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Abstrakt 

 

Práce přispívá do obecného poznání fenoménu označovaného jako aktivní 

publikum, které generují technické možnosti soudobých digitalizovaných médií 

označovaných souhrnně jako éra webu 2.0. V tomto směru sleduje práce specifické 

aspekty, které přináší přechod ze starších forem komunikace a způsobů šíření informací 

do nového a stále se vyvíjejícího světa kyberprostoru. Vychází ze současných obecných 

zásad a teorií, které aplikuje a srovnává v konkrétní podobě na fanouškovský komunitní 

web Slavistickenoviny.cz.   

 

Zaměření práce má dvě hlavní polohy. V první se zaměřuje na daný web jakožto 

produkt občanské žurnalistiky. Zabývá se srovnáním práce jeho autorů s výstupy 

profesionálních médií, všímá si pravidel, která od nich přejímají a naopak hodnotí 

rozdíly. Zároveň se však věnuje i přebírání amatérských obsahů profesionálními médii. 

Druhý pohled práce se zaměřuje na virtuální komunitu sdruženou kolem webu 

samotného. S využitím kvalitativního výzkumu a analýzy diskurzu se práce zaměřuje na 

hledání vnitřních mechanismů a principů fungování virtuální komunity, odhaluje její 

zjevné i skryté projevy i způsob vytváření pozice jejích členů v rámci kyberprostoru.  

 

 

 



   

 

Abstract 

 

This thesis attempts to contribute to the general recognition of the phenomenon 

known as active audience that is generated by technical possibilities of contemporary 

digitalized media world collectively known as the era of Web 2.0. In this respect, the 

thesis follows the specific aspects, which accompany the transition from traditional 

ways of communication and methods of spreading information in the new and 

constantly evolving world of cyberspace. The thesis is based on the current general 

principles and theories, which are applied and compared in a relevant form at the Fan 

community site Slavistickenoviny.cz.  

 

The thesis follows two main directions. The first one focuses on the Web site as 

a product of citizen journalism. It deals with a comparison of the efforts of its authors 

with professional media outcomes. It also observes the rules, that are taken from the 

media and on the contrary evaluates differences. At the same time, the thesis deals with 

professional media taking over the amateur content. The second main aim focuses on a 

virtual community formed around the web itself. With application of qualitative 

research and discourse analyses, the thesis focuses on the search of internal mechanisms 

and the principles of the virtual community functioning. It reveals its overt and covert 

manifestations and the ways of creating the position of its members in the range of 

cyberspace.   
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Úvod 

Tato práce bude sledovat několik cílů v poznání a analýze fenoménu 

fanouškovských webů, procesu tvorby jeho obsahů a komunity, kterou na sebe váže.  

Její primární snahou je na konkrétním příkladu představit online svět amatérského 

zpravodajského webu a na něj navázané komunity uživatelů, jejich společenské projevy, 

specifický diskurz a pravidla. Konkrétně se jedná o server Slávistické noviny
1
, který je 

určen primárně příznivcům fotbalového klubu SK Slavia Praha.  

 

Vybrán byl z několika důvodů. Jeden z nich je má vlastní angažovanost. V tomto 

prostředí se aktivně pohybuji již několik let a není mi proto cizí.  I proto si troufám říci, 

že mohu jeho pozadí lépe odkrýt, coby aka-fanoušek, který spojuje pohled  

výzkumníka, který objekt svého zájmu analyzuje s kritickým odstupem, ale současně i 

aktivního člena fandomu,
2
 který pozoruje dění z bezprostřední blízkosti se znalostí 

terénu.
3
  

 

Dalším důvodem je samotný princip webu a jeho komunity, který propojuje 

redakční činnost jeho správců fungující na bázi občanské žurnalistiky s vytvářenými 

mediálními obsahy registrovaných uživatelů (píšících své postřehy a komentáře), které 

často textovými propletenci a odkazy, které umožňuje digitální forma, dospívají do 

formy obsahů vytvářených principem kolektivní inteligence.  

 

 Dalším ze zkoumaných jevů, které fungování webu podněcuje je vzájemné 

propojování komunikace redakce a čtenářů, jak v projevu redaktorů diskutující 

s ostatními uživateli, tak naopak vlastních autorských článků uživatelů, kteří se zapojují 

do tvorby obsahů v žurnalistickém smyslu slova.  

 

 

                                                 
1 Slávistické noviny či ve zkrácené formě jen SN 

2 Hnutí příznivců – sdružení fanoušků, lidí se společným zájmem.  

3 JENKINS, H.  Textual poachers: television fans and participatory culture. New York : Routledge. 1992. ISBN 0-

415-90572-9. 343s., s.4 
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Svým charakterem bude práce rozdělena na dvě části. První bude zaměřena na 

SN z pohledu fenoménu občanské žurnalistiky. Skombinuje teoretické poznatky 

současných mediálních studií s konkrétními projevy a prvky na SN.  Zaměří se hlavně 

na popis konkrétní práce amatérského – občanského redaktora SN s využitím ukázek 

jeho práce a porovnání s výstupy placeného profesionála. Zároveň se bude snažit 

poukázat na vzájemnou provázanost dnešního mediálního světa, zejména v on-line 

podobě.   

 

V další části se práce zaměří na samotnou komunitu uživatelů a čtenářů 

fanouškovského webu. S využitím kvalitativního výzkumu se pokusí hledat vnitřní 

mechanismy fungování komunity, její sociální vztahy a statusy. Snahou bude odhalit 

záměry, motivace a uspokojení uživatelů a na konkrétních ukázkách dokumentovat 

jejich chování, vyjadřování a obrazně řečeno život v dané komunitě. Práce chce 

vysledovat její vnitřní schémata, hierarchii uživatelů, vzájemné vazby a mechanismy 

fungování i názorové střety včetně používaného diskurzu. Pokusí se zodpovědět na 

otázku, co vlastně pro členy komunity jejich angažmá znamená, co jim přináší a jak je 

ovlivňuje. Co o sobě vědomě či nevědomě dávají najevo a jak utvářejí svůj virtuální 

obraz.  

 

K tomuto zkoumání poslouží zejména analýza dotazníkového šetření, které bude 

provedeno mezi uživateli webu SN. Ta má svým zaměřením dva hlavní záměry. Prvním 

je doplňková reflexe činnosti webu SN v pozici produktu občanské žurnalistiky. Názory 

a hodnocení samotných čtenářů v tomto případě poslouží jako jedno z vodítek ke 

komplexnímu hodnocení práce redakce webu a úrovně a kvality mediálních výstupů 

SN.  

 

Druhým a hlavním záměrem tohoto šetření je analýza a hodnocení komunity 

uživatelů (čtenářů), kterou SN svou činností a fungováním sdružují. Z tohoto důvodu je 

dotazníkový výzkum koncipován jakožto částečně kvantitativní (k alespoň hrubému 

nástinu vzorku populace, která tvoří tento okruh uživatelů). Pro samotnou práci a 

hodnocení komunity však bude stěžejní zejména kvalitativní část výzkumu, která má za 

cíl odhalit systém vazeb v rámci komunity, motivace návštěv, hodnoty spojené s touto 
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komunitou a rovněž způsob vytváření virtuální reality na webu SN a fungování jedinců 

v rámci komunity.     

 

Zároveň se bude práce věnovat prolínání obou světů. Což je dáno jednak 

samotnou účastí redaktorů coby členů komunity a naopak možností uživatelů podílet se 

na redakčním obsahu. Každý čtenář totiž může sepsat článek, který, pokud projde 

nastavenými kritérii vhodnosti ke zveřejnění, pak redakce publikuje na webu. Práce 

chce proto za pomoci teoretických konceptů ukázat a popsat, jak vznikají a čím se v 

tomto smyslu překrývají obsahy tohoto webu, co je utváří a formuje a jakých všech 

forem nabývají.      
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Teoretické představení základních pojmů  

 

Před samotným popisem a rozebírání činnosti SN na poli Občanské žurnalistiky 

si nejprve ujasněme základní informace o daném webu a také teoretické koncepty, ze 

kterých budeme v práci vycházet. 

 

Slavistickenoviny.cz – historie webu 

 

Začátky webových stránek Slávistické noviny spadají do roku 1999, kdy vznikly 

původně dvě fanouškovské internetové stránky dvou spolužáků a pozdějších 

spoluzakladatelů Slávistických novin Richiho a jacka.
4
 Nejprve v únoru 1999 založil 

svůj web o Slavii jacko, a vedla ho k tomu jeho slovy: „tragické prezentace Slavie na 

internetu, která trvala ještě několik let.“
5
 Obsahem webu byly základní informace o 

fotbalovém týmu a také vlastní články - úvodníky. Později k nim přibyla, z hlediska 

předmětu mého zájmu (tedy symbiózy občanské žurnalistiky a obsahů vytvářených 

webovou komunitou) důležitá rubrika názory, později přejmenovaná na guestbook, což 

byl jakýsi předstupeň současným diskusí i autorským článkům členů komunity.  

 

V březnu 1999 pak svou verzi webu spustil Richi, který pojal stránky více 

statisticky. Po krátkém soupeření o zájem slávistických příznivců došlo v srpnu 1999 ke 

sloučení obou webů pod názvem Slávistické noviny, a to v době kdy měly dohromady 

denní návštěvnost zhruba 80 lidí.
6
 Redaktorská činnost se nakrátko rozšířila o rozhovory 

s hráči A-týmu, respektive sebrané otázky byly odeslány na marketingové oddělení 

Slavie, které je i s odpověďmi hráčů poslalo zpět. Bohužel pro následné neshody 

v komunikaci zůstalo jen u dvou rozhovorů.  

 

                                                 
4 V rámci SN a celé komunity vystupují redaktoři a registrovaní členové webu nikoli pod občanskými jmény, nýbrž 

přezdívkami (nicky). Ty ne vždy respektují pravidla pravopisu, zejména pokud se týká psaní velkých písmen a 

diakritiky. Přepisuji je tedy v originální podobě.  

5 Historie Slávistických novin, Slavistickenoviny.cz. 24. 12. 2007, cit. dne: 10. 2. 2015, dostupné z: 

http://slavistickenoviny.cz/clanek/4373-historie-slavistickych-novin 

6 Ještě téhož roku pak Slávistické noviny získaly ocenění v internetové anketě Zlatá zmije – skončily na prvním místě 

v rubrice volný čas, zábava a sport.   
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V roce 2000 se redakce rozšířila o jane, jejíž zásluhou se na stránkách začaly 

objevovat původní rozhovory s hráči. Zároveň se výrazně zvýšil počet vlastních zpráv 

na úkor převzatých a také komunita SN se výrazněji zapojovala do vytváření obsahu. 

Zčásti i zásluhou zapojení SN do systému I Like Q
7
 – který spravoval internetové 

peníze, které SN rozdávaly např. za vyrobení slávistického loga pro mobilní telefon, 

sepsání článku atd.  

 

V srpnu 2001 dostal web Slávistické noviny novou (současnou) doménu se 

stejným názvem www.slavistickenoviny.cz a ta přinesla hned několik velmi podstatných 

milníků. (tehdejší podoba Viz Příloha č. 1) Zaprvé při jejím spuštění zafungovalo 

komunitní financování členů SN a podporovatelů. Dále nová podoba a technické 

zajištění stránek výrazně rozšířily možnosti redakčního systému. „Tato změna nám 

přiblížila čtenáře, vzniklo mnoho možností, jak komunikovat s ostatními a vyjadřovat se 

k daným událostem.“
8
  

 

Pod každým článkem totiž byl prostor pro sepsání vlastního komentáře čtenářů, 

psát se dalo i do knihy návštěv a hlavně, přibyla možnost napsat svůj vlastní článek, 

který byl po schválení redaktory zveřejněn. Jednotliví čtenáři se pak mohli registrovat 

pod vlastní přezdívkou (nickem) a později přibyla i verze online chatu a na 2 roky i 

zasílání zpráv na mobilní telefony.
9
 Stránky se rozšířily také obsahově. Články a 

internetové odkazy dostaly vlastní archiv, přibyla fotoalba, download centrum a jiné 

rubriky. Důsledkem toho se v krátkém čase víc než zdvojnásobila návštěvnost na min. 

200 uživatelů denně.  

 

V dalších letech se rozšiřoval informační záběr webu (přibylo rozhovorů, 

redaktoři se začali věnovat i ženskému fotbalu, juniorům a mladším kategoriím 

fotbalistů, přibyly videozáznamy zápasů a fotbalových akcí) Výrazně se rozšířila 

spolupráce s dalšími fanouškovskými spolky či weby a služby pro čtenáře (ankety, 

                                                 
7 Systém skončil v roce 2002 kvůli zavedení Zákona o platebním styku. viz: Krause, T.  I like Q. Root.cz. 13. 12. 

2000. cit dne: 1. 3. 2015. dostupné z: http://www.root.cz/clanky/i-like-q/  

8 Historie Slávistických novin. Slavistickenoviny.cz. 24. 12. 2007. cit. dne: 10. 2. 2015. dostupné z: 

http://slavistickenoviny.cz/clanek/4373-historie-slavistickych-novin 

9 Služba skončila kvůli změně pravidel telefonních operátorů, resp. zpoplatnění, které vedlo ke ztrátě atraktivity.     
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soutěže o ceny, organizované fotbalové zájezdy apod.) Zásadní pro obsah a celé 

směřování webu byly příchody dalších posil v redakčním týmu – na přelomu let 2009 a 

2010 quelhara, a zhruba o dva roky později Alanora a tolsimira. To s sebou přineslo 

celou řadu zásadních a čtenářsky oceňovaných rubrik a pravidelných bilančních článků.  

 

V době největší aktivity redaktorů vznikalo přes 700 článků za rok, tedy 

v průměru dva denně. Spolu s rozrůstáním webu se pochopitelně rozšiřovala i základna 

příznivců, čemuž pomohla mimo jiné silná medializace SN v souvislosti s děním 

v klubu. To bylo patrné zejména v letech 2001, 2004 a 2006, kdy se SN dostalo velké 

pozornosti kvůli aféře s pokřikem smrt Spartě, což řešila nejen disciplinární komise 

fotbalového svazu, ale ve velkém také tuzemská hlavní média.  

 

V současnosti mají SN zaregistrováno na 5000 uživatelů, kteří od spuštění 

současného webu v roce 2001 sepsali přes 200 000 komentářů pod články. 

Neregistrovaných čtenářů je, však ještě více o čemž svědčí statistiky návštěvnosti, které 

se v letošním roce blíží milionu přístupů měsíčně.
10

  Na SN píše 22 aktivních autorů, 

kteří se od roku 2001 spolu s občasnými tvůrci zasloužili o sepsání téměř 7300 článků.
11

 

Současná technická podoba webu funguje od roku 2009 a kromě samotného webového 

rozhraní zahrnuje i rozšíření o sociální služby Facebook a Twitter. (viz příloha č. 2)   

 

SN se také jakožto specifický projekt fanouškovské kultury dočkaly zařazení 

mezi archivované materiály Archivu Národního muzea, které zaznamenává některé 

jejich články a zvažuje i uchovávání záznamů diskuzí. Slovy jeho archiváře V. 

Scheinosta v tomto případě jde o: „Zachycení fenoménu fandovství nejen oficiálními 

klubovými nebo svazovými materiály, ale i z fanouškovského pohledu, jinak by to zase 

byla mezera v dokumentaci.“
12

 

  

                                                 
10 Počet přístupů zaznamenává veškerou sumu kliknutí na web, která lidé provedli v určitém úseku  

viz: Statistiky Slávistických novin. Slavistckenoviny.cz. cit. dne: 8. 9. 2014. dostupné z: 

http://www.slavistickenoviny.cz/modules.php?name=Statistics&op=Stats  

11 tamtéž 

12 SN v archivu Národního muzea. Slavistickenoviny.cz. 19. 8. 2008. cit. dne: 10. 2. 2015. dostupné z: 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/4790-sn-v-archivu-narodniho-muzea- 
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Občanská žurnalistika 

 

Jak už bylo řečeno, cílem práce je popsat fungování webu SN a všech uživatelů, 

kteří se kolem něj sdružují z více úhlů pohledu – v souladu se současnými mediálními 

teoriemi. Zásadním konceptem, se kterým bude pracovat první část práce, je občanská 

žurnalistika (citizen journalism).
13

 Ta je definována jako současná zpravodajská a 

publicistická činnost, ve které obsahy vytvářejí běžní lidé – tedy neplacení, neškolení a 

neprofesionální žurnalisté. Občanská žurnalistika funguje jako alternativa 

k zpravodajskému podání konvenčních médií zejména v oblasti okrajových témat, 

lokálního zpravodajství, či zájmových činností.  

 

Tvůrci zpráv mohou být individuální osoby, skupiny občanů nebo například 

neziskové organizace – podstatou je u všech absence finanční motivace pro tvorbu či 

alespoň její posun na žebříčku priorit směrem dolů. Ta nabývá nejrůznějších forem – od 

nejčastějších blogů a provozování webových stránek, až po vysílání v rámci 

komunitních rozhlasových a televizních stanic nebo vydávání novin.
14

 Zvláštní význam 

ale získává občanská žurnalistika při výjimečných situacích (živelní a jiné katastrofy, 

nehody, havárie, teroristické útoky apod.), v nichž díky novým technologiím může 

zprostředkovat informaci dříve než profesionálně organizovaná média a zastupuje tak 

jejich roli.  

  

                                                 
13 Pojem občanská žurnalistika (citizen journalism) má v angličtině několik ekvivalentů (grass-roots journalism, 

participatory journalism), které vyjadřují stejný či podobný smysl.  Naopak proti nim se vymezuje termín někdy také 

překládaný jako občanská  žurnalistika (civic journalism, public journalism), který je ale tvořen profesionálními 

novináři pro běžné publikum a jde o jakýsi pokus o zreformování systému profesionálních médií. viz: GLASSER, T. 

L. The idea of public journalism. New York : Guilford Press, 1999. xxxiii. 229 s., s. 177  

14 ROČKOVÁ, D. Občanská žurnalistika a komunitní média: Teoretické předpoklady a praktické uplatnění občanů 

ve veřejném mediálním prostoru. Praha, 2013. 144 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 

věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Lenka 

Vochocová, s. 14 
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Předzvěst občanské žurnalistiky  

Občanská žurnalistika v současném pojetí se objevuje v terminologii mediálních 

výzkumníků na počátku 21. století – což souvisí s nástupem nových technologií a tzv. 

nových médií. D. Gilmor ale naproti tomu poukazuje na základní princip občanské 

žurnalistiky, který má mnohem starší kořeny a de facto tu byl mnohem dříve – tedy 

někdo bez patřičného vyškolení a praxe podal zprávu o události dostupnými prostředky 

své doby.
15

 Ilustruje to například na prvních vydavatelích pamfletů, letáků a novin jako 

byl Thomas Paine či Benjamin Franklin ve Spojených státech 18. století, kteří se díky 

tisku svých publikací dostali do všeobecného povědomí a nejvyšších pater společnosti.  

 

Následující „zlatá éra“ tisku, zhruba od konce 19. do poloviny 20. století sice 

prvek občanské žurnalistiky zatlačila nasazením profesionálního aparátu výroby novin, 

přesto nechala prostor čtenářům v rubrikách typu dopisy redakci, názory čtenářů a 

podobně. Vlastní autorství pak bylo zatlačeno do podoby nízkonákladových zájmových 

novin a časopisů, lokálních zpravodajů či samizdatu.
16

  

 

Průlom v produkci novin i ve změnách autorství přišel na konci 20. století 

s rozvojem osobních počítačů. Nejprve nástupem takzvaných DPT programů, které 

umožňovaly sestavení novin pro komerční i nekomerční účely. Daleko významnější 

změnou však bylo spuštění internetu a rozšiřování možností jeho reálného užití na konci 

90. let. Byl to internet, který dal teoreticky každému uživateli možnost publikovat své 

myšlenky. Nástup takzvaných chytrých přístrojů pak navíc definitivně osvobodil tvůrce 

od závislosti na času a prostoru. „Internet nejenže lidi spojil, ale přiměl je extrémně 

spolupracovat a vytvářet obsahy.  Jeho obsahotvorná podstata, zejména pak 

v kombinaci s novými technologiemi jako je digitální fotoaparát, kamera, mobilní 

přístroje a bezdrátový systém přenosu, vyústily v hotovou explozi kreativního 

přístupu.“ 
17

  

                                                 
15 GILMOR, D. We the media: Grasroots journalism by the people, for the people [online].  

Sebastopol (California) : O'Reilly Media, 2006. s. 1-4. cit. dne: 8. 9. 2014. dostupné z : 

http://oreilly.com/catalog/wemedia/book/ch01.pdf  

16 tamtéž  

17 tamtéž  
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Technická úroveň Webu (1.0, 2. 0, 3. 0)  

Fenomén občanské žurnalistiky v současném smyslu chápání plně otevřela 

technologická vylepšení, označovaná jako nástup webu 2.0, které tvorbu vlastních 

stránek či příspěvků na jedné straně výrazně zjednodušila a na druhé straně dodala 

uživatelům nové možnosti. Poprvé se tento výraz objevil v roce 2004, když T. O’Reilly 

a zástupci MediaLive International jednali o názvu konference a použili termín Web 2.0. 

Snažili se tím vymezit nové možnosti interaktivního webu ve srovnání s jeho základní 

podobou, která se vyznačovala pouhým překlápěným obsahů do digitální podoby, 

vyžadovala složitější přístupy (vyšší nároky na tvůrce obsahů) a v neposlední řadě měla 

jednoduchou grafickou podobu.
18

 

 

U Webu 2.0 jsou mechanismy uživatelsky přístupnější a zároveň přinášejí daleko 

rozsáhlejší možnosti. Informace a obsahy se šíří způsobem „mnozí k mnohým“ (many 

to many), tedy způsobem, v kterém se do vytváření a konzumace obsahů zapojují 

aktivní uživatelé. V této fázi se objevují blogy, videoservery, komunitní weby, ale také 

produkty kolektivní inteligence typu Wikipedia apod.   

 

S další generací technických zařízení, zejména s rozvojem tzv. chytrých přístrojů 

začínají někteří autoři hovořit o Webu 3.0. Prvně ho takto pojmenoval T. Berners-Lee, 

který ho zároveň označil pojmem sémantický web. Tvrdí, že se ujímá funkce přibližně 

v roce 2010 a odlišuje se od Webu 2.0 tím, že je snadno čitelný nejen lidským okem, ale 

i strojově. Toho lze dosáhnout využitím tzv. mikroformátů.
19

  

 

Podle N. Spivacka a jeho časové osy by pak přibližně mezi roky 2020-30 měla 

přijít další generace s označením Web 4.0.
20

 (viz Příloha č. 3) 

 

                                                 
18 Marvanová,  E. WEB 2.0, knihovna 2.0, knihovníci 2.0, WEB 3.0 a jak dál?. Informačné technológie a knižnice. 

1/2008. cit. dne: 8. 9. 2014. dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2008/1/web-2.0-knihovna-2.0-knihovnici-2.0-web-

3.0-a-jak-dal.html?page_id=1299  

19 Mikroformáty definují, jak do kódu stránky prostřednictvím HTML zapisovat informace – jako je například adresa, 

kalendář událostí apod. Z webového prohlížeče se tak stává nástroj,  pomocí něhož je možný přenos specifických dat 

ze zdrojového kódu například do externích zařízení (mobilního telefonu apod.). viz: tamtéž  

20 tamtéž  
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Občanská žurnalistika na scéně 

Občanský žurnalismus podle současného chápání definujeme jako svévolné, 

dobrovolné a neprofesionálně podané publikování informací bez nároku na finanční 

prospěch. Zahrnuje v sobě přímá, očitá svědectví podaná bezprostředně z místa události 

(včetně audiovizuální dokumentace), sdílení názorů, komentáře a blogy, zpravodajskou 

činnost v rámci osobních webů, komunitních fór a skupin sociálních sítí  - spojujícím 

prvkem je zejména svět digitálních médií.
21

   

 

Někteří autoři považují za významný milník občanské žurnalistiky prezidentské 

volby v USA v roce 1988, kdy občanští aktivisté - žurnalisté  začali výrazně ovlivňovat 

voliče svými publikovanými názory. Všeobecně se však nástup občanské žurnalistiky 

datuje zhruba o desetiletí později a je podmiňován dvěma faktory – dostupností nových 

médií a silného motivu k jejich využití - podání zprávy. Tedy mimořádné události – 

zejména při živelních katastrofách, válečných konfliktech, sociálních nepokojích a 

podobně.  

 

Mezi první události, které zvyšovaly zapojení občanského žurnalismu, se řadí 

protesty proti zasedání Světové obchodní organizace v roce 1999 v Seattlu, teroristické 

útoky na věže Světového obchodního centra v New Yorku 11. září 2001, katastrofická 

vlně tsunami v jižní Asii z roku 2004, teroristické útoky na londýnské metro v roce 2004 

nebo v neposlední řadě nástup revolučního takzvaného Arabského jara v Egyptě a 

Severní Africe z roku 2012.
22

 Je také symptomatické, že prvky občanského žurnalismu 

– zejména fotografie, videonahrávky či očitá svědectví začaly právě v této době přebírat 

či přímo podporovat hlavní (profesionální) média.  

 

Na tomto principu funguje například sekce americké televize CNN iReport, 

která funguje od roku 2006. Původně tvořila pouze doplněk a rozšíření zpravodajství 

z fotbalového mistrovství světa v Německu, když čtenáři na web posílali své fotografie, 

videa a komentáře. Během dalšího roku upoutala pozornost několika amatérskými 

                                                 
21 ZELIZER, B., STUART, A. Keywords in news and journalism studies. Berkshire, England : Open University 

Press, 2010. 180 s., s. 18 

22 tamtéž  
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materiály (například nahrávku z masakru na universitě ve Virginii.) V současné době 

pak tvoří jakousi alternativní tiskovou agenturu. Přispěvatelé serveru ireport posílají své 

materiály a editoři CNN je po kritickém protřídění zveřejňují.
23

 Podobně v současné 

době pracují i další konkurenční média: ABC má svou sekci i-Caught, Fox uReport, 

MSNBC FirstPerson, britský mediální dům Guardian zase aplikace Guardian Witness.  

 

    V České republice se o podchycení aktivních „žurnalistů amatérů“ snažilo 

několik projektů. Výrazně s nimi pracuje například divize nových médií České televize 

– z poslední doby například při povodních v roce 2013 či výbuchu plynu v Divadelní 

ulici. Česká televize má kromě toho na svém zpravodajském portále i sekci Vaše zprávy, 

kde zveřejňuje amatérsky tvořené krátké články, či komentované fotogalerie, zejména 

z oblasti kultury či volného času.
24

 Na obsahově a kvalitativně vyšší úrovni funguje 

sekce Vaše zprávy serveru Novinky.cz, kde jsou články obsáhlejší a více podobné 

profesionálním výstupům.  Tematicky jim dominuje hlavně kultura, sport či krimi.
25

  

 

Na začátku roku 2015 spustila Televize Prima relaci Divácké zprávy, které sice 

fungují na podobném principu, nicméně v tomto podání se nezaměřují na zpravodajské 

informace a obsahy, ale jde o skečový či zábavný pořad. Navíc příspěvky domácích 

„diváckých reportérů“ jsou často doplňovány podobně laděnými převzatými 

videomateriály ze zahraniční produkce. (Například ze serveru Youtube apod.) 
26

 

 

V oblasti tištěných médií začaly jako první tisknout příspěvky čtenářů deníky 

skupiny Vltava Labe Press. Od roku 2006 se začaly obsahy „čtenářů-

reportérů“ objevovat Pražském deníku, v následujících měsících se projekt rozšířil do 

všech regionálních vydání Deníku. O rok později začala podobně pracovat Mladá fronta 

                                                 
23 Knotková P. Fenomén občanské žurnalistiky - lze ji pevně ovládnout? Marketing journal.cz. 25. 11. 2009. cit dne: 

30. 9. 2014. dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/medialni-scena/fenomen-obcanske-zurnalistiky---lze-ji-pevne-

ovladnout-__s404x5764.html 

24 viz: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/vase-zpravy/ 

25 viz: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/ 

26 viz: http://play.iprima.cz/divacke-zpravy 

http://www.m-journal.cz/cs/medialni-scena/fenomen-obcanske-zurnalistiky---lze-ji-pevne-ovladnout-__s404x5764.html
http://www.m-journal.cz/cs/medialni-scena/fenomen-obcanske-zurnalistiky---lze-ji-pevne-ovladnout-__s404x5764.html
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DNES. 
27

 Zajímavý projekt z roku 2010, který měl zajišťovat regionální zpravodajství 

na principu občanské žurnalistiky byl server Našeadresa.cz, za kterým stála skupina 

PPF. Ten měl spojovat činnost profesionálních redakcí na úrovni okresů, se sítí 

externích komunit autorů. Vycházet měl jak tiskově, tak ve webové alternativě, nicméně 

projekt byl zastaven před spuštěním provozu z důvodu údajné nerentability.
28

  

 

Na bázi občanské žurnalistiky pracuje také server Demagog.cz Funguje od 

začátku roku 2012 jako projekt Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jeho 

obsahy jsou hlavně analytické a komentativní, hlavní náplní je snaha o ověřování 

pravdivosti výroků politiků. Tým tvoří studenti a spolupracovníci univerzity. Částečně 

pracují na bázi zájmového aktivismu, část z nich (externě spolupracující experti) pracují 

za odměnu. Za své aktivity také získal server Demagog.cz několik ocenění. (Cenu 

Googlu za inovativní občanskou on-line žurnalistiku, 3. místo v soutěži Křišťálová lupa 

serveru Lupa.cz a 3. místo v soutěži ReStart Česko, který je projektem nadace Via.)
29

  

 

Aktivní publikum 

 

Mnozí autoři zmiňují vedle možností nových médií a technologií (nebo naopak 

jako jejich odvozeninu) i další rozhodující prvek pro rozvoj občanské žurnalistiky, a sice 

existenci aktivního publika. Henry Jenkins mluví o nové mediální kultuře, jejímž 

principem je participace, a která je v kontrastu ke staršímu chápání divácké mediality 

jakožto pasivní. Teď naopak nastává situace, kdy je na místě mluvit o tvůrcích a 

konzumentech mediálních obsahů ne v oddělených rolích, ale o novém typu účasti na 

komunikaci, kdy jsou tvůrci i konzumenti ve vzájemné interakci podle nových pravidel, 

jež nikdo z nás zatím plně nechápe. 
30

  

                                                 
27BUČEK, S. Občanská žurnalistika, blogy a faktory objektivity, expresivity a persvaze. Olomouc, 2011 346 s. 

Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Katedra bohemistiky. Vedoucí 

práce  Mgr. Vladimír Polách, M.Phil., Ph.D., s. 5 
28 Toman, K. Konec projektu Naše adresa přišel náhle. PPF nevydělala. Aktuálně.cz. 30. 8. 2010, cit dne: 8. 5. 2015. 

dostupné z :http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/konec-projektu-nase-adresa-prisel-nahle-ppf-

nevydelala/r~i:article:675892/ 

29 TYNUSKA A. Od Diváckých zpráv k Demagogu, Mediální proroci 18. 4. 2014. cit dne: 8. 5. 2015. dostupné 

z: http://medialniproroci.blogspot.cz/2014/04/od-divackych-zprav-k-demagogu.html 

30 JENKINS, H. Convergence Culture : where old and new media collide. New York : New York University Press, 

2006. ISBN 978-0-8147-4295-2. 351 s., s. 3 

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/konec-projektu-nase-adresa-prisel-nahle-ppf-nevydelala/r~i:article:675892/
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/konec-projektu-nase-adresa-prisel-nahle-ppf-nevydelala/r~i:article:675892/
http://medialniproroci.blogspot.cz/2014/04/od-divackych-zprav-k-demagogu.html
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Každý se v tomto prostředí může stát autorem, informátorem nebo 

prostředníkem, který informaci šíří – jinými slovy profesionální novinář je nahrazen 

amatérem či skupinou amatérů.  S. Bowman a Ch. Willis tuto praxi nazývají participační 

žurnalistikou, ve které občan či skupina sehrává aktivní roli v procesu sbírání zpráv, 

reportáží, analyzování a šíření informací, se záměrem poskytnout nezávislé, spolehlivé a 

relevantní informace, které jsou živným prvkem demokracie.
31

 Participační žurnalistika 

se pak vymezuje a jaksi z podstaty staví právě proti tradiční profesionální žurnalistice.
 

