísly, ale i s lidmi, a hledají pravdu a kontrolují ty, co jsou u moci.  

 

Následující tabulka s názvem „Rozdíly tradiční a datové žurnalistiky“ slouží 

k přehlednému srovnání faktorů, ve kterých se datová žurnalistika od tradiční 

žurnalistiky odkloňuje. Poznatky jsou získané z rozhovorů s datovými novináři z České 

republiky a Austrálie. 

 

 

 

 

                                                
5 

„Data journalism brings a new stream of journalistic practice. But the core remains the same.“ 
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Rozdíly tradiční a datové žurnalistiky 

Faktory Tradiční žurnalistika Datová žurnalistika 

Zdroje 
Primárním zdrojem jsou rozhovory.  Primárním zdrojem jsou data.  

 

Vzhled článku 

Primární výstup je text, který může 

být doprovázený fotografií nebo 

videem. 

Výstupem je škála vizualizací – od 

grafů po interaktivní aplikace, jež 

mohou být doprovázené textem.  

Role čtenáře 
Čtenář je pasivní. Informace 

přijímá. 

Čtenář je aktivní. Vybírá 

informace, o které má zájem. 

Komunikace 
Komunikace je jednosměrná. Komunikace je více interaktivní. 

Dvousměrná.  

Role žurnalistiky 
Referuje o něčem, co se stalo. Odkrývá nová témata, sleduje 

vývoj a vysvětluje souvislosti.  

Dopad Informuje. Otevírá diskusi. 

 

Objektivita 

Objektivita závisí na 

důvěryhodnosti zdroje, který může 

informace zabarvit. 

Větší míra objektivity. 

Zpřístupnění souborů dat a 

metodologie čtenářům. 

 

Dovednosti novináře 

Dovednost psát, vybírat informace, 

dívat se kriticky, umět se ptát na 

otázky. 

K tradičním dovednostem novináře 

navíc patří programování, 

vytváření vizualizací, základy 

statistiky. 

 

 

Tvorba 

Nástroje 
Textový editor. Různé nástroje, programy, 

databáze. 

Lidé 
1 novinář, případně více novinářů. Tým složený z novináře/ů, 

programátora, statistika, designéra. 

  

Tabulka č. 1: Rozdíly tradiční a datové žurnalistiky 

 

 Z tabulky je zřejmé, že datová žurnalistika vychází z dat, které získává 

od neziskových institucí, státních orgánů, nebo soukromých sektorů a ve kterých hledá 

náměty pro články. Dříve se spoléhalo na profesionální zdroje. V knize Žurnalistika: 

[praktická příručka pro novináře] autorka cituje Warrena (1995), který oznámil, že 80% 

zpráv bylo vytvořeno na základě připravených sdělení pro tisk. Důvodem je především 

to, že je méně pracné a zároveň nákladné spoléhat se na poskytovatele zpráv, jako jsou 

tiskové agentury, tiskoví mluvčí, než dělat vlastní vyšetřování. (Burns, 2004, s. 38)  
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 Dříve bylo složité pracovat s velkými soubory dat v redakcích. Taková práce 

zahrnovala dovednosti, které byly nad rámec dovedností novinářů, a nástroje, 

které redakcím buď chyběly, nebo byly uživatelsky nepřístupné. Jen v některých 

případech investigativní žurnalistiky byli žurnalisté schopni najít si zdroje a analyzovat 

vlastní data a vydat vlastní výsledky. (Basch, 2014) 

 

 Datová žurnalistika hledá příběhy skryté mezi řádky souborů dat a přichází 

s novými tématy. Už jen nereferuje o tom, co se stalo, nebo co kdo někde napsal, 

ale využívá databáze z různých zdrojů, které prochází, analyzuje, objevuje souvislosti 

a výsledky překládá čtenářům v působivých vizualizacích. (Howard, 2014) Méně 

vytváří prostor pro manipulaci při nastolování veřejných témat. (Burns, 2004, s. 38) 

Naopak používáním dat transformuje něco abstraktního na něco, co je podložené 

a čemu může každý rozumět. Méně hádání, méně hledání citací, místo toho žurnalistika 

podpořená daty. (Aitamurto, Sirkummen, Lehtonen, 2011) 

 

 Datoví žurnalisté vytváří interaktivní aplikace, které pomáhají lidem datům 

porozumět a dělat z nich výběry. Příběh datového žurnalisty je většinou kombinací 

různého zpracování – od videa po různé grafy a mapy, které bývají interaktivní. Text má 

vysvětlující funkci a mnohdy je zcela vypuštěn. Čtenář takových článků je aktivní, 

protože si v interaktivních vizualizacích může vybírat informace, které jsou 

pro něj důležité. Také článek, který je zpracován do podoby určité vizualizace, 

je snadno pochopitelný a čtenář se v tématu může rychleji zorientovat. (Viner, 2013) 

K článkům datoví novináři připojují databáze, které analyzovali, a metodologii, podle 

které při analýze postupovali, čímž podporují transparentnost a přispívají k důležitému 

budování důvěry čtenářů v média. (Howard, 2014) 

 

 Co se týče dovedností novinářů, v datové žurnalistice je potřeba umět více, 

než doposud novinářům stačilo. Datový novinář Craig Butt v rozhovoru řekl, 

že k základním dovednostem, které by měl mít každý novinář, jako je umět psát a umět 

se ptát lidí na otázky, musí datový novinář umět také základy matematiky, statistiky, 

mít kladný vztah k technice a umět programovat. Craig Thomler, podnikatel a advokát 

on-line žurnalistiky, na konferenci 29. 9. 2014 v Melbourne řekl, že způsob, jakým 

se datoví žurnalisté ptají na otázky, se od tradičního vnímání žurnalistiky liší. 

Margaret Simons na to reagovala: “Obrácená pyramida, model pro psaní zpráv, kterým 
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se novináři řídili, v datové žurnalistice neplatí.“
6
 Rozdíl mezi tradiční a datovou 

žurnalistikou je také v tom, že datoví žurnalisté často pracují v týmu, protože tvorba 

článků datové žurnalistiky vyžaduje několik dovedností, které mnohdy jeden člověk 

sám nedokáže zastat, a protože práce na jednom článku trvá většinou mnohem déle. 

 

 

1.2 Role datové žurnalistiky 

 Datová žurnalistika není jen žurnalistikou, která pracuje s velkým množstvím 

dat. Objevuje nová témata v databázích, odhaluje nové skutečnosti a provázanosti. 

Hledá způsoby, jak analyzovat jevy a ukázat to, co není vidět na první pohled. 

V ideálním případě nachází anomálie, něco nepředvídatelného. Jde v tématu mnohem 

více do hloubky. (Gray, Chambers, Bounegru, 2012) Vítěz Pulitzerovy ceny 

Mo Tamman řekl: „Účelem práce žurnalisty v dnešní době je pomoci lidem pochopit, 

co se kolem nich děje.“
7
 (Halevy, McGregor, 2012, s. 8) Datoví žurnalisté analyzují 

data, aby přinesli smysl a strukturu velkým objemům dat, a prezentují to, co je důležité 

a podstatné pro čtenáře. Lidé nerozumí velkým objemům dat a potřebují tlumočníka. 

(Viner, 2013) Datový žurnalista využívá data jako zdroje a pomáhá je srozumitelnou 

formou přeložit. (Howard, 2014) Data jsou nestrukturovaná a datoví žurnalisté jim 

strukturu dodávají tím, že je interpretují jako příběh v nějakém kontextu. Taková služba 

je důležitá obzvláště v době rozšiřujícího se množství digitálního obsahu, 

kdy se ve velkém množství informací není snadné orientovat a hlavně najít pravdu. 

(Halevy, McGregor, 2012) 

 

 Dalším z přínosů datové žurnalistiky je, že nachází nová originální témata 

v databázích. Databáze jsou důležitým nástrojem, jak společenská témata přivést 

do povědomí lidí a tím ovlivňovat politickou agendu. (Parasie, Dagiral, 2011) Lisa 

Cornish na konferenci o datové žurnalistice 29. 9. 2014 v Melbourne řekla, že datová 

žurnalistika je nástrojem pro otevírání konverzací, vyvolávání debaty a diskuse, 

bez ohledu na to, je-li výsledek pozitivní nebo negativní. Její tvrzení podpořil 

v osobním rozhovoru Craig Butt, který řekl: „Datová žurnalistika je typ žurnalistiky, 

                                                
6 The Inverted pyramid paragon is no longer relevant. 
7 

Our job as journalists, more so now than ever, is to help people make sense of what’s going on around 

them. 
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který přináší důležité příběhy do světla zájmu. Může poskytnout vhled 

do problematických oblastí a vést k otevřené společenské diskuzi. A také často 

objevíme příběhy, které by jinak zůstaly skryté, kdyby nebylo datové žurnalistiky.“8 

Kniha „Flat Earth News“ od Nicka Daviese (2009) ukázala, že 80% příběhů v novinách 

ve Velké Británii nebyly originální. Objevování nových příběhů je důležité, protože 

vede k lepší žurnalistické praxi a objektivitě. Předávané příběhy mohou být lehce 

zmanipulované, a to buď vědomě, či nevědomě. (Bradshaw, 2014) 

 

 Příběhy datové žurnalistiky ukazují, o co jde, jak to vypadá, jaké jsou závěry 

a jaký to má dopad, což otevírá témata k diskuzi. (Gray, Chambers, Bounegru, 2012) 

Příběhy se mohou týkat čehokoliv, od zdraví po cestování. Datová žurnalistika 

je z pohledu regionálních novin naprosto nepostradatelná. Má bezprostřední vliv 

na životy lidí. Podobně jako mají regionální noviny bezprostřední vliv na své okolí. 

(Howard, 2014) Jan Cibulka v osobním rozhovoru přirovnal datovou žurnalistiku 

k hodnotícímu nástroji. „Datová žurnalistika se pro nás stává hodnotícím nástrojem. 

Je to možnost, jak pokrývat témata, o kterých máme nějaký poznatek a z toho poznatku 

zjistit a ověřit, zda jde o globální trend.“ 

 

 Datová žurnalistika je žurnalistika založená na důkazech. Meyer (2002) tvrdí, 

že vědecké techniky sběru a analýzy dat je to, co žurnalistika potřebuje, aby dosáhla 

objektivity a pravdy. Tak jako věda, datová žurnalistika ukazuje metody a prezentuje 

výsledky takovým způsobem, který může být ověřen. (Bounegru, 2012)  Dnes jsou 

slova “bylo to v novinách” spíše cynickou poznámkou k přesnosti zpravodajství. 

(Burns, 2004, s. 92) Datová žurnalistika tuto atmosféru mění tím, že přináší více 

transparentnosti, což vede k větší důvěře v média. V žurnalistice není prostor 

pro ověřování výsledků, jako tomu je ve vědě, ale příběhy často obsahují odkazy 

na zdroje, původní soubor dat a metodologii výzkumu, takže si čtenáři mohou výsledky 

ověřit a najít si více informací o problematice. (Howard, 2014) 

  

 Informací je velké množství, které je těžké pojmout. Podle Pierra Levyho (2008) 

je důležité, jakým způsobem jsme schopni se orientovat v síti vědomostí, jak efektivně 

                                                
8„Data journalism is a type of journalism that brings stories into focus. It can provide insights into some 

problematic areas and lead to a public discussion. Also, frequently we discover stories that would 

otherwise be hidden if not for data journalism.” 
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dokážeme informace třídit a následně dokážeme s nabytými vědomostmi nakládat. 

Úlohou žurnalistiky je poskytovat informace čtenářům smysluplnou formou. 

(Aitamurto, Sirkummen, Lehtonen, 2011) Lisa Cornish na konferenci řekla, že datová 

žurnalistika je nejvíce kreativní způsob získávání a podávání informací. Datová 

žurnalistika tvoří zajímavé příběhy a pomáhá, aby obsah vynikl pomocí různých 

vizualizací, které bývají interaktivní. Vizualizace jsou pro čtenáře zábavnější forma 

prezentace informací než text. Přispívají k rychlé a snadné orientaci v problematice 

a dávají čtenářům možnost vybrat si jen ty informace, o kterých mají zájem se dozvědět 

více. Často se sami čtenáři mohou zapojit do samotné tvorby článku. Harrison Polites, 

datový žurnalista z The Spectator, řekl na konferenci, že na sociálních sítích vedou 

vizualizace k větší interakci lidí. Argumentoval tím, že obrázky na Twitteru získají 

dvakrát tolik „retweets“. 

 

 Díky internetu, který disponuje skvělým publikačním potenciálem, 

se profesionální žurnalisté dostávají do postavení jednoho z více tvůrců mediálního 

obsahu, zatímco dříve byl tvůrcem obsahu médií téměř výhradně žurnalista. 

(Šmíd, 2006) Marc Moncrief v osobním rozhovoru dne 29. 9. 2014 upozornil 

na stoupající konkurenci ve vydávání zpráv. „Konkurenti již nejsou jen redakce z jedné 

oblasti, ale s on-line zpravodajstvím vznikla globální konkurence. S novými nástroji 

přichází nový způsob tvorby zpráv. Obecně každý, a nejen mediální organizace, mohou 

vytvářet interaktivní vizualizace na internetu, protože používání volně dostupných 

nástrojů k jejich tvorbě je jednoduché. Interaktivní vizualizace datové žurnalistiky jsou 

v módě, a kdybychom nenásledovali tento trend, ujel by nám vlak. Pokud zbytek světa 

postupuje kupředu a mění očekávání lidí, jak chtějí přijímat zprávy, nestačí 

jen následovat trend, ale je nutné přicházet s něčím novým, jinak nemůžeme uspět.“
9
 

 

                                                
9 „The newsrooms are not competing only in their area but with on-line news the competition becomes 

global. With new tools available come new ways of journalistic practice. Basically anyone, not only 

newsrooms, can do interactives on the web because the tools are so easy to access. Data journalism, 

interactives are trendy and if we didn´t follow the trend we would lose the track.  If the rest of the world is 

innovating and changing the way people expect to receive information you need to not just keep up with 

that but be ahead of that otherwise you won´t be successful.“ 
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1.3 Historie datové žurnalistiky 

 “Datová žurnalistika se může jevit jako něco nového, ale nové to rozhodně 

není.”
10

, říká Simon Rogers (2014) v rámci kurzu o datové žurnalistice „Doing 

Journalism with Data – First Steps, Skills and Tools“. Data byla vždy součástí práce 

mediálních organizací. V minulosti se žurnalisté museli spoléhat na statistické analýzy 

a výzkum, dnes to jsou sami novináři, kdo provádí výzkum. Zásadním příkladem 

pro datovou žurnalistiku byla práce doktora Johna Snowa a jeho mapa, 

která v 50. letech 20. století v Londýně monitorovala rozsah onemocnění cholerou. 

Doktor Snow udělal detailní statistickou analýzu a nakreslil mapu, pomocí které 

znázornil rozšíření nemoci ve městě. Po dalším pátrání objevil zdroj nákazy. Doktor 

Snow změnil způsob, jakým se díváme na datové vizualizace, a jeho práce se stala 

modelem pro datové žurnalisty dnešní doby. 

 

 

Obrázek č. 1: Mapa cholery doktora Snowa 

 

                                                
10 „It may seem new but it is not.“ 
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 Mnoho novin běžně tiskly tabulky s daty již v 19. století, jako příklad můžeme 

uvést The Wall Street Journal nebo The Guardian. Simon Rogers (2014) poukázal 

na první článek datové žurnalistiky otištěný v The Guardian, který spadá do roku 1821. 

Jde o tabulku škol ve městě Manchester uvádějící počet studentů, kteří ji navštěvovali, 

a dále náklady na jednotlivé školy. Podle Rogerse tato tabulka poprvé ukázala skutečný 

počet studentů, kteří studovali bezplatně, což bylo ve skutečnosti mnohem více, 

než ukazovala oficiální data.  

 

 V roce 2009 The Guardian uvedl na trh jeho Datablog, což byla první webová 

platforma zabývající se datovou žurnalistikou, která byla vytvořena národní mediální 

organizací. The Guardian Datablog se stal modelem, jenž byl od té doby napodobován 

mnohými mediálními organizacemi. The Guardian Datablog se stal příkladem novin, 

které si úspěšně budují důvěru u čtenářů a zapojují je do tvorby novin. 

(Bradshaw, 2014) 

 

 Od 60. let novináři začali monitorovat představitele moci analyzováním databází 

veřejných záznamů pomocí vědeckých metod a tím prokazovat službu veřejnosti. 

Zastánci těchto metod, při kterých se používaly počítače, poukazovali na trendy, snažili 

se vyvracet chybné společenské představy a odhalovat nespravedlnosti páchané státními 

orgány i soukromými společnostmi. Psaní článků na základě počítačem zpracovaných 

dat přinášelo hodnotu pro veřejnost a pomohlo mnoha novinářům získat známá ocenění. 

Byl to způsob, jak zpřístupnit dříve tabuizovaná témata. Bylo to přínosné zejména kvůli 

upoutání pozornosti na menšiny, které do té doby marně volaly po vyslyšení. 

(Maeyer, Libert, Domingo, Heinderyckx, LeCam, 2014)  

 

 

1.3.1 Computer - Assisted Reporting  

 Computer-Assisted Reporting (dále CAR), jež do češtiny v této práci 

překládáme jako počítačem asistovaná žurnalistika, nazýváme typ žurnalistiky 

využívající techniky práce s daty jako způsob vylepšení reportáže. (Šmíd, 2006)  CAR 

je považován za předchůdce datové žurnalistiky. Používá se už po celá desetiletí. 

Byl důležitým aspektem podnikání a investigativní žurnalistiky, protože sloužil 
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ke shromažďování veřejných, soukromých i dalších dat. Od konce 80. let novináři 

používali textové editory a za poplatek jim byl umožňován přístup k archivům a on-line 

databankám. Díky rozšíření internetu se zpřístupnily informace a k lepší orientaci 

novinářům pomohly katalogové a fulltextové vyhledávače. Těmito technikami byly 

odhalovány opakující se schémata a anomálie, které byly podkladem pro témata článků. 

(Bounegru, 2012) 

 

 CAR se stal nejen nástrojem novinářské práce, ale také tématem konferencí, 

tréninků a různých publikací. Milan Šmíd napsal ve své práci zabývající 

se žurnalistikou v informační společnosti, že se CAR soustředí na dva směry. „První 

směr je technika vyhledávání a zpracovávání dat prostřednictvím počítače, do čehož 

spadá i tvorba vlastních archivů a databází. Druhý směr se zaměřuje na využívání 

znalosti dostupných informačních zdrojů a na využívání těchto zdrojů pro žurnalistickou 

práci prostřednictvím počítače“. (Šmíd, 2006) Mezi dovednosti CAR patří znalosti 

operačních systémů počítačů, tvorba webových stránek nebo znalost statistických 

programů. (Rogers, 2014) Meyer (2002) byl názoru, že vědecké techniky sběru 

a analýzy dat jsou mnohem potřebnější pro žurnalistiku, která se snaží být objektivní 

a jejímž cílem je hledat pravdu, než pouhé zvládání techniky psaní.  

 

 Používání metod CAR v sobě neslo řadu překážek, jako je práce s nevhodnými 

formáty dat, které vyžadovaly vysoce specializované jazyky pro manipulaci, omezené 

technologie pro tvorbu vizualizací, zastaralé nebo obtížně získatelné datové soubory 

nebo nízká datová gramotnost novinářů. Tato metoda byla velmi zdlouhavá na čas 

strávený novináři získáváním, čištěním a analýzou dat a byla nevhodná pro žurnalistiku 

orientovanou deadlinem. Nedávné inovace v nástrojích však začaly bořit některé 

z těchto uvedených překážek, což vedlo k širšímu využití v praxi datové žurnalistiky, 

která se stává ústřední technikou používanou v redakcích ve 21. století. 

(Halevy, McGregor, 2012) 
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1.3.2 Vztah mezi datovou žurnalistikou a CAR 

 Zrození datové žurnalistiky přichází s CAR a konkrétně s prací Philipa Meyera 

z konce 60. let. Meyer aplikoval metody sociálních věd do žurnalistiky a jeho 

knihou „Precision Journalism“ inspiroval generaci žurnalistů ve Spojených státech 

a v dalších zemích. Adrian Holovaty, jeden z otců datové žurnalistiky a zakladatel 

EveryBlocku
11

, o několik let později převzal roli Meyera. Pracoval s kriminálními daty 

vydávanými chicagskou policií, které propojil s Google Maps. Stejně jako Meyer, 

i Holovaty inspiroval generace žurnalistů. V jeho podání se datová žurnalistika odlišuje 

od CAR tím, že si uživatelé mohou vybrat, na co se chtějí podívat, a data jsou 

automaticky aktualizována, protože jsou uložena na síti a ne pouze v počítačích 

novinářů. (Bradshaw, 2014) 

 

 Vztah datové žurnalistiky s předchozími novinářskými praktikami, které 

využívají výpočetní techniky pro analýzu datových souborů a které souhrnně 

označujeme zkratkou CAR, není snadné uchopit. Na jedné straně se objevují názory, 

že datová žurnalistika se od CAR odlišuje, protože CAR se považuje jako technika 

pro sbírání a analyzování dat jako způsob vylepšení reportáže, zatímco datová 

žurnalistika prostupuje celým spektrem pracovní náplně novináře. (Holovaty, 2006) 

Podle tohoto pojetí je datová žurnalistika komplexním procesem, nejen nástrojem 

pro nalezení nebo obohacení příběhu tak, jako je tomu v pojetí CAR. Běžnou praxí 

datové žurnalistiky je přikládat datový soubor k článkům, aby je lidé mohli využít 

k analýze a ověření publikovaných výsledků nebo k případnému objevování nových 

skutečností.  

 

 Zatímco se v minulosti novináři potýkali s nedostatkem informací, nyní se často 

naopak setkávají s příliš velkým množstvím informací, s kterým musí umět pracovat. 

V době, kdy byly informace vzácné, většina snahy novinářů byla vložena do jejich 

hledání a sbírání. V dnešní době, kdy informací je dostatek, mnohem důležitější se stává 

proces jejich zpracování. (Bounegru, 2012) 

 

                                                
11

 EveryBlock je informační platforma založena A. Holovatym v roce 2007, která přinášela lokální 

zprávy. Dostupné z www: http://www.everyblock.com/about/ 
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 Mezi datovou žurnalistikou a CAR neexistuje markantní rozdíl. Datová 

žurnalistika je v druhém pojetí vnímána jako součást dlouholeté tradice CAR, 

která reaguje na nové souvislosti a podmínky. Od CAR se v cíli a technikách práce 

neliší, ale pojmem datová žurnalistika označujeme novou etapu, jež disponuje velkým 

objemem dat, která jsou volně k dispozici on-line, a novými uživatelsky přístupnými 

nástroji. To umožňuje lidem čím dál více a snadněji pracovat s velkým množstvím dat, 

než tomu bylo kdykoliv předtím. Kritický a analytický přístup CAR je však v datové 

žurnalistice nevypustitelný, ačkoliv současní datoví žurnalisté disponují modernějšími 

cestami, jak doručovat data a prezentovat články. (Howard, 2014) 

 

 Holovaty ve své studii „A fundamental way newspaper sites need to change“ 

z roku 2006 popsal, jak se v minulosti v mediálních organizacích zacházelo s daty, 

a navrhl doporučení, na co by se on-line zpravodajství novin mělo zaměřit. Holovatyho 

studie inspirovala Billa Adaira a Matta Waiteho, tvůrce projektu PolitiFact
12

, 

který v roce 2009 získal Pulitzerovu cenu. Datovou žurnalistiku celosvětově rozhýbalo 

až tvrzení Tima Berners-Leeho, který v roce 2010 v rámci diskuze o otevírání vládních 

dat veřejnosti nazval analýzu dat budoucností žurnalistiky. (Howard, 2014) 

 

 

1.3.3 Nástup datové žurnalistiky  

 Datová žurnalistika je součást dlouholeté tradice, ale reaguje na nové okolnosti. 

