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Abstrakt 

Práce se zabývá studií gastronomické blogosféry v České republice. Jedná se o rychle se 

vyvíjející trend s dopady na tradiční média i na společnost. Práce zkoumá vzájemné 

propojení tradičních médií a food blogů. V rámci tradičních médií se práce zaměřuje 

zejména na média lifestylová a gastronomická. Práce zkoumá konkrétní aspekty, 

kterými blogosféra obohacuje tradiční média. Práce charakterizuje tradiční profesionální 

žurnalistiku, zejména v tištěné formě, a dále definuje nová média. Jejich součástí je i 

blogosféra představující nový typ amatérské žurnalistiky. V rámci blogosféry se 

veřejnost přesunuje z pasivního publika do aktivního a má možnost samotného 

vytváření zpravodajství. Pro pochopení prostředí food blogerů a hnutí foodies je využita 

sociologická analýza společnosti Pierra Bourdieu a z ní plynoucí koncept chuti z luxusu 

a nutnosti. 

 



 

 

Abstract 

Thesis is focused on a study of gourmet blogosphere in the Czech Republic. 

Blogosphere and food blogs are becoming a quickly developing trend resulting in 

influence in traditional media and society in general. Thesis is researching mutual 

interconnectiveness of traditional media and food blogs. In terms of traditional media, 

focus is put on lifestyle and gourmet-themed media. Thesis is looking at specific aspects 

which help to enrich the contents of traditional media. It also characterizes traditional 

professional journalism, especially in its print form and also defines new media. 

Blogosphere is explained within the sphere of new media representing new type of 

amateur journalism. Public is slowly transforming from passive audience to an active 

one within the blogosphere. They have an opportunity to create journalism themselves. 

To understand the community of food bloggers and foodies, sociology analysis of 

society by Pierre Bourdieu is taken into account with its concept of taste of luxury and 

necessity. 
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Úvod 

Nová média a blogosféra patří mezi nové fenomény, jež v posledních letech 

přitahují pozornost akademiků. Tento vývoj je patrný zejména v posledních deseti 

letech vzhledem k aktuálnosti tématu a jeho velmi rychlému pokroku. Blogy a následně 

celá blogosféra začaly vznikat v 90. letech 20. století, tehdy je však vytvářeli pouze lidé, 

kteří uměli zároveň programovat. Až ke konci 90. let se objevovaly šablony, do kterých 

mohli tvůrci obsah svých blogů jen vkládat a publikovat. Tento posun rozšířil blogy 

mezi širokou veřejnost a umožnil tak přechod od pasivního přijímání informací k jejich 

aktivnímu vytváření. Blogy zpočátku simulovaly roli osobních deníků. V dnešní době 

jsou blogy populárními zdroji informací v mnoha odvětvích. 

Tato práce si klade tři hlavní cíle. Prvním z nich je snaha prezentovat ucelený 

vývoj žurnalistiky od tradičních po nová média. Proto práce začíná obecně a postupně 

směřuje k užšímu tématu nových médií, využití nových technologií a praxí. Součástí 

nových médií je také blogosféra, která bude podrobněji rozebrána ve druhé části první 

kapitoly. Druhým cílem je představení sociologického pojetí společnosti podle 

představitele poststrukturalismu Pierra Bourdieu. Z tohoto pojetí práce dále vysvětluje 

vznik komunity tzv. foodies a roli gastronomie ve společnosti. Následně dojde 

k propojení gastronomie s blogy v části, která se zabývá obzvláště food blogy. Třetím 

cílem je samotný výzkum, při kterém se bude zjišťovat míra propojení tradičních médií 

s blogosférou. Výzkum se bude zabývat českou food blogosférou v propojení 

s tradičními médii zaměřenými na životní styl a gastronomii. 

Pro výzkumnou část byla zvolena metoda kvantitativní obsahové analýzy. 

Důvodem pro volbu metody byl cíl získat jasné a ucelené informace, které jsou lehce 

ověřitelné a jsou zatížené menší mírou subjektivity výzkumníka. Pro potřeby této práce 

však slouží výzkum jako základ pro další zkoumání. 

Výběr tématu práce byl založen na několika faktorech. Jedním z hlavních 

důvodů je autorčin zájem o gastronomii, se kterou souvisí sledování českých, tak 

zahraničních blogů a nových trendů v této oblasti, které blogy přináší mezi prvními. 

Jedná se o téma velmi aktuální a v českém prostředí nezpracované, což přidává k jeho 

atraktivitě. Autorka v oblasti gastronomie také pracuje, dále také přispívá do vlastní 

rubriky v rámci české edice měsíčníku Forbes. Při vytváření vlastních článků dochází 
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k využívání informací právě z blogů. Tato osobní zkušenost vedla k rozhodnutí výběru 

tématu, které je jí blízké. 

Oproti zadávané tezi diplomové práce došlo k několika změnám. Tyto změny 

neměly vliv na odchýlení od základního tématu, tedy vztahu blogosféry a tradičních 

médií. Předpokládaným cílem práce bylo srovnání dvou rozdílných a odlišně 

vyvinutých blogosfér, a to v České republice a USA. Práce se však zabývá pouze 

příkladem českého prostředí vzhledem k tomu, že bez fyzické návštěvy USA nebylo 

možné získat potřebné zdroje ke komparaci v odpovídající kvalitě. Druhou změnou byla 

zvolená metoda, která byla popsána výše. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o téma relativně nové a neprozkoumané, 

neexistuje mnoho studií. Existující studie se zabývají blogosférou ve vztahu k politice 

a obchodu, ne však k životnímu stylu, který například gastronomie představuje. Nebylo 

tedy možné čerpat z existujících studií zabývajících se tímto tématem. Stejně tak 

v současnosti není mnoho knih, které by ke studiu tohoto tématu přispívaly. 

Pro ucelenou analýzu žurnalistiky a nových médií byly zejména přínosné knihy 

Journalism and Society od Denise McQuaila, Všude a nikde: vliv elektronických médií 

na sociální chování od Joshua Meyrowitze a kniha Media Work od Marka Deuze. 

V oblasti blogosféry, blogů a jejich propojení s tradičními médii byly velmi cenné knihy 

Blogging od Jill Walker Rettberga a Journalism and Citizenship: New Agendas in 

Communication od Zizi Papacharissi. Dále byly využívány odborné články 

a internetové zdroje. Pro potřeby sociologického pojetí společnosti byly využívány 

primárně publikace Pierra Bourdieu, zejména kniha Distinction: A Social Critique of 

the Judgement of Taste. V této části byly také využívány knihy zabývajícím se studiem 

jídla a gastronomií obecně. 

Práce je strukturována do tří hlavních částí, které odpovídají stanoveným cílům 

práce. První část se týká tradičních médií a jejich vývoje se zaměřením na tištěnou 

formu žurnalistiky. Tento vývoj je popisován moderními trendy, technologiemi 

a využitím internetu v médiích. V rámci nových médií nejsou opomenuty ani 

problematické aspekty nových médií. V rámci těch moderních trendů se dále práce 

zabývá blogosférou, jejími vztahy s tradičními médii a snahou nalézt hranici mezi 

tradiční žurnalistikou a amatérskou žurnalistikou představovanou blogery. Druhá část 
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zkoumá gastronomii jako součást společnosti. Pro potřeby lepšího pochopení je druhá 

část uvedena sociologickým pojetím společnosti podle Pierra Bourdieu a jeho konceptu 

chuti z luxusu a nutnosti. Součástí této části je také vysvětlení jídla jako prostředku 

komunikace. V rámci gastronomie dochází také k vytváření virtuálních i reálných 

komunit milovníků gastronomie, tzv. foodies. Závěrem této části je zaměření na food 

blog jako spojení médií a gastronomie jako životního stylu. Ve třetí části se práce 

zaměřuje na samotný výzkum propojení médií s blogosférou. 

 



 

6 

 

1 Tradiční média 

Kapitola tradiční média se zabývá vymezením pojmu žurnalistika a obecně 

definuje žurnalistickou praxi. Zahrnuje i stručnou historii tohoto oboru a jeho roli ve 

společnosti. Dále se kapitola zabývá detailněji tištěnou podobou médií. V rámci 

přechodu k novým médiím se kapitola zaměřuje na moderní trendy v žurnalistice, které 

vedly k transformaci novinářské praxe. 

1.1 Žurnalistika 

Dle slovníku spisovné češtiny je žurnalistika definována jako činnost 

v hromadných sdělovacích prostředcích a jako novinářství (Jazyková příručka Ústavu 

pro jazyk český, 2014). Definice dle anglického výkladového slovníku Longman říká, 

že žurnalistika je práce nebo aktivita psaní aktualit pro noviny, časopisy, televizi nebo 

rádio (Longman, 2014). Výkladový slovník Merriam-Webster vykládá žurnalistiku jako 

sběr a editování zpráv pro prezentaci v médiích, jako veřejný tisk, psaní určené pro 

publikování v novinách nebo časopisech, psaní charakterizováno přímou prezentací 

faktů nebo popis událostí bez záměru jejich interpretace, dále také jako psaní určené 

zájmu současného publika. Podle Merriam-Webster byl termín „journalism“ poprvé 

použit v roce 1828 (Merriam-Webster, 2014). Dle Denise McQuaila je žurnalistika 

tvorba a publikování informací o současných událostech, osobách nebo okolnostech 

veřejné důležitosti nebo zájmu na základě informací získaných ze spolehlivých zdrojů 

(McQuail, 2013, s. 14). 

Běžně je žurnalistika vnímána jako souhrn aktivit a jejich výsledků 

profesionálně angažovaných osob, které sbírají, analyzují a publikují zprávy. Zprávy 

mohou být definovány jako fakta a vysvětlení současných nebo nedávných událostí, 

které mají širší relevanci k veřejnosti. Tato relevance je zpravidla určována místem 

(město, region, země apod.). V tomto smyslu je žurnalistika silně spjata s vynálezem 

tisku a specifickou formou tištěných novin, které se poprvé objevily na počátku 

17. století. Jejich vznik souvisí s tzv. moderní společností a s vývojem měst, 

mezinárodního obchodu a politických změn. Prototyp novin byl tištěný nebo ručně 

psaný zpravodaj týkající se významných událostí a informací o obchodu a politice. Tyto 

zpravodaje kolovaly na poštovních a obchodních stezkách v Evropě a dostávaly se tak 
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k širšímu publiku. Vydavateli těchto zpravodajů byli přímo tiskaři, kteří sbírali 

informace z mnoha zdrojů, obsah byl vybírán na základě potenciálního zájmu čtenářů. 

Jakmile žurnalistika vznikla, stala se nepostradatelnou pro obchod, atraktivní pro 

čtenáře a také základnou pro zakládání ziskových společností tiskařů. Také poutala 

pozornost autorit ve městech, regionech a zemích jako prostředek kontroly, vlivu 

a potenciálního zdroje inteligence (Tamtéž, s.3). 

Na úrovni společnosti je žurnalistika zahrnuta do velkých veřejných událostí, 

kde hraje významnou roli v kolektivním životě společnosti. Tisk je řízen, organizován 

a veden na základě stejných principů, kterými se řídí celá společnost. V demokracii to 

značí svobodu slova, rovnost všech občanů a právní stát. Žurnalistika je v udržování 

všech těchto principů nezbytná jako prostředek veřejného vyjadřování a poskytuje všem 

občanům stejné informace a rady pro formování názorů. Bez žurnalistiky by nemohl 

existovat veřejný prostor debaty a možnosti účasti na samosprávě. Publicita je také 

zásadní pro spravedlivý a efektivní soudní systém. Tisk je zároveň primárním 

prostředkem samoregulace žurnalistiky a určitou garancí odpovědnosti k celé 

společnosti. Na úrovni zpravodajských organizací souvisí systém zpravodajství 

a vydavatelství s většími tržními strukturami a společenským systémem. Faktory 

ovlivňující novinářskou praxi na úrovni organizací zahrnují právní a regulační systémy, 

vlastnickou strukturu a kontrolu, propojení mezi médii a politikou, tržní síly, praktiky 

a tlaky a obecný vliv organizačních požadavků na zpracování a šíření zpráv. Na 

individuální úrovni je novinář osobou v přímém kontaktu dalších osob, obzvláště těch, 

které jsou považovány za zdroje nebo cíle zpravodajství. Novinář má také vztah se 

svým publikem, vůči kterému své zpravodajství vytváří. Vztah novináře s jeho 

publikem vytváří obavy k potenciálním profesionálním nebo osobním závazkům, které 

novinář může mít.  

Žurnalistika je také autorská činnost a ne jen souhrn faktů. Takto definovaná 

žurnalistika je typicky součástí větší zpravodajské organizace a praktikována zkušenými 

osobami. Dodržuje zavedená a transparentní pravidla a procedury, která jsou institucí 

nastavena. Hlavním produktem žurnalistiky je „zpráva“, která se jako taková stala 

hlavním žánrem masové komunikace. Zprávy jsou charakterizovány několika znaky. 

Jsou včasné a relevantní k současným událostem, zároveň jsou však pomíjivé. Dále jsou 

fakticky přesné, kompletní a ověřitelné. Podávají informace z neutrální perspektivy 
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a chybí jim vědomá předpojatost. Jsou nezávislé na zdrojích, předmětech zpravodajství 

a odkazují na realitu v největším možném měřítku. Jsou relevantní pro předpokládané 

publikum, jeho zájmy a důležitost. Využívají narativní formu a strukturu (Tamtéž, 

s. 16). 

1.1.1 Tisk 

Termín „tisk“ zahrnuje aktivity novinářů, editorů a vydavatelů a využívá se také 

pro označení organizací působících ve vytváření zpráv tak, jak jsou výše definovány. 

Zastřešuje pohyb informací a idejí v rámci společnosti, bez kterých by nemohla 

fungovat demokracie. Tisk označoval původně pouze tištěnou formu médií, ale nyní se 

přenáší i na jejich elektronickou podobu. U tisku neexistuje v žádné demokratické zemi 

formální zastřešující organizace ani pevná pravidla jednání. Má méně konkrétní podobu 

než společenské instituce, o kterých zpravuje. Tyto instituce zahrnují vzdělávání, právo, 

politiku, obchod nebo armádu. Částečně tato nejasnost reflektuje a ztělesňuje svobodu, 

kterou tisk zastává a zároveň také vysoký stupeň fragmentace (Tamtéž, s. 16). 

Institucionální prvky tisku jsou interpretovány jako potenciální prvek společenské 

kontroly. 

Model žurnalistiky založený na tištěné formě zůstává vlivnější než audio-

vizuální média. V mnoha zemích se novinám nepodařilo vytvořit masový náklad, anebo 

se dostávají do úpadku. I přesto komunikační síla tištěného slova předchází vizuální 

zpravodajství (McLuhan, 2011, s. 12). Mezi dřívější běžné podoby novin patřil tisk 

politických stran, který sloužil k informování a organizaci politické strany. Tyto listy 

vydávané politickou stranou ztratily na důležitosti s příchodem komerčně orientovaného 

tisku. Myšlenka stranického tisku má však v demokratickém politickém životě stále své 

místo a vyznačuje se nezávislostí na státu, profesionální úrovní a seriózností, hlavním 

cílem těchto novin je formování veřejného mínění. Samotní čtenáři jsou s politickou 

stranou úzce spjati, tento typ novin má „sektářský charakter a plní mobilizující funkci 

směrem ke stranickým cílům“ (McQuail, 2009, s. 42). Dalším typem novin je seriózní 

tisk, jehož hlavními rysy je „formální nezávislost na státu a jakýchkoli formálně 

uplatnitelných zájmech, uznání novin jako významné instituce politického 

a společenského života, vysoce vyvinutý smysl pro společenskou a etickou odpovědnost 

a vývoj novinářské profese jako objektivního zpravování o událostech“ (Tamtéž, s. 42). 

