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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje mediálnímu využití sociálních sítí Facebook 

a Twitter při celosvětové vrcholné sportovní akci. Teoretická část se zabývá rodinou 

nových médií, dále Facebookem a Twitterrem, jejich historií a funkčními principy. 

Kromě závěrečné metodologické části ještě představuje Mistrovství světa IIHF 

v ledním hokeji 2015 jakožto předmět zpravodajských příspěvků na obou sociálních 

sítích. Metodou výzkumu je obsahová analýza příspěvků na sociálních sítích. Cílem 

práce je zjistit, jakým způsobem tři česká média – Česká televize, zpravodajský portál 

iDnes.cz a Deník Sport – používala Facebook a Twitter k informování veřejnosti 

o průběhu turnaje. Druhým cílem je v porovnání s kanály Organizačního výboru 

IIHF zjistit, jakých chyb se média na sociálních sítích dopouštějí. Intenzivně se přitom 

práce věnuje jevu shovelware, který je v podání médií v prostředí sociálních sítí 

vnímaný jako negativní. 

 

Abstract 

This bachelor's thesis discusses the media utilisation of social networks such as 

Facebook and Twitter during a top worldwide sporting event. The theoretical part 

deals with the new media family, then with Facebook and Twitter, their history and 

operating principles. Besides the methodology, it also presents the 2015 IIHF World 

Championship, being the main subject of the social media networking. The content 

analysis of the social newtorks posts had been chosen as the research method for this 



 

thesis. The objective is finding out how these three chosen Czech media – Česká 

televize, news server iDnes.cz and Deník Sport were using the two social networks 

to inform the public about the tournament progress. The second goal was to compare 

the account contents of the three media to the two Czech IIHF Organization 

Committee channels and find out about the mistakes the media made while posting 

on social networks. The shovelware phenomenon is analysed extensively as one 

of the most used negative elements. 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce s názvem Růst významu mediálního využití sociálních sítí 

na příkladu Mistrovství světa IIHF1 v ledním hokeji 2015 je rozdělena na část teoretickou 

a část praktickou. Teoretická část se zaměří na vztah sociálních sítí a médií 

a představí dvě nejpoužívanější sociální sítě současné doby, Facebook a Twitter. Dále 

se bude věnovat principům publikování obsahu právě na těchto sítích a vysvětlí, 

jakým způsobem mohou správci jednotlivých účtů monitorovat zájem publika 

o zveřejněné příspěvky. Následně také představí událost Mistrovství světa IIHF 

v ledním hokeji 2015, která se konala od 1. do 17. května. Poukáže na stěžejní 

momenty turnaje, které byly po dobu jeho konání hlavním předmětem sportovního 

zpravodajství v České republice. Závěr teoretické části se bude věnovat metodologii, 

konkrétně obsahové analýze, která byla zvolena jako výzkumná metoda pro 

praktickou část. 

Právě praktická polovina bakalářské práce rozebere aktivitu vybraných účtů 

na sociálních sítích. Nejprve se budě věnovat hlavnímu informačnímu kanálu 

Mezinárodní federace ledního hokeje v jeho české podobě. Ze dvou úhlů pohledu se 

poté podívá na tři velká česká média: Českou televizi a zpravodajské servery 

iDnes.cz a iSport.cz. První náhled prozkoumá aktivitu daného média na sociálních 

sítích a druhý náhled se bude věnovat situacím, ve kterých daná tři média používala 

sociální sítě jako zdroj. Výzkum použije kvantitativní i kvalitativní prvky obsahové 

analýzy. 

Veškerý výzkum bude prováděn na aktivitách médií v časovém úseku od 1. 

do 17. května 2015, tedy v dny konání akce. Tematické příspěvky zveřejněné před 

nebo po časovém rozpětí nebudou do analýzy zahrnovány. 

Motivací k výběru tohoto tématu mi byla ta skutečnost, že jsem se sám v dějišti 

akce podílel na tvorbě informačního obsahu pro sociální sítě (kanály IIHF). Během 

                                                 
1 IIHF – Mezinárodní federace ledního hokeje (International ice hockey federation) 
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turnaje jsem nabyl základního porozumění principů této mediální aktivity a své 

zkušenosti se rovněž pokusím zúročit na následujících stranách. 

Cílem práce je zjistit, do jaké míry využívala velká česká média sociální sítě 

Facebook a twitter při významné sportovní akci v roce 2015. V porovnání 

s oficiálními kanály IIHF ukáže také na rezervy, které měla tato média při 

publikování informací právě v prostoru sociálních sítí. 

V zájmu soudržnosti myšlenek, textu a celé koncepce práce jsem se rozhodl 

odchýlit od předložené teze, a to v oblasti vybrané odborné četby a navrhované 

bodové struktury celé bakalářské diplomové práce. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Sociální sítě a média 

Pro sociální sítě používá angličtina přesnější výrazy social network sites nebo social 

networking sites, sjednocované zkratkou SNS. V kontextu, v jakém je známe dnes, se 

totiž nejedná o pouhé propojení lidí, ale o konkrétní webové služby, které umožňují 

vzájemnou komunikaci. Lidé si jejich pomocí mohou vybudovat veřejný nebo 

poloveřejný profil a navázat spojení s dalšími uživateli, se kterými mají něco 

společného. (Boyd, 2007). 

V této podobě mají sociální sítě obrovský reklamní a mediální potenciál. Jako 

jeden z prvních ho rozeznal mediální magnát Rupert Murdoch už v roce 2005, kdy 

jeho společnost News Corporation koupila firmu MySpace.com. (Čermák, 2009). Ta 

byla v tu dobu jedním z největších hráčů mezi sociálními sítěmi. Pomocí těchto 

služeb se totiž střetávají velké počty lidí a prostor sociálních sítí dnes umožňuje 

publikovat téměř jakýkoliv digitální obsah. Tato schopnost rychle začlenila sociální 

sítě do rodiny tzv. nových médií. 

2.1.1 Nová média 

Nová média jsou pojmem, který nemá sjednocenou definici. Antonín Pavlíček jej 

chápe jako média, která: „1. jsou založena na elektronické/digitální platformě, 2. využívají 

výpočetní výkon (procesor), 3. jsou interaktivní (reagují na podněty uživatele), 4. podporují 

komunikaci, nebo přinejmenším přímou zpětnou vazbu.“ (Pavlíček, 2010, s. 11). Tyto 

parametry by ale měla do určité míry splňovat i média, které veřejnost vnímá jako 

tradiční, tedy tisk, televize, rozhlas nebo třeba film. Díky technologickému pokroku 

mají dnes všechna tradiční média také svou digitální podobu, k jejich konzumaci je 

potřeba využívat výpočetní výkon a publikum na ně může reagovat pomocí 

komentářů a diskusí. 
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V upřesnění nových médií tak zašel ještě o něco dál polský politolog a publicista 

Karol Jakubowicz. Všechny jeho myšlenky vychází z jevu, který nazývá 

konvergencí2. Tu staví do několika rovin, z nichž nejdůležitější je konvergence 

technologická, která zajišťuje, že se všechny formy komunikace „sloučí do jedné“, 

nebo přesněji „sejdou na jednom místě“. V praxi to dnes znamená, že máme 

z jednoho zařízení přístup k přímé komunikaci s lidmi (telefonní spojení) 

i audiovizuálnímu a mediálnímu obsahu (internet, televize, osobní počítač). 

Na těchto premisách Jakubowicz rozdělil nová média na tři úrovně – 1.0, 2.0 a 3.0. 