Profesionální novináři se totiž podle nich dostali do situace, kdy „jejich hegemonii 

strážců bran (gatekeeperů) nenarušila konkurence ani samotná nová technologie, ale 

samo publikum, kterému sloužili.“
32

  

 

Pro J. Rosena přichází ke slovu občanská žurnalistika ve chvíli, „kdy se lidé, 

dříve známí jako diváci, chopí dostupných nástrojů, aby informovali někoho dalšího.“
33

 

Kromě výjimečných situací a témat, kdy přichází občanská žurnalistika nejčastěji ke 

slovu, se uplatňuje zejména v podobě osobní angažovanosti a zájmu o určitá témata, 

zpravidla s menším okruhem cílového publika. V některých případech ale projekty 

občanské žurnalistiky úspěšně bojují i o hlavní mediální témata s profesionálními médii. 

Podle S. Bowmana a Ch. Willise: „díky své intimnější povaze přitahují legie čtenářů. 

Podle soudobých výzkumů lidé navíc kladou stále větší důvěru v on-line a navíc v nich 

hledají stále rozmanitější zpravodajské zdroje a perspektivy.“
34

  

 

Přesto se většina teoretiků po prvotní vlně okouzlení občanskou žurnalistikou 

domnívá, že její místo bude do budoucna spíše coby alternativa či prostor zájmových 

aktivit a nikoliv konkurence tradičnímu zpravodajství v jeho smyslu informování o 

„podstatném“ dění. Takto ji definují na příklad S. Allan a E. Thorsten, podle kterých 

souvisí budoucnost občanské žurnalistiky s vytvářením zájmových komunit kolem 

                                                 
31 BOWMAN, S., WILLIS, Ch. We Media: How audiences are shaping the future of news and information.[online], 

The Media Center at The American Press Institute, 65 s., s. 9 

32 tamtéž, s. 7 

33 ROSEN, J. A Most Useful Definition of Citizen Journalism. Pressthink, 14. 7. 2008, cit. dne: 10. 9. 2014, 

dostupné z: http://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/pressthink/2008/07/14/a_most_useful_d.html 

34 BOWMAN, S., WILLIS, Ch. We Media: How audiences are shaping the future of news and information.[online], 

The Media Center at The American Press Institute, 65 s., s. 48  
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zpráv, často tam, kde již zájmové komunity existují.
35

 Podobné místo jí obzvláště 

v prostředí českého mediálního trhu, vzhledem k jeho objemu a možnostem, přisuzuje 

F. Rožánek: „Jestliže s nedostatkem kvalitních lidí a zásadních témat zápasí 

profesionální redakce, s čím asi tak může přijít občanská žurnalistika? Sporadické 

kauzy patří do kategorie výjimek potvrzujících pravidlo.“
36

  

  

                                                 
35 ALLAN, S., THORSEN, E. Citizen journalism: global perspectives.. překl. Chvátím, I. 1. vydání. New York: Peter 

Lang, 2009. 277 s., s. 255-264   

36 ROŽÁNEK, F. Iluze občanské žurnalistiky : Novinařina v podání běžných občanů je chiméra z idealistických 

salónních diskusí. mediář.cz. 25. 10. 2011, cit. 8. 9. 2014, dostupné z: http://www.mediar.cz/iluze-obcanske-

zurnalistiky/ 
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Slávistické noviny jako produkt občanské žurnalistiky  

 

Princip fandovství a sdružování lidí se zájmem o stejné téma - fotbalový klub 

platí v případě SN beze zbytku. Jejich založení naplňuje výše zmíněné definice 

občanské žurnalistiky a aktivního publika ve stylu – několik členů společenské skupiny 

(příznivci fotbalového klubu S. K. Slavia Praha) se rozhodne informovat její další 

příznivce. Výchozí motivací je jednak potřeba ukázat veřejně produkty své kreativity, 

využít a prozkoumat možnosti nového rozvíjejícího se média a zejména přispět ku 

prospěchu širší komunity, které má společný zájem.  

 

Dva zakládající členové SN Richi a jacko začali od roku 1999 v prostředí 

rozvíjejícího se internetu nabízet fanouškům Slavie informace - nejprve hlavně 

přebírané z oficiálních médií a pouze utříděné na nové platformě. Podobně své motivace 

k práci pro SN popisují i další redaktoři, kteří časem přibývali, např. Alanor v práci pro 

SN vidí: „hlavně seberealizaci při prezentování vlastních myšlenek a názorů. tolsimir 

zase zdůrazňuje vazby na ostatní fanoušky: „Přináší mi především to, co jsem od ní 

očekával, tedy větší propojení se Slavií obecně, ale především také dobrý pocit z toho, že 

něco dělám pro početnou slávistickou komunitu. Největší odměnou pro mě je, když mám 

za to, že moje práce někomu něco přináší a padá na úrodnou půdu.“
37

  

 

Základní princip SN se nemění, postupem času se ale zásadně proměnila jejich 

forma z „pouhého“ shromaždiště převzatých informací se staly emancipovaným 

médiem s převahou původní produkce a obsahu, které se následně od čistě zpravodajské 

funkce posouvá víc k analytickému, komentářovému a názorovému zaměření, což 

komentuje například členka redakce jane: „Dřív pro mě byla mnohem vetší motivace 

přinášet nové a aktuální informace, byl to super pocit mít něco jako první. Teď už je to 

spis jen taková setrvačnost, spíš jsem třeba ráda, že je u nás prostor k relativně 

normální diskuzi.“
38

 

 

                                                 
37 z osobní konverzace s redaktory 

38 taktéž 
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 Zároveň SN přirozeně reflektují množící se okruh čtenářů a příslušníků jejich 

navázané komunity. Tento proces je patrný z popisu osobních motivací dalších 

redaktorů. Pro dalšího redaktora, quelhar, je to: „Radost z toho, že píšu o něčem, co mě 

baví a co je mým koníčkem. A taky dobry pocit, že můžu byt nějakým způsobem 

prospěšný komunitě. Samozřejmě mě potěší, když někdo napíše, že se mu daný článek 

líbí nebo že si mé práce váží. 

 

Ve zpravodajském pojetí se koncept občanské žurnalistiky na SN projevuje šíři 

informací o dění v klubu (případně souvisejících tématech). Místo zde má i to, co je pro 

hlavní domácí zpravodajská média na okraji zájmu či až za ním.  Ta informují zpravidla 

jen o hlavních událostech ze života klubu – zápasech, výsledcích, osobnostech, 

finančních záležitostech a podobně.  

 

Jejich záběr v podobě zájmu o hráče, detailnějším informování o zákulisí klubu i 

o jeho fanoušcích se sice rozšiřuje (i pod vlivem trendu bulvarizace médií)
39

 nicméně 

přesto nepovažují za mediálně atraktivní řadu témat, na která se SN zaměřují – 

například ženský fotbal, mládežnické kategorie, fanouškovské zájmy atd. Pokud se 

těmto kategoriím určitá média věnují, tak zpravidla jen výsekově – tedy jen jedné 

z nich. Hlavní média je pak zařazují jen při výjimečně atraktivních událostech.    

 

SN se oproti tomu pravidelně a pečlivě věnují kromě hlavního A-týmu mužů i 

rezervnímu tým juniorů (dříve B-týmu), a dalším mladším kategoriím hráčů, ženské 

kopané, ale také fanouškům (jejich organizacím, besedám, projektům a „pohledu na 

věc“), historii klubu, hráčů případně výjimečných zápasů či událostí, statistikám a 

analýzám, soutěžím a podobně. Celou řadu samostatných obsahů nebo rozšíření 

standardních článků tvoří fotografie, audionahrávky a videozáznamy.  

 

Tyto materiály se v poslední době ze samotného webu SN přesouvají na 

doprovodné služby SN Facebook a Twitter. Ty navíc činnost webu doplňují o další, jiné 

                                                 
39 Snaha o větší „příběhovost“ obsahů, přiblížení aktérů běžnému čtenáři / divákovi i větší důraz na záležitosti a 

informace, které s fotbalem, potažmo sportem vůbec nesouvisí atp.  
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typy obsahů. U Twitteru je to zejména „zpravodajské pokrytí“ převážně aktuálními, 

rychlými informaci k příhodným tématům (zápasy, tiskové konference apod.) Facebook 

je pak více multimediálním rozšířením obsahů webu SN, který technicky nahradil jeho 

starší fungování, dodává navíc další prostor pro komentáře a poznámky ze strany 

redakce i příznivců.     

 

Celkový posun od zpravodajského cíle směrem k analytickému a 

komentativnímu pohledu je v průběhu fungování SN celkem zásadní. Formují ho jednak 

možnosti redakce a jejích členů, ale i vlivy okolního mediálního prostředí. Od svého 

založení chtěly být SN střediskem informací a více zpravodajským médiem, jež by 

suplovalo roli jiných médií i samotného klubu v rovině komunikace, protože jejich 

činnost podle názoru tvůrců SN nebyla ani v jednom případě na odpovídající úrovni.  

 

Snahu o první podání informací a „soutěžení“ s ostatními informačními zdroji 

shodně potvrzují starší redaktoři; Richi: „Když jsem byl mladší, jezdil jsem na Slavii 

každou chvíli, fotil výstavbu stadionu, neustále hltal každé info a hned ho předával 

fanouškům.“
40

  Podobně Jane:  „Dřív jsem byla v mnohem větším kontaktu se 

sportovním ředitelem, ať to byl Říčka, Jinoch nebo Šrámek, a také jsem mela od nich 

aktuální informace. Dnes jsou SN hlavně místem k diskuzi.“
41

  

 

Postupný posun od více zpravodajského pokrytí k více komentativnímu nastával 

přirozeně s ohledem na několik faktorů. Zaprvé větší konkurenci v prostředí webových 

médií, kdy SN jakožto unikátní informační zdroj do jistě míry ztrácely svou výlučnost. 

Podobné informace začaly nově či ve větší míře nabízet nová internetová média či 

internetové odnože klasických médií (například shromažďovaly informace a statistiky o 

všech týmech fotbalové ligy, poskytovaly online přenosy utkání apod. (např. iSport, 

efotbal).  

 

Vedle toho se objevila pro SN konkurence přímo z řad fanouškovských projektů 

                                                 
40 z osobní konverzace s redaktory 

41 taktéž 
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na základě elektronických médií. Stejně tak se podstatně zviditelnila a zkvalitnila 

komunikace oficiálního klubového webu. Svůj podíl navíc má i osobní životní situace 

jednotlivých redaktorů, kteří během posunu od studentských let do pracovního procesu 

redukovali penzum práce pro SN.  

 

Současná podoba tedy prezentuje kombinaci žurnalistických postupů tam, kde to 

nese opodstatnění (shrnutí jednotlivých zápasů, reportáže z méně atraktivních či hůře 

dostupných zápasů v přípravě, zápasů mladších kategorií, rozhovorů a pod), kterou 

oproti tomu doplňují texty diskusního a komentativního charakteru (statistické 

polemiky, články hodnotící jednotlivé hráče a výsledky, různé ankety a podobně). 

Dalším a významným aspektem je totiž na SN vždy přesah redakčních článků směrem 

ke komunitě uživatelů webu a prolínání jejich textů s komentáři čtenářů.  

 

Celkovou proměnu komentoval služebně nejstarší redaktor (a zakládající člen) 

SN Richi: SN se změnily hodně. Je to ale o času a navíc v současné době se šíří 

informace rychle a vše je dostupné. Dřív lidi hltali informace z tréninků, různé 

rozhovory, spekulace apod… Ale to ještě oficiální web nebyl na takové úrovni. Teď se o 

běžném chodu klubu dočtou vše potřebné tam, kde správně mají, takže i proto jsme 

museli změnit zaměření, více se na to dívat jiným pohledem, pohledem fanoušků
42

. 

Podobně quelhar hodnotí dnešní funkci webu slovy: „Myslím si, že SN jsou originální 

pravě v tom spojeni objektivní novinařiny (fakta, rozhovory aj.) s osobními pohledy 

fanoušků. Neznám žádný jiny web, který by mel takto široký záběr.“
43 

  

                                                 
42 z osobní konverzace s redaktory 

43 taktéž 
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Redakce Slávistických novin 

 

Většinu obsahu a mediální produkce pro web obstarává jeho redakční tým. Ten 

má v současnosti 6 stálých členů, jednu ženu a 5 mužů. Tvoří ho jane, Richi, Alanor, 

quelhar a tolsimir. (V minulosti mezi významné opory redakce patřili také 

spoluzakladatel SN jacko či dlouholetý redaktor tkutnik.)
44

 Všichni redaktoři začínali 

jako spontánně píšící dobrovolníci. Až na Richiho (jakožto spoluzakladatele) do redakce 

postoupili na základě dlouhodobého členství v komunitě SN v pozici aktivitních 

diskutérů. Vyjma jane nemá nikdo z nich žurnalisticky zaměřené vzdělání, trénink či 

profesionální zkušenost.  

 

Dle civilního povolání je v redakci matematik, biolog, student práv či bankovní 

manažer. jane je v redakci výjimkou, vystudovala Marketing a PR a posléze Mediální 

studia na FSV UK a má také pracovní zkušenosti z Deníku Impuls a časopisu Gól. 

V současné době v médiích nepracuje. Nicméně psaní pro SN a začlenění do jejich 

redakce této profesionální kariéře předcházelo.  

 

Práce pro redakci SN je činnost nevýdělečná (tím splňující rozměr občanské 

žurnalistiky), byť web SN sám určité peníze vydělává z poskytnutého prostoru pro 

reklamu. Ty se obratem vrací na provozní náklady
45

 či jiné redakční účely. Žádné 

pravidelné platby ve formě platu ani odměn ze strany klubu redaktoři SN nedostávají. 

Teze o financování redaktorů fotbalovým klubem či jinými zájmovými skupinami, které 

se občas objevují v diskusích registrovaných uživatelů, se nezakládají na pravdě. 
46

  

 

Redaktoři se průběžně starají o obsah stránek, aktuálnost informací, statistik a 

tabulek a zejména zpravodajskou náplň webu. Ta zahrnuje široký rejstřík výstupů 

                                                 
44 Při práci se jmény či přezdívkami redaktorů, stejně jako členů komunity používám původní interpunkci, tedy 

převzatou ze zaregistrované podoby na SN.  

45 Hosting a správa webu, placení domény, atd.   

46 Klub, resp. společnost SK Slavia Praha - fotbal a. s. poskytuje organizační  a informační podporu, hmotnou 

odměnou je pouze vstup na domácí zápasy, resp. přístup do novinářského prostoru. Toto ale nepovažuji za mzdu či 

formu finanční odměny za odvedenou práci a tudíž není v rozporu s duchem občanské žurnalistiky. Stranou práce pro 

SN je i činnost dvou redaktorů spojená s klubem, a sice Richi působí jako vedoucí družstva juniorek a Jane pracuje 

v prodejně suvenýrů. Odměny z této činnosti však rovněž nelze brát jako formu úhrady za redaktorskou činnost.   



   

 

22 

  

(obsahů), který se postupem času co do stylu i techniky zpracování přiblížil k podobě 

profesionálních (online) médií či výstupů z oficiální prezentace klubu z dílny placených 

profesionálů. Jinými slovy redakce webu se za několik let činnost vypracovala na 

úroveň sice amatérského žurnalismu, nicméně s jasně danými standardy a subjektivně 

vnímanou kvalitou.  

 

Podle drtivé většiny návštěvníků je srovnatelná či převyšující práci profesionálů. 

Z dotazování mezi uživateli webu vyplynulo, že víc jak 52 % čtenářů hodnotí kvalitu 

článků jako vyšší než v profesionálních médiích, 39 % pak jako srovnatelnou, pouze 

5 % čtenářů je opačného názoru, tedy že úroveň článků je nižší než v profesionálních 

médiích (4 % dotazovaných kvalitu nekomentovala.)
47

  

 

Běžnou agendu – aktuální informace a rutinní zpravodajství zpracovávají všichni 

redaktoři (nejčastěji reportáže ze zápasů, zprávy z tiskových konferencí, rozhovory 

apod.). Hierarchický systém profesionálních médií zde neexistuje – jejich činnost a 

součinnost vyplývá z možností a volného času redaktorů. Stejně tak podle svého 

uvážení reagují na aktuální témata svými komentáři či fejetony. Vedle toho má však 

každý své pole působnosti ve formě pravidelných rubrik či tematických okruhů.  

 

 Podle tohoto klíče se tak v současnosti obsahy SN rozdělují na 41 aktivních 

rubrik.
48

, přičemž řada dalších rubrik v průběhu doby zanikla. Nejčastěji v důsledku 

toho, že oproti ostatním médiím již nepřinášely přidanou hodnotu jako v době vzniku. 

Dalším častým důvodem je také technicko-organizační složitost (například v případě 

online rozhovorů s hráči) či omezení činnosti z pohledu časových možností redaktorů.  

  

                                                 
47 Všechna touto formou uváděná data pochází z výsledků dotazníkového šetření, dále v práci proto nebudou uváděna 

samostatnými odkazy. 

48 viz: Statistiky Slávistických novin. Slavistckenoviny.cz. cit. dne: 8. 9. 2014. dostupné z: 

http://www.slavistickenoviny.cz/modules.php?name=Statistics 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eslavistickenoviny%2Ecz%2Fmodules%2Ephp%3Fname%3DStatistics
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Richi  

Je zakladatelem a nejdéle fungujícím členem redakce SN. Jeho kariéra 

amatérského novináře spojená s webem SN tak trvá přes 15 let. Zpočátku byl spolu 

s druhým zakládajícím členem jackem autorem všech obsahů webu. Postupem času tak 

jak se rozšiřovaly redakční možnosti i aktivita komunity kolem SN se jeho činnost 

stahuje do pozadí. Podle svých slov dříve pracoval pro SN prakticky nonstop: „Když 

jsem byl mladší, jezdil jsem na Slavii každou chvíli, fotil výstavbu stadionu, neustále 

hltal každé info a hned ho předával fanouškům… to teď už fakt nemám čas.“
49

  

 

V současné době se věnuje prakticky výlučně ženské kopané a jejím oddílům, se 

kterými dlouhodobě spolupracuje, v současnosti i ve funkci vedoucího družstva 

juniorek. (viz Příloha č. 4) Běžnou redakční činnost už zpracovává spíše ve 

výjimečných případech a týdně se webu věnuje v řádu několika hodin, což souvisí 

hlavně s úbytkem volného času v osobním životě. Ale i s pokročilou organizací redakce 

SN, které takovýto přístup umožňuje: „Je to dítě, které vyrostlo a už si žije vlastním 

životem (vlastní redaktoři), takže už jen dohlížím a aktivitu nechávám na mladších.“
50

  

 

Čtenáři ho oceňují hlavně jako spoluautora celého projektu a duchovního tvůrce 

webu, který má u nich díky tomu velký kredit. Slovy uživatele r209vltava: „Richi - 

zakladatel a legenda SN“.  Čtenáři, kteří jej uvádějí jako svého oblíbeného redaktora 

mu ale připisují body i za nastavenou kvalitu článků Knajpar: „Sice už není aktivní, ale 

články měly úroveň.“ a pochopitelně také přínos k popularizaci ženského fotbalu, 

například slovy Tomiga: „Richi je pozitivní blázen s našima holkama.“
51

 

  

                                                 
49 z osobní konverzace s redaktory 

50 taktéž  

51 Pokud není uvedeno jinak, citace uživatelů komunity pocházejí z výsledků dotazníkového šetření, dále v práci 

proto neuvádím odkazem každý jednotlivý citát 
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jane 

 Je služebně druhou nejstarší členkou redakce, pro SN píše 15 let a stejně jako 

Richi byla u takřka všech klíčových okamžiků v historii webu. Pokud jde o 

redaktorskou specializaci, vyznačuje se poměrně širokým záběrem. V současnosti píše 

hlavně o mladších fotbalových kategoriích v klubu (juniorka, dorostenecké kategorie 

apod.) o kterých si udržuje přehled. Oporou v její práci jí přitom jsou a vždy byly dobré 

vztahy s příslušnými zaměstnanci klubu (trenéři, sportovní manažeři a pod.). Z tohoto 

důvodu jsou její další velkou agendou také rozhovory, které povětšinou zpracovává 

aktuálně po jednotlivých zápasech (s jejich aktéry), ale i dlouhodobě připravované 

obsáhlé rozhovory s trenéry, manažery či členy vedení klubu při zvláštních 

příležitostech – zpravidla před a po sezoně atp. 

 

 Během let působení ve SN také věnovala několika dnes už zaniklým, ale svého 

času populárním rubrikám. Mezi ně patřilo například sledování a informování o 

slávistických hráčích, kteří přestoupili do zahraničních klubů, či hostují (forma 

dočasného přestupu) v rámci domácích soutěží. (viz Příloha č. 5) Podobně psala 

medailonky nadějných hráčů z mladších kategorií. Tyto rubriky však postupem doby 

zanikly částečně z časových důvodů, ale částečně z nenaplnění předpokládaného 

účinku, což jane komentuje slovy: „Nicméně jsem zjistila, že to moc nemá smysl, hráči 

na hostováních už se v 99% do Slavie nevrátili, talenti se v dospělém fotbale, s výjimkou 

snad Pázlera neprosadili.“
52

 V tomto směru však dnes na její činnost příležitostně 

navazují čtenáři webu, kteří v podobném duchu publikují své autorské souhrny.  

 

V hodnocení čtenářů je vyzdvihovanou devizou jane kromě informačního 

přínosu zajímavých informací a názorů z klubu „z první ruky“ i věcné a výstižné podání 

a vnímaná neutralita. Například uživatel buri ji hodnotí jako: „nejvíce objektivní 

redaktorku,“ rovněž podle čtenáře s přezdívkou Kornovo: „Nepíše moc často, ale když 

už, většinou to stojí za to a má to hlavu a patu.“   

  

                                                 
52 z osobní konverzace s redaktory 
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quelhar   

Pro SN píše přibližně 5 let, poté co se z aktivního čtenáře a občasného autora 

článků stal stálým redaktorem a v podstatě hlavním statistikem a analytikem webu. Jeho 

vlastními slovy: „Měl jsem pocit, že by mě bavilo mít nějakou pravidelnou rubriku“
53

 

Touto rubrikou je jednak pravidelné „Statistické okénko“ – tedy jakýsi pravidelný 

souhrn informací k právě hranému kolu první fotbalové ligy, který spojuje aktuální 

informace s různými historickými statistikami a komentuje je. (viz Příloha č. 6)  

 

Stejně tak zpracovává i výsledky mladších kategorií týmů klubu – pod hlavičkou 

„Výsledky mládeže“ Analyticko-statistické články pak pravidelně publikuje před a po 

sezóně, případně v jejím zimním přerušení a k podobným vhodným příležitostem.
54

 

Rovněž spravuje soutěž pro registrované uživatele Předsezónní tipovačka, kde čtenáři 

odhadují výsledky ligy a stará se o aktualizaci většiny výsledkových tabulek, které web 

zveřejňuje a spravuje twitterovou komunikaci SN.  

 

Celkové penzum jeho práce pro redakci SN vyžaduje odhadem 10 hodin týdně., 

přičemž nad rámec vlastního psaní jde ještě udržování podkladů ke článkům. K tomu 

slouží vlastní databáze, kterou si quelhar vede a aktualizuje. Zahrnuje detailní informace 

o zápasech počínaje sezónou 07/08, u starších ročníků pak stručnější informace o vývoji 

bodových zisků týmů od sezony 95/96. 

 

V hodnocení čtenářů je v současnosti suverénně nejpopulárnějším redaktorem. 

Jako svého největšího favorita ho uvedlo téměř 48 % čtenářů (135 z 283).
55

  Oceňují na 

něm kromě velmi dobré práce se statistikami i čtivost jeho elaborátů a často také 

nestrannost a styl podání informací, kdy namísto subjektivního či emotivního pohledu 

argumentuje věcnými fakty. Například uživatel Ontko jej hodnotí slovy: „Zdá se 

nejobjektivnější a také umí nejlépe formulovat názory a dávat fakta do souvislostí.“ 

                                                 
53 z osobní konverzace s redaktory 

54 viz např. Srovnání trenérů pohledem statistik. Slavistickenoviny.cz. 4. 6. 2014, cit dne: 8. 5. 2015, dostupné z: 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7426-srovnani-treneru-pohledem-statistik 

55 283 respondentů vybíralo svého nejoblíbenějšího redaktora a zdůvodňovalo proč, pokud jmenovali dvě či více 

jmen, byla započítána všechna, při časté odpovědi typu „nemám nejoblíbenějšího“ nikomu, ve výsledku tak pořadí 

bylo: 1. quelhar (135), 2. Alanor (22), 3. jane (12), 4. Richi (8), 5. tolsimir (7)    

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7426-srovnani-treneru-pohledem-statistik
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Podobně facin: „Je nejobjektivnější a má snahu spojovat, ne rozdělovat,“ či pajuch, 

který jej preferuje: „Kvůli názorům, stylu psaní, tolerantnímu a smířlivému 

vystupování“ 

 

Alanor  

Coby redaktor funguje na SN přes 2 roky, když jako běžný (registrovaný) 

uživatel zareagoval na výzvu redakce hledající nové členy. Často dochází na zápasy a 

píše z nich souhrnné reportáže, stejně tak zpracovává rozhovory s hráči. Kromě toho ale 

publikuje i řadu názorových článků. Jeho hlavní rubrikou je pravidelné hodnocení 

výkonnosti hráčů a jednotlivých týmů – po jednotlivých odehraných kolech soutěže i 

v rámci měsíce, půlsezóny, celého ročníku atd.  

 

Tyto články píše Alanor podle v zásadě ustáleného modelu sportovních 

žurnalistů – obsahují krátký komentář k výkonům jednotlivých hráčů i týmu, 

zhodnocení projevu a jednotlivé oznámkování hráčů na stupnici 1-10 (10 nejlepší). (viz 

Příloha č. 7) Sepsání takového článku vyžaduje osobní účast na utkání či sledování 

přenosu, vlastní práce pro web pak zabere autorovi několik hodin týdně.  

 

Alanor má mezi příznivci webu velmi specifickou a kontroverzní pozici. 

V anketě oblíbenosti redaktorů skončil druhý, nicméně řada čtenářů se vůči němu 

zároveň vyjadřuje kriticky. Důvodem obojího je sama podstata jeho rubrik, tedy 

posuzování kvality či výkonu jednotlivých hráčů. Se svými hodnoceními tak Alanor 

často vstupuje do polemik s diskutujícími čtenáři a přirozená rozdílnost názorů 

vyvolává řadu negativních reakcí.  

 

Například čtenář likeno1other jeho články považuje za: „zcela zbytečné, 

subjektivní s nulovou vypovídající hodnotou.“ Ambivalentní postoj k němu má 

například i dartagnan: „V diskuzích si s ním rozumím nejvíc. Paradoxně je imho 

nejhorším novinářem z redakce, je v článcích nejvíce zaujatý, osobní a chvílemi až 

bulvární.“ Na druhou stranu řada čtenářů jeho články obhajuje, mimo jiné i právě 

z důvodu potenciální „nevděčnosti“ jeho práce. Například birkin oceňuje, že se „nebojí 
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vyjádřit i vyhraněnější hodnocení, podobně Eramies obdivuje: „odvahu, s jakou se 

zhostil rubriky ´Hodnocení slávistů´ a reakcí nespokojenců na jeho hodnocení.“ 

 

Sám Alanor reakce lidí chápe v rovině rozdílných názorů, přičemž si uvědomuje, 

že chodí s „kůží na trh“, což na druhou stranu také podotýkají a obhajují čtenáři v rámci 

diskuze prakticky u každého jeho článku. Redaktor proto oceňuje, že většina jeho 

kritiků zachovává tuto úroveň poctivé a věcné diskuze: „Komunitu na SN vnímám 

pozitivně, je to asi ta hlavní věc, kterou se SN v dobrém smyslu vymykají zvyklostem 

české sportovní žurnalistiky. Lehce mne jen překvapily a zklamaly někdy až osobně 

útočné reakce lidí, kteří zastávají jiný názor, ale stále jich je výrazně méně než jinde.“
56

 

  

tolsimir 

Spolu s Alanorem je nejnovějším členem redakce, pro SN pracuje necelé tři 

roky, když se z pozice diskutujícího čtenáře posunul do aktivnější role. Podle jeho slov 

ho k tomu přivedl „především zájem o Slavii jako takovou, touha se podílet na něčem, 

co s ní souvisí. Záliba v psaní byl pak už jen takový bonus.“
57

  

 

V redakci se zaměřuje kromě reportáží ze samotných zápasů také na pravidelné 

úvodníky k jednotlivým ligovým utkáním, což zabere několik hodin práce v rámci 

týdne. Samotné úvodníky jsou v podstatě tradičním formátem SN, které tolsimir po 

svém nástupu do redakce převzal po odchodu starších redaktorů (naposledy tkutnika). 

Co se týče jejich obsahu, kombinuje v textech faktické údaje (podrobnosti k zápasům, 

informace o možných sestavách apod.) s poněkud volnějším fejetonovým duchem. (viz 

Příloha č. 8)  

 

Právě volnější styl a názorovou žurnalistiku na jeho práci oceňují i čtenáři. 

Například Tomigo hodnotí, že tolsimir: „je se svým zápasovým preview neotřelý.“ Podle 

birkina pak jeho úvodníky: „umí navnadit (i když je to momentálně těžší než v dobách 

                                                 
56 z osobní konverzace s redaktory 

57 taktéž 
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nedávných) na nadcházející utkání.“  

 

Další autoři  

Vedle stálých redaktorů se na obsahu webu formou autorských článků ve značné 

míře podílejí i sami čtenáři – registrovaní uživatelé webu. V dotazníkovém šetření se 

k publikování alespoň jednoho samostatného článku přihlásilo 39 čtenářů (necelých 14 

% v rámci dotazníku). Mnozí z nich pak svými články přispívají pravidelně, byť nejsou 

členy redakce. Řada čtenářů takto například podává reportáže z fotbalových zájezdů či 

zahraničních (pro redakci nedostupných) utkání v přípravě. Vznikají různé analýzy a 

komentáře dění ve Slavii, medailony hráčů různých kategorií apod. Čtenáři se také tímto 

způsobem de facto ujali některých zaniklých rubrik (například již zmíněných přehledů o 

činnosti bývalých hráčů Slavie či hráčů na hostováních).  

 

Výjimečné byly v tomto směru například příspěvky čtenáře kuczika, který se 

zaměřoval na analýzy klíčových okamžiků jednotlivých zápasů, tedy podobný servis, 

s jakým pracují profesionální média (například při animacích gólových situací či 

metodě „elektronické tužky“).
58

 Uživatel kuczik si na tuto aktivitu troufnul zejména 

s ohledem na zkušenosti, které v tomto směru získal jakožto bývalý profesionální 

fotbalista. Jeho rozbory a celá rubrika byla u čtenářů dosti oceňovaná, avšak v současné 

době už je minulostí, neboť sám kuczik se přestal dění na webu SN aktivně účastnit a 

odborně zdatné následovníky nenašel. 

   

  

                                                 
58 viz např: Rozbor inkasované branky s Brnem. Slavistickenoviny.cz. 20. 3. 2007. cit dne: 10. 5. 2015, dostupné z: 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/3877-rozbor-inkasovane-branky-s-brnem 
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Etika a pravidla práce SN    

 

Jednotliví autoři fungují v rámci redakce jako samostatné jednotky. Na bázi 

dobrovolnosti a volnočasových aktivit přirozeně jakékoliv redakční schéma 

z klasických médií není namístě. Přesto však redakce má zavedena určitá pravidla jak, 

kdy a co psát (zveřejňovat), případně kde jsou meze mezi jednotlivými žánry a přístupy 

ve smyslu redakční práce a fanouškovského pohledu. V tomto duchu tedy můžeme 

hovořit o částečném převzetí profesionálního přístupu k žurnalistice, a to včetně jeho 

etických aspektů. Tím SN odsouvají či částečně překonávají zásadní slabinu občanské 

žurnalistiky, kterou někteří autoři označují přímo za její odvrácenou tvář – totiž zastření 

objektivity, nezjistitelnost a neověřitelnost informací, které jsou předkládány, a tím 

pádem volné pole pro manipulující snahy či ovlivňování veřejného mínění.   

 

Etika v občanské žurnalistice 

Profesionální média problém s ohrožením své objektivity odvracejí dodržováním 

pravidel, neboli svou věrohodnou existenci legitimizují přijetím norem novinářské 

(mediální) etiky. „Tyto normy pak regulují jako soubor návodů jednání profesionálů a 

jsou základem pro kontrolu kvality výsledků jejich činnosti.“
59

 V praxi denní práce 

získávají podobu etických kodexů, které vymezují podmínky práce žurnalistů a jejich 

dodržování je hlídáno a garantováno hierarchickou strukturou příslušného média.  