Díky rozmachu internetu, cloudových řešení a neustále rostoucí kapacity datových 

úložišť se množství dat, které máme k dispozici, zdvojnásobí každé dva roky. 

Podle nejnovějších odhadů v roce 2020 vytvoříme čtyřicet čtyři zetabitů, neboli čtyřicet 

čtyři trilionů gigabitů dat ročně
13

. Tato neuvěřitelná čísla přináší velké možnosti, 

a to nejen pro žurnalistiku. Navíc, již není možné, aby novináři v digitálním světě 

nepracovali s daty.  

 

 

 

                                                
12  PolitiFact - kontrolou prohlášení politiků. Dostupné z www: http://www.politifact.com/ 
13

 Executive Summary: Data Growth, Business Opportunities, and the IT Imperatives [online].  Dostupné 

z www: http://www.emc.com/leadership/digital-universe/2014iview/executive-summary.htm 
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Datová žurnalistika si nachází své místo v redakcích novin díky: 

 

1. Rozšiřujícímu se fenoménu „big data“
14

 a „otevřených dat“
15

 jako zdrojů 

informací 

2. Technickému pokroku, uživatelsky přístupným nástrojům pro získávání dat, 

jejich zpracování a prezentaci 

 

 Termín „big data“ značí velké množství dat, které mohou mít velký potenciál, 

pokud se vhodně použijí. Společnosti z mnoha oborů si již uvědomily, že „big data“ 

budou v následujících letech neoddělitelnou součásti firemní strategie a jedním 

z hlavních hybatelů růstu. Jedná se o širokou škálu odvětví
16

, mezi která patří také 

žurnalistika. (Mayer-Schonberger, Cukier, 2014) Termín otevřená data označuje 

dostupnost informací zbavených od všech druhů omezení, ať už jde o autorská práva, 

nebo jiné druhy kontroly. Existuje několik definic otevřených dat. Jde o data veřejného 

a soukromého sektoru, která jsou k dispozici on-line ve strukturované podobě vhodné 

pro další zpracování. Data veřejné správy jsou důležitým zdrojem informací pro média. 

(Basch, 2014) 

 

 Technickým pokrokem míníme neustále přicházející nové nástroje pro práci 

s daty, které jsou uživatelsky přístupné a většinou zdarma. Zde je výčet nástrojů, 

který v osobním rozhovoru 23. 10. 2014 vyjmenoval Jan Cibulka. „Na tabulková data 

používáme Excel, OpenOffice, konkrétně „LiberOffice“, „OpenRefine“ nebo 

„Adobe Acrobat“ na dolování dat z formátu pdf. Z programovacích jazyků používáme 

pro zpracovávání dat programovací jazyk „R“ nebo například „Python“. Ze serverových 

technologií používáme „Microsoft Azure“, který si platíme. Na mapy používáme 

například aplikaci „TileMill“. Na grafové věci používáme „Gephi“. Na geostatistiku 

používáme „GeoDu“.“ Seznam doplnil také kolega Jana Cibulky, Marcel Šulek, který 

se zabývá převážně vizualizací dat. „Existuje celé spektrum nástrojů. Například klikací 

nástroje, jak my je nazýváme, „Data wrapper“, „Google spreadsheets“, „Tablo“, „Carto 

dp“ a jiné. Tady se jen nasypou data, klikne se, jak se to má zobrazit, a vyjede hotová 

                                                
14 „Big data“ jsou soubory dat, které pro jejich velikost nelze zachycovat a zpracovávat běžně 

používanými softwarovými prostředky v rozumném čase. (Mayer-Schonberger, Cukier, 2014) 
15

 Otevřená data jsou informace a čísla, jak veřejné správy, tak komerčních subjektů, bezplatně a volně 

dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě. (Lewis, Usher, 2013) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Software
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vizualizace. Také Excel je dobrý příklad. Na webové vizualizace používám „D3“ - data 

driven document“. Vymysleli to v The New York Times. Je to poměrně nepříjemné 

uživatelsky. Je to nízkoúrovňové, ale tou nízkou úrovností to na druhou stranu nemá 

skoro žádné limity, to znamená, že to udělá téměř cokoliv, co chceme.“ 

 

 

 

                                                                                                                                          
16Více na www: http://www.emc.com/leadership/digital-universe/2014iview/executive-summary.htm 
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2. Postupy a nástroje datové žurnalistiky 

 Datová žurnalistika se stala nedílnou součástí několika on-line strategií 

mediálních organizací. Jak podotkla Margaret Simons v osobním rozhovoru, mění 

se způsob, jakým novináři pracují, mění se styl, jakým se ptají na otázky, a mění se také 

potřeby čtenáře. Mediální organizace vidí datovou žurnalistiku, jež na tyto změny 

reaguje, jako součást přechodu, který je posouvá k tomu, aby se staly více interaktivní 

informační platformou. (Aitamurto, Sirkummen, Lehtonen, 2011)  

 

 V dnešní informační společnosti musí žurnalisté daleko více než dříve pracovat 

s daty, tedy ověřovat, analyzovat a interpretovat data. Datová žurnalistika poskytuje 

souvislosti, dodává datům srozumitelnost a hledá pravdu v narůstajícím množství 

digitálních dat ve světě. Práce žurnalistů se mění v prohlubování příběhů, vysvětlování 

souvislostí a hledání nových námětů na články v datech. Žurnalisté používají data 

ve svých článcích od začátku existence novinářské profese, ale až technický pokrok 

umožnil, aby se data používala pro investigaci. (Howard, 2014)  

 

 Datová žurnalistika se od tradiční žurnalistiky neodkloňuje, ale doplňuje 

ji a rozšiřuje. Zdrojem informací jsou data. Schopnost analyzovat a interpretovat data 

se v dnešní době jeví jako nezbytná součást novinářské výbavy, jako další nástroj 

k interpretaci dění ve světě. (Halevy, McGregor, 2012) Mimo základní postupy 

novinářů, jsou datoví novináři schopni pracovat s daty a jsou schopni vytvářet výstupy 

podpořené různými vizualizacemi. 

 

 Tato kapitola je věnována postupům práce datových žurnalistů, které zahrnují 

především získávání dat, analyzování dat, zpracování dat a jejich prezentaci. Podrobně 

popisujeme jednotlivé kroky, které stojí za vznikem příběhu. Říkáme, jaké dovednosti 

by měl mít každý datový novinář, nebo členové datového týmu dohromady. 

Představíme typy týmů datových novinářů a každý tým si ukážeme na příkladu. 

Nakonec vyhodnotíme klíčové faktory, které ovlivňují úspěšnost týmů. 
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2.1 Základní kompoziční postup 

 V klasické žurnalistice je obrácená pyramida metaforou pro model ilustrující, 

jak řadit a strukturovat informace při psaní zprávy. Tímto modelem se žurnalisté řídili 

celá desetiletí. Obrácená pyramida se znázorňuje vrcholem dolů. Nahoře ve své nejširší 

části obsahuje důležité informace, kterými jsou myšleny odpovědi na otázky 

kdo, co, kdy, kde, případně proč a jak. O stupeň níže se přidávají důležité detaily, 

a nakonec lze zmínit doplňující informace. (Trampota, 2006) 

 

 V datové žurnalistice se podle Simona Rogerse musí datoví žurnalisté 

od následování obrácené pyramidy odklonit, protože zde tento model nelze aplikovat. 

Na otázku „kdo“ se ptáme, odkud pocházejí data, a ověřujeme, zda jsou data objektivní 

a zda se můžeme na získané údaje spolehnout. Na otázku „co“ se ptáme, co chceme 

hodnotami, s kterými pracujeme, sdělit. Neboli jakou zprávu chceme sdělit veřejnosti 

a jak ji chceme interpretovat. Na otázku „kdy“ si odpovídáme, jestli jsou data aktuální. 

Namísto otázky „kde“ se ptáme, jaké datové soubory budeme spolu kombinovat. 

Na otázku „proč“ datová žurnalistika odpovídá, zda se něco změnilo, jestli 

se to zmenšilo, nebo naopak zvýšilo, jak se to jeví v porovnání s něčím jiným. 

(Rogers, 2014) 

 

 

2.1.1 Model obrácené pyramidy podle Paula Bradshawa 

 Model Paula Bradshawa (2014) je paralelou na obrácenou pyramidu a je určený 

výslovně pro datovou žurnalistiku. Jak znázorňuje graf níže, pyramida Paula Bradshawa 

obsahuje čtyři faktory – kompilace, čištění, vysvětlení souvislostí, sloučení – které 

v textu práce podrobně vysvětlujeme. Příběh datové žurnalistiky začíná jednou ze dvou 

možností, buď máme otázku a hledáme data, abychom ji mohli zodpovědět, nebo máme 

soubor dat, ve kterém hledáme otázky. Nehledě na to, jak začneme, první 

a nejdůležitější fáze zobrazená na grafu - kompilace dat - ukazuje, že zdrojem jsou data, 

z nichž budeme vycházet. Dalšími kroky jsou čištění dat, uvedení tématu do kontextu, 

sloučení dat a komunikace dat. Fáze kompilace je nejdůležitější ze všech čtyř 

zmíněných fází, protože jde o výchozí bod, zbylé kroky staví právě na výsledku 
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kompilace dat. Tato fáze je důležitá také proto, že se k ní často musíme vracet, pokud 

je potřeba získat další doplňující informace.  

 

 

 

Graf č. 1: Obrácená pyramida datové žurnalistiky  

 

 

Kompilace 

 Kompilace dat je znázorněna na vrchu obrácené pyramidy jako první 

a nejdůležitější krok. Může mít různé formy. Data mohou být někým dodávány, mohou 

být získávány pokročilými technikami na vyhledávání a stahování dat z prostředí 

internetu, konvertováním dokumentů do podoby vhodné pro analýzu, shromažďováním 

informací pomocí vlastního pozorování, pomocí crowdsourcingu
17

 a dalšími způsoby.  

 

                                                
17 Crowdsourcing v žurnalistice znamená proces získávání informací od davu lidí pomocí dotazníků, 
anket a jinak. Slavným příkladem je online encyklopedie Wikipedia, která je tvořena lidmi. Dostupné 

z www: http://dailycrowdsource.com/training/crowdsourcing/what-is-crowdsourcing 
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Čištění 

 Abychom mohli v datech nacházet příběhy, potřebujeme pracovat s daty vysoké 

kvality, které dosáhneme, když data očistíme odstraněním chyb. V procesu čištění 

odstraníme chyby vytvořené lidmi při pořizování a ukládání dat, převedeme data 

do vhodného formátu, kompatibilního s dalšími používanými daty. Odstraňujeme 

například duplicitu záznamů, prázdné položky, nesprávné formátování, položky 

s HTML kódem, chybějící data a tak dále. 

 

Vysvětlení  

 Všechna data je nutné ověřovat. Je třeba si položit otázky, kdo informace 

shromáždil, odkud je získal, z jakého důvodu je má, jakou metodologií byly informace 

získány a zda byla provedena analýza. Pokud již analýza byla provedena, je důležité 

pochopit význam informací a porozumět způsobu vytváření kódů, které reprezentují 

dané kategorie. Získaná data potřebujeme dát do souvislostí, abychom v nich objevili 

smysl. Například, pokud máme data o počtu trestných činů v určitém městě, musíme 

je dát do souvislosti s počtem obyvatel města, porovnat data na časové ose, anebo hledat 

korelace s mírou nezaměstnanosti a podobně, jinak by data sama o sobě nebyla 

přínosná. V této fázi je nutná znalost statistiky.  

 

Sloučení 

 Dobré příběhy mohou vycházet z jednoho datového souboru, ale často je nutné 

spolu propojit více datových souborů přes společný klíč, kterým může být například 

jméno politika. (Bradshaw, 2014) 

 

 

2.1.2 Komunikační strategie podle Paula Bradshawa 

 Výsledky práce moderní datové žurnalistiky jsou představovány především 

pomocí vizualizací, tedy map, grafů nebo různých animací. Níže znázorněný diagram 

jmenuje šest komunikačních strategií datové žurnalistiky, které by měl podle 

Paula Bradshawa (2014) každý datový žurnalista následovat. 
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Graf č. 2: Komunikační strategie datové žurnalistiky 

 

Vizualizace 

 První strategií je vizualizace. Vizualizace je považována za nejrychlejší 

a nejefektivnější způsob, jak výsledky dat komunikovat. Díky novým programům 

pro vizualizaci dat často stačí zadat data, vybrat typ a jedním klikem vytvoříme 

vizualizaci.  

 

Vyprávění příběhu 

 Další strategií je vyprávění příběhu, čímž můžeme data vysvětlit a říct, 

co znamenají v kontextu s příběhem. 

 

Sociální interakce 

 Datová žurnalistika může čerpat data ze sociálních sítí a na druhé straně může 

data a příběhy prostřednictvím sociálních sítí zveřejňovat a popularizovat. 
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„ProPublica“
18

 vytvořila aplikaci, která využívá data ze sociální sítě Facebook. 

Je to úspěšný příklad práce s informacemi ze sociálních sítí, 

 

Zlidštění faktů  

 Nestačí jen pracovat s čísly. Článku dodá na zajímavosti, když do děje zapojíme 

příběh konkrétního člověka a dozvíme se od něj zajímavosti. (Rogers, 2014) 

 

Personalizace 

 Díky možnostem, které internet nabízí, můžeme vytvářet interaktivní 

personalizované aplikace, jež představují nejvhodnější způsob předání informací a práce 

s nimi. (Rogers, 2014) Uživatelé aplikace si mohou sami vybrat, jaké hodnoty 

si zobrazí. V prostředí internetu je o nás dostupných více a více osobních informací, 

které mohou žurnalisté použít pro lepší zážitek čtenářů. Výše uvedený příklad 

ProPublica ukazuje, jak mohou být informace stažené z Facebooku použity 

pro automatické přizpůsobení zážitku čtenáře z příběhu. Existuje více způsobů, odkud 

čerpat informace, například data o poloze prostřednictvím GPS. (Cairo, 2012)  

 

 Nevýhodou takových aplikací je jejich vysoká výrobní cena. Žurnalisté se snaží 

snížit výrobní cenu vytvářením standardizovaných způsobů ukládání dat, čímž 

zjednodušují tvorbu aplikací, které pak stahují data ze standardizovaných souborů dat. 

Pro tvorbu interaktivních aplikací dělají vzory, díky kterým je pak práce na obdobných 

aplikacích jednodušší. (Bradshaw, 2014) 

 

 

2.2 Postup zhotovení článku datové žurnalistiky 

 Většina novinářského úsilí spočívala ve shánění informací, ale dnes je důležitější 

jejich zpracování. Datová žurnalistika je proces, ve kterém se čísla proměňují v příběh. 

Tento proces se skládá z několika kroků, které jsou přehledně znázorněny 

v následujícím diagramu. 

                                                
18

 ProPublica je nezávislá, nezisková organizace, která produkuje investigativní žurnalistiku ve prospěch 

veřejnosti. Dostupné z www: http://www.propublica.org/about/ 
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Graf č. 3: Postup zhotovení článku datové žurnalistiky  
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Idea a plán 

 Diagram znázorňuje, jak komplexní proces je tvorba článku. Existují 

dvě možnosti, jak začít s tvorbou článku datové žurnalistiky. První možnost je, že máme 

určité poznatky a hledáváme v souboru dat doplňující informace. Druhá možnost je, 

že máme soubor dat, z kterého vycházíme a ve kterém hledáme příběh. 

(Bradshaw, 2014) První možnost se vyskytuje častěji než druhá. Nehledě na to, jakým 

způsobem příběh začneme, hlavní roli hraje novinářův cit pro nacházení zajímavých 

témat, říká Simon Rogers (2014). Jakmile víme, jakým tématem se budeme zabývat, 

plánujeme další postup. Ptáme se, co chceme zjistit a jaké údaje k tomu budeme 

potřebovat. Zamýšlíme se, z jakých zdrojů budeme čerpat informace a jaké kroky 

musíme udělat k tomu, abychom potřebné informace získali. Na téma se díváme 

v souvislostech, analyzujeme získaná data a zvažujeme formu, jakou informace 

předáme čtenářům. 

  

Průzkum, investigace a zpracování dat  

 Máme plán a na řadu přichází samotný sběr dat. Rozhovor již není hlavním 

zdrojem informací, ale jsou to data. Internet poskytuje rychlý přístup k mnoha zdrojům 

informací. Koch tvrdí, že s rozvojem internetu a dalšími technologiemi, které umožňují 

vyhledávat a ukládat informace, je redakční záběr širší, než kdykoliv dříve. 

(Burns, 2004) Například informace typu, kolik lidí žije na určitém místě, jakého jsou 

věku a tak dále, můžeme získat z národních statistických úřadů, lokální informace 

z místních úřadů, nadnárodní informace od mezinárodních institucí, jako jsou Spojené 

národy
19

, Evropská unie
20

 a jiné, nebo neziskových organizací, soukromých společností, 

asociací a svazů. Pokud nám určitý orgán nechce poskytnout informace, můžeme 

v případě České republiky použít zákon 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu 

k informacím
21

, nebo v případě Austrálie „Freedom of Information Request“
22

. 

(Howard, 2014) 

                                                
19 Dostupné z www: http://www.un.org/en/ 
20 Dostupné z www: http://europa.eu/index_cs.htm 
21 Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím platí pro subjekty, které mají podle tohoto 

zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Dostupné z www: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio= 47807&rec Show=3&nr=106~2F1999&

rpp=15#parCnt 
22 Dostupné z www: http://www.foi.vic.gov.au/home/how+to+apply/making+  a+request/ 
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 Jako další metodu získávání informací můžeme zvolit „crowdsourcing“, 

což znamená sběr dat od lidí pomocí dotazníkových formulářů, jako jsou 

„SurveyMonkey“, nebo „Google Forms“  Další metodou je „scraping“, kde jde 

v podstatě o napsání sady příkazů pro získání informací, které odpovídají zadání. 

(Bradshaw, 2014) Nástroje pro scraping jsou například „OutWit Hub“, „Import.io“, 

„Chrome extension Scraper“, „Scraperwiki” nebo „Google Drive“. (Rogers, 2014) 

 

Čištění dat  

 Obdrželi jsme data, která musíme vyčistit a podrobit analýze založené 

na zodpovězení pokládaných otázek. Pokud je potřeba pochopit nové souvislosti, datový 

soubor spojíme s jinými datovými soubory, a tak vytvoříme nový datový soubor. 

(Zanchelli, Crucianelli, n. r.) Čištěním máme na mysli korekci souborů dat odstraněním 

chyb, jako jsou překlepy z pořizování dat, nesprávné formáty, duplicity záznamů, 

prázdné položky, vynechané záznamy tak, aby byly použitelné pro další analýzu. 

Na čištění můžeme použít program „OpenRefine“. (Rogers, 2014) 

 

Analýza a ověření dat 

 Vyčištěný soubor dat podrobíme analýze a s použitím matematických formulí 

a statistiky získáváme nové hodnoty. Mezi programy pro analýzu dat řadíme 

„Microsoft Excel“, „Google Docs“, „OpenOffice“, „Google Fusion Tables“ a jiné. 

(Rogers, 2014) Výsledky analýzy ověřujeme, zda vyčištěná data dávají v daném 

kontextu smysl, případně hodnoty přepočítáváme. (Cohen, 2011) 

 

Prezentace 

 Po analýze a ověřování dat přichází na řadu prezentace práce. Čtenářům 

překládáme to, co je důležité a relevantní. Ne každý příběh lze vyjádřit pouhou 

vizualizací. Může se jednat o kombinaci dat, slov a designu. Ve většině případů 

vizualizace ozřejmí to, co by jinak musel opsat obsáhlý článek. Data se vizuálně 

prezentují pro jejich lepší pochopení. (Williams, Sochats, Morse, 1995) Autor knihy 

„Introduction to Information Visualization“, Riccardo Mazza (2009, s. 9) popisuje 

vizualizační proces jako interaktivní prezentaci dat za účelem sdělit informace. 

„Z vědeckého hlediska je vizualizace chápána jako neutrální nástroj, skrze který 

https://scraperwiki.com/
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objektivně nazíráme na data.“ (Marek, 2012, s. 1) Slovy vysvětlujeme souvislosti a tím 

data prezentujeme srozumitelně. (Rogers, 2014) 

 

 Existuje mnoho různých nástrojů k vizualizaci dat, ať už v podobě hotových 

řešení, do nichž se jen načtou připravená data, nebo v podobě nástrojů s otevřeným 

zdrojovým kódem, které se uzpůsobí na míru pro potřeby konkrétního projektu. 

(Rožánek, 2014) Mezi nástroje pro vizualizaci dat řadíme například „Adobe Illustrator“, 

„DataWrapper“, „Many Eyes“, „R“, „Google Fusion Tables“, „iCharts, Tableau“, „D3“ 

a jiné. (Rogers, 2014)  

 

 S článkem se často publikují soubory dat, které byly podrobeny analýze, 

a metodologie prováděné analýzy. Publikování dat spolu s příběhem je považováno 

jako nedílná část procesu datové žurnalistiky, protože podporuje transparentnost, 

jež vede k důvěře čtenářů vůči mediální organizaci. Když je soubor dat publikován 

on-line, každý si může zkusit analýzu dat podle stejné metodologie a porovnat vlastní 

výsledky analýzy s těmi publikovanými. Tím, že mediální agentura publikuje data, dává 

ostatním možnost pracovat na datovém souboru a případně nalézt nové informace, které 

mohou vést k novým námětům na články. Jiní mohou najít důležité informace, jež byly 

novináři nepovšimnuty, a výsledky publikovat buď rozšířením článku, nebo napsáním 

zcela nového článku. (Aitamurto, Sirkummen, Lehtonen, 2011) 

 

 Jan Cibulka, datový novinář v Českém rozhlasu, doplnil další důvod, 

proč je vhodné připojovat k článkům zdrojová data. „U datové žurnalistiky je problém, 

že se tváří jako věda, ale není to věda. Věda využívá spoustu ochranných mechanismů, 

aby nevznikaly hlouposti. Jsou tam principy kritického uvažování, ověřování údajů 

a jiné. Tendence je v novinách těchto vědeckých mechanismů zanedbávat. Věda má 

status něčeho ověřeného. Pokud něco prezentujete ve stylu, že napíšete: „K závěru jsme 

došli ověřením statistických údajů.“, lidé mají tendenci tomu věřit mnohem více. 

V novinách tyto mechanismy chybí, výsledky se neověřují. My vlastně děláme 

experimenty, ale tím, že publikujeme data pod článek, dáváme možnost ostatním ověřit 

si výsledek“.  

 

 

 

http://www.adobe.com/products/illustrator.html
https://datawrapper.de/
http://www.manyeyes.com/software/analytics/manyeyes/
http://www.r-project.org/
http://www.google.com/drive/apps.html#fusiontables
http://www.icharts.net/
http://www.tableausoftware.com/
http://d3js.org/
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2.2.1 Síla vizualizací 

 Předmětem datové žurnalistiky nejsou jen složité grafy nebo jiné grafické 

vizualizace. Výsledky datové žurnalistiky tíhnou ke grafickému ztvárnění. 

To ale nemusí být pravidlem. Datová žurnalistika nachází rovnováhu mezi psaním 

a vizualizacemi. Někdy se příběh nejlépe předá v obrazech, jindy slovy. Formát 

je flexibilní. Společným atributem článků datové žurnalistiky je, že jsou založeny 

na číslech a statistické analýze. (Rogers, 2014) V mnoha případech je grafické 

znázornění (například v podobě mapy apod.) jedinou cestou, jak předat příběh 

v pochopitelné formě. V samotném souboru dat s velkým množstvím nepřehledně 

seřazených údajů může objevit čtenář příběh jen těžko. (Cairo, 2014) 

 

 Příkladem vizualizace, která je snadno pochopitelná, je volební mapa výsledků 

regionálních voleb na Ukrajině. Mapa byla vytvořena ukrajinským neziskovým 

zpravodajským webovým portálem „Texty“. Je vybarvena modrými a oranžovými 

kruhy. Modré kruhy reprezentují vítězství „Strany regionů“, oranžové kruhy představují 

vítězství strany „Vlast“. Velikost kruhu je úměrná množství hlasů vítězné strany.  