Nová média 1.0 se objevila s digitalizací v 80. letech. Mezi hlavní distribuční 

platformy patřila satelitní a kabelová televize a jejich alternativy. Tato 

modernizovaná zařízení dala vzniknout novým technologiím, které sloužily jako 

zdroj informací – teletextu a videotextu. Příjemce mediálního obsahu získal větší 

volnost ve výběru a tím se posílila jeho pozice ve vztahu s vysílatelem, který měl ale 

stále nad příjemcem kontrolu. 

Změnu v tomto ohledu přinesla Nová média 2.0. V jejich rámci už byl uživatel 

aktivním prvkem, protože si mohl vybrat, jaký obsah chtěl konzumovat. Vše bylo 

předesláno přechodem z analogového na digitální signál a především s expanzí 

internetu. Struktura přenosu informací na internetu přinesla nová pojmenování 

vztahů mezi uživateli – end-to-end a peer-to-peer, znamenající volný tok obsahů, 

respektive rovný přístup mezi účastníky. Největší novinkou druhé podoby nových 

médií byla interaktivita mediálních obsahů a možnost uživatele řídit jejich distribuci 

(např. sdílením článků, videí). 

Nová média 3.0 ve svém důsledku mažou hranice mezi televizí a internetem. 

S touto érou přišly hybridní televizory, které umožňují konzumovat kromě 

televizního také internetový obsah a tomu se přizpůsobily služby, které televize 

i internet nabízejí. K dispozici je produkce volných televizních programů 

na vyžádání (Netflix, Amazon Prime), pomocí kterých se divák zbavuje závislosti 

programu na denní době. Velká množství televizního obsahu, včetně kontinuálního 

                                                 
2 konvergence – sbližování 
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televizního vysílání, se přesunula na internet a díky rychlým bezdrátovým sítím je 

možné konzumovat obsah prakticky odkudkoli. 

S poslední érou vznikly také nové pojmy prozument a produživatel, které vznikly 

spojením slov producent a konzument/uživatel. Snaží se popsat moderní jev, 

ve kterém se sami lidé a především uživatelé různých sociálních sítí stávají sami 

producenty zpravodajského obsahu, a to hlavně díky možnostem internetových 

služeb. Lidé natáčejí a fotí všudypřítomnými chytrými telefony a tablety a obsah 

sdílejí na veřejné sítě, čímž dávají médiím přístup k záběrům, které by nikdy 

nemohla sama získat. (Jakubowicz, 2013). 

2.1.1 Facebook 

Následující kapitoly se budou věnovat dvěma konkrétním příkladům sociálních 

sítí, jejich podobě a historii. 

Sociální síť Facebook zaujímá k propojování uživatelů poměrně neobvyklý 

přístup. Každý uživatel si na začátku vytvoří personalizovaný uživatelský profil. 

V případě, že jeden uživatel odešle druhému žádost o navázání spojení a druhý 

uživatel žádost přijme, vznikne mezi nimi „přátelství“. (Boyd, 2006) Už tento 

neformální přístup k propojování uživatelů je dobrým předpokladem ke globálnímu 

úspěchu Facebooku. 

Tato sociální síť také rozlišuje účty konkrétních osob od účtů skupin lidí, firem, 

nebo abstraktních pojmů. S rozdíly mezi typy účtů také přicházejí rozdíly 

v uživatelských možnostech. Účty reprezentující skupiny (např. firmy nebo 

společnosti) mají širší okruh možností v monitorování odezvy a dosahu svých 

příspěvků, než jednotliví uživatelé. (Facebook, 2016). Při vysokém množství uživatelů 

se tak Facebook stal kvalitním propagačním nástrojem. A své místo si na něm 

pochopitelně našly i mediální společnosti, což ukazuje potenciál Facebooku jako 

informační platformy. 

Jak ale ukázala například americká studie z roku 2014, média (konkrétně 

americké noviny) na sociálních sítích neoslovují zdaleka tak široké publikum, jako 
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ve své tradiční formě. „Odběratelská základna na sociálních sítích představuje pouze malý 

zlomek celkového publika v tištěné podobě (9 procent pro Facebook a 14 procent pro Twitter) 

a na webech (méně než 1 procento pro Facebook i Twitter). Jinými slovy, přestože mnohé 

noviny zdokonalovaly komunikaci s odběrateli na sociálních sítích po dobu několika let, 

většina z nich nedosáhla tak velké odběratelské základny, jakou měly na existujících 

platformách.“3 (Ju, Jeong, Chyi, 2014). Je tedy otázkou, zda vůbec někdo používá 

Facebook výhradně jako informační zdroj, spíše než ke konzumaci zábavního obsahu 

a komunikaci s jinými uživateli. 

2.1.1.1 Stručná historie 

The Facebook poprvé spustila čtveřice harvardských studentů Mark Zuckerberg, 

Dustin Moskovitz, Chris Hughes a Eduardo Saverin 4. února 2004. O měsíc později 

expandovali na univerzity Stanford, Columbia a Yale. K prvnímu prosinci stejného 

roku měla služba už milion uživatelů a 20. září 2005 společnost upravila svůj název 

vypuštěním členu (the) do dnešní podoby - Facebook. Zuckerberg pokračoval 

v geografické i technologické expanzi. V srpnu 2006 už měl Facebook vlastní aplikaci 

pro mobilní telefony a o měsíc později byl zpřístupněn uživatelům z celého světa. 

Během následujícího roku se počet uživatelů téměř zpětinásobil na 58 milionů. 

9. února 2009 představil Facebook stěžejní prvek své filosofie, tzv. „Like button“ 

(tlačítko „To se mi líbí“) a od představení profilového designu „Timeline“ (příspěvky 

na profilech uživatelů řazeny do časové osy) se Facebook drobnými úpravami 

dostával do podoby, jak ho známe v roce 2016.  (Company Info In: Facebook 

Newsroom, 2016). 

Pro cestu Facebooku do elitní desítky nejhodnotnějších značek na světě4 byly 

velice důležité investice a partnerství s dalšími firmami. V roce 2011 začal Facebook 

využívat program Skype pro tzv. videohovory. V srpnu 2012 pak oznámil Facebook 

                                                 
3 Originální znění: „the subscriber base on SNSs represents only a small fraction of the audience size in print (9 percent for 

Facebook and 14 percent for Twitter) and on the Web (less than 1 percent for both Facebook and Twitter). In other words, while 

many newspapers have been cultivating their social media subscribers for years, most have not reached a subscriber base nearly as 

large as that of the existing platforms.“ 
4 Dle žebříčku nejhodnotnějších značek magazínu Forbes pro rok 2015 
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akvizici aplikace Instagram, skrze kterou její uživatelé sdílejí fotografie. Společnost 

poté v roce 2014 koupila také komunikační aplikaci WhatsApp a firmu Oculus, 

zabývající se vývojem technologií zobrazujících virtuální realitu. 24. srpna 2015 

poprvé Facebook během jediného dne použila miliarda uživatelů. (Company Info 

In: Facebook Newsroom, 2016). K prvnímu dubnu 2016 je Facebook s 1,1 miliardami 

měsíčních uživatelů suverénně na prvním místě mezi sociálními sítěmi. (Top 15 Most 

Popular Social Networking Sites | April 2016 In: eBizMBA, duben 2016). 