Bulvární tisk je poslední hlavní typ novin existující přibližně sto let, aniž by se výrazně 
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měnil. Jedná se o masový tisk, který vznikl pro dělnické obyvatelstvo. Bulvární tisk se 

vždy specializoval na osudy obyčejných lidí podávané dramatickým a senzacechtivým 

způsobem, na zločiny, katastrofy, krize, skandály, války a slavné osobnosti. Primárně se 

nezajímal o politiku, přesto hrál často politickou úlohu v klíčových momentech 

národních společností. Nejdůležitějším typem novin v mnoha zemích zůstává místní 

a regionální tisk, jehož podoby jsou rozmanité, ale obsahuje stejné vlastnosti: soubor 

zpravodajských hodnot důležité pro místní čtenáře, konsenzuální přístup založený na 

existenci dvou stran, závislost na podpoře inzerentů (Tamtéž, s. 42-43). Žurnalistice je 

přisuzována klíčová úloha při vytváření kolektivní paměti a udržování společenské 

pospolitosti. Dále přispívá také k vytváření a udržování sociálního pořádku 

a demokracie. Moderní žurnalistika se hlásí k principům veřejné služby 

v demokratickém státě (Costera Meijer, 2001, s. 13). 

1.1.2 Institucionální a vlastnická struktura 

Důležitou roli hraje i institucionální vlastnická struktura. V mediálním průmyslu 

se vlastnictví tradičně segmentovalo podle typu média a podle toho, zda sloužilo 

k politickým, náboženským nebo obchodním zájmům. Postupně docházelo 

k začleňování novin, televize i rádia do velkých řetězců a zpravodajských sítí. Tato 

seskupení vyvolávají sporné otázky ohledně novinářské orientace, propouštění, 

restrukturalizace organizací a homogenizace titulů (Deuze, 2007, s. 143). Není však 

prokazatelné, že by nezávislé nebo korporátní vlastnictví zaručovalo kvalitu 

zpravodajství. 

1.1.3 Žurnalistická ideologie 

Samotnou žurnalistickou ideologii nelze jasně charakterizovat. Její jednotlivé 

koncepty, elementy a hodnoty mohou být shrnuty do pěti kategorií: veřejná služba, 

objektivita, autonomie, okamžitost, etika (Merritt, 1995; Kovach, Rosenstiel, 2001; 

Deuze, 2007, s. 163). Novináři poskytují veřejnou službu a fungují jako tzv. hlídací psi 

(watchdogs) a lovci zpráv (news-hounds), jsou aktivními sběrateli a šiřiteli informací. 

Novináři jsou nestranní, neutrální, objektivní, spravedliví a tudíž důvěryhodní. Při práci 

jim musí být zaručena volnost a nezávislost, dále musí dbát na okamžitost, aktuálnost 

a rychlost. Profesionální novináři mají smysl pro etiku, platnost a legitimitu. Takto jsou 

vysvětlovány jednotlivé koncepty tvořící žurnalistickou ideologii. 
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1.1.4 Moderní trendy ve vývoji žurnalistiky 

U žurnalistiky jako společensky klíčové profese je nutné, aby byla pochopena 

důležitost vlivu měnících se pracovních podmínek, profesní kultury a vhodného využití 

technologií. Hranice mezi žurnalistikou a ostatními formami veřejné komunikace od 

public relations (PR) přes reklamu, blog a podcast
1
, mizí. Za přítomnosti internetu se 

všechny typy zpravodajských médií stávají zastaralými, a to zejména pro mladé 

publikum. Komercionalizace a slučování médií vedlo k tomu, že není možné rozeznat 

jasné profesní identity a zaměření jednotlivých médií. Novináři se také snaží zaměřovat 

na daný region, ve kterém působí, čímž paradoxně ztrácí kontakt se svým publikem – 

společností (Deuze, 2007, s. 141). Ta se však stává globální spíše než nacionální. 

V USA je profesionalita novinářů ohrožována tržními hodnotami, respektive 

rostoucím významem zábavního průmyslu na úkor informativních zpráv (Schudson, 

2003, s. 90). Velkou roli ve vývoji žurnalistiky hrála profesionalizace a modernizace, 

příchod nových technologií a globalizace, zároveň outsourcing osob i idejí. Takto 

docházelo k diferenciaci zpravodajství, mediálních žánrů (populární, bulvární a tzv. 

„infotainment“
2
 žurnalistika), platforem a mediálního průmyslu obecně (Deuze, 2005, 

s. 450). Podle Michaela Bromleyho jsou základy žurnalistiky podkopávány multi-

skillingu novinářů, jsou nuceni se specializovat na více oblastí spojených 

s žurnalistickou prací jako je například editování, fotografování apod. Bromley toto 

dává za vinu ekonomickým faktorům, které přispěly k propouštění a snižování nákladů, 

které k tomuto multi-skillingu vedly (Bromley, 1997, s. 341). Mladí novináři se novým 

technologiím přizpůsobují. Z toho důvodu jsou vázáni na počítač a další technologie, 

aby mohli události sledovat 24 hodin denně (Avilés et al., 2004). 

V 90. letech se zrychlil proces shromažďování mediálního majetku. To vedlo ke 

vzniku mediálního trhu, ve kterém existuje více mediálních celků vlastněných menším 

počtem společností. Tento institucionální trend byl ještě umocněn celosvětovými 

vládními deregulacemi a rychlým rozšířením digitálních technologií. Největší z těchto 

                                                 
1
 Podcast je namluvený příspěvek, který lze poslouchat v přehrávači ve formátu MP3. Podcast obsahuje 

původní obsah vytvořený lidmi, kteří chtějí své zájmy šířit do světa. Není nijak formálně omezen. 

Automaticky se stahuje do přehrávače při založení předplatného, které je zdarma. Náklady na výrobu jsou 

minimální, podcast může být vytvořen kýmkoliv (Van Orden). 
2
 Výraz „infotainment“ je seskupením slov „information“ a „entertainment“ označující zpravodajství 

vytvářené populárním a zábavným způsobem. 
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společností je News Corporation Ruperta Murdocha, která vlastní mediální celky po 

celém světě. 

Liberalizace národních a světových trhů během druhé poloviny 20. století mělo 

zvláštní následky v zemích s historickým duálním mediálním systémem, kde komerční 

operátoři (zejména ve vysílání) fungovali bok po boku s vládou chráněnými 

veřejnoprávními kanály. Veřejnoprávní televize čím dál více fungují jako komerční, 

zatímco komerční společnosti začaly nabízet konkurenční programy a tituly podobné 

těm z veřejnoprávních celků (Deuze, 2007, s. 145). S otevřením mediálních trhů 

nadnárodnímu vlastnictví, zahraničním investicím a fúzím napříč médii docházelo ke 

konvergenci. To znamenalo, že společnosti vytvářely partnerství s jinými mediálními 

organizacemi, aby poskytly, propagovaly, měnily účely nebo si vyměňovaly zprávy. 

Koncentrace mediálního vlastnictví s jasným cílem integrování různých částí a sekcí 

průmyslu do kros-mediálních společností je a vždy byla strategie shora dolů (top-

down). 

V praxi konvergence u novinářů znamenala nutnost přizpůsobit se. Novináři 

zaměřující se pouze na tisk se museli naučit zpravodajství televizní a naopak. Jednotlivé 

specifické prvky všech typů zpravodajství obecně obohacují kariéry novinářů, ti se však 

úzce zaměřují na svou oblast. Adaptace je tak dlouhodobým procesem, ke kterému jsou 

shora novináři nuceni pro rozvoj médií. Tato aktivita nevychází přímo z jejich 

iniciativy. Tyto rozdíly jsou výsledkem historického rozdělování mediálních profesí 

a identit v pracovním prostředí. Výsledkem je výrazný růst respektu v rámci mediálních 

organizací vůči kolegům v ostatních oblastech a nedochází tak k významné rivalitě 

a sporům (Tamtéž, s. 148-150). 

Implementace a následky konvergence se liší v každé organizaci. Různé přístupy 

mohou být vysvětleny několika faktory. Dochází k nedostatku shody nebo dokonce vize 

týkající se způsobu změny, které konvergence přinese, mezi editory, reportéry 

a manažery (Bierhoff et al., 2000). Konvergence je také vnímána jako novinářům 

vnucená, což přináší frustraci a zmatek. Konvergence je silně ovlivňována jak interními, 
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tak externími faktory
3
. Konvergence ovlivňuje většinu, možná i všechny účastníky 

procesu v tom, jakým způsobem pracují. 

Novináři jsou v dnešní době jedním z mnoha hlasů veřejné komunikace. Jsou 

jimi také například profesionálové v PR a marketingové komunikaci, inzerenti, občané 

sami prostřednictvím blogů, podcastů a dalších online prostředků. Novináři již nejsou 

tradičním prostředníkem mezi veřejnými institucemi a publikem. I když tento trend není 

novinkou posledních desetiletí, nové technologie jako je internet posunuje takové 

aktivity na stejnou úroveň jako je tradiční žurnalistika. Média vznikají pro své 

publikum. Ve chvíli, kdy publikum zanikne, nebo se stane vlastním médiem, tradiční 

žurnalistika bude díky novým technologiím ohrožena (Deuze, 2007, s. 156). 

I když se novináři sami považují za autonomní a kreativní individuality, většina 

jejich práce je založená na rutině, standardizovaných aktivitách jako jsou např. procesy 

dlouhodobě fungující v rámci organizace, spolupráce se zdroji jako jsou mluvčí 

organizací, celebrity, politikové, představitelé PR apod., nebo sdílení informací v rámci 

pracovních vztahů (Tamtéž, s. 160). Obecně tráví novináři více času u svých stolů než 

v terénu. 

Dalším trendem jsou tzv. individuální reportáže, při kterých je novinář 

zodpovědný za veškerou práci okolo jeho reportáže (video, audio, fotografie). I když se 

nejedná o zcela nový trend (v 60. a 70. letech si novináři pořizovali také sami fotky pro 

své reportáže), s využitím nových technologií, a s nimi spojenou větší flexibilitou, se 

tento trend stává spíše mainstreamovým než výjimečným. 

Dle studie na téma měnící se práce ve zpravodajství (International Federation of 

Journalists, 2006) zhruba 30% členů mezinárodní federace novinářů zahrnuje tzv. 

atypické mediální pracovníky. Mezi ty patří korespondenti, novináři na volné noze 

a další novináři bez stálého pracovního poměru.  

1.1.5 Nové vydavatelské koncepty 

World Association of Newspapers and News Publishers (2006) vydala novou 

strategii, jejímž předmětem jsou změny mediální krajiny a zabývá se šesti trendy, které 

celosvětově ovlivňují zpravodajství. Mezi tyto trendy patří rychlý nástup participativní 

                                                 
3
 Interní faktory zahrnují například zavedené praktiky, rituály, rutinu a vnitrofiremní kulturu. Externí 

faktory zahrnují například regulace, konkurenci, publiku a zúčastněné strany. 
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žurnalistiky nebo obsahu generovaného společností zahrnující i tzv. amatérskou 

žurnalistiku a s ní související blogy. Dále jsou to výzkumy publika za účelem získat 

vědomosti o nových vzorech užívání médií, rychlý nárůst počtu personalizovaných 

zpráv doručovaných online na mobilní zařízení, reorganizace zpravodajských redakcí 

a jejich optimalizace se zaměřením na vybrané publikum, vývoj nových forem 

sdělování zpráv zaměřených na nová publika a zpravodajské kanály a nárůst mínění 

zaměřeného na publikum a multimediální zpravodajství. Pokud mediální profese chtějí 

zdůraznit svůj status, prestiž a výstupy své dřívější práce, tyto strategie je nutné 

přijmout a implementovat s využitím odpovídajících technologií. 

1.1.6 Technologie 

Úspěch zpravodajství ve všech médiích byl vždy ovlivněn technologickým 

pokrokem. V průběhu historie technologie byly vždy předzvěstí nových možností 

i hrozeb. Nicméně technologie nejsou nezávislým faktorem ovlivňujícím žurnalistiku 

zvenčí. Musí být vnímána ve smyslu implementace a tím pádem jak posunuje práci 

vpřed. Nelze však očekávat, že působení technologií bude ve všech oblastech 

žurnalistiky stejné. 

I když je účinek nových technologií ve zpravodajském průmyslu rozdílný, 

můžeme nastínit dva obecné závěry: tento proces zvyšuje nároky na novináře, kteří 

musí adaptovat své schopnosti a dosavadní dovednosti tak, aby vytvářeli více práce ve 

stejném čase pro jedno nebo více médií. Druhým závěrem je, že technologie nejsou 

nestranným agentem ve způsobu, jakým zpravodajské organizace a individuální 

zpravodajci pracují. Nástroje hardwaru a softwaru doplňují zavedené způsoby práce 

místo toho, aby představovaly radikální prostředek ke změně (Deuze, 2007, s. 153-155). 

Úplná implementace technologií je postupná a dlouhodobá. 

1.2 Nová média 

Kapitola zabývající se novými médii navazuje na jejich tradiční podobu a nové 

koncepty rozvíjí. K těmto novým konceptům patří využití technologií, zejména 

internetu. Zároveň se zaměříme na důsledky, které nová média přináší, a problematické 

aspekty nových médií. 
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Výraz „nová média“ se používá od 60. let 20. století a v příručce Handbook of 

New Media (Lievrouw, Livingstone, 2002) se poukazuje na to, že je obtížné nová média 

vymezit. Spojila informační a komunikační technologie s jejich společenským 

kontextem a propojila tři různé prvky: technologické artefakty a přístroje; činnosti, 

postupy a užití; a společenské uspořádání a organizace, jež se formují kolem těchto 

přístrojů a postupů. Mezi podstatné rysy nových médií patří jejich vzájemné propojení, 

přístupnost pro individuální uživatele jako odesílatele a příjemce, interaktivita, 

rozmanité způsoby použití, otevřený charakter, všudypřítomnost a decentralizace. 

Nezávisle na tom, jak nová média mění společnost, vyrůstá nový společenský 

pořádek ze starých médií. Vliv nových médií spočívá v tom, že jsou jiná než ta stará, 

avšak ta zatím nebyla novými médii nahrazena. Mění sociální aspekty závislé na 

předcházejících prostředcích komunikace. Tak jako knihtisk například urychlil 

náboženskou reformaci a vývoj vědy, protože umožnil obejít relativní informační 

monopol, vyplývající z pomalého opisování. Kapacita nového média vyzařuje nejen 

z jeho vlastního užití a charakteristik, ale také ze způsobů, jimiž překlenuje či odstavuje 

užití a charakteristiky starého média. Stejná média proto mohou v různých 

společnostech působit s různými důsledky (Meyrowitz, 1985, s. 67). Dopad 

elektronických médií v mnoha zemích třetího světa, které nedosahují plné gramotnosti, 

je zcela odlišný od vlivu těchto médií v zemích, kde jsou elektronické technologie 

a gramotnost vyvinuty. 

Herbert Marshall McLuhan analyzuje média jako extenze lidských smyslů 

a tvrdí, že užívání různých technologií ovlivňuje jejich organizaci. McLuhan vyděluje 

v historii tři základní epochy: orální epochu, epochu písma a elektronickou epochu. 

Elektronická média McLuhan přirovnává k extenzi nervové soustavy s potenciálem 

obsáhnout vnímáním celou planetu. McLuhan říká (Tamtéž, s. 27): „Díky 

elektronickým sensorům se opět stáváme vesnickými sousedy, ale v globálním měřítku. 