 

 Z mapy vyplývá, že Ukrajina byla zcela rozdělena. Západní část dávala hlasy 

proevropské straně, zatímco východní strana sympatizovala s proruskou stranou. 

Tato informace by nevynikla při pohledu do souboru dat. V tom je síla vizualizace. 

Vizualizací se informace stává jasnou a snadno viditelnou. Není třeba ani umět 

ukrajinsky pro pochopení jejího obsahu. (viz obr.) 
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Obrázek č. 2: Mapa výsledků voleb na Ukrajině v roce 2012
23

 

 

 

Čtyři znaky, které vymezují dobrou vizualizaci: 

1) Funkčnost 

Forma vizualizace by měla být přizpůsobena otázkám, které má pomoci zodpovědět. 

Aby vizualizace byla funkční, musí být přehledná a její význam musí být zřejmý 

a snadno extrahovatelný. 

2) Dobrý vzhled  

Vizualizace by měla být atraktivní, aby o ni měli čtenáři zájem. 

 

                                                
23 Výsledky voleb 2012 pro každou stanici v zemi: interaktivní mapa. Texty [online]. 16. 1. 2013. 

[26.  04. 2014]. Dostupné z www:http://texty.org.ua/pg/blog/infoviz/read/42561/Rezultaty_vyboriv2012_

po_kozhnij_dilnyci_ krajiny_interaktyvna?a_offset= 

http://texty.org.ua/pg/blog/infoviz/read/42561/Rezultaty_vyboriv2012_po_kozhnij_dilnyci_ krajiny_interaktyvna?a_offset
http://texty.org.ua/pg/blog/infoviz/read/42561/Rezultaty_vyboriv2012_po_kozhnij_dilnyci_ krajiny_interaktyvna?a_offset
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3) Hloubka 

Prezentovaná čísla by měla být uvedena do kontextu událostí, v nichž je příběh zasazen, 

aby získala význam. Čtenář tak může proniknout do podstaty konkrétního problému 

odkrytím na první pohled ne zřejmých nebo závažných informací. 

4) Poučení 

Vizualizací může být změněno čtenářovo mínění o určitých zásadních tématech. 

Může být změněn způsob vnímání určitého příběhu odkrytím informací, které nebyly 

známy nebo o kterých chyběly důkazy. 

 

 

2.3 Datový novinář 

 Kathrine Viner (2013) na přednášce v Melbourne řekla, že žurnalistika je něco, 

co děláme, ne čím jsme. Nároky na novinářskou práci se s dobou mění. Informací máme 

k dispozici dostatek a stává se nutností umět s informacemi pracovat a selektovat 

je Stejně jako slovo gramotnost označuje schopnost získat a kriticky posoudit psané 

informace a vyjadřovat se v psaném projevu srozumitelně, spojení datová gramotnost 

označuje schopnost získávat znalosti, kriticky uvažovat a srozumitelně se vyjadřovat 

prostřednictvím dat. Patří sem nejen určitá znalost statistiky, ale i schopnost pracovat 

s velkými objemy dat a mít představu o tom, jak data vznikají, jak se mohou navzájem 

propojit a jak je možné je interpretovat. (Gray, Chambers, Bounegru, 2012) 

 

 Datová žurnalistika vyžaduje nový souhrn znalostí pro hledání, porozumění 

a vizualizaci digitálních zdrojů v době, kdy již základní dovednosti nestačí. 

Datová  žurnalistika doplňuje tradiční žurnalistiku. (Bounegru, 2012) Podle 

Lynette S. Burns (2004)  základními dovednostmi míníme novinářův smysl pro zprávu, 

schopnost rozeznat potenciální zpravodajskou hodnotu ve skutečnostech, které samy 

o sobě mohou vypadat nedůležité, a schopnost vybrat z nich to, co zajímá veřejnost. 

Novináři musí umět klást otázky. Marc Moncrief na konferenci však upozornil, 

že se žurnalisté potřebují naučit nový způsob kladení otázek. Celkově jde o konvergenci 

několika dovedností – od  investigativního výzkumu a statistiku po psaní, design 

http://shop.oreilly.com/product/0636920025603.do#tab_04
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a programování – které dokáže jeden člověk jen stěží pojmout, a proto na článcích 

datové žurnalistiky běžně pracuje tým lidí. (Bradshaw, 2014)  

 

 Filip Rožánek z Hospodářských novin popsal datového novináře jako křížence 

programátora, grafika a novináře. Řekl, že lepší předpoklady pro práci mají techničtí 

nadšenci se stylistickým nadáním, tak jako u ekonomické novinařiny bude mít výhodu 

absolvent ekonomie oproti absolventovi přírodovědných oborů. „Datový žurnalista musí 

mít už během získávání a analýzy dat určitou představu o tom, jak bude vypadat 

konečná prezentace informací. To se dá jistě časem naučit, ale především to člověk 

musí mít v sobě, musí mít „hlad“ po nových technologiích, zkoumat je a osvojovat 

si je. Třeba se sám naučit vytvářet mapy na Google Maps, na to žádný školní obor 

neexistuje a akademická sféra bude nutně vždy trochu pozadu za prudkým 

technologickým rozvojem.“  

 Datový novinář zastupuje roli novináře, statistika, programátora a designéra. 

Buď vše zastává jeden člověk, nebo více lidí v rámci týmu. Níže uvádíme výčet rolí, 

které je třeba zastat při tvorbě článku datové žurnalistiky. Není však pravidlem, 

že novinář jen píše a programátor jen programuje. Mnohdy novinář umí i programovat 

a programátor umí i ovládat novinářské dovednosti. Podobně tvorba vizualizací 

již nemusí být výsadou designérů a programátorů, ale zkouší to i stále více novinářů. 

(Bradshaw, 2014) 

 

Role: 

1) Novinář  

2) Statistik 

3) Programátor  

4) Designér 
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Jednotlivé úlohy: 

1) Výzkum 

Výzkum je nejdůležitější a časově nejnáročnější část procesu. V této fázi se rozhodne, 

zda se ve zkoumaném souboru dat skrývá příběh. (Rogers, 2014) 

2) Programování 

Pomocí vývoje a programů se získávají a zpracovávají data, dohledávají dodatečné 

informace a vytváří vizualizace. 

3) Psaní 

Psaním se slovy vysvětlují souvislosti, a tím se data stávají srozumitelnými. 

4) Design a tvorba vizualizací 

Tvorbou designu a vizualizací se článek stává atraktivní a data srozumitelnými. 

 

 

2.4 Týmy datové žurnalistiky 

 Články datové žurnalistiky bývají vytvářeny týmy, protože jeden člověk často 

nezastane celé spektrum dovedností potřebných k jejich tvorbě. Týmy bývají spíše 

menší, většinou od dvou do pěti členů, a to dokonce i v případě velkých mediálních 

organizací. V týmu The Guardian jsou například jen tři lidé, ačkoliv se jedná o noviny, 

které jsou považovány za druhé největší anglicky psané on-line noviny na světě, hned 

po The New York Times. (Aitamurto, Sirkummen, Lehtonen, 2011) 

 

Typy týmů datové žurnalistiky: 

1) Jednotlivec  

(Příkladem je datový žurnalista Nick Evershed z The Guardian AUstralia.) 

 

2) Dva lidé v týmu 

(Příkladem je Gabriel Dance a Fielding Cage z The Guardian USA nebo 

Marc Moncrief a Craig Butt z The Age) 
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3) Malé týmy 

(Příkladem je WNYC
24

 – šestičlenný tým vedený Johnem Keithem nebo český 

čtyřčlenný tým Českého rozhlasu, jehož členi jsou Petr Kočí, Jan Boček, 

Jan Cibulka a Marcel Šulek)  

 

4) Velké týmy 

(Aron Pilhofer z The New York Times vede tým 35 lidí a snaží se vytvořit nový 

druh on-line žurnalistiky) 

 

 

2.4.1 Organizace týmů datové žurnalistiky 

 Organizace práce v týmu se mění v závislosti na počtu jeho členů. Neplatí však, 

že čím početnější tým, tím kvalitnější články. Důkazem je tým Gabriela Dance 

a Fieldinga Cage z The Guardian USA, kteří ve dvou lidech vytvořili oceněný „Guide 

to gay rights in the US“
25

. Malé týmy jsou schopny rychle vytvořit průkopnické 

projekty. Velké týmy jsou specializované. Každý člen týmu má svou úlohu, na kterou 

se soustředí. Pokud je v redakci pouze jeden datový žurnalista, musí zastat vše sám, 

případně hledat pomoc v rámci redakce i mimo ní. (Rogers, 2014) 

 

 Týmy bývají flexibilní. Běžně hledají externí pomoc a spolupracují s novináři 

z jiných oddělení. Například grafické oddělení může pomáhat s vytvářením vizualizací, 

IT oddělení v tvorbě aplikací a jiní novináři mohou inspirovat k námětům na články. 

Některé týmy využívají pomoc od externích programátorů nebo jiných společností. 

Týmy se skládají z kombinace lidí, kteří umí alespoň některé z dovedností datové 

žurnalistiky. Vedoucím týmu bývá obvykle žurnalista, který dokáže analyzovat data. 

Ostatní v týmu, ať novináři nebo odborníci z jiných odvětví, umí statistickou analýzu, 

tvorbu vizualizací, interaktivních aplikací, web development a programování. Nehledě 

na složení týmu, je důležité, aby se jeho členové stále vzdělávali, zkoušeli nové metody 

a nástroje, které se neustále zdokonalují. (Aitamurto, Sirkummen, Lehtonen, 2011) 

                                                
24 WNYC je nezisková rádiová stanice v New Yorku. Dostupné z www: 

http://en.wikipedia.org/wiki/WNYC 

25 Guardian US interactive team, 2012. Gay rights in the US, state by state. The Guardian [online]. 

8. 5. 2012 [26. 04. 2014]. Dostupné z www: 

http://www.theguardian.com/world/interactive/2012/may/08/gay-rights-united-states 

http://www.theguardian.com/profile/guardian-us-interactive-team
http://www.theguardian.com/world/interactive/2012/may/08/gay-rights-united-states
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2.4.2 Faktory úspěchu týmu  

 V této podkapitole vyjmenujeme čtyři klíčové faktory, které ovlivňují úspěšnost 

týmu zabývajících se datovou žurnalistikou, inspirované prací „Integrating Data 

Journalism into Newsrooms“ od Michaela Zanchelli a Sandry Crucianelli. 

 

1) Umístění datového týmu poblíž redakce 

Členové datových týmů se shodují, že je důležité, aby seděli v redakci v blízkosti 

s ostatními novináři, protože to vede k efektivní spolupráci jak při hledání témat 

pro články, tak při vybírání vhodné metodologie a formy prezentace. Simon Rogers 

(2014) v rámci kurzu o datové žurnalistice řekl: „Jestli jste blízko, je jednodušší 

navrhovat témata a stát se součástí procesu; opačný případ je nemyslitelný“.
26

 Pokud 

všichni pracují v jedné redakci na jednom místě, každý může přijít s nápadem na nové 

téma a navzájem se inspirovat a doplňovat, ať se jedná o datového novináře, tradičního 

novináře, editora nebo programátora. Každý se také podílí svým dílem v celém procesu 

vytváření příběhu. Každý má specifické dovednosti, jimiž přispívá. 

(Aitamurto, Sirkummen, Lehtonen, 2011) 

2) Podpora spolupráce mezi novináři a programátory 

Novináři a programátoři disponují různými dovednostmi, proto je důležité, aby příběhy 

vytvářeli společně, společně přemýšleli nad tématy a metodami práce. Obecně 

programátoři umí pracovat s čísly a vědí, jak je interpretovat. Novináři zase vědí, jaké 

události se mohou vázat ke sledovaným číslům, jaký mají význam v daném kontextu 

a jak se to projevuje ve společnosti. Novináři umí vyprávět příběhy. Datová žurnalistika 

potřebuje dovednosti obou oborů. (Aitamurto, Sirkummen, Lehtonen, 2011) V dnešní 

době spousta novinářů umí jak psát, tak programovat. (Rogers, 2014) 

3) Novináři, kteří umí jak psát, tak programovat 

 Tým, který disponuje žurnalistickou praxí, umí pracovat s daty a programovat, 

může vytvářet hodnotné články datové žurnalistiky, nacházet trendy a být v kontaktu 

                                                
26

 “If you’re close, it’s easy to suggest stories and become part of the process; conversely, out of sight is 

literally out of mind.” 
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se svými čtenáři. Aron Philhofer, editor interaktivních zpráv v New York Times, řekl, 

že pokud budeme mluvit o rozdílech mezi novináři a programátory, mezera se mezi 

nimi bude jen prohlubovat. Říká, že je potřeba investovat do vzdělání novinářů, 

aby měli základní dovednosti práce s daty. Paul Overberg, editor v USA TODAY, tvrdí, 

že mediální organizace si jsou vědomy toho, že je nutné podporovat novináře, 

aby se vzdělávali v technických oblastech, a tím zmírnili rozdíl mezi novináři 

a programátory. (Zanchelli, Crucianelli, n. r.) 

 

 Podpora vzdělání novinářů ze strany redakcí je zásadní, říká Philhofer. Podle 

jeho vlastní zkušenosti, se mnoho novinářů brání učit novým dovednostem, které jsou 

nutné pro práci s daty. Vzdělávání se netýká jen novinářů, ale také některých 

programátorů, kteří by na druhou stranu měli ovládat dovednosti novinářů, jako 

je pokládání otázek, čtení mezi řádky, ověřování faktů, psaní a další. 

(Zanchelli, Crucianelli, n. r.) 

4) Tvorba smysluplných příběhů 

Články datové žurnalistiky ovlivňují životy občanů, pokud se zabývají relevantními 

tématy. Články jsou úspěšné, jsou-li získaná data propojena s životy čtenářů a mají 

na ně dopad. Takové články dokazují, že analýza dat má smysl a láká čtenáře, 

aby se o ně zajímali. (Zanchelli, Crucianelli, n. r.)  
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3. Omezení spojená s datovou žurnalistikou 

  Potenciál datové žurnalistiky je obrovský, avšak její přijetí mediálními 

organizacemi je problematické. Datoví žurnalisté čelí jak technickým, 

tak byrokratickým problémům. V mnoha zemích tvoří limitovaný přístup k údajům 

obtížné pracovní podmínky. Práce s daty je pro novináře neprobádanou oblastí, avšak 

kombinace samostudia, mentorství, různých školení, otevřených iniciativ ohledně dat 

a nově vytvářených programů pro práci s daty nabízí důvody k optimismu. 

(Howard, 2014)  

 

 Tato kapitola shrnuje výčet problémů, s kterými se potýkají jak redakce, 

tak samotní novináři. Informace jsou čerpány z uskutečněných osobních rozhovorů 

a z konference „Best  Practice  in  Data  Journalism  Workshop“, která proběhla 

29. a 30. 9. 2014 v Melbourne v Austrálii. 

 

 

3.1 Výčet omezení 

 Mezi problematické oblasti datové žurnalistiky patří shromažďování dat, časté 

chyby v získaných datových souborech, nízká úroveň kooperace mezi žurnalisty 

ohledně sdílení zpracovaných souborů dat a postupů jejich zpracování, otázka 

objektivity sdělení, nedostatek znalostí novinářů moderních technologií, způsob 

vzdělávání novinářů a v neposlední řadě nevhodné financování datové žurnalistiky.  

 

 

3.1.1 Získávání dat 

 Velkým úskalím je získávání dat. Ed Tadros na konferenci v Melbourne řekl, 

že práce datového žurnalisty může být tak dobrá, jako jsou data, ke kterým má přístup.
27

 

Data nejsou mnohdy dostupná. Pokud dostupná jsou, bývají v nich chyby. Objevují 

se iniciativy pro otevírání dat, což činí informace dostupnější. Můžeme se odvolávat 

na zákony a použít je jako nástroje k vyžádání informací. Například zákon 
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č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím28, který nařizuje státním orgánům, 

orgánům územní samosprávy a veřejným institucím povinnost poskytovat informace 

vztahující se k jejich působnosti. Úřady poskytují informace buď aktivně jejich 

zveřejněním, nebo po podání žádosti. Na proces získávání informací formou žádosti 

je však potřeba více času, kterého v žurnalistice řízené termínem dodání článku není 

nazbyt. 

 

 Dokládají to slova Jana Cibulky v osobním rozhovoru. „Noviny pracují 

na týdenním cyklu. Základní termín na první kolo žádosti je patnáct dní a úřady 

to většinou vyřizují až k poslednímu dni, protože to pro ně často není prioritní agenda. 

Takže pro noviny to není úplně použitelný nástroj. Ve chvíli, kdy jde úřad proti, 

pak tam je odvolání, a to je dalších patnáct dní plus dalších patnáct dní na rozhodnutí, 

tedy měsíc. A tam to může mít zase několik konců. Ve chvíli, kdy nadřízený úřad svolí, 

stejně to většinou pošle zpět k novému řízení, takže dalších patnáct dní. A to se ještě 

může stát, že podřízený úřad nám to i tak nebude chtít dát, použije nové argumenty 

a kolečko se může opakovat. To už potom naskakuje do měsíců. Ve chvíli, 

kdy nadřízený úřad potvrdí stanovisko úřadu pod ním a my i tak s tím nesouhlasíme, 

tak správní žaloba v České republice trvá okolo dvou let, než dojde k jejímu vyřízení. 

V takovém případě se téma odloží, nebo se snažíme data získat jinou cestou.“ 

 

 Mnoho PR agentur tento trend nepodporuje. Také některé soukromé společnosti 

se brání poskytování informací. Běžnou praxí podle Harrisona Polita, australského 

datového žurnalisty z The Spectator, je, že společnosti skrývají některé informace 

produkcí velkého množství dat, a tím zvyšují pravděpodobnost, že se nějaké informace 

přehlédnou.  

 

 

                                                                                                                                          
27 „Your work can only be as good as the data you can access.“ 
28 Zákon o svobodném přístupu k informacím Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_ svobodn%C3%A9m_p%C5%99%C3%ADstupu_k_infor

mac%C3%ADm 
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3.1.2 Chyby v datovém souboru 

 V případě, že máme data, může nastat problém s nevhodnými formáty dat, 

které je nutné konvertovat do formy vhodné pro strojové zpracování. Nebo mohou 

být v souboru dat chyby, jako jsou sloučené buňky, prázdné řádky, číslice zaměněné 

za písmena a naopak, které musí být opraveny. To vše vyvolává zvýšenou pozornost 

žurnalistů při práci s daty, aby eliminovali nepřesnosti. (Cafarella, Halevy, 

Zhang, Wang, Wu, 2008) 

 

 

3.1.3 Sdílení zpracovaných souborů dat a postupů jejich zpracování 

 Důležitou otázkou je, co se děje s daty po napsání článku. Nick Evershed 

z The Guardian AU na konferenci upozornil, že chybí úložiště dat, které by pomohlo 

vyhledávat již zpracované soubory dat k dalšímu využití. Řekl, že by bylo skvělé mít 

centralizované datové depozitáře. 

 

 Marc Moncrief na konferenci vznesl myšlenku otevřeného blogu, 

kde by si novináři pomáhali sdílením svých poznatků. “Pomohlo by mít platformu, 

kde bychom mohli sdílet proces tvorby a znalosti s ostatními novináři – něco jako 

otevřený blog, kde sdílíte osvědčené postupy."
29

 

 

 

3.1.4 Objektivita sdělení 

 Články datové žurnalistiky mohou poskytovat zavádějící informace stejně 

jako jakýkoliv jiný článek, protože i článek, který je postavený na datech, stále 

vyjadřuje určité stanovisko. Jako tradiční novinář, tak i datový novinář se musí umět 

ptát na otázky a musí kriticky uvažovat o přijímaných informacích. (Burns, 2004) 

Craig Thomler na konferenci v Melbourne zmínil, že se změnou způsobu žurnalistické 

práce se žurnalisté potřebují učit nový způsob kladení otázek. Craig Butt dodal, že je 

nutné přemýšlet v kontextu událostí a informace v tomto kontextu prezentovat, jinak 

může dojít ke zkreslení. Připojováním originálního datového souboru a metodologie 

                                                
29

 It would help to have a platform where you could share the process to help to share the knowledge with 

other journalists - something like an open blog where you share best practice.” 
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práce k článku se čtenářům dává možnost, aby si výsledky zkontrolovali, 

a tím je podporována transparentnost a zvyšuje se objektivita sdělení. Ne vždy je možné 

soubor dat k článku připojit kvůli etickým důvodům nebo autorským právům, 

které to nedovolují. (Howard, 2014) 

 

 Objektivita médií může záviset na způsobu jejich financování. V cizině je běžné, 

že jsou organizace sponzorovány zvenčí. Například „The New York Times“ financuje 

tým datové žurnalistiky sponzorováním. (Rogers, 2014) Margaret Simons na konferenci 

zpochybnila nezávislost mediálních organizací, které jsou financovány sponzory. 

„Média stanovují témata, čímž ovlivňují běžnou komunikaci veřejnosti. Například 

"New Daily" poskytuje zprávy zdarma. Je to sponzorovaná nezisková organizace, 

která má za účel vychovávat publikum. Dalším příkladem je "The Conversation", 

který je financován vysokými školami a jehož hlavním cílem je ovlivňovat veřejný 

život. Tyto dva příklady a mnoho dalších jsou důkazem, že poskytovat zprávy veřejnosti 

nemá za cíl pouze informovat, ale i vzdělávat, ovlivňovat témata konverzací. 

To vyvolává otázku, zda je podávání zpráv od sponzorovaných organizací nezávislé 

a objektivní.“
30

 

 

 

3.1.5 Nedostatek znalostí 

 Jednou z hlavních překážek žurnalistů, která jim brání začít pracovat na datovém 

projektu, je nedostatek znalostí práce s daty. (Aitamurto, Sirkummen, Lehtonen, 2011) 

Datová žurnalistika vyžaduje velkou škálu dovedností, které nejsou součástí běžné 

výbavy novinářů. Obor se posouvá rychle kupředu. Neustále se vylepšují a objevují 

nové nástroje pro práci s daty a není jednoduché udržet krok. Prakticky je nemožné 

ovládat všechny potřebné dovednosti. Proto je důležité stanovit priority, co k práci 

potřebujeme vědět, jak se chceme vzdělávat, jaké nástroje chceme používat a s kým 

chceme spolupracovat. (Howard, 2014) 

                                                
30

 “Media outlets are setting content as a way of influencing communication interest. For example; “The 

New Daily” that provides national news free of charge. It is a non-profit organization fund to draw an 

audience and educate them. Another example is “The Conversation” - a media outlet, which is funded by 

universities and finds connection between news and universities. Its main purpose is to influence the 

public life. With these two examples and many others, providing news is only part of the intention. But 

this all raises the question. Is it independent?”  
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 Na konferenci v Melbourne se mluvilo o problému chybějících znalostí novinářů 

o určitých tématech. Tento problém se týká všech novinářů bez ohledu na to, kterému 

žánru se věnují. Craig Butt považuje za jeho největší problém absenci odborných 

znalostí o tématu nebo kontakty na někoho, kdo je odborníkem na konkrétní téma. 

Harrison Polites na toto tvrzení reagoval slovy: “Mohu být datově gramotný, 

ale o určitém tématu mohu mít nedostatek znalostí a mohu dojít k chybným závěrům. 