2.1.2 Twitter 

Twitter je druhou nejužívanější sociální sítí. (Top 15 Most Popular Social 

Networking Sites | April 2016 In: eBizMBA, duben 2016). Jeho filosofie spočívá 

ve stručnosti uživatelských příspěvků – tweetů5. Uživatelé musí veškeré své 

myšlenky, značky i odkazy vměstnat do 140 znaků v rámci jednoho tweetu. Hlavním 

funkčním principem je tedy, podobně jako u ostatních sociálních sítí, rychlé sdílení 

obsahu s ostatními uživateli. (Twitter, 2016). Díky své povaze je dnes Twitter 

suverénně největší platformou pro mikroblogování6. 

15. ledna 2009 uživatel Twitteru Janis Krums sdílel pořízenou fotografii letadla 

zříceného do řeky Hudson v New Yorku. (Milestones | About In: Twitter, 2016). 

Touto fotografií předběhl všechna média a ukázal tím potenciál, kterým disponuje 

Twitter v oblasti rychlého zveřejňování informací. 

Adam Javůrek ve své monografii Žurnalistika ve 140 znacích rozdělil vztah médií 

a Twitteru do čtyř skupin: Twitter jako místo pro občanskou žurnalistiku, Twitter 

jako další nástroj k šíření profesionálního zpravodajství, Twitter jako nezpracovaný 

materiál k analýze a Twitter jako prostor pro diskusi a spolupráci. (Javůrek, 2009). 

Tato práce se bude věnovat hlavně druhé ze skupin, bude totiž mimo jiné zkoumat 

aktivity médií právě na Twitteru. V tomto ohledu fungují média jako jednocestné 

vysílače. Jejich účty neodebírají mnoho jiných účtů, pouze vlastní redaktory 

                                                 
5 tweet = ptačí pípnutí (z angličtiny) 
6 uveřejňování velmi krátkých autorských textů 
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a případně jiná média jakožto zdroje. Neefektivním chováním a častou chybou médií 

je tzv. twitter shovelware, který spočívá v pouhém překlápění obsahu do twitterových 

účtů. Média tweet osadí pouze titulkem článku a odkazem na web, čímž ani zdaleka 

nevyužívají potenciál Twitteru. Zahlcuje uživatele velkým množstvím obsahu 

a prakticky se připravuje o možnost reakce publika přímo v rámci tweetu. (Javůrek, 

2009). 

Twitter rovněž funguje jako záložní médium pro krize a přírodní katastrofy. 

Výhodou Twitteru je, že se starší příspěvky dají pohodlně a rychle dohledat 

a nevyžaduje si v tomto ohledu takovou pozornost jako například televizní vysílání. 

Výhody Twitteru pro reportážní styl mikroblogování jsou rovněž nesporné. 

Ve sportovním zpravodajství jich poprvé ve velkém měřítku využila BBC při 

Mistrovství světa v ragby v roce 2007. 

Hlavní rozdíl mezi dvěma nejužívanějšími sociálními sítěmi tkví v uživatelských 

možnostech. „Zatímco Twitter je vysoce soustředěný na čtení a uveřejňování tweetů, 

Facebook má různé funkce, ze kterých si uživatelé mohou vybírat, včetně hraní her, 

sdílení/zobrazování fotek nebo videí atd. Uživatelé Facebooku pravděpodobně nemají takový 

zájem o sledování zpravodajství ve chvíli, kdy Facebook používají. Jinými slovy, Facebook je 

sociální síť, zatímco Twitter je spíše sociální médium – více orientovaný na novinky.“7 (Ju, 

Jeong, Chyi, 2014) 

2.1.2.1 Stručná historie 

První tweet vyslal do světa duchovní otec Twitteru, americký programátor Jack 

Dorsey, 21. března 2006. O rok později, 19. dubna 2007 se Twitter oddělil 

od společnosti Obvious Corporation a stal se nezávislou firmou. V srpnu stejného 

roku twitter zavedl označení pro tematické skupiny. Zaměstnanec společnosti 

Google Chris Messina ve svém tweetu navrhl označovat tyto skupiny symbolem „#“ 

                                                 
7 Originální znění: „While Twitter is highly focused on reading and posting tweets, Facebook has various 

functions that users can choose from, which include playing games, posting/ viewing photos or videos, etc. It is 

likely that Facebook users are not as interested in following the news while they are on Facebook. In other words, 

Facebook is a social network while Twitter is more of social media –more news-oriented.“ 
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(do té doby výhradně používaný jako vyjádření slova „číslo“ nebo jako symbol 

používaný v notovém zápisu). Tzv. „hashtag“ neboli štítek se tak stal jedním 

z poznávacích znaků Twitteru a později jej přejaly i další sociální sítě včetně 

Facebooku nebo Instagramu. Právě po vzoru Facebooku se Twitter rychle šířil 

po celém světě. V březnu 2011 uveřejnila společnost první překonané milníky, včetně 

jedné miliardy tweetů zveřejněných za jediný týden. V červnu stejného roku se 

Twitter spojil se společností Apple a zavedl svou aplikaci do operačního systému iOS 

5, v září pak společnost oznámila překročení hranice 100 milionů měsíčních 

uživatelů. (Milestones | About In: Twitter, 2016).  K dubnu roku 2016 se toto číslo 

více než ztrojnásobilo. (Top 15 Most Popular Social Networking Sites | April 2016 

In: eBizMBA, duben 2016). 

Podobně jako společnost Facebook, také Twitter při svém rozvoji zaznamenal 

několik významných akvizic. V květnu 2011 koupil aplikaci TweetDeck, která 

umožňuje užívání Twitteru s větším množstvím feedů8 vedle sebe. V lednu 2013 

spustila společnost aplikaci Vine, umožňující pořizování a sdílení krátkých videí. 

Březen 2015 znamenal pro firmu významnou koupi rychle rostoucí mobilní aplikace 

Periscope, která umožňuje v reálném čase sdílet živé videopřenosy. Od ledna 2016 je 

možné tyto přenosy jednoduše zahrnout do tweetu. (Milestones | About In: Twitter, 

2016). 

2.2 Uživatelské principy 

Tato kapitola se bude věnovat uživatelskému prostředí dvou nejpoužívanějších 

sociálních sítí. Popíše největší výhody každé z nich, a to v souvislosti s výkonem 

žurnalistické práce. Nahlédne do možností Facebooku v rámci firemní nebo 

skupinové stránky a nabídne srovnání s Twitterem, který takové možnosti nenabízí. 

V kapitole 2.2.2 ale dojde také na aplikaci TweetDeck, která značně usnadňuje práci 

s větším množstvím kanálů (ať už odebíraných nebo spravovaných) a tweetů. 

                                                 
8 Feed (či „zeď“) označuje prostor, ve kterém se v reálném čase ukazují nejnovější příspěvky účtů 

sledovaných uživatelem 
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2.2.1 Uživatelské prostředí Facebooku 

K vytvoření stránky na sociální síti Facebook je třeba mít aktivní osobní účet, 

nebo je možné stránku vytvořit zvlášť.  Uživatel se s vytvořením stránky stává jeho 

správcem (administrátorem). Do této role potom může pověřit libovolného uživatele. 

Správce stránky má poté přístup k úpravám designu stránky – profilového 

a úvodního obrázku. Kromě toho může publikovat příspěvky jménem stránky. 

V případě, že má stránka více správců, nabízí Facebook pro pořádek u každého 

příspěvku jméno jeho autora, které je viditelné pouze správcům. V rámci jednoho 

příspěvku je možné připojit libovolný obrázek, video, či oznámení zeměpisné 

polohy. Pro správce stránky je ale důležitější možnost nastavení přesného data 

uveřejnění příspěvku (s přesností na minuty) a také možnost přesného cílení 

příspěvku na určitou skupinu uživatelů. Správce si může nastavit demografické 

údaje typu věkového rozpětí, pohlaví, zájmů, lokality, jazyků, úrovně vzdělání 

a rodinného stavu. 