V důsledku rozšíření elektronických médií jsme všichni angažováni v záležitostech 

všech ostatních a koncepty delegované moci, nacionalismu nebo lineárního myšlení, 

které podporovala technologie knihtisku, ustupují do pozadí.“ 

V souvislosti s novými médii se také řeší otázka toku komunikace. Neproudí již 

převážně vertikálním nebo centralizovaným způsobem shora nebo ze středu společnosti, 

vláda ani zákony totiž neovládají a neregulují internet, jak tomu bylo u tradičních médií 
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(McQuail, 2009, s. 153). Odesílatel, příjemce, divák nebo účastník v sítích má dnes 

větší rovnost přístupu. V rámci nových médií plní blogy roli tištěných médií, lidé si 

sami vytváří jejich obsah a rozšiřují svobodu tisku na více aktérů. Rádio a stanice, které 

jsme poslouchali, doplnil podcast, díky kterému vytváříme rádio sami, navíc ve více 

podobách užití. Velká média hrála hlavní roli v natáčení, střihu a šíření videa pomocí již 

vytvořených televizních kanálů. Webová síť nyní dává možnost všem vytvářet vlastní 

video a šířit napříč publikem online. Tradiční média byla exkluzivními tvůrci zpráv 

a vybírala ty, které se objeví na titulních stranách. Nyní si sami stanovujeme preference, 

které zprávy se na naší titulní straně objeví. Centralizované mediální systémy 

propojovaly lidi s velkými společenskými agenturami a centralizovaly moc, nyní však 

dochází k horizontálnímu směru a k propojování občanů navzájem na stejné úrovni 

(Rosen, 2006). Tyto změny vývoje publika od pasivního k aktivnímu Dan Gillmor 

označuje termínem „bývalé publikum“
4
 (Gillmor, 2004).  

Je jisté, že inovace a konkurence v podobě nových médií byla pro tradiční média 

přínosem. Došlo také k posunu rovnováhy moci od médií k obecenstvu, která má na 

výběr z více možností a může média užívat mnohem aktivnějším způsobem. Nové 

formy komunikace jsou oproti jednosměrnosti těch tradičních více interaktivní. Masová 

komunikace se v mnoha ohledech stala méně masovou a méně centralizovanou 

(McQuail, 2009, s. 51). Velké množství různých médií se vytvářelo po mnoho století 

pomocí politiky, ekonomiky a technologií. Stará média nejsou zaměňována za nové, ale 

jsou modifikována a přispívají k dalšímu rozvoji (Parry, 2011, s. 362). Podle Parryho 

vstupujeme do nové éry „superpřebytku“ médií, která k šíření informací využívají 

obrazovky. Tradiční formáty, jako například knihy, noviny, rádio, nebo televize 

existovaly odděleně a každý z nich měl konkrétní kanál distribuce a specificky 

využívaly technologie. V digitální éře tyto rozdíly zanikají a dochází k využití přístrojů, 

které dovolují propojení všech těchto formátů dohromady (Tamtéž, s. 363). 

1.2.1 Role internetu v médiích 

Internet původně sloužil jako nekomerční prostředek pro sdílení dat 

a komunikaci mezi vzdělanými odborníky, stal se však také alternativním způsobem 

mezilidské komunikace a zprostředkovatelem mnoha ziskových služeb (Castells, 2001). 

Nárůst vlivu internetu na konci 20. století se odrazil na vzájemných vztazích 

                                                 
4
 V originálu označované jako „former audience“. 



 

16 

 

žurnalistiky a společnosti. Jako zpravodajské médium není internet pevně spjatý 

s existujícími strukturami moci a vlivu. Lze jej považovat i za potenciálně 

destabilizující a společensky fragmentující. Nelze předpokládat, že elektronická média 

budou mít stejnou zodpovědnost vůči společnosti, jako měla tradiční média, částečné 

také díky jejich globálnímu charakteru. Jistě se objevily určité destabilizující prvky 

etablovaných mediálních systémů, jako např. omezení dominantní pozice novinového 

tisku (McQuail, 2013, s. 13-14). Internetová žurnalistika nabízí významné prvky, jako 

je velká diverzita forem a přístup ke zdrojům, svoboda vůči kontrolním mechanismům, 

dokonce i ze strany institucí a profesí. Dále nabízí velkou možnost zpětné vazby 

a interaktivitu s obecenstvem, není vázána na konkrétní místo, nemá 

institucionalizovanou podobu a není propojena s ostatními společenskými institucemi. 

Charakteristiky nových médií související se změnami role žurnalistiky jsou dle 

McQuaila následující (Tamtéž, s. 172-173): „otevřený přístup k online sítím pro 

všechny, rozšířené možnosti vytváření a šíření zpráv, potenciál interakce mezi 

odesilatelem a příjemcem, lišící se od jednosměrného vysílání směrem k publiku 

v podobě tisku nebo vysílání masových médií, a multi-medialita, která umožňuje 

propojování textu a obrazového materiálu“. Online média vytvořila prostředí, ve kterém 

má jakákoliv osoba možnost šířit názory a informace směrem k široké veřejnosti za 

předpokladu minimálních nákladů. Prostředky vysílání informací už nejsou 

kontrolovány novináři a ani kontrolovány být nemohou. Internet překonal dřívější 

efektivní kontrolu nad pozemním a satelitním vysíláním. Online zpravodajství je 

zpravidla zdarma, aktuálnější, je jednoduché k nalezení. Z praktických důvodů jsou 

krátké a nedávné zprávy dostačující, můžou však poskytovat také hloubkové 

specializované zpravodajství určitých témat. 

1.2.2 Důsledky nových médií 

McQuail popisuje důsledky nových médií ve srovnání s těmi tradičními. 

Z  autorského pohledu poskytují nová média větší možnosti a příležitosti při 

zveřejňování prací na internetu. Podmínky pro veřejné uznání a vážnost se s novými 

technologiemi nezměnily a získání rozsáhlého publika je obtížnější. Úloha vydavatelů 

přetrvává. Nová média poskytují alternativní formy publikování a v některých typech 

internetových médií najdeme tradiční vydavatelské funkce, jako je hlídání obsahu 

(gatekeeping), redakční zasahování a ověřování autorství. Nesetkáme se s nimi ale ve 



 

17 

 

všech nových médiích. Velké změny přináší role publika, a to zejména ve větší 

autonomii a rovnosti ve vztahu ke zdrojům a dodavatelům. Příslušník publika již není 

součástí masy, ale je buď jednotlivcem, členem zvolené sítě nebo zvláštní skupiny 

publika. Činnost publika se přesouvá od pasivního přijímání k vyhledávání, 

konzultování a osobnějšímu působení (McQuail, 2009, s. 151-152). Navzdory tomu 

však masové publikum zůstává, představuje tu část publika, která je pasivnější 

a nevynakládá úsilí k vyhledávání a aktivnímu zapojování. 

Rozmanitost nových médií a jejich neustále se měnící povaha znemožňují 

vytvoření spolehlivé teorie o jejich důsledcích. Můžeme určit čtyři hlavní kategorie 

nových médií, které jsou si do jisté míry podobné a odlišují se typem užití, obsahem 

a kontextem. Mezi tyto kategorie patří interpersonální komunikační média, interaktivní 

média určená ke hraní, média pro vyhledávání informací a kolektivní média se 

spoluúčastí (Tamtéž, s. 154-156). Do první kategorie interpersonálních médií patří 

telefon (původně klasický, v dnešní době mobilní) a e-mail. Kombinací těchto dvou 

jsou chytré telefony (smartphone). Obsah sdílený těmito médií je soukromý a pro 

společnost nedůležitý, vztahy v rámci komunikace mohou být však důležitější než 

přenášená informace. Interaktivní média určená ke hraní zahrnují počítačové a video hry 

a zařízení vytvářející virtuální realitu. Hlavní inovace spočívá v interaktivitě. Internet je 

nejvýznamnějším příkladem médií pro vyhledávání informací. Internet je vnímán jako 

knihovna a zdroj údajů značné velikosti, aktuálnosti a přístupnosti. Do této kategorie 

spadají také chytré telefony a je patrné, jak se postupně s příchodem nových technologií 

jednotlivé kategorie můžou měnit a překrývat. Do poslední zmiňované kategorie spadá 

zejména využití internetu pro sdílení a výměnu informací, myšlenek a zkušeností 

a k rozvoji aktivních osobních vztahů. Do této kategorie mohou spadat sociální média 

a blogy, které budou dále rozebírány. 

1.2.3 Problematické aspekty změny médií 

Na potenciál nových technologií a přizpůsobení se současných mediálních 

systémů je nahlíženo pozitivně, minimálně z pohledu zachování demokratické 

a otevřené společnosti. Pozitivní přístup je pozorován ze strany novinářů i teorií tisku 

(McGregor et al., 2011). Ve veřejné sféře se očekává větší participace, aktivnější tok 

a výměna informací. Je dbán důraz na diverzitu a rovnost, čímž postupně zaniká 
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nebezpečí monopolu a kontroly tržními nebo státními prostředky, které souvisely se 

starými mediálními systémy (McQuail, 2013, s. 174). 

Nicméně i přes velké výhody nových médií existují také hrozby a výzvy, kterým 

mediální systémy v nové podobě můžou čelit. Vliv instituce tisku je oslabován díky 

rostoucí různorodosti typů a zdrojů žurnalistiky a samotná novinářská profese je 

doplňována amatérskými autory, kteří vytváří podobné obsahy.  Slabší postavení 

v kombinaci s oslabováním profesionalizace a fragmentací systému ztěžuje 

odpovědnost žurnalistiky vůči společnosti. Zejména noviny ztrácí svou pozici na 

celkovém mediálním trhu, a tak i pozici dodržování novinářských standardů a kvality. 

Internetová média nemohou převzít klíčovou roli tisku, a tak neexistuje žádný následník 

této role. Některé etablované ideje o potenciálních efektech tisku na společnost jsou 

v souvislosti s novými médii zpochybňovány. Jedná se zejména o takové, které souvisí 

s větší společenskou soudržností a náchylností k hegemonické kontrole (konec masové 

komunikace). Základní informativní potřeby demokratického politického systému 

a veřejné sféry zůstávají zachovány, avšak cesty, kterými ke komunikačním cílům 

dochází, jsou komplexnější s méně jasnými prostředky vedoucími k jejich dosažení. 

Existuje zásadní otázka, jestli online média nebudou sloužit pouze své aktivní menšině, 

a tak znevýhodňovat většinu obyvatelstva v rámci získávání informací.
5
 Veřejné 

a osobní komunikační sítě nejsou jasně odlišeny jako u tradičních médií. Dochází také 

k pochybnostem o tom, zda jsou online zdroje spolehlivé a důvěryhodné. Není také 

jasné, do jaké míry si získávají důvěru veřejnosti.  

Stále také není jasné, zda nová média přispívají k roztříštěnosti, nebo 

soudržnosti společnosti. Internet a podstata jeho využívání nasvědčuje spíše 

roztříštěnosti, zároveň však internet otevírá možnosti pro vytváření nových 

a zprostředkovaných vztahů a sítí, které v mnoha ohledech působí integrujícím 

způsobem. 

1.2.4 Blogosféra 

Jako součást nových médií je podrobněji rozebrán koncept blogů a blogosféry, 

do které jsou blogy seskupovány. V této kapitole výše uvedené charakterizujeme 

a vysvětlíme také vztah blogu k tradiční formě žurnalistiky. 

                                                 
5
 Tento znak je označován termínem „knowledge gap“. 
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Termín „blogosféra“ je pochází z řeckého logos (slovo), sféra značí pospolitost 

a demokratickou relevanci. Výrazy blogosféra a blog byly poprvé použity v roce 1999, 

kdy Peter Merholz označil weblogy za „wee-blog“, což bylo zkráceno na „blog“, jehož 

autory jsou „blogeři“ (Blood, 2000). Původní blogy vznikající na konci 90. let 

20. století byly kombinací odkazů, komentářů, osobních myšlenek a esejí. Do té doby 

než byly uvedeny blogové šablony, mohly být blog vytvářeny pouze lidmi, kteří uměli 

kódovaní jazyka HTML (Tamtéž). Blog lze definovat jako často aktualizovanou 

webovou stránku, na které jsou příspěvky řazeny od nejnovějšího. Příspěvky byly 

zpočátku propojeny s odkazy na konkrétní zprávy a webové stránky a obsahovaly 

zejména vlastní komentáře a popisky dávají prostor k interakci s publikem (Tamtéž). 

Blogy jsou si podobné ve vizuálním rozložení stránky a obsahu, jejich základním 

znakem je „post“ – příspěvek.  

V souvislosti s blogy se objevuje termín Web 2.0, který použil Tim O’Reilly 

(O’Reilly, 2005). Termín charakterizuje druhou generaci webových stránek, které 

umožňují uživatelům sdílet jejich vlastní obsah a využívat webové stránky jako 

platformu a následně se stávají důležitými až s nárůstem jejich užívání. Mezi příklady 

kromě blogů patří například i Wikipedia, YouTube a Facebook. 

Přechod od Web 1.0 k Web 2.0 1 

Web 1.0 Web 2.0 

DoubleClick Google AdSense 

Ofoto Flickr 

Akamai BitTorrent 

Mp3.com Napster 

Britannica Online Wikipedia 

Osobní webové stránky Blogy 

Počet zhlédnutí stránky Cena dle počtu kliknutí 

Screen scraping Webové služby 

Vydavatelství Přímá účast 

Systém pro správu obsahu 

(CMS) 

Wiki stránky 

Adresáře Přímé označování (tagging) 

Připojování Sdružování 

 

Nárůst počtu blogů je velmi rychlý. Technorati Inc., společnost sledující vývoj 

a počty blogů, informovala v roce 2005 o existenci počtu 9,5 milionu blogů 

celosvětově. Toto číslo se každých 5 měsíců zdvojnásobuje. Na základě amerického 
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Pew výzkumu se zvyšuje i počet uživatelů a sledovatelů blogů, zhruba 32 milionů 

Američanů v roce 2005 četlo blogy (Lee, 2006). Celkový počet blogů, které jsou 

součástí blogosféry, nelze přesně určit z několika důvodů. Část blogů je vytvářena zcela 

na principu přebírání a kopírování příspěvků z jiných stránek bez dalších komentářů. 

Blogy jsou psány v mnoha jazycích a neexistuje centrální databáze, která eviduje jejich 

zakládání. Mnoho blogů je založeno a za krátkou dobu opuštěno a neaktualizováno 

(Leaning, 2011, s. 90). 

Blogosféra označuje souhrn všech blogů, z nichž určitý počet je navzájem 

propojen a dokáže vyvinout významný vliv na média. V rámci současné blogosféry 

existuje mnoho typů blogů, z nichž Jill Walker Rettberg označuje tři typy za hlavní: 

blogy osobní psané stylem deníku, filtrované blogy (filter blog) a blogy zaměřené na 

určité téma (topic-driven) (Rettberg, 2008, s. 9-17). Primární obsah osobních blogů je 

osobní život jejich autorů. Je to deník, který je otevřený veřejnosti. Podle Viviane 

Serfaty slouží takový blog jejich autorům jako zrcadlo jejich života, na který se tak 

dívají z jiného úhlu pohledu (Serfaty, 2004, s. 13-14). Filtrované blogy nezaznamenají 

život svých autorů mimo online prostor, ale filtrují web z jejich úhlu pohledu a na svém 

blogu vybírají pouze určité odkazy na dané téma. K těmto odkazům přidávají vlastní 

komentáře a případně odkazy na vlastní životní zkušenost, avšak bez příliš osobních 

informací. Blogy řízené určitými tématy se nesoustředí na život jejich autorů, ale na 

témata, které si autoři vybírají a drží se jich v rámci celého obsahu blogu. Tato témata 

mohou zahrnovat módu, umění, politiku, literaturu, gastronomii apod. Tento typ blogů 

oproti předchozím dvěma, které jsou zpravidla vedeny individuálními autory, může být 

veden jak jedním autorem, tak skupinou zajímající se o stejné téma.  

Blogy hrají důležitou roli ve změně komunikace. Před několika desítkami let 

dominoval mediální kultuře malý počet tvůrců, kteří obsah šířili mezi široké a relativně 

pasivní publikum. Dřívější model komunikace jednoho média směrem k velkému 

obecenstvu je nahrazován modelem mnoha médií směrem k velkému obecenstvu 

(Rettberg, 2008, s. 31).
6
 Internet a blogy dopomohli ke změně komunikace ve smyslu 

možných editací a korekcí poté, co je příspěvek zveřejněn. Většina blogů dává prostor 

komentářům, díky kterým se vytváří další diskuse mezi blogerem a dalšími čtenáři. 