Často se ptám sám sebe, jsou tato data významná? Je důležité brát tyto data v potaz? 

Je právě toto hlavní téma, které se v souboru dat skrývá? Mohu toto téma otevřít 

k diskuzi se čtenáři, mezi kterými jsou také akademici a odborníci?
31

  

 

 

3.1.6 Způsob vzdělávání 

 Žurnalistika jako studijní obor se na univerzitách obvykle zaměřuje více 

na tvorbu žurnalistických obsahů, než na technické detaily jejich zpracovávání, 

publikování a distribuci. Tak jako se mění svět, ve kterém žijeme, a jak se mění způsob 

zacházení se zdroji a povaha čtenářů, tak by se mělo změnit kurikulum oboru. 

(Šmíd, 2006) Technika se vyvíjí tak rychle, že bude vždy o několik kroků napřed od 

programu vzdělávacích institucí. 

 

 Craig Butt je lektorem prvního a doposud jediného kurzu datové žurnalistiky 

na univerzitní půdě v Austrálii, který byl otevřen v lednu roku 2013 na University 

of Melbourne. „Jedná se o čtyřdenní intenzivní kurz postihující základní dovednosti, 

které potřebují ovládat datoví novináři – od statistiky, čištění dat, analýzu dat 

po vytváření vizualizací.“
32

 Margaret Simons, vedoucí oboru Žurnalistika na téže 

univerzitě, na otázku zda, tento kurz stačí k pokrytí potřebných znalostí datových 

novinářů, odpověděla: „Nestačí. Je to dobrý začátek, ale máme větší ambice, které jsou 

dlouhodobého rázu. Byla bych ráda, kdyby povinné předměty zahrnovaly práci s daty 

                                                
31  „Also I may be data literate but I may lack the knowledge of a certain topic. I have the data but I might 

not be an expert in a certain area so I don’t know the backgrounds and so I can do many mistakes. I often 

ask, is this data relevant? Or not? Is it important? Is this an issue? I may put a topic into a public debate, 

which can turn out into an academic debate and there the knowledge is needed.”  
32

 „It was a 4-day course covering the basic data journalistic skills; such as maths for journalists, 

statistics, data cleaning, data analysis and data visualisation.“ 
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a kdybychom nabízeli volitelné předměty, které by byly specializované, a šlo se v nich 

mnohem více do hloubky.“
33

 

 

 Na konferenci dostali australští datoví novináři prostor, aby se vyjádřili k výuce 

datové žurnalistiky. Ed Tadros, datový žurnalista z Australian Financial Review, řekl, 

že podle jeho názoru by bylo logičtější nejprve učit základy matematiky a statistiky, 

základy programování a až potom konkrétně kurz datové žurnalistiky. Nick Evershed 

z The Guardian AUstralia vznesl myšlenku, aby se programátoři učili základům 

žurnalistiky místo toho, aby se novináři učili základům programování. Jinými slovy, 

neučit novináře, jak pracovat s daty, ale programátory, jak data prezentovat. Dodal, 

že mnoho expertů na „big data“ neoplývá dobrými komunikačními schopnostmi. 

 

 Je potřeba, aby se neměnil jen systém vzdělávání, ale i přístup mnohých 

novinářů. Harrison Polites na konferenci řekl, že se většina novinářů bojí pracovat 

s daty, nebo to vidí jako rozptylování od naplnění jejich primární role.
34

 Neméně 

důležitá a problematická je nedostatečná podpora redakcí ve vzdělávání novinářů. 

 

 

3.1.7 Odmítavý přístup redakcí 

 Mnohé mediální organizace odmítají integrovat datovou žurnalistiku do svých 

redakcí. Justin Arenstein, žurnalista a člen Mezinárodního centra pro novináře v Jižní 

Africe, kterého ve svém v článku cituje Kylie Davis, říká, že mediální organizace 

nepodporují datovou žurnalistiku, protože její chod je finančně náročný, 

nebo minimálně není při současném byznys modelu ziskový, novináři nemají potřebné 

dovednosti a problematický je také sběr dat. (Davis, 2013) 

 

 Justin Arenstein též kritizoval mediální organizace, které se snaží být trendy, 

a proto pronikají do datové žurnalistiky. Jejich výsledky pak mohou vyústit v atraktivní, 

ale nic neříkající vizualizace. Naopak by se podle něj měly redakce ptát, jak dobré může 

být vyprávění příběhu prostřednictvím dat. Konstatoval, že datová žurnalistika není 

                                                
33

 „No. It is a good start but we have bigger ambitions, which are long term. I would be happy if the core 

subjects included data content and if we had some elective subjects covering all the skills.“  
34

 „Most reporters are scared of data, and see data work as a distraction from their primary role.“  
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jen zábava, ale užitečný nástroj, který lidem pomáhá se rozhodovat. (Davis, 2013) 

 

3.1.8 Zisk 

 Velkým problémem je financování datové žurnalistiky. Datová žurnalistika 

je pro redakce drahá, protože tvorba článku mnohdy obnáší více času a na práci 

se podílí více lidí. Celý proces získávání dat, probírání se daty, analyzování dat a jejich 

následné prezentování nelze stihnout v krátkém čase, proto datová žurnalistika není 

vhodná pro běžnou novinařinu, kde je hlavním úkolem přijít s co nejvíce články 

v co nejkratším čase. Kvůli nárokům na práci datové žurnalistiky se přímo v redakcích 

vytvářejí týmy složené z novinářů, programátorů, grafiků a různých specialistů, 

pracujících na společném projektu, což zvyšuje náklady redakcí. 

(Gray, Chambers, Bounegru, 2012)  

 

 Kingsbury (1998) konstatoval, že cesta k nalezení pravdy je neslučitelná 

s požadavky tržně orientované žurnalistiky, neboť žádoucí postupy potřebují čas 

na opětovné ověřování. (Kingsbury v Burns, 2004, s. 38) Ekonomické důvody přirozeně 

tlačí na to, aby méně novinářů produkovalo vice zpráv v co nejkratším čase. Kvalita 

článků se stává druhořadou. 

 

 

3.2 Byznys model datové žurnalistiky - návrh řešení 

 Díky rozmachu internetu, cloudových řešení a neustále rostoucí kapacitě 

datových úložišť se množství dat, které máme k dispozici, neustále zvětšuje. 

Společnosti z mnoha oborů si již uvědomily, že „big data“ budou v následujících letech 

neoddělitelnou součástí firemní strategie a jedním z hlavních hybatelů růstu. Jedná 

se o širokou škálu odvětví. Od bankovnictví, kde využití „big data“ podpoří tvorbu 

spořících a úvěrových produktů na míru. Přes retailová odvětví, kde firmy díky 

znalostem zákazníka budou optimalizovat, lokalizovat a personalizovat svou nabídku 

služeb. Až po zdravotnictví, kde díky rozvoji „big data“ a znalostem v oblasti lidského 

genomu, budeme schopni vyvíjet léky přesně vhodné pro diagnózu a genovou 

charakteristiku individuálního pacienta. (Mayer-Schonberger, Cukier, 2014) 

http://shop.oreilly.com/product/0636920025603.do
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 Být úspěšný v této oblasti však vyžaduje vytvořit systém, který umožní, 

aby se tato vize naplnila. Je potřeba jej vymyslet tak, aby byla přidávána hodnota 

pro zákazníka a aby organizace byly ziskové. Datová žurnalistika reaguje na fenomén 

„big data“. Craig Thomler na konferenci v Melbourne na otázku „co následuje 

v žurnalistice v době big dat“ odpověděl takto: „Big data“ je jen větší množství dat. 

Stáváme se lepšími ve sběru a analýze dat. Máme problém vidět, co je důležité, a data 

smysluplně využít. V některých oblastech přináší big data ohromné možnosti. Každý 

novinář by měl mít základní znalost datové žurnalistiky.“
35

 

 

 Současný byznys model mediálních organizací datovou žurnalistiku 

nepodporuje. Jindřich Šídlo, redaktor v Hospodářských novinách, řekl 10. 12. 2014 

v pořadu Show Jana Krause, že je nutné, aby se byznys model, který funguje v médiích, 

změnil. Nedokázal však jednoznačně odpovědět, jakým směrem by se měl byznys 

model posunout a řekl, že nové řešení se snaží najít mediální organizace po celém světě. 

Následující graf zahrnuje tři faktory a je návrhem řešení pro celou oblast „big data“. 

(Marcus, Davis, 2014) 

 

                                                
35

 “Big Data is just larger accumulating of data. We are getting better of collecting data and analysing 

data. We have difficulties to see what is relevant and make data useful. In some areas big data make big 

difference. Every reporter should be able to do basic data journalism.” 
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Graf č. 4: Faktory ovlivňující úspěch „big data“ v organizaci  

 

3.2.1 Role datové žurnalistiky v organizaci, procesy a infrastruktura 

 V současnosti je hodnota článku měřena především počtem kliků, neboť z toho 

se odvíjí příjmy z reklamy. Články datové žurnalistiky mají tendenci být kvalitní, 

než rychle zpracované a nízké kvality pro okamžitý odbyt. Kvalitní články mohou 

redakci přinést prestiž a více čtenářů, ale při současném byznys modelu je kvalita oproti 

kvantitě méně důležitá. Dokládají to slova Jana Cibulky v osobním rozhovoru. 

„Ve chvíli, kdy noviny budou prodávat výhradně na webu a jejich komerční návratnost 

se bude měřit pouze počtem prokliků na reklamu, tak datová žurnalistika nemá nejmenší 

šanci.“ Při současném byznys modelu a způsobu financování se musí navrhnout způsob, 

jak může do tohoto prostředí datová žurnalistika nejlépe zapadat. 

 

 Za prvé je nutné, aby organizace nastavily procesy tak, aby rychlost zpracování 

a výstupy odpovídaly požadavkům trhu. Práce s daty je časově náročná a často 

potřebuje, aby se na práci podílelo několik lidí. Ambicí by mělo být vyprodukovat 

co nejvíce článků datové žurnalistiky za nižší čas, pokud možno bez vyšších nákladů. 
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Pro dosažení této ambice je třeba: 

 

 Vytvořit standardizované databáze dat pro redaktory, aby mohli rychle 

a jednoduše extrahovat data a manipulovat s daty. 

 Vytvořit šablony aplikací, které se mohou použít na podobná témata. 

 Vyškolit a zaměstnávat redaktory s dovednostmi potřebnými pro datovou 

žurnalistiku. 

 

 Za druhé by organizace měly definovat, jak moc se chtějí věnovat datové 

žurnalistice. Zda budou vyvíjet datovou infrastrukturu pouze pro interní potřeby, 

to znamená pouze pro potřeby redaktorů, nebo zda budou usilovat o vytvoření databází, 

které budou prodejné zákazníkům. A zda budou nabízet analýzu a vizualizaci dat 

jako službu. 

 

 V současnosti existují oba modely. Společnosti jako Bloomberg 

nebo   The Economist (Economist Intelligence Unit) jsou příkladem společností, 

které úspěšně vytváří robustní databáze. Například Bloomberg provozuje přes 

tři sta tisíc terminálů s finančními daty pro uživatele, s téměř třiceti tisíci možnostmi 

porovnání a analýzy dat. Tato služba je hojně využívána společnostmi z různých 

odvětví a generovala přes šest miliard dolarů ročně již v roce 2008. 

(Simon Rogers, 2014) 

 

 Za třetí datová žurnalistika musí být vnímána managementem jako dlouhodobá 

investice a součást dlouhodobé strategie. Bez potřebných systémů a databázových 

nástrojů bude datová žurnalistika vždy náročnější na způsob tvorby, a co se týče zisku, 

méně efektivní. 
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3.2.2 „Value proposition“ datové žurnalistiky a její monetizace 

 Organizace by měly reflektovat požadavky zákazníků a nasycení trhu při tvorbě 

obchodní strategie. Před definováním strategie je vhodné uskutečnit výzkum mezi 

zaměstnanci, čtenáři a dalšími klienty, jaká data v současnosti postrádají nebo o jaké 

služby mají zájem. (Marcus, Davis, 2014) 

 

 

Hlavní elementy „value proposition:  

1. Šíře dat – zahrnutá odvětví, země a jiné 

2. Hloubka dat – míra detailu – zaměření na jednotlivé odvětví, země a jiné 

3. Vizualizace dat – grafy, manuální filtry, tabulky a jiné 

4. Personalizace – možnost jít do detailu, výběr informací 

5. „Multichannel experience“ - dostupnost dat pro různá zařízení, jako PC, tablet i 

mobilní telefon 

 

Hlavní možnosti monetizace datové žurnalistiky: 

1. Předplatné  

K dispozici je mnoho modelů předplatného: 

a. Předplatné jednotlivých článků 

 Tento model v současnosti zavedl například IHNED.cz. Přečtení celého článku 

je možné pouze pro předplatitele. Tuto změnu okomentoval Filip Rožánek 

v elektronické korespondenci 16. 11. 2014. „Je to první pokus zavést na českém trhu 

model, který je obvyklý na západ i na východ od našich hranic. Čeští čtenáři mají silný 

návyk na informace zdarma, ale takový přístup podráží vydavatelům v době klesajících 

příjmů z inzerce nohy. Je logické, že i vydavatel HN hledá nový zdroj příjmů. Není 

to navíc „tvrdé“ zpoplatnění, spíš zdvořilé připomenutí, že novinářská práce také něco 

stojí.“ 

b. Předplatné za vstup do datových modulů  
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 Tento model používá například The Economist Intelligence Unit. Nabízí velké 

množství dat k analýze, které jsou dostupné jen předplatitelům. 

2. Poplatek za jednotlivé vstupy 

 

3. Poplatek za využívání prémiových služeb – například větší úroveň detailu 

a jiné 

 

4. Zpoplatnění pouze některých přístupových kanálů – například přístup 

přes mobilní telefon 

 

5. Reklama 

 

 Jan Cibulka, datový novinář z Českého rozhlasu, okomentoval v osobním 

rozhovoru současnou situaci a možnosti financování datové žurnalistiky na našem 

území. „Ve chvíli, kdy noviny budou prodávat výhradně na webu a jejich komerční 

návratnost se bude měřit pouze počtem proniků na reklamu, tak datová žurnalistika 

nemá nejmenší šanci. Opačný případ by byl, pokud noviny budou prodávat obsah 

exkluzivně v rámci předplatného. Samozřejmě otázka je, jestli je v České republice 

dostatečná předplatitelská základna, v Německu například ano, u nás to je sporné. Nebo 

to redakce může dotovat jako jakýsi symbol prestiže. Další obchodní model, 

který existuje v zahraničí, v České republice jsou k tomu noviny opatrné, je, že některé 

projekty jsou sponzorované z venku.“ 

 

3.2.3 Lidské zdroje a kultura 

 S datovou žurnalistikou přichází nové požadavky na žurnalisty. Organizace, 

které chtějí v oboru uspět, musí zaměstnat novináře, kteří jsou datově gramotní. 

Největším úskalím „big data“ je schopnost oddělit signál od šumu, to znamená vyznat 

se ve velkém množství dat a oddělit potřebné informace od nepotřebných. Vzdělání 

ve statistice nebo programování umožní uživatelům rychleji a efektivněji vyhledávat 

a zpracovávat data. (Marcus, Davis, 2014) 
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4. Výzkum a jeho výsledky 

 Cílem výzkumu je zmapovat produkci mediálních sdělení datového týmu 

Datablog IHNED.cz
36

, který později přešel do redakce Českého rozhlasu
37

. Zjistit 

tematickou skladbu článků a jaké převládají formy jejich zpracování. Dále si bereme 

za cíl ukázat tvorbu vybraného článku a demonstrovat na konkrétním příkladu, 

jaké mohou nastat problémy při jeho tvorbě. Český tým podrobíme srovnání 

s australskými týmy The Age
38

 a The Guardian AU
39

 v kontextu společenské situace 

obou zemí.  

 

Soustředíme se na tři typy objektů zkoumání: 

 

1) Zkoumáme produkci českého datového týmu Datablog IHNED.cz. 

2) Analyzujeme tvorbu konkrétního článku  

3) Srovnáváme český tým s vybranými australskými týmy podle určených 

proměnných.  

 

 

4.1 Podkladový materiál 

 Podkladovým materiálem jsou hloubkové rozhovory s členy analyzovaných 

datových týmů, jmenovitě s datovými novináři Janem Cibulkou a Marcelem Šulkem 

z   Českého rozhlasu, Marcem Moncriefem a Craigem Buttem z The Age 

a s Nickem Evershedem z The Guardian AU.  

 

 Dalším zdrojem informací nám byly webové stránky zmíněných redakcí 

a některé články, které jsou na nich sdíleny. Konkrétně Datablog IHNED.cz a následně 

Data Českého rozhlasu. Datablog Guardian AU, což je australská on-line verze 

                                                
36 http://data.blog.ihned.cz/ 
37 http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/ 
38 

http://www.theage.com.au/data-point/blog/the-crunch 
39 http://www.theguardian.com/australia-news/australia-datablog, 

http://data.blog.ihned.cz/
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/
http://www.theage.com.au/data-point/blog/the-crunch
http://www.theguardian.com/australia-news/australia-datablog
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britského datablogu deníku The Guardian se sídlem v Sydney.
40

 A blog The Crunch 

spadající pod deník The Age se sídlem v Melbourne.  

 

 Období zkoumání je vymezeno od dubna roku 2012, kdy začal fungovat 

Datablog serveru IHNED.cz, až po listopad 2014, kdy tým Datablogu ve stejném 

složení již dva měsíce působil v Českém rozhlase.  

 

 

4.1.1 Český datový tým 

 Předmětem zkoumání, jak ukládá název diplomové práce, je fungování datové 

žurnalistiky v pojetí datového týmu původně působícího v komerčních Hospodářských 

novinách a na serveru IHNED.cz a poté ve stejném složení ve spolupráci 

s veřejnoprávním Českým rozhlasem. Tým se skládá ze třech novinářů a jednoho 

programátora, jmenovitě Petra Kočího, Jana Bočka, Jana Cibulky a Marcela Šulka.  

 

 V roce 2012, za působení tehdejší šéfredaktorky Lucie Tvarůžkové, 

byla v Hospodářských novinách a na serveru IHNED.cz založena rubrika věnovaná 

speciálně datové žurnalistice. Zde datový tým působil dva roky a vyhrál různá ocenění. 

V roce 2013 získali datoví novináři Novinářskou cenu41 v kategorii on-line žurnalistiky 

za profesionální práci, a Křišťálovou lupu42 za obsahovou inspiraci. V říjnu 2014 

ale z ekonomických důvodů novin odešli a začali spolupracovat s Českým rozhlasem.  

 

  Česká redakce se nechala inspirovat britským deníkem The Guardian, který 

v roce 2009 uvedl na trh jeho Datablog. Byla to první webová platforma zabývající 

se datovou žurnalistikou, která byla vytvořena národní mediální organizací. 

(Bradshaw, 2014) Složení českého týmu se během svého působení několikrát změnilo. 

Novináři získali ocenění v době, kdy byli jen tři, bez programátora, Marcela Šulka, 

ale spolupráci s Českým rozhlasem už navázali ve čtyřech. 

 

                                                
40 Dostupné z www:http://en.wikipedia.org/wiki/Guardian_Australia 
41 Novinářská cena. Dostupné na www: http://www.novinarskacena.cz/o-nas/ 
42

 Křišťálová lupa. Dostupné na www: http://kristalova.lupa.cz/2013/ 
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 Petr Kočí v e-mailové korespondenci objasnil, proč celý tým odešel do Českého 

rozhlasu. „Důvody byly ekonomické. Naše produkce prý sice posilovala renomé 

značky, ale z účetního hlediska jsme byli prodělečné oddělení. Proto se ho management 

rozhodl zredukovat a zbytek rozpustit do jiných redakcí. Nám bylo líto zahodit všechno, 

co jsme se za dva roky spolupráce naučili. Měli jsme pocit, že se svými dovednostmi 

dobře doplňujeme, a proto jsme odešli všichni a nabídli své služby veřejnoprávnímu 

Českému rozhlasu.“ 

 

 Čtyřčlenný tým datových novinářů podepsal smlouvu o dlouhodobé spolupráci 

s Českým rozhlasem 30. 9. 2014. Obsazení týmu a logo zůstalo stejné. Změnil 

se jen název, pod kterým působí.  

 

 

4.2 Metodologie výzkumu 

 Metodologií výzkumu je zvolena kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy. 

Kvantitativní a kvalitativní analýzou docházíme k odlišným výsledkům na základě 

rozdílných postupů. Obě metody se pro účely práce vzájemně doplňují, a proto 

používáme jejich kombinaci. 

 

 Metody kvalitativního výzkumu nám umožňují získat informace, 

které se kvantitativními metodami nedají zjistit. Výsledky kvalitativní analýzy nemusí 

být zcela přesné, protože kvalitativní výzkum přiznává subjektivitu výzkumníka. 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010)  

 

 Metoda kvantitativního výzkumu je vhodná pro zjišťování tematické agendy 

médií. (Trampota, Vojtěchovská, 2010) Touto metodou byly měřeny články vytvořené 

týmem datových žurnalistů již v novém prostředí Českého rozhlasu. Měřilo se, kolik 

článků tým vydal za dva měsíce. Jakých témat se články týkaly a v jaké formě byly 

vytvořeny. Články byly zkoumány za období říjen 2014 a listopad 2014. Výsledky 

analýzy zasazujeme do kontextu aktuálního společenského dění.  

 

 Kvalitativní výzkum přináší odpověď na otázku „Jak?“, proto je ke zkoumání 

metody tvorby vybraného článku použita metoda kvalitativního výzkumu, případová 
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studie, a metoda hloubkových rozhovorů. (Trampota, Vojtěchovská, 2010) K tomu, 

abychom zjistili, jak fungují zkoumané týmy u nás a v Austrálii, je znovu použita 

metoda hloubkových rozhovorů. Pomocí kvalitativního výzkumu zkoumáme zvláštnosti 

jevů a generujeme hypotézy. K porovnání týmů používáme metodu komparativní 

analýzy.  

 

 

4.3 Skladba článků českého datového týmu  

 V průběhu zpracovávání této práce odešel tým Datablogu IHNED.cz do Českého 

rozhlasu. Výzkum tím byl ovlivněn a z důvodu změny pracoviště týmu byly 

analyzovány výstupy vytvořené již za působení na novém pracovišti. 

 

 Na Datablogu IHNED.cz byl vydán první článek  9. 4. 2012. Celkem za téměř 

dvouleté fungování Datablogu IHNED.cz jsme zaznamenali, že bylo vydáno 

221 článků
43

. Od října 2014 datový tým pracuje v Českém rozhlase pod značkou 

Data Český rozhlas. První článek zde byl vydán 6. 10. 2014.
44

  

 

 Objektem zkoumání je tematická skladba článků a forma jejich zpracování. 

Zkoumaným obdobím je měsíc říjen a listopad 2014. Články pokrývaly tato témata: 

volby, ekonomika, stavebnictví, doprava, volný čas a jiné. Mezi formy zpracování 

se řadí graf, mapa audio a časoměrné fotografie. Výsledek zkoumání je zobrazen 

v přehledných grafech níže.  

 

 V říjnu 2014 bylo zaznamenáno vydání celkem třiceti jedna článků, z toho 

se jich třicet týkalo politiky, konkrétně voleb, a jeden se týkal čínského dovozu zboží 

do  České republiky. Co se týče formy zpracování témat, dominovalo zobrazení 

v grafech a mapách, z nichž některé byly interaktivní. Články byly zobrazovány 

v kombinaci různých forem grafického zobrazení a jen výjimečně samostatně.  

 

                                                
43 Dostupné na www: Datablog IHNED [online]. Copyright © 1996-2015 Economia [cit. 1. 1. 2015]. 

Dostupné z www: http://data.blog.ihned.cz/ 
44 Dostupné na www: DATA, Český rozhlas [online]. Copyright © 1997-2015 Český rozhlas [cit. 2. 1. 