Další výhoda Facebooku tkví ve zpracování nastřádaných dat, které uživatelské 

prostředí nabízí. V přehledném výčtu může správce zjistit, kolik označení „To se mi 

líbí“ získal každý příspěvek, jaký celkový dosah měl příspěvek díky sdílení mezi 

uživateli a jaký celkový dosah měly veškeré aktivity stránky. Záložka Přehledy pak 

graficky ukazuje detailnější pohled na vývoj počtu odběratelů kanálu, celkový dosah 

příspěvků, zobrazení stránky, akce na stránce, graf zájmu uživatelů v závislosti 

na denní době a demografické rozčlenění odběratelů. (Facebook, 2016). Všechny tyto 

možnosti nabízejí správci stránky upřesnění cílové skupiny, což je klíčové pro 

účinnost a hospodářský úspěch médií. 

2.2.2 Uživatelské prostředí Twitteru 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.1, oproti Facebooku Twitter nerozlišuje 

uživatelskou podobu osobních účtů od účtů firem nebo skupin. Co ale z této sociální 

sítě dělá skvělý nástroj médií, je jeho jednoduchost. Twitter se nesvezl s Facebookem 

do složitého dělení skupin a různých záložek, ale ponechal pouze základní potřeby 
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pro rychlou rešerši a publikování. Textové okno, feed, vyhledávací okno a to je 

z toho podstatného vše. K textu se dá připojit obrázek, video, nebo animovaný gif9. 

V dubnu 2016 je také v okně pro publikování nabízena možnost ankety. Twitter svou 

funkčnost zakládá především na štítkování témat (již zmíněným hashtagem) 

a odkazování na jiné profily pomocí zavináče (@). Snáze se pak hledají trending10 

témata a tematické skupiny obecně. V žurnalistice se tak mohou označovat příspěvky 

k akci nebo události (z minulosti například #ParisAttacks po teroristických útocích 

v Paříži, nebo například štítek #IIHFWorlds, který bude jedním z témat praktické 

části této práce). 

Přehlednější práci se zdroji v rámci Twitteru umožňuje aplikace TweetDeck, 

kterou společnost odkoupila v roce 2011 (kapitola 2.1.2.1). Aplikace umožňuje vedle 

sebe seřadit větší množství feedů, u kterých je možné nastavit, jaký obsah mají 

ukazovat. Nabízí sledování všech příspěvků sledovaných účtů, pouze příspěvků 

s obrazovou přílohou, pouze aktivit ostatních uživatelů (nově sledované účty, 

označení tlačítkem „Like“), pouze retweetů11, sledování jen některého z odebíraných 

účtů a další možnosti. Všechna tato nastavení se pak mezi sebou dají libovolně 

kombinovat a uživateli to tak nabízí spoustu možností, jak obsah Twitteru 

zpracovávat. TweetDeck také nabízí jednoduché přepínání mezi větším počtem účtů, 

nebo hromadné zveřejňování stejného příspěvku. Umožňuje rovněž, podobně jako 

Facebook, přesné načasování tweetu. Žurnalistům tak usnadňuje orientaci při správě 

většího množství účtů a může rychleji publikovat jak pod svým jménem, tak pod 

jménem některého z médií. 

Důležitou součástí Twitteru jsou podobně jako u Facebooku jeho analytické 

nástroje (na analytics.twitter.com). V jednoduché a grafické podobě nabízejí měsíční 

přehled aktivity vlastního uživatelského účtu včetně počtu tweetů a jejich zaujetí 

(kolikrát uživatelé tweet viděli), počtu návštěv profilu a vývoje počtu sledujících. 

                                                 
9 gif – série obrázků puštěná na hranici, kde oko přestává rozeznávat jednotlivé obrázky a vytváří 

se tak iluze plynulého pohybu 
10 populární, aktuálně nejštítkovanější hesla 
11 zopakování příspěvku uživatele jiným uživatelem 
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V samostatné záložce pak uživatel najde podrobnější analýzu každého z tweetů, 

která zahrnuje také engagement12 (jakékoliv kliknutí v oblasti příspěvku), retweety, 

odpovědi a tlačítka „like“. Je rovněž možné vybrat libovolné časové období, 

ve kterém chce uživatel rozbor svých příspěvků provést. Další záložky patří analýze 

publika (v tomto případě sledujících účtů), událostí a dalších. (Twitter, 2016). 

2.3 Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 

79. Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji přivítala po 11 letech Česká republika. 

Turnaje se zúčastnilo 16 zemí, které byly rozdělené do dvou základních skupin. 

Všech 28 utkání základní části turnaje a čtvrtfinálová utkání se hrála na dvou 

hokejových stadionech – O2 Areně v Praze a ČEZ Aréně v Ostravě. Na semifinálové 

zápasy a závěrečné boje o medaile se veškeré dění soustředilo do Prahy. 

Česká republika byla jako pátý tým žebříčku IIHF nasazena do pražské skupiny 

„A“ a v sedmi utkáních základní skupiny se utkala postupně se Švédskem, 

Lotyšskem, Kanadou, Francií, Rakouskem, Německem a Švýcarskem. Češi neporazili 

pouze Švédsko a Kanadu, ve skupině tak obsadili třetí místo se ziskem 15 bodů. 

Ve čtvrtfinále se utkali s druhým týmem skupiny „B“, Finskem. Domácí hráči Finy 

porazili poměrem branek 5:3 a v semifinále se utkali s výběrem Kanady. 

Severoamerický tým ale potvrdil roli favorita a po vítězství 2:0 postoupil do finále. 

Česká republika pak v boji o bronzové medaile podlehla Spojeným státům 

americkým. 

Ve finále Kanaďané porazili Rusko 6:1 a získali pro svou zemi 25. titul mistrů 

světa. V celém turnaji neprohráli ani jeden zápas a mimo jiné si připsali vysoká 

vítězství nad Německem a Rakouskem (10:0 a 10:1). (Games. Games - 2015 WM - 

International Ice Hockey Federation IIHF, 2015). Mezi nejlepšími hráči podle 

direktoriátu IIHF byli Kanaďané hned dva. Nejlepším obráncem byl zvolen Brent 

Burns a nejlepším útočníkem Jason Spezza. Nejlepším brankářem turnaje byl pak 

vyhlášen Fin Pekka Rinne a nejužitečnějším hráčem Čech Jaromír Jágr. (Potts, 2015). 

                                                 
12 engagement = angažování se (angl.) 
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Na posledních dvou místech se v turnaji umístily týmy Rakouska a Slovinska, které 

pro příští rok nemohou na mistrovství světa hrát ve skupině nejlepších týmů. 

2.3.1 Nejvýznamnější události turnaje 

Ze 17denního dění turnaje jsem dle vlastního uvážení vybral pět 

nejvýznamnějších událostí. Přístup každého z médií k těmto událostem v souvislosti 

s využitím sociálních sítí podrobím kvalitativnímu rozboru v praktické části. Pokud 

se tedy budeme věnovat např. Jaromíru Jágrovi v kapitole 3.4.1 Česká televize, bude 

nás zajímat, jak jeho důležitý moment reprodukovaly kanály ČT sport na sociálních 

sítích. 

První ze zajímavých témat hokejového šampionátu byl divácký rekord. 