V době komunikace probíhající mnoha směry v digitální podobě, publikum musí být 

                                                 
6
 Jedná se o komunikaci „one-to-many“ a „many-to-many“. 
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součástí tohoto procesu. Čtenáři a publikum obecně má kolektivní větší znalosti než 

samotní profesionální novináři (Gillmor, 2004). Takto se blogy přibližují orální 

komunikaci, která se odehrává na online úrovni. Blogy se také zasloužily o vznik nové 

podoby gramotnosti. Tak jako rozšíření knih přispělo ke gramotnosti populace, tak 

blogy přispěly k větší online gramotnosti, kdy společnost může publikovat vlastní slova, 

obrázky, videa a další obsahy. Tato nová gramotnost se nazývá síťová, digitální, 

druhotná a multi-gramotnost (Rettberg, 2008, s. 39). 

Historii blogů komplikuje fakt, že několik typických charakteristik blogu 

existovalo již před jeho vznikem. Jedním z jeho předchůdců byla zpravodajská skupina 

mod.ber, která vznikla již v roce 1983. V rámci této skupiny byl možný systém 

komunikace many-to-many stejně jako ji nabízí blogy dnes. Z větší části však byly 

příspěvky podrobeny redakční korekci administrátora, skupiny fungovaly především 

jako prostor pro debaty a argumentaci. Informace a odkazy byly zveřejňovány 

individuální osobou, Brianem E. Redmanem, namísto skupiny. I když se v podstatě 

o blog nejednalo, mod.ber obsahoval dvě klíčové charakteristiky blogu: odkazy na 

komentáře v rámci externích skupin, příspěvky přicházející od čtenářů a zpravodajské 

informace. V roce 1992 vynalezl Tim Berners-Lee klíčové protokoly pro využití world-

wide-webu (www), což dopomohlo k rychlému rozvoji internetu a webových stránek. 

Vznikaly tak online deníky, které se orientovaly na konkrétní témata, a byly vytvářeny 

jedinci nebo malými skupinami osob. Ke konci 90. let vznikl software, který dopomohl 

k jednoduchému vytváření blogů v dnešní podobě bez nutnosti ovládání technických 

znalostí vytváření webových stránek (Leaning, 2011, s. 89-90).  

1.2.5 Blogy ve vztahu k tradiční žurnalistice 

Podle Andrew Sullivana blogování přineslo významnou mediální revoluci od 

příchodu televize (Papacharissi, 2007a, s. 21). Internet změnil jednu z největších 

překážek opravdové svobody tisku tím, že eliminoval nebo výrazně pomohl snížit 

náklady na výrobu a distribuci. Poskytl tak alternativu k tištěným médiím. Na konci 90. 

let mohli blogeři de facto vlastnit moderní a odlehčený tisk. Blogy jsou levné 

a dostatečně jednoduché k používání. Tato nově nabytá svoboda vede k přehodnocení 

mainstreamových profesionálních médií (Rettberg, 2008, s. 85). Jakmile se blog stal 

známým žánrem, objevily se debaty o tom, jestli ohrožuje tradiční žurnalistiku a zda je 
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blog formou žurnalistiky. Blogy vytváří prostředí pro argumentaci, diskusi, kontrolu 

faktů a jejich případné vyvracení. 

Blog a další participativní média mění fungování žurnalistiky, i když tomu tak 

podle vnímání samotných blogerů není. Blogeři se sami za novináře nepovažují. Dle 

Rettberga se blogy protínají s tradiční žurnalistikou třemi obecnými způsoby (Rettberg, 

2008, s. 86-87). Blogy mohou poskytovat informace z první ruky aktuálního dění, ať už 

to jsou války, přírodní katastrofy nebo zločiny. Někdy se autor stane jen svědkem, ale 

blog je vlivnější ve chvíli, kdy je bloger přímým účastníkem těchto událostí. Dále se 

blogeři stávají reportéry stejně jako tradiční novináři v situacích, ve kterých 

mainstreamová média selhala v hlubším kritickém prošetřování události, nebo daná 

událost nedosahovala dostatečného zájmu k uveřejnění. Takto blogeři získávají detaily, 

na které novináři nemají čas, a tak blogy zastávají stejnou funkci jako novináři. Mnoho 

blogerů sleduje mainstreamová média a další blogy, a tak filtrují zprávy podle vlastních 

zájmů, nebo se zaměřují pouze na konkrétní osobu nebo otázky. Takto podle Axela 

Brunse zastávají stejnou roli kontroly (gatewatchers), oproti výběru vhodných informací 

(gatekeeping) tradičních masových médií (Bruns, 2005). Upozorňují na události, které 

jsou upozaďovány, a není jim věnována pozornost. Takto mohou ovlivňovat vytváření 

agendy tradičních médií. Blogy také povzbuzují k občanské aktivitě v rámci 

dlouhodobé politické kultury, na blogy je tudíž nahlíženo jako na potenciální médium, 

které dopomůže k obnovení občanské kultury (Leaning, 2011, s. 92). Mají navíc 

významný demokratizující potenciál, jelikož dovolují mediálním konzumentům se 

stávat i mediálními producenty (Papacharissi, 2009, s. 36-37). Jednou z dalších 

potenciálních rolí pro blogy je funkce hlídacích psů (watchdogs) politiky (Leaning, 

2011, s. 94) vzhledem k jejich neangažovanosti v rámci institucionálních mediálních 

struktur. 

Tom Curley, bývalý ředitel Associated Press, vysvětlil roli publika následovně 

(Rosen, 2006): „Uživatelé rozhodují, jakým způsobem se budou angažovat – vybírají si 

postup, nástroje, čas i místo.“ Mark Thompson, bývalý generální ředitel British 

Broadcasting Company (BBC) a současný výkonný ředitel a prezident The New York 

Times Company, nazývá takové publikum „aktivním“, které nechce jen sedět a přijímat 

informace, ale chce se zapojit, debatovat, vytvářet, sdílet a obecně komunikovat 

(MediaGuardian, 2006). Stejně tak mediální magnát Rupert Murdoch chápe důležitost 
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toho, že publikum již nechce být ovládáno, ale chce média samo ovládat (Rosen, 2006). 

Tom Glocer, bývalý ředitel Reuters, považuje za důležité, pokud chtějí média zaujmout 

okolní společnost, musí nabídnout originální obsah, na který může veřejnost reagovat 

a začlenit do něj vlastní kreativitu (Tamtéž).  

Blog vrátil do rukou jejich autorů moc ovlivňovat veřejný diskurz a vytvářet 

alternativu vůči tradičním médiím (Hendrickson, 2007, s. 188). Blogy se spoléhají na 

osobní autentičnost oproti tradiční žurnalistice, která stojí na institucionální kredibilitě. 

Náš náhled na článek v novinách se odvíjí od našeho vztahu k danému médiu 

vytvořenému společností a naší znalostí. Naopak blogeři si budují důvěru individuálně 

na základě vlastní osobnosti (Rettberg, 2008, s. 92-93).  

1.2.6 Hranice mezi blogem a žurnalistikou 

Hranice mezi blogováním a etablovanou žurnalistikou není jasná, čemuž také 

přispívá to, že samotní novináři vytváří své osobní blogy jako mimopracovní aktivitu. 

Blogy poskytují příležitosti zapojovat se do aktivit novinářského typu mimo hranice 

formálních zpravodajských organizací. Blog je hlavní formou online publikace 

a zpravidla obsahuje pravidelné příspěvky a komentáře napsané jakýmikoliv jedinci 

(McQuail, 2013, s. 183). Podle Rebeccy Blood lze za blogy částečně žurnalistické 

považovat blogy psané novináři, profesionály v jejich oboru, týkající se významné 

události a blogy primárně vázané na aktuální dění (Blood, 2003). Takové, které jsou 

provozovány mediálními organizacemi, mohou být považovány za formu žurnalistiky 

v případě, že si udržují stejné standardy jako jejich institucionalizovaná podoba. 

Z informativního hlediska přináší velký význam blogy psané profesionály v daných 

oborech. Přirozeně podávají ucelenější pohled a nezávislé informace než zprávy, které 

jsou složeny z několika zdrojů. Nedokážou však nahradit práci novinářů tak, aby 

komplexní celek informací byl lehce pochopitelný pro širokou veřejnost. Blogy 

většinou také neobsahují původní reportáže a zprávy. Blood zastává názor, že blog není 

novou formou žurnalistiky, ale je součástí participativních médií (participatory media), 

jejichž význam je potenciálně stejně důležitý jako žurnalistika samotná. Bloger je 

náhodný novinář (accidental journalist) angažovaný ve shromažďování informací, které 

jsou motivovány osobními zájmy. Obsah blogu je určován subjektivně, naopak novináři 

jsou nuceni zpravovat o tématech, která si pozornost vyžadují veřejností (Papacharissi, 

2009, s. 37). V dnešní době zůstává přirozená výhoda shromažďování zpráv a jejich 
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vytváření v rukou tradičních zpravodajských organizací. Novináři o své publikum 

usilují pomocí kvality jejich článků. Komplexní organizace s velkými rozpočty 

a personálem s vynikajícími schopnostmi mají přirozeně příležitost získávat nejlepší 

zpravodajský obsah, který je na volném trhu informací dostupný. Díky tomu web a jeho 

online zpravodajský obsah nebude v budoucnosti jediným zdrojem zpráv. I přesto status 

tradičních médií nezůstane zajištěn a blogy budou včleněny do této komunity tisku 

(Hendrickson, 2007, s. 200-201).  

Mainstreamová média využívají blogy ke zpravodajství, aby vnesla více 

osobních pohledů na dané události a poskytla tak hlubší informace o problematice. 

Podle Debory Branscum jsou blogy vyhledávány i profesionálními novináři, protože jim 

poskytují kreativní svobodu, nejsou omezováni editacemi, příspěvky na blogu jsou 

okamžité a nejsou vázány na termíny vydání a tisku, blog je interaktivní a není 

ovlivňován marketingovými strategiemi cílenými na určitý typ publika (Lasica, 2001). 

Většina blogů však stále zůstává osobních namísto politických nebo zpravodajských 

(Papacharissi, 2007). Blogy, které zahrnují národní, lokální nebo osobní zprávy, se na 

ně nutně přímo nesoustředí, tak jako online zpravodajské stránky, ale dovolují 

personalizaci jednotlivých zpráv a interaktivní komunikaci s dalšími blogery 

a potenciálně také s publikem. Tato forma psaní může být chápána jako alternativní 

podoba online žurnalistiky (Papacharissi, 2007a, s. 23). Blogy představují novou formu 

amatérské žurnalistiky, zvláště pro mladé lidi, kteří se stávají novináři při vytváření 

vlastních přenosových sítí (Lasica, 2001). Blogy a další podoby online médií jsou na 

vzestupu z důvodu klesající kredibility velkých médií, jsou chápány jako více důležité 

oproti statickým webovým stránkám. Existuje předpoklad, že blogy budou informovat 

tradiční média a budou se stávat zdrojem informací, na který se tradiční média budou 

spoléhat. Profesionální novináři tak musí dát prostor nově vznikajícímu amatérskému. 

Ten může být dokonce spolehlivějším, protože příspěvky blogerů nejsou závislé na 

finanční odměně (Lasica, 2001). 

Na komerční úrovni je institucionální žurnalistika ohrožována internetem 

z pohledu občanských médií (citizen media) a online médií. Na druhou stranu integrita 

a objektivita žurnalistiky s názory expertů jsou v kontrastu s obsahem blogů, YouTube 

a dalších obsahů generovaných uživateli. John Kelly tvrdí, že oba světy jsou vzájemně 

propojeny. Většina blogů odkazuje na mainstreamová média a zároveň novináři se 
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obracejí na blogy pro více informací ze zákulisí. Blogy jsou stejně důležité jako titulní 

strany běžných médií. Jsou vzájemně se doplňujícími hráči v nově budovaném systému 

veřejné komunikace (Kelly, 2008). Noviny a další online vydavatelé přidali na své 

weby blogy a přizpůsobují své články tak, aby se podobaly blogům (obsahují 

hyperlinky, videa, komentáře čtenářů apod.).  



 

26 

 

2 Gastronomie a společnost  

Vzhledem k tomu, že se gastronomie týká celospolečenského zájmu, v této 

kapitole se budeme zabývat sociologickým pojetím společnosti z pohledu Pierra 

Bourdieu a sociologickými koncepty, které u gastronomie pozorujeme, jako např. 

komunikace. Dále se budeme věnovat studiu jídla v rámci akademické sféry. Ze 

sociologického základu později vysvětlíme vznik tzv. hnutí foodies a celospolečenský 

zájem o gastronomii, ať už z hlediska nutnosti, či jako součást životního stylu.  

2.1 Sociologické pojetí společnosti – Pierre Bourdieu 

Pierre Bourdieu je představitel sociologického postrukturalismu. Zavedl, resp. 

přeformuloval řadu termínů a konceptů, jako například habitus, pole a kapitál. Bourdieu 

ve svém díle představuje originální syntézu teorie, metodologie a epistemologie. 

Ukazuje, jak jsou tyto tři oblasti od sebe neoddělitelné, a to za účelem vysvětlení teorie 

jednání jako praktické jednání člověka v určitém společenském a historickém kontextu. 

2.1.1 Sociální pole 

Bourdieu vnímal společnost jako prostor antagonistických pozic, které okupují 

jednotliví aktéři, mezi nimiž probíhá neustálý symbolický boj o výhodné pozice 

v sociálním prostoru. Bourdieu nehovořil o „tradičních“ ani o „moderních“ 

společnostech. Namísto toho považoval za vhodné uvažovat o společnostech z hlediska 

komplexnosti jejich diferencovanosti. Hovořil tak o tzv. diferencovaných a relativně 

nediferencovaných společnostech. Zatímco nediferencované společnosti sestávají 

z jednoho dále neděleného sociálního prostoru, v rámci diferencované společnosti 

(společnosti s relativně rozvinutou dělbou práce) se sociální život odehrává 

v kontextech dílčích sociálních polí. Zároveň však platí, že ne všechny sociální 

fenomény se odehrávají v rámci nějakého pole. Některé situace mohou být mimo 

jakákoliv pole, podobně jako se však mohou odehrávat na průsečíku polí několika. 

V moderních soudobých diferencovaných společnostech lze hovořit například 

o byrokratickém poli státní správy, o uměleckém poli, o poli 

mediálním, náboženském, politickém, nebo poli akademickém. Sociální pole Bourdieu 

vymezuje jako relativně autonomní část sociálního prostoru, která se řídí svými 

vlastními pravidly a je strukturována vlastním systémem distribuce forem kapitálu. 
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Jinými slovy je sociální pole univerzem, které „se řídí svými vlastními zákony 

fungování a transformace, jde o strukturu objektivních vztahů mezi pozicemi, které 

v něm zaujímají jednotlivci či skupiny konkurující si v úsilí o získání legitimity“ 

(Bourdieu, 2010, s. 282). 

Sociální pole je pak, stejně jako sociální prostor, definováno jako „prostor 

objektivních vztahů mezi pozicemi“ (Bourdieu, 1993, s. 181), mezi kterými dochází 

k symbolickým či otevřeným bojům, jež mají za cíl buď transformovat, nebo zachovat 

stávající strukturu pole (Tamtéž, s. 183). Jednání a snaha transformovat nebo 

zachovávat stávající řád příslušného pole, je pak funkcí pozice, kterou ten který aktér 

zaujímá v příslušném poli. Sociální pole funguje pomyslně jako silové pole, nebo 

jako magnetické pole tak, že aktéry, kteří do tohoto pole vstoupí, ovlivňují a působí na 

ně silou své struktury. 