2015]. Dostupné z www: http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/ 

http://data.blog.ihned.cz/
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 V listopadu 2014 jsme zaznamenali vydání dvaceti jedna článků, z nichž se osm 

týkalo listopadových událostí z roku 1989, sedm se týkalo dopravy, dva stavebnictví, 

stejný počet ekonomiky a volnočasových aktivit. Počet článků byl v listopadu nižší. 

I tento měsíc převažoval graf jako forma zpracování. A stejně jako v předešlém měsíci 

bylo zpracování článků kombinací různých grafických forem, doplněné o interaktivní 

prvky. V listopadu se objevuje navíc časoměrná fotografie jako forma zobrazení. 

 

 

 Uvedené údaje jsou zobrazeny na následujících grafech:  

 

 

 

 

Graf č. 5: Tematická skladba článků 

 

 

 Z grafu je patrné, že tematická skladba se řídí aktuálním děním. V říjnu byly 

hlavním tématem volby a v listopadu listopadové události, které byly z různých úhlů 

srovnávány s dnešní dobou, a pak zprávy týkající se dopravy. V říjnu bylo vydáno 

o deset článků více, protože události voleb nabízely mnoho příležitostí pro napsání 

článků. 
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Graf č. 6: Forma vizuálních výstupů 

 

 Forma vizuálních výstupů byla v říjnu ovlivněna především konáním voleb 

v podobě volebních grafů a map. Obecně nejčastější formou vizualizace je graf, další 

v pořadí je mapa. 

 

 

 

 

Graf č. 7: Podíl interaktivních vizuálních výstupů 
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 Datový tým se snaží používat interaktivní vizualizace. Podle grafu jich více 

převažuje v listopadu. Interaktivní vizualizace vyžadují delší dobu na jejich ztvárnění. 

V období voleb musel tým produkovat více článků vzhledem k aktuálnímu dění, 

což pravděpodobně vedlo k většímu objemu článků s méně interaktivními prvky. 

 

 Datový tým dne 31. 12. 2014 uvedl na svých stránkách Data Rozhlas na sociální 

síti Facebook, že v roce 2014 čtenáře nejvíce zaujala tato dvojice článků:
45

  

 

1. „Rychlostní pasti v Brně: Nejvíce pokut padlo v Líšni“ ze dne 29. 11. 2014
46

 

2. „Unikátní mapa: Podívejte se, kde dostávají řidiči v Praze nejvíc pokut 

za rychlost“
47

 

 

 

4.3.1 Témata a jejich dopad 

 Podle oblíbenosti právě těchto zmíněných článků lze odvodit, že čtenáři dávají 

přednost tématům, které se jich napřímo dotýkají. Jinými slovy mají zájem o témata, 

která jim pomáhají jednat v jejich osobní prospěch. V tomto případě konkrétně, 

aby se vyhnuli placení pokut.  

 

 Jedním z přínosů datové žurnalistiky, zmíněných v teoretické části je, že pomáhá 

otevírat diskuzi o důležitých celospolečenských tématech, a tím může dosahovat změn 

ve společnosti. Došli jsme k závěru, že v České republice tohoto potenciálu datové 

žurnalistiky není zcela využíváno.  

 

 Příkladem článku, který vyvolal diskuzi a popudil společnost k jednání, je článek 

Craiga Butta z The Age „Family violence Unlockd“
48

- Článek pojednává o domácím 

násilí a srovnává případy na chronologické ose. Díky článku mnoho žen dostalo kuráž 

jít na policii nahlásit obtěžování. Publikace článku inspirovala několik organizací 

                                                
45 Dostupné na www: https://www.facebook.com/datarozhlas?fref=ts 
46 Dostupné na www: http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/1426280 
47 Dostupné na www: http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/1426283 
48

 Dostupné na www. http://www.theage.com.au/data-point/blogs/the-crunch--data-point/family-violence-

unlockd-20131122-2y152.html 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/1426280
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/1426283
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k aktivnímu boji proti existenci násilí v domácnostech skrze protestní akce, mediální 

kampaň a jiné. 

 

 

4.3.2 Zdroje článků 

 Tým datových žurnalistů od 20. 11. 2014 zveřejňuje pod otevřenou licencí data 

a zdrojové kódy aplikací vytvořených pro Český rozhlas.
49

 Tím podporuje 

transparentnost žurnalistiky a dává možnost čtenářům data využít buď k ověření 

výsledků, nebo k další činnosti. Jan Cibulka v osobním rozhovoru řekl, že lidé 

zveřejněná data mohou využít i komerčně, což v Hospodářských novinách vzhledem 

k jeho komerčnímu charakteru nebylo možné. 

 

 

4.4 Případová studie 

 Na otázku „Na jaký projekt, na jehož tvorbě jste se podílel, jste nejvíce pyšný?“ 

odpověděli Jan Cibulka a Marcel Šulek shodně. Jedná se o článek „Kdo doplatil 

na úsporná opatření v dopravním podniku? Podívejte se, co pro vás osobně znamenají 

změny v jízdních řádech“
50

, který referuje o fungování městské hromadné dopravy 

v závislosti na změnách jízdních řádů.  

 

 Článek je kombinací textu a interaktivní mapy. Mapa je znázorněna 

na následujícím obrázku. Na mapě lze najít zastávky pražských tramvají, metra 

i autobusů. Kliknutím na zastávky se čtenáři mohou dozvědět, kam dojedou za dobu 

třiceti minut. Červené pole znázorněné na mapě ukazuje dojezd před změnou jízdních 

řádu v září 2013. Žluté pole představuje jejich průnik. Posuvníkem v pravém dolním 

rohu je možné upravit délku jízdy. Aplikace také hledá zástavky adres výstupního bodu, 

které uživatelé zadají. Mapu lze omezit na bezbariérové zastávky.  

 

 

                                                
49

 Dostupné na www: https://samizdat.cz/ 
50 Dostupné na www. http://ihned.cz/mhd 

http://ihned.cz/mhd
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Obrázek č. 3: Mapa MHD 

 

 

4.4.1 Omezení 

 Podle Marcela Šulka bylo nejsložitější získat data od Dopravního podniku, 

které jim byly poskytnuty až po několika urgencích. Další omezení představovala 

dlouhá doba strávená prací nad článkem. Získání dat trvalo čtyři měsíce. Zpracování dat 

trvalo tři týdny. Jednalo se o nejdelší projekt, na jakém doposud tým pracoval.  

 

 

4.4.2 Použité nástroje 

 Bylo nutné spočítat spoje mezi každými pražskými zastávkami, přičemž 

zastávek je celkem tři tisíce. Datový tým použil „Amazon Cloud Drive“, kam zadal data 

a kde si pronajal sto serverů kvůli výpočtu. Šlo o složité programování nad rámec jejich 

znalostí, proto využili této možnosti.  
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4.4.3 Výsledek 

 Původním cílem bylo dokázat, jestli jsou na některých místech posunuty 

dojezdové časy v závislosti na změnách jízdních řádů. Projekt se uskutečnil v reakci 

na stížnosti cestujících, že dojezdové časy se změnou jízdních řádů nesedí. Výsledek 

výpočtu však nebyl přesný. Chyba výpočtu novinářů byla vyšší než změny dojezdu. 

To znamená, že to, co chtěl tým původně dokázat, nedokázal. Nepatrně se projevily 

pouze nejvýraznější případy. Užitečné na celém projektu bylo pouze to, že si každý 

mohl zjistit, jak daleko dojede, za jaký čas. 

 

 

4.4.4 Shrnutí 

 Výsledek projektu může vyvolat otázku, zda vynaložené úsilí a strávený čas 

nad tvorbou článků datové žurnalistiky přináší vždy výsledky, které jsou užitečné 

pro jeho čtenáře. A také potvrzuje, že tvorba článků datové žurnalistiky se potýká 

s mnohými překážkami v podobě složitého sběru dat, nedostatečných dovedností 

novinářů, nebo nepřesných numerických výpočtů. 

 

 

4.5 Srovnání české a australské datové žurnalistiky  

 V této podkapitole se věnujeme srovnávací analýze týmu Českého rozhlasu 

u nás s týmy The Age a The Guardian AU v Austrálii. Abychom mohli srovnávat týmy 

datové žurnalistiky z České republiky a Austrálie, je zapotřebí si nejprve uvědomit 

rozdílnost obou zemí z hlediska potenciálu mediálního trhu. Podrobné statistické 

srovnání by vydalo na samostatnou práci, proto alespoň uvádíme několik základních 

charakteristik zobrazených v následující tabulce. 

 

 Z tabulky vidíme, že počet potenciálních příjemců mediálního sdělení 

je v Austrálii více než dvakrát větší než v České republice. Navíc australská populace 

disponuje vyššími příjmy, které ji osvobozují od základních životních starostí 

a napomáhají k zájmu o věci veřejné. 
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Srovnání podmínek  

Rok 2013 Česká Republika Austrálie 
Poměr  

AU:ČR| 

Počet obyvatel 

celkem [tis.] 
10.511 23.126 2,2 

Počet obyvatel  

nad 15 let  [%] 
85%  81%  

Počet obyvatel  

nad 15 let [tis] 
8.934 18.732 2,1 

Průměrný měsíční 

příjem [Kč] 
26.637 88.073 3,3 

Minimální měsíční 

mzda [Kč] 
8.500 47.877 5,6 

 

Tabulka č. 2: Srovnání podmínek v České republice a v Austrálii
51

 

 

Základní údaje tabulky uvedené výše pro přehlednost vizualizujeme v podobě grafu.  

 

Graf č. 8: Srovnání podmínek v České republice a v Austrálii 

                                                
51

 Hodnoty jsou vztaženy ke konci roku 2013, přepočítací kurz CZK/AUD z 6. 12. 2013 (www.cnb.cz) 

Minimální hrubá mzda v ČR a AU: zdroj MSPV. Dostupné z www: http://www.mpsv.cz/cs/17095 

Počty obyvatel a průměrný měsíční příjem v ČR: zdroj Český statistický úřad. Dostupné z www. 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz031114.docx) 

Počty obyvatel a průměrný měsíční příjem v AU: zdroj Australian Bureau of Statistics. Dostupné 

z www:http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/detailspage/6302.0May%202014) 

http://www.mpsv.cz/cs/17095
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz031114.docx
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4.5.1 Porovnání postavení datové žurnalistiky v ČR a v Austrálii 

 Tato podkapitola se věnuje porovnání postavení datové žurnalistiky 

v České republice a v Austrálii. V následující tabulce srovnáváme postoje týmů 

a organizací, ve kterých působí, z obou zemí. Ptáme se na to, jaký je přínos datové 

žurnalistiky pro mediální organizace a naopak, jaká jsou největší omezení datové 

žurnalistiky. Mapujeme postavení datové žurnalistiky v České republice a Austrálii 

a zabýváme se úvahami nad budoucností redakcí. Informace jsou získány na základě 

pohovorů s datovými novináři. 

 

 Z tabulky vyplývá, že český tým je největší ze zkoumaných týmů. Má čtyři 

členy, na rozdíl od dvoučlenného týmu The Age a jednočlenného The Guardian AU. 

Češi mají navíc v týmu programátora, Marcela Šulka, který se zabývá především 

tvorbou interaktivních aplikací na web. Česká redakce je jediná působící pod 

veřejnoprávním subjektem, tedy placeným z koncesionářských poplatků. Australskému 

mediálnímu trhu dominuje jeden majitel, což může vést k ovlivňování interpretace 

událostí. Datová žurnalistika je definovaná větší mírou objektivity a v takovém prostředí 

se zdá být obzvláště důležitá. (Viner, 2013) 

 

 České mediální organizace vidí přínos datové žurnalistiky v posilování renomé 

značky a zavádění inovativních postupů, které by umožnily hlubší pochopení problémů, 

o nichž referují, a nové efektivnější způsoby komunikace se čtenáři. Marc Moncrief také 

zmínil, že  datová žurnalistika je trendem a je nutné jej následovat, aby si noviny 

zvýšily konkurenceschopnost, která je v rámci on-line žurnalistiky globální. 
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Porovnání postavení datové žurnalistiky v ČR a Austrálii 

Země Česká Republika Austrálie 

Týmy 
Datablog IHNED.cz / 

DATA Český rozhlas 
The Age The Guardian AU 

Reference na 

rozhovory 

Jan Cibulka, 

Marcel Šulek, 

Petr Kočí, 

(Filip Rožánek). 

Craig Butt, 

Marc Moncrief. 
Nick Evershed. 

Složení týmu 
Čtyři (Tři novináři, 

jeden programátor). 
Dva novináři. Jeden novinář. 

Vlastnictví 

Economia (privátní); 

od 10/2014 

Český rozhlas 

(veřejnoprávní). 

Fairfax Media 

(privátní). 

Guardian Media Group 

(privátní). 

Přínos pro média 

(subjektivně) 

1. Posílení renomé. 

2. Inovace postupů. 

1. Delší čas strávený 

u interaktivních aplikací 

(důležité pro inzerenty). 

2. Posílení důvěry. 

3. Zvýšení konkurence- 

schopnosti (trend). 

4. Prestiž. 

1. Posílení důvěry. 

2. Navazující tradice 

The Guardian. 

Největší omezení 

(subjektivně) 

1. Chybějící znalost 

tématu. 

2. Nekoncepční politika 

státu a z toho plynoucí 

rozdílné údaje a 

formáty dat ve 

veřejných rejstřících. 

3. Nedostatečné 

dovednosti. 

1. Chybějící znalost 

tématu. 

2. Získávání dat. 

3. Nedostatečné 

dovednosti. 

1. Chybějící znalost 

tématu. 

2. Získání dat. 

3. Nedostatečné 

dovednosti. 

Pohled žurnalistů na 

situaci v zemi 

(subjektivně). 

Málo subjektů se 

zájmem o datovou 

žurnalistiku, malá 

čtenářská obec, malý 

objem fin. prostředků. 

Malé týmy bez 

specializací, publikum 

se fragmentuje. 

Malé týmy. Vzorem 

dobrého modelu je 

VOX, The Upshot. 

Pohled žurnalistů na 

budoucnost 

(subjektivně). 

Stane se součástí běžné 

novinářské praxe. 

Stane se součástí běžné 

novinářské praxe. 

Datová žurnalistika 

zůstane oddělená jako 

samostatný žánr 

 

 

Tabulka č. 3: Porovnání postavení datové žurnalistiky v ČR a v Austrálii 
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 Australská média se s Čechy shodují v tom, že datová žurnalistika dodává 

organizacím určitou prestiž a tím může přilákat více čtenářů. Také přináší nové cesty 

předávání informací a komunikace se čtenáři. V neposlední řadě posiluje důvěru 

v média u čtenářů, protože se snaží být více transparentní.  

 

 Naopak se neshodují v tom, že delší čas strávený čtenáři u článku může ovlivnit 

zájem inzerentů. Australští novináři tvrdí, že čím čtenáři stráví delší čas u jednoho 

článku, tím mají inzerenti větší zájem o prodej reklamního místa. Filip Rožánek tomuto 

tvrzení oponoval tím, že prodejní model inzerce na internetu obecně není postaven 

na času, který uživatel stráví na stránce, ale na tom, kolika uživatelům je reklamní 

sdělení doručeno.  

 

 Mezi největší omezení v datové žurnalistice, ve kterých se shodují novináři 

z obou zemí, je problematické získávání dat. Dále, protože datová žurnalistika vyžaduje 

široké spektrum dovedností, je těžké pro novináře, aby ovládali všechny dovednosti. 

Dalším problémem, který se týká všech žurnalistů, nezávisle na tom, zda se zabývají 

právě datovou žurnalistikou, je nedostatek znalostí o tématu, a tudíž riziko špatného 

pochopení dat a vzniků dezinformací, nebo opomenutí důležitých korelací. Dalším 

omezením je také délka tvorby. Tvorba článku datové žurnalistiky může trvat půl dne, 

ale i několik měsíců.  

 

 V obou zemích se vyskytují malé až střední týmy. V České republice je méně 

subjektů, které mají o datovou žurnalistiku zájem, menší čtenářská obec a menší objem 

finančních prostředků. Australští novináři vyzdvihli americkou produkci velkého týmu 

The Upshot NYT
52

, jehož členové se specializují na konkrétní úlohy, a VOX
53

, 

což je nová zpravodajská platforma zabývající se pouze datovou žurnalistikou. 

 

 K otázce týkající se směřování datové žurnalistiky do budoucna, se Jan Cibulka 

shodl s Craigem Buttem v tvrzení, že se datová žurnalistika postupně stane běžnou praxí 

tradičních novinářů. Naopak Craig Butt si myslí, že datová žurnalistika zůstane 

oddělaná jako samostatný žánr.  

 

                                                
52

 The Upshot NYT je redakce datové žurnalistiky The New Yourk Times.  
53 Vox se zabývá on-line zpravodajství datové žurnalistiky. Byl založen v dubnu 2014.  
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4.5.2 Srovnání týmů v ČR a v Austrálii 

 Tato podkapitola se věnuje srovnání českého týmu s australskými. Mezi objekty 

zkoumání se řadí počet členů týmů, jejich role a původní vzdělání. Zabývá se tréninkem 

novinářů, způsobem organizace práce v redakcích, mírou kooperace v rámci týmu, 

mediální organizace a externě. Zkoumá, kdo stojí za vybíráním témat článků a formou 

jejich prezentace, a zda je vyvíjen tlak redakcí na počet článků za určitou dobu. Zjišťuje, 

odkud datoví novináři shánějí data a jaké nástroje používají pro svou práci. 

Vše je zobrazeno v následující tabulce.  

 

 

 

Srovnání týmů v ČR a Austrálii 

 ČR Austrálie  

Týmy 
Datablog IHNED.cz/ 

DATA Český rozhlas 
The Age The Guardian AU 

Členové týmu 
Tři datoví novináři 

a jeden programátor. 

Dva datoví novináři. 

 

Jeden datový novinář. 

 

Původní vzdělání 

členů týmu 

Žurnalistika a technický 

obor (ČVUT). 

Žurnalistika a věda 

(chemie a fyzika). 
Věda (biologie). 

Trénink Praxe a samostudium. Konference. 

Způsob práce 
Všichni píší a všichni programují. Společné projekty, kde si práci rozdělují, 

i projekty, na kterých pracuje každý sám. Krátkodobé i dlouhodobé projekty 

Umístění v redakci 
Tým sedí spolu 

v kanceláři. 

Open space, nikdo 

nemá svůj stůl. Posadí 

se podle projektu. 

V jedné místnosti 

s ostatními novináři. 

Spolupráce 

Ad hoc spolupráce 

s kolegy v týmu, 

redaktory z aparátu 

rozhlasu, odborníky. 

Ad hoc spolupráce 

s žurnalisty a grafiky 

novin. Odborníky a 

programátory 

Ad hoc spolupráce 

s žurnalisty a grafikem 

novin. Odborníky 

a programátory. 

Články Témata, počet článků a formu prezentace určuje tým a vedení redakce. 

Zdroje dat 

Lokální databáze (uzavřený objem dat za vybrané období), strojové 

zpracování vzdálených dat ve strukturovaném formátu (rejstříky vládních 

úřadů a organizací, škol, nemocnic, policie i soukromých společností) atd. 

Nástroje Převážně OpenSource, případně i placený SW (výčet uveden v tab. níže). 

 

Tabulka č. 4: Srovnání týmů v České republice a v Austrálii 
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 Tato tabulka se zabývá srovnáním zkoumaných českých a australských týmů. 

Týmy se liší v počtu členů. Český tým má čtyři členy a australské týmy dva a jednoho 

člena. V českém týmu mají žurnalistické vzdělání tři členi a jeden technické. V The Age 

má Marc Moncrief žurnalistické vzdělání, ale Craig Butt se původně věnoval studiu 

chemie a fyziky. Nick Evershed z The Guardian AU původně studoval biologii. Nikdo 

z nich nestudoval přímo datovou žurnalistiku. V České republice se obor nevyučuje 

a v Austrálii byl v roce 2013 otevřen předmět věnující se datové žurnalistice 

na University of Melbourne, jehož lektorem je právě Craig Butt. Všichni datoví novináři 

se učí sami praxí a samostudiem, případně získávají znalosti na různých konferencích.  

 

 Týmy jsou v obou zemích spíše menší a jeho členové píší i programují. Pracovní 

proces je v obou zemích velmi podobný. Novináři si navzájem pomáhají, doplňují 

se. Pokud potřebují pomoc mimo vlastní tým, obrací se na další zaměstnance 

organizace, ať už jde o programování, nebo vysvětlení problematiky od jiných novinářů. 

Často probíhá spolupráce s odborníky, kteří mohou pomoci lépe pochopit téma. Tým 

Českého rozhlasu pozitivně vyzdvihl spolupráci s aparátem rozhlasu, který má také 

regionální pokrytí a týmu dodává informace.  

 

 Je důležité, kde datoví novináři sedí v rámci organizace. Doporučuje se, 

aby nebyli odděleni, ale naopak byli co nejblíže ostatním novinářům, aby spolu mohli 

kooperovat. Ideálním řešením je strategie The Age, kde nikdo nemá svůj stůl, 

ale novináři se posadí vedle sebe podle toho, na jakém projektu pracují.  

 

 S návrhy na témata článků přichází buď sami novináři, nebo jim jsou navrženy. 

Počet článků za určitou dobu ani forma zpracování není striktně dána. V případě 

českého týmu jsou jeho členové placeni od množství článků, ale je na nich, kolik jich 

vyprodukují.  

 

 Z osobních rozhovorů bylo zjištěno, že v Čechách není běžnou praxí, 

aby se veřejnost podílela na tvorbě článků. Nick Evershed řekl, že se společnost podílí 

na tvorbě skrze crowdsourcing. Skvělým příkladem článku, na jehož tvorbě se podíleli 

jeho čtenáři, je The Age „Cycle data riding high on reader feedback“.
54

 

                                                
54

 Dostupné na www: http://www.theage.com.au/data-point/cycle-data-riding-high-on-reader-feedback-

20130601-2nipp.html 
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 Zdroje dat představují lokální databáze, strojové zpracování vzdálených dat 

ve strukturovaném formátu, GPS signály, sociální sítě a tak dále. V čem se od sebe 

země liší, je zákonný svobodný přístup k informacím a míra otevřenosti dostupnosti 

informací. Nástroje, které týmy používají, jsou převážně zdarma dostupné programy 

nebo případně placená softwarová řešení. Podrobný seznam konkrétních nástrojů 

používaných zkoumanými týmy podle účelu použití je vyčten v následující tabulce.  

 

SW nástroje pro zpracování dat 

Účel Open Source Placené 

Pro získávání dat OpenRefine 

Adobe Acrobat (pro PDF) 

Outwit Hub 

Pro analýzu LibreOffice (calc) MS Excel 

Pro čištění dat LibreOffice (calc), Jazyk R MS Excel 

Pro zpracování dat Jazyk R, 

Python 

MS Azure  (placená služba -  

|cloud) 

Pro vizualizaci Ghepi (grafy) 

DataWrapper 

Tableau Public 

TilleMil (mapy) 

GeoDu (geostatistika) 

Google Fusion Tables (grafy)-  

ArcGIS – geostatistika 

CartoDB (mapy) 

 

Tabulka č. 5: Softwarové nástroje pro zpracování dat 
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Závěr 

 Předmětem této práce je datová žurnalistika, která  se stala trendem redakcí 

po celém světě. Objevila se díky větší dostupnosti informací, on-line přístupu k nim, 

rozvoji softwarových nástrojů, které jsou převážně zdarma nebo za marginální náklady, 

a díky zvyšující se datové gramotnosti v řadách novinářů.  