 

Etický kodex novináře, který v našich podmínkách stanovuje Syndikát novinářů 

České republiky (podle mezinárodně uznávaných norem a vzorů), zdůrazňuje zejména: 

Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace, požadavky na profesionalitu 

v žurnalistice. (tj. zejména vyloučit možný střet zájmu, zaujatost či zneužití pozice 

novináře jakožto osoby ovlivňující veřejné mínění). Přičemž kodex zdůrazňuje, že 

důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií.
60

      

 

                                                 
59 REIFOVÁ, I. a kol., Slovník mediální komunikace, 1. vyd. Praha : Portál, 2004. 327 s., s. 55 

60 Etický kodex novináře dle Syndikátu novinářů ČR, aktualizovaný  k 25. 11. 1999., cit. dne: 1. 12. 2014, dostupný 

na: http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/ 

 

http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.syndikat-novinaru.cz%2Fetika%2Fkodex%2F
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S nástupem nové žurnalistiky, spojené s příchodem chytrých technologií a webu 

2.0 se ale pravidla psaní a publikování výrazně změnila. A to jak pro profesionální 

novináře, tak zejména pro nastupující skupinu neorganizovaných a spontánních autorů – 

občanských žurnalistů.  

 

S. Ward proto s nástupem občanské žurnalistiky (a pojetí novinářské práce 

v prostředí nových médií vůbec) zmiňuje, že stará pravidla se musí změnit a přizpůsobit 

nárokům v odlišném prostředí. Tvrdí, že dnešní doba nemůže fungovat se staletými 

pravidly a potřebuje novou etiku a redefinici vztahů a práce žurnalistů. „Většina 

principů žurnalistiky vznikla v pozdním 19. století. Takové principy mediální praxe a 

etiky tak těžko mohou fungovat pro současnou (okamžitou a stále online) formu 

žurnalistiky, tvořenou kombinací profesionalismu a amatérského přístupu.“
61

  

 

Stará pravidla se těžko uplatňují profesionálním médiím – např. v soutěži o 

rychlost podání a interaktivitu vyvstává zásadní problém s ověřováním zdrojů. Totéž 

s požadavky na autenticitu sdělení, tj. doprovázení informací audiovizuálními prvky. 

Profesionální média se s tím podle S. Warda musí vypořádat s využitím svých 

hierarchických struktur a vícestupňového, či kolektivního rozhodování. Samostatní 

(občanští) žurnalisté, ale stará pravidla nemusí respektovat vůbec, protože systém je 

k tomu nenutí. Jako zásadní totiž vidí problém anonymity nové žurnalistiky, která 

jakékoliv snahy o vytvoření systému pravidel a jeho rozšíření ztěžuje
62

  

 

Podobně hovoří i Jessica Robertsová a Linda Steinerová, když zmiňují pokusy, 

které se snažily obdobu etického kodexu pro novou žurnalistiku vytvořit – například 

Bloggerův etický kodex serveru Cyberjournalist.net z roku 2003 nebo obdobnou 

„příručku“ Martina Kuhna z roku 2007.
63

 Všechny tyto pokusy ale ve svobodném 

publikačním prostředí internetu (pokud není regulováno například poskytovatelem či 

                                                 
61 Ward, S. J.A. Digital Media Ethics. Center for Journalism Ethics : University of Wisconsin. cit. dne: 1. 12. 2014. 

dostupné z : http://ethics.journalism.wisc.edu/resources/digital-media-ethics/ 

62 tamtéž 

63 ROBBERTS, J., STEINER, L., Ethics of Citizen Journalism Sites in Digital ethics : research and practice. 

Massanari : New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford, Wien, 2012. ISBN 978-1-433-11895-1 

233 s., s. 80-99  

http://ethics.journalism.wisc.edu/resources/digital-media-ethics/
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správcem serveru – blogu) končí na dobrovolném zapojení do jejich dodržování. 

Občanský žurnalista povětšinou podává čistě svůj pohled na věc, který prosazuje bez 

zásahů či kontroly jiných osob a je korigován pouze žebříčkem svých hodnot.  

 

Zpravidla není školen v postupech klasických médií, tudíž není vázán ani 

příslušnými pracovními pravidly a etickými principy, které mají ze zásady dodržovat 

profesionální média. A i pokud jimi prošel, či má povědomí o etice médií, jako 

občanský žurnalista není nucen ji jakkoli dodržovat. Jeho práce totiž není zaštítěna 

kreditem a důvěryhodností nadřazeného média, ale jen a pouze kreditem vlastní značky 

– jména novináře (v online světě nadto značně anonymním).   

 

Občanská žurnalistika tudíž oproti tradičním (profesionálním) médiím daleko víc 

přenáší analytické těžiště na stranu čtenáře (konzumenta médií). V tomto smyslu na něj 

klade vysoké nároky co do kritičnosti a uvědomění si tohoto stavu.  Právě proto 

například J. Bardoel a M. Deuze vidí tuto slabinu občanské žurnalistiky jako důvod, 

proč má zůstat i v budoucnu polem pro méně významná témata a kvůli kterému nemůže 

nikdy plně převzít či nahradit práci profesionální žurnalistiky. Není totiž v možnostech 

konzumentů médií být zároveň sám sobě gatekeeperem
64

 – tedy v záplavě informací 

digitálního světa najít a vybrat podstatné informace.
65

  

 

Autoři proto přiznávají životaschopnost a právo na existenci občanské 

žurnalistice právě v okrajových tématech a formách typu blogu, názorových či 

zájmových webů apod. (mezi které SN patří). Ty představují v tomto kritickém přístupu 

pro své konzumenty ulehčení a na druhou stranu snáze obhájí a prosadí přínos občanské 

žurnalistiky. Občané (konzumenti) sice jsou a budou příměji a aktivněji hledat 

informace v oblastech, o kterých mají dobrý přehled, ale dál se budou spoléhat na 

pomoc tradičních zprostředkovatelů v oblastech, které jsou jim vzdálenější.
66

  

                                                 
64 Gatekeeper – držitel pozic v rámci mediálních organizací, který rozhoduje o výběru témat a událostí, které budou 

zpracovány ny mediální obsahy. Podle teorie sociálního psychologa Kurta Lewina. viz: REIFOVÁ, I. a kol., Slovník 

mediální komunikace, 1. vyd. Praha : Portál, 2004. 327 s., s. 70  

65 BARDOEL, J., DEUZE, M. Network Journalism: Converging Competences of Media Professionals and 

Professionalism. Amsterdam School of Communications Research, 2001. cit. dne: 8. 9. 2014, dostupné 

z: http://jclass.umd.edu/classes/jour698m/BardoelDeuze+NetworkJournalism+2001.pdf  

66 tamtéž    

http://jclass.umd.edu/classes/jour698m/BardoelDeuze+NetworkJournalism+2001.pdf


   

 

32 

  

Etika a interní praxe SN 

Etika a práce redakce SN vychází ze dvou základních premis. Zaprvé, jejich 

vůdčí ideou a důvodem vzniku je náklonnost autorů i čtenářů ke klubu Slavia Praha a 

zadruhé, redaktoři nejsou placenými profesionály, ale aktivními fanoušky se snahou a 

zájmem někoho dalšího informovat. Jako fanouškovský web si tedy SN vědomě nedrží 

striktní – novinářskou objektivitu ve všech typech obsahů. Rozdělují mediální obsahy 

na kategorii zpravodajskou a informativní, kde je na místě objektivita, ověřitelnost a 

relevance a na kategorii publicistickou, názorovou a „fanouškovskou“, kde má naopak 

své místo subjektivita, expresivnost a autenticit.  

 

Dle redaktorů má na SN své právoplatné právo existence obojí přístup vzhledem 

k tomu, že kombinují právě občansky podávané, ale relevantní a nezkreslené sportovní 

zpravodajství s interním pohledem v rámci fanouškovské komunity.  K tomu podotýká 

například tolsimir: „Snažím se o fanouškovsky objektivní pohled. Jinými slovy se 

snažím udržet si určitý nadhled, nesklouznout do přehnané emocionální 

stránky věci, ale na druhou stranu i já jako čtenář fanouškovského webu bych 

ocenil, kdybych od redaktora cítil, že je s klubem a fanoušky na stejné lodi, 

proto se o něco podobného také snažím.“67  

 

Jistou mírou vymezení v tomto smyslu je zařazení článků do jednotlivých rubrik. 

Redakce rozděluje obsahy na ty s objektivní formou (reportáže o zápasech, tiskových 

konferencích, statistiky, rozhovory atd.) a subjektivněji – fanouškovsky pojaté 

komentáře, názory, rozbory a podobně. K tomu podotýká Alanor: „Při hodnocení 

zápasů a výkonů se snažím být maximálně objektivní. Fanouškovský pohled naopak 

upřednostňuji při krátkých zprávách na FB SN, které mají za cíl vyvolat ohlas a 

povědomí o webu.“
68

  

 

Stejný princip dělení potvrzuje i quelhar: „Na SN má zajisté místo obojí, osobně 

se snažím při psaní reportáží o novinářský pohled (do jaké míry dokážu být objektivní, 

                                                 
67 z osobní konverzace s redaktory 

68 taktéž 
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to odhadnout nedokážu), ale občas napíšu článek do rubriky ´Názory´, kde ostatně může 

psát kdokoli, a tam vždy píšu osobni fanouškovský pohled.“
69 

 

U názorových sdělení se v redakci uplatňuje pravidlo volné ruky, tedy redaktoři 

píší sami za sebe, podle svého vidění a uvážení.
70

  V rámci základního paradigmatu 

„objektivního zpravodajství“ se však redakce drží některých společných pravidel, tj. 

snaží se o pravdivé výpovědi, objektivní stanoviska, snahu ověřovat informace 

vícezdrojově a zejména ctí zásadu nedopouštět se prvoplánového přinášení informací. 

Jak tuto hlavní zásadu formuloval Richi: „Nejsme bulvár v tom smyslu, že bychom 

museli udělat nějakou senzaci.“  

 

Na druhou stranu ale v tématech, která k tomu vybízejí, se snaží redaktoři o 

kritický přístup a hodnocení. Citlivá a sporná témata často redakce konzultuje, ve 

výjimečných případech pak oznamuje společná stanoviska, která vznikají kolektivním 

rozhodováním v redakci.
71

 

 

Příkladem citlivých témat ovšem může být často informování o klubu 

samotném. (Zvláště v posledních letech, kdy zažíval těžkou finanční i existenční 

situaci). Fungují například určité „brzdící“ dohody s vedením klubu o nezveřejňování 

citlivých informací a informací, které by mohly klub poškodit, či mu zkomplikovat 

situaci. Případně se na tyto informace uplatňuje časového embargo. (Typickým 

příkladem jsou například informace o nových hráčích, které chce klub koupit. Při 

předčasném zveřejnění jednání totiž hrozí, že se do věci vloží jiné subjekty a cena hráče 

tak vzroste ke škodě klubu – Slavie.)  

 

Dalším úskalím v tomto smyslu je informování a komentování kontroverzních 

kroků a rozhodnutí klubu či jeho aktérů. Díky oboustranným snahám o zachování 

dobrých vztahů a spolupráce na obecné úrovni zde častěji nastupuje střet zájmů. 

                                                 
69 taktéž 

70 V rámci komentářů, či pokud píší redaktoři úvahy v rámci diskuze s ostatními uživateli, pak často zmiňují 

dovysvětlující doušky typu (toto je můj osobní názor, ne stanovisko redakce atp.     

71viz např: Prohlášení redakce SN. Slavistickenoviny.cz. 3. 10. 2011. cit dne: 8. 9. 2014, dostupné z: 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/6314-prohlaseni-redakce-sn 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/6314-prohlaseni-redakce-sn
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Základním postojem redakce však zůstává snaha o pravdivé a přiměřeně kritické 

hodnocení. K tomu podotýká tolsimir: „Nejsme ničím vázáni. Nikdo nám nediktuje, co 

kdy a jak máme napsat. Můžeme si tak dovolit občas zajít za určitou hranu, přinést svůj 

skutečný pohled na věc, což redaktoři na oficiálním webu, kde musí referovat stanoviska 

klubu, jednoduše nemohou. Lidé na SN hledají právě ten fanouškovský nadhled, který v 

sobě často skrývá více než jen syrové informační aktuality.“ 
72

 

 

Na druhé straně však redakce musí počítat i s následky svých názorů, které ve 

slávistickém prostředí silně rezonují jako vůči fanouškům tak vůči klubu, což 

dokumentuje například jane: „Konkrétně se jednalo o můj názorový článek z jara 2010 

o Jarolímovi (tehdejší trenér A-týmu), po kterém mi volal a nazval mě dost nevybíravými 

výrazy… Co se týká kritiky, on člověk musí opatrně. Zejména trenéři jsou ješitní chlapi 

a špatně to snáší, když je člověk kritizuje. Pak když po nich něco chceme, tak je lepší být 

hodný a mít lepší výchozí pozici než do někoho neustále šít. Ty lidi si to pamatujou.“
73 

 

 V celkovém pojetí tedy můžeme říci, že SN se s otázkou etiky v rámci 

žurnalistiky vyrovnávají adopcí určitého schématu etického kodexu klasických médií 

v podobě nastavených redakčních pravidel – tedy jakéhosi virtuálního či nepsaného 

etického a formálního kodexu Slavistických novin.
74

 Ve výjimečných případech se pak 

aplikuje i obdoba rozhodování profesionálních médií, kdy nastupuje redakční porada a 

případně zaujetí společného stanoviska.  

 

Z pohledu fanoušků je charakter textů na SN vnímám jako více novinářský – 

tedy objektivní. V rámci dotazníkového šetření články jako spíše objektivní či 

objektivní hodnotilo 65, respektive 12 procent respondentů. Jako zaujaté čí spíše zaujaté 

je naproti tomu označilo 1,5 respektive 12 % dotazovaných. (viz Příloha č. 9) 

 

                                                 
72 z osobní konverzace s redaktory 

73 z osobní konverzace s redaktory 

74 „Kodex“ v této podobě je virtuální konstrukt, ale vychází z rozhovorů s redaktory.   
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SN a soužití s ostatními médii  

 

Slavistickenoviny se přes 16 let vyvíjejí jako jí svébytný pokus občanské 

žurnalistiky, informační platformy a komunitního serveru. Za tu dobu si mezi 

slávistickými fanoušky vydobyly silnou pozici a staly se nejnavštěvovanějším 

neoficiálním webem (médiem) fotbalové Slavie. Jako významný informační zdroj i 

místo výměny názorů ale vedle samotné komunity příznivců klubu přirozeně zaujaly 

své nezanedbatelné místo i v rámci celého veřejného prostoru a mediálního spektra.  

 

Ze strany klubu, jeho funkcionářů i hráčů jsou SN pravidelně sledovány a 

vyhodnocovány. Na principu akce a reakce mělo toto spojení nesčetněkrát přímou 

souvislost s méně či více důležitými rozhodnutími či postoji k aktuálním otázkám a z 

nich vyplývajícím konsekvencím, ať už ze strany vedení klubu či redakce webu SN.  

 

Stejně tak a s podobnou odezvou, byť zpravidla pouze v mediální a informační 

rovině je SN věnována pozornost ze strany profesionálních médií i jejich alternativ, 

které nabízí zejména současné možnosti elektronických médií. Právě ta totiž dávají 

prostor pro jinou formu zpravodajství, kterou podávají subjekty přímo zainteresované 

v této oblasti. Ty však mohou mít kromě zpravodajského i další zájmy (komerční, 

propagační, atp.). Sem spadají informační servery či tiskoviny z produkce jednotlivých 

sportovních organizací (klubů, svazů, spolků) a spolu s nimi i projekty občanské 

žurnalistiky či blogosféry.  

 

Zájem a směřování těchto nových forem médií je však shodný s těmi tradičními: 

vyvolat ohlas u publika. Právě toto hodnotící kritérium (úspěch u publika a jeho nárůst) 

může podle Milana Šmída i tyto nové alternativy dostat na úroveň klasických masových 

médií. „Každý si může vytvořit svoji webovou stránku, každý se může stát vydavatelem 

periodika. (…) Zda se příslušná webová stránka stane sdělením masové komunikace, 

tedy masovým médiem, rozhoduje však nejen ten, kdo ji vytvořil, nejen obsah, který se 

na ní nachází ale především její uživatelé, příjemci sdělení, kteří si danou webovou 
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stránku vyhledají a pravidelně a v hojném počtu ji navštěvují.“ 
75

 

  

Všechna výše popsaná média, tedy klasická (profesionální) i jejich alternativy 

pak vytvářejí určitý společný mediální ekosystém současnosti. V době rychlosti a 

přístupnosti informací se stávají součástí informačního komplexu, který se obsahově i 

technologicky sbližuje: „z hlediska přípravy, distribuce a vnímání obsahů. Výsledkem 

procesu konvergence médií, který je podmíněn rozvojem technologií, je současný nebo 

následný výskyt stejných mediovaných sdělení v různých technologických formách.“
76

  

 

Výsledkem pak je, že obdobné podání se objevuje v různých typech médií 

současně. K tomu se navíc přidává i volné či doslovné přejímání obsahů, čímž se 

exkluzivita informací ztrácí daleko rychleji než dříve. Tím více to platí v relativně 

anonymním světě internetových a digitálních médií, které mnohdy neztrácejí čas 

etickými principy, jak bylo popsáno v kapitole o etice v občanské žurnalistice.    

 

Pozornost a explicitní vnímání SN ze strany klasických médií i jejich výše 

zmíněných alternativ jako konkurence či partnera a informačního zdroje se přirozeně 

aktivizuje hlavně ve výjimečných a vypjatých situacích. (Kterých shodou okolností 

poslední dění okolo fotbalové Slavie nabídlo víc než dost). Pak není výjimkou, že se 

osoby a obsahy spojené se SN (členové redakce a registrovaní uživatelé a jejich výroky, 

prohlášení či výstupy) stávají živnou půdou pro další média.  

 

Pro zhodnocení vztahů SN s ostatními médii „mediálního ekosystému“ však 

podle mého názoru nejsou rozhodující jejich technologické možnosti a principy ani 

jejich organizace (profesionální, amatérská), nýbrž jejich charakter – tedy zda je jejich 

primárním cílem zpravodajství a přinášení informací nebo mají jiný záměr – podporují 

společné zájmy či vztahy v rámci určité komunity, v našem případě příznivců 

fotbalového klubu. Proto si v rámci analýzy vztahů a vazeb SN s ostatními médii práce 

vymezuje dvě základní kategorie - Zpravodajská média a Fanouškovská.  

                                                 
75 ŠMÍD, M., Je nebo není internet masovým médiem. Louč. 17. 8. 2010. cit dne: 9. 9. 2014, dostupné z: 

http://www.louc.cz/11/2230817.html 

76 REIFOVÁ, I. a kol., Slovník mediální komunikace, 1. vyd. Praha : Portál, 2004. 327 s., s. 111 

http://www.louc.cz/11/2230817.html
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Zpravodajská média 

 

Televize a tištěná média  

 

V českém prostředí se informacím o sportu věnuje většina velkých (celostátních) 

masových médií. Sportovní redakce patří ke standardu u tištěných deníků i televizních 

stanic, méně už u rozhlasu (historicky i statutem veřejnoprávního média je v tomto 

výjimkou ČRo). Čistě sportovní rozhlasové médium v tuzemsku není. Televizní stanice 

se sportovní žurnalistice věnují jak v rámci zpravodajského pokrytí, tak ve 

specializovaných kanálech, mezi které patří veřejně dostupný ČT sport a placené kanály 

NOVA sport (případně zahraniční dostupné eurosport, slovak sport aj.) Program ČT 

sport, tehdy ještě pod názvem ČT4 byl spuštěn 10. února 2006, NOVA sport vysílá od října 

2008 (kdy vznikl přejmenováním kanálu Galaxie sport, který zahájil vysílání v dubnu 

2002).  

 

Ve sféře tištěných médií je z pohledu sportovního (fotbalového) zpravodajství 

daleko vyšší konkurenční prostředí. Sportovní redakce a rubriky (obvykle na zadních 

stranách čísla) mají všechny hlavní deníky a věnují jim dost prostoru, zejména při 

důležitějších akcích např. národních reprezentací. V minulých letech se však tištěné noviny 

musely přizpůsobit nástupu online-médií a jejich vyšší flexibilitě i multimediálním 

možnostem. Podobně jako v jiných oblastech žurnalistiky se to projevuje zejména na 

obsazích článků – v tištěných novinách jsou méně faktické a popisné, ale zaměřují se na 

kontexty, analýzy a komentáře.  

 

Podle D. Köppla pokračují v hledání svého místa na trhu a důvodu existence. „Když 

to zjednoduším, tak od internetu očekáváte rychlé zprávy. Od novin a časopisů pak to, že 

vám oddělí to podstatné od balastu. Tematické servery přinášejí zprávy, ale nedají vám již 

analýzu věcí a kontext. K tomu jsou tištěná média.“77  Ve sportovní oblasti jde především o 

pozápasové rozbory, hodnocení hráčů, rozhovory s aktéry a v dlouhodobějším pohledu 

analýzy situací mužstev či klubů, články založené na statistikách a prognózách a podobně. 

                                                 
77PLCHOVÁ, Z., DOSTÁL, D. Daniel Köppl: Novinám chybí novináři starší generace. E15. 10. 8. 2011. cit. dne: 9. 

9. 2014. dostupné z: http://euro.e15.cz/profit/daniel-koppl-novinam-chybi-novinari-starsi-generace-

862525#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink 

http://euro.e15.cz/profit/daniel-koppl-novinam-chybi-novinari-starsi-generace-862525#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
http://euro.e15.cz/profit/daniel-koppl-novinam-chybi-novinari-starsi-generace-862525#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
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Nadto ještě pod dojmem přenášení témat z bulvární oblasti přibývá článků o samotných 

hráčích, jejich zájmech, životě (trend celebritizace), ale také spekulací (o přestupech, 

konfliktech apod.) 

 

 Hledání náplně a vyrovnávání se s internetovou konkurencí ale vede i 

k ekonomickému modelu, ve kterém tištěné noviny mají své obdoby v internetové verzi a 

stejně tak redakce jsou buď sloučeny do jedné, nebo přidruženy ve vzájemné symbióze, což 

můžeme vidět prakticky u všech hlavních deníků (MF Dnes – idnes.cz, Právo – novinky.cz, 

Deník – denik.cz, Lidové noviny – lidovky.cz, Hospodářské noviny – ihned.cz, Sport-Blesk 

– isport-blesk.cz atd.).  

 

Jediným tištěným deníkem zaměřeným na sport je Deník Sport, který vychází už 

od 3. ledna 1953 (původně s názvem Československý sport) nejdříve dvakrát týdně v 

úterý a sobotu, později třikrát a od r. 1965 šestkrát týdně. V roce 2003 už jako Deník 

Sport v majetku vydavatelství Ringier ČR začal vycházet i v neděli. V současnosti má 

průměrný denní náklad 57 000 kusů. Poněkud pestřejší je situace mezi tištěnými 

sportovními magazíny. Čistě fotbalu se věnují tři tituly, Hattrick (náklad 25 000), Sport 

GÓÓÓL (náklad 23 000) a Pro Football (náklad 19 000) Na konci roku 2013 zanikl 

(přestal vycházet) čtrnáctideník Gól s tradicí sahající až k roku 1968. 78 

 

Internetová média a sport 

 

Jakožto zpravodajský zdroj jsou pro SN největší konkurencí a zároveň 

vzájemným „tržištěm“ informací a obsahů (v rámci konvergence obsahů, postupů a 

sdělení) internetová média a zpravodajské servery. Ty zažívají v 21. století překotný a 

dynamický rozvoj a potají stále víc čtenářů zejména díky možnostem, které elektronická 

média nabízejí – tj. vkládání videí, audionahrávek či fotografických příloh, výraznější 

zapojení diskuzí a podobně. V prostředí českého internetu se zpravodajské servery 

začaly objevovat od poloviny 90. let 20. století – nejprve pouze jako graficky chudé, 

                                                 
78 viz: Seznam českých sportovních magazínů. Magaziny.cz. cit. dne: 11. 9. 2014. dostupné z: 

http://www.magaziny.cz/casopisy/?q=sport 
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překlápěné verze tištěných médií. Prvním průkopníkem byl na jaře 1995 časopis Mladý 

svět, přelomový byl ale hlavně rok 1996. Tehdy se na web dostaly například Lidové 

noviny či Svobodné slovo.  

 

Od roku 1996 funguje také vyhledávač Seznam, který o dva roky později spustil 

svou zpravodajskou službu novinky.cz. Po počátečním zájmu sice po čase ztrácel 

návštěvnost, nicméně situace se zásadním způsobem změnila v roce 2003, kdy Seznam 

vstoupil do spolupráce s deníkem Právo. Díky této fúzi je v současnosti dvojkou mezi 

domácími zpravodajskými servery. Nejnavštěvovanějším je portál iDnes.cz, který 

funguje od roku 1998. iDnes.cz má v roce 2014 průměrný počet návštěv za měsíc 

zhruba 770 milionů, novinky.cz průměrně 300 milionů, třetí aktuálně.cz necelých 100 

milionů. Podle počtu reálných uživatelů jsou první dvě místa takřka vyrovnaná, mírně 

vede iDnes s průměrem necelých 4,5 milionu reálných uživatelů měsíčně, novinky mají 

zhruba o 4,3 milionů.
79

  

 

Mezi sportovními zpravodajskými servery panuje oproti tištěným médiím daleko 

větší pestrost. To je dáno především ekonomikou provozu, vzhledem k tomu, že 

provozovat sportovní server je nepoměrně snadnější. Jak už bylo popsáno výše na 

příkladu SN, může takovýto server fungovat v neziskovém režimu, tedy financovat svůj 

provoz čistě z reklamy a vydělat na sebe sám.  

 

Co do čtenosti a návštěvnosti ovšem znovu vedou servery, za kterými stojí 

aparáty klasických médií, ať už mají samostatnou či společnou redakci. (viz Příloha 

č. 10) Nejčtenějším serverem i díky provázanosti s vyhledávačem Seznam je sportovní 

podsekce portálu Novinky.cz, s vlastní doménou Sport.cz. Na druhém místě je sportovní 

oddíl konkurenčního iDnesu.cz. Pozici až třetího nejvyhledávanějšího serveru drží 

portál iSport.cz, který od roku 2002 funguje jako internetová verze tištěného Deníku 

Sport.  

 

                                                 
79 viz: Statistika návštěvnosti sportovních serverů. Kurzy.cz. cit. dne: 11. 9. 2014. dostupné z: 

http://www.kurzy.cz/netmonitor/sport#detail 
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Důvodem je částečně obsahová politika serveru, respektive jeho provozovatele 

(Ringier ČR), která má zároveň zajistit prodejnost tištěné verze. iSport tak často uvádí 

pouze torza článků (celé články přidává až s několikadenním odstupem) a zejména 

aktuality. Řadu článků (zejména původní rozhovory, analýzy, rozbory atd.) pak vydává 

výhradně tiskem.  

 

K vyhledávaným webům patří i internetové servery sportovních redakcí 

televizních stanic, zejména České televize a TV Nova (NOVA sport). Pro různé sporty 

pak existuje celá řada profesionálních či amatérsky řízených médií. Mezi výraznější 

samostatné internetové projekty, které se věnují fotbalu, patří zejména efotbal.cz 

společnosti Mediaboard, která zároveň vydává časopis Hattrick a provozuje 

stejnojmenný web, eurofotbal.cz provozovaný společností LiveSport Media Ltd. Ten 

jakožto zahraniční formát se věnuje především této agendě.  

 

SN a soužití se zpravodajskými médii 

 

Předchozí řádky a kapitoly popsaly z několika úhlů pohledu, vývoj, kterým 

zpravodajská média v minulosti procházela a který v současnosti stále trvá. V rámci 

tohoto vývoje se proměňuje forma samotných médií, jejich obsah a zdroje, ale i 

publikum. Tištěná média ustupují od aktuálnosti a hledají cestu v rozšířeném obsahu, 

komentářích a hledání kontextu. Naproti tomu nová média prohlubují původní poslání 

médií novin ve smyslu podávání čerstvých a aktuálních informací. Odtud se nese ve 

většině jazyků i původní označení prvního masového média, tedy tisku „Noviny“.  

 

Angela Phillipsová poukazuje na stále platné pravidlo:  Informace, jakkoli 

důležitá, se nestane zprávou, dokud se nedostane k nějaké třetí straně.
80

 Proto je 

rychlost procesu předání důležitým faktorem v modelu, kdy zpráva tvoří z pohledu 

medií produkt, kterým uspokojují zákazníka – čtenáře. V soudobém stavu práce 

digitalizovaných a digitálních médií se celá transformace odehrává v dříve 

                                                 
80LEE-WRIGHT, P., PHILLIPS, A., WITSCHGE, T. Changing Journalism (Communication and Society). Routledge 

: NY, 2012. ISBN 978041557955, 174 s., s.  81  
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nepředstavitelné rychlosti. U velkých a zásadních událostí se první zprávy dostávají do 

médií v rámci minut, a během několika dalších minut se lavinovým efektem 

prostřednictvím dalších médií šíří po celém světě.  
81

   

 

Jak ale upozorňuje R. G. Picard, v souboji o rychlost současných médií se stejně 

zásadně zkracuje životnost dané informace. „Jakmile je zpráva předána, rychle ztrácí 

na své hodnotě.“ 
82

 Proto, aby médium udrželo čtenářovu pozornost či opakovaný 

zájem, je třeba původní informaci buď obohatit a rozvíjet nebo rychle dodat informaci 

novou. Dle Phillipsové tak: „po prvním zásahu publikum chce vědět víc, případně si 

žádá jinou verzi toho, co už slyšelo předtím. Proto jsou stále populární pondělní 

sportovní stránky, i když jen přežvýkají zprávy, které už všichni vědí od soboty.“ 
83

  

 

Média tedy musí hledat nové zdroje pro nové informace, a v případě digitálních 

médií alespoň stávající informace nově upravit. To je dáno jednak nutnou revizí textu po 

předchozím rychlém podání, ale jednak právě snahou o znovu-upoutání čtenáře. 

Využívají k tomu technické možnosti (zejména připojení audiovizuálních materiálů, ale 

i přidáním diskuze k článkům, které pak téma samy rozvíjejí) ale i doplňování obsahu 

s využitím dalších dostupných zdrojů.  

 

Vedle tradičních novinářských zdrojů (tiskové agentury, převzaté zprávy a 

vlastní materiály) se tedy dostávají do jejich zájmu i snadno dostupné obsahy 

z elektronických médií. Ty navíc vedle zpravodajsky aktuálních informací poskytují 

materiály i pro názorovou a komentativní žurnalistiku, kterou lze vyplnit obsah 

v informačně hluchých obdobích (okurkové sezoně). 

  

                                                 
81 tamtéž 

82PICARD, R. G. Historical trends and patterns in media economics. in ALBARRAN, A.B., CHAN-OLMSTED, S. 

M., WIRTH, M.O. Handbook of media management and economics. Mahwah : NJ, 2006, s. 23  

83 LEE-WRIGHT, P., PHILLIPS, A., WITSCHGE, T. Changing Journalism (Communication and Society). 

Routledge : NY, 2012. ISBN 978041557955, 174 s., s.  81  
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Export obsahů ze SN   

 

Za dobu své existence se pro sportovní novináře staly klubové oficiální i 

neoficiální weby dobře známým a dostupným nalezištěm informací. SN z tohoto 

pohledu zájem ostatních médií opakovaně potvrzují. Nejčastěji z jejich obsahů čerpají i 

z výše popsaných důvodů internetová média, ať už amatérská či profesionální, jako 

citovaný zdroj se ale objevují i v tištěných médiích. Rozhlasové a televizní stanice je 

využívají méně často, nicméně jejich zpravodajské servery (tn.nova.cz/ či 

www.ceskatelevize.cz/) se jim rovněž věnují podobně jako ostatní média na webu 

 

Pohled samotných redaktorů SN na zájem ze strany ostatních médií je dvojí.  