Mistrovství světa v České republice v roce 2004 přivítalo v 56 zápasech 552 097 

diváků, čímž překonalo rekord Finska z roku 1997. Češi drželi nejvyšší návštěvnost 

až do roku 2014, kdy je v novém 64zápasovém formátu překonalo Bělorusko. 

Hokejové stadiony v Minsku tehdy navštívilo dohromady 640 044 diváků. Jednou 

z velkých otázek celého mistrovství tak bylo, zda si Češi vezmou rekord zpátky. 

A podařilo se jim to už ve 14. ze 17 dní při čtvrtfinálovém zápase Kanady 

s Běloruskem. (Organizační výbor, 2015). Celkový počet diváků se po závěrečném 

dni vyšplhal na 741 690, čímž nebylo překonáno pouze rok staré maximum, ale 

s 11 589 fanoušky také rekord v průměrné návštěvnosti na jedno utkání. Ten držel 

Sovětský svaz od roku 1979, kdy se hrálo pouze 32 zápasů a na jeden přišlo 

v průměru 11 078 diváků. (The attendance record was broken. In: Mistrovství světa 

v ledním hokeji 2004 | Praha | Ostrava, 2004). 

Další rekordní zápis se udál v individuálních herních statistikách. Finský gólman 

Pekka Rinne byl v hledáčcích novinářů v jedenáctém dni turnaje. Nepustil totiž ani 

jeden gól ve třech odehraných zápasech a ve čtvrtém musel držet „čisté konto“ do 14. 

minuty a 30. sekundy, aby překonal nejdelší úsek bez inkasované branky 

v novodobých dějinách Mistrovství světa IIHF. Rekord slovenského brankáře Jána 
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Lašáka nakonec překonal a stanovil jeho novou hodnotu na 237 minut a 5 sekund. 

(Hrabal [2], 2015). 

Média pochopitelně nejvíce zajímalo, jak se v turnaji vede českým hokejistům. 

Ze všech zápasů jsem pro výzkum vybral utkání ze 14. května, kdy se Češi 

ve čtvrtfinále střetli s Finskem. Utkání skončilo vítězstvím 5:3 pro české hokejisty. 

Dvě branky navíc vstřelil nejužitečnější hráč turnaje Jaromír Jágr. (Soumar, 2015). Pro 

Čechy to byl poslední vítězný zápas v turnaji a po zápase i během něj mu byla 

logicky věnována největší pozornost. Po následující prohře s Kanadou a Spojenými 

státy v boji o třetí místo už nálada médií i fanoušků, a tudíž zájem publika o mediální 

obsah, klesla. 

Po posledním utkání 17. května proti spojeným státům ohlásil český hokejista 

Jaromír Jágr médiím konec reprezentační kariéry. (Hrabal [1], 2015). Zpráva se 

okamžitě dostala na první místa českého sportovního zpravodajství, a proto ho 

vybírám jako čtvrtou významnou událost turnaje. Jaromír Jágr byl přes dvacet let 

nejvýznamnější postavou českého hokeje a jednou z nejvýznamnějších postav 

českého sportu. Není proto divu, že zpráva o konci jeho reprezentační kariéry 

zasáhla širokou veřejnost a média jí tak věnovala adekvátní pozornost. 

Pátou pozoruhodnou událostí bylo vítězství Kanady ve finálovém zápase 

s Ruskem. Tým ze Severní Ameriky si v průběhu celého turnaje počínal nebývale 

suverénně a s přehledem vyhrál ve všech deseti zápasech. Ve finále navíc porazil 

Rusko 6:1, čímž vyrovnal své nejvyšší historické vítězství nad touto zemí. Kapitán 

Kanady Sidney Crosby se díky tomuto vítězství navíc stal součástí tzv. Triple gold 

clubu, který sdružuje vítěze mistrovství světa, kanadsko-americké NHL 

a olympijských her. (Antošová, 2015). 

2.4 Metodologie 

Vzhledem k charakteru zkoumaného fenoménu jsem pro svou práci jako 

výzkumnou metodu zvolil obsahovou analýzu. Aby byla data co nejobjektivněji 
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a nepřesněji zpracována, bude v praktické části kombinován kvantitativní 

i kvalitativní přístup k této metodě. 

Databáze Národní knihovny ČR vykládá pojem obsahová analýza následovně: 

„Analýza obsahu dokumentu zahrnující metody a pravidla pro stanovení tematiky 

dokumentu, příp. časového a prostorového hlediska, čtenářského určení a formy dokumentu. 

Slovní vyjádření obsahu dokumentu v přirozeném jazyce je transformováno do věcných 

selekčních údajů v procesu věcného pořádání nebo do vět v procesu sémantické redukce textu 

dokumentu.“ (Balíková, 2003). Pro účely této práce budeme slovo dokument v definici 

nahrazovat příspěvkem na dané sociální síti nebo mediálním produktem, který bude 

pro výzkum relevantní. Příspěvky tedy bude práce rozebírat a členit z obsahového 

hlediska. Pokusí se je zasazovat do širšího kontextu, aby bylo možné udělat ucelený 

závěr. 

Některé zdroje nepodporují přímé členění obsahové analýzy na kvalitativní 

a kvantitativní. Ilona Dvořáková ve své studii Obsahová analýza zachází s metodou 

jako s čistě kvantitativní. Připouští ale, že metoda nese prvky obou přístupů, a to 

pouze pro dobro věci. „Tyto kvalitativní aspekty obsahové analýzy mohou a také jsou 

nahlíženy dvěma způsoby – slouží buď jako kritika metody, lokalizace nereabilních fází 

analýzy, anebo jako vyzdvižení metody pro její větší validitu, citlivost ke smyslu sdělení 

v analyzovaných komunikačních proudech.“ (Dvořáková, 2010). Renáta Sedláková ve své 

publikaci Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky ale na výzkum obecně 

uplatňuje vždy jak kvalitativní, tak kvantitativní přístup, které jsou v mnohém 

protikladné a v mnohém se doplňují. (Sedláková, 2014). V následujících dvou 

kapitolách (2.4.1 a 2.4.2) proto aplikuji oba pohledy na obsahovou analýzu a popíšu, 

jakým způsobem výzkumnou metodu využiji pro své bádání. 

2.4.1 Kvantitativní obsahová analýza 

Kvantitativní přístup k analýze spočívá ve zpracování a zhodnocení tzv. tvrdých 

dat. Jde často o číselná data, nebo údaje, které se na čísla převádějí. Vycházejí 

většinou z tzv. hromadných dat. Ta získává buď specializovaná instituce, nebo jsou 
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shromažďována výzkumníkem pouze pro jeden daný případ. Číselný rozbor se snaží 

nacházet a zobecňovat pravidelné jevy, na základě kterých je možno předpovídat 

další chování. (Sedláková, 2014). 

Kvantitativní analýza se soustředí většinou na jeden daný jev, který je už předem 

přiblížený jinou teorií. Deduktivní13 charakter metody ústí v malé množství 

informací získaném z širokého okruhu dat. K porozumění tématu ještě před jeho 

kvantitativním zkoumáním může výzkumníkovi pomoci tzv. pilotáž, čili náhled 

do problematiky ještě před začátkem analýzy. Kvantitativní zkoumání se snaží 

formulovat zobecněné závěry a vystihují konkrétní vzorce jednání zkoumaných 

velkých celků. Výsledek by tak měl být reprezentativní a zobecnitelný na větší 

populaci. Výzkumník ale musí pamatovat na kvalitu vybraného vzorku dat 

a na přenositelnost svého zjištění, tedy na možnosti aplikace závěrů zkoumání 

na další studie. (Sedláková, 2014). 