 

 Práce si vzala v teoretické části za cíl charakterizovat pojem datová žurnalistika 

v historickém a celospolečenském kontextu, popsat pracovní proces datových týmů 

a postupy zhotovení článků. Dále vyjmenovat omezení, které se v souvislosti s datovou 

žurnalistikou objevují. Praktická část diplomové práce analyzuje tvorbu datového týmu 

IHNED.cz a podrobuje ji srovnání s australskými týmy The Age a The Guardian AU.  

 

 Hlavním zdrojem informací byly hloubkové rozhovory, jak s českými, 

tak australskými datovými novináři, díky nimž jsem získala hlubší pochopení praxe. 

Podle příruček datové žurnalistiky je snadné naučit se dovednosti potřebné pro práci 

s daty. Argumentuje se, že nikdy nebylo více dostupných informací a uživatelsky 

přístupných nástrojů pro zpracování dat, ale zkušenost dotázaných novinářů ukazuje 

opak. 

 

 Výzkumem bylo prokázáno, že hypotéza, která byla vznesena k otázce, 

jak se liší datová žurnalistika od tradiční žurnalistiky, může být potvrzena. Datová 

žurnalistika je žánrem tradiční žurnalistiky a jen ji rozšiřuje a prohlubuje. Cíl zůstává 

stejný, ale mění se postupy zhotovování článků a rozšiřuje se škála dovedností, kterou 

datoví novináři musí ovládat.  

 

 Druhá otázkou, která byla položena, se týkala modelu datového týmu IHNED.cz 

v porovnání s modelem týmů v Austrálii. Bylo zjištěno, že modely se od sebe zásadně 

neliší. Hlavním rozdílem je větší zájem australských mediálních organizací o datovou 

žurnalistiku daný pravděpodobně vyšším potenciálem mediálního trhu Austrálie. 

Ač je australský trh několikrát vyšší než potenciál České republiky, zkoumané 

australské týmy jsou paradoxně štíhlejší než tým IHNED.cz.  
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 Datová žurnalistika je podporována také vysokými školami, což dokazuje 

University of Melbourne, která již druhým rokem nabízí svým studentům předmět 

o datové žurnalistice. Otázkou je, zda jeden předmět dokáže obsáhnout veškeré 

dovednosti potřebné pro práci s daty. Naopak datoví novináři tvrdí, že je jednoduší 

naučit programátory psát a prezentovat výsledky své práce, než učit žurnalisty 

programovat. 

 

 Nejzávažnějším problémem je financování datové žurnalistiky. Datová 

žurnalistika má velký potenciál. Přináší nové finanční příležitosti, je zdrojem nových 

témat, otevírá společenskou diskuzi, podporuje důvěru čtenářů v média a zvyšuje prestiž 

značky. Při současném byznys modelu a tematické skladbě článků datových novinářů 

v České republice, však tento potenciál není zcela využit.  

 

 Ačkoliv predikce říkají, že se datová žurnalistika postupně stane součástí běžné 

praxe novinářů, své místo si na českém mediálním trhu stále hledá. Důkazem 

je zkoumaný tým IHNED.cz, který odešel z Hospodářských novin a v říjnu 2014 

navázal spolupráci s veřejnoprávním Českým rozhlasem. Hlavním důvodem odchodu 

byly vysoké náklady na chod rubriky. V teoretické části práce je nastíněna strategie, 

jakým způsobem lze začlenit datovou žurnalistiku do redakcí novin. Nový byznys 

model ale musí být teprve objeven. 

 

 

 

 

 



   

 

72 

  

Summary 

 The purpose of the thesis is to introduce Data Journalism as a trend of today 

newsrooms and demonstrate its potential on the example of data team IHNED.cz. It also 

provides comparison with data teams in Australia and predictions on how the field will 

be improving. The thesis is composed of four chapters, each of them dealing with 

different aspects of the subject. Chapter One is an introductory and defines the role 

of Data Journalism and its relationship with the traditional journalistic practice. It also 

looks at the historical background and reasons why it is becoming widely popular. 

 

 Chapter Two examines the workflow of data teams. It describes the whole 

process of creating a story from gathering data to the creation of interactive applications 

on the web. It shows types of teams and offers attributes of good practice processes 

every newsroom should follow. Part Three is dealing with problems concerning getting 

the data, lack of training or weak business model. It gives a strategy of several steps 

to support the integration of Data Journalism into newsrooms and make it profitable. 

 

 The practical part concerns with the production of the data team IHNED.cz 

and its workflow, which is given in comparison with the data team from The Age 

in Melbourne and The Guardian AU in Sydney. Information was gathered from 

interviews conducted with data journalists of analysed teams. 

 

 Conclusions are drawn partly in the practical part and the concluding part. 

The initial hypothesis has been reached. It was proved that Data Journalism is a genre 

of traditional journalism responding to new conditions and broadening skills and ways 

of providing information to the public. The Czech model is similar to the Australian 

one. But the results of analysis showed that Australian market is more likely supporting 

Data Journalism and see its great potential. On the contrary, Czech teams are still 

finding its role in the field. 

 

 I assume Data Journalism will become a general practice of every newsroom and 

data literacy will be needed even more in the near future.  Great business model is still 

to be found and the way Data Journalism is trained must change significantly too.  
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Příloha č. 2: Rozdíly tradiční a datové žurnalistiky (tabulka) 

 

Rozdíly tradiční a datové žurnalistiky 

Faktory Tradiční žurnalistika Datová žurnalistika 

Zdroje 
Primárním zdrojem jsou rozhovory. Primárním zdrojem jsou data. 

 

Vzhled článku 

Primární výstup je text, který může 

být doprovázený fotografií nebo 

videem. 

Škála vizualizací – od grafů po 

interaktivní aplikace, jež mohou 

být doprovázené textem. 

Role čtenáře 
Čtenář je pasivní. Informace 

přijímá. 

Čtenář je aktivní. Selektuje 

informace, o které má zájem. 

Komunikace 
Komunikace je jednosměrná. Komunikace je více interaktivní. 

Dvousměrná. 

Role žurnalistiky 
Referuje o něčem, co se stalo. Odkrývá nová témata, sleduje 

vývoj a vysvětluje souvislosti. 

Dopad Informuje. Otevírá diskusi. 

 

Objektivita 

Objektivita závisí na 

důvěryhodnosti zdroje, který může 

informace zabarvit. 

Větší míra objektivity. Odkrývání 

souborů dat a metodologie 

čtenářům. 

 

Dovednosti novináře 

Dovednost psát, selektovat 

informace, kritický pohled, umět se 

ptát na otázky. 

K tradičním dovednostem 

novináře programování, vytváření 

vizualizací, základy statistiky. 

 

 

Tvorba 

Nástroje 
Textový editor. Různé nástroje, programy, 

databáze. 

Lidé 
1 novinář, případně více novinářů. Tým složený z novináře/ů, 

programátora, statistika, designéra. 
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Příloha č. 3: Obrácená pyramida datové žurnalistiky (graf) 

 

 

 

 

Příloha č. 4: Komunikační strategie datové žurnalistiky (graf) 
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Příloha č. 5: Postup zhotovení článku datové žurnalistiky (graf) 
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Příloha č. 6: Mapa výsledků voleb na Ukrajině v roce 2012 (obrázek) 

 

 

 

Příloha č. 7: Faktory ovlivňující úspěch „big data“ v organizaci (graf) 
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Příloha č. 8: Tematická skladba článků (graf)  

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 9: Forma vizuálních výstupů (graf)  
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Příloha č. 10: Podíl interaktivních vizuálních výstupů (graf)  

 

 

 

 

 

Příloha č. 11: Mapa MHD (obrázek)  
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Příloha č. 12: Srovnání podmínek v České republice a v Austrálii (tabulka) 

 

Srovnání podmínek  

Rok 2013 Česká Republika Austrálie 
Poměr  

AU:ČR| 

Počet obyvatel 

celkem [tis.] 
10.511 23.126 2,2 

Počet obyvatel 

nad 15 let  [%] 
85% 81%  

Počet obyvatel 

nad 15 let [tis] 
8.934 18.732 2,1 

Průměrný měsíční 

příjem [Kč] 
26.637 88.073 3,3 

Minimální měsíční 

mzda [Kč] 
8.500 47.877 5,6 

 

 

 

Příloha č. 13: Srovnání podmínek v České republice a v Austrálii (tabulka)  
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Příloha č. 14: Porovnání postavení datové žurnalistiky v ČR a v AU (graf) 

 

Porovnání postavení datové žurnalistiky v ČR a Austrálii 

Země Česká Republika Austrálie 

Týmy 
Datablog IHNED.cz / 

DATA Český rozhlas 
The Age The Guardian AU 

Reference na 

rozhovory 

Jan Cibulka, 

Marcel Šulek, 

Petr Kočí, 

(Filip Rožánek). 

Craig Butt, 

Marc Moncrief. 
Nick Evershed. 

Složení týmu 
Čtyři (Tři novináři, 

jeden programátor). 
Dva novináři. Jeden novinář. 

Vlastnictví 

Economia (privátní); 

od 10/2014 

Český rozhlas 

(veřejnoprávní). 

Fairfax Media 

(privátní). 

Guardian Media Group 

(privátní). 

Přínos pro média 

(subjektivně) 

1. Posílení renomé. 

2. Inovace postupů. 

1. Delší čas strávený 

u interaktivních aplikací 

(důležité pro inzerenty). 

2. Posílení důvěry. 

3. Zvýšení konkurence- 

schopnosti (trend). 

4. Prestiž. 

1. Posílení důvěry. 

2. Navazující tradice 

The Guardian. 

Největší omezení 

(subjektivně) 

1. Chybějící znalost 

tématu. 

2. Nekoncepční politika 

státu a z toho plynoucí 

rozdílné údaje a 

formáty dat ve 

veřejných rejstřících. 

3. Nedostatečné 

dovednosti. 

1. Chybějící znalost 

tématu. 

2. Získávání dat. 

3. Nedostatečné 

dovednosti. 

1. Chybějící znalost 

tématu. 

2. Získání dat. 

3. Nedostatečné 

dovednosti. 

Pohled žurnalistů na 

situaci v zemi 

(subjektivně). 

Málo subjektů se 

zájmem o datovou 

žurnalistiku, malá 

čtenářská obec, malý 

objem fin. prostředků. 

Malé týmy bez 

specializací, publikum 

se fragmentuje. 

Malé týmy. Vzorem 

dobrého modelu je 

VOX, The Upshot. 

Pohled žurnalistů na 

budoucnost 

(subjektivně). 

Stane se součástí běžné 

novinářské praxe. 

Stane se součástí běžné 

novinářské praxe. 

Datová žurnalistika 

zůstane oddělená jako 

samostatný žánr 
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Příloha č. 15: Srovnání týmů v České republice a v Austrálii (tabulka) 

 

Srovnání týmů v ČR a Austrálii 

 ČR Austrálie 

Týmy 
Datablog IHNED.cz/ 

DATA Český rozhlas 
The Age The Guardian AU 

Členové týmu 
Tři datoví novináři 

a jeden programátor. 

Dva datoví novináři. 

 

Jeden datový novinář. 

 

Původní vzdělání 

členů týmu 

Žurnalistika a technický 

obor (ČVUT). 

Žurnalistika a věda 

(chemie a fyzika). 
Věda (biologie). 

Trénink Praxe a samostudium. Konference. 

Způsob práce 
Všichni píší a všichni programují. Společné projekty, kde si práci rozdělují, 

i projekty, na kterých pracuje každý sám. Krátkodobé i dlouhodobé projekty 

Umístění v redakci 
Tým sedí spolu 

v kanceláři. 

Open space, nikdo 

nemá svůj stůl. Posadí 

se podle projektu spolu 

s ostatními novináři 

V jedné místnosti 

s ostatními novináři. 

Spolupráce 

Ad hoc spolupráce 

s kolegy, redaktory z 

aparátu rozhlasu, 

odborníky. 

Ad hoc spolupráce 

s žurnalisty a 

grafickým týmem 

novin. Odborníky a 

programátory 

Ad hoc spolupráce 

s žurnalisty a grafikem 

novin. Odborníky 

a programátory. 

Články Témata, počet článků a formu prezentace určuje tým a vedení redakce. 

Zdroje dat 

Lokální databáze (uzavřený objem dat za vybrané období), strojové 

zpracování vzdálených dat ve strukturovaném formátu (rejstříky vládních 

úřadů a organizací, škol, nemocnic, policie i soukromých společností) atd. 

(Rozdíl mezi ČR a Austrálií je v zákonném svobodném přístupu 

k informacím a míry otevřenosti dostupnosti informací.) 

Nástroje Převážně OpenSource, případně i placený SW (výčet uveden v tab. níže). 
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Příloha č. 16 Softwarové nástroje pro zpracování dat (tabulka) 

 

SW nástroje pro zpracování dat 

Účel Open Source Placené 

Pro získávání dat OpenRefine 

Adobe Acrobat (pro PDF) 

Outwit Hub 

Pro analýzu LibreOffice (calc) MS Excel 

Pro čištění dat LibreOffice (calc), Jazyk R MS Excel 

Pro zpracování dat Jazyk R, 

Python 

MS Azure  (placená služba -  

|cloud) 

Pro vizualizaci Ghepi (grafy) 

DataWrapper 

Tableau Public 

TilleMil (mapy) 

GeoDu (geostatistika) 

Google Fusion Tables (grafy 

mapy, atd) - experimentální 

verze 

ArcGIS – geostatistika 

CartoDB (mapy) 
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Příloha č. 17: Osobní rozhovor s Nickem Evershedem  

 

An interview with Nick Evershed, conducted in June 2014 in Sydney, Australia. 

 

Nick Evershed is a data journalist for Guardian Australia. He worked briefly as a 

scientist then he switched careers and now specialises in data-based investigations and 

multimedia. He studied Science at the University of Sydney. He lives in Sydney.
55

 

1. What is data journalism? 

Data journalism is numbers and statistics and sources. Generally instead of speaking to 

someone you do your research and analysis but you will often speak to someone as well. 

2. How did you get started as a data journalist?  

I am originally a scientist. I have always been interested in new forms of visual 

journalism and programming. When The Guardian AUstralia was establishing its 

branch in Sydney and was recruiting new stuff, I already had my own portfolio with 

visualizations to present. I also knew programming, math, and statistics thanks to my 

scientific background. From the beginning I was able to work on projects on my own. 

3. What did you study? 

I studied science at the University of Sydney. Not journalism but Molecular biology. I 

taught myself programming and other things. 

4. How many people are in the data team and what are their roles?  

It is only me. I do everything by myself. 

                                                
55

 LinkedIn: Nick Evershed Profile [online]. [Cit. 2014-07-18]. Available 

from: http://www.linkedin.com/profile/view? 

http://www.linkedin.com/profile/view?id=84565779&authType=NAME_SEARCH&authToken=tjoN&locale=en_US&srchid=2194884621411005575214&srchindex=1&srchtotal=24&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A2194884621411005575214%2CVSRPtargetId%3A84565779%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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5. What are the skills someone needs to practice data journalism?  

You must be capable to write and ask questions as all journalists do. Plus you need to 

know math, statistics, programming, cleaning, analysing data and visualizing. 

6. Where and how do you keep your skills updated?  

I learn by myself from project to project. Also I learn from programmers or graphic 

designers that I get to work with. 

7. Do you cooperate with other data journalists from The Guardian in 

the United Kingdom?  

When I started with data journalism in The Guardian AUstralia I was often in touch 

with the office based in the UK. Nowadays I am rarely in contact with other data 

journalists from the UK newsroom but I quite frequently ask for help developing stuff 

from there because I usually don´t have any problems with writing but I may have some 

issues with programming. 

8. Do you cooperate with other journalists in the newsroom here? 

Our office is generally very small. We all sit in the same room. However, I am the only 

data journalist in the Australian office. There are other journalists, one editor, one 

graphic designer but no developer. We might hire one on some occasions.  

We collaborate in the newsroom. I may discuss some topics with other journalists in the 

office to obtain deeper understanding of certain topics. As I said, the office is generally 

very small, which means there is not much team work like there would be in a larger 

team. To give you an idea, only 10 people were in the Australian Guardian team when it 

started last year.  
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9. How long does it usually take to create a story?  

I need half a day at minimum to create a story but I work on many stories at one time. I 

also work on several long term projects. 

10. How many stories do you create in a week? Are there any 

requirements on how many stories must be created in a certain period 

of time?  

I usually create about 3 stories a week. There is no pressure regarding the number of 

topics I have to write. I can write as many articles as I want. 

11. Who decides on the topics? 

As regards topics, I come up with an idea then I ask our editor whether I can write about 

it or not. Or some topics may be proposed to me. 

12. Is there much public interest in these articles? 

I think readers are interested in data journalism. The outcomes are always journalistic 

articles with more data and numbers, which may be supported by graphics. A good 

example of an interesting data journalistic article is “Australian political donations: 

search the data”. The database shows all declared donations received by Australian 

political parties up to the 2012 -2013 financial year. Readers could search the data or 

sort it by a simple click.  

13. What’s the one thing people always get wrong when they talk about 

data journalism?  

People often think that data journalism is only about programming and reading 

numbers.  

14. What are the biggest challenges regarding the profession? 

The biggest challenge I cope with is my lack of knowledge or experience. I must be 

asking experts about topics. It is the same as in traditional journalism. You can create a 

data set, analyse data but you must talk to someone about it to understand the problem 
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and interpret it correctly afterwards. You do some science, programming but it is not 

only about that. It is a complex process. 

Also getting the data is most of the time quite challenging. You must do some scraping. 

You might make a Freedom of information request. Or you might try to get in contact 

with an academic source and ask for access to the information.  

Once you have the data you may struggle with the format you get the data in. 

15. What is good about data journalism?  

The communication is much more two way, more interactive. The audience can feel 

they are part of the story.  

Data journalism brings more transparency, which leads to bigger trust.  

16. Does the public contribute to the creation of stories?  

Yes, sometimes through crowdsourcing.  

17. Should data journalistic skills be taught at schools?  

In my opinion schools should teach at least a subject broadening other skills related to 

the work with data as a part of the journalism studies.  

18. What does the future hold for data journalism? 

I think data journalism will remain divided from traditional journalism. It is more 

specialized. In newsrooms there should be data journalists that work with data.  

United States are moving forward. They are establishing new media organizations, 

recently “VOX”, “FiveThirtyEight” and “The Upshot”. I am interested in seeing how 

they do. 
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Příloha č. 18: Osobní rozhovor s Craigem Buttem  

 

An interview with Craig Butt, conducted on the 2nd of September 2014 at The Age 

building in Melbourne, Australia. 

Mr Craig Butt is a Data Journalist in The Age's data team and Data Journalism Lecturer  

at the University of Melbourne's “Centre for Advancing Journalism”. He became The 

Age's first data journalism trainee in 2011. After completing the traineeship, he was 

taken on full-time as a data journalist in The Age's data team. As a Lecturer he taught a 

course in data journalism in January 2013, which was the first of its kind taught in 

Australia, covering data literacy, maths for journalists, statistics, data cleaning, data 

analysis and data visualization. He was a Co-founder of “News Hit”, a student 

Journalism website and a Journalist at “Dangerous Ground”, an investigative journalism 

website. He studied Journalism at the Monash University in Melbourne. He lives in 

Melbourne.
56

 

1.  What made you to start with DJ?  

I had an experience with online journalism working in “News Hits Website”, where I 

was already creating interactive maps. Also, I was an Investigative Journalist at “The 

Dangerous Ground”. When The Age advertised that they were seeking for new 

journalists I simply signed up and showed them my project, which I did for “EPA” in 

the beginning of 2011. I was working on this project in my free time, learning new skills 

by myself while accomplishing this. 

 

 

                                                
56
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2. What are the skills someone needs to practice data journalism?  

It is basic data journalistic skills such as; math for journalists, statistics, data cleaning, 

data analysing and data visualisation. But traditional journalistic skills like writing and 

approaching people to comment remains fundamental.   

For bigger projects someone might use programming languages such as “Python”, 

“JavaScript” or “Ruby”. For example, my colleague Marc Moncrief uses Python. 

3. How many people are in the data team and what are their roles?  

It is just me and my colleague Marc Moncrieff. My role involves data scraping, building 

interactives for online and iPad, working with the graphics team on for print 

infographics, analysing data sets, writing blog posts. I and my colleague Marc work on 

stories independently, together and with the publication's reporters. Marc Moncrief has 

been working as a Journalist for The Age for about 10 years. As I have mentioned, he 

uses python a lot. 

4. What is your academic background? 

I previously studied science – chemistry and physics but I have always been interested 

in journalism and so I changed my major to journalism.  

5. What does the organization of work look like within the data team? Do you 

cooperate with other journalists in the newsroom?  

In The Age we have an open office space, based on the 2nd floor. We have no fixed 

desks. Every day, we pick a different desk. We sit together with people we need to work 

with. For instance, other journalists in the newsroom might ask me for help regarding 

some data work. But I might need help from other journalists who can explain the 

context of a story.  
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A story using traffic volumes data called “Threat to road link funding” is a good 

example of a story where it is necessary to be provided with a context. The traffic data 

were covering 10 years period. We needed the knowledge of the background to give the 

data a meaning. Here the journalist’s knowledge of the story was important together 

with numbers for data journalistic work. 

 

Because, we are the only two data journalists in the newsroom we do most of the work 

ourselves but we have graphic artists in the newsroom. I usually make a sketch and they 

create a visualisation. 

6. Where and how do you keep your skills updated?  

I am learning with every story I am working on. I try new things and always challenge 

myself.  

7. Is it difficult to meet the demand for people with data journalistic skills?  

I think journalists should be data literate but not many are. In the future it will become a 

necessity. At present it might be difficult to find graduate journalists with such skills.  

8. Are schools training students properly?  

I am a Data Journalism Lecturer at the University of Melbourne's Centre for Advancing 

Journalism. The course was the 1st course dealing with data journalism in Australia. It 

was a 4-day course covering the basic data journalistic skills; such as maths for 

journalists, statistics, data cleaning, data analysis and data visualisation. The course 

teaches the basics but the university may offer also advanced option of the course in the 

future. 

9. Where do you get the data?  

We ask the government departments and other public bodies and committees, local 

councils, schools, hospitals, companies, the police etc. 

 

 

http://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Data+Journalism+Lecturer&trk=prof-exp-title
https://www.gov.uk/find-your-local-council
https://www.gov.uk/find-your-local-council
http://www.police.uk/
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10.  Are there any difficulties regarding the format of supplied data or 

requesting data? 

Sometimes we obtain the information in suitable formats, other times; we must scrap the 

data like from the Victorian Police website, where they share crime statistics. 

If we have any problems getting the data, we often make a “Freedom of Information 

request”. In other words, we contact an organization in writing to make a Freedom of 

Information request by email or letter, where we describe what information we would 

like to have. We may also request a specific format. 

 

11. How long does it usually take to create a story?  

There are stories that must be finished by the next day.  The minimum time required for 

these is half a day. There are also long term stories that take a month or longer to create.  

An example of a long term story is a featured story that has about 2500 words- “Missing 

money mystery: federal government seizes inactive bank accounts”. It was derived from 

data; otherwise I wouldn’t be able to see the story. We had to conduct interviews and do 

some farther research. It was more like traditional journalism work plus detective work, 

than just analysing the data. 

Sometimes when data are released it is quick. We may only need to update some 

information, which can be done in minutes. An example of a story that has been updated 

regularly is about High school performance. I spent ages on it at first but to update the 

data takes literally minutes.  

 

12. How many stories do you create in a week? Are there any requirements on 

how many stories must be created in a certain period of time? 

There aren´t specific requirements on a number of stories. The number varies from 

week to week.  

13. Do you have to ask the editor whether you can write about a certain topic? 

If so, do you always put the topic across? 