Pochopitelně jej vidí zejména jako potvrzení a uznání své existence, zvýšení své 

prestiže webu a tím pádem i jeho čtenosti. Na druhé straně ale vnímají i rizika spojená 

s desinterpretací podávaného obsahu nebo možné negativní publicity například při 

využití (či zneužití) kontroverzních výroků např. v rámci diskuse na webu. Zkušenosti 

takto získané v minulosti na druhou stranu mají na paměti členové redakce i při 

zveřejňování citlivých informací. K tomu podotýká zakládající člen redakce Richi: „Mě 

osobně to potěší, že nás sledují a zajímají… i z toho důvodu si musíme dát pozor, co 

píšeme, abychom někomu neublížili.“
84   

  

Přejímání obsahu z původní produkce má několik podob. Tou první je klasické 

převzetí informace, kterou SN přinesou jako původní či exkluzivní. V rámci pravidel 

novinářské práce, která ve většině případů média ctí pak uvedou SN jako původní zdroj. 

Nejčastěji jsou to výsledky a komentáře aktérů méně atraktivních zápasů (například 

v přípravě či v mládežnických a ženských kategoriích), a pak informace a zejména 

rozhovory získané redaktory, které jsou dostatečně atraktivní i pro hlavní média.  

 

Ty z pochopitelných důvodů vycházejí hlavně z rozhovorů a se členy vedení, 

zaměstnanců či příznivců klubu. Příkladem je třeba převzatý článek, o nastavení odměn 

                                                 
84 z osobní konverzace s redaktory 

http://tn.nova.cz/
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funkcionářů Slavie z roku 2012
85

, nebo rozhovor s (tehdy) novým majitelem Slavie 

Alešem Řebíčkem z roku 2011.
86

  

 

 Zájem ostatních médií o informace ze SN pochopitelně graduje s rostoucí 

atraktivitou dané zprávy pro širokou veřejnost. Tím spíše v zásadních momentech a 

změnách, které se klubu týkají. Příkladem takového obsahu, který ale ještě nepřesahuje 

rámec běžné situace, kdy ostatní média využívají SN jako svého zdroje je třeba 

angažování nepopulárního trenéra Františka Straky z podzimu roku 2011, který 

provázely protesty fanoušků. V té době tak například rozhovor s ostrou kritikou na jeho 

osobu bývalého trenéra Pavla Řeháka pro SN převzala řada médií. (viz Příloha č. 11) 
87

   

 

Dalším příkladem využití SN pro tvorbu článků v ostatních médiích je využití 

jejich diskusního potenciálu a komunity registrovaných uživatelů. Často na tomto 

principu pracují hlavně internetové servery, ale nevyhýbají se mu ani ostatní média. 

V konkrétní podobě je pak jejich mediální obsah (článek) obohacen o občanský či 

fanouškovský prvek tím, že se k doložení textu použije několik citátů, tedy výroků 

převzatých ze SN. Jejich autoři jsou buď redaktoři webu, nebo daleko častěji 

                                                 
85 viz: Slavia nadělovala platy: Kusý 100 tisíc, bratr Řebíčka 120. sport.aktualne.centrum.cz. 4. 12. 2012. cit dne: 3. 

5. 2015, dostupné z: http://sport.aktualne.cz/slavia-nadelovala-platy-kusy-100-tisic-bratr-rebicka-

120/r~a0f5e9623e3711e29b90002590604f2e/ 

100 tisíc měsíčně pro Kusého? Platy funkcionářů Slavie jsou daleko vyšší.  iSport.cz. 4. 12. 2012. cit dne: 3. 5. 2015. 

dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-gambrinus-liga-rocnik-12-13/134264/100-tisic-mesicne-pro-kuseho-

platy-funkcionaru-slavie-jsou-daleko-vyssi.html  

Slavia zveřejnila platy: exmanažer pardubického hokeje má 100 tisíc.  iDNES.cz. 6. 12. 2012. cit dne: 3. 5. 2015. 

dostupné z: http://hokej.idnes.cz/zbynek-kusy-manazer-hokej-plat-dzx-/hokej.aspx?c=A121206_1863498_pardubice-

zpravy_mt 

86 Spolumajitel Řebíček: Do Slavie jsem vložil desítky milionů korun. tyden.cz. 28. 6. 2011. cit dne: 3. 5. 2015. 

dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/sport/fotbal/gambrinus-liga/spolumajitel-rebicek-do-slavie-jsem-vlozil-

desitky-milionu-korun_205752.html#.VVR7J47tlfg 

Posily budou, slibuje Řebíček. Sport. 29. 6. 2011. s. 5  

Řebíček: Slavie už mě stála miliony. Lidové noviny. 29. 6. 2011. s. 6 :  

87 viz: Slávista Řehák: Ze Straky, té lidské nuly, se mi chce zvracet! tn.cz. 5. 10. 2011. cit dne: 3. 5. 2015. dostupné z: 

http://sport.tn.nova.cz/clanek/sport/fotbal/gambrinus-liga/slavista-rehak-ze-straky-te-lidske-nuly-se-mi-chce-

zvracet.html 

NOVÁČEK, O. Bývalý asistent Slavie: Straka je lidská nula. ct24.cz. 5. 10. 2011. cit dne: 3. 5. 2015. dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/138584-byvaly-asistent-slavie-straka-je-lidska-nula/ 

FOLPRECHTOVÁ, L. Zarytý slávista Řehák: Straka v Edenu? To je zločin! tyden. cz  6. 10. 2011. cit dne: 3. 5. 

2015. dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/sport/fotbal/gambrinus-liga/zaryty-slavista-rehak-straka-v-edenu-to-

je-zlocin_213977.html#.VVR-oI7tlfg 

KREJČA, P. Ze Straky je mi na zvracení, Blesk. 7. 10. 2011. s. 21  

Řehák: Straka je nula! Sport. 7. 10. 2011, s. 7   

http://sport.aktualne.cz/slavia-nadelovala-platy-kusy-100-tisic-bratr-rebicka-120/r~a0f5e9623e3711e29b90002590604f2e/
http://sport.aktualne.cz/slavia-nadelovala-platy-kusy-100-tisic-bratr-rebicka-120/r~a0f5e9623e3711e29b90002590604f2e/
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registrovaní uživatelé v diskuzích přidružených k samotným článkům. Jejich názory pak 

slouží jako dodaný alternativní pohled na určitou událost. (např. policejní zákroky při 

rizikových zápasech, kontroverzní situace, které se odehrály v hledišti, organizované 

projevy fanoušků atd.) V některých případech pak dle tohoto modelu vznikne celý 

článek, který je de facto soupisek podobných výroků fanoušků. (viz Příloha č. 12)  

 

Dalším případem jsou mediální prohlášení či otevřené dopisy různých autorů 

publikované na webu SN, která mají už od počátku záměr a potenciál k dalšímu šíření 

v médiích. Několik prohlášení tohoto typu má na kontě sama redakce, často ale jde o 

organizovanější formu několika fanouškovských skupin či komunit, které publikují své 

názory prostřednictvím různých mediálních kanálů, včetně SN. Takto se prezentovala 

hlavně neformální skupina „Sešívaní drží spolu“, která sdružovala několik 

fanouškovských organizací a zejména v roce 2011, kdy byl klub na pokraji bankrotu či 

samotného přežití do budoucna.  

 

Skupina „Sešívaní drží spolu“ pak přišla s několika prohlášeními či otevřenými 

dopisy, kterými se snažila chod věcí změnit, vyjádřit občanskou – fanouškovskou 

nespokojenost a aktivně pracovat na stabilizace situace. Zároveň hnutí zaujímalo 

stanoviska k několika případům excesům a výtržností, ke kterým došlo v tehdejší 

vypjaté atmosféře. Tyto akce započal otevřený dopis tehdejšímu předsedovi 

Českomoravského fotbalového svazu Ivanu Haškovi z 8. dubna 2011.
88

 (viz Příloha č. 

13) Občasné aktivity hnutí pokračují až do současnosti, kdy hnutí v reakci na zásadní 

události spojené s klubem publikovalo celkem čtyři desítky společných prohlášení.      

 

Přejímání obsahů ze SN ale nemá pro web a jeho komunitu, případně samotný 

klub vždy jen pozitivní výsledky.  Kauz, kdy se informace převzaté ostatními médii 

v důsledku obrátily proti SN, či členům fanouškovské komunity bylo několik. Často 

souvisí s prestižními, ale z pohledu bezpečnostních složek i rizikovými zápasy 

s městským rivalem Spartou. Při těchto tradičních derby se fanouškovské tábory 

                                                 
88Otevřený dopis slávistů k I.Haškovi, Slavistické noviny, 8. 4. 2011, cit. dne: 3. 5. 2014. dostupné z: 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/6026-otevreny-dopis-slavistu-k-i-haskovi 
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aktivizují, což vyústilo v minulosti několikrát ve vzájemné slovní i fyzické potyčky, 

nebo střety s policejními složkami či ochrannou službou na stadionech.  

V těchto případech se pak nezřídka rozchází popis situace v různých médiích i 

v pohledu jednotlivých fanoušků například v internetových diskusích, a následně se 

odehrává druhá „bitva o mediální podání“, při které se mohou neprávně interpretovat či 

záměrně dezinterpretovat například videomateriály či výroky jednotlivců. Podobnou 

kontroverzi pak v poslední době spustila třeba akce při přátelském zápase Slavie s 

Hajdukem Split, který byl ukončen předčasně poté, co se příznivci obou klubů přesunuli 

z hlediště na hřiště.  

 

Přímí účastníci v diskusi na SN tento akt povětšinou hodnotili jako spontánní a 

přátelské vyjádření sympatií obou klubů, které pojí společná minulost. Oficiální 

klubový web i část médií neutrálně informovala o zkrácení zápasu kvůli fanouškům na 

ploše.
89

 Výrazně negativnější obraz ale podal deník Sport, když v titulcích uvozoval 

slovy Ostuda a popisoval střety s ochrannou službou na stadionu, což byla zjevně 

dezinformace, za což následně sklidil kritiku v dalších médiích i ze stran fanoušků.
90

  

 

K tomu podotkl jeden z členů redakce quelhar: „Když na přátelský zápas s 

Hajdukem Split, na který Slavia novináře zvala a žádala je o propagaci, nepřišel třeba z 

deníku Sport vůbec nikdo a poté na základě zpráv na našem webu spustil Sport 

senzacechtivé články o řádění fanoušků, vinou kterých se zápas musel ukončit - jejich 

podáni přitom bylo od reality hodně vzdáleno.“
91  

                                                 
89 viz: Slavia porazila Hajduk 2:0. Zápas ukončili fanoušci. Slavia.cz. 6. 9. 2014. cit dne: 3. 5. 2015. dostupné z:  

http://www.slavia.cz/zapas.asp?id=Slavia-porazila-Hajduk-2-0-Zapas-ukoncili-fanousci-1210 

Duel Slavie s Hajdukem Split se nedohrál, na hřiště vnikli fanoušci. Lidovky.cz. 6. 9. 2014. cit dne: 3. 5. 2015. 

dostupné z: http://sport.lidovky.cz/slavia-praha-hajduk-split-pratelsky-zapas-fin-/fotbal.aspx?c=A140906_220808_ln-

sport-fotbal_lso 

Slavia porazila Hajduk Split, přátelský duel zkrátila oslava fanoušků. iDNES.cz. 6. 9. 2014. cit dne: 3. 5. 2015. 

dostupné z:http://fotbal.idnes.cz/fotbal-pratelsky-duel-slavia-hajduk-split-fig-

/fotbal.aspx?c=A140906_213924_fotbal_rou 

90 viz: Ostuda! Zápas Slavie s Hajdukem předčasně ukončili fanoušci, iSport.cz, 6. 9. 2014, cit dne: 3. 5. 2015, 

dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/213698/ostuda-zapas-slavie-s-hajdukem-predcasne-ukoncili-

fanousci.html 

PROCHÁZKA, P. Křetínského deníky udělaly z oslavy Slavie a Hajduku ostudu, aniž by v Edenu byly. Hattrick, 8. 

9. 2014. cit dne: 3. 5. 2015. dostupné z: http://fotbal.hattrick.cz/kretinskeho-deniky-udelaly-oslavy-slavie-hajduku-

ostudu-aniz-edenu-byly/ 

91 z osobní konverzace s redaktory 

http://www.slavia.cz/zapas.asp?id=Slavia-porazila-Hajduk-2-0-Zapas-ukoncili-fanousci-1210
http://sport.lidovky.cz/slavia-praha-hajduk-split-pratelsky-zapas-fin-/fotbal.aspx?c=A140906_220808_ln-sport-fotbal_lso
http://sport.lidovky.cz/slavia-praha-hajduk-split-pratelsky-zapas-fin-/fotbal.aspx?c=A140906_220808_ln-sport-fotbal_lso
http://fotbal.idnes.cz/fotbal-pratelsky-duel-slavia-hajduk-split-fig-/fotbal.aspx?c=A140906_213924_fotbal_rou
http://fotbal.idnes.cz/fotbal-pratelsky-duel-slavia-hajduk-split-fig-/fotbal.aspx?c=A140906_213924_fotbal_rou
http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/213698/ostuda-zapas-slavie-s-hajdukem-predcasne-ukoncili-fanousci.html
http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/213698/ostuda-zapas-slavie-s-hajdukem-predcasne-ukoncili-fanousci.html
http://fotbal.hattrick.cz/kretinskeho-deniky-udelaly-oslavy-slavie-hajduku-ostudu-aniz-edenu-byly/
http://fotbal.hattrick.cz/kretinskeho-deniky-udelaly-oslavy-slavie-hajduku-ostudu-aniz-edenu-byly/
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 Nejvýraznějším projevem nechtěného šíření obsahů ze SN však byla kauza 

„Smrt Spartě“ z roku 2006, která vyvolala širokou odezvu v médiích, vyšetřování u 

disciplinární komise ČMFS a také celospolečenskou debatu o projevech fotbalových 

fanoušků. Konkrétně šlo o zveřejněné video na SN, ve kterém je zachycena část chorálu 

na pozápasovém poděkování hráčům od fanoušků. Jeho text pak opakovali hráči 

s fanoušky, včetně klíčového sousloví „smrt Spartě“. Materiálu se brzy ujala další média 

a rozpoutala diskuzi o domnělém významu samotných slov, společenské odpovědnosti 

sportovců jakožto vzorů pro mládež, i právních a disciplinárních důsledcích tohoto 

činu.
92

  

 

Vyšetřování disciplinární komise Českomoravského fotbalového svazu skončilo 

nařízenou omluvou hráčů a suspendací kapitána. Pro redakci SN to mělo za následek 

dočasné ochlazení spolupráce s klubem a poučení pro další práci s citlivými materiály. 

Sám redaktor Richi, který video natáčel a zveřejnil, situaci zpětně komentoval takto: 

„Co se týče ´slavné´ aféry, tak to mělo hodně velkou odezvu… Pak jsem byl i v kabině se 

hráčům omluvit, ale hráči byli skvělí, spíš mě povzbuzovali, hodně jsem pak s nimi 

prožíval disciplinární řízení. Na druhou stranu jsme se s některými semkli.“
93   

  

                                                                                                                                               
 

92 SAIVER, F. Smrt Spartě! řvali fotbalisté ze Slavie, iDNES.cz,2. 11. 2006, cit dne: 3. 5. 2015, dostupné  z: 

http://fotbal.idnes.cz/smrt-sparte-rvali-fotbaliste-ze-slavie-d91-/fotbal.aspx?c=A061101_213546_fotbal_no 

SAIVER, F. Proč slávisty nelze za jejich chování omluvit, Saiver F., iDNES.cz,4. 11. 2006, cit dne: 3. 5. 2015, 

dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/proc-slavisty-nelze-za-jejich-chovani-omluvit-f4l-

/fotbal.aspx?c=A061104_092035_fotbal_ot 

NĚMEC, P. Hráči Slavie: Smrt Spartě!, Ahaonline, 3. 11. 2006, cit dne: 3. 5. 2015. dostupné z: 

http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/6911/hraci-slavie-smrt-sparte.html 

HARTMAN, P. Psycholog: Pozdní lítost nic neznamená. Sport. 3. 11. 2006, s. 9  

SKVOR, O. Pražská SNenávist.  Sport. 3. 11. 2006, s. 9   
93 z osobní konverzace s redaktory 

http://fotbal.idnes.cz/smrt-sparte-rvali-fotbaliste-ze-slavie-d91-/fotbal.aspx?c=A061101_213546_fotbal_no
http://fotbal.idnes.cz/proc-slavisty-nelze-za-jejich-chovani-omluvit-f4l-/fotbal.aspx?c=A061104_092035_fotbal_ot
http://fotbal.idnes.cz/proc-slavisty-nelze-za-jejich-chovani-omluvit-f4l-/fotbal.aspx?c=A061104_092035_fotbal_ot
http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/6911/hraci-slavie-smrt-sparte.html
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Fanouškovská média  

 

Jak už bylo řečeno, Slavistickenoviny jsou v současnosti nejnavštěvovanějším 

fanouškovským webem, který se věnuje fotbalovému klubu SK Slavia Praha. Nejsou 

však zdaleka jediným, existuje několik alternativ, které stojí na podobném principu – 

zajišťují zpravodajství a informace pro slávistické příznivce, ale většinou se ještě 

určitým způsobem vyhraňují, to znamená, i mezi fanoušky zužují svou nabídku pro užší 

okruh zájemců. Nemají sice takový dosah a význam pro konzumenty ani mediální 

pokrytí dané problematiky, ale často představují alternativu a bylo by chybou je 

opomenout a alespoň stručně nepředstavit.   

 

Oficiální web www.slavia.cz  

 

Z pohledu fanoušků je logicky hlavním a přímým konkurentem Slavistickým 

novinám oficiální webová prezentace klubu na adrese www.slavia.cz. Oficiální web je o 

necelé dva roky starší než SN. Jako komunikační platforma v prostředí nových médií 

klubu slouží od 12. 7. 1998, kdy byla příslušná doména zaregistrována, a web se začal 

rozvíjet.
94

 Postupný vývoj a modernizace dospěl až na současnou podobu fungující od 

roku 2012, kdy má oficiální web stejně jako SN své podsekce pro komunikaci na 

dalších platformách nových médií – konkrétně Facebook, Twitter, Google+ a Instagram. 

Audiovizuální nabídku webu představuje hlavně bohatá fotogalerie a internetová 

televize (http://www.youtube.com/tvslavia), kam klub umísťuje videa o dění v klubu, 

rozhovory apod. a stejně tak služba Google+ hangout, která přenáší rozhovory s hráči.  

 

V dnešní podobě web obsahuje kromě aktuálních zpravodajských obsahů také 

kompletní tabulky a statistiky jednotlivých fotbalových kategorií klubu, rozsáhlé 

archivní a statistické databáze sahající až do roku 1896 a sekci článků o historii klubu. 

Objem článků a statistik o historii klubu je už dlouhá léta velkou devizou oficiálního 

webu a v porovnání s prezentacemi jiných týmů v první lize je v tomto výjimečný. 

Stejně tak v prostoru, který věnuje všem kategoriím fotbalových týmů juniorům, 

                                                 
94 viz: Databáze internetových domén. Domena.cz. cit dne: 3. 5. 2015, dostupné  z: www.domena.cz 
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mládeži, ženám.  

 

O mediální obsahy oficiálních internetových stránek se stará jeho redakční tým 

ve spolupráci s marketingovým a PR oddělením klubu. Přičemž část obsahů tvoří 

placení profesionálové a část obsahů je i zde dodávána na bázi občanské žurnalistiky - 

např. materiály pro internetovou televizi dodává jeden z fanoušků klubu. Podobně 

například archivní a historické články doplňují dlouholetí příznivci v rámci 

volnočasových aktivit – či působící v čestné funkci na základě dlouholetého partnerství 

s klubem.  

 

V předchozích letech se na komunikaci klubu a správě těchto aktivit podepsala 

krize Slavie (od r. 2009 až po současnost) a časté personální i majetkové změny 

v klubu. Alespoň v mediální oblasti ale image i práce na tomto poli značně ožily pod 

vedením současného ředitele komunikace a tiskového mluvčího Jiřího Vrby a jeho 

zástupce a šéfredaktora webu Michala Býčka. Samotná redakce má 5 členů – 

šéfredaktor Michal Býček, jeho zástupkyně Soňa Nouzáková, redaktor Vojtěch Raiman 

a klubový fotograf Martin Malý a archivář Karel Zuska.  

 

Oficiální stránky klubu mají oproti SN jiné zaměření. V době svého založení 

bylo hlavním důvodem poskytování informací pro příznivce klubu (na technologicky 

nové platformě). V současné době plní primárně dva účely. Slouží jednak jako 

komunikační a informační platforma pro příznivce klubu, partnery, novináře a veřejnost 

(v tom splňují de facto podobnou roli jako SN avšak s pochopitelnou exkluzivitou 

přístupu k informacím z klubu), ale zároveň jsou velmi důležitým prvkem 

marketingových a PR aktivit klubu Toto dvojí zaměření se odráží i v mediálních 

obsazích na webu.  

 

Na zpravodajské úrovni nabízí oficiální web podrobné zpravodajství o dění 

v klubu v ustáleném formátu, tedy články o aktuálním dění (tréninky, soustředění, 

přípravy na sezonu apod.) před a pozápasové zpravodajství, informativní shrnutí 

hodnocení, rozhovory s hráči trenéry a podobně. Při samotných zápasech pak v drtivé 
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většině případů web nabízí online reportáže o utkání. SK Slavia Praha je společně s 

klubem AC Sparta Praha jediným klubem, který na svých webových stránkách 

poskytuje online reportáže ze všech zápasů A týmu. Čtenost jednotlivých článků se 

pohybuje mezi 600 – 12 000. 
95

 

 

V tomto zpravodajském servisu se oficiální web de facto neliší od produkce 

profesionálních médií, zejména v podobě nabídky internetových médií. Liší se 

pochopitelně detailností, kterou zpravodajství věnuje, včetně kategorií na okraji zájmu. 

Druhá zásadní odlišnost je však patrná ve stylu psaní. Kritický pohled zde ustupuje do 

pozadí, snaha o objektivitu se nevyžaduje, a převládá pozitivní ladění článků ve 

prospěch klubu a značky Slavia. V tomto případě ale pozitivní vnímání není v rozporu 

s žurnalistickými pravidly či etikou práce, jelikož v kontextu určení webu – sportovních 

klubových stránek a v tomto směru je takovýto postoj v pořádku.   

 

Druhou dimenzí oficiálního webu je jeho využití v rámci propagace a 

marketingových aktivit klubu i ke zlepšení jeho image a vazeb na fanoušky s využitím 

nástrojů public relations. Tedy využívání manažerských a komunikačních funkcí 

navržených k identifikaci klíčové veřejnosti pro sportovní organizace, vyhodnocení 

vztahů s touto veřejností a péči o žádoucí vztahy sportovní organizace s touto 

veřejností.“
96

  

 

Do této oblasti patří články a činnost klubu a jeho aktérů na poli kulturním a 

společenském (pořádání slávistických plesů, besed aj.) nebo charitativním (např. 

spolupráce s Transplantační jednotku Fakultní nemocnice v Motole, organizace pohárů 

mládeže Bican Cup, Fairplay Cup, podpora boje proti rasismu apod.).   

 

                                                 
95 HLADÍK, Martin, Komunikační strategie fotbalového klubu SK Slavia Praha a návrhy na její zlepšení. Praha, 

2013. 110s. Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí práce Josef 

Voráček. s. 60-61  

96 STOLDT, G. C., DITTMORE, S. W., BRANVOLD, S. E. Sport public relations: managing stakeholder 

communication. 2. vyd. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. ISBN 9780736090384.373 s., s. 2  
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SN a soužití s oficiálním webem prezentací klubu  

 

Původně vznikly SN jako alternativa k oficiální prezentaci klubu, která podle 

názoru zakladatelů SN nebyla dostatečně na výši. Oba weby si tak přímo konkurovaly a 

soupeřily o přízeň fanoušků. Postupem času ale své role rozdělily. Oficiální web dnes 

plní svou roli jakožto zdroj informací, nástroj propagace klubu a oficiální komunikační 

kanál. Oproti tomu SN poskytují alternativní pohled, kritičtější fanouškovský přístup a 

v jistém smyslu doplnění oficiálního webu.  

 

Ačkoli na zástupce a vedení klubu SN mají určité vazby, dané historickými 

zkušenostmi i osobními známostmi, jsou v pohledu nezávislé, byť obecně oboustranně 

převládá snaha o vstřícnost, spolupráci a sdílení informací. Redakce má často informace 

z první ruky a exkluzivní přístup výměnou za formu dohody o způsobu zveřejnění, 

časové embargo atd. Spolupráce se nejvýrazněji projevila v již zmíněném krizovém roce 

2011, kdy byl zadluženému klubu dočasně odstaven oficiální web. SN pak následně až 

do vyřešení problémů vedení klubu a jeho tiskový mluvčí využívali coby oficiální 

komunikační kanál.
97

  

 

V rámci snahy o udržení dobrých vztahů redakce drží politiku „neškodit 

klubu“ tzn., nevypouští neověřené informace, nevyvolávat senzace a konflikty, ale 

přitom nezastírat reálné pohledy a názory a dodržovat linii (oprávněného) kritického 

pohledu fanouška. Jak podotýká redaktor Tolsimir: Nejsme ničím vázáni. Nikdo nám 

nediktuje, co kdy a jak máme napsat. Můžeme si tak dovolit občas zajít za určitou 

hranu, přinést svůj skutečný pohled na věc, což redaktoři na oficiálním webu, kde musí 

referovat stanoviska klubu, jednoduše nemohou. Lidé na SN hledají právě ten 

fanouškovský nadhled, který v sobě často skrývá více než jen syrové informační 

aktuality.“
98

  

 

Obdobně hodnotí rozdíly mezi oběma platformami i sami fanoušci. 1rytir: 

                                                 
97 viz: Slavia.cz mimo provoz. Slavistickenoviny.cz. 31. 3. 2011. cit. dne: 3. 5. 2015: dostupné z: 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/6012-slavia-cz-mimo-provoz 

98 z osobní konverzace s redaktory 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/6012-slavia-cz-mimo-provoz
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„Protože jsou oficiální, nemohou aktuálně reagovat na řadu věcí, které fanoušky Slavie 

zajímají.“ philliip: „Jsou spíše reprezentativní (oficiální stránky), nepřinášejí tolik 

informací o klubu, hráčích, aktivit fanoušků, apod.“  

 

Kvalita vzájemných vztahů ale v minulosti několikrát také zakolísala, když se 

SN s vedením klubu či jeho oficiální linií dostaly do názorového střetu. Prvním 

z takových výrazných projevů byly na podzim 2001 protesty proti vedení klubu spolu 

organizované členy SN, což mimo jiné vedlo k výraznému zvýšení povědomí o SN a 

nárůstu čtenářů. 
99

 Tehdejší spoluorganizátor protestů Richi ovšem dodává, že nakonec 

byl výsledek akcí dlouhodobě pozitivní, když se na obou stranách zvýšil respekt a 

pochopení pro vzájemné názory: „Tehdy si nás pan Leška (v té době generálního ředitel 

klubu) pozval, možná tam se trochu změnilo vnímání všech i na Slavii, protože si nás 

více všímali a začali nás brát. Pamatuji si, že jsme se tehdy skupina několika lidí 

scházeli a řešili, co uděláme apod. Bylo to zajímavé období, web existoval tuším dva 

roky a už se o něm vědělo.“   

 

Další kritické momenty pak přišly v krizovém roce 2011, kdy došlo k obdobným 

protestům vůči vedení klubu a jeho politice i radikálním krokům části fanoušků. Později 

se averze fanoušků obrátila i proti novému vedení (s majitelem Alešem Řebíčkem), 

které klub v roce 2011 převzalo. Výrazně v tomto směru narušilo vztahy zejména 

angažování trenéra Františka Straky, na což reagoval odchodem z klubu i dlouholetý 

mluvčí Ondřej Zlámal. Z předchozí doby pak byla v tomto směru nejkritičtějším 

momentem kauza „Smrt Spartě“, která měla pro klub i jeho hráče citelné dopady.
100

  

 

 

SlaviaUltras.cz  

 

Web Slavia Ultras sdružuje především skalní příznivce (někdy označované také 

za tvrdé jádro) s poněkud radikálnějšími názory. Poskytuje hlavně informační servis a 

stanoviska členů Ultras a články. Ty se týkají zejména fanouškovských choreografií, 

                                                 
99 viz: Prohlášení. Slavistickenoviny.cz. 25. 10. 2001. cit. dne: 3. 5. 2015: dostupné z: 

http://www.zeny.slavistickenoviny.cz/clanek/287-prohlaseni  

100 viz kapitola Zpravodajská média výše 

http://www.zeny.slavistickenoviny.cz/clanek/287-prohlaseni
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chorálů a příprav aktivního fandění během zápasů a dále reportují a komentují 

jednotlivé zápasy či výjezdy, včetně fotografií a videí. Podání je často v přímém rozporu 

s informacemi mainstreamových médií a pod články se většinou rozvíjejí dlouhé 

diskuse. Stránky jsou vedeny skupinou Tribuna Sever, která patří do takzvaného kotle 

(centra aktivních diváků na stadionu). Poskytuje prostor i chuligánům Slavia Hooligans 

a publikuje například jejich reportáže ze rvaček.  

 

Web má několik aktivně píšících členů, především Lukáše Valu (pod přezdívkou 

Strašák), který je i hlavní mediálně nejznámějším zástupcem hnutí Ultras a Tribuny 

sever. To je dáno jednak jeho aktivitou a komentáři ať už ke kontroverzním případům 

výtržností na stadionech či krize klubu kolem roku 2011, ale i dlouhodobou prací 

jakožto lídra fanoušků (tzv. kotle) v hledišti.  

 

Slavista.cz (oficiální fanklub SK Slavia Praha) 

 

Slavista.cz je informačním webem oficiálního fanklubu. Obsahem jsou hlavně 

pozvánky a upozornění na chystané akce tohoto sdružení (organizuje například výjezdy 

na venkovní a mezistátní zápasy apod.). Nepravidelně se objevují také historické články 

či fejetony. Web nemá stálou redakci, respektive články či zprávy píšou členové a 

vedení fanklubu. Jakákoliv forma komunitního diskutování (fórum, chat) zde chybí.   

 

fo-slavia.cz (Odbor přátel SK Slavia Praha) 

 

Odbor přátel je celorepublikovou a nejstarší fanouškovskou organizaci slávistů, 

která má v současnosti přes 3000 členů v 50 tzv. odbočkách. Odbor přátel Slavie vznikl 

v roce 1964 jako spontánní reakce umělců, politiků, příslušníků inteligence i 

obyčejných fanoušků na tristní postavení klubu (tehdy pod názvem Dynamo Praha), 

který bojoval o záchranu dokonce ve II. lize a v podstatě o vlastní existenci. Prvním 

předsedou byl spisovatel Pavel Hanuš, po dlouhých 18 let stál v čele herec Martin 

Růžek, následovali další známí umělci -  Josef Vinklář, Ilja Prachař, Rudolf Jelínek či 

Miroslav Ondříček. (Členy pak byli např. i Jan Pivec, Josef Kemr nebo Ladislav Pešek.) 
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Koncem 80. let měl OP Slavie 10 tisíc členů.  V následujících letech jeho význam, 

respektive aktivní členské stavy klesaly.  

 

Na svém webu se věnuje hlavně informacím a zprávám pro své členy – převážně 

starší a dlouholeté příznivce klubu. Má důležitost zejména v regionech, kde na bázi 

spolkového života spojuje příznivce sportovních oddílů Slavie (nejen fotbalu, hokeje, 

ale všech druhů sportů). Často pořádá výjezdními besedy se současnými i bývalými 

hráči a podobně. Na webu je ale i řada článků o historii klubu, hráčů, spolupracuje 

s oficiálními zástupci klubu, internacionály a dalšími příznivci Slavie. Web má i 

diskuzní fórum, ovšem málo vyžívané.   

    

Superslavia.com 

 

Je dnes už nefunkční fanouškovský web, který s však svým založením nejvíc 

blížil SN, tedy jako zpravodajský a komunitní diskuzní web. Začal fungovat v roce 

2002 a postupně si získával pozornost slávistických příznivců, ve druhé polovině minulé 

dekády se dokonce projevovalo soupeření o prestiž mezi Superslavií a SN, které ovšem 

skončilo jednoznačně a Superslavia postupně zanikla, respektive v současnosti funguje 

jen na Facebookovém profilu.
101

 Stejně jako SN obsahovala Superslavia články, 

statistiky včetně foto a videogaleríí. Autorem byl prakticky výhradně zakladatel DDS, 

řada článků byla prostě převzatá. Obsahy měly znatelně bulvárnější charakter. Nižší 

úroveň mělo i diskusní fórum (méně kultivovanosti, agresivnější reakce a vulgarismy).   