2.1.2 Formy kapitálu 

Vlastnictví různých druhů kapitálu a jejich různého objemu je to, co určuje 

pozici aktéra v sociální struktuře,  sociálním poli a v sociálním a také fyzickém 

prostoru. Dalo by se tak říci, že struktura distribuce forem kapitálu je vlastně „bilancí 

mocenských vztahů“ (Bourdieu, 1984, s. 172). Koncept forem kapitálu nabývá 

konkrétních podob vždy až v závislosti na konkrétním sociálním a historickém 

kontextu. Akademické pole tak může například rozpoznávat a oceňovat 

např. vzdělanostní kapitál (což však není totožné s kapitálem kulturním) nebo 

třeba kapitál rétorický. V sociálních prostorech soudobých společností se zdá, že hlavní 

efekt pro rozvrstvení společnosti má objem kapitálu ekonomického. V nižších 

sociálních vrstvách nebo v jiných specifických kontextech bývá třeba oceňován kapitál 

fyzický neboli kapitál tělesný.  Kapitál tak lze chápat obecně jako cokoliv, co má 

v příslušném sociálním poli či prostoru diferencující efekt, to jest jako to, co způsobuje 

nerovnou distribuci uznání a moci.  

Aby něco mohlo být považováno za kapitál, musí to být převoditelné na kapitál 

symbolický, který lze chápat jako kapitál odlišného řádu. Symbolický kapitál, kapitál, 

který není rozpoznávaný jako kapitál, funguje tak, že aktér prostřednictvím něj získává 

explicitní nebo praktické uznání. Společenské uznání, jehož zisk je ve svých důsledcích 

totožný se ziskem moci, je dle Bourdieuho konečným cílem všech sociálních bojů, 
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symbolických i otevřených, které vědomě či nevědomě rozehrávají všichni sociální 

aktéři ve všech sociálních polích (Bourdieu, 1986, s. 46). 

2.1.3 Habitus 

Habitus bude pravděpodobně nejznámějším konceptem z dílny Pierra Bourdieu, 

ačkoliv on sám tento koncept nevynalezl, ale redefinoval. Habitus je termínem 

s dlouhou filosofickou tradicí a používá se v různých významech od sociálních věd 

k psychologii či biologii.  

Základní tezí Bourdieuho konceptu habitu je, že habitus je soubor individuálních 

a individualizovaných, nikoliv kolektivních, dispozic, tj. předpokladů k tomu vnímat, 

myslet a jednat ve světě určitým způsobem. Tyto dispozice jsou výsledkem působení 

objektivních struktur, kterým je příslušný aktér dlouhodobě vystaven. Každý aktér 

obsazuje v rámci sociálního prostoru určitou pozici, jež pomáhá formovat specifickou 

perspektivu aktéra na okolní svět. Způsob vnímání a myšlení sociálních aktérů se 

přizpůsobuje sociální pozici, kterou tito zaujímají. Mezi mentálními strukturami 

a sociálními strukturami tak dle Bourdieuho panuje genetický, nikoliv 

pouze analogický vztah (Park, 2009, s. 2-3). 

Každý aktér postupně a většinou bez vlastního uvědomění přijímá a osvojuje si 

způsoby vnímání, myšlení a jednání, která od něj vyžaduje sociální pozice, kterou 

okupuje. Postupem času se aktér se svojí pozicí pomyslně sžívá, přičemž časem dochází 

k většímu či menšího souladu mezi internalizovanými dispozicemi 

a okupovanými pozicemi. Tak lze habitus chápat jako internalizovanou sociální pozici. 

Dispozice jsou přenositelné. Jsou sice důsledkem pozice v sociálním prostoru, aktéři si 

je však s sebou pomyslně nosí v podobě mentálních struktur a tělesných schémat 

i tehdy, když se jim podaří změnit sociální pozici (Tamtéž, s. 3-5). 

Základní předpoklad, že habitus je vytvořen z nutnosti, je nejlépe vyjádřen 

v případě pracující třídy, pro kterou nezbytnost znamená nevyhnutelný nedostatek 

nezbytných věcí. Tento nedostatek vede k jeho adaptaci, později přijetí a nakonec 

rezignaci. Habitus je poté chápán jako přirozený a související s postavením ve 

společnosti (Bourdieu, 1984, s. 372-396). Bourdieu vysvětluje postavení v rámci 

určitého habitu na příkladu milionáře. Pokud dáte člověku z přírodního habitu milion, 

nikdy se nezačne chovat jako milionář. Zůstane ve svém přirozeném habitu, bude šetřit 
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namísto utrácení. V případě nákupu oblečení nebo jídla se bude soustředit na jeho 

hodnotu v porovnání s cenou (value for money).  

Dispozice k tomu jednat, myslet a vnímat svět určitým způsobem, 

neboli habitus, je odrazem vnějších struktur. Zároveň se však vnější svět stává 

strukturujícím principem prostřednictvím praktického jednání aktéra. Habitus není 

nikdy plně vědomý. Lidé si obvykle neuvědomují, že jednají nějakým sociálně 

významným způsobem, málokdy jsou pak schopni vyjádřit, proč jednali tím, a nikoliv 

jiným způsobem. Dispozice k tomu jednat nějakým způsobem jsou vtělené, nacházejí se 

uvnitř těl sociálních aktérů, nikoliv mimo ně, a to i přesto, že jsou výsledkem jejich 

působení. Habitus je v nás vždy přítomný, aniž bychom si to uvědomovali. 

2.1.4 Koncept chuti z luxusu a z nutnosti 

Základní rozdíl mezi chutí luxusu a chutí z nutnosti je zakořeněn ve vztahu 

pracující třídy a jejími potřebami. V rámci této dominantní třídy lze rozlišit tři struktury 

spotřeby reprezentované jídlem, kulturou a prezentací (oblečení, kosmetické produkty, 

služebnictvo).  

Vzhledem k tomu, že byla Bourdieuova práce poprvé publikována v roce 1979 

za reprezentanta vyšší společnosti považuje učitele a za pracující třídu manuální 

pracovníky a zaměstnance. V rámci utrácení za jídlo nachází Bourdieu odlišnosti 

v preferencích jednotlivých potravin. Zaměstnanci v průmyslu a obchodu utrácejí více 

za produkty se základem v cereáliích (zejména dorty a cukroví), víno, masné výrobky 

a zvěřinu a méně za maso a čerstvé ovoce a zeleninu. Rozpočet této pracující třídy 

oproti inteligenci a vyššímu managementu se příliš neliší, nicméně liší se typy produktů, 

za které bohatší třída utrácí. Mají tendenci nakupovat produkty, které jsou lehčí, 

zdravější, méně dostupné. Jedná se spíše o delikatesy, které jsou považovány za 

aristokratické jídlo. Nebojí se ani zkoušet exotické kuchyně, což je způsobeno jejich 

větším kulturním kapitálem oproti pracující třídě, které tento kapitál schází. Dalším 

rozdílem je čas věnovaný vaření. U pracující třídy je čas věnovaný komplikovanému 

vaření (la grande cuisine) vyšší než u vyššího i nižšího managementu (Bourdieu, 2013, 

s. 31-33). 

Chuť nižších tříd je vytvářena jejich neodpovídajícím uspokojením hladu. Jejich 

zvyky a chutě jsou určeny pohodlím sháněním produktů a jejich účelem naplnit žaludek. 
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Pokud perspektivu otočíme na stranu bohaté vrstvy společnosti, mechanismus vytváření 

chutě se také změní. Touhou není zaplnit žaludek jídlem, kterého je dostatek, ale jídlem, 

které je výjimečné a povzbuzuje apetit k tomu, aby chuťové buňky byly více navnaděny 

(Montanari, 2013, s. 72-73). 

Postoj vůči gastronomii je také určován tím, jaký pohled na zdraví, tělo a efekty 

stravování má daná třída. Povědomí o vlastním těle a vnímání vzhledu je silnější 

u vyšších tříd. Skladba jídla je také vnímána jinak z pohledu žen a mužů, přičemž ženy 

volí spíše lehké pokrmy složené ze zeleniny a ryb, oproti těžším a více založeným na 

mase u mužů. Po 2. světové válce s nárůstem střední třídy však docházelo ke sbližování 

světa žen jako těch, které tradičně zastávaly roli kuchařek, a světa mužů, kteří byli spíše 

konzumenty (O’Neill, 2003, s. 40). V rámci společenské elity se využívá prestižní jídlo 

jako vlastní identifikace statutu ve společnosti. Konzumací kaviáru, šampaňského apod. 

se snaží získat větší respekt okolního světa (Anderson, 2005, s. 136). 

Důležité rozdíly jsou pozorovány i ve způsobu stolování. Zatímco pracující třída 

stoluje uvolněným způsobem bez pevně daného řádu, u vyšších tříd společnosti je tomu 

naopak. Kromě skladby jídla je velká důležitost přikládána pravidlům. Jednotlivé 

pokrmy přichází na stůl v jasném pořadí, prezentace pokrmů je zaměřena i na to, aby 

lahodila oku, se začátkem jídla se čeká na posledního obslouženého hosta, před 

dezertem je celý stůl kompletně uklizen, dodržuje se etiketa stravování. Primární funkce 

jídla k zasycení, tak jak ji vnímá pracující třída a odsunuje jídlo tak na okraj svého 

zájmu, je nahrazena společenskou úlohou stolování a stravování (Bourdieu, 2013, s. 34-

39). Tato pravidla jsou určována habitem třídy a vlastnictví, který je do života vyšších 

tříd přirozeně včleněn. V dnešní době můžeme tento habitus pozorovat v restauracích 

fine dining (vysoká gastronomie), kde jsou tato pravidla striktně dodržována.  

2.2 Gastronomie jako prostředek komunikace 

Gastronomie v rámci komunikace slouží jako prostředek k definování vlastní 

osobnosti a postavení ve společnosti. Jídlo komunikuje třídu, etnickou skupinu, životní 

styl a další společenské pozice i například politické preference. Jídlo je také zpravidla 

společenskou aktivitou, která se koná denně (Anderson, 2005, s. 124-137). V průběhu 

stolování probíhají komplikované komunikační procesy, jako např. v rámci čínské 

pohostinnosti je respekt a úcta hostitele vůči hostovi vyjádřena použitím vlastních hůlek 
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při obsluhování hosta; při narozeninách jsou servírovány nudle, jejichž význam je 

dlouhý život. 

2.2.1 Studium jídla 

Nárůst zájmu o jídlo v rámci akademické sféry byl rapidní a různé přístupy 

k jeho studiu (historické, kulturní, behaviorální, biologické, socioekonomické) se dnes 

seskupují pod studium jídla obecně. Jako takové může být studium jídla považováno za 

nový směr nejen v rámci akademických disciplín, ale také jako prostředek změny 

společnosti (Berg et al., 2003, s. 16-18). 

Studium jídla má své základy v humanitních a sociálních vědách. Marion Nestle 

stála při vytváření oboru na New York University. Od začátku do tohoto oboru byly 

začleňovány stravovací zvyklosti, gastronomie a kulinární historie společně se 

zkoumáním zásadních společenských otázek týkajících se produkce a spotřeby jídla. 

Podle Nestle změnily vnímání veřejnosti a akademiků o tom, jak je jídlo 

produkováno, konzumováno a studováno, tři knihy odlišných žánrů. Tyto knihy 

dopomohly k prozkoumání komplexních důsledků toho, jak je jídlo vnímáno v moderní 

společnosti. Všechny knihy se staly bestsellery v jejich oblasti zájmu a jsou stále 

využívány (Nestle, 2010, s. 162-165). Tyto knihy zahrnují: Mastering theArt of French 

Cooking, jehož hlavní autorkou byla Julia Child v roce 1961. Tato kniha změnila 

vnímání jídla celých generací. Knižní žánr kuchařek už nebyl vnímán jako triviální 

a nedůležitý, ale zaujal pozici respektovaného ukazatele kultury, který stál za 

prostudování. Druhou knihou je Sidney Mintz - Sweetness and Power: The Place of 

Sugar in Modern History vydaná v roce 1985. Kniha je antropologickou studií cukru 

jako prostředku k pochopení k rozvoji otroctví jako instituce a nepříznivého postavení 

pracující třídy během průmyslové revoluce. Tato kniha utváří standard toho, jak využít 

jídla k pochopení komplikovaných politických a sociálních otázek v mnoha oblastech. 

Třetí knihou je Fast Food Nation Erica Shlossera z roku 2001, která odkryla odvrácenou 

stranu hamburgerů a hranolek. Její čtenáři se změnili v obhájce změny systému 

stravování ke zdravější variantě pro lidi a životní prostředí. 
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2.3 Komunita foodies 

Kapitola se věnuje hnutí foodies a oblasti gastronomie. V rámci této kapitoly se 

také blíže zaměříme na téma food blogů, jejich roli ve společnosti a jejich působení 

v souvislosti s médii. 

2.3.1 Foodscape 

Termín foodscape uvedli autoři Josée Johnston a Shyon Baumann. Jedná se 

o spojení slov „food“ (jídlo) a „landscape“ (prostředí, krajina), které označuje prostředí 

gastronomie obecně. Pod pojmem foodscape chápeme dynamické utváření 

společenského prostředí spojující gastronomii se specifickými místy, lidmi a významy.  

Tento termín uznává, že naše chápání gastronomie je zprostředkováno prostřednictvím 

sociálních zvyků a kulturních institucí jako jsou masová média. Zahrnuje také vzájemné 

propojení gastronomie s kulturou, vkusem, fyzickým prostředím a ekologií (Johnston, 

Baumann, 2010, s. 3). Johnston a Baumann hovoří o společenském trendu, ve kterém 

mizí termíny jako „gastronomický snob“ a objevují se místo nich „foodies“. Foodies 

jsou lidé, kteří se zajímají o gastronomii a vše s ní související, nejsou nutně ale 

orientovaní na vysokou gastronomii a drahé podniky, jde o jejich osobní zájem života 

bez nutné definice toho, co vše do těchto zájmů spadá. 

2.3.2 Foodies 

První zaznamenané použití termínu „foodie“ pochází z roku 1980, kdy ho ve 

svém sloupku v magazínu New York použila Gael Greene. V roce 1985 se také stal 

ústředním tématem knihy Paula Levy a Ann Barr, The Official Foodie Handbook, ve 

které byl výraz „foodie“ oficiálně ukotven (Levy, Barr, 1985). I když původně vznikl 

termín v posměvačném významu, brzy se přišlo na to, že zastřešuje skupinu lidí, kteří 

z důvodu věku, pohlaví, příjmu a společenské třídy zkrátka nespadali do kategorie 

gurmetů a přesto se o gastronomii zajímají (Levy, 2007). Pojem od sebe odlišil běžné 

lidi, kteří se o jídlo nezajímali, od těch, kteří znali správnou teplotu přípravy různých 

mas, správnou teplotu servírovaného vína, zajímali se o přípravu jídla, o nové restaurace 

apod. Od té doby se pojem stal součástí populární kultury a jeho používání vzrostlo 

v souvislosti s popularizací a celebritizací šéfkuchařů (Schonberger, 2013). Jeho 

vnímání se však změnilo do té míry, že dnes není jasné, jaký je jeho pravý význam. 

Může označovat uznání osobám, které se o gastronomii zajímají, může však mít 

i pejorativní znaky.  
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Šéfkuchař a majitel food trucku z Los Angeles považuje termín „foodie“ za 

zcela nevýznamný pro ty, kteří se za to, že jsou foodies neomlouvají a nemají potřebu 

toto vysvětlovat. Televizní osobnost Andrew Zimmern sdílí podobný názor a přirovnává 

ho k ostatním odvětvím, jako například fanouškům baseballu, kterým se také neříká 

baseballie. Na druhou stranu uznává, že je potřeba najít termín, který nebude znít 

zastarale v případě výrazu „gurmet“. Označení gurmet navíc v českém prostředí není 

zcela jasně chápáno a je zaměňováno termínem „gurmán“. Ten však nemá se zájmem 

o jídlo nic společného, jedná se o označení osoby, která hodně jí. Novinář Alan Sytsma 

si stojí za tím, že slovo „foodie“ by mělo být v publikacích zakázáno. Už podle něj 

nepopisuje člověka, kterého baví vaření a restaurace, ale označuje lidi, kteří spěchají do 

nových restaurací po jejich otevření jen proto, aby mohli říct, že je navštívili, na 

Instagram a jiné sociální sítě publikují vše, co sní. Označení „foodie“ už neznamená 

poctu, ale je spíše ostudným znamením, pokud se někdo tímto způsobem charakterizuje. 