There is an editor I report to at The Age. The Age has a society, state and investigations 

editor but I don't report to them. Instead, I report to the news director, who has some 

https://www.gov.uk/government/organisations
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idea of what is happening in each of those areas. Often I won't go to my editor with a 

story as such, rather a data set that I would like to spend some time analysing or 

scraping. Often I have an idea of potential stories that could come out of the data set but 

I won't know what the data will tell me until I've spent some time looking at it. I find 

this is a good way to work out whether I should be spending time on a topic.  

There have been times when my editor has told me not to look into a data set because he 

didn't believe any interesting stories would come out of it, while other times I have 

spent a while analysing data only to find there isn't really much of a story in the figures 

after all. When this happens we will often post our analysis on “The Crunch” blog in 

case anyone else notices anything interesting and so that our hard work doesn't all go to 

waste!    

14. Where do you get the inspiration for the stories? 

We inspire each other in the newsroom. Somebody can point out that this is an 

interesting topic with much supporting data. Or I might come up with a dataset that is 

hiding one or more stories. Or there might be some data released that the editorial office 

wants us to write about. Or some unexpected event.  

The newsroom sometimes determines what topic we must work on. But most of the 

time we are free to decide. It might also be the case that somebody from the public 

points out some data that we might be interested in. 

 

15.  What are the most common tools applied to DJ at the Age? Or what tools 

could you not live without? 

For scraping data non-programmatically I like to use “Outwit Hub”, I use “Excel” and 

database software for most of my analysis and I like to turn around quick data 

visualizations using “Tableau Public”, “Google Fusion Tables”, “CartoDB” and 

“DataWrapper”.  
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16.  Why is data journalism important in the context of the contemporary 

digital environment for information?  

Data journalism is important because nowadays more and more data are available from 

digital sources. On one hand that is why journalists must be data literate. On the other 

hand data literacy is not enough because journalists still need to have traditional 

journalistic skills - the ability to look at data critically and formulate questions. 

Data journalism helps the public to make decisions. It explains the data in a way that 

can be easily understood. “Vox” is an example of a news site that includes explanatory 

information.  

 

Data journalism is a type of journalism that brings stories into focus. It can provide 

insights into some problematic areas and lead to a public discussion. For example, we 

were working on family violence data analysis in Australia and release number of 

stories regarding the topic. We pointed out the importance of this topic by presenting 

relevant data. We encouraged people to be engaged and awareness campaigns have 

increased.  

 

Also, frequently we discover stories that would otherwise be hidden if not for data 

journalism. 

 

Often, a data journalistic story includes the original data, which is available to the public 

for further research. This is important because it builds trust among readers.  

 

17.  Is data journalism within The Age published only online? 

No. Our stories appear in the printed version as well. We try to publish as many stories 

as possible in the newspaper. 

18. Is the public interested in reading data journalistic stories?  

In my opinion people are interested in data journalistic stories. But the stories we create 

must not be only interesting but also simple and easy to understand. As I have 

previously mentioned, data journalism is not only about numbers but it is about a story. 

Data statistics can often be impersonal but these stories are about people based on data 
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not only about data. We must look at numbers in context and take into consideration 

population changes, inflation etc.  

19. In which topics are people most interested?  

Personally, I am not aware of any particular stories that people demand. But there are 

some expected stories like school performance releases, some annual data, data from 

hospitals, stories regarding budget etc. 

20. Does the public contribute to the creation of stories?  

Under a story we put our email address for people’s ideas, comments that they want to 

share with us. We are happy if readers write to us regarding additional information or 

some interesting suggestions for a story.  

An example of a project where people were contributing to the creation of a story is a 

crowdsourced bicycle accidents map “Cycle data riding high on reader feedback“. 

People were entering marks on a map; they could also write comments and upload a 

picture. About 600 people participated. It was an amazing experience. And each entry 

was actually creating a new story. It is an example of many stories hidden in one 

dataset. The reason why we asked people to help us was that it is easy to get data on 

deaths but difficult to find data regarding accidents that were not fatal. The story also 

gave an attention to those who were injured. 

 

21. What data journalism project are you the most proud of working on or 

creating?  

I am proud of cycling map I was talking about, the featured story and stories about 

family violence. 

22. How do you see data journalism in Australia, globally? 

In Australia the trend tends to small teams that do a bit of everything.  

Globally there are small and big teams. As an example of a big team is “The Upshot 

NYT”, which is a New York Times website that provides analysis and data 
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visualizations. Their team is big and people within the team are specialized. Everyone 

concentrates on his task within a certain field. 

 

23. What data journalism project created by someone else do you most admire? 

I liked “The Global Mail”, an independent news site, which doesn’t exist anymore. 

They used to work on long term projects.  

I really liked The Guardian’s work about riot incidents in London in 2011 where data on 

deprivation and the riot incidents happening in that time were mashed up together to 

find a possible correlation between them. It was a complex story including information 

of the most affected areas, providing the explanation of appearing problems, optionally 

how it looked after some time etc.  

24. What does the future hold for data journalism? 

I believe journalists will need to have the knowledge of basic data journalistic skills. 

The audience tends to be more fragmented, which leads to a bigger fragmentation of 

media. There are new news sites like “Vox” or “FiveThirtyEight” that do purely data 

journalism.  

 

25. What are the biggest challenges for the data team in the newsroom?  

Personally, I think the biggest challenge we face is that data is not a round in the same 

way that transport or health is, so the fact we can dip in and out of these areas is quite 

daunting. It is also a bit daunting when we don't necessarily have the subject knowledge 

or contacts within an area to really get to grips with a story. That's why it is important 

that we work with other reporters.  

 

The other issue is that data journalism encompasses such a huge range of skills and the 

entire profession is moving so fast that keeping up to date is important. There are new 

tools, visualisation packages and software appearing all the time so keeping up with 

them can be hard. However, it is impossible to learn all the skills or follow everything 

so we have to be strategic in what we choose to do training in.  

 

 

http://mattstiles.tumblr.com/post/8696184447/mapping-london-riots-deprivation
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Příloha č. 19: Osobní rozhovor s Marcem Moncriefem  

 

An interview conducted with Marc Moncrief at the workshop called “Best Practice in 

Data Journalism” in Melbourne on the 30
th
 of September. 

 

Marc Moncrieff is a Data Journalist within The Age. He has been working in this 

newspaper for more than 10 years. He studied Journalism and Public Policy at Murdoch 

University v Perth. He lives in Melbourne.
57

 

 

1. What is your definition of data journalism? 

Using technologies old and new to tell stories that can be hidden by the deluge of data 

we live with. 

 

2. Why should data journalism be attractive for the media outlets? 

The biggest sell for data journalism is engagement. Readers spend long time playing 

with the tool, more if it looks cool, is interactive or shows something interesting. 

Engagement is important metric for websites – how much time people spend on the 

website is important information for advertisers. The more time readers spend reading a 

story the more interesting it gets for advertisers. Also, to show a dataset with the story 

what we often do builds credibility. When you make a statement you need to have 

something backing it.  

 

The last but not least, the newsrooms are not competing only in their area but with 

online news the competition becomes global. With new tools available come new ways 

of journalistic practice. Basically anyone, not only newsrooms, can do interactives on 

the web because the tools are so easy to access. Data journalism, interactives are trendy 

and if we didn´t follow the trend we would lose the track.  

 

If the rest of the world is innovating and changing the way people expect to receive 

information you need to not just keep up with that but be ahead of that otherwise you 

won´t be successful. 

 

                                                
57

 LinkedIn: Marc Moncrieff Profile [online]. [Cit.2014-11-12]. Available 

from: http://www.linkedin.com/profile/view? 

https://www.linkedin.com/edu/fos?id=100143&trk=prof-edu-field_of_study
https://www.linkedin.com/edu/school?id=10232&trk=prof-edu-school-name
https://www.linkedin.com/edu/school?id=10232&trk=prof-edu-school-name
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Příloha č. 20: Osobní rozhovor s Margaret Simons  

 

An interview with Margaret Simons, conducted on the 4th of September 2014 at the 

University of Melbourne in Melbourne, Australia 

 

Margaret Simons is an award-winning freelance journalist and author. She is also the 

Director of the Centre for Advancing Journalism and coordinator of the Masters in 

Journalism at the University of Melbourne. In 2010 she was a co-founder of the news 

site “YouComm News”, which is an Australian non-profit organisation that brings 

journalists, publishers and the public together for crowdsourcing of ideas and resources 

for high quality, community driven journalism.  Simons has a doctorate from 

the University of Technology, Sydney. She lives in Melbourne.
58

 

 

1. Why is data journalism important in the context of the contemporary 

digital environment for information?  

More and more information is available online.  Plus we have never had better tools for 

gathering and publishing information. Data journalism is responding to the changes. 

Nowadays, the journalistic practice involves work with data, posting raw data for the 

audience. The Inverted pyramid paragon is no longer relevant. Nevertheless, it raises the 

question of the role of a gatekeeper.  

There are great threats and possibilities. And these changes are not happening only in 

media but also other businesses.  

2. What are the main advantages and disadvantages of data journalism? 

At the moment mainstream media organizations are in charge. Thanks to the Internet 

making distribution cheap and nearly universal, the media market of the future will be 

about the rise of the niche, or small but more deeply interested audience. A good model 

of an organization that focuses on data journalism is the American “Vox“. It is a niche 

media model with expertise in Big Data. 

                                                
58

 Margaret Simons [online]. [Cit. 2014-09-19]. Available 

from: http://margaretsimons.com.au/?page_id=2 
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3. What is the relationship between data journalism and traditional 

journalism? 

Data journalism brings a new stream of journalistic practice. But the core remains the 

same. Journalists are still dealing with people, not only with data. And it is crucial to 

write in context. 

4. Are journalists data literate?  

No, unfortunately they are not data literate. A journalist rarely knows how to program or 

even how to work with excel.  

5. What skills should data journalists have? 

Besides skills that traditional journalists have a data journalist needs to efficiently work 

with big amount of data and be able to present them in a simple way that everyone can 

understand. 

6. Is the education system responding to the changes in journalism?  

The University of Melbourne opened a course in data journalism in January 2013 and it 

was the first and I believe still the only one of its kind taught in Australia.  

 

7. Can one course on data journalism cover all the basics data journalists 

should know? 

No. It is a good start but we have bigger ambitions, which are long term. I would be 

happy if the core subjects included data content and if we had some elective subjects 

covering all the skills, like inscription.  

8. Do readers contribute in creating stories? 

I think there is a potential for collaboration because data journalism is much more two 

way. Also in the time of the World Wide Web the gap between composing content and 

distributing it has radically narrowed. 
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9. What are the challenges and problems that new-media entrepreneurs are 

facing? 

There are more readers of newspaper content than ever before. However, the 

mainstream media’s decline is about business models and not the lack of appetite for 

news. The business model of mainstream media has depended on mass audiences in a 

single place and selling their attention to advertisers. Lately, the classified advert has 

been replaced by more efficient online advertising sites, many of which are free to use. 

And at the same time, the audience is fragmenting. Advertising will remain as a source 

but it must be more targeted. The future predictions are that media outlets will offer in-

depth materials for selected audiences, which is relevant to Data Journalism. Targeted 

audience advertisers will pay the premium to reach the audience. It will be a different 

kind of advertising.  

Also, information will be more a commodity as it is in other businesses like health care 

etc. where data has sell value. Another income will be from subscriptions. There can be 

higher subscriptions for high quality information. Foundations are another way of 

earning money. Media outlets are also holding public events, providing training and 

setting content as a way of influencing communication interest. For example; “The New 

Daily” that provides national news free of charge. It is a non-profit organization fund to 

draw an audience and educate them. Another example is “The Conversation” - a media 

outlet, which is funded by universities and finds connection between news and 

universities. Its main purpose is to influence the public life. With these two examples 

and many others, providing news is only part of the intention. 

And this all raises the question. Is it independent?  

 

10. How do you see data journalism in Australia, globally?  

These trends, taken together, make it likely that the most interesting things in news 

media in the future will not be the big industrial complexes of mass media, but rather 

many smaller, specialist media enterprises. So the production of news-media content is 

likely to become a cottage industry, as well as something done by Big Media. In 

Australia and worldwide there is a new “cottage industry” media site almost every day. 

Many don’t last, but all learn lessons in their brief lives.  
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11. What are the most significant examples of start-up news companies? 

I must mention Craig Thomler who is a key advocate of open data and is setting up a 

website dealing with data. He has founded or supported several start-ups. And “The 

Open Knowledge Foundation Network in Australia”, which mainly provides 

information about government and focuses on sharing data and information with open 

communities in Australia. 
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Příloha č. 21: Osobní rozhovor s Janem Cibulkou  

 

Rozhovor s Janem Cibulkou, datovým novinářem v Českém rozhlase, z 23. 10. 2014 

v budově Českého rozhlasu v Praze. 

 

1. Co to je datová žurnalistika?  

Datová žurnalistika je primárně hledání a zpracovávání témat na základě tvrdých dat. 

My především pracujeme s daty státní správy a se soukromým sektorem pouze 

výjimečně. Datová žurnalistika se pro nás stává hodnotícím nástrojem. Je to možnost, 

jak pokrývat témata, o kterých máme nějaký poznatek a z toho poznatku zjistit a ověřit, 

zda jde o globální trend. Někdo řekne nějaký výrok na nějakém místě, ale informace 

k tomu získá jen z jednoho zdroje. Má jednu zkušenost z jednoho místa, nebo mu to 

někdo řekl, a my se snažíme ověřit, jestli se to něco dá říct i o jiných místech, jestli jde o 

globální trend, nebo jestli se to děje pouze na tomto jednom místě. My jsme to díky 

dostupným datům schopni ověřit a dát do souvislostí. Nebo typickým příkladem je 

interpretace výsledků voleb. Víme, že někde vyhrála komunistická strana a my se 

snažíme zjistit, proč to tak je. V jaké sociální třídě tam voliči žijí, jaké mají příjmy, 

v jaké jsou věkové kategorii atd. Můžeme dát do kontextu nějaký lokální poznatek. 

Díky spolupráci s aparátem Českého rozhlasu také pokrýváme lokální zpravodajství. 

 

2. Jaký je vztah mezi datovou žurnalistikou a tradiční žurnalistikou? 

Já bych datovou žurnalistiku od tradiční žurnalistiky neodděloval. Datová žurnalistika je 

v podstatě jen další nástroj tradiční žurnalistiky. Nejde o dvě oddělené věci, ač 

v redakcích to tak funguje, protože obzvlášť české redakce jsou už zajeté v nějakém 

rytmu a nejsou přístupni změnám. Ve chvíli, kdy žurnalistům někdo řekne, pojďme se 

podívat na nějaké datasety, většinou tam je nedůvěra a spolupráce delší dobu nabíhá. 

Ale obecně by podle mého názoru měl každý novinář umět zacházet s Excelem a sečíst 

si nějaká čísla. Naším cílem je co nejvíce datovou žurnalistiku integrovat a ne oddělovat 

jako samostatný žánr. 
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3. Jaká je organizace práce ve vašem čtyřčlenném týmu? 

Všichni se snaží programovat a všichni se snaží psát. Máme každý témata, kterými se 

zabýváme jak dlouhodobě, tak krátkodobě. Máme společné projekty, které si 

rozdělujeme mezi sebou, a pak jsou věci, na kterých pracuje každý vyloženě sám. 

Většinou záleží, jestli jde o nějaké programování, především vizualizace na web, což 

většinou skončí u Marcela. Pokud jde o mapy, tak to skončí u mě. Ale často spolu 

spolupracujeme. Zatímco jeden pracuje na vizualizaci, tak ten druhý například ověřuje 

správnost dat a tak dále.  

 

4. Stává se, že si s něčím nevíte rady a musíte požádat o externí pomoc? 

My především spolupracujeme s aparátem rozhlasu. Rozhlasoví redaktoři za námi 

přijdou se slovy, k tomuhle tématu by bylo vhodné mít nějaká data a pak už sami jedou 

na místo získat více informací. My také vyrážíme do terénu, ale jen výjimečně. Takhle 

by to podle mého mělo ideálně vypadat. Výhodou spolupráce s rozhlasem je, že má 

regionální síť, což v Hospodářských novinách není. 

 

5. To je důvod, proč jste odešli z Ekonomie do Českého rozhlasu? 

Je to jeden z důvodů. 

 

6. Kdo rozhoduje o tématech článků? 

Některá témata navrhujeme my, některá redakce. Máme týdenní porady, kde sdílíme 

nápady. Redakce přijde s požadavky, my řekneme, zda je to reálné, jak to může vypadat 

a za jak dlouho se to může vytvořit. Tady i v Hospodářských novinách se držíme témat, 

o kterých chceme psát. Máme určitou svobodu. 

 

7. Jsou témata, o která čtenáři stojí, kterých se dožadují? 

Držíme se aktuálního zpravodajského dění.   

 

8. Podílejí se čtenáři na tvorbě článků? 

Nemáme s tím žádné valné zkušenosti. Médium musí mít velkou podporu, to znamená, 

že potřebujeme hodně lidí, aby výsledek měl nějakou relevanci. Také to musí být téma, 
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na kterém se lidé chtějí podílet. V zahraničí ale určitě existují inspirativní příklady, jako 

je práce The Guardian. 

 

9. Je na Vás vyvíjený nějaký tlak, co se počtu článků týče? 

Hospodářské noviny jsme opustili v době, kdy se otevíralo téma, kolik článků se vyplatí 

za jaký čas. V Českém rozhlase se to neprobírá, protože rozhlas žije z koncesionářských 

poplatků. Jsme tady jako externí pracovníci a jsme odměňováni od projektu, to 

znamená, že píšeme, kolik článků chceme, ale nějaký počet napsat musíme, abychom 

měli nějaký plat.  

 

10. Jak dlouho trvá tvorba článků? 

Nejkratší doba napsání článku může trvat 3 hodiny, ale jiný článek se může vytvářet 

třeba i půl roku. 

 

11. Jaký je Váš a Vašich kolegů background? 

Petr Kočí je v novinách dlouho. Jan Boček také působil v novinách. Já jsem také dělal 

v novinách, pak v reklamní agentuře, pak jsem dělal reklamního analytika, pak 

v Hospodářských novinách a nyní tady. Marcel začal s novinařinou až v Hospodářských 

novinách.  

 

12. Co vás vedlo k tomu stát se datovými žurnalisty? 

Petr Kočí s Honzou Bočkem to sledovali jako trend v zahraničí a napadlo je, že by to 

mohli dělat v Hospodářských novinách. Já jsem se o to nikdy jako o trend nezajímal, ale 

začal jsem s tím pracovat, protože mě zajímá kriminalita, takže jsem začal zpracovávat 

policejní kriminální data. S Marcelem se známe z reklamky, kde jsme spolu pracovali, 

kde programoval, a my jsme v Hospodářských novinách tehdy potřebovali 

programátora.  

 

13. Kde a jak jste získal dovednosti potřebné pro práci datového žurnalisty? 

Programoval jsem od střední školy. V novinách jsem se vypsal. Celý čas, co jsme 

s týmem pracovali v Hospodářských novinách, jsme se u toho i učili. Ale žádný 
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zaměřený trénink jsme neměli, maximálně kolegové se zúčastnili nějaké přednášky 

blízké oboru. Já s Marcelem jsme si znalosti webových technologií přinesly z reklamky, 

kde jsme spolu pracovali. Další nástroj, který používáme a který jsem se naučil za 

pochodu vyloženě čtením judikátu a konzultací s lidmi, je „Zákon o svobodném 

přístupu k informacím“, samozřejmě v kombinaci se správním řádem a jinou 

legislativou. Když pominu seminář „Právo na informace“ vyučovaný Františkem 

Korbelem, spoluautorem zákona, na Právnické fakultě, tak o jiném místě, kde se to 

probírá, nevím.  

 

14. Jak často používáte zákon o svobodném přístupu k informacím? 

Používáme ho poměrně často a celkem úspěšně. Soudních sporů vedeme minimum. 

V současné době vedeme dva, což považuji za úspěch. Samozřejmě některá témata 

nejsou tak nosná, abychom šli do sporu. Většinou se je snažíme použít až ve chvíli, kdy 

se nemůžeme s úřady dohodnout. Ale ve většině případů, jakmile novinář chce nějaké 

informace v jiném formátu, než je obvyklé, automatická odpověď úřadů je ne.  

 

15. Jak dlouho trvá celý proces získání informací, pokud použijete zákon 106 o 

svobodném přístupu k informacím? 

Noviny pracují na týdenním cyklu. Základní termín na první kolo žádosti je 15 dní a 

úřady to většinou vyřizují až k poslednímu dni, protože to pro ně často není prioritní 

agenda. Takže pro noviny to není úplně použitelný nástroj. Ve chvíli, kdy jde úřad proti, 

pak tam je odvolání, a to je dalších 15 dní plus dalších 15 dní na rozhodnutí, tedy měsíc. 

A tam to může mít zase několik konců. Ve chvíli, kdy nadřízený úřad svolí, stejně to 

většinou pošle zpět k novému řízení, takže dalších 15 dní. A to se ještě může stát, že 

podřízený úřad nám to i tak nebude chtít dát, použije nové argumenty a kolečko se může 

opakovat. To už potom naskakuje do měsíců. Ve chvíli, kdy nadřízený úřad potvrdí 

stanovisko úřadu pod ním a my i tak s tím nesouhlasíme, tak správní žaloba v České 

republice trvá okolo 2 let, než dojde k jejímu vyřízení. V takovém případě se téma 

odloží, nebo se snažíme data získat jinou cestou. 
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16. V jakém formátu data dostáváte? Říkáte si o konkrétní formát, a pokud 

ano, s jakou úspěšností jej dostanete? 

Když jsme začínali a neuměli jsme v tom chodit, dostávali jsme data v méně 

použitelných formátech, jako je pdf. Ale dnes si bez problému vyžadujeme formát, 

který chceme, a nejlepším formátem, aby to bylo vhodné pro nás i pro druhou stranu, je 

excel. Protože s excelem úředníci pracují denně. Pro nás by samozřejmě bylo lepší 

získat výjezd z databáze, ale než to vysvětlovat informačnímu oddělení a tiskové 

mluvčí, je jednodušší si vyžádat informace ve formátu Excel.  

 

17. Jaké nástroje používáte na zpracování dat? 

Na tabulková data používáme Excel, OpenOffice, konkrétně „LiberOffice“, 

„OpenRefine“ nebo „Adobe Acrobat“ na dolování dat z formátu pdf. Z programovacích 

jazyků používáme na zpracovávání dat programovací jazyk „R“ nebo například 

„Python“. Ze serverových technologií používáme „Microsoft Azure“, který si platíme.  

Na mapy používáme například aplikaci „TileMill“. Na grafové věci používáme 

„Gephi“. Na geostatistiku používáme „GeoDu“. Co se týče geostatistiky, budeme 

přecházet na technologii „ArcGIS“, která je komerční.  

 

18. Jaká je finanční náročnost práce s daty?  

Nástroje, které používáme, jsou většinou zdarma, tedy nenáročné. 

 

19. Je datová žurnalistika pro noviny komerčně atraktivní? 

Ve chvíli, kdy noviny budou prodávat výhradně na webu a jejich komerční návratnost 

se bude měřit pouze počtem prokliků na reklamu, tak to nemá nejmenší šanci. Opačný 

případ by byl, pokud noviny budou prodávat obsah exkluzivně v rámci předplatného. 

Samozřejmě otázka je, jestli je v České republice dostatečná předplatitelská základna, 

v Německu například ano, u nás to je sporné. Nebo to redakce může dotovat jako jakýsi 

symbol prestiže.  

 

Další obchodní model, který existuje v zahraničí, v České republice jsou k tomu noviny 

opatrné, je, že některé projekty jsou sponzorované z venku. Timesy si investigativu 
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nechávají sponzorovat z venku. V České republice existují dva fondy pro podporu 

investigativní žurnalistiky.  

 

20. Často u aplikací, map nebo jiných vizualizací čtenáři stráví více času. Má to 

efekt na inzerci? 