 

Sešívaní drží spolu  

 

Hnutí Sešívaní drží spolu (či ve zkratce SDS) vzniklo při největších finančních i 

sportovních potížích klubu v novodobé historii (po roce 1989) na podzim 2011. Cílem 

bylo spojit všechny aktivní fanoušky a příznivce klubu bez ohledu na regiony, věk, 

jednotlivé názory či kolektivní smýšlení. Základní myšlenkou bylo, že i když mají 

slávisté sdružení v hnutí SDS různé pohledy a názory, tak všem jde o Slavii a její přežití 

                                                 
101viz:  https://cs-cz.facebook.com/superslavia 

https://cs-cz.facebook.com/superslavia
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ve sportovním, sociokulturním i historickém smyslu. Ve sdružení mají zastoupení 

všechny skupiny: Odbor přátel, Fanklub nebo Tribuna Sever, Slávistické noviny, 

Desítka pro domácí a další slávisté, kteří mají nějaký vliv.
102

  

 

Velmi záhy začalo hnutí SDS vystupovat otevřenými dopisy a aktivně jednat ve 

svém zájmu s vedením klubu i dalšími partery. Hnutí od té doby funguje na neformální 

úrovni dál. Do mediálního světa výrazněji vstupuje (komentáři, prohlášeními) hlavně při 

– z pohledu fanoušků zásadních otázkách a situacích – o kterých byla řeč v souvislosti 

se zpravodajskými médii. Když odhlédneme od důvodu vzniku hnutí, tedy k nápomoci 

řešení existenčních potíží klubu, výrazné momenty k aktivitě hnutí nabízí i fotbalové 

dění - například při nejvyšší prohře A-týmu v samostatné české lize (0:7 s FK 

Teplice).
103

 Jako hlavní mediální platforma hnutí SDS slouží vlastní Facebookový 

profil.
104

 Prohlášení pak prostřednictvím svých médií prezentují i její členové.  

 

Vztahy mezi SN a ostatními fanouškovskými weby 

 

Tyto platformy potenciálně měly v dřívějších dobách rozvoje elektronických 

médií možnost nahradit SN jakožto komunitní projekt slávistických fanoušků. Nicméně 

právě z důvodu úspěchu, respektive rostoucí pozice SN se tak nestalo a v brzké 

budoucnosti ani nestane, z několika důvodů. Z technického hlediska nabízejí právě SN 

nejširší možnosti pro fanouškovskou komunitu (zpravodajství, diskuzní fórum, chat.), 

mají stálou, rozšiřující se a věrnou základnu příznivců a dá se říci vybudované hodnoty, 

na kterých staví. Navíc jak už bylo řečeno, SN jsou de facto zastřešujícím webem pro 

příznivce s odlišnými názory a zájmy, kdežto ostatní weby mají povětšinou užší cílové 

skupiny či názorové ladění.  

 

                                                 
102 Rozhovor s kandidátem Lukášem Valou. desitkaprodomaci.cz. cit. dne: 3. 5. 2015: dostupné z:    

http://desitkaprodomaci.cz/cz/novinky/411/rozhovor-s-kandidatem-lukasem-valou 

103Otevřený dopis prezidentovi Slavie. Slavistickenoviny.cz. 20. 8. 2013. cit. dne: 3. 5. 2015: dostupné z: 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7123-otevreny-dopis-prezidentovi-slavie 

104 viz: https://cs-cz.facebook.com/sesivanidrzispolu 

 

http://desitkaprodomaci.cz/cz/novinky/411/rozhovor-s-kandidatem-lukasem-valou
http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7123-otevreny-dopis-prezidentovi-slavie
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Pro zavedenou „značku“ SN tak v současné době jiné weby nejsou přímou 

konkurencí a ani se tak nevymezují. (Výjimkou v tomto směru byl web 

Superslavia.com, ovšem skončil neúspěšně). SN tak zůstávají mezi fanouškovskými 

projekty unikátním a uznávaným hegemonem. I s dalšími slávistickými weby ale více 

než konkurenčně působí naopak v symbióze, přičemž u jednotlivých fanouškovských 

webů a komunit funguje ve skutečnosti značná propojenost a spolupráce. Na SN 

například přispívají, píšou články či jsou registrovanými a aktivními diskutéry členové 

Ultras Slavia, Tribuny Sever i Odboru přátel a podobně.  

 

Spolupráce funguje na obsahové i lidské rovině, která dříve byla více 

neformální. Po zformování iniciativy „Sešívaní drží spolu“ se vzájemné vazby a 

spolupráce ještě více posílily a i přes rozdílná stanoviska na dílčí závěry a situace se 

v zásadních otázkách dovedou sjednotit.  
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Virtuální komunita webu SN 

 

Jakkoli jsou dělítka v případě SN nejednoznačná, jestliže se první část práce 

věnuje zejména oficiálním reprezentativním zástupcům webu – redaktorům, pracujícím 

v našem pojetí v mezích občanské žurnalistiky, tak proti nim stojí čtenářská obec – tedy 

početná skupina konzumentů redakčně vytvářených obsahů. Ti sice mohou zůstat 

v pasivní formě „pouhých“ čtenářů, ale řada z nich (na 5 tisíc uživatelů) překračuje 

hranici prozumentství (kdy se z konzumentů stávají producenty) a v podobě 

registrovaných uživatelů se přímo podílí na tvorbě mediálního obsahu a charakteru 

webu. Tím čtenáři webu v možnostech kyberprostoru spoluvytváří rozsáhlou virtuální 

komunitu s určitými vnitřními pravidly a ustálenými vzory chování.
105

  

 

Pro určení základních předpokladů popisu této komunity je však třeba představit 

si alespoň některé teoretické rámce, v nichž se budeme při popisu komunity uživatelů 

SN pohybovat.  

  

Kyberprostor   

 

Pro síťové zapojení uživatelů internetu v 80. letech se rozšířilo označení 

kyberprostor nebo kybernetický prostor (z angl. originálu cyberspace) jímž rozumíme 

komunikační prostředí, v němž bývají využívána nová média, resp. počítačová a 

digitální síťová média.
106

 Ve vztahu k existujícím počítačovým sítím pak začal pojem 

kyberprostor užívat J. P. Barlow, který jej vymezuje jako „jakýkoli deteritorializovaný, 

symbolický prostor mediované komunikace a záleží jen na složitosti technologie, nakolik 

komplexní tento kyberprostor bude.“
107

  

 

 

                                                 
105 BEDNÁŘ, V. Internetová publicistika, Praha : Grada, 2011, 210 s., s. 155  

106 Sám termín Kyberprostor v 80. letech poprvé použil americký prozaik William Gibson.  

viz:  VAŠUTOVÁ, M. a kol. Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské 

univerzity v Ostravě, 2010, 225 s., s. 13 

107 tamtéž, s.14  
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Právě kvůli neustálému a neukončenému vývoji nových digitálních médií D. 

Hakken spolu s dalšími teoretiky v 90. letech minulého století přišel s úpravou termínu 

na proto-kyberprostor (angl. proto-cyberspace), čímž naznačuje jeho neustálený, 

proměňující se a rozvíjející se charakter. Termínem proto-kyberprostor se má proto 

odlišit současná živá a přeměňující se verze od teoretického „konečného“ stavu 

kyberprostoru. D. Hakken navíc přidal kyberprostoru sociální rozměr, když jej označuje 

za „sociální arénu, do níž vstupují všichni aktéři, kteří používají ke vzájemné sociální 

interakci pokročilé informační technologie.“ 
108

  

 

Sociálním vztahům v rámci kyberprostoru se dále věnoval i P. Lévy, který jej 

označil za: „Nové komunikační prostředí, které povstává z celosvětového propojení 

počítačů. Tento termín označuje nejen hmotnou infrastrukturu digitální komunikace, ale 

zároveň nesmírný oceán informací, který v ní sídlí, stejně tak jako lidské bytosti, které se 

po něm plaví a zásobují jej.“
109

 Odtud P. Lévy a sním i další autoři poukazují na 

možnosti přeskupení sociálních vazeb a komunikace současné společnosti, které se 

využitím kyberprostoru přesunou na novou a zcela odlišnou úroveň. 

 

H. Rheingold pojetí kyberprostoru a sociálních vazeb v prostředí internetu 

chápal jako novou alternativu k fyzické realitě, kterou běžně zažíváme a která postupem 

času přichází o neformální veřejná místa, což vede k tomu, že formování sociálních 

skupin se v moderní společnosti oslabuje. Ty mají nahrazovat nová ve světě internetu a 

spolu s nimi má přicházet i nová kvalita vztahů.
110

  

 

O nové kvalitě sociálních vazeb, takzvané digitální sociabilitě hovoří i M. 

Vašutová. „V kyberprostoru či v digitálním prostoru vznikají a žijí nové vztahy, vznikají 

nová společenství, komunity fungující na nových formách komunikace, které 

                                                 
108 VAŠUTOVÁ, M. a kol. Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské 

univerzity v Ostravě, 2010, 225 s., s. 14 

109 LÉVY, P.  Kyberkultura: zpráva pro Radu Evropy v rámci projektu „Nové technologie: Kulturní spolupráce a 

komunikace“. Praha: Karolinum, 2000, 229 s., s. 15  

110 RHEINGOLD, H. The Virtual Community. Homesteading on the Electronic 

Frontier. Cambridge, London : The MIT Press, 2000. ISBN 0-262-68121-8. 447 s., s. 20  
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pravděpodobně budou vytvářet nové sociální normy jednání. Znakem těchto komunit je 

překračování hranic států, národů a kultur.“
111

  

 

Ačkoli další autoři nesouhlasí s H. Rheingoldem v jeho absolutním měřítku, 

přiznávají, že v rámci kyberprostoru můžou různé skupiny lidí utvářet nové komunity a 

v tom případě technologie skutečně mění i úroveň sociální vztahů. Podle M. Castellse se 

ve virtuálním světě vytvářejí skupiny různorodých lidí, kteří rozšiřují své vztahy o 

novou dimenzi.
112

 Takto vzniklá kyberspolečenství, jsou složeným systémem 

různorodých individualit, které by se za jiných okolností reálně nikdy nepotkaly. Stejně 

tak ale může jít ve formě on-line společenství jen o extenzi již stávajících komunit 

z reálného světa, které využijí nového komunikačního prostředku.
113

  

 

Podobně J. Macek na základě novějších teorií o kyberprostoru konstatuje, že 

jakožto „prostor technologicky mediované komunikace je pevnou součástí sociální 

reality a jen těžko jej lze nazírat jako jakkoli diskrétní, na zbytku sociálního světa 

nezávislou dimenzi společenského jednání.“
114

   

 

Virtuální komunita  

 

Kyberprostor nabídl nové (virtuální) místo pro setkávání lidí a novou úroveň 

komunikace. V obecném měřítku umožnil přístup milionů lidí ke stejným informacím a 

sjednotil jejich možnosti. Jednotlivé uživatele atomizoval na v zásadě unifikované 

jednotky, avšak zároveň jim nabídl možnost komunikovat bez bariér reálného života. 

V obecné rovině se virtuální komunita neliší od její existence v reálném životě. J. Keller 

ji ve Velkém sociologickém slovníku definuje jako: „Sociální útvar s charakteristickým 

typem vazeb jak uvnitř mezi členy, tak navenek v rámci širšího sociálního prostředí. 

                                                 
111 VAŠUTOVÁ, M. a kol. Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské 

univerzity v Ostravě, 2010, 225 s., s. 94 

112 CASTELLS, M. The rise of the network society. 2. vyd., Blackwell Publishers : Chichester, 2000. nestránkováno  

113 CASTELLS, M. The rise of the network society. 2. vyd., Blackwell Publishers : Chichester, 2000. nestránkováno  

114 MACEK, J. Poznámky k teorii virtuálních komunit. Biograf. (50). 2009. cit. dne: 8. 5. 2015, dostupné 

na: http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=v5001 

http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=v5001
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Zásadní je společně vnímaný motiv, který komunitu udržuje. Její atmosféra, která není 

přítomna u vazeb ostatních a která tvoří jakýsi zvláštní svět víceméně oddělený od 

velkého a cizího sociálního světa, který komunitu obklopuje.“
115

   

 

J. Macek podobně definuje komunitu jako skupinu lidí, která má a udržuje 

vzájemné intenzivní vazby, sdílí společný prostor i každodenní rutinní život. Od 19. 

století přitom sociologové mluví o oslabování tohoto uskupení v moderním životě.
116

 

Důležitou aktualizaci proto J. Macek přidává v souvislosti s digitálními technologiemi. 

„Nová média byla v souvislosti s krizí komunity vítána jako prostředek možného 

znovuoživení komunitního života a právě v této souvislosti se objevuje termín virtuální 

komunita… definována jako delokalizované, technologicky mediovanou komunikací 

umožněné společenství spojené především sdílenými zájmy.“
117

  

 

Virtuální komunitu také podobně H. Rheingold definuje jako sociální celek, 

který vzniká v digitální síti, jestliže se dostatek lidí účastní (elektronicky mediovaných) 

veřejných diskuzí po dostatečně dlouhou dobu s dostatečným porozuměním, aby došlo 

k vytvoření osobních vztahů v kyberprostoru.
118

 Přičemž zároveň zdůrazňuje, že 

virtuální komunita vytváří prostředí, které vytváří úplně jinou formu sociální interakce, 

odlišnou od existujících vztahů v přímé komunikaci (face-to-face).
119

   

 

D. Boydová v souvislosti s novými sociálními vztahy v rámci kyberprostoru 

předestírá namísto označení virtuální komunita pojem síťová veřejnost (síťové 

veřejnosti). Ty utváří nové technologické možnosti a služby, určené ke komunitnímu 

sjednocování uživatelů internetu.
120

 Klíčem při prolínání lidí, jejich činností a zájmů je 

                                                 
115 KELLER, J. „Komunita.“ in: LINHART, J., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A., MAŘÍKOVÁ, H. Velký 

sociologický slovník. Praha :  Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-310-5., s 512 - 514.  

116 MACEK, J. Koncept rané kyberkultury. in: VOLEK, J. Binková, P. eds. Média a realita 04. Brno : Masarykova 

univerzita, 2004 s. 35-65., cit. dne: 3. 5. 2015. dostupné z: http://macek.czechian.net/texts/macek-

koncept_rane_kyberkultury.pdf s. 35-65, s. 57  

117 tamtéž  

118 RHEINGOLD, H. The Virtual Community. Homesteading on the Electronic 

Frontier. Cambridge, London : The MIT Press, 2000. ISBN 0-262-68121-8. 447 s., s. 20  

119 tamtéž  

120 BOYD, D. M., Taken Out of Context : American Teen Sociality in Networked Publics, UMI : Michigan, 2009. 280 

s., s. 23  

http://macek.czechian.net/texts/macek-koncept_rane_kyberkultury.pdf
http://macek.czechian.net/texts/macek-koncept_rane_kyberkultury.pdf
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právě užití technologie, která zásadně mění vazby a styl komunikace. Z toho vyplývá 

několik zásadních důsledků. Členové komunity (publikum) jsou do jisté míry 

neviditelní či neidentifikovatelní a sdělují, respektive navzájem o sobě vědí daleko 

méně informací než v běžném životě, přičemž je ztížena i ověřitelnost těchto informací.  

 

Druhým faktorem je zhroucení kontextu komunikace, neboť v prostředí internetu 

neexistují prostorové, sociální ani časové hranice a oddělit jednotlivé kontexty je tedy 

náročné bez dalších dopomocných vodítek. Stejně tak zároveň dochází ke stírání hranic 

mezi veřejným a soukromým prostorem. Podstatná je také i množstevní dimenze 

síťových veřejností – technologické možnosti umožňují zapojení daleko většího počtu 

lidí, než by normálně tvořilo společenskou komunitu. V tomto směru má sítová 

veřejnost i jistý demokratizační charakter, který dá zaznít i hlasům, které by se jinak do 

veřejného prostoru nedostaly a ty dávají společně vytvářenému obsahu či diskurzu 

novou kvalitu.  

 

Nicméně i zde jsou dány limity v osobnostním založení členů komunity. Jejich 

odvaha či motivace k aktivitě se tímto zvyšuje (či posouvá) avšak stále má své meze. Na 

druhé straně síťová veřejnost eliminuje rozdílnost jednotlivých členů. Rozdíly 

v názorech a postojích, kvůli kterým by se v běžném životě členové komunity 

rozcházeli (či se vůbec nedali dohromady) zde nevyvolávají odstředivé tlaky.
121

   

  

                                                 
121 BOYD, D. M., Taken Out of Context : American Teen Sociality in Networked Publics, UMI : Michigan, 2009. 280 

s., s. 26  
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Participace členů komunity 

 

Komunitu spojenou s fungováním internetových (interaktivních) médií lze podle 

Bednáře rozdělit například dle míry angažovanosti a zapojení se do vytváření obsahu na 

5 základních typů uživatelů.
122

  

 

Pasivní uživatelé – médium pravidelně navštěvují a čtou jeho komunikáty, ale 

sami nevyužívají interaktivní možnosti. Přistupují k nim spíše jako k „jiné“ verzi 

tištěných novin. Přesto jsou pro komunitu a provozovatele média důležití zejména pro 

komerční hodnotu, protože i přes méně stráveného čau s daným médiem tvoří velkou 

část jeho uživatelů.  

 

Příležitostně hodnotící uživatelé – tvoří druhou nejpočetnější skupinu a tu, 

která nejčastěji vstupuje s médiem do interakce. Zapojují se do vytváření obsahu v malé 

míře a s pomocí jednodušších interaktivních prvků (hodnocení anket, zanechávání 

komentářů apod.). Důležité je také to, že tito uživatelé nepovažují za svou povinnost či 

nezadatelné právo komunikovat. Funkce zpětné vazby jsou ro ně prakticky jen 

rozšířením možností standardního média, nikoli jeho překonáním…
123

      

 

Aktivní diskutéři – věnují diskuzím velké množství volného času a energie. 

Komunikují jak s redaktory, tak ostatními uživateli a reagují v propletených vláknech 

komunikace. Aktivní diskutéři fakticky vzato vytvářející se publikum komunikátu… Mají 

schopnost vázat na server jinak pasivní skupiny čtenářů, které si jejich produkty v rámci 

interaktivních funkcí serveru čtou, aniž by na ně sami reagovali.
124

 Mohou se ale stát 

také nevítaným prvkem vnášejícím disharmonii, agresivitu, odvádějícím diskusi 

nežádoucím směrem, či její zbytečnou akcelerací.   

 

Propagátoři názoru – tato skupina v zásadě vychází z diskutérů, ale liší se vyšší 
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porcí času a energie, kterou diskuzím věnují a hlavně tím, že důsledně prosazuje svůj 

názor (v konkrétní či obecné rovině) a vnáší ho na jakákoli místa diskuze. Na první 

pohled projevují jisté znaky profesionality či placené propagace), ale opak bývá 

pravdou. Zpravidla jsou se stejným rukopisem (stylem vyjadřování) aktivní v rámci více 

komunit a internetové diskuse jsou velkou součástí jejich životů.  

 

Participanti na obsahu – Jsou nejčastěji uživatelé, kteří postupně prošli 

předchozími fázemi a dospěli až do stádia, kdy se chtějí aktivně podílet na primárním 

obsahu média. Činí tak prostřednictvím blogů či webzinů, ale vzhledem k tomu, že 

postrádají publikum (nebo hledají početnější) se spojují se zavedenějšími servery. 

Z hlediska média jsou sice užitečným prvkem v obohacování obsahu, ale mohou být 

obtížně kontrolovatelní a odklánět médium od původního smyslu jeho tvůrců.  

 

Podle Bednáře má podobnou hierarchii každé úspěšné interaktivní médium a 

zároveň platí, že je vnitřní snahou každého interaktivního média „vtáhnout do hry“ více 

čtenářů a udržet jejich pozornost.
125

 J. van Dijck prognózuje, že ze sta hypotetických 

uživatelů virtuální komunity bude jeden aktivní tvůrce obsahů, 10 lidí bude jeho obsahy 

komentovat či rozvíjet a 89 uživatelů je bude pouze pasivně číst. 
126

 

 

Podle J, Macka je ale toto vidění značně zjednodušující. V praxi totiž záleží i na 

samotném médiu, respektive technologickém řešení, které komunita využívá, jak aktivní 

bude. „Tyto vlastnosti, nesené kódem regulujícím fungování například databázového 

systému a uživatelských rozhraní, do značné míry určují, jaké jednání bude daná 

platforma umožňovat, a do značné míry se tak spolupodílí i na určení povahy toho 

kterého uskupení.“
127

  

 

Technologická struktura tedy neurčuje jen to, jaké formy komunikace a 

sebeprezentace jsou rozhraním umožněny (například zda bude výlučně či převážně 

                                                 
125BEDNÁŘ, V. Internetová publicistika. Praha : Grada, 2011. 210 s., s. 158 

126
HILL, S., LASHMAR, P. Online Journalism: The Essential Guide, SAGE, 2013, ISBN 978-1446207352, 304 s, s. 26   

127MACEK, J. Poznámky k teorii virtuálních komunit. Biograf. (50). 2009. cit. dne: 8. 5. 2015, dostupné 

na: http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=v5001 
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synchronní nebo asynchronní, přičemž většina soudobých komunitních projektů nabízí 

souběžně různé kanály pro obojí typ komunikace), ale i formy v dané síti 

realizovatelných sociálních vztahů, sociální kontroly a podobně.
128

 Technologické 

možnosti a jejich dopad na chování respektive stupeň či rozšíření aktivních členů 

komunity zdůrazňuje i D. Boydová.
129

  

 

Prvním dělítkem je například už vytváření uživatelských profilů, pod kterými 

uživatelé vystupují. Ty dávají základ místa, kde vzniká potenciální publikum a kde se na 

základě explicitních spojení nebo vztahů vytváří užší veřejnost. Další artikulací těchto 

užších vazeb může být seznam přátel, které kolem sebe daný uživatel sdružuje. Většina 

komunitních projektů či sociálních sítí pak nabízí řadu různých nástrojů pro účely 

různých cest komunikace. Synchronní a asynchronní komunikační modely, veřejně 

diskusní fórum i skrytou komunikaci mezi přímými účastníky.  Veřejné komentáře pak 

nejsou pouze dialogem mezi dvěma účastníky rozhovoru, ale předváděním sociálních 

vztahů před širším publikem.
130

  

 

Technologické možnosti SN  

 

Z tohoto pohledu SN nabízejí svým uživatelům velké množství alternativ a 

komunikačních kanálů i stupňů identifikace, byť zdaleka ne všechny jsou využívány. 

Základem pro potenciální vstup do komunity SN je registrace uživatele. Ta sice není 

povinná, nicméně bez ní čtenář v současné době zůstává v pasivní poloze pouhého 

konzumenta. Dříve mohl psát příspěvky i jako neregistrovaný, ale postupem času byla 

zavedena povinná registrace. Tu si vyžádala praktická zkušenost s podobou otevřených 

diskuzí – a cílem je eliminace „rušivých“ diskutérů, provokatérů a spammerů.
131

  

                                                 
128 MACEK, J. Poznámky k teorii virtuálních komunit. Biograf. (50). 2009. cit. dne: 8. 5. 2015, dostupné 
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129 BOYD, D. Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics and Implications. in: 

PAPACHARISSI, Z. A networked self: identity, community and culture on social network sites. New York : 

Routledge, 2011, ISBN 978-0-415-80180-5. 318 s., s. 39-58 
130 BOYD, D. Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics and Implications. in: 

PAPACHARISSI, Z. A networked self: identity, community and culture on social network sites. New York : 

Routledge, 2011, ISBN 978-0-415-80180-5. 318 s., s. 39-58 

131 člověk, který šíří nežádoucí, obtěžující či zahlcující příspěvky, které narušují diskusi ostatních a vyvolávají 

konflikty či negativní reakce ostatních diskutérů  
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Účelem tohoto procesu (registrace) je dle V. Bednáře manifestní deanonymizace 

uživatele. (například tím, že musí uvést při registraci reálné údaje – třeba poštovní 

adresu) Předpokládá se, že tento uživatel bude diskutovat korektněji, neboť je zcela 

zbaven pocitu anonymity.
132

  

 

Podle M. Vašutové je právě anonymita (příp. pseudoanonymita) největším 

rizikem při rozvoji agresivního chování v rámci kyberprostoru. Agresoři, pokud nevidí 

svou oběť, ztrácejí zábrany a dochází u nich k tzv. disinhibičnímu efektu. Disinhibice je 

posílena anonymitou, časovou a fyzickou vzdáleností a absencí komplexních 

smyslových vjemů.
133

  

 

Agrese může mít v případě virtuálních komunit a on line diskuzí zejména 

podobu takzvaného trollingu – tedy zahlcování diskuze rušivými vzkazy a 

neužitečnými, obtěžujícími zprávami, které obtěžují ostatní účastníky diskuze a odrazují 

je z další komunikace. V důsledku domněle získané anonymity se lidé při komentování 

komunikátů chovají poněkud jinak než v reálném světě. „Typickými tendencemi jsou: 

vyhraněnost názoru, neakceptování názorů odlišných od vlastního, sklony k vulgaritě, 

sklony k rasismu, urážení ostatních uživatelů a odlišných tezí, udržení média a další.“
134

 

 

 Přímá agrese, tedy napadání jiných účastníků diskuze a hádky mezi dvěma a 

více protagonisty je označována za flaming. Flaming zahrnuje použití ofenzivního, 

hrubého a vulgárního jazyka, urážek a někdy i výhružek. „Mívá charakter krátkodobé 

události mezi protagonisty, kteří jsou z hlediska sociální síly vyvážení.“ 
135

  

 

Z těchto důvodů média přistupují k řízení svých diskuzí. I když jednotliví 

diskutující si mohou myslet, že se jedná o cenzuru názorů a nerespektování svobody 

slova, v naprosté většině případů tomu tak není. „Médium ve skutečnosti pouze řídí 
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diskuzi, protože chce ochránit své dobré jméno, ochránit slušné diskutující, udržet 

hodnotu diskuze a její téma.“ 
136

   

 

Dle V. Bednáře je to běžná praxe, kterou využívá většina velkých komunitních 

platforem či zpravodajských serverů apod. ke své ochraně i zvýšení kvality diskuse. 

„Boj proti tzv. komentářovému spamu je součástí moderování diskuzí, kterou lze 

částečně realizovat i technickými prostředky. Nevyžádané komentáře jsou pro čtenáře – 

publikum – velmi obtěžující a pro médium potencionálně nebezpečné. Jejich prevenci a 

likvidaci je třeba věnovat zvýšenou pozornost!“
137

   

 

Registrací na SN zároveň uživatel vytváří svůj osobní profil, který obsahuje 

údaje o jeho bydlišti, zaměstnání, zájmech atd., který mohou vidět ostatní uživatelé. 

Možnost vyplnění takovéhoto profilu je však dobrovolná a naprosto drtivá většina 

uživatelů k tomuto nepřistupuje. Jejich reálná identita tak pro ostatní uživatele zůstává 

skryta za komunitní přezdívkou, která je jediným identifikačním znakem (tzv. nickem). 

Veškeré další dojmy a úsudky o ostatních uživatelích si členové komunity vytvářejí na 

základě promluv, zkušeností z konverzace s daným uživatelem a jeho budované 

„pověsti“.   

 

V pohledu D. Boydové pak technický charakter SN umožňuje několik druhá 

komunikace ať už synchronní či asynchronní. Uživatelé nejčastěji využívají zjevné 

formy diskusí pod jednotlivými články. Ty tvoří skutečné jádro komunitního života na 

SN.  V této formě asynchronní komunikace jednotliví uživatelé na otevřeném plénu 

předvádějí své názory a komentáře a probíhá jejich vzájemná výměna a hodnocení na 

principu interpersonální komunikace ale i v modelu otevřené komunikace mnozí 

k mnohým (many to many).   

 

Jejich asynchronita má dva hlavní aspekty, které se v diskusích projevují. Jednak 

dává možnost k multitextovým obsahům, které v podání jednotlivých uživatelů 
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svébytným způsobem rozvíjejí původní myšlenky a dávají jim nový náboj. Druhým 

aspektem je pak forma několika(minutové, hodinové, denní) diskuse a výměně názorů, 

která vzájemné polemiky vede třeba i v několika článcích pod sebou, kdy na sebe autoři 

navazují větami typu „k dokončení diskuze pod článkem“, „chtěl bych ještě reagovat, 

aby to nezapadlo…“ a podobně.  

 

Možnost synchronní komunikace na SN představuje jejich chat neboli 

elektronická verze skupinového rozhovoru. Chat je v tomto smyslu poněkud 

samostatnou entitou SN a většina aktivních členů komunity ho pomíjí. V rámci 

dotazníkového šetření se k jeho aktivnímu užívání přihlásil jeden z deseti uživatelů. 

Důvodem je zejména jiný charakter i témata promluv na chatu (využívají ho spíše 

mladší členové komunity a témata jsou spíše jejich osobními hovory či záležitostmi 

denního charakteru). Z tohoto důvodu ho většina uživatelů nevyužívá (97 % odpovědí 

v dotazníku) a nepovažuje ho za přínosný z pohledu svých zájmů.
138

       

 

Kolektivní inteligence  

 

Na prolínání autorů mediálních obsahů v rámci webu SN se můžeme podívat 

ještě z jiné perspektivy. Pakliže totiž vyjdeme z teze, že redaktoři a registrovaní 

uživatelé se svým způsobem všichni zapojují do tvorby obsahů webu, a přihlédneme-li 

k tomu, že je v tomto případě spojuje jistá úroveň znalostí a kompetentnost v oblasti 

fotbalu, můžeme zároveň hovořit o obsahu webu, který je tvořen v rámci komunity na 

principu kolektivní inteligence. Web je totiž vedle otevřeného fóra i otevřenou studnicí 

zdrojů.  

 

Jejich přístupnost a zpracovatelnost (umožněná interaktivitou webu 2.0) je sama 

o sobě cestou či stimulem k rozvolněnému pojetí kolektivního autorství, které definoval 

už P. Lévy: „Rozdíly mezi autory a čtenáři, producenty a diváky, tvůrci a interpretanty 

se slijí do formy autorsko-čtenářského kontinua, které bude představovat propojení od 

stroje (počítače) v síti a jeho designéra až k poslednímu příjemci, každý pomáhajíce 
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udržovat a podporovat aktivitu ostatních.“
139

   

 

T. Segaran popisuje kolektivní inteligenci jako kombinaci chování, preferencí či 

myšlenek skupinou lidí, za účelem vzniku nových náhledů do problémů pochopení 

souvislostí.140 Podobně, jako vybírání cizích nápadů, ale i mezer v nich, chápe model 

produkce a konzumace H. Jenkins, který při svých studiích fanouškovských komunit 

vysvětluje, proč nejsou fanouškové pouhým publikem předkládané kultury, ale 

aktivními účastníky v konstruování a šíření obsahů. Tvrdí, že právě hledání slabých či 

slepých míst příběhu je hnacím motorem pro to, aby se z čtenáře stal autor – prozument 

(angl. prosumer). 

 

Definic pojmu prozument je celá řada, shodují se v tom, že podstatný je moment, 

kdy se pasivní čtenáře, diváka v daném médiu zapojí do aktivní role a spoluvytváří jeho 

obsah podle možností, které mu dané médium poskytuje. „Dříve ostrá hranice mezi 

producentem a konzumentem se rozpíjí a objevuje se zcela nová konfigurace jejich 

vztahu. Tato nová konfigurace je početně symetričtější, producenti ztrácejí absolutní 

kontrolu nad veřejně šířenými informacemi a velikosti obou kategorií se vyrovnávají. 

(…) Jedná se o hybridizaci dvou rolí, jejíž výsledek popsal Alvin Toeffler jako vznik tzv. 

prozumenta.“ 
141

  

 

H. Jenkins ovšem před pojmem prozument dává přednost slovu fanoušek, který podle 

něj lépe vystihuje snahu vyniknout v rámci podobně myšlenkově naladěné komunity. 