Adam Rapaport, šéfredaktor časopisu Bon Appétit, považuje za problém samotný výraz 

proto, že zní dětinsky (Tamtéž). Podle Isabelle De Solier většina foodies považuje samo 

sebe za kulturalisty (produkty kultury) spíše než materialisty, soustředí se na získávání 

kulturních zkušeností a znalostí spíše než aby shromažďovali materiální věci (De Solier, 

2013, s. 16). 

Jak jsme výše prokázali, samotný termín foodies a jeho významy se velmi liší, 

a není proto možné je jasně uchopit. 

2.3.3 Virtuální gastronomické komunity 

S příchodem internetu a blogů se začaly formovat virtuální komunity, jejichž 

hlavní zájem se týkal jídla. Tyto komunity seskupovaly profesionály i amatéry 

v různých diskusích. Součástí komunit se uživatelé stávají samostatně z vlastního 

rozhodnutí, nebo je k tomu vedou externí podněty. Komunity nejsou vázány na prostor 

a můžou se stát jejich součástí kdekoliv v rámci internetu. Tyto komunity vytvářely 

i tradiční časopisy o gastronomii pro své čtenáře, aby jim umožnily větší míru zapojení. 

Tento vývoj je nepochybně pozitivní změnou v mediálním prostředí tím, že není 

vyhrazen pouze profesionálním a uznávaným šéfkuchařům a autorům (Rousseau, 2012, 

s. 1-30).  
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2.3.4 Food blogging 

Food blogy jsou obecně definovány jako blogy primárně zaměřené na jídlo 

a jsou jedním z předních prostředků, díky kterým mohou běžní lidé sdílet recepty a psát 

o jídle způsobem, který se stává výzvou profesionálním novinářům. Mohou být 

zaměřené na recepty, recenze restaurací, cestování, food styling nebo fotografování 

jídel. Stejně jako vznikaly různé blogy od roku 2000, byly mezi nimi i food blogy. 

Jejich počet stále narůstá a komunita okolo food blogů se stává více etablovanou 

a strukturovanou. Společnost Technorati (technorati.com) v současné době eviduje 

21 101 existujících food blogů.
7
 Téma jídla se stalo běžným a populárním žánrem 

blogů.  

Okolo roku 2003 se začaly objevovat food blogy zaměřené na recenze restaurací 

a staly se dominantním prvkem v gastronomické žurnalistice. Forma psaní je spontánní 

a needitovaná. I když se záhy objevily komerční verze blogů vydávané tradičními 

médii, psané placenými autory a s editovanými texty, většina blogerů stále zůstává 

neplacena a jejich texty nejsou podrobeny editacím. Na rozdíl od profesionálních 

recenzentů nemají blogeři potřebu skrývat svou identitu prostřednictvím rezervací na 

falešná jména (Sietsema, 2010, s. 45). I když jednotlivé food blogy neobsahují fotky 

jejich autorů, ale pouze jejich jméno, jejich identita není záměrně skrytá. Tento případ 

bylo možné pozorovat i u jednoho z nejznámějších food blogů Zápisník pana Cuketky, 

jehož autor Martin Kuciel byl známou osobou před tím, než veřejnost znala jeho tvář. 

S příchodem blogerů se také zkrátil čas, ve kterém byly restaurace hodnoceny. Po 

otevření nové restaurace to v případě tradičních médií mohlo být několik týdnů. Nyní 

jsou restaurace nuceny být připraveny na recenzi v průběhu několika dní od otevření, 

a tak musí být obsluha i kvalita a konzistence kuchyně zaručena od samého začátku. 

Z tohoto důvodu se objevil nový prvek, tzv. preview dinners (ukázkové večeře) pro 

novináře a blogery, kde je koncept restaurace představen již před otevřením restaurace 

(Tamtéž, s. 46). To také zaručuje roli blogerů informovat o nově připravovaných 

a otevřených místech.  

V českém prostředí tuto roli zastává komunita Scuk. „Scuk je průvodce po 

místech, kde se dobře jí a nakupuje“ (Scuk.cz). Projekt není placený restauracemi 

                                                 
7
 Server Technorati neobsahuje české blogy, jelikož je potřeba každý blog zaregistrovat. Ze strany 

českých blogerů tak nebylo učiněno. 
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a zveřejňuje pouze podniky, které jsou hodnoceny prověřenými recenzenty. Hodnotitelé 

nejsou anonymní a každá recenze vzniká na základě osobní návštěvy. Jeho zaměření 

není soustředěno pouze na restaurace. Součástí Scuku je i etický kodex, jež zavazuje 

k dodržování všechny recenzenty, který říká následující (Scuk): recenzent píše recenze 

zodpovědně a pravdivě, nezneužívá hodnocení ani postavení průvodce k útokům, 

nebude šířit nepravdivé informace s cílem poškodit podnik; recenzent si uvědomuje 

dopady veřejného hodnocení na cizí podnikání, zejména bere v potaz podniky krátce 

otevřené nebo ve startovním provozu; recenzent má právo psát své recenze pod 

přezdívkou a zároveň nepublikuje nic, pod co by se nepodepsal nebo nesdělil na 

veřejnosti; recenzent nesmí hodnotit podniky, ve kterých má přímý finanční nebo 

osobní zájem; recenzent si hradí útratu sám, pokud je využita sleva třetí strany, 

informuje o této skutečnosti; recenzent uvádí všechny slevy, dárky nebo pozornosti 

z daného místa; recenzent vystupuje jako běžný zákazník, neohlašuje se předem, při 

hodnocení podniku, kde je jeho totožnost známá, uvede toto v recenzi; vyhýbá se 

předsudkům; při senzorickém hodnocení jídla a pití se nenechá ovlivnit vlastními 

potravinovými fóbiemi, zvyky nebo alergiemi; uvědomuje si možnost chyb a mylných 

závěrů ve svém hodnocení, v případě pochybnosti tuto skutečnost v recenzi uvede. 

Podobný kodex food blogera uveřejnily blogerky Leah Greenstein a Brooke 

Burton v USA jako reakci na nejasnosti o tom, jak mají texty o gastronomii vypadat. 

Jejich kodex se však netýkal konkrétních stránek nebo blogu, ale generalizoval kodex 

na všechny food blogery (2009). Jedná se o souhrn pravidel, která by měla zajistit 

odpovědnost, přesnost a čestnost ve světě food blogů. V těchto pravidlech navrhují 

následující: psát o kulinářském světě s odpovědností profesionálů bez využití blogů jako 

zbraní, stát si za svými názory, v případě možnosti ohrožení reputace psát maximálně 

promyšleně s pečlivým prošetřením; v případě anonymity nebude toto využíváno jako 

zřeknutí se zodpovědnosti, nebude publikováno nic, pod co by se autor nepodepsal 

vlastním jménem; v rámci hodnocení restaurace nebo produktů bude zvažováno 

začleňování standardů Asociace gastronomických novinářů (Association of Food 

Journalists); bude zachována svoboda slova a současně si autor bude vědom své 

subjektivity, bez ohledu na to bude psát svědomitě a přímo bez osobních záměrů 

a útoků; v případě osobní angažovanosti citové nebo finanční bude tato skutečnost 

uvedena; pokud je blogerovi něco nabídnuto jako dárek nebo sleva v souvislosti 

s blogem, tato informace bude uvedena, aby se předešlo obvinění ze zaujatosti; 
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příspěvky nebudou plagiáty, autorská práva na fotografie budou respektována, při 

zveřejňování receptů bude uvedena informace, z jakého originálu byl daný recept 

převzatý, pokud se takto stane; původní odkazy a citace budou uvedeny, zveřejněné 

informace budou přesné a ověřené, jinými slovy budou blogeři usilovat o dodržování 

praktik správné novinářské praxe i v případě, že se sami za novináře nepovažují. Z výše 

uvedeného je patrné, že se kodexy v rámci amerického a českého prostředí prolínají 

a obsahují stejné základní prvky. Tyto prvky slouží především transparentnosti 

a zodpovědnosti za vlastní publikovaný text. 

Mainstreamová média mají tendenci naznačovat, že všichni food blogeři aspirují 

na to stát se profesionály. Není tomu však tak, většina food blogerů své blogy vytváří ze 

zájmu o danou oblast a také proto, aby své zájmy mohli sdílet se stejně smýšlejícími 

lidmi. Takto přispívají k rozvoji kultury v rámci food blogosféry. Neznamená to ani, že 

by neměli širší vliv na média spojená s tématem jídla. S růstem komunity food blogerů 

vzrostl zájem médií o pochopení, zapojení a řízení food blogerů, a tak se tyto blogy 

staly součástí širšího okruhu médií zaměřených na jídlo. Poskytují tak konkurenci 

a příležitost rozšiřování publika a hledání nových talentů pro tradiční média a zároveň 

možnost pro food blogery vstoupit do komunity profesionálních médií. Blogeři také čím 

dál více chtějí být součástí mediálního prostředí a očekávají, že budou chápání jako 

legitimní alternativní zdroj. Tradiční média se snaží do jisté míry ovlivňovat a udržovat 

v mezích práci food blogerů s příslibem přechodu do profesionální sféry, pokud budou 

jejich texty a příspěvky splňovat určitá pravidla. V takových případech tradiční média 

mohou otisknout práci blogerů. Platí také, že i pokud food blogeři nemají aspirace 

objevovat se v tradičních médiích, je to pro ně určitým uznáním v rámci komunity 

a pozitivním výsledkem práce. Někteří blogeři se stávají i pravidelnými přispěvateli 

médií a budují tak vlastní značku toho, co jejich vlastní blog podporuje a propaguje. 

Neznamená to, že se nezajímají o jídlo nebo psaní blogu na osobní úrovni, ale jejich 

vztah vůči tradičním médiím se mění. Tato nová role je označována výrazem „petty 

producers“ (Abercrombie, Longhurst, s. 140) a přináší blogerům určitou míru 

celebritizace jak v komunitě blogerů, tak v rámci tradičních médií. 
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Vliv blogů na tradiční média je reflektován i jedním z nejprestižnějších ocenění 

v gastronomii – James Beard Award
8
, které se uděluje ve Spojených státech 

amerických. Tato nadace každoročně uděluje v rámci novinářských cen i cenu za 

nejlepší anglicky psaný blog vytvořený skupinou autorů a jednotlivci.
9
  V České 

republice se také každoročně udělují ceny za nejlepší food blog.
10

 Ganda Suthivarakom 

prohlásila, že „v roce 2004 být blogerem znamenalo být outsiderem světa 

gastronomických médií“. Dnes by situace nemohla být víc odlišná. Food blogy 

nahradily malou skupinu osob okolo tištěných médií, jejichž názor něco znamenal, 

a vnesly do této diskuse tisíce různých individualit různých kvalit a zájmů 

(Suthivarakom, 2001).  

                                                 
8
 Nadace The James Beard Foundation je středem americké kulinární komunity, specializující se na 

zkoumání způsobů, jakými gastronomie ovlivňuje životy. James Beard, autor kuchařek a učitel, pomohl 

vzdělávat a radit mnoha generacím profesionálních šéfkuchařů a gastronomických nadšenců. Dnes nadace 

pokračuje ve stejném odkazu a vytváří akce a programy určené ke vzdělávání, inspiraci, zábavě a hlubší 

poznání kulinární kultury. Tyto programy zahrnují vzdělávací aktivity, gastronomické ocenění, 

každoroční národní konferenci, kulinární stipendia, vydávání publikací a vytváření programu vedení lidí. 

Nadace vytvořila silnou online komunitu a organizuje konference, ochutnávky, přednášky, workshopy a 

umělecké výstavy spojené s gastronomií. Nadace je národní nezisková organizace se sídlem v New 

Yorku. 
9
 Ocenění za blog vedený skupinou autorů v roce 2013 získal blog Dark Rye (darkrye.com) a individuální 

blog Hunter Angler Gardener Cook (honest-food.net). V roce 2014 byl ze skupinových blogů oceněn 

First We Feast (firstwefeast.com) a z individuálních blogů Homesick Texan (homesicktexan.com). 
10

 Ceny jsou udělovány asociací Food blog asociace, která sdružuje food blogery a lidi, kteří rádi píší o 

jídle, fotí a obecně se o něj zajímají. Ceny se udělují v sedmi různých kategoriích: recepty, fotografie, 

food styling, dezerty a pečení, cestování, objev roku a absolutní vítěz. V roce 2014 v jednotlivých 

kategoriích zvítězily blogy Vegatonic, Kitchenette, Cake days, Tři kopečky, Viet Food Friends, Let’s do 

something sweet!, Menu domů (foodblogroku.cz). 
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3 Analýza propojení tradičních médií a food blogů 

Tato kapitola se zaměří na samotnou analýzu propojení tradičních médií a food 

blogů (resp. blogů týkajících se gastronomie). Dojde k vymezení cílů analýzy, 

zkoumaného vzorku a užité výzkumné metody, formulaci hypotéz a výzkumných 

otázek. Následně budou prezentovány výsledky analýzy a budou shrnuta zjištění a jejich 

interpretace. 

3.1 Cíl a stručná charakteristika výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, do jaké míry dochází k propojení tradičních médií 

a blogosféry v oblasti food blogů a food blogerů v českých médiích zaměřených na 

životní styl (lifestylová média) a gastronomii. Zejména je výzkum zaměřen na to, jak 

jsou food blogy reflektovány v tradičních médiích. Záměrně byla zvolena média, která 

chápou gastronomii jako součást životního stylu – ELLE, Glanc, F.O.O.D., Apetit. 

3.2 Charakteristika zkoumaných médií 

Časopis Elle není třeba dlouze představovat. Už více než dvacet let je 

komplexním průvodcem životního stylu sebevědomých a spokojených žen, které umějí 

ocenit kvalitu. Na stránkách Elle je zastoupena nejen móda, kosmetika nebo novinky 

z kultury, designu či nových technologií, ale také témata, jako je politika, kariéra, 

rodinné vztahy nebo partnerský život. Elle svým čtenářkám pomáhá najít jejich vlastní, 

osobitý styl, inspiruje je, motivuje a probouzí jejich kreativitu a vizuální cítění. Elle 

vychází v šedesáti zemích světa a je nejprodávanějším luxusním módním časopisem ve 

světě i u nás, kde vychází od roku 1994. Je součástí vydavatelství Burda Media 2000 

s.r.o., jehož veškeré tituly jsou zastoupeny na internetu. Jako první byly realizovány 

stránky ELLE.CZ, které se staly krátce po spuštění nejnavštěvovanějším dámským 

serverem v České republice (burdamedia.cz, 2013). 

Časopis Apetit je napsaný s opravdovou chutí a určený nové generaci žen 

a mužů, pro něž je vaření více koníčkem a společenskou zábavou než nutností, jakou 

bylo pro jejich matky. I když se každá strana týká vaření, v celkovém zpracování 

časopisu se odrážejí prvky související se životním stylem. Apetit nabízí originální, 

jednoduché a funkční recepty, seznamuje čtenáře s gastronomickými novinkami a učí je 

http://www.elle.cz/
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nebát se kuchyně. A to i v tom případě, že nejsou zrovna mistry kuchaři. Redakce 

Apetitu je vybavena profesionální kuchyní, aby mohla každý recept předem vyzkoušet 

s dostupnými ingrediencemi. Zkušebními kuchaři se stávají redaktorky nebo čtenáři 

Apetitu, kteří do této kuchyně přicházejí vařit. Recept se v redakci upravuje tak dlouho, 

dokud není výsledek stoprocentní. Časopis vychází od roku 2004 a je taktéž součástí 

vydavatelství Burda Media 2000 s.r.o. V posledních dvou letech APETIT vyhrál titul 

Časopis roku pro ženy v soutěži Unie vydavatelů (burdamedia.cz, 2013a). 