Absolutně ne. Reklama se prodává za počet kliků. Novinám jde o to, aby čtenář klikl na 

co nejvíce krátkých článků, ne aby byl u jednoho článku dlouho. Nejvíc reklamy protočí 

články s bulvárními tituly. Ve chvíli, kdy prodáváte práci jen za reklamní prostor, tak 

musíte tvořit velké množství výplňové hmoty. Máte několik článků, které vám lidi 

přitahují, sdílí se na sociálních sítích. Vy ale stejně potřebujete co nejvíc lidí, co přijdou, 

povodit po webu. Proto jsou pod každým druhým českým článkem diskuze, protože i 

diskuze je pro čtení reklamy. Diskuze je dlouhá proto, aby to tvořilo dalších 50% 

stránky podle matrix spinu, což se počítá jako nové page view, tzn. nové načtení reklam.  

Některé servery v České republice používají obsahové farmy typu „Helena 

Vondráčková.com“, obsahu nejnižší kvality, který má za cíl lidi přitáhnout a povodit je 

po webu s co nejvíce zobrazení reklam. Problém je, že page view je stejný jak u 

dobrého, tak u špatného článku. Dobrý článek jich třeba udělá dvakrát víc, než 

průměrný článek, na druhou stranu průměrných článků vychrlí novinář za den třeba dva 

až tři. Ne množství čtenosti, ale množství vydaných průměrných článků je pro noviny 

stále finančně atraktivnější, než jeden obsáhlý článek, který sice může přinést určitou 

prestiž, třeba i přitáhne předplatitele, ale to těch kvalitních článků už musí být více.  

Prodej obsahu za reklamní prostor se obecně nevyplácí, nemluvě o tom, že ceny za 

reklamní plochy padají dolů. Nehledě na to, že většina obsahu se prodává přes mediální 

agentury, takže ještě z těch peněz ukrajuje zprostředkovatel. Zadavateli je v zásadě 

jedno, kde to bude. Jde o page views a stlačení ceny co nejníže za page view. 

Samozřejmě některé firmy si hlídají, aby jejich reklama nebyla vedle článku, který o 

nich špatně referuje. Ale na webu je to povětšinou dosti každému jedno. Často se 

nakoupí reklamní prostor, třeba na několika portálech najednou v různých balíčcích pro 

různou cílovou skupinu.  

 

21. A co informace jako komodita? 

Datasety, s kterými pracujeme pod otevřenou licencí, veřejně zdarma publikujeme na 

webu. Výsledky naší práce, zdroje, všechno. My často vyžadujeme, že je to naše dílo, 
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ale nebráníme komerčnímu použití výsledku. K dílům máme stále plná práva, ale někdo 

jiný z toho také může vytěžit. V Economii, protože šlo o komerční společnost, jsme 

svou práci publikovali pod podmínkou nekomerčního použití jinými.  

 

22. Kde se vzděláváte? 

Praxí a internetem, možná konference. Vzděláváme se každý ve svých specializacích.  

 

23. O koho byste měl zájem jako posilu týmu - absolventa žurnalistiky nebo 

programátora?  

Raději programátora, který se naučí prezentovat data. I v novinách je lepší, když vám 

přijde specialista na právo, než novinář, který chce pochopit právní systém. Obecně je 

lepší, když novinář přijde z nějakého oboru, který je jiný než žurnalistika. Gramotně 

umíme všichni psát ze školy. Styl psaní se dá naučit. Zvlášť pokud má kvalitního 

editora, který ho nějak vede. Ale opačným procesem, kdy přijde novinář, který je 

nevyhraněný, píše o nevyhraněných tématech, o kterých se dočte na BBC, vznikají 

dezinterpretace.  

 

24. Jaká jsou omezení v datové žurnalistice? 

Musíme si dávat pozor, abychom nezabředli do čísel moc a nezačali produkovat 

pseudovědecké práce. U datové žurnalistiky je problém, že se tváří jako věda, ale není 

to věda. Věda využívá spoustu ochranných mechanismů, aby nevznikaly hlouposti. Jsou 

tam principy kritického uvažování, ověřování údajů a jiné. Tendence je v novinách 

těchto vědeckých mechanismů zanedbávat. Věda má status něčeho ověřeného. Pokud 

něco prezentujete ve stylu, že napíšete: „K závěru jsme došli ověřením statistických 

údajů.“, lidé mají tendenci tomu věřit mnohem více. V novinách tyto mechanismy 

chybí, že by se ověřovaly výsledky, opakovaly se výsledky. My vlastně děláme 

experimenty, ale tím, že publikujeme data pod článek, dáváme možnost ostatním ověřit 

si výsledek.  
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25. Stalo se vám, že jste někdy publikovali informace nepřesně a byli jste na to 

upozorněni čtenáři? 

Určitě jsme se dopustili několika nepřesností, na které jsme byli upozorněni. V 

novinách chybí mechanismus kontroly a alespoň takto jsme otevřeni kontrole ze strany 

veřejnosti. Lidé nejsou odkázáni na to, že musí věřit autorovi článku, ale mohou si to 

ověřit podle zdrojových dat.  

Obecně téma otevřenosti v metodách a zdrojích dat je kritický. Datová žurnalistika 

vychází z vědeckých metod. Ve společenských vědách se některé výzkumy nedají 

opakovat, ale dá se zkontrolovat metodologie. Je férové ukázat zdrojová data u článku, 

nebo odkázat na článek bokem, který o tématu referuje, nebo kde je popsána metoda. To 

posiluje důvěryhodnost.  

 

26. Spolupracujete na tématech s odborníky v oboru? 

Snažíme se spolupracovat se specialisty. Snažíme se neinterpretovat poznatky jen na 

základě dat.  

 

27. Setkal jste se s problémy získat informace od akademiků nebo jiných 

odborníků? 

Nikdy se mi nestalo, že mi nějaká vědecká instituce odmítla poskytnout informace. 

Často i zadarmo, když je požádám. 

Problém je to spíš na ministerstvech, třeba Ministerstvo vnitra. Tam chybí veřejná 

kontrola nebo kontrola odborná. To, co dělá výzkum kvalitní, je veřejná a odborná 

kontrola, kontrola co nejširší.  

 

28. Ocenil byste, kdyby existovala nějaká centrální databanka, odkud byste 

mohl informace čerpat?  

Bylo by krásné, kdyby něco takového existovalo. Pro tableární data by to bylo možné, 

ale pak tu jsou 3D data, ND data a úplně jiná data a celé to centralizovat do jednoho 

bodu, je technicky nepředstavitelné a navíc by to bylo strašně drahé. Šíře dat je 

obrovská. Co jsou data? Jakákoliv informace. Vytvářet databanku, která pojme vědění 

celé státní správy, je scestné.  
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V určitých oblastech to existuje a je to užitečné. Máme „Kompetenční zákon“ v České 

republice, který stanovuje, čím se jaký úřad zabývá.  Prací s touto informací můžeme 

zjistit, kdo tu informaci má a poptávat ji. Z webových katalogů je to „Caslin“, který 

sdružuje všechny knihovny v České republice nebo katalogy statistického úřadu. 

Existuje seznam všech státních útvarů, což je také svým způsobem katalog informací, 

protože jsem zase schopen zjistit, kdo se zabývá čím a poptávat data.  

 

29. Na který článek, který jste zpracoval nebo jste se na jeho tvorbě podílel, jste 

nejvíce pyšný?  

Nejvíce jsem pyšný na článek referující o fungování městské hromadné dopravy v 

závislosti na změnách jízdních řádů. V článku jsme ukázali, jakým způsobem je Praha 

dostupná. Také vizuálně je to zajímavé.  
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Příloha č. 22: Osobní rozhovor s Marcelem Šulkem  

 

Rozhovor s Marcelem Šulkem, datovým novinářem v Českém rozhlase, z 23. 10. 2014 

v budově Českého rozhlasu v Praze. 

 

1. Jak jste se dostal do týmu datových žurnalistů?  

Dostal jsem se k tomu náhodou. Petr Kočí a Honza Boček si stěžovali tak dlouho, že 

nemají programátora, až přemluvili tehdejší šéfredaktorku Lucii Tvarůžkovou, aby 

sehnala programátora, respektive, aby založila oddělení redakčního vývoje. Martin 

Malý byl přijat jako první a poté mi nabídl práci v Economii. Znali jsme se ze startupu, 

na kterém jsme pracovali společně a který nevyšel. 

 

Jsem samouk. Nemám v oboru žádné vzdělání. Školy na to nemám, ale myslím, že se to 

nikde ani neučí.  

 

2. Váš kolega, Jan Cibulka, mluvil o vašem společném projektu, o městské 

hromadné dopravě. Jak vypadala práce na tomto projektu? 

Nejsložitější na tom bylo získat od Dopravního podniku data. Hodně se bránili. Věděli 

jsme, že dávají data Googlu, ale pravděpodobně je nechtěli dát někomu dál, protože to 

považovali za nějaké obchodní tajemství. Nicméně po několika různých urgencích a 

vyhazovech v jejich řadách, nám nakonec data dali. Získání dat trvalo 3 až 4 měsíce. 

Potom jsme to zpracovávali cca 3 týdny. Byl to nejdelší projekt, jaký jsme kdy dělali. 

Vždy je boj, abychom to za co nejkratší dobu co nejefektivněji dali dohromady tak, aby 

to dávalo smysl.  

 

Co se týče technické stránky, potřebovali jsme spočítat spoje mezi každými pražskými 

zastávkami. Zastávek je kolem 3000. Přeložili jsme to na „Amazon Cloud Drive“, kde 

jsme si pronajali asi stovku serverů a nechali to přelouskat vždy přes noc, čímž jsme 

snížili výpočetní náročnost. Nikdo jsme na to neměli znalosti. Místo toho, abych to dva 

týdny programoval, jsme to zaplatili. Celkem jsme zaplatili asi 2000 Kč a já si ušetřil 2 

týdny práce. Vlastně to takto vyšlo levněji, protože má práce by byla dražší. 
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Nemělo to však úplně přesné výsledky. Původně jsme chtěli dokázat, jestli někde jsou 

dojezdové časy posunuty se změnou jízdních řádů, jestli se někde prodloužily nebo 

zkrátily. Každý nadával, že se doba prodloužila a že se změnou řádů ty časy nesedí. 

Spočítali jsme dva datasety a v podstatě jsme dokázali, že chyba, kterou my máme v  

našem výpočtu, je vyšší než změny dojezdu. Takže to, co jsme původně chtěli dokázat, 

jsme tím vlastně nedokázali.  Jen ty nejvýraznější případy se trošku projevily. 

Nejužitečnější na tom bylo to, že člověk mohl zjistit, jak daleko dojede za jaký čas, a to 

fungovalo.  

 

3. Jaké máte technické zázemí v newsroomu? 

Co si najdeme, to máme. Naše výtvory nejsou dlouhodobě udržované. V tom máme 

výhodu. Nikoho nezajímají včerejší noviny a programy. Takže my, když si něco 

vymyslíme, nějak to udržíme dva dny v chodu a pak to zahodíme. Hodně používáme 

cloudové složky. Když jsme byli v Hospodářkých novinách, používali jsme Amazon. 

Pak nás Microsoft přemluvil na „Azar Cloud“, což je v podstatě to samé, akorát že to 

poskytuje Microsoft. Člověk si zde může pronajmout x serverů, nechá si něco spočítat a 

zase to vypne. Platí jen za to, co skutečně použije.  

 

Snažili jsme se vždy držet naše výmysly mimo architekturu publishera, ať už to byla 

Economie nebo Český rozhlas. Protože nemáme čas testovat, děláme často experimenty. 

Snažíme se být vždy co nejvíc odděleni, abychom, když u nás něco padne, nepoložili 

například web Českého rozhlasu. 

 

4. Vy se soustředíte zejména na vizualizaci dat. Jaké nástroje používáte?  

Na webové vizualizace používám „D3 - data driven document“ a java scriptovou 

knihovnu. Je to zdarma. Vymysleli to v New York Times. Je to poměrně nepříjemné 

uživatelsky. Je to nízkoúrovňové, že tomu pořád musí člověk říkat, co to musí udělat. 

Ale tou nízkou úrovností to na druhou stranu nemá skoro žádné limity, to znamená, že 

to udělá téměř cokoliv.  

 

Existuje celé spektrum nástrojů. Například klikací nástroje, jak my je nazýváme, jako je 

„Data wrapper“, „Google spreadsheets“, „Tablo“, „Carto dp“ a jiné. Tady se jen 
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nasypou data, klikne se, jak se to má zobrazit, a vyjede hotová vizualizace. Také Excel 

je dobrý příklad.  

 

5. Jaká je nejkratší doba vytvoření vizualizace?  

 

Nejkratší doba je 5 minut, ale vizualizace projektu o MHD trvala asi týden. Týden trvala 

i sčítačka komunálních voleb.  
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Příloha č. 23: On-line korespondence s Filipem Rožánkem  

 

Korespondence s Filipem Rožánkem, žurnalistou v Hospodářských novinách, ze dne 16. 

11. 2014. 

1. Jaký je vztah mezi tradiční žurnalistikou a datovou žurnalistikou?  

Žádný zvláštní, obojí je prostě žurnalistika. Je to stejné, jako se ptát, jaký je vztah mezi 

tradiční novinařinou a investigativní novinařinou. Datová žurnalistika je žánr, 

podskupina novinářské práce. V určité formě existovala už před rozšířením internetu a 

osobních počítačů, její kořeny můžeme najít v rešerších. Bývalo zvykem, že každá 

velká mediální organizace měla své rešeršní oddělení, které vyhledávalo informace a 

souvislosti. Datová žurnalistika v podstatě nedělá nic jiného, jen k tomu má teď 

databáze, přístupy v reálném čase a automatizované zpracování dat.   

2. Proč by měla být datová žurnalistika pro noviny atraktivní?  

Datová žurnalistika sama o sobě je minoritní věc spíše pro nadšence, kteří chtějí 

proklikávat grafy, strukturované sady dat a vizualizace. Moderní žurnalistika staví na 

příběhovém zpracování událostí, pokud tedy mají být výstupy datové žurnalistiky 

použitelné pro širší čtenářskou obec, musí nad dohledanými daty vzniknout „story“, se 

kterou se čtenář může identifikovat.  

3. Hospodářské noviny částečně zpoplatnily web. Jak se na tuto změnu díváte? 

Je to první pokus zavést na českém trhu model, který je obvyklý na západ i na východ 

od našich hranic. Čeští čtenáři mají silný návyk na informace zdarma, ale takový přístup 

podráží vydavatelům v době klesajících příjmů z inzerce nohy. Je logické, že i 

vydavatel HN hledá nový zdroj příjmů. Není to navíc „tvrdé“ zpoplatnění, spíš zdvořilé 

připomenutí, že novinářská práce také něco stojí. 
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4. Často u vizualizací nebo interaktivních aplikací čtenáři stráví více času. Má 

to efekt na inzerci? 

Taková vazba tam podle mého názoru není. Prodejní model inzerce na internetu obecně 

není postaven na času, který uživatel stráví na stránce, ale na tom, kolika uživatelům je 

reklamní sdělení doručeno. 

5. Kdo rozhoduje o tématech a počtu článků? 

Model je stejný jako u jakékoliv jiné redakční práce. Autor navrhne téma, které je 

editory nebo šéfredaktorem buď přijato, nebo doporučeno k dopracování, případně 

odmítnuto. Počet článků je daný jednoduše kapacitou – personální, technickou aj.  

6. Jaké dovednosti musí mít datový žurnalista? Kde a jak se může učit? 

Datový žurnalista je kříženec programátora, grafika a novináře. Lepší předpoklady tedy 

mají techničtí nadšenci se stylistickým nadáním, tak jako u ekonomické novinařiny 

bude mít výhodu absolvent VŠE oproti absolventovi přírodovědných oborů. Datový 

žurnalista musí mít už během získávání a analýzy dat určitou představu o tom, jak bude 

vypadat konečná prezentace informací. To se dá jistě časem naučit, ale především to 

člověk musí mít v sobě, musí mít „hlad“ po nových technologiích, zkoumat je a 

osvojovat si je. Třeba se sám naučit vytvářet mapy na Google Maps, na to žádný školní 

obor neexistuje a akademická sféra bude nutně vždy trochu pozadu za prudkým 

technologickým rozvojem. 

 

7. Jak kooperujete v redakci? 

Datová žurnalistika se prolíná napříč redakcí. Redaktoři mi průběžně nabízejí různé 

sumy dat, které mají k dispozici, já hodnotím, jestli existuje nějaký klíč k jejich 

atraktivnější prezentaci a redakční vývojář zhotoví nejvhodnější technické řešení 

kompatibilní s redakčním systémem. 

8. Jaká jsou největší omezení v práci datových žurnalistů?  

Čas. Získání, uspořádání, vyčištění, interpretace a prezentace dat zkrátka nějakou dobu 

trvá. Podklady pro jeden článek mohou vznikat dny i týdny. U veřejných rejstříků je 
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tradičně největším problémem technická odlišnost, případně uzavřenost formátů a 

systémů daná nekoncepční IT politikou českého státu. 

9. Jak vidíte datovou žurnalistiku u nás a ve světě? 

Velké světové trhy mají oproti tomu českému zásadní výhodu v tom, že existuje nejen 

víc subjektů, které mají o datovou žurnalistiku zájem, ale také víc čtenářů, kteří její 

výstupy budou číst. A i když vydavatelé po celém světě řeší obdobné problémy se 

snižováním nákladů a hledáním nových příjmů, západní země si přece jenom mohou 

stále dovolit investovat do datové žurnalistiky řádově vyšší objem prostředků. 
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Příloha č. 24: On-line korespondence s Petrem Kočím  

 

Korespondence s Petrem Kočím, datovým novinářem v Českém rozhlase, z 21. 11. 

2014. 

1. Co bylo důvodem vašeho odchodu z Hospodářských novin? 

 

Důvody byly ekonomické. Jeden člen vedení redakce nám řekl, že jsme jako luxusní 

auto, které si už nemůže dovolit. Naše produkce prý sice posilovala renomé značky, ale 

to se těžko vyčísluje. Z účetního hlediska jsme byli prodělečné oddělení. Proto se ho 

management rozhodl zredukovat a zbytek rozpustit do jiných redakcí. Nám bylo líto 

zahodit všechno, co jsme se za dva roky spolupráce naučili. Zdálo se nám, že v 

navrhovaném novém pracovním zařazení bychom nemohli naplno využít svou 

kvalifikaci. Měli jsme pocit, že se svými dovednostmi dobře doplňujeme a bylo nám líto 

takový tým rozbít. Proto jsme raději odešli všichni. Problém byl v komunikaci na obou 

stranách: Nám se nepodařilo dostatečně přesvědčivě vysvětlit redakci, k čemu všemu jí 

můžeme být užiteční.  

 

Noviny jsou pod silným ekonomickým tlakem, novináři často jen s vypětím všech sil 

plní stanovený objem produkce. Na zkoušení nových postupů, které by umožnily hlubší 

pochopení problémů, o nichž referují, a nových způsobů komunikace se čtenáři, obecně 

na jakékoli inovace zbývá v komerčních médiích minimální prostor. Proto jsme se 

rozhodli nabídnout své služby veřejnoprávnímu Českému rozhlasu. 
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Příloha č. 25: Osobní rozhovory se studenty žurnalistiky  

 

Interview with Michelle See-Tho - a University of Melbourne student- conducted at the 

“Best Practice in Data Journalism Workshop” at the University of Melbourne on the 

29
th
 of September 2014. 

Contact: michelleseetho@gmail.com  

 

1. What is your major and year of study?  

I’m studying a Master of Journalism. I am a part time student and I am in the 1st year of 

my studies. 

 

2. Why are you interested in data journalism?  

I think data journalism is important because not many people do it. And people need to 

learn the importance of it. If we had discussions like these it will increase awareness.  

 

3. Why do you think data journalism is important?  

In my opinion nowadays it is important to look at data visually. It makes it easier to 

understand big amounts of data. Also new technology is emerging.  And importantly 

newspapers are less popular now. More people tend to read the news on the internet.  

Data journalism is something that uses the medium well. 

 

4. Are you looking for a job in this area?  

I would like to become a journalist and would like to do both- writing and doing 

infographics.  

 

5. As a student of journalism at the University of Melbourne can you consider 

yourself data literate?  

No I cannot. The university is offering a course on data journalism. I haven’t taken the 

course yet but other students who have said it was really good. But besides this course 

there are no other subjects specifically about data journalism. 

I make infographics at work. I work for a magazine and I learned it there. 

 

6. Is there anything you wish was in the curriculum of your studies?  

No. I think the skills come with practice. 

mailto:michelleseetho@gmail.com


   

 

125 

  

Interview with Andrew Hazel - a University of Melbourne student- conducted at the 

“Best Practice in Data Journalism Workshop” at the University of Melbourne on the 

29
th
 of September 2014. 

Contact: onepolarbear@gmail.com 

 

1. What is your major and year of study?  

I am studying a Master of Journalism and this is my 1
st
 year. 

 

2. Why are you interested in data journalism?  

It feels like it is new. It is kind of a cutting edge. Data journalism is tied into the 

industry. It is a more scientific way of doing journalism. I have a background in natural 

medicine. But I wanted to go into research. I have a Master Degree in health and social 

science.  And Journalism is my second master.  

 

3. Why do you think data journalism is important?  

There is so much data and it is important that many people can access the information 

and understand it. Data journalism is a way to show data in a form people can 

understand. It can put many important topics into a conversation.  

 

4. Do you work in the field or do you want to become a journalist?  

I work as a journalist for The Saturday Paper, a weekly newspaper. 

 

5. As a student of journalism at the University of Melbourne can you consider 

yourself data literate?  

No. There is so much data out there that I certainly cannot understand. I am good at 

health data.  And considering the data journalistic practice, I do not have the skills 

needed. 

 

6. Is there anything you wish was in the curriculum of your studies?  

I would like to learn some programming. 

 

7. What do you think will happen with data journalism in the future? 

I wouldn’t be surprised if the industry stays separated but in the future I think journalists 

will get better at dealing with data.  Everyone will be able to do the basic data 

journalistic work. 

mailto:onepolarbear@gmail.com
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Interview with Daryl Holland- a University of Melbourne student- conducted at the 

“Best Practice in Data Journalism Workshop” at the University of Melbourne on the 

29
th
 of September 2014. 

Contact: darylholland@gmail.com 

 

1. What is your major and year of study?  

My major is Master of Journalism. I am studying part-time and I am in my 2
nd

 year. My 

background is in science. I have a Master in biology.   

 

2. Do you want to become a journalist or do you already work in the field?  

Yes. I am already working as a journalist and I would love to be able to master data 

journalism. 

 

3. Can you consider yourself- as a student of journalism- data literate?  

Partly yes thanks to my scientific background where I was using excel every day. And 

also thanks to the Data Journalism Course. It was a 4 day intensive course, which was a 

good basic introduction to Data Journalism.  It was very practical. We learned how to 

use “Tablo”, “Data Wrapper “etc. We were given a fictional dataset and we had to find 

a story in the data. 

 

I also took the MOOC course, which was very similar to the one I did at the uni.  

 

4. Can you compare those two courses? 

The one at the university was more intense, more cooperative with other students. But 

online we were given more time to learn the programs on our own.  

 

5. Does completing the course Data Journalism give you the confidence and 

skills needed to become a data journalist?  

It was a good basis. But I think it is more about training on my own.  It provided a good 

basic overview. 

 

6. Are there any other subjects at the university you would consider as helpful 

for the profession? 

There is a course called “Advanced Multimedia Course”. But besides this I cannot think 

of any others. 

 

7. Would you recommend any other related subjects you wish to learn at the 

university? 

I would appreciate learning some math, statistics and programming. 

mailto:darylholland@gmail.com