V této práci budu aplikovat jak kvantitativní, tak i kvalitativní postupy 

na výzkumné otázky a hypotézy definované v kapitolách 3.1 a 3.2. Na začátek 

typově rozdělím příspěvky na sociálních sítích a webových stránkách a v rámci 

kvantitativní obsahové analýzy budu zkoumat, který typ příspěvků (např. fotografie, 

infografiky, videa, či holý text) se používá nejčastěji a který nejméně. Zároveň mě 

bude zajímat, který z nich vyvolává největší odezvu mezi recipienty a který měl 

nejchudší reakce publika. Závěry mi na konci pomohou zhodnotit, která sociální síť 

je účinnější, a to z vícera úhlů pohledu. 

2.4.2 Kvalitativní obsahová analýza 

Kvalitativní paradigma14 se soustředí na jednotlivé jevy a podrobuje je 

detailnímu rozboru. Oproti Kvantitativnímu přístupu má značnou výhodu v tom, že 

je ke zkoumaným jevům citlivější a zohledňuje také kontext a další přidružené 

okrajové jevy. Vyplňuje tak mezery, které kvantitativní analýza nedokáže pojmout. 

                                                 
13 dedukce – postup od obecného ke konkrétnímu 
14 paradigma – vzorec myšlení 
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Také může vycházet z dat, která jsou vyprodukována právě kvantitativní analýzou. 

(Sedláková, 2014). 

Při kvalitativním výzkumu se ze své povahy nekvantifikují údaje a neužívají se 

statistické postupy, aby nedošlo k deformaci15 a následnému znehodnocení dat. Ta 

jsou označována za tzv. měkká data, jež mají textovou, výpovědní a obrazovou 

povahu. Dochází k omezování počtu zkoumaných jednotek, které se pak analyzují 

podrobněji. Kvalitativní výzkum má rovněž možnost zohlednit původně 

neočekávané jevy, které neměl výzkumník v plánu do analýzy zahrnout. Vybrané 

vzorky dat nemusí být na rozdíl od kvantitativního zkoumání nijak reprezentativní 

pro širší okruh jevů. Kvalitativní výzkum se věnuje často jen jednomu konkrétnímu 

případu, u kterého zkoumá specifické rysy. Cílem je porozumění specifikům 

a průběhu daného případu. (Sedláková, 2014). 

V rámci této práce budou prvky kvalitativního výzkumu užívány především při 

rozdělování příspěvků na sociálních sítích. Příspěvky se budou dělit podle obsahu, 

aby poté mohlo dojít k šetření kvantitativního charakteru. Bude se doplňovat 

s popisnou metodou výzkumu, aby byly zkoumané jevy srozumitelnější a lépe 

představitelné. Ke kvalitativní analýze se vrátím zpět po kvantitativním šetření 

s číselnými daty, kdy se pokusím získané informace z jednotlivých účtů na sociálních 

sítích shrnout a zapojit do širšího kontextu. Kvalitativní postupy budou užívány 

rovněž při zkoumání, jakým způsobem začleňují média sociální sítě do své běžné 

podoby. 

                                                 
15 deformace – poničení 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Výzkumné otázky 

V následujících otázkách dojde k vymezení celkového cíle výzkumu, jehož 

formu, podstatu a faktické pozadí bylo nastíněno v předešlých kapitolách. Pro účely 

této práce jsou formulovány následující výzkumné otázky, jejichž zodpovězení bude 

součástí závěru výzkumu i celé práce: 

VO1: Jakým způsobem využívala média Česká televize, internetový zpravodajský portál 

iDnes.cz a Deník Sport sociální sítě při Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015? 

VO2: Co mohla tato tři média při pokrývaní této akce na sociálních sítích v porovnání 

s oficiálními kanály IIHF dělat lépe? 

3.2 Hypotézy 

Na základě získaných znalostí a orientace ve sférách médií a sociálních sítí jsem 

se rozhodl pro svůj výzkum formulovat pět základních hypotéz. Všechny vycházejí 

ze základního vypozorovaných jevů a porozumění charakteristik sítí Facebook 

a Twitter. 

H1: Média uveřejňují na twitterových profilech větší počet příspěvků, než 

na facebookových profilech. 

H2: Všechny příspěvky médií na Facebooku nesou obrazovou přílohu či odkaz. 

H3: Nadpoloviční většina příspěvků na Twitteru je bez obrazové přílohy. 

H4: Média se na sociálních sítích dopouštějí překlápění obsahu ze své webové podoby 

(shovelware). 

H5: Média používají sociální sítě nejen k informování, ale také ke své propagaci. 

První hypotéza je založená na předpokladu, že příspěvky pro Twitter vznikají 

s menším rozmyslem v kratším časovém úseku. Vzniká tak styl podobný živé 

textové reportáži (po vzoru aktualizovaných reportáží na iDnes.cz nebo 
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Onlajny.com16). Příspěvky pro Facebook bývají většinou delší (protože na rozdíl 

od Twitteru není omezený počet znaků), promyšlenější, údernější a také mívají 

obrazovou nebo odkazovou přílohu, čímž se dostáváme ke druhé hypotéze. Mezi 

účty lidí na Facebooku jsou příspěvky bez přílohy běžnou záležitostí, v rámci 

firemních nebo korporátních profilů se ale z důvodu atraktivity takřka nevyskytují. 

Odvážná hypotéza číslo dvě dokonce tvrdí, že se holé textové příspěvky na profilech 

médií neobjevovaly vůbec. Proti druhé hypotéze se staví třetí, která tvrdí, že 

z podstaty Twitteru je většina příspěvků pouze textových, bez obrazové přílohy. 

Ve čtvrté hypotéze se objevuje výše zmíněný termín shovelware, který se kromě 

Twitteru budu snažit spojit také s Facebookem. Půjde o zjištění, zdali, a případně 

v jaké míře, se média na sociálních sítích dopouštějí překlápění obsahu z webové 

podoby média. Závěrečná hypotéza vychází z jevu shovelware a věnuje se propagaci 

a reklamním sdělením daného média na sociálních sítích. 

3.3 Účty IIHF 

Účty Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 (Facebook) a MS IIHF 2015 

(Twitter) byly hlavním komunikačním prostředkem Mezinárodní federace ledního 

hokeje s českou veřejností na sociálních sítích. Jedním z jeho úkolů sice bylo 

propagovat turnaj a motivovat fanoušky ke koupi vstupenek, ale informační hodnota 

obou kanálů byla nesporná. Oba kanály byly denně plněny fotografiemi, grafickými 

kolážemi, videy a především textovými obsahy, které mapovaly dění v Praze 

a Ostravě po dobu celého turnaje. Veškeré příspěvky se dají typově roztřídit do čtyř 

skupin: Foto, video, grafika a text. 

Do skupiny Foto řadím všechny příspěvky, které mají fotografickou přílohu. Buď 

stojí jako fotografie samy o sobě, tudíž jsou zařazené do různých galerií (např. album 

I believe I can fly17, ve kterém redakce vybrala fotografie hráčů v letu), nebo jsou to 

fotografie ilustrační, doplňující textové sdělení. Takové se na profilech IIHF vyskytují 

                                                 
16 Onlajny.com – internetový portál přinášející textové přenosy ze sportovních utkání a akcí 
17„I believe I can fly“ – z angličtiny „Veřím, že umím létat.“ Jedná se o frázi známou díky 

stejnojenné písni amerického zpěváka R. Kellyho. 