Tvrdí, že v éře internetu právě: „Možnost představit své dílo širokému publiku je to, co 

(zejména mladé) lidi přitahuje k fanouškovským komunitám, nikoli nadšení pro média 

jako taková.“ 
142
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V konceptu S. Bowmana a Ch. Willise se pak tímto principem spolupráce a 

interakce (uživatel webu – médium) vytváří nový mediální ekosystém, ve kterém online 

komunity jednak přebírají, komentují a prohlubují obsahy převzaté z médií, ty ale také 

v rámci lokálního zpravodajství, reportáží, komentářů a glos či kritické revize 

pozměňují, a to až do fáze, kdy principem participační žurnalistiky vytvářejí obsahy 

nové a svébytné.
143

  

 

Sám P. Lévy však upozorňuje na obrácenou polohu kolektivní inteligence, která 

se může naopak projevit ve formě kolektivní blbosti, za níž považuje šířená bludných 

názorů, dezinterpretací, pomluv a hromadění prostých údajů, tedy lidově řečeno mlácení 

prázdné slámy. 144  

  

                                                 
143 BOWMAN, S., WILLIS, Ch. We Media: How audiences are shaping the future of news and information.[online], 

The Media Center at The American Press Institute, 65 s., s. 9 

144 LÉVY, P.  Kyberkultura: zpráva pro Radu Evropy v rámci projektu „Nové technologie: Kulturní spolupráce a 

komunikace“. Praha: Karolinum, 2000, 229 s., s. 27  



   

 

69 

  

Analýza komunity uživatelů SN  

 

Pro stěžejní část práce na analýze samotné virtuální komunity SN, jejích 

principů, hodnot a postojů jednotlivých členů komunity nám poslouží kombinovaný 

přístup dvou analytických metod. Základem bude dotazníkové šetření provedené mezi 

členy komunity. To bude následně vyhodnoceno a spolu se studium samotných textů 

uživatelů v rámci diskuzí při webu SN interpretováno pomocí  Poststrukturální 

diskurzivní analýzy.  

 

Dotazníkové šetření   

 

Základem pro tuto analytickou část práce směrem ke zvolené komunitě uživatelů 

SN bylo dotazníkové šetření provedené mezi uživateli (čtenáři) webu. Toto šetření 

proběhlo v listopadu a prosinci roku 2014 s využitím technologie CAWI
145

 na službě 

serveru vyplnto.cz, který umožňuje automatizaci získaných výsledků. Vzhledem 

k charakteru dotazníku však bylo třeba se soubory odpovědí dále pracovat a na základě 

detailního studia odpovědí vyvodit závěry obecnějšího charakteru.  

 

Z metodologického hlediska se jedná výzkum na rozhraní explorativního a 

explanativního charakteru.
146

 Tento přístup byl volen vzhledem k tomu, že obecné teorie 

o fungování virtuálních komunit a uživatelů nových digitálních médií byly již v zásadě 

popsány mnoha výzkumníky. Zároveň se však zaměřujeme v konkrétním případě na 

specifické prostředí (diskusní fanouškovský web), který je v českém mediálním 

prostředí prakticky nezmapovaný a v konkrétní podobě SN jakožto výjimečného 

fenoménu zcela nepopsaný.     

 

Cílem byl v tomto případě kombinovaný kvalitativní a částečně kvantitativní 

výzkum. Jeho kvantitativní část směřovala k alespoň hrubému zmapování webové 

                                                 
145 CAWI – zkratka z anglického Computer Assisted Web Interviewing, tedy forma dotazování respondentů na 

webových stránkách. 

146 HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 407 s., s. 38-39 
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komunity SN. Tato dílčí nutnost byla dána samotnou konstrukcí vzorku, vzhledem 

k tomu, že uživatelé webu jsou nezávislými individualitami, které spojuje pouze 

příslušnost v rámci dané komunity. Stejně tak ve virtuální realitě není možné vysledovat 

jejich demografické či jiné rozčlenění.  

 

Vzorek byl proto vytvořen vyčerpávajícím výběrem – všech uživatelů ochotných 

vyplnit dotazník na základě výzvy publikované na webu. Těch se nakonec v souboru 

sešlo 284. Takováto konstrukce vzorku má samozřejmé nevýhodu zejména v deficitu 

reprezentativnosti, nicméně vzhledem k daným okolnostem se jiné řešení nenabízelo 

v úvahu. Samo sociologické zmapování komunity má navíc spíše doplňkový charakter a 

s ohledem na hlavní záměr šetření je tento nedostatek nepodstatný.   

 

Z hlediska zaměření práce je stěžejní kvalitativní část dotazníku, která má za cíl 

analyzovat fungování samotné komunity sdružující se při webu SN. Má za cíl odhalit 

systém vazeb v rámci komunity, motivace činnosti jejích účastníků a zejména jejich 

postoje a názory.  

 

Šetření proto za tímto účelem kombinuje uzavřené otázky směřující 

k základnímu předestření postojů uživatelů (dichotomické, výčet – výběr (multiple 

choice), škálovací stupnice), ale i otevřené otázky, které umožňují hlubší interpretaci 

jednotlivých zjištění a jejich následné zobecnění. Právě generalizace závěrů však klade 

v případě kvalitativního výzkumu největší nároky na přístup výzkumníka, kdy musí 

sebraná data nejen důkladně popsat, ale i interpretovat.
147

   

  

                                                 
147 HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 407 s., s. 38-39 
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Analýza materiálů 

 

Získané soubory odpovědí v kvalitativní části dotazníku poskytnou vodítka pro 

vlastní analýzu komunity uživatelů SN. Výpovědi uživatelů budou v tomto případě 

porovnávány a konfrontovány s obsahy vytvářenými v diskuzích na webu SN. 

K takovému hodnocení nám nejlépe poslouží Poststrukturální diskurzivní analýza. 

(Označovaná též jako poststrukturalistická diskurzivní analýza, kontinentální 

diskurzivní analýza či Foucaultovská historická diskurzivní analýza.)
148

  

 

Ta vychází z obecného pojetí diskurzivní analýzy, která bývá tradičně 

definována jako sada metod a teorií pro zkoumání běžně používaného jazyka 

v sociálním kontextu. Avšak dle V. Beneše:  „Jakkoli jazyk v jeho psané či mluvené 

podobě představuje klíčový objekt zájmu diskurzivní analýzy, její záběr je poněkud širší. 

Vhodnější je tedy chápat diskurzivní analýzu jako studium lidských významotvorných 

praktik.“
149

 

 

J. P. Gee rozlišuje dvojí pojetí diskurzu, kdy diskurz s malým “d” používá pro 

samotné užití jazyka, promluvu, která „vyřizuje“ naše myšlenky a aktivity.  Diskurzem s 

velkým “D” pak označuje vše, co onu promluvu ohraničuje, protože tvrdí, že se nikdy 

neděje v izolovaném prostředí.  To mohou být promluvy ostatních, vliv kultury, 

socioekonomický kontext apod. „Jazyk a další prostředky (způsob vyjadřování, 

interakci, pocity, názory, hodnocení, využívání dalších objektů, symbolů, nástrojů a 

technologií) používáme, abychom identifikovali sami sebe i naše partnery jako nositele 

významu v komunikaci.“
150

  

 

Dle K. Zábrodské tento druhý typ diskurzu odpovídá tzv. interpretačnímu 

diskurzu, který samotnou promluvu chápe v mnohem širším kontextu. Ten všechny 

zúčastněné subjekty přesahuje a funguje coby nástroj zvýznamnění sociální reality, ve 

                                                 
148 BENEŠ, V. Diskurzivní analýza. in: DRULÁK, P. a kol. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v 

politologii a mezinárodních vztazích. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 255 s., s. 105 

149 tamtéž, s. 92  

150 GEE, J. P. An introduction to discourse analysis : theory and method, 2. vyd. Routledge : London, 2005. 209 s., s. 

6-7  
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které diskurz ovlivňuje objekty, o nichž se mluví. Právě toto interpretační pojetí 

diskurzu se promítá do kritické či poststrukturální diskurzivní analýzy.
151

 „Pro 

porozumění sociální/psychické realitě musíme zkoumat procesy, jimiž je tato realita 

zvýznamňována, reprodukována a transformována v jazyce a jiných sémiotických 

systémech.”
152

 

 

Kritická diskurzivní analýza (dále jen CDA z angl. zkratky) nemá přesně určené 

vymezení z hlediska metodiky. Jde spíše o síť výzkumů či metod, zpopularizovaných 

skupinou autorů N. Fairclougha, R. Wodakové, T. van Dijka a S. Jagera. – v současnosti 

zřejmě nejdůležitějších představitelů CDA. Zásadou CDA je dvojí pojetí diskurzu. 

Jednak jakožto praxe a procesu vytváření promluv a jednak jako strukturovanou fixaci 

významu inspirovanou M. Foucaultem.
153

  

 

CDA se snaží zkoumat oba pojmy současně. „Při tomto zkoumání se ovšem 

snaží, na rozdíl od Foucaultovy metody, držet více ‘při zemi‘ a vycházet jednoznačně od 

konkrétních výpovědí.“
154

 Na jazyk promluv CDA nahlíží jako na konflikt, ve kterém 

jazyk konstituuje a dodává platnost mocenským strukturám. Diskurz se tak podílí na 

reprezentaci a důležitostí sociálního života, avšak neviditelným a neměnným procesem. 

Ten se právě snaží CDA demystifikovat.
155

    

 

Poststrukturální diskurzivní analýza (dále jen PDA z angl. zkratky) naproti tomu 

více vychází z myšlenek M. Foucaulta, který je výrazně spojován už se samotným 

pojmem diskurz. Sám Foucault vědomě nepředkládá jednolitou metodu, kterou s texty 

pracuje, za což je jinými autory (včetně stoupenců CDA) kritizován. Podle M. Vávry je 

                                                 
151ZÁBRODSKÁ, K. Variace na gender. Poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová 

identita. Praha: Academia, 2009. 197 s., s. 81. 

152 tamtéž, s. 67  

153 VÁVRA, M. Tři přístupy k analýze diskurzu - neslučitelnost nebo možnost syntézy? in: 

TICHÝ, R. ed. Miscellanea Sociologica, Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2006. 143 s., s. 54 

154 tamtéž 

155 ZÁBRODSKÁ, K. Variace na gender. Poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová 

identita. Praha: Academia, 2009. 197 s., s. 74-6 

 



   

 

73 

  

jeho pojetí diskurzu abstraktnější a chápe jej jako systém pravidel, který vymezuje 

prostor pro tvorbu aktuálních výpovědí.
156

 PDA vycházející z M. Foucaulta se proto 

zajímá právě o tento prostor, nikoliv o tvorbu a podobu jednotlivých výpovědí, či o 

jejich jazykovou formu. „Centrem zájmu je ‘prediskurzivní realita‘ – ne nějaká realita 

mimo diskurz, ale právě ona realita pravidel, onen řád diskurzu, který dává konkrétním 

výpovědím vzniknout.“
157

  

 

Ve shodě s tím V. Beneš zdůrazňuje, že PDA se od některých dalších přístupů 

k diskurzivní analýze liší v jednom důležitém ohledu: „Zajímá se spíše o obsah výroků 

než o formální vlastnosti textu. Zajímají je skryté strukturální předpoklady v pozadí 

toho, co v textu bylo (či naopak nebylo) řečeno, způsob, (trans) formování subjektů a 

objektů společenského života.“
158

   

 

Právě pro snahu o pátrání po „prostoru“ ve kterém se diskurz odehrává, je tato 

metoda vhodná k analýze vybraného tématu virtuální komunity SN, přičemž 

zkoumanými tématy budou hlavně vztahy, motivace, vzájemný přístup a hodnocení 

jednotlivých členů komunity.  

  

                                                 
156 VÁVRA, M. Tři přístupy k analýze diskurzu - neslučitelnost nebo možnost syntézy? in: 

TICHÝ, R. ed. Miscellanea Sociologica, Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2006. 143 s, s. 52 

157 tamtéž 

158 BENEŠ, V. Diskurzivní analýza. in: DRULÁK, P. a kol. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v 

politologii a mezinárodních vztazích. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 255 s., s. 107 
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Osobní a demografická charakteristika uživatelů SN  

 

Na základě kvantitativních otázek šetření můžeme alespoň v hrubých rysech 

načrtnout společenský a demografický profil uživatelů SN, byť nemá pro příslušnost 

k dané komunitě určující charakter, určité znaky se dají předpokládat a šetření je také 

prokázalo. Ona hrubost tohoto profilu je však dána zejména zmíněným deficitem 

reprezentativnosti vzorku, jehož konstrukce je však (jak bylo popsáno) vynucena 

okolnostmi.    

 

Mezi virtuální komunitou SN převládají v drtivé většině muži. Těch bylo 277 

z 284, čili 97,54 %.
159

 Podobný stav však byl v zásadě očekáván, neboť zájem o sport, 

v daném případě ještě specificky fotbal, a tím spíše sportovní fandovství je v obecném 

genderovém pojetí jasně směřován do mužského světa.  

 

Rozdělení uživatelů dle věku už nabízí pestřejší pohled. Nejsilněji je v ní 

zastoupena střední generace ve věku 31-50 let (121 lidí, 42,61 %), další velkou skupinu 

tvoří mladší lidé mezi 20- 30 lety (108 lidí, 38,03 %). Zbytek účastníků tvoří zejména 

starší uživatelé od 50 let výše (48 lidí, 16,9 %). Naproti tomu teenageři tvoří v našem 

vzorku prakticky nevýznamnou kategorii (7 lidí, 2,46 %).
160

 Z tohoto pohledu tedy 

zjištěné výsledky vyvrací dojem, že by virtuální komunity či síťové veřejnosti byly 

platformou zejména pro mladší uživatele. Navíc lze dovozovat, že virtuální komunita 

SN pro její členy není epizodní záležitostí, ale vcelku trvalou vazbou, kdy uživatelé 

stárnou spolu s webem.  

 

To potvrzuje další zjištění, totiž že takřka 2/3 členů komunity spojuje vazba na 

SN 5 a více let. (Sám web má za sebou přes 15 let existence.) Konkrétně polovina 

uživatelů (133 lidí, 46,83 %) je se SN spojena 5-10 let, pětina (58 lidí, 20,42 %) 10 a 

více let, další pětina (62, 21,83 %) SN navštěvuje 3-5 let a pouze desetina (31 lidí, 

                                                 
159 z výsledků dotazníkového výzkumu 

160 z výsledků dotazníkového výzkumu 
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10,92%) od jednoho do tří let.
161

 Možnost méně než jeden rok nevyužil žádný 

s dotazovaných. (viz Příloha č. 14) 

    

Místo bydliště jednotlivých členů komunity pak potvrzuje logickou vazbu z toho 

pohledu, že Slavia je pražský klub, byť zároveň podporuje i druhou tradičně vnímanou 

záležitost (na které staví mimo jiné zmíněný Odbor přátel SK Slavia Praha), totiž že 

Slavia a stejně tak konkurenční Sparta jakožto nejstarší a nejznámější tuzemské kluby 

mají fanouškovské základny po celé republice. Bydliště v Praze tak uvádí jen necelá 

polovina uživatelů (137 lidí, 48 %) a další pětina členů komunity (64 lidí, 22,54 %) žije 

ve Středočeském Kraji. Zbytek členů komunity je však rozmístěn různorodě v rámci 

České Republiky, ale i v zahraničí, vedle nejbližšího Slovenska například i v Londýně či 

na Novém Zélandu.
162

    

  

 

  

                                                 
161 z výsledků dotazníkového výzkumu 

162 z výsledků dotazníkového výzkumu 
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Analýza komunity   

 

V rámci zájmu práce bylo stanoveno 5 základních výzkumných otázek, které mají 

odhalit strukturu, fungování komunity, vzájemné vazby a vyznávané hodnoty jejích 

členů. Stanoveny byly následovně: 

Co je motivací a uspokojením členů komunity v jejich činnosti?  

Jaké jsou vnímané a preferované hodnoty komunity z pohledu jejích členů?  

Co rozhoduje o aktivitě či pasivitě uživatelů?  

Co ovlivňuje a vytváří charakter diskuzí v jeho obsahu a formě?  

Jakým způsobem se vytváří identita a rozeznávání partnerů (symbolický kapitál) 

v rámci komunity?  

 

Motivace a uspokojení  

 

Jednou z hlavních otázek, které budí zájem v souvislosti s komunitou SN, je 

proč vlastně uživatelé SN navštěvují. Co udržuje komunitu SN aktivní a proč její 

jednotliví členové opakovaně vstupují do tohoto mediálního prostoru, věnují mu svůj 

volný čas, a buď v pasivní formě konzumují jeho obsahy, nebo se v aktivní poloze 

zapojují do jejich vytváření.  

 

Z výzkumu vyplynulo, že pro víc než polovinu uživatelů je návštěva SN 

každodenní záležitostí (158 lidí, 55,63 %) Další dvě pětiny lidí pak dochází méně často, 

ale stále s vysokou frekvencí – několikrát do týdne (118 lidí, 41,55 %). Pouze necelá tři 

procenta pak navštěvují SN méně často (8 lidí, 2,82 %) a možnosti jednou za měsíc či 

několikrát za rok zůstaly nevyužity.
163

  

 

Základní a výchozí motivací je pro ně společný zájem – sportovní fandovství a 

příslušnost ke klubu (Slavii), který je spojuje a vytváří klima pro společné soužití.
164

 

                                                 
163 z výsledků dotazníkového šetření 

164 Neznamená to však, že musí být zastoupeny oba dva faktory. Z dotazníkového šetření sice tento trend není 
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Jednotliví aktéři však mají řadu dalších a různých motivací, proč chtějí patřit do 

komunity SN. Mezi odpověďmi diskutérů na otázku: Co Vás motivuje k navštěvování 

SN?, převládají dva nejzásadnější motivy (často navíc respondenti zmínili oba dva 

současně). Prvním je hledání informací o Slavii, druhým diskuze rozpoutané na základě 

těchto informací a hodnocení ostatních slávistů.  

 

Informace 

Samotný pojem informace má však několik rovin. Část diskutérů oceňuje, že se 

dozví informace zpravodajského charakteru jinde nepodané – přičemž v tomto směru 

dávají stejnou validitu informacím z článků redaktorů a stejně tak i příspěvkům 

uživatelů. Čtenáři kvitují zejména zprávy o mládeži a ženském fotbale, které patří 

k devizám SN. To hodnotí například jeden z neregistrovaných čtenářů slovy: „Zajímavé 

články a diskuze o Slávii, jako člověk mimopražský jsem neměl příliš informací o věcech 

kolem např. mládež a zde mám možnost se dozvědět více informací.“ 

 

Další část čtenářů poukazuje na fakt, že na SN jsou informace podobné jako 

v jiných zdrojích (médiích) ale jinak podané ať už dle jejich názoru objektivněji nebo 

zkrátka jiným pohledem (angažovaným, fanouškovským). Za mnohé to shrnuje 

například elbrody: „Zajímavé informace o Slavii, které jinde nejsou (např. reporty ze 

zápasů očima diváka, neoficiální informace o posilách…) plus odborná úroveň článků a 

diskuzí je asi tak desetkrát větší než současná běžná sportovní žurnalistika.“ 

el_moscardon zmiňuje: „Zjištění informací a informací, které se často nemohou objevit 

na oficiálních stránkách. Pravidelné rubriky (statistické okénko, hodnocení hráčů, 

výsledku mládeže). Články jsou psány otevřeně, žádná falešná korektnost a eufemismy.“ 

 

 Specifickým typem informací silně oceňovaných mezi členy SN jsou pak také 

spekulace a neoficiální zprávy ze zákulisí klubu, které dodávají znalci prostředí – 

takzvaní insideři. To jsou lidé, kteří tyto informace uvádějí s odkazem na zdroj uvnitř 

klubu, nebo mají v rámci komunity vybudovánu tuto pověst (znají lidi s vazbami na 

                                                                                                                                               
výrazně patrný (pouze jeden respondent se neoznačil za fanouška Slavie ale neutrálního sportovního příznivce), 

nicméně i podle zkušeností uživatelů v dalších odpovědích „neslávisté“ na web chodí a nejsou apriori odmítáni.       
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klub) – typicky např. členové redakce ale i další dlouholetí členové SN. Například 

v názoru soudka 82: „Je to pro mě vlastně jediný portál s kombinací aktuálních 

informací, názorů lidí, jichž si vážím a zajímavých zpráv od insiderů.“ 

 

Stejně tak si ale někteří členové vybudovali roli „pseudoinsiderů, jejichž kvalita 

informací je opakovaně zpochybňována v humorném, ale i v konfliktním tónu. To 

například zmiňuje eluin, který na SN hledá: „Postřehy, teorie o mém oblíbeném klubu 

(zejména komentáře ‘zasvěcených‘ i zasvěcených :))“  

 

Diskuze 

Uživatelé také velmi kladně hodnotí samotnou diskuzi na webu SN, která rozvíjí 

jednotlivá témata (články) a posouvá je v interaktivně vytvářeném obsahu. Hodnotí 

přitom jednak její obsahovou, faktickou část, ale i formu a atmosféru, ve které diskuze 

probíhá a která je pro řadu uživatelů sama o sobě motivací k navštěvování SN.  Tu 

hodnotí například lassiter jako: „Povídání se slávisty o Slavii, a to víceméně 

kultivovanou a inteligentní formou.“  Podobně martyni oceňuje: „Zajímavé informace o 

Slavii, přátelské prostředí mezi diskutujícími.“ 

 

Fanoušci oceňují v diskuzích rozdílné pohledy na věc, které jim dávají možnost 

k jinému přemýšlení a reformulování vlastních názorů, případně jim s doplňujícími 

informacemi docházejí různé souvislosti: Inspirace a mnohotvárnost v rámci komunity 

vyhovuje například Krysarovi: „Jedná se pro mne o nejzajímavější web o Slavii, o níž se 

zajímám; a hlavně se zde dobře zračí nálady a názorové proudy ve fanouškovské obci, 

které mne zajímají.“ Podobně chodí na SN pes: „Dozvědět se novinky a občas se zapojit 

do diskuze s pravověrnými slávisty.“ facin navíc zmiňuje, že v takovéto formě je 

specifická i rychlost vytváření obsahů v závislosti na čase původní události: „Rychlost! 

Přijdu po zápase domů, otevřu slávistické noviny, tam je článek o průběhu utkání a 

stovky komentářů…“ 

 

Fanoušci také oceňují vedle kvality podání jednotlivých názorů jiných aktérů i 

formu, tedy přístup, úroveň vyjadřování a stejně tak i styl psaní, což podotýká například 
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urs: „Nejraději mám čtivé příspěvky na pozápasové diskusi od těch tzv. ‘klasiků‘.“  

 

Pro diskutéry je však zároveň zajímavý i samotný proces, kterým se názory tříbí 

a ve kterém na sebe diskutéři reagují. Jeden z neregistrovaných čtenářů k tomu 

podotýká: „Zajímá mne i přistup k diskuzi a osobnost diskutujících (argumentace, 

urážky, rétorika…)“  

 

Většina z diskutérů v tomto směru však jako jednu z hlavních deviz SN spatřuje 

atmosféru, ve které diskuze, byť i konfrontační probíhají. Oceňují převážně pozitivní 

přístup ostatních, slušné, věcné a neurážlivé vyjadřování jednotlivých diskutérů vůči 

sobě, které přispívá k celkové atmosféře komunity.  Vystihuje to například Eramies: 

„Baví mě číst i diskuse, které jsou na rozdíl od oficiálek k věci a většinou mnohem 

kultivovanější a odborněji vedené.“ 

 

Komunita 

Řada uživatelů se shoduje také v další motivaci, která je vede k navštěvování SN 

a tou je právě sama komunita a atmosféra vytvářená kolem webu. Vedení diskuzí a 

zjišťování názorů ostatních může být pro řadu fanoušků forma jakési reflexe či přímo 

katalyzátoru při standardních „fanouškovských“ pocitech (prohraný, vyhraný zápas, 

hodnocení hráčů atd). Zároveň je při čtení diskuzí uklidňuje pocit obecného souznění 

v rámci celé komunity (marnost, zklamání, radost). Například laurus zmiňuje tuto 

zásadní motivaci k navštěvování SN: „Sounáležitost se stejně smýšlejícími lidmi.“ 

Podobné hodnocení má i ElvisPresley: „Aktuálnost, možnost sdílet úspěchy a 

neúspěchy, něco se dozvědět, pocit sounáležitosti.“ 

 

Pro řadu fanoušků se za dobu jejich navštěvování SN stala tato činnost součástí 

jejich životního stylu. Za opakovaným návštěvami je tak vede i zvyk, zkušenost, či 

forma zábavy, respektive trávení volného času. dartagnan zmiňuje, že na SN ho zajímá: 

„Info o Slavii, komunita, síla zvyku.“ Podobně LordEdmund, pro kterého SN spojují: 

„Zajímavé názory diskutérů, relax.“ 
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V tomto směru může také často dobře fungovat humorný nadhled, který umí 

v rámci komentářů rychle změnit náladu například po prohraném zápase, jak zmiňuje 

například jindra7: „Články a diskuze pod články… řekl bych, že je to místo, kde se toho 

o Slavii dá dozvědět nejvíce… nebo aspoň se pobavit některejma reakcema.“  

 

Vnímané hodnoty webu (komunity)  

 

Sama komunita je často zmiňovaný pojem jak v odpovědích čtenářů, tak v rámci 

jednotlivých diskuzí. Uživatelé mají s komunitou SN spojena určitá očekávání, hodnoty 

nebo normy chování, které jsou pro ni typické a žádané. V nich můžeme vypozorovat 

několik zásadních znaků, které právě toto očekávání charakterizují.  

 

Tradice  

Samy dlouholeté zkušenosti webu, jeho redaktorů a uživatelů si vypracovaly ve 

vnímání uživatelů jakýsi punc kvality a mají pro členy komunity spojující význam. To 

je umocněno mimo jiné i tím, že Slavia, jakožto nejstarší fotbalový klub v zemi se 

slavnou minulostí a častokrát pohnutou historií, si na tradici velmi zakládá.  

 

Například Cepin uvádí, že pro SN je v tomto směru výjimečná právě jejich 

„trvanlivost“. Podobně Lisajův pohled: „Asi především tradice (SN funguji již mnoho 

let) a vlastni ‘tvorba‘.“ Chcipak dokonce s odkazem právě slávistický historický 

sentiment uvádí, že SN: „Jsou jednoduše staroslávistické.“ 

 

Kvalita  

Kvalita diskuze zaznívá v hodnocení uživatelů často. Byť má pro každého mírně 

odlišný význam, vydělují se dvě hlavní dimenze spojené s hodnocením diskuzí: 

obsahová a formální. Kvalita v obsahu znamená především věcnost, fundovanost či 

odbornost názorů, která platí pro redaktory i čtenáře (v rámci mezí, že každý fotbalový 
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fanoušek je odborníkem). Čtenáři často oceňují právě informace insiderů, které 

vycházejí z lepší znalosti prostředí, než mají oni sami.  

 

Stejně tak dobře čtenáři hodnotí, když je jim někdo schopen podat relevantní 

názor na např. úroveň utkání, které neviděli, kvality mladších a ne tolik známých hráčů 

apod. Například Fallen vyzdvihuje: „Informační bohatost článků a erudice přispěvatelů 

do diskuze.“ Podobně Bhcak: „Obrovský zápal a vysoká kvalita redaktorů SN, ale i 

diskutujících, z nichž většina dokáže diskutovat velmi věcně a je vidět, že fotbalu 

rozumí.“ 

 

.Zajímavé je například i srovnání s podobou fotbalu či fanouškovských aktivit 

v jiných zemích, poučení fanoušků o historických zápasech nebo vnášení zkušeností 

fanoušků a vzpomínek. Právě pestrost témat oceňuje i rossobianco: „Řekl bych 

rozsah témat, resp. kategorií článků + relativně vysoká participace samotných čtenářů-

nemalou část příspěvků píší právě oni.“ Podobně hodnotí vyseptala_analni_sbijecka:

 „Možná by se dalo vypíchnout zaujetí (možná až angažovanost), s nímž někteří 

jedinci píší.“ 

 

Druhá dimenze kvality diskuze spočívá v její formě. Zde čtenáři významně 

hodnotí zejména slušný projev, kultivovanost a neurážlivé vystupování, které diskuze na 

SN povětšinou provází a patří k jednomu z pojítek, které komunita SN oceňuje. Čtenář 

marcocruz tak zmiňuje: „Přátelské a často korektní vztahy mezi diskutujícími.“ Stejně 

cajzik oceňuje: „Vesměs stmelený kolektiv, který se uznává.“ pepino44 také hodnotí: 

„většinou slušně vedená diskuse bez používání vulgarit, snaha o toleranci k příspěvkům 

ostatních.“ 

 

V rámci toho navíc čtenáři oceňují, že mohou sdílet své názory s lidmi odlišného 

smýšlení, ale i věku a zkušeností, které dávají zajímavé podněty do celkové mozaiky 

debat o společných tématech. K tomu uvádí Coolair: „Komunita inteligentních 

diskutérů od studentů po důchodce, bez věkového vyhranění. Až na pár výjimek slušná a 

věcná diskuse.“ Čtenář dartagnan dodává: „Diskutující jsou na sebe většinou slušní a 
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respektují se navzájem i napříč generacemi.“  

 

Slušnost a korektní vztahy se ale výrazně projevují i v samotných diskuzích. 

Často se například objevují i hodnotící zmínky k ostatním diskutérům ať už 

v pozitivním, či negativním světle. Čtenáři často chválí příspěvky druhých a vyjadřují si 

osobní sympatie, ať už kvůli podobnému názoru, nebo i rozdílnému, nicméně dobře 

zargumentovanému a podanému s nadhledem a stylem.   

 

Příkladem je třeba text jednoho z čtenářů bez přezdívky: „Socratesi, napsal jste 

to dobře. I když máme na některé věci jiný názor a nejsem takový optimista jako Vy, tak 

jsem rád, že tu nepoužíváte vulgarismy a hrubé nadávky. Vždycky bychom si měli 

zachovat slušnost a neurážet se. A patří Vám dík za velkou oddanost a věrnost klubu. 