Glanc je časopis pro ženy, které mají nadhled, vtip, sebevědomí a chtějí žít 

originálně. Přináší zajímavosti ze života slavných hvězd, které zároveň celým 

časopisem provázejí. Tým časopisu hledá pro každé číslo inspiraci doma i v zahraničí, 

nabízí čtenářkám módní, kosmetické a designové trendy z celého světa, připravuje 

rozhovory s výjimečnými osobnostmi a sbírá neobyčejné příběhy obyčejných lidí. 

Čtrnáctideník Glanc čtou tři generace českých žen, i proto již několik let pravidelně 

patří mezi časopisy s nejvyšší čteností v kategorii časopisů životního stylu pro ženy. Je 

součástí vydavatelství Astrosat a vychází od roku 2006 (astrosat.cz, 2014).  

Měsíčník F.O.O.D. je praktickým průvodcem pro každého, kdo rád vaří 

s nápadem, přitom jednoduše a z čerstvých surovin. Svým čtenářům nabízí nejen 

spoustu rychlých receptů z dostupných ingrediencí, ale kromě trendů z celého světa 

nezapomíná ani na tradiční českou kuchyni nebo názorné postupy pro přípravu 

složitějších pokrmů. Klíčovým tématům časopisu se věnují čtyři hlavní rubriky: Sezona, 

v níž se vaří právě ze zmíněných sezónních a lokálně dostupných surovin, rubrika 

Doma přináší časově náročnější víkendová menu pro rodinu či přátele. Rubrika Jak na 

to je určená k tomu, aby čtenáře naučila připravovat složitější recepty krok za krokem 

a Bedekr je jakýmsi průvodcem po světových kuchyních. Časopis je součástí 

vydavatelství Mladá Fronta a vychází od roku 2008 (mf.cz, 2014). 

3.3 Vzorek a metodologie 

Analýza byla provedena na obsazích tří českých měsíčníků a jednoho 

čtrnáctideníku – ELLE, Apetit, F.O.O.D. a Glanc. Pro získání článků týkajících se blogů 

a food blogů byly nejprve použity mediální monitoringy společností Newton Media 

a Anopress. Součástí monitoringů ovšem nejsou obrazové materiály, které byly 

následně dohledány v jednotlivých výtiscích. 



 

40 

 

Pro potřeby této analýzy bylo stanoveno omezené období výzkumu, konkrétně 

roky 2006, 2008, 2010, 2012 a 2013. Dvouleté rozmezí bylo zvoleno záměrně z důvodu 

zkoumání nárůstu pokrytí zkoumaného tématu v rámci jednotlivých médií. Namísto 

roku 2014 byl zvolen rok předchozí jako poslední ucelený časový úsek. Všechny 

zkoumané tituly kromě časopisu F.O.O.D. již v roce 2006 vycházely. Časopis F.O.O.D. 

vychází od roku 2008, avšak patří mezi populární a kvalitní tituly zabývající se 

gastronomií, který je přímo srovnatelný s časopisem Apetit v oblasti obsahu, rozsahu 

a podobnosti témat. K výběru textů sloužil filtr ve tvaru blog a/nebo foodblog. Zahrnuty 

byly všechny články obsahující tato slova. 

K získání odpovědí na výzkumné otázky a potvrzení nebo vyvrácení 

formulovaných hypotéz byla využita kvantitativní obsahová analýza.  Pro analyzování 

především mediálních obsahů a zjištění témat, o kterých bylo nejvíc psáno, a kdo se 

v médiích objevoval, je vhodná právě kvantitativní obsahová analýza. Tato metoda 

umožňuje také srovnávat obsah nejen různých médií, ale také postihnout jejich vývoj 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 100).  

Kvantitativní obsahová analýza má své kořeny mezi 60. a 70. lety 20. století, 

kdy byla používána pro zkoumání dlouhodobých účinků médií. Autory prvních 

takových výzkumů byli Maxwell McCombs a Donald Shaw (Trampota, Vojtěchovská, 

s. 101). Stejně jako většina metod, má i tato své výhody a nevýhody, se kterými je při 

výzkumu nutné počítat. Mezi její výhody patří přenositelnost výsledků a jejich srovnání 

např. v rámci mediálního prostředí nebo napříč zeměmi. Výsledky této metody jsou 

jasné a jednoznačné, bývají prezentovány v datech nebo grafech, což ještě zvyšuje jejich 

jednoduchost a snadnou orientaci. Výsledky jsou také ověřitelné a přehledně 

strukturované, čehož je dosaženo jasným definováním pravidel výzkumu (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010, s. 101).  

Ke slabým stránkám této metody naopak patří, že nevysvětluje, co výsledky 

znamenají a jak s nimi dále naložit (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 109). Z dalších 

kritik je nutné zmínit míru subjektivity výzkumníka. I když má zadání proměnných, 

které v mediálních obsazích hledá, nemusí být výsledky zcela totožné, kdyby byl 

výzkumníkem někdo jiný (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 110). Právě z tohoto 

důvodu je velice důležité stanovit správně proměnné a hodnoty, kterých mohou 

nabývat, aby byly výsledky dobře přenositelné. 
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3.4 Existující výzkumy vztahu médií a blogosféry 

Zizi Papacharissi ve své studii z roku 2007 chápe blogy jako nejnovější trend 

v publikování online. Prezentují personalizované informace zaměřené na osobu autora 

a jeho potřeby. Blogy byly původně uvedeny jako informační médium, které se ale 

později změnilo v prostředek společenské komunikace. Blogy se také staly 

převládajícím způsobem sebevyjádření na internetu. Vytváří také zajímavé rozdíly mezi 

prvními uživateli internetu, kteří ho využívali jako zdroj informací, a jeho dnešní více 

společenské podobě.  

I když většina blogů v rámci zkoumaného vzorku představovala podobu deníku, 

druhou největší skupinou byly blogy kombinující zprávy osobní s těmi, které jsou 

významné pro společnost. Tato personalizace zpráv se stává výzvou tradiční podoby 

zpráv. I když blogy ukazují novinářské aspirace jednotlivců, nedokážou nahradit 

tradiční žurnalistiku, která poskytuje informace a k nim obrazový materiál, které není 

možné zažít na vlastní kůži. Blogy se stále orientují jen na malou skupinu jejich publika 

a sledovatelů, avšak nedokážou nahradit celospolečenský význam tradičních médií 

(Papacharissi, 2007, s. 21-38). 

John Kelly ve své práci zkoumá mapu blogosféry. Zjišťuje, že narůstající počet 

blogů vytváří online sítě článků a hyperlinků, které na internetu simulují funkci 

novinového stánku. Blogy v podstatě vytvářejí novou formu komunikace psát-propojit-

vědět (we write-we link-we know), naproti tomu tradiční média vytváří obsah pro své 

publikum. Na komerční úrovni je institucionální žurnalistika ohrožována internetem 

z pohledu tzv. citizen media a čistě online médií. Na druhou stranu integrita 

a objektivita žurnalistiky s názory expertů jsou v kontrastu s obsahem blogů, YouTube 

a dalších obsahů generovaných uživateli (Kelly, 2007, s. 235-241). 

Kelly tvrdí, že oba světy jsou vzájemně propojeny. Většina blogů odkazuje na 

mainstreamová média a zároveň novináři se obracejí na blogy pro více informací ze 

zákulisí. Blogy jsou stejně důležité jako titulní strany běžných médií. Jsou vzájemně se 

doplňujícími hráči v nově budovaném systému veřejné komunikace. Noviny a další 

online vydavatelé přidali na své weby blogy a přizpůsobují své články tak, aby se 

podobaly blogům. Obsahují hyperlinky, videa, komentáře čtenářů apod. (Kelly, 2007, 

s. 241-259).  
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3.5 Výzkumné otázky a hypotézy 

Základní výzkumná otázka se týká nárůstu počtu článků o blogu v rámci 

zkoumaného období, tato výzkumná otázka je dále specifikována v oblasti food blogů. 

Následně byla formulována hypotéza: 

H1, H2: V rámci médií zaměřených na gastronomii a životní styl dochází 

k neustálému zvyšování počtu článků týkajících se blogů obecně, zároveň také dochází 

ke zvyšování počtu článků o food blozích. 

Blogy a food blogy jsou novým fenoménem v oblasti životního stylu. Vzhledem 

k tomu, že psaní a sledování blogů se stává populární aktivitou, nárůst počtu blogů je 

rapidní. V českém prostředí se blogy začaly ve větší míře objevovat po roce 2005. 

Obecně lze tedy předpokládat, že v rámci let 2006 a 2008 tradiční média nebudou 

vykazovat příliš zájem o toto téma a že bude patrný nárůst zejména v posledních letech 

zkoumaného období (2012 a 2013).  

 

Následující výzkumná otázka se blíže zaměřila na články zabývající se  food 

blogy a na jejich obsahy. Zkoumaná témata byla zejména recepty, restaurace, food 

blogeři a konkrétní blogy. Hypotéza vycházející ze zkoumaného obsahu byla 

formulována: 

H3: Články zabývající se food blogem jsou spojovány zejména s konkrétním 

blogem. 

Vzhledem k tomu, že food blogy jsou samy o sobě zaměřeny na určité téma, 

předpokládáme, že články v médiích budou primárně odkazovat na konkrétní blog. 

Další témata spojovaná s blogy mohou být recepty, restaurace, potraviny, výrobky apod. 

 

Další výzkumná otázka se zabývá autorstvím článků v médiích, zda se jedná 

o autorské články nebo nikoliv. Součástí této otázky je také sledované období, zda se 
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nějakým způsobem lišil počet autorských článků na počátku zkoumaného období a na 

jeho konci. Z tohoto plyne hypotéza: 

H4: Autorské články blogerů jsou publikovány v rámci zkoumaného období 

zejména v roce 2013. 

Blogeři se v rámci amatérské žurnalistiky stávají autory vlastních autorských 

článků na blogu. Dá se tedy předpokládat, že pro větší míru personalizace a identifikace 

s blogerem budou blogeři zastávat i roli autorů v tradičních médiích. To navíc zvyšuje 

jejich míru kredibility. 

Výzkumným faktorem v rámci analýzy je dále porovnání médií tematicky 

zaměřených na gastronomii a životního stylu v míře pokrytí tématu food blogů. 

Hypotéza z toho plynoucí je: 

H5: Média tematicky zaměřená na gastronomii se věnují tématu food blogů více 

než média zaměřená na životní styl. 

Hypotéza plyne z předpokladu, že média zaměřené na gastronomii a jejich 

čtenáři mají k tématu food blogů blíže. Jejich propojení tedy bude pravděpodobně větší 

než u tradičních lifestylových médií. 

Dále byl zkoumán rozsah článků věnovaným food blogům, zda bylo téma food 

blogů nebo blogerů ústředním tématem článku Věnoval se mu článek z větší části, 

z menší části nebo zda se jím zabývá pouze okrajově. Zformulovaná hypotéza byla: 

H6: Food blog nebo food blogeři jsou ústředním tématem zkoumaných článků 

tomuto tématu věnovaným. 

V rámci další výzkumné otázky se zabýváme konkrétními food blogy a zda jsou 

tyto blogy přímo zmiňovány ve článcích. Zjišťujeme, zda se články věnují některému 

food blogu více než ostatní. Z toho plynoucí hypotéza zní: 

H7: Články týkající se food blogů nejčastěji zmiňují blog Zápisník pana Cuketky 

Martina Kuciela. 

Hypotéza na tento konkrétní blog vyplynula z předpokladu, že se jedná o blog 

pravděpodobně nejznámější mezi všeobecnou veřejností. 
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Následující výzkumné otázky se zabývají obrazovým materiálem 

a interaktivními prvky. Výzkum zjišťoval, zda se v článcích vyskytuje obrazový 

materiál a fotografie převzaté přímo z blogů a zda je v článku zobrazena fotografie 

konkrétního blogera. Navíc bylo zjišťováno uvádění přímých odkazů na konkrétní 

blogy přímo v článcích. Formulované hypotézy tedy zní: 

H8: Tradiční média spíše nepřejímají obrazový materiál a fotografie přímo 

z diskutovaných blogů. 

H9: V článcích souvisejících s gastronomií a food blogy je často zobrazena 

osoba foodblogera. 

H10: Články vždy uvádějí přímé odkazy na blogy, o kterých se zmiňují. Odkazy 

nejsou uvedeny, pokud se článek zabývá blogem jen okrajově a s tématem článku příliš 

nesouvisí. 

Kromě výše uvedených výzkumných otázek a z nich vyplývajících hypotéz bylo 

zjišťováno, zda se v článcích vyskytují i odkazy na komerční produkty, o nichž se 

blogeři zmiňují, či je podporují a zda jsou zmiňovány i další blogy, na něž nejsou 

články přímo zaměřeny. Tím byla také zjišťována míra propojení komerční sféry 

s nezávislostí blogerů. 

3.6 Kvantitativní analýza 

Základní analyzovanou jednotkou byl článek.
11

 K jednoznačné identifikaci 

daného článku sloužily kategorie Datum (proměnné 2006, 2008, 2010, 2012 a 2013), 

Médium (proměnné ELLE, Glanc, Apetit a F.O.O.D.) a informace o specifikaci článku 

(proměnné blog a food blog). Dalšími kategoriemi a proměnnými sloužícími 

k potvrzení nebo vyvrácení stanovených hypotéz byly: 

1. Hlavní téma článků týkajících se food blogů. 

2. Druhé hlavní téma článků týkajících se food blogů. 

3. Možné třetí téma článků týkajících se food blogů. 

4. Ukazatel, zda je food bloger uváděn jako autor článku či nikoliv. 

5. Rozsah článku o food blogu a food blogerech identifikován počtem slov. 

                                                 
11

 Za článek nebyly považovány úvodníky a inzerce. 
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6. Informace, zda daný článek obsahuje informace o konkrétním blogu/blogerovi, 

případně kterém z vybraných. 

7. Výskyt obrazového materiálu nebo fotografií převzatých z blogů. 

8. Výskyt fotografií osoby food blogera. 

9. Výskyt přímých odkazů (URL) na daný blog. 

3.7 Zjištění a jejich interpretace a diskuze 

3.7.1 Články zabývajících se blogy 

V rámci zkoumaného období za pomoci monitoringu NewtonMedia Search 

a Anopress bylo získáno 137 článků, které se zabývaly blogy. Z tohoto počtu je 

rozdělení článků na ty, co se zabývají pouze blogy a na ty zabývající se food blogy, 

téměř vyrovnané. 68 článků se zabývá blogy obecně, z nichž se většina týká módy, 

ostatních 69 článků se zabývá food blogy. V níže zobrazeném grafu lze pozorovat 

procentuální zastoupení těchto článků. 

 

 

Dalším zkoumaným jevem v rámci této hypotézy byl časový nárůst výskytu 

článků zmiňujících blog nebo food blog ve zkoumaných médiích a letech. Překvapivým 

zjištěním bylo, že v roce 2006 a 2008 se v médiích zabývajících se gastronomií 

neobjevil žádný článek zmiňující blog či food blog. Naopak v médiích zaměřených na 

životní styl je patrný mírný nárůst. V roce 2006 se v ELLE objevil jeden článek, který 

49,64% 50, 36% 

Specifikace článků  - blog vs food blog 

Blog Food Blog
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byl zároveň článkem zabývajícím se food blogem. O dva roky později byly v ELLE 

články o blogu tři, z toho jeden o food blogu. V časopise Glanc se v roce 2008 objevil 

jeden článek o blogu. Největší nárůst výskytu článků o blogu je patrný v období 2008 – 

2012. V porovnání s články o food blogu je tento nárůst dřívější. U food blogů je nárůst 

patrný od roku 2010. V období 2012 – 2013 je nárůst konstantní s mírně stoupající 

tendencí. Z toho můžeme vyvodit, že téma blogů a food blogů se stává v posledních pěti 

letech populárnějším, což se odráží i větším zájmem tradičních médií. 