 

22 

 

například u textů shrnujících odehranou třetinu utkání, v průběhu zápasu 

po vstřelení důležité branky při sděleních o dění mimo hrací plochu atp. Video 

obsahuje všechny videopříspěvky, které se věnovaly většinou dění mezi fanoušky 

ve fanzónách18, rozhovorům s různými hokejovými osobnostmi a dalším událostem 

a větším tématům během turnaje. 

Bohatou kategorií je potom grafika. Ta obsahuje všechny příspěvky s obrazovým 

doprovodem vytvořeným v grafických editorech. Na kanálech IIHF se objevovalo 

hned několik typů takových příspěvků. Konstantami vážícími se ke každému z 64 

utkání turnaje byly dva typy – sestavy (obr. 1) a výsledky (obr. 2). Grafika sestavy vždy 

před utkáním představila přehledně základní sestavy19 obou týmů, s kulatou 

vlaječkou u každého z hráčů a základními informacemi o utkání. Druhou 

z pravidelných grafik byly výsledky, které vždy kombinovaly fotografii vítězného 

týmu s konečným výsledkem, se skóre každé třetiny, počtem diváků a nejlepšími 

hráči zápasu. Jedním z klíčových typů příspěvků na těchto kanálech byla 

nejpoužívanější grafika citace (obr. 3). Ta totiž po každém ze zápasů vybrala 

zajímavou nebo důležitou výpověď některého z hráčů a zkombinovala ji s fotografií 

daného hráče. 

Další z grafik byly momenty dne (obr. 4), které nastiňovaly tři významné 

okamžiky nadcházejícího hracího dne. Grafika návštěvnost (obr. 5) byla dalším 

zajímavým prvkem. Monitorovala totiž průběžný počet diváků, kteří na mistrovství 

světa dorazili a porovnávala ho s běloruským návštěvnostním rekordem z minulého 

roku. Činila tak originálně za pomoci počítačového „načítání“ (loading), se kterým se 

diváci na internetu snadno ztotožňovali. Toto grafické řešení využila později i jiná 

média a objevovalo se rovněž na multimediální kostce v O2 areně. Dalšími grafikami 

byly tabulky, které ukazovaly průběžné pořadí týmů v obou základních skupinách, 

program, nastiňující časový rozvrh všech utkání v daném dni a poté kategorie další 

                                                 
18 fanzóna – prostory v areálu hokejových stadionů určené fanouškům  
19 Základní sestava je sportovním termínem pro skupinu hráčů, která utkání na hřišti zahajuje. 

Liší se tak od soupisky, která je seznamem všech hráčů připravených do utkání zasáhnout. 
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grafiky, které obsahovaly informace o programu fanzóny, rozpisy utkání 

od čtvrtfinálové části turnaje20, výzvy k podpoře národního týmu, nebo byly 

samostatné, jako grafika k rekordu Pekky Rinneho či „perfektnímu vítězství“ 

Kanady. 

Poslední kategorií příspěvků je pak text, který se ze své podstaty objevoval jen na 

sociální síti Twitter. Jedná se především o příspěvky týkající se přímo hokejového 

dění, které měly reportážní povahu. Obsahovaly většinou odehraný časový úsek 

a popis akce vybrané redaktorem. Další textové příspěvky se ve stručnosti věnovaly 

ostatnímu dění mimo ledovou plochu. 

3.3.1 Facebook 

Na facebookovém profilu Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 se po dobu 

konání objevilo celkem 1 373 výše definovaných příspěvků. Každý z nich přitom nesl 

obrazovou přílohu ve třech podobách, a to buď foto, grafiku nebo video. Žádný 

z příspěvků na tomto profilu nebyl samostatný text. Zřejmě z důvodu atraktivity pro 

fanoušky stránky. 

Největší podíl měla v příspěvcích kategorie foto. Fotografií uveřejnil tento kanál 

během konání mistrovství celkem 928 (67,6  %), ze kterých 129 (9,4 %) byly fotografie 

ilustračního typu a ostatních 799 (58,2 %) fotografií stálo samo o sobě nebo bylo 

zařazeno do alb. Necelou třetinu příspěvků (30,3 %) pak představovaly grafiky. 

Na stránce jich bylo zveřejněno celkem 416. Nejvíce z nich bylo citací, kterých bylo 

169 (12,3 %). Na jeden z celkových 64 utkání tak připadly zhruba dvě a půl citace. 

Ke každému zápasu byly uveřejněny grafiky sestavy a výsledky, které si z celkového 

koláče ukrojily po 4,7 %. Jedenácti grafikám momentů dne připadlo 0,9 % a grafice 

návštěvnosti 0,8 %. Zbylé grafiky zabraly 7 % příspěvků. Kategorií s nejnižším 

zastoupením byla videa, kterých bylo celkem 29 (2,1 %). 

                                                 
20 čtvrtfinále je část turnaje, ve které se proti sobě vyřazujícím způsobem utkává posledních osm 

týmů 
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Rozbor významných událostí turnaje (výčet v kapitole 2.3.1) začíná diváckým 

rekordem. Kanál IIHF mu věnoval samostatné položky v kategorii grafik. Po dobu 

mistrovství se těchto obrázků objevilo celkem 11. První grafika byla zveřejněna 

v šestý den turnaje. Do té doby se na zápasy přišlo podívat 256 320 diváků, což bylo 

40 % z běloruského celkového rekordu. Poslední grafika přišla na konci 

předposledního šestnáctého dne, kdy byl počet příchozích diváků 709 300 (111 % 

z předchozího maxima). Celkový počet 741 690 diváků byl v poslední den 

mistrovství připomenut fotografií informační kostky v O2 areně, na které bylo 

celkové číslo zveřejněno. 

Finský brankář Pekka Rinne překonal rekord Jána Lašáka 11. května a v tento 

den se této události věnovaly dva příspěvky. Nejprve uveřejnila stránka fotografii 

Rinneho hned poté, co se mu podařilo rekord překonat a podruhé byla Rinnemu 

věnována grafika citace, na kterou přišla řada po skončení utkání Finska 

s Běloruskem. 

Čtvrtfinálovému zápasu s Finskem věnoval kanál celkem 21 příspěvků. Prvním 

byla grafická upoutávka na čtvrtfinále po odehrání posledních zápasů ve skupinách 

12. ledna. Druhá přišla ve formě citace českého brankáře Ondřeje Pavelce o den 

později a dalších pět v den utkání před jeho startem. Během utkání mu bylo 

věnováno osm příspěvků a po jeho skončení zbylých šest. Celkem šlo o šest citací, 
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výsledek, sestavu, 10 fotografií, grafickou výzvu k podpoře fanoušků v komentářích, 

grafiku momentů dne a upoutávku na čtvrtfinále. 

Jágrově oznámení konce reprezentační kariéry byly věnovány dva příspěvky. 

Jedním z nich byla grafika citace po skončení posledního zápasu 17. května, která 

říkala jednoduše a úderně: „V národním týmu končím.“21 (obr. 6). Ve druhém případě 

se jednalo o fotografii s emotivně zabarveným popiskem „Odchází král…“ 

Poslední z důležitých událostí bylo finálové utkání a celkové vítězství Kanady. 

Tomu bylo věnováno celkem 28 fotografií, grafika momenty dne, sestava, výsledek, dvě 

citace a také grafika s názvem „Perfektní zlato“, která připomínala vítězství Kanady 

bez jediné prohry v turnaji a s ním spojenou peněžní prémii jednoho miliónu 

švýcarských franků. Dohromady tedy 34 příspěvků, v porovnání s 21 příspěvky 

z českého čtvrtfinále. Jedna z fotografií byla také věnována kanadskému útočníkovi 

Sydney Crosbymu, který se stal členem Triple gold clubu. 