Zato před Vámi smekám pomyslný klobouk.“
165

 

 

Opačné chování (vulgarity, rasismus, agresivitu, provokace) naopak komunita 

obecně odsuzuje a v rámci diskuzí to dává proklamativně najevo. Například se čtenáři 

v diskuzi zastávají jeden druhého, pakliže mají pocit, že jiný účastník diskuze hranice 

místní slušnosti nebo obecných pravidel překročil, tím spíše bezdůvodně.  To je patrné 

například z diskuzního příspěvku uživatele NAXe:  

 

„Nemůžu věřit svým očím. Čtu tu příspěvky a buď se tu sešlo mnoho příznivců 

Sparty, kteří se snaží rozvrátit naše fanoušky házením špíny na klub a na všechno co se 

nám povedlo anebo jsme tu opravdu slávisti? Proč se tu tak nadává vedení? To si 

opravdu myslíte, že Doležal sedí s Rosenem a Jarolímem
166

 a každý večer přemýšlejí jak 

tu Slavii zničit? Že schválně vybírají pro nás ty nejhorší hráče? Je mi z toho špatně a 

vůbec nechápu tenhle přístup. Chce to hlavně důvěru v sebe sama, bez toho nemůžeme 

jít dál. NAX“ 
167

 

                                                 
165 Text byl napsán v době, kdy ještě nebyla pro přidávání příspěvků nutná registrace.  

viz: Diskuze k článku: Slavia - Žižkov 0:3. Slavistickenoviny.cz. 26. 4. 2008, cit. dne: 10. 5. 2015, dostupné z: 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/4599-slavia-zizkov-0-3  

166 tehdejší vedení klubu a trenér 

167Diskuze k článku: Slavia bude jednat o Pudilovi a Střihavkovi. Slavistickenoviny.cz. 2. 6. 2008, cit. dne: 10. 5. 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/4599-slavia-zizkov-0-3
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Podobná reakce v podání čtenáře dubase: „Všichni ven, Jarolím je hovado, no 

při čtení některých příspěvků jsem se musel přesvědčit jestli nejsu na rumunských 

stránkách.
168

 (...)  Ty útoky na Kej Džeje
169

přejdu, je to trenér který nás dovedl do LM a 

k titulu, tak že ho bože ochraňuj jak královnu. Bylo by vhodné u některých, než vloží 

svůj příspěvek, se ještě zamyslet než kliknu. dubas“
170

 

 

V rámci uznání vlastních chyb, zase na druhé straně není výjimkou, že se čtenáři 

(například po vyprchání bezprostředních emocí, které výroky vyvolaly) omlouvají a 

snaží se narovnat pokažené vztahy do cílené podoby „pozitivně laděné diskuze“. (viz 

Příloha č. 15) 

 

Příkladem je komentář Tantala adresován Sokratovi 55: „Vážený pane, pokud 

jsem se vás dotkl, omlouvám se. Nepovažuji Vás za jednoho z oněch pitomců, kteří už 

tolikrát Jiřímu nadávali. Vy jste byl vždycky slušný člověk a poctivý slavista a máte plné 

právo ho kritizovat nebo s ním polemizovat. Můj odsudek je namířen proti nemalému 

počtu těch anonymů, kteří místo argumentace jenom urážejí.“
171

  

 

Řada uživatelů se ovšem v současnosti domnívá, že v otázce slušnosti a 

kultivovanosti diskuze mají SN lepší časy už za sebou a mají pocit, že obecně se situace 

mění spíše k horšímu. Například martin08 soudí, že: „Přispěvatelé se mění, nechci říct 

úplně k horšímu, ale objevuje se urážení a osočovaní, což si myslím dříve nebylo.“  

 

Thorklaer je výrazně kritičtější: „Dříve, tak před 5 lety, mi přišlo, že to byla 

úplně snová diskuse. Debatovalo se, používaly se argumenty, nezaznívaly urážky. Navíc 

                                                                                                                                               
2015, dostupné z:  http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/4670-slavia-bude-jednat-o-pudilovi-a-strihavkovi 

168 rumunské =sparťanské (klub největšího rivala), dle barvy ve znaku klubu shodných s barvami rumunské vlajky 

169 zkratkou KJ = Karel Jarolím, tehdejší trenér 

170 Diskuze k článku: Slavia bude jednat o Pudilovi a Střihavkovi. Slavistickenoviny.cz. 2. 6. 2008, cit. dne: 10. 5. 

2015, dostupné z:  http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/4670-slavia-bude-jednat-o-pudilovi-a-strihavkovi 

171  Diskuze k článku Slavia - Žižkov 0:3. Slavistickenoviny.cz. 26. 4. 2008, cit. dne: 10. 5. 2015, dostupné z: 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/4599-slavia-zizkov-0-3 

  

 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/4670-slavia-bude-jednat-o-pudilovi-a-strihavkovi
http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/4599-slavia-zizkov-0-3
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se člověk dozvěděl věci ze zákulisí. Byla radost diskuse číst. Nyní? Diskuse se změnila 

spíše v ‘křičírnu‘." Lidé chtějí jen vykřičet do světa svůj názor, diskuse umírá. Což je 

mnohdy vidět i na struktuře příspěvků - velké množství nových, samostatných příspěvků 

a poměrně malý počet reakcí na nějaký příspěvek.“ puchy k tomu dodává: Možná 

trochu elitaří. Někteří pravidelní diskutéři ztrácí pokoru.“  

 

Důvody těchto změn si někteří spojují s obecným vývojem ve společnosti, 

někteří s neuspokojivými výsledky klubu v poslední době. Někteří zase příčinu vidí 

v rozmnožení čtenářů SN o nové (zejména mladší a radikálnější) příznivce, což často 

dávají o souvislosti s dočasným odstavením diskuzního fóra na oficiálních stránkách 

klubu, které vyvolala přesun tamních diskutérů na SN.  

 

To uvádí například cajzik: „Díky uzavření fóra Slavie se dostalo i na obyčejné 

návštěvníky, začalo se více mezi sebou napadat apod., snad to zmizí.“ Výrazně 

ostřejší postoj zaujal Fallen:  „Na SN se přestěhovala ‘nevzdělaná chamraď‘ z 

oficiálního fóra. Jinak nic, vyjma všeobecného naštvání z předváděné hry posledních 

pěti let.“  

 

Diskuzi na oficiálním webu přitom uživatelé SN hodnotí značně kriticky. 

Například  pepino44: „Nediskutuje se zde o fotbale (velmi málo), diskuse nejsou vedeny 

v tak přátelském duchu.“ Další neregistrovaný čtenář přidává: „Na oficiálnych 

stránkach je podľa mňa menej diskutérov, viacej provokatérov a forum nie je až tak o 

futbale.“  

 

Podobně vidí situaci i Eramies, zároveň ale soudí, že samo vnitřní naladění webu 

jsou schopni vnímat i čtenáři: „Jednoznačně horší. Vulgární, mimo fotbalová témata, 

jde o jakousi uzavřenou partičku lidí, která mezi sebe nikoho nechce. Čtu to velmi 

zřídka, vůbec mi nevadilo, když fórum bylo mimo provoz. Některé nicky píší i na SN a 

zde se dovedou projevovat mnohem kultivovaněji (např. Wulfstan).“ 
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Jiní čtenáři jsou ale v názoru na zmiňované hrubnutí diskuzí méně přesvědčení a 

přisuzují to spíše lepšímu hodnocení minulosti, než ve skutečnosti byla, případně 

dočasným „nájezdům“ provokatérů či náhodným excesům. To uvádí například goop: 

„Ano, občas zabředne do řešení podružných problémů, ale vždy se opět zvedne s 

kvalitními příspěvky tradičních diskutérů.“  

 

Dobi poznamenává: „Spíše periodicky - vždy při neúspěších je občas hodně zlé 

krve a až nenávist k některým osobám… Ale záleží to od povahy k povaze.“ Střízlivě 

situaci hodnotí i ptakkuku: „Mění se přispívatelé, proto se mění i diskuze. Kvalita se dle 

mého názoru nemění.“ 

 

A v podobném duchu se vyjádřil ke zhoršení diskuzí i jeden z redaktorů quelhar: 

„Někdy ano, ovšem na druhou stranu si stačí rozkliknout několik let staré články a 

přečíst si komentáře pod nimi, aby člověk zjistil, že to je jen zdání. Mění se lidi, ale 

úroveň diskuze je plus minus stále na stejné úrovni.“ 

 

Navíc i přes občasné prvky chování, které komunita nese nelibě, na druhé straně 

věří, že s vulgárními výroky, respektive jejich autory se dovede vypořádat a slušnou 

formou je od takového jednání odradit či prostě ignorovat. Pravidla volné diskuze a 

otevřenosti názoru ctí v tomto případě více než rizika takovéhoto narušení diskuze.  

 

Pro zákaz přístupu takovýchto diskutérů se v průzkumu vyslovilo necelých 40 % 

uživatelů (113 lidí, 13,79 %). Naopak většina byla proti zákazům s odkazem na svobodu 

diskuze a vlastní uvážené členů komunity, kteří dovedou oddělit „zrno od plev“ (171 

lidí 60,21 %).
172

 V historii také padl technický zákaz vstupu, tzv. BAN pouze jednou, a 

to za spamování diskuze komerčními nabídkami.  

   

  

                                                 
172 z výsledků dotazníkového výzkumu 
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Atmosféra  

Jak vyplývá z výše zmíněných statistik většina čtenářů má se SN několikaleté 

zkušenosti. To se odráží jednak ve znalosti místního prostředí a s ním spojenými 

očekáváními co do vedení diskuze. Ale stejně tak se v rámci komunity vytvářejí 

virtuální vazby, sympatie či přinejmenším známost jednotlivých diskutérů. Známé 

prostředí a pozitivní atmosféru řada čtenářů přirovnává k rodinnému životu, který však 

v místní podobě má přece jen tajemnější charakter (dost možná i přikrášlený).  

Například clash hodnotí web SN: „Špatně se to popisuje, pro mě má jakousi 

‘výjimečnou‘ atmosféru.“  

 

Obsáhlé shrnující hodnocení v podobném duchu má i soudek82: „Je to pro mě 

vlastně jediný portál s kombinací aktuálních informací, názorů lidí, jejichž si vážím a 

zajímavých zpráv od insiderů – rodinná atmosféra, úcta mezi diskutéry (většinou), 

objem informací.“ Fanoušci si s touto rodinnou atmosférou spojují také to, že 

s fotbalem i v rámci komunity sdílejí dobré i zlé a společné zážitky je utvrzují ve 

vzájemných vazbách. To zmiňuje například IJS, když oceňuje: „Právě tu rodinnou 

atmosféra slávistů, i když fandit Slávii fakt bolí!“ 

 

Ducha a podstatu přátelského až rodinného přístupu, zejména u „dlouhodobě“ 

píšících uživatelů lze úspěšně nají i v jednotlivých textech v rámci diskuzí. Zejména 

v období Vánoc a přelomu roku se tato slavnostní atmosféra znásobuje, a redaktoři i 

čtenáři přidávají na SN své „zdravice“ a vzkazy komunitě. Vzájemná vřelost a úcta 

diskutérů se ale například projevuje ve formě starosti a zájmu o zdraví a prospěch 

dalších členů komunity.  

 

Příkladem je „vánoční příspěvek“ čtenáře bongora: „Barro, co je s Tebou, 

alespoň napiš, že jsi v pořádku a nadále připravem fandit naší Slavii v daleké Belgii. 

Rovněž Sokrates 55 se tu nějak dlouho nezjevil. Jsi v pořádku, Sokrate? Ještě jednou 

přeji všem příznivcům nejkrásnějších barev hezké prožití Vánoc a hlavně mnoho štěstí a 

úspěchů v roce 2015.“
173

 

                                                 
173 Diskuze k článku: Vánoční přání. Slavistickenoviny.cz. 23. 12. 2014, cit dne: 10. 5. 2015, dostupné z: 
http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7653-vanocni-prani 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7653-vanocni-prani
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Podobně reakce uživatelů na oznámení diskutéra Podola, který se chystal na 

zdravotní operaci: „Příteli Sokrate, zdravím. Myslím, že ten nápad na setkání diskutérů 

SN na tribuně při domácím utkání Slávie je výborný. I když pro mne to asi v cca 3 

měsících nebude možné (operace).“
174

 A následné reakce Sokrata 55: „Dobrý podvečer 

Podole. Předně Ti moc držím palce a věřím, že Ti vše dobře dopadne a třeba se opravdu 

na té tribuně sejdeme. Teď je ale důležitější Tvé zdraví. Před cca rokem jsem na tom byl 

podobně a také mě čekala operace. V pokoře věřím, a doufám, že vše dopadlo dobře a 

Tobě přeji ten samý výsledek.“
175 

 

 

K tomu reagoval také čtenář Barra: „Dobrý večer příteli Podole, mrzí mě, že na 

pár týdnů budete částečně mimo provoz. Přeji vám, aby vše co nejlépe dopadlo a abyste 

byl brzy opět v pořádku. Já jsem si vás moc oblíbil po jednom z vašich příspěvků, který 

jste tehdy podepsal ´smutný Podol´, a který datuje z dob, kdy to Slavii nešlo tak dobře. 

Byla to reakce, ze které bylo znát, jak moc vám Slavia leží k srdci, a pravidelně jsem si 

na to vzpomněl, když jsem se tady přihlašoval. Jsem si ale jistý, že následující měsíce 

kluci na hřišti vám tentokrát udělají radost a tím také urychlí vaši revalidaci. Napište, 

když půjdete na zákrok, ozvěte se nám, jakmile budete v pohodě a bude se vám chtít 

psát. Budu se moc těšit a držím vám moc palce. Hezký večer.“
176

 (viz Příloha č. 16) 

 

Komunita SN se v rámci společné atmosféry vyrovnává i s fenoménem smrti. 

Informace o úmrtí bývalých hráčů či osob jinak spojených se Slavií vnáší do diskuzí 

soustrastnou či kondolenční atmosféru. Několikrát se ale komunita musela vyrovnat i 

s odchodem svých „vlastních“ členů, byť právě to, že funguje ve virtuálním světě 

kyberprostoru, oddaluje šanci takovou skutečnost odhalit. Proto jednotliví diskutéři čas 

od času vyzývají své kolegy, či někoho, kdo je zná v reálném životě, aby o sobě (o nich) 

podali ostatním členům komunity zprávu (viz předchozí příspěvky).  

 

 

                                                 
174 Diskuze k článku: Slavia - San Lorenzo 13:0. Slavistickenoviny.cz. 15. 1. 2014, cit. dne: 10. 5. 2015, dostupné z: 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7264-slavia-san-lorenzo-13-0 

175 tamtéž 

176 tamtéž 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7264-slavia-san-lorenzo-13-0
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V případě známějších členů komunity či při specifických okolnostech však dojde 

i k odhalení smutné skutečnosti, tedy smrti člena komunity, jako tomu bylo u čtenáře 

Mirosse. Na toto odhalení členové komunity reagovali velkým množstvím 

„kondolenčních“ příspěvků, které v sobě povětšinou zahrnovaly i jakýsi záměrný 

nadhled či nepsanou tradici „o mrtvých jen dobře“, byť šlo o osobu ve svých názorech, 

stylu diskutování (a podle některých zpráv i v reálném životě) silně kontroverzní. Z toho 

důvodu se vyskytly i kritické reakce.  

 

Namátkou cituji několik čtenářů z obou stran spektra, kteří cítili potřebu 

okomentovat tuto skutečnost.
177

  

 

Huntelaar: „Jako sice nepravidelný přispěvatel, ale o to pravidelnější čtenář jsem z 

těch, kteří hltají každé info o klubu i včetně toho zákulisního. (…) Moc dobře si 

pamatuji mirossovy výtky k hodnocení našich hráčů, možná někdy prosazoval svůj názor 

trochu důrazněji, ale jsem přesvědčen, že v tom nikdy nebyla zášť vůči ostatním, ale 

spíše zápal pro jeho milovanou Slavii.“ 

 

Barra: „Je mi líto, že tak musel skončit. Ještě o víkendu jsem Mirrose tady na SN 

vyzýval, aby se zase někdy ozval. Mirros měl vždy pravdu, i když ji neměl, ale fotbalu 

rozuměl, byla s ním sranda na oficiálkách, i tady, když pravidelně kritizoval Alanora za 

ohodnocení. Nejen Slavia, ale také Barca ztratila velkého fanouška. Requiescat in pace, 

Mirku.“ 

 

bongor: „Já na Tebe mirossi také často vzpomenu jako na červenobílého srdcaře, který 

patřil do nevelkých řad odborníků, kteří nám laikům opravovali naše někdy zcestné 

názory. Vždy jsem čekal na to, jak se vyjádří miross. Teď je už to marné, ale věřím, že jsi 

nezemřel zbůhdarma a že tam nahoře budeš u nejvyššího zdárně lobovat za naše krásné 

barvy. Čest Tvojí světlé památce příteli.“ 

 

                                                 
177 viz: Diskuze k článku: Boudjemaa i Ritchie oficiálně představeni jako posily Slavie. Slavistickenoviny.cz. 

4.  2. 2014. cit. dne: 12. 5. 2015, dostupné z: http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7276-boudjemaa-i-ritchie-

oficialne-predstaveni-jako-posily-slavie 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7276-boudjemaa-i-ritchie-oficialne-predstaveni-jako-posily-slavie
http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7276-boudjemaa-i-ritchie-oficialne-predstaveni-jako-posily-slavie
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vlk30: „Přišel jsem o předzápasového kamaráda, navíc celkem dobře informovaného a 

velkého slávistu :-(((((((((((((((((((((((((“ 

 

subHuman : „At byl miross kontroverzní osoba, nechť odpočívá v pokoji.“ 

 

 jane: „No nevím, litovat člověka, který byl křivák, podrazák, fingoval zranění, aby 

nemusel dostát svých závazků… Svým způsobem ho jeho úmrtí zachránilo od toho, aby 

všem vrátil peníze, které od nich vyloudil, místo aby je třeba někdy splatil a vrátil. A 

okrádal i přátele, slávisty…“ 
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Aktivita a pasivita uživatelů  

 

Na základě dotazníkového šetření se uživatelé webu rozdělili téměř přesně na 

dvě poloviny podle toho, zda diskuse a články pouze čtou (145 lidí, 51,06 %), nebo i 

sami aktivně přispívají (139 lidí, 48,94 %). Jejich ochota angažovat se ve vytváření 

obsahů pak ještě klesá s vyšší náročností této činnosti, kterou představuje sepsání 

samostatného článku k uveřejnění na SN. K tomu se přihlásil zhruba 1 ze 7 respondentů. 

(publikovalo 39 lidí, 13,73 %, 245 lidí, 96,27 % nepublikovalo).  Je tedy zřejmé, že 

obojí přístup má na SN své silné zastoupení, pro které uživatelé na té či oné skupině 

mají své důvody.  

 

Aktivita v rámci diskuzí   

Rozhodnutí aktivních účastníků diskuzí bylo dostatečně vysvětleno již v kapitole 

o motivacích k navštěvování SN, kdy uživatelé zdůrazňovali zejména zájem a 

uspokojení z toho, že se podělit se o své názory a tříbí je v diskuzi s ostatními uživateli. 

Z pohledu zkoumání virtuální komunity nás ale zajímají i důvody, proč se větší část 

čtenářů rozhodla zůstat jen u pasivního sledování, nebo řekněme na půl cesty.  

 

Řada uživatelů uvádí, že rozhodujícím důvodem je čas, kterého nemají tolik, aby 

se diskuzi věnovali aktivněji. Časté bylo však také „přiznání se“ k lenosti obsahy na SN 

spoluvytvářet. Pro některé fanoušky je také překážkou registrace, do které se nechtějí 

z osobních důvodů pouštět. Velká skupina čtenářů uvádí, že se na psaní v diskuzích 

z různých důvodů necítí. matej-kt k tomu vypovídá: „Nemám potřebu ventilovat své 

názory, necítím se být fotbalovým odborníkem.“ Podobně milkiwi uvádí, že ho odrazuje: 

„Málo času a určitá stydlivost“ 

 

Jeho neregistrovaný kolega přidává v podobném duchu: „Jsem pouze fanoušek, 

žádným jiným způsobem nepřispívám k fungování samotného klubu, či organizací 

příznivců Slávie. Nepovažuji tedy ani své názory za natolik zásadní, abych je neustále 

trousil :-)“ vlcak podotýká, že: „Nejvíce se diskutuje k výkonům hráčů, a protože na 

většině zápasů nejsem, nebylo by mé hodnocení objektivní.“ A další neregistrovaná 
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čtenářka dodává: „Nejsem zas tak zběhlá v komentování výkonu hráčů nebo hodnocení 

zápasů. Taky se nerada hádám a argumentuji. Prostě jen miluju Slavii.“  

 

Velkou skupinu fanoušků spojuje nechuť zapojovat se argumentačních diskuzí, 

ve kterých jsou vystaveni konfrontaci – ať už kvůli domnělým nedostatkům 

v argumentaci či naopak přesvědčení o zbytečnosti takových polemik a nezájmu o tento 

styl jednání. Obavu o odmítnutí svých příspěvků vyjadřuje jeden z neregistrovaných 

čtenářů: „Jsem líný, obavám se konfrontace.“ Podobně smýšlí jindra7: „Ač mám 

vysokou školu (technické vzdělání), nemám dost dobrou slovní zásobu, a občas píšu 

pravopisné chyby… hlavně asi nemám důvod sem psát… navíc se mi nechce s někým 

dohadovat přes net, raději si pokecám o problémech u piva či na fotbale.“  

 

Další z neregistrovaých fanoušků uvádí, že: „Úroveň některých diskutujících je 

tragická. Spousta lidi jen kritizuje a jedná se evidentně o televizní a internetové 

fanoušky, kteří se na stadion téměř nedostanou. Nemám potřebu s nimi polemizovat.“ 

K tomu dodává i pajalda: „Nezačal jsem psát a pak se již neodhodlal. Nechce se mi 

diskutovat s některými lidmi.“  

 

Ovšem najdou se i uživatelé, kteří na SN nepřispívají aktivně z toho důvodu, že 

jaksi ctí jejich „žánr“ a připadá jim proto nevhodné na této platformě publikovat. 

Hovořil o tom třeba cepin: „Mám na SN příliš ultras (radikální část fanoušků) názory, 

diskutuju na k tomu určených webech.“   Stejnou filosofii vyznává uživatel w8888: 

„Velmi často jsou mé názory odlišné od hlavního proudu a nemám rád sprostou diskuzi, 

kterou by můj postoj určitě vyvolal.“ 

 

Další velká množina čtenářů navíc soudí, že by pouze opakovali jiné názory a 

nepřinesli nové informace či názory.  Takto například *lukas* tvrdí, že: „ Většinou tam 

jsou již vyjádření, která bych napsal i já, takže nemám důvod vkládat duplicitně 

příspěvek i za sebe.“  Podobně Borec09 uvádí, že: „Většinou názory které vystihuji můj 

názor, jsou již napsaný.“ Stejně uvažuje i Piero: „Nemám potřebu psát své názory - 

pouze bych opakoval již napsané.“ 
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Výrazné vysvětlení přístupu fanoušků k případné aktivitě v rámci komunity 

nabízí ty odpovědi, které hovoří o potřebě určité zlomové situace. Pro uživatele je 

z pohledu přechodu z pasivní role do aktivní (ovšem stejně to funguje i opačným 

směrem) důležitý určitý stimul. Pokud takto budeme nahlížet na aktivitu v diskuzích, 

platí to na případ buriho: „Píšu pouze když mě něco vytočí…“  

 

Podobně hovořil i slaviaman: „Prohlížím názorové spektrum, komentuji jen 

minimálně, už necítím potřebu jako dříve.“ Čtenáři ovšem často zmiňují opačný vývoj, 

tedy od aktivní role se přesunuli do spíše pasivní. Spouštěcím momentem byla určitá 

probíraná kauze či všeobecná nálada (zhrubnutí diskuze). To uvádí například socolik: 

„Dříve jsem občas psal. Nyní mě diskuse na SN odrazují.“ 

 

Publikování článků 

Daleko výraznější je však takovýto zlomový moment vidět v rozhodnutí 

k publikování vlastního článku. To pro většinu uživatelů představuje jakýsi další stupeň 

vzestupu jejich aktivity či snahu upozornit na určitý problém či téma výrazněji než 

pouze v diskuzi. To dokládá například panslamacek: „Nutkáni se vyjádřit a to téma tu 

chybělo.“ Podobně spino: „Chtěl jsem glosovat určitou situaci.“ Motiv zvýraznění 

svého textu zmiňuje například winter: „Potřeba vyjádřit svůj názor viditelněji než jen v 

pouhé diskuzi.“  

 

Další autory zmiňují potřebu reagovat na informace podávané podle nich 

nepřesným způsobem ať už na SN nebo například ve zpravodajských médiích. To 

zmiňuje například klimi,
178

 pro kterého jde o: „Vyplnění chybějící ‘mezery‘ v 

podávaných informacích.“ Dalším z takto aktivních členů komunity je Dobi,
179

 který 

zmiňuje: „Bylo jich několik. Potřeba něco sdělit - naposledy podrobnosti o Hajduku 

                                                 
178 Který je čtenáři uznáván jako odborník na zápasy a kádr juniorského týmu o kterém často informuje a vyplňuje tak 

možnosti redakce.  

179 Který je mimo jiné příkladem prolínání SN s dalšími slávistickými zájmovými komunitami, ve kterých je velmi 

činný, zejm. v Odboru přátel.  
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Split.“
180

 Snahu o přispění jiným pohledem zmiňuje i Thorklaer: „Pokud mám na něco 

názor, podložený argumenty a tento názor má hodnotu, přínos, tj. nezaznívá od 50 lidí v 

diskusi, rád ho zformuluji. Obecně mě často vedlo k psaní článků tendenční a 

jednostranné nahlížení na určité problémy v diskusích. Tím pádem článek často vyvolá i 

kontroverze, ale i s tím člověk musí počítat.“ 

 

Další autoři zmiňují, že právě motiv zpětné vazby na své vlastní názory spolu 

s výrazným tématem je motivuje k sepsání většího počinu než jen komentáři v diskuzi. 

Corfe: „Zajímal mě názor a zpětná vazba ostatních slávistů. Chtěl jsem prezentovat 

kritiku/chválu hráčů, kteří si to podle mě zasloužili.“ Podobně argumentuje Kornovo, 

kterého k autorství vedla: „bouřlivá diskuze pod článkem o Milanu Nitrianskem. Napsal 

jsem článek o Tomáši Mičolovi, což je můj oblíbený hráč.“  

 

Zajímavá je ale také další motivační složka, a sice snaha přispět nějakým dílem 

celé komunitě, či oplatit jiným autorům vděk za jejich informace. To zmiňuje například 

Coolair, kterého k sepsání článku motivovalo: „Mrtvé zimní období s minimem nových 

článků. Touha diskutovat.“ Podobně r209vltava publikoval: „Cestopis z výjezdu na 

evropské poháry, chtěl jsem zprostředkovat atmosféru dalším slávistům.“   

 

Výrazněji prvek oplácení zmiňuje rossobianco, kterého k publikaci článku vedla: 

„To co asi každého – snaha podělit se s ostatními o svůj pohled/zkušenost – v jednom 

případě o svou vzpomínku na jedno nezapomenutelné první derby v den jeho 15. výročí, 

v druhém případě šlo o reportáž z návštěvy derby Zvezda-Partizan. Chuť sám taky 

něčím přispět ostatním čtenářům, díky nimž jsem si na SN přečetl již řadu zajímavých 

článků.“  

 

 

 

 

                                                 
180 Zápas zmiňován v kapitole SN a soužití se zpravodajskými médii 
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Charakter diskuzí   

Hlavní diskurz SN je už z podstaty webu logicky zaměřen na fotbal a jeho 

fanouškovské pojetí ve vztahu k samotné Slavii. Při podrobnějším pohledu na obsah 

diskuzí ale lze najít mnohem pestřejší složení témat, o kterých jednotliví diskutéři 

hovoří (jiné sporty, jiné týmy, politika, kultura, historie). (viz Příloha č. 17) Ne všechna 

a ne všemi čtenáři jsou přijímána a vítána a někteří to dávají v diskuzích najevo. Proto i 

členové redakce čas od času diskuze v tomto směru regulují. Přesto platí, že je 

v celkovém pohledu komunita SN poměrně otevřená a tolerantní k různým formám a 

tématům diskuze.  

 

Dalším zajímavým aspektem, který chce práce blíže poznat je ale rovněž 

samotná mluva a projevy diskutujících, co do stylu i gramatiky a jejich vlastní pohled 

na úroveň diskuze v tomto směru.   

 

O čem se mluví  

Tolerance k jiným než čistě fotbalovým tématům je u čtenářů vcelku vysoká - 

odmítá je silnější třetina uživatelů (106 lidí, 37,32 %), ovšem bezmála dvě třetiny 

čtenářů (178, 62,68 %) jiná témata vítají či alespoň tolerují.
181

 Záleží ale také na 

konkrétním oboru diskuze a rozsahu, který zabere. Většina čtenářů, staví na principu, že 

SN jsou primárně sportovní fotbalový (slávistický) web, zároveň ale nenamítá vcelku 

nic proti jiným tématům, pokud se diskutuje o jiných sportech (zejména pokud se také 

týkají slávistických týmů) nebo o sportu na jiné úrovni (reprezentace, ostatní ligové 

týmy, zahraniční ligy atp.), což je v diskuzích velmi časté.    

 

To potvrzuje například tf: „Pokud je to o sportu, nemám problém. Pokud je v 

tom něco jiného tak problém mám…“  Podobně smýšlí i pepino44: „Toto je web o 

fotbale a hlavně Slávii, nevadí mi, pokud se zde objeví nějaká aktualita třeba i z jiného 

sportu, obzvláště pokud se týká úspěchu jiných slávistů (Kvitová), ale vždy by to mělo 

mít vztah ke Slávii.“ 

                                                 
181 z výsledků dotazníkového průzkumu 
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U ostatních témat už jsou čtenáři o něco méně smířliví, pak je pro ně rozhodující 

hranicí spíše než téma samotné objem, který se mu v diskuzi věnuje. To uvádí například 

birkin: „Pokud je to v rozumné míře, může to odlehčit atmosféru.“ Podobně smýšlí i 

biggris: „SN vnímám jako prostor pro fanoušky Slavie, jejich názory a zájmy. 

Samozřejmě, že podobné diskuze by neměly svým rozsahem přesáhnout diskuze 

fotbalové.“  

 

Zhruba polovina čtenářů se ale nebrání ani výraznějším odbočkám od 

primárního tématu a považují za zajímavé v rámci komunity probrat i další společenské 

otázky. K tomu podotýká například sventak: „Na diskuzi klubu rozumných lidí by se 

mohly řešit i jiné události než fotbal. Ukazuje to i rozhled, inteligenci a rozum 

přispěvovatelů.“ Podobně uvažuje Corfe: „Stává se to čas od času a tehdy mi přijde 

zajímavé sledovat názorový profil slávistů na jiná společenská témata než je fotbal.“  

 

Toleranci podloženou přirozenou možností výběru podporuje i winter: „Stránky 

jsou sice věnované Slavii, ale někdy je odběhnutí od Slavie k jinému tématu zajímavé. 

Někdy ne a takovou diskuzi prostě nečtu. Osobně nechápu, proč některým odběhnutí od 

tématu Slavie neskutečně vadí… stačí dané vlákno diskuze ignorovat a ne se hned 

vztekat jak to někteří umějí, ať se jde s takovým tématem do…“ 

 

Velká část čtenářů pak nachází v těchto tématech speciální zálibu a další 

možnost jak více poznat další členy ve virtuální komunitě a jejich smýšlení. Kornovo 

například uvádí: „Miluji to. Jelikož jsem z Valašského Meziříčí a znám málo slávistů, 

velmi mě zajímá, jaké mají ostatní názory prakticky na cokoli. Žeru, když se rozjede 

diskuze se spinem a spol. např. o hokeji, politice apod.“ Podobné zaujetí popisuje i 

vyseptala_analni_sbijecka: „Jsem otevřený diskuzi o jakékoliv ‘špatnosti‘.“ Obdobný 

pohled předkládá i myshack: „Myslím, že diskutování je hlavně zábava, a život od 

fotbalu a fandění netřeba rozdělovat“ Stejně tak neregistrovaný uživatel: „Rád se dovím 

i ostatní z naší slávistické rodiny“  
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Výjimku z poměrně široké tolerance komunity k nesportovním tématům ovšem 

tvoří politika, a to kvůli obsahu samotnému, ale i důsledkům, které to má pro kvalitu 

diskuze. Už proto, že na tomto poli snadno dojde k hádce, protože politická témata 

obecně čtenáře rozdělují. Komentuje to například marcocruz: „Myslím, že fórum je 

zaměřeno jasným směrem a to fotbalovou Slavií, tudíž ohledně jiných témat, se chodí na 

jiné stránky, zde si chci číst o Slavii a ne se hádat o Zemanovi.“   

 

Podobně hodnotí situaci Slavoj71: „Pokud to nepřesahuje občasnou míru a týká 

se to slávistické rodiny, tak vlastně nevadí - těžko jednoznačně odpovědět. Ale určitě mi 

vadí debaty o politice.“ Podobně svatybojovnik: „Kolikráte se od fotbalu hezky odbočí 

do běžného života, což mi v zásadě nevadí, ale politiku, to opravdu NE!“ 

 

V konečném důsledku jsou nicméně zastánci debat čistě fotbalových poněkud 

překvapivě ve výrazné menšině. Reprezentuje je například Steev: „SN jsou web o 

fotbale, není důvod rozebírat jiná témata.“ Podobně soudí paweza: „V diskuzích hledám 

rozšíření informací podaných v článku, nebo k aktualitám. Jiná témata toto 

znesnadňují.“ 

 

Pohled vedení SN, tedy redakce vyznívá podobně jako u většiny uživatelů, tedy 

že by se diskuze měly držet ponejvíce fotbalových a sportovních záležitostí a při 

případných odbočkách nesklouzávat výrazně mimo (ať už objemem či obsahem).  

 

Redaktor quelhar na otázku, zda mu vadí diskuze i na jiná témata podotýká: „V 

malé míře ne. Vadí mi příspěvky o politice, protože z těch z principu nikdy nemůže vylézt 

nic dobrého a naopak velmi pravděpodobně vyústí v nějakou formu flamewaru, takže 

tomu se snažím zabránit. Pokud se tam rozroste diskuze o něčem jiném, snažím se ji 

utnout, protože mi to přijde nekolegiální k ostatním čtenářům.“  
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Jak se mluví  

Diskuze SN se zcela přirozeně pohybuje v odpovídající praxi digitalizovaného 

formátu konverzace komunitních fór. S rozvolněním prostoru a nekonvenčním 

přístupem k textům se při této praxi vytrácejí formální znaky textu, ale i nároky na jeho 

jazykovou úroveň. K výsledné podobě pak přispívá i technologické řešení webu, které 

je rozdíl od jiných diskuzních fór (ale třeba i chatu SN) řešeno vcelku konzervativně 

(bez ikon či fotografií diskutérů, grafických prvků v textu, animovaných emotikon, 

„smajlů“ apod). To většina čtenářů oceňuje zejména pro vyšší přehlednost.  