 

Následující grafy zobrazují zastoupení článků o blogu a food blogu v rámci 

jednotlivých sektorů – gastronomie a společenský styl, dále také rozdělení na konkrétní 

média. Z těchto je patrné, že pokud gastronomická média (F.O.O.D., Apetit) obsahují 

články o blogu, tyto jsou vždy food blogy. V případě lifestylových médií články o food 

blogu zaujímají u ELLE přibližně jednu čtvrtinu ze všech článků a u Glanc jednu 

pětinu. 
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Výše uvedeným vysvětlením se podařilo potvrdit hypotézu, že dochází 

k neustálému zvyšování počtu článků týkajících se blogů a také food blogů. Podle 

vývoje z posledního roku lze předpokládat, že nárůst již bude pokračovat spíše 

konstantně s mírnou vzestupnou tendencí. Navíc bylo zjištěno, že pokud o blogu píší 

média gastronomická, jsou tyto články vždy o food blogu bez výjimky. 

U společenských titulů zabírají jednu čtvrtinu a jednu pětinu, což poukazuje na 

okrajovost témata v rámci titulů. Nicméně jsou jejich nedílnou součástí a jak je patrné 

z prvních článků o food blogu, objevily se ve společenském titulu ELLE a ne 

v gastronomickém titulu i přesto, že už vycházel. 
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3.7.2 Hlavní téma článků zabývajících se food blogem 

U zkoumání hlavního tématu článků zabývajících se food blogem proměnná 

mohla nabývat následující stanovené hodnoty: recepty, restaurace, konkrétní blog nebo 

osoba food blogera. Téma bylo zkoumáno v rámci časové osy, jakým způsobem se 

obsah článků vyvíjel. Dále byl výzkum proveden v jednotlivých médiích a také obecně 

v sektoru gastronomických časopisů a lifestyle časopisů. 

 

Graf výše nám ukazuje podíl hlavních témat obsažených v článcích o food 

blogu. 51% článků se zabývá recepty, zhruba stejný podíl zaujímá téma konkrétního 

blogu (26%) a osoby food blogera (23%). Překvapivým zjištěním je fakt, že se články 

o food blogu vůbec nezabývají tématem restaurací. Mnoho blogerů restaurace hodnotí 

a píše o nich, je proto možné, že se v tradičních médiích tyto články neobjevují, protože 

se jedná o amatérskou žurnalistiku. Důvod proč tomu tak je, by bylo možné prozkoumat 

hlouběji pomocí rozhovorů s editory, šéfredaktory a vydavateli jednotlivých časopisů. 

Recepty 

51% 

Restaurace 

0% 

Osoba food 

blogera 

23% 

Konkrétní blog 

26% 

Podíl hlavních témat 
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Z časové osy jednotlivých témat je patrné, že stabilně obsaženým tématem jsou 

recepty. Od roku 2010 docházelo k nárůstu zájmu o osoby food blogera a konkrétní 

blogy. Články zabývajícími se food blogy také měly jiné hlavní téma, např. v roce 2008 

to bylo téma diet, které nebylo v rámci zkoumané proměnné přiřazeno jako hodnota. 

V následujících dvou grafech je vyznačeno, jaké téma bylo hlavním v rámci 

jednotlivých zkoumaných médií a jejich sektorů. Je zřejmé, že konkrétní blogy byly 

ústředním tématem zejména v časopise F.O.O.D. To lze vysvětlit také tím, že od května 

2013 je časopis pod vedením nové šéfredaktorky a jeho vizuální a obsahová podoba 

prošla velkými změnami. Součástí těchto změn bylo zavedení pravidelné rubriky o food 

blogerech. Jedná se o jejich osobní profily. Tato rubrika píše o blogerech českých 

a slovenských. 

Zajímavým zjištěním je, že osoba food blogera a konkrétní blog jsou velmi 

významně zastoupeny v článcích časopisu ELLE. Tady můžeme pozorovat, jak 

gastronomie přímo souvisí s životním stylem. Zároveň je v ELLE nejvíce obsaženo 

téma receptů. 
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Z výše uvedených faktů je zřejmé, že stanovená hypotéza nebyla potvrzena. 

3.7.3 Autorské články blogerů 

V první řadě se výzkum zabýval tím, jestli se food blogeři stávají autory článků 

v tradičních médiích. Předpokládaný výsledek, že spíše autory nebudou, je znázorněn 

v následujícím grafu. Nicméně ze všech článků tvoří autorské 36%.  
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Dalším zkoumaným faktorem byl časový vývoj autorských článků. Výsledek je 

zobrazen v následujícím grafu. 

 

Na základě zjištěných dat byla největší četnost autorských článků blogerů v roce 

2012. To lze vysvětlit také pravidelnou rubrikou v časopise Apetit. Tato rubrika se týká 

surovin a je psána blogerkou Věrou Strnadovou (blog.veruska.cz). Dalšími autorskými 

články byly zveřejňované recepty blogerky Markéty Pavleje (kitchenette.cz) v ELLE. 

Na rozdíl od toho byl v roce podíl neautorských článků značně vyšší. Stanovená 

hypotéza, která předpokládala největší četnost autorských článků v roce 2013, se tedy 

nepotvrdila. 

36% 

64% 

Autorství 

Ano Ne

0

5

10

15

20

25

30

2006 2008 2010 2012 2013

Autorské články 

Ano Ne



 

52 

 

3.7.4 Rozsah článku zabývajícího se food blogy 

Další zkoumanou proměnnou bylo, do jaké míry se zkoumané články zabývají 

food blogy. Bylo zjišťováno, zda byl food blog ústředním tématem článku, zda se 

článek se jím zabýval většinově, z menší části nebo okrajově. 

Výsledkem bylo, že téma food blogů nebo blogerů je ústředním či většinovým 

z 30%. Zajímavý závěr byl zjištěn při rozdělení podle typu média. V případě, kdy byl 

food blog nebo bloger ústředním nebo hlavním tématem článku, gastronomická 

a lifestylová média se v počtu takových článků téměř nelišila (gastronomie – 11, 

lifestyle – 10). Naopak v případě okrajového a menšinového pokrytí tématu 

gastronomická média mnohem převyšovala nad lifestylovými (gastronomie – 34, 

lifestyle – 14). 
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3.7.5 Konkrétní blogy 

Při stanovení hodnot proměnné konkrétních blogů byl proveden náhodný výběr 

blogů s různými daty vzniku, různým zaměřením apod. Výsledky ukázaly, že nelze 

zcela jednoznačně posoudit, který z blogů je nejvíce zmiňován. Nejvyšších procent 

dosáhly blogy Kitchenette a Zápisník pana Cuketky. Zápisník pana Cuketky je jeden 

z prvních českých blogů fungující od roku 2006. Blog Kitchenette vznikl až v roce 2012 

a byl často zmiňován v časopise ELLE. Jeho autorka je bývalou stylistkou, a tak má 

k tomuto titulu tematicky blízko. Největší procentuální část však zabíraly různé blogy, 

kterým nebyla přiřazena hodnota, jednalo se také o slovenské blogy a produktové blogy. 

7 

3 

10 

4 

10 

1 

5 

29 

Food blog nebo food bloger jsou hlavní téma

článku

Food blog nebo food bloger jsou z větší části

ústředním tématem článku

Food blog nebo food bloger se z menší části

týká článku

Článek se food blogem nebo food blogerem

zabývá okrajově

Rozsah článků dle typu média 

Food časopisy Lifestyle časopisy



 

54 

 

 

3.7.6 Obrazové a interaktivní prvky 

V rámci výzkumu byl sledován i obrazový materiál a interaktivní prvky, jako 

jsou přímé odkazy na konkrétní blogy.  

Bylo zjišťováno, zda se v médiích objevují autorské fotografie z blogů. Ty jsou 

více obsaženy v lifestylových médiích. V gastronomických médiích články o food 

blogerech obsahují fotografie pořízené pro účely daného článku v časopise, autorské 

fotografie jsou využívány spíše zřídka k jejich doplnění. Jedná se zejména o doplňující 

fotografie k receptům. Procentuální zastoupení těchto fotografií v závislosti na typu 

média je zobrazeno na grafu níže. 
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Další zkoumanou proměnnou byly fotografie blogerů, zda jsou v článcích 

obsaženy. Výsledky ukázaly, že pokud se článek zabývá konkrétním food blogem nebo 

blogerem, v 65% z nich jsou fotografie obsaženy. To pomáhá snižovat míru anonymity, 

se kterou se s blogy setkáváme obecně. Pokud tuto proměnnou rozdělíme dle typu 

média, zjistíme, že fotografie blogerů jsou více prezentovány v gastronomických 

časopisech. Tyto výsledky jsou zobrazeny na grafech níže. Dále výzkum zaznamenával, 

zda články v médiích obsahovaly přímé odkazy (URL) na popisovaný blog. 

Z celkového počtu 137 zkoumaných článků přímý odkaz obsahovalo 90 z nich, 

v případě článků zabývajících se food blogy (69 článků) obsahovalo přímý odkaz 63 

z nich. 
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3.8 Zhodnocení stanovených hypotéz 

Hypotézy 1 a 2 byly provedeným výzkumem potvrzeny na základě 

zpracovaných a výše prezentovaných dat. Hypotéza 3 potvrzena nebyla, namísto 

konkrétního blogu jsou články zabývající se food blogy spojovány zejména s tématem 

receptů. Hypotéza 4 také nebyla potvrzena, v rámci zkoumaného období byly autorské 

články nejvíce publikovány o rok dříve, tedy v roce 2012. Hypotéza 5 byla pomocí 

výzkumu potvrzena. Hypotéza 6 potvrzena nebyla, food blog nebo food blogeři jsou 

65% 
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Fotografie blogerů 

Ano Ne

33 

82 
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Lifestyle
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ústředním nebo většinový tématem 30% článků. Zbývajících 70% se tématem zabývá 

okrajově nebo menšinově. Hypotéza 7 potvrzena nebyla, blog Zápisník pana Cuketky 

byl jedním z více zmiňovaných blogů (6%), avšak blog kitchenette byl obsažen v 16 % 

zkoumaných článků. Hypotézy 8 a 9 byly potvrzeny, většina obrazového materiálu 

v tradičních médiích není převzata, a pokud článek souvisí s food blogem nebo 

blogerem, obsahuje také jeho fotografii. Hypotéza 10 byla spíše potvrzena, v případě 

článků zabývajících se food blogy obsahovala přímý odkaz většina z nich. 
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Závěr 

Práce se zabývala vzájemným vztahem blogosféry a tradičních médií na příkladu 

food blogů v České republice. V začátku se práce zaměřila na vysvětlení vývoje 

tradiční, profesionální žurnalistiky a jejímu přechodu k novým médiím. K tomu 

dopomáhalo využití nových technologií a zejména internetu. V rámci teoretického 

rámce byla vysvětlena i blogosféra a její vývoj směrem k nové podobě žurnalistiky, 

která tu tradiční doplňuje a do určité míry působí jako výzva pro větší aktivitu. Velký 

důraz byl zaměřen na princip interaktivity, který blogy přináší a mění tak strukturu 

produkce – spotřeba v rámci mediálních obsahů. Publikum se totiž stává tvůrcem médií 

stejně tak jako novináři. Odpadá tak pouze pasivní funkce přijímání informací. 

Blogy zároveň pomáhají vytvářet komunity, které jsou navzájem propojené, 

a dochází tak ke komunikaci v rámci celých sítí bez jakýchkoliv překážek a bez nutnosti 

velkých nákladů. Samotné publikum se stává amatérskými novináři, kteří se zabývají 

a vybírají si pouze témata, která jsou v jejich zájmu a sami si je vybírají, oproti 

tradičnímu pojetí pasivního příjmu veškerých informací bez možnosti filtrování. 

V rámci sociologického pojetí společnosti se práce zaměřila na vznik komunity 

tzv. foodies. Ukázalo se, že pojem foodies v dnešní době již není příliš aktuální 

vzhledem k jeho negativním konotacím. Potvrdilo se však, že gastronomie ve 

společnosti působí jako znak určitého standardu životního stylu. Tento životní styl je 

udržován nejen na úrovni vysokých vrstev, ale v dnešní době právě i milovníky jídla, 

kteří své zájmy sdílí pomocí blogů. Tento amatérský typ žurnalistiky je oblíbený mezi 

širokou veřejností vzhledem k osobnímu stylu psaného jazyka a s možností 

sebeidentifikace s blogerem. 

Výzkum této práce se zaměřil na zkoumání propojení tradičních médií a food 

blogů na příkladu lifestylových a gastronomických médií. Srovnání přinesla zajímavé 

i neočekávané výsledky. Pravděpodobně nejvíce překvapivým závěrem bylo zjištění, že 

v případě tradičních médií a jejich článků o food blogu se v ani jednom případu článek 

netýkal restaurací. Vzhledem k tomu, že se blogeři stávají amatérskými hodnotiteli 

a kritiky, tento závěr by si zasloužil bližší zkoumání. Na základě výsledků stanoveného 

výzkumu lze jednoznačně potvrdit, že tradiční média informují o food blogu stále 

častěji a tendence zůstává rostoucí. Naopak se v rámci tradičních médií příliš neobjevují 
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články psané přímo food blogery. Z toho plyne, že v českém prostředí stále zůstává 

relativně jasná hranice mezi profesionální, institucionálně zakotvenou žurnalistikou 

a žurnalistikou amatérskou představovanou food blogery. 

Pro budoucí výzkum by bylo jistě zajímavé zkoumat širší spektrum tradičních 

médií, například včetně celostátních deníků a jejich příloh. Pro potřeby tohoto výzkumu 

byl zkoumaný vzorek stanoven pouze na dva typy médií. V případě rozšíření 

zkoumaného spektra médií by v dalších výzkumech mohl být zkoumán opačný směr 

propojení médií s blogy. Tato práce se nezabývala tím, jak média obohacují food blogy, 

zda vůbec, případně do jaké míry.  

Vzhledem k tomu, jak je zatím téma blogů, a zejména food blogů 

neprozkoumáno, nabízí se zde velký prostor. Gastronomii se v posledních letech 

dostává velkého zájmu, a tak narůstá i počet blogů. Tím narůstá i potenciál většího 

propojení i s tradičními médii. 
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Summary 

Thesis was studying mutual relationship between the blogosphere and traditional 

media on the example of food blogs in the Czech Republic. In the beginning, 

explanation of traditonal professional journalism development and the transition 

towards new media was provided. Transition was enabled with the use of new 

technologies and especially internet. Within the theoretical part blogosphere was also 

explained. It helps to create new form of journalism which complements the traditional 

one and challenges it in terms of higher activity. Main focus was on interactivity which 

is created by blogs and thus changes the structure of media production and 

consumption. Audience is becoming creator of news as well as journalists and is not 

passive receiver any longer. 

Blogs also enable creating of communities that are interconnected and 

communication flows within huge networks without the need of overcoming any 

obstacles and without the need for high cost. Audience is becoming amateur journalists 

that are selecting only topics of interest to them. Compared to passive reception of 

media contents, they are now filtering them. 

Sociology approach in study of society helped to understand forming of so 

called foodie community. We found out that the term foodies is no longer often in use 

and brings more of a negative meaning and understanding. It was proved that 

gastronomy and dining works as a sign of certain standard of living. This standard is not 

only kept among higher classes but today, it is also working among food lovers who 

share their interest with the help of blogs. This amateur type of journalism is popular 

with general public for its personal style of writing and possibility of self-identification 

with the blogger. 

Analysis of this thesis focused mainly on relationship between traditional media 

and food blogs in the area of lifestyle and food and dining media. Comparison between 

the two showed interesting and also unexpected results. Possibly the most surprising 

fact was that in case of articles about food blogs in traditional media, there was no case 

of such article talking about restaurants. Bloggers are becoming amateur reviewers and 

critics and therefore should be mentioned as such. However, that is not the case and 

deserves closer investigation. Based on the results of proposed analysis, we can clearly 
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state and confirm that traditional media are covering the topic of food blogs increasingly 

often and this tendency is expected to be kept in the future as well. On the other hand, 

there are not so many articles in the traditional media written by bloggers themselves. 

That leads us to the conclusion that relatively clear border between professional and 

institutionally rooted journalism and amateur journalism represented by food bloggers 

still exists in Czech media landscape. 
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