 

Vlastní přístup uživatelů k přehlednosti a srozumitelnosti textů je však poměrně 

rozmanitý. V diskuzích se vyjadřují od vysoce stylizované formy podobné dopisovému 

slohu, přes volnější pojetí textu až po úplnou rezignaci na pravidla gramatiky a 

stylistiky. V konkrétních příkladech posoudit vypadají tyto tři základní přístupy takto:  

Od: Sokrates55 - Neděle, 02.02. 2014 - 18:42:21 

(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)   

„Dobrý večer přeji, 

Tantale, přiznám se, že jsem byl také kritikem hry Ondry na stoperu. Dnešní zápas 

odehrál Ondra na stoperu velmi dobře a ještě několikrát založil i dobrou útočnou akci. 

Takže musím sám za sebe říci, že jsem se jako už kolikrát zmýlil. Mea culpa. 

Sokrates55“
182

 

Od: ortevor (-) - Neděle, 02.02. 2014 - 23:21:56 

(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)   

„z videa to neni videt, ale na oficialkach v rozhovoru rika Koubek, ze to byl 

Juhar...ostatne kdo jinej by to byl, myslim ze lepsi dukaz jeho "herni inteligence" netreba 

hledat 

jinak nekolikrat tam na tech zaberech byly neskutecny hrubky v rozehravce, napr ta 

jasna golovka, kterou zablokoval skluzem Neves opet po priserny rozehravce nasi levy 

strany 

jsem zvedavej na sestrih zapasu od SKS, snad ukazou i nektery dalsi akce...“
183

 

                                                 
182 Diskuze k článku: Slavia - Haladás 3:2. Slavistickenoviny.cz.  2. 2. 2014, cit. dne: 10. 5. 2015, dostupné z: 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7273-slavia-haladas-3-2#comments  

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7273-slavia-haladas-3-2#comments
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Od: Retos - Neděle, 02.02. 2014 - 16:57:04 

(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)   

„měli by prostě KONEČNĚ 

Zvěřejnit, 

jak k Takovým Bizarním Výsledkům 

dojdou... 

Ti Statistici a Historici.. 

:-/ 

aneb CO Všechno 

a za JAKOU dobu do Toho započítávají.. 

R.“
184

 

 

Téměř dvě třetiny uživatelů přitom uvádějí, že forma vyjadřování (gramatika, 

interpunkce atd.) je pro ně důležitá (177 lidí, 62,32 %) Naopak víc než třetina lidí si 

v tomto směru nároky neklade (107 lidí, 37, 68 %).   

 

Zastánci tolerantního přístupu k práci s jazykem tvrdí, že důležitý je hlavně 

obsah a u neformálního fanouškovského webu není třeba přísně dodržovat jazyková 

pravidla. To uvádí například papol: „Ne každý má školy, umí gramatiku a je mi to 

docela jedno. Důležitý je pro mě obsah.“ Podobně steve2924: „Diskuse je pro mě 

neformální diskuse, kde hlavní je myšlenka než dodržení oficialit.“ Stejně uvažuje i 

Madharry: „Protože je to diskuze a ne slohová práce.“ A milos2 usuzuje: 

„Fanoušci pocházejí ze skupin s různým vzděláním, nelze proto klást nějaké jednotné 

nároky a diskuse není článek, lze tedy leccos tolerovat.“ 

 

 

                                                                                                                                               
183 Diskuze k článku: Slavia - Haladás 3:2. Slavistickenoviny.cz.  2. 2. 2014, cit. dne: 10. 5. 2015, dostupné z: 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7273-slavia-haladas-3-2#comments  

184 tamtéž 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7273-slavia-haladas-3-2#comments
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Čtenáři také nedodržování pravidel omlouvají možnostmi a omezeními techniky. 

K tomu uvádí například Tonda: „Pokud se to tu nepřehání tak mi to vůbec nevadí. 

Dokonce i když někdo někomu nezáměrně komolí jméno, tak mi to nevadí. Mám 

pochopení, že někdo píše z mobilu, někdo ve spěchu, a to se chyby vloudí. Obecně si 

myslím, že způsob a styl psaní místních přispěvovatelů a diskutérů je na hodně vysoké 

úrovni.“ 

 

Čtenáři považující styl a formu psaní za důležité zmiňují několik důvodů, které 

je k tomu vedou. Jeden je čistě funkční, totiž že příspěvek napsaný včetně oslovení, 

(odstavců, pokud je dlouhý) a se správnou gramatikou se jim dobře čte a působí 

přehledně. To zmiňuje například hrabosm17: „Kultivovaný projev zvyšuje kvalitu 

příspěvku, mnohdy je smutné, když člověk negramaticky schopný, sice vystihne dokonale 

problém ale jeho report je absolutně nečitelný.“  

 

Podobný náhled má mats: „Problém pro mě je spíš, jako pro člověka, který se v 

podstatě živí psanými texty, gramatika. Nemyslím tím občasný překlep… a navíc, 

každému občas něco z gramatických jevů uletí…;-), ale když je toho v jednom příspěvku 

sakra hodně, to už mě opravdu moc ke čtení takového příspěvku neláká.“ Podobně 

uvažuje i Petrslav: „Připadá mi jako slušnost, když na někoho reaguji třeba v diskuzi, 

aby byl komentář napsán alespoň bez na první pohled viditelných chyb.“ 

 

Další čtenáři soudí, že právná čeština je součástí kultury samotného webu a 

komunity SN (či fanoušků Slavie), a proto by o ni uživatelé měli dbát. K tomu podotýká 

jeden z neregistrovaných čtenářů: „Je to ukázka kulturnosti prostředí, čímž se SN 

odlišují od běžných webů.“  Podobně smýšlí golux: „Samozřejmě nejsem puritán, ale 

správné vyjadřování (nebo alespoň snaha psát spisovně) přispívá k vyšší úrovni webu.“   

 

Stejně tak reagoval Hawkey4077: „Nevadí mi slang, ale pravopisné chyby by 

asi nebyly moc dobrou vizitkou pro ostatní čtenáře a konkurenční weby by to mohl 

použít proti.“ 
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Řada čtenářů také poukazuje na to, že Slavia byla tradičně prezentována jako 

klub inteligence a z těchto tradic by neměla slevovat. *lukas* soudí: „Pokud někdo 

píše text pro více lidí a ne jen pro sebe, měl by ho psát bez chyb a nedělat tak ostudu 

sobě, svému jazyku a ostatním přispěvovatelům. Také je to ukazatel inteligence daného 

jedince.“ IJS dodává „To je právě tak privilegium Slávie, klubu slušných inteligentních 

lidí.“ A Sokrates55 soudí: „Takové byly tradice Slávie - vzdělanost a slušnost - měli 

bychom je ctít a snažit se je udržovat.“ 

 

cisa75 navíc odkazuje historickou tradici Slavie, která byla původně literárním a 

řečnickým spolkem: „Protože pokud by do SN psali "nečesky" byla by to vizitka pro 

všechny slávisty. A já si myslím, že zvládat svůj jazyk je jedna ze základních vlastností 

dobrého slávisty, pokud uvážím, že to byl původně ‘literární klub‘.“ 

 

Další uživatelé uvádějí, že podle vyjadřování si zejména dělají obrázek o jiných 

členech komunity a podle toho je posuzují. To uvádí například: Zdendanek: „Mnohé to 

napoví o úrovni diskutéra.“ Podobně edenian: „I psaním se člověk nějak identifikuje a 

presentuje, takže u internetové diskuse je to řekneme viditelný / možná jediný / 

osobnostní rys.“ rossobianco k tomu dodává: „Především je to důkaz toho, že 

přispěvatel svůj příspěvek uvážil, přečetl si jej po sobě a případně zkorigoval, než jej 

zveřejní. Nikdy není dobře rychleji mluvit/psát než přemýšlet.“ 

 

Pozice členů v komunitě 

 

Uvědomování si hodnoty komunity je v odpovědích v rámci dotazníkového 

šetření, ale i v rámci samotných diskuzí silně přítomné. Koneckonců sami uživatelé, 

kteří píšou své názory v rámci diskusí, je předkládají s tím, že budou ostatními diskutéry 

zhodnoceny a případně dále rozvíjeny v konstruktivním duchu. Od diskuze očekávají, 

že budou moci svůj názor konfrontovat s viděním druhých a od těch se zase nechat 

inspirovat.  

 

Kapitola SN a soužití s ostatními médii zase ukázala, jak podnětná může být 
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zdejší komunita pro zpravodajská média ale i další zainteresované osoby. Například 

vedení klubu si dobře uvědomuje současnou sílu SN a vliv na fanouškovskou komunitu 

a jejich obsah pravidelně sleduje, jak poznamenal třeba redaktor Richi: „Třeba Ondra 

Zlámal (bývalý tiskový mluvčí) pravidelně zde pročítal diskuse, ale i další lidé ze 

Slavie… dokonce měli své tajné přezdívky, aby mohli na některé věci reagovat.“
185

  

 

Předchůdce (a posléze opět i nástupce) Ondřeje Zlámala Jiří Vrba dokonce 

reagoval na obvinění na svou osobu v rámci diskuze na SN sepsaným článkem.
186

 I 

sami hráči a jejich okolí měli v minulosti často blízko k virtuální komunitě SN, či byli 

dokonce jejími členy.  

 

Základnu komunity SN tak tvoří poměrně široký společenský okruh, a jak bylo 

v práci v různých kapitolách opakovaně analyzováno a prokázáno, komunita uživatelů 

SN je v mnoha ohledech otevřená, tolerantní či vstřícná (při dodržení všeobecně 

uznávaných zásad či nepsaných pravidel). Toto platí i pro vstup čtenářů, respektive 

jejich kladné přijímání v rámci komunity. Při tom není na škodu, pokud mají jiné 

názory, smýšlení a dokonce i jinou klubovou příslušnost než členové komunity. Přes dvě 

třetiny respondentů v dotazníkovém šetření uvedlo, že se nebrání přístupu fanoušků 

jiných týmů na SN (193 lidí, 68,2 %) Necelé třetině přístup takových fanoušků vadí (90 

lidí 31,8 %).   

 

Ti argumentují jednak principiálností, tedy že SN jsou web pro slávisty, ale také 

tím, že nespatřují v chování ostatních fanoušků přínos, ale spíše narušování atmosféry a 

kvality diskuze. To zmiňuje třeba Steev: „Nemám zájem číst příspěvky jiných fandů. 

Diskuzi navštěvuju kvůli Slavistům, zajímá mě jejich názor ne někoho jiného.“ Rušení 

diskuzí odrazuje i Fergusse: „Podle mě jsou to stránky určené pro slávistické fanoušky, 

ostatní tam chodí spíš provokovat než diskutovat.“  Podobně vidí situaci i papol: „Spíše 

do nás rýpou, než aby rozebrali problém z pohledu ‘zvenčí‘.“ 

 

                                                 
185 z osobní konverzace s redaktory 

186 viz: Vzkaz pro garyho od Jiřího Vrby. Slavistickenoviny.cz. 14. 6. 2003. cit. dne: 10. 5. 2015. dostupné z: 

http://www.zeny.slavistickenoviny.cz/clanek/1290-vzkaz-pro-garyho-od-jiriho-vrby 

http://www.zeny.slavistickenoviny.cz/clanek/1290-vzkaz-pro-garyho-od-jiriho-vrby
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Na druhé straně většina fanoušků podporuje otevřenou diskuzi a v jejím rámci 

uvítá názor i z pohledu zvenčí. To konstatuje například hrabosm17: „Kolikrát je názor 

na výkon týmu zvenčí mnohem objektivnější než náš.“  Podobnou filosofii vyznává 

rovněž urs: „Pokud mají příspěvky úroveň - tj. mají hlavu a patu, jsou objektivní nikoliv 

posměšné a navíc k věci - rád uznám (poznám) svého ‘nepřítele‘. :)“ Obdobně 

komentuje situaci Tocha: „Diskuse jen mezi slávisty bývá příliš subjektivní, chybí jí 

odstup a ‘odzoomování‘ od problému.“   

 

Otevřeností diskuze argumentuje část fanoušků už z principu její podstaty, tedy 

jakožto výměny různých názorů. Například Yaari: „Mám rád plodnou a různorodou 

diskuzi.“ Stejně argumentuje oboj: „Slušně psaný názor může diskuzi jen vylepšit.“ A 

podobně sventak: „Není dobře, když se díváme na věci pouze z jednoho úhlu - vždy je 

jiný názor prospěšný. Navíc Slavia, jako klub založený studenty, byl vždy v mých očích 

klub inteligentů.“  

 

Pro většinu členů komunity je v otázce přijetí či nepřijetí diskutéra rozhodující 

úroveň jeho příspěvku a nikoli jeho „fanouškovský postoj“, respektive oblíbený klub. 

Za zásadní považují, aby takový diskutér kvalitu diskuze zlepšoval, či alespoň udržoval 

a nikoli snižoval nebo urážel místní fandy (což je ovšem podle jejich názoru obecnější 

praxe).  

 

V tomto duchu se se vyslovil například Bombadil: „Záleží, jak přispívají. 

Provokatéři vadí. Slušní diskutéři nevadí, je to často podnětné.“ A podobně Sokrates55: 

„Každý z nás by měl být dostatek sebereflexe a pokory. Proto i uznání názorů fanoušků 

jiných týmů je součástí takto chápané pokory a vnitřní slušnosti. Něco jiného je, když 

náš klub fanda jiného týmu uráží, pak je potřeba na to reagovat. A to se dá samozřejmě 

také slušně.“ 
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Utváření pozice v rámci komunity  

Jak již bylo řečeno, SN z hlediska technologie nabízejí určitý prostor k vytváření 

osobních profilů podobně jako jiné komunitní platformy. Drtivá většina uživatelů však 

této možnosti nevyužívá a tyto osobnostní charakteristiky nevyplňuje. Svůj virtuální 

obraz tak v rámci komunity SN vytvářejí výhradně s pomocí výroků a psaných projevů 

v rámci diskuzí. To má dvě hlavní složky.  

 

Zaprvé informace, které o sobě uživatelé sami prozradí (jakkoli nepravdivé či 

neověřitelné mohou být) a pak to, co o sobě prozradí svým stylem vystupování, 

slovníkem, názory atp. O svou pověst nicméně členové komunity nijak zásadně nedbají. 

Třem čtvrtinám z nich podle průzkumu nezáleží na tom, jak je hodnotí ostatní členové 

komunity (217 lidí, 76,41 %). O své pověsti mezi uživateli tedy uvažuje pouze menší 

část respondentů (67 lidí, 23,59 %).   

 

Přitom právě pověst a projev patří mezi takřka jediné vodítko, podle kterého 

k sobě jednotliví diskutéři přistupují a podle čeho se mohou ve virtuálním světě alespoň 

hrubě identifikovat. Z pohledu ostatních členů komunity kolem sebe každý uživatel 

vytvářejí určitou auru domnělých vlastností charakterových rysů. Tento obraz a 

rozdílnosti mezi jednotlivými aktéry v rámci komunity popisuje Pierre Bourdieu jako 

symbolickou moc, či jako symbolický kapitál, který vlastní. Ten utváří jejich povědomí, 

prestiž, reputaci či slávu, které v rámci dané sociální struktury formují pozici 

jednotlivých členů v její hierarchii.
187

  

 

Díky tomu mohou jedinci, kteří disponují silným kulturním (symbolickým) 

kapitálem ovlivňovat a nastavovat hodnotový žebříček společnosti nebo komunity. 

„Schopnost donutit ostatní, aby přijali určité staré nebo nové nazírání a sociální dělení, 

závisí na sociální autorit ě, získané v předchozích zápasech. Symbolický kapitál je úvěr, 

moc poskytnutá jedincům, jimž se dostalo dosti uznání k tomu, aby byli schopni si své 

uznání prosadit.“
188

  

                                                 
187 BOURDIEU, P. Sociální prostor a symbolická moc. in: Antologie francouzských společenských věd: Antropologie, sociologie a 

historie. Cahiers du CeFRes, č. 8. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1995. s. 230 

188 tamtéž 
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Dle J. Černého utváření to znamená, že: „Padají tradiční hranice naší civilní 

identity, jako je pohlaví, titul, etnicita aj. Zde je však třeba dodat, že vyvstávají nové 

hranice statusu, které jsou dané kompetencemi jedince, jako je komunikativnost, 

zacházení s technologiemi, vytrvalost atd.“
189

 Kvalitu diskuzní skupiny jako komunity 

pak spoluurčuje i emoční jistota, která umožňuje členům diskuzní skupiny otevřít se a 

sdílet osobní pocity. O prostředí internetu se přitom často mluví jako o prostoru, který 

často toto odkrytí citů a skrytých myšlenek podporuje.
190

   

 

Komunita SN funguje na principu účastníků se stejným statutem, žádná dělící 

hierarchie či principy vůdčí role zde nejsou. Podle obrazu, který o sobě jednotliví 

uživatelé vytvářejí, si je však v duchu jejich symbolického statutu ostatní uživatelé 

profilují do určitých skupin (typu angažovaný, radikální fanoušek, uvážlivý komentátor, 

analytik, konspirátor, praktik apod.) Obecně platí, že diskutéři, kteří zosobňují v očích 

ostatních kolegů naplňování zdůrazňovaných hodnot webu v co nejvíce ohledech,  

požívají v rámci komunity největší úctu a naopak.  

 

Takovýmto procesem profilování se mezi diskutéry postupem doby objevily 

výrazné osobnosti, které ostatní diskutéři uznávají a v rámci komunity vyzdvihují. Úcta 

a obdiv k těmto diskutérům jsou v rámci diskurzu výrazně patrné. V tomto směru je 

jakýmsi doyenem SN uživatel Sokrates 55, na kterém ostatní uživatelé oceňují jeho 

nadhled, zajímavě psané komentáře co do stylu a obsahu, a také například to, že je často 

v závěru prokládá antickými citáty. Příkladem této „žité autority“ v rámci komunity je 

například příspěvek uživatele Petra z diskuze:  

 

„Zdravim Sokrate, 

Vaše příspěvky čtu s velkým zájmem a potěšením. Mam je rád, protože i když mate na 

věc jiný názor, nepoužíváte vulgaritu a téměř vždy jste optimisticky naladěn. Navíc jsou 

psány hezkou češtinou. (…) Já již 10 let nežiju v ČR, ale na Slavii občas zaletím, 

samozřejmě, že poháry nebo zápas s Jabloncem v novém Edenu jsem si nemohl nechat 

                                                 
189 ČERNÝ, J. Psychologický zážitek virtuální komunity. Brno, 2006. 68 s. Bakalářská práce Masarykova univerzita v 

Brně, Fakulta sociálních studií. Katedra Psychologie. Vedoucí práce: PhDr. David Šmahel, PhD. s. 23 
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ujít. Vaše postřehy z Jižních Čech mi připomínají naši krásnou zemi. S přáním vše 

nejlepšího Vám i naší Slavii  

Petr, Londyn.“ 
191

 

 

Speciální a výrazné postavení si vydobyl i uživatel Barra. Kromě jeho 

diskuzních aktivit a přístupu je jeho zvláštností zejména fakt, že jde o fanouška 

původem z Belgie, který si přes českou manželku oblíbil červenobílé barvy. Jeho 

komentáře se vyznačují vkládáním velkého množství belgických reálií, které většinu 

fanoušků zajímají a velmi kladně je hodnotí. Příkladem může být diskuzní příspěvek 

uživatele Gina:  

 

„Pro nás je obrovským přínosem tvůj pohled na věc, protože nejsi zatížen ani 

‘čecháčstvím‘, ani praktickou averzí vůči komunismu a tudíž, podle mého, vnímáš Slávii 

tak nějak jinak, než my. Jsem velmi rád za tvé příspěvky i za formu, kterou diskutuješ. 

Mám v oblibě diskutéry, kteří mluví/píší věcně a dokáží uvádět i zdroje. Abych byl 

upřímný, jsi jeden z těch, které vždy v diskuzích vyhledávám, neboť očekávám, že tam, 

kde jsi ty (ale i další oblíbení), je to nejzajímavější :) Hodně zdraví a elánu. Gino“ 
192

    

 

 Podobné postavení má v komunitě SN několik uživatelů, u kterých ostatní 

spatřují určitou výjimečnost (například úroveň fotbalové odbornosti, znalost slávistické 

historie, možnosti získat zákulisní informace z klubu či členství a aktivita v redakci). 

Ovšem ve všech těchto případech (včetně zmiňovaných diskutérů Sokrata 55 a Barry) 

platí, že co jedni obdivují, ostatní z různých důvodů irituje. Stejně tak platí, že určití 

členové komunity mají takovýto poměr popularity obrácený a se svými názory, postoji a 

vystupováním se dostávají do názorové menšiny, byť i to je v rámci komunity určitý 

prvek zvýraznění.  

  

                                                 
191 viz: Diskuze k článku: Domažlice - Slavia 0:1. Slavistickenoviny.cz. 8. 7. 2008. cit. dne: 10. 5. 2015. dostupné z: 

http://www.zeny.slavistickenoviny.cz/clanek/4717-domazlice-slavia-0-1 

192 viz: Diskuze k článku: Slavia - San Lorenzo 13:0. Slavistickenoviny.cz. 15. 1. 2014, cit. dne: 10. 5. 2015, dostupné 

z: http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7264-slavia-san-lorenzo-13-0 

 

http://www.zeny.slavistickenoviny.cz/clanek/4717-domazlice-slavia-0-1
http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7264-slavia-san-lorenzo-13-0
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Jiný pohled na postavení nejvýraznějších členů komunity spočívá v tom, jak 

významnou roli hrají z pohledu rozvíjení diskuzí či vlivu v nich. Podle dotazníkového 

šetření necelých 40 % čtenářů (112 lidí, 39,44 %) vnímá vliv těchto uživatelů jako 

natolik zásadní, že jejich příspěvky diskuzím přímo výrazně udávají tón. Většina 

čtenářů jim však přisuzuje o něco menší roli (172 lidí, 60,56 %).   

 

Zásadní však je, že názorové, temperamentnostní či jiné odlišnosti pod tónem 

ducha SN nevyvolávají viditelné rozdíly, které by komunitu rozdělovaly. Naopak 

alespoň jádro komunity, které tvoří několikaletí pravidelní přispěvatelé, udržuje vcelku 

pozitivní a kulturní atmosféru, byť i v kritickém či nesouhlasném tónu. Právě ta je 

jednou ze zásadních hodnot SN, kterou fanoušci oceňují.   

 

Reálná komunita  

V závěru je namístě dodat, že ač se práce zabývá zásadním pohledem na 

virtuální komunitu SN, ta minimálně ve své části nabývá reálné podoby v osobních 

známostech čtenářů SN. Zhruba desetina uživatelů šetření uvádí, že se s jinými čtenáři 

webu, se kterými se potkávali ve virtuálním světě diskuzí, posléze začala scházet i 

v reálném životě.
193

 Jedno setkání čtenářů SN také proběhlo organizovaně z popudu 

redakce při příležitosti oslav 11. výročí webu v roce 2010.  

 

Takovéto setkávání a prorůstání virtuálního světa do reálného má z pohledu 

čtenářů částečný potenciál, ale stejně tak i zábrany. V otázce, zda by se chtěli setkat 

s jinými diskutéry ze SN osobně, odpovídala kladně třetina respondentů (91 lidí, 32,04 

%) zhruba pětina záporně (60 lidí, 21,13 %) a polovina zůstala nerozhodná (133 lidí, 

46,83 %) 

 

Vysvětlení může být částečně právě v navyklé podobě virtuální komunity, které 

svou zastřeností zmenšuje prostor pro vedlejší účinky vyplývající z fyzického způsobu 

komunikace. Virtuální realita tak v potvrzení teorií kyberprostoru může (jednak svou 

                                                 
193 z výsledků dotazníkového šetření 
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asynchronitou a jednak odosobněním v určitém úhlu pohledu) vytvořit komunitu 

s jinými vztahy než realita. A tyto vztahy mohou být subjektivně vnímány jako 

kvalitnější či bezpečnější. To vyjádřil například uživatel Kmotr při diskuzi u zmíněného 

11. výročí SN:   

 

    „Pánové, musím říct, že mám velkou radost, že se to takhle povedlo, a že 

místní slávisti jsou takhle ‘družní‘. Za sebe musím říct, že jsem se rozmýšlel, jestli 

vyrazit, ale nakonec jsem se rozhodl zůstat doma. Především proto, že už jsem si vytvořil 

určitej předobraz jednotlivých diskutujících a nerad bych o něj přišel. Není sice nijak 

konkrétní, ale právě díky tomu se člověk drží čistě názorů zde vyřčených. Snad pro to 

máte pochopení a doufám, že se Vám to příště znovu vyvede…“
194

 

  

                                                 
194 viz: Diskuze k článku: Oslava 11. narozenin Slávistických novin. Slavistickenoviny.cz. 31. 1. 2010, cit. dne: 10. 5. 

2015, dostupné z: http://slavistickenoviny.cz/clanek/5484-oslava-11-narozenin-slavistickych-novin 
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Závěr 

Tato práce se pokouší přispět do obecného poznání fenoménu označovaného 

jako aktivní publikum, které generují technické možnosti soudobých digitalizovaných 

médií. Ve svém přístupu strukturálně a z různých úhlů pohledu popisovala zajímavé 

aspekty, které přináší přechod ze starších forem komunikace a způsobů šíření informací 

do nového a stále se vyvíjejícího světa kyberprostoru.  

 

Tyto obecné zásady byly zkoumány na konkrétním případu produktu, které 

dnešní digitalizivaná komunikace vytváří – amatérského informačního webu 

Slavistickenoviny.cz. V daném případě bylo tedy navíc toto zkoumání propojeno se 

specifickým světem sportovní tématiky a fanouškovského prostředí.  

 

V práci byly odhaleny různé formy aktivity procesu, ve kterém se z pasivního 

čtenáře stává atkivní spolutvůrce finální podoby obsahu (prozument). Jedna část tohoto 

procesu se zaměřila na alternativu k tradičnímu podání zpravodajství profesionálními 

novináři – občanskou žurnalistiku. V rámci specifických okolností sportovního prostředí 

práce odhalila původní motivace zakládajících členů webu, které bychom mohli spojit 

pojmy touha publikovat, poznávat nové technologické možnosti a vyplnit pociťované 

informační vakuum.  

 

Práce ovšem rovněž zachycuje změnu v motivaci vedení webu, který pod 

dojmem rozvoje digitalizované žurnalistiky i z jiných zdrojů (včetně profesionálních 

médií) hledal a hledá nový motiv svého fungování ve větším zaměření na částečně 

angažovanější – fanouškovský přístup a vyplňování prázdného informačního prostoru. 

V případě úzce zaměřeného sportovního prostředí tak SN dobře splňují současné 

náhledy na roli občanské žurnalistiky, tedy že může amatérská aktivita ve specifických 

případech nahradit profesionální zdroje.  

 

 Práce v tomto směru odhalila, jak při tomto procesu postupuje redakce webu a 

jak se postupně vyvíjí její úroveň i organizace. Práce si všímala, jak SN budují svou 

vlastní věrohodnost a pozici. Která profesionální pravidla redakce přejímá (například 
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etiku práce) a která naopak z důvodu své orientace nahrazuje jinými (angažovaný 

komentativní pohled). Zároveň byly na konkrétních příkladech ukázány zpětné vazby a 

provázanost projektů občanské žurnalistiky a komunitních sítí s prací tradičních a 

profesionálních médií – jejich vzájemné ovlivňování, konflikty či doplňování.    

 

Dalším aspektem práce bylo sledování základny aktivního publika, které svou 

existencí takováto nová platforma digitalizované komunikace generuje. S využitím 

kvalitativního výzkumu i analýzy diskurzu v rámci fanouškovské komunity se práce 

zaměřovala na popis vnitřních mechanismů a principů fungování virtuální komunity, 

která je s konkrétním webem spojena. Odhalovala její zjevně manifestované i skryté 

projevy, pravidla a zásady, které danou virtuální komunitu pojí, dodávají jí smysl 

existence a určují důvody k angažování jejích jednotlivých členů. 

 

Práce v tomto směru odhalila několik zásadních aspektů, které utvářejí charakter 

dané komunity a které zároveň posilují její vnitřní vazby (kvalita, slušnost, odbornost, 

otevřenost). Na druhé straně vnímala i rozrušující vlivy, které jsou naopak rizikem pro 

soudržnost komunity, což si sami její členové dobře uvědomují a snaží se proti nim 

vystupovat (agresivita, provokace, politizace diskuzí).  

 

Společný diskurz a atmosféra, které vycházejí z těchto hodnot, byly prověřovány 

jak v kvalitativním dotazování uživatelů fanouškovské komunity, tak v jejich 

přirozeném prostředí v rámci samotných diskuzí na webu. Na tomto základu také práce 

potvrzuje platnosti hodnot přisuzovaných webu SN samotnými uživateli a dokazuje, jak 

se odráží ve způsobu, kterým se v rámci komunity vytváří a hodnotí symbolický kapitál 

jejích členů a vzájemné vztahy. Toto ovlivňování však působí oboustranně ve smyslu: 

jedinci utvářejí komunitu – komunita ovlivňuje jedince.  

 

Práce také v celkovém pohledu popsala prolínání přístupu občanské žurnalistiky 

s kolektivně vytvářenou vědomostí v rámci rozšiřujících diskuzí. Zkoumala motivace, 

názory a případné hraniční body (stimuly), které pro jednotlivé členy komunity 

rozhodují o tom, zda zůstanou pasivními čtenáři či aktivními spolutvůrci obsahů a 
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analyzovala jejich informační přínos. Z tohoto pohledu tedy práce prokázala, proč je 

možné na funkci SN pohlížet i jako na specifický příklad Lévyovského principu 

kolektivní inteligence, která přináší novou kvalitu a dynamiku do procesu 

společenského shromažďování a předávání informací.  
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Summary 

 

This thesis aims to contribute to the general knowledge of the phenomenon 

known as an active audience that is generated by the technical possibilities of 

contemporary digitized media. Structurally and from different angles the thesis attempts 

to describe interesting aspects that come along with the transition from traditional forms 

of communication and ways of spreading information to new and ever-evolving world 

of cyberspace. These general principles were examined on the particular case of 

digitalized communication product, specific to its link with fan community sports club - 

Internet server Slavistickenoviny.cz. 

 

In this thesis there were revealed various forms of process activities, in which a 

passive reader becomes the active co-author of the final form of content. One part of 

this process focused on an alternative to the traditional news delivery by professional 

journalists - citizen journalism. Within the range of the specific sports environment 

circumstances the thesis reveals situations in which the citizen journalism can as a 

reporting activity of amateur audience replace professional resources. 

 

Specifically the thesis has explored how this process progresses, which rules are 

incorporated (i.e. the work ethic), and which ones are on the contrary replaced due to 

their orientation (committed commentary view). Simultaneously on specific examples 

and general theories the thesis showed feedback and interconnection of projects of 

citizen journalism and social networks on the work of traditional and professional media 

and their mutual influences. 

 

Another aspect of this thesis was to investigate the basis of active audience that 

is generated by the existence of the new digital communication platform 

(Slavistickenovinc.cz). With the application of qualitative research and discourse 

analysis within the fans community the thesis focused on the description of internal 
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mechanisms and principles of the functioning of the virtual community, which is 

associated with a particular web. 

 

The thesis revealed her apparent and hidden manifestations, rules and policies, 

that connect the particular virtual community, give her a sense of existence and 

determine the reasons for the individual member’s involvement. In this sense there was 

revealed the character of the community, which is based on several key principles 

(quality, decency, expertise, openness) and on concrete manifestations of discourse and 

ideological streams it was observed, how these key values contributes to building and 

maintaining the symbolic capital created and evaluated within the community members. 

This influence however have a both sided impact in terms of: individuals shape the 

community – and the community affects individuals. 

 

The thesis also in the overall perspective described the merging of approaches of 

a civil journalism with collectively generated knowledge in the range of expanding 

discussions. For this purpose the thesis investigated motivations, opinions and possible 

incentives by which individual members of the community decide whether they remain 

passive readers or active co-authors of contents and analyze their informational value. 

From this perspective the thesis demonstrated why it is possible to look at the function 

SN also as a specific example of Lévy´s principle of collective intelligence, which 

brings a new quality and dynamic to the process of social gatherings and transmission of 

information. 
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