Účet IIHF měl podle nástrojů analýzy Facebooku na začátku turnaje 84 994 

odběratelů. Počet každým dnem přirozeně rostl a v posledním dni turnaje prolomil 

hranici 100 tisíc, což bylo připomenuto také speciální grafikou. Reakce publika 

na příspěvky kulminovaly 14. května při zápase Česka s Finskem. Nejvyšší počet 

reakcí na příspěvky (označení „To se mi líbí“, komentáře, sdílení) za jeden den činil 

101 483 a celkový dosah22 příspěvků v tento den byl 813 551 uživatelů. Typově 

nejúspěšnějšími příspěvky byly grafiky citace a návštěvnost, příspěvek s nejvyšší 

celkovou odezvou byla citace Jaromíra Jágra po vítězném utkání s Finskem. Český 

hokejista v ní říkal „Dneska jsem měl pocit, že by to chtělo ten zápas vyhrát.“ Tento 

příspěvek si vysloužil 14 tisíc označení „To se mi líbí“ (zaokrouhleno Facebookem), 

812 sdílení a 143 komentářů. 

                                                 
21 V redakci se na téma znění citace vedla debata, zdali vybrat citaci „V národním týmu končím,“ nebo 

jednoduše a úderněji „Končím.“ Nakonec byla z důvodu přesnějšího znění výpovědi vybrána první 

varianta. Facebookový kanál IIHF potvrzenou informaci o konci Jágrovy reprezentační kariéry uvedl jako 

vůbec první ze všech médií. 
22 Dosahem se rozumí počet uživatelů, kteří mohou příspěvek vidět. Počítá se na zákaldě počtu 

uživatelů, kteří daný příspěvek označí tlačítkem „To se mi líbí“, přidají komentář nebo příspěvek sdílejí. 

Tyto interakce s příspěvkem se pak sčítají s počtem přátel těchto uživatelů, kteří díky původní interakci 

mohou příspěvek vidět ve svém feedu. 
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3.3.2 Twitter 

Příspěvků na twitterovém účtu MS IIHF 2015 bylo ve vymezeném časovém 

období celkem 1 343. To je o 30 méně, než na facebookovém profilu. Mohou za to 

především fotografie, které charakter Twitteru tolik nevyžaduje. I tak se ale 

fotografie ilustračního rázu na tomto účtu objevovaly, a proto můžeme opět 

příspěvky s nimi zařadit do kategorie foto. Další bohatou skupinou bude opět grafika, 

ale vůbec nejobsáhlejší kategorií příspěvků byl čistý text. 

Tento kanál totiž bohatě využíval reportážního potenciálu Twitteru. Z celkového 

počtu příspěvků jich 755 (59,8 %) bylo pouze textových. Z nich 738 (58,4 %) se týkalo 

přímo zápasového dění a reportování v reálném čase, zbylých 17 textových 

příspěvků (1,4 %) se věnovalo situacím a událostem mimo hru. K on-line 

reportážním příspěvkům se řadí také 80 z celkového počtu 244 ilustračních fotografií. 

Ty všechny zaujímaly 19,3 % příspěvků. Grafik bylo dohromady 264 (20,9 %) 

a největší podíl z nich měly opět citace (7,1 % díky 89 příspěvkům), následovaly 

sestavy a výsledky (obojí po 5,1 % za 64 příspěvků). Zbylé typy grafik měly pod jedno 

procento celkového součtu tweetů: 11 tabulek, 9 návštěvností, 8 momentů dne 

a programů a 11 ostatních grafik. 
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Interpretace vybraných momentů turnaje pak z většiny kopírovala tu 

facebookovou. Oproti 11 grafikám návštěvnosti se jich ale na Twitteru IIHF objevilo 

pouze 9. Chyběla také jakákoliv zmínka o celkové hodnotě nového diváckého 

rekordu. Maximum brankáře Pekky Rinneho pak bylo prezentováno v identické 

míře, jako na facebookovém profilu. O překonání rekordu rovněž informoval tweet 

s fotografií a po utkání byla uveřejněna citace. 

Situace se změnila u čtvrtfinálového utkání Česko – Finsko. Čistých textů bylo 

se zápasem spojeno celkem 10, k tomu šest grafik a čtyři ilustrační fotografie. 

Dohromady tedy 20 příspěvků, což je překvapivě méně, než na facebookovém 

profilu. Konci Jaromíra Jágra se pak také věnovalo méně příspěvků, konkrétně pouze 

jeden, kterým byla výše zmíněná citace. Tento příspěvek si vysloužil 2 331 zobrazení, 

16 označení „To se mi líbí“ a 15 retweetů. 

Finálovému utkání a triumfu Kanady se pak věnovalo hned 41 příspěvků. Osm 

z nich mělo fotografickou přílohu, pouze tři doprovázela grafika (žádné citace) a 30 

tweetů bylo pouze textových (největší počet ze všech zápasů). Na závěr nechyběla 

grafika „Perfektního zlata“, ani fotografie kapitána týmu Sidney Crosbyho. 

Twitter IIHF tedy oproti předpokladům propadl ve srovnání celkového počtu 

příspěvků, ale také v pokrytí vybraných událostí turnaje (až na tu poslední). 

Můžeme předpokládat, že menší obsah byl způsoben menším publikem. Odběratelů 

měl účet MS IIHF 2015 v únoru 2016 méně než 3 500.23 Významný rozdíl byl ale 

v objemu čistě textových příspěvků, kterých měl twitterový kanál 755 a facebookový 

ani jeden. Na Twitteru se oproti druhé sociální síti celkem v devíti případech objevil 

tolik typický shovelware (z webu iihfworlds2015.com). Ten měl na všech příspěvcích 

ale zanedbatelný podíl 0,7 %. 

Kanál hojně využíval obecného štítku pro mistrovství #IIHFWorlds, svůj vlastní 

štítek pak mělo každé utkání zvlášť v podobě mezinárodních zkratek týmů 

                                                 
23 Přesná čísla pro květen 2015 nejsou v analytických nástrojích Twitteru k dispozici, protože je 

monitorován stav publika pouze za posledních 90 dnů. Předpokládá se ale, že počet sledujících 

uživatelů nebyl výrazně větší. 
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oddělených písmenem „v“ (versus) – například #CANvCZE v případě utkání Kanady 

s Českem. Tweetem s největší odezvou publika byl možná trochu překvapivě 

příspěvek z 1. května, ve kterém stálo: „Jaromír Jágr, který v průběhu zápasu odstoupil 

z utkání, je v pořádku a do zítřejšího zápasu #CZEvLAT nastoupí.“ K tweetu byla pak 

připojena Jágrova fotografie. Vidělo jej celkem 16 093 uživatelů a vyvolal 711 

zapojení, z nichž 183 označení „To se mi líbí“, 56 retweetů a 4 odpovědi. Vůbec 

nevětší zájem o tweety tohoto kanálu byl 12. května, kdy si příspěvky prohlédlo 

dohromady 134 888 uživatelů. V tomto dni bylo rovněž zveřejněno nejvíce 

příspěvků, celkem 137. 

3.4 Zavedená média 

Analýza kanálů České televize a portálů iDnes.cz a iSport.cz bude probíhat 

trochu odlišněji proti profilům IIHF.  Kategorie příspěvků budou podobné, ale díky 

různorodosti obsahu bude mít každý z kanálů také své specifické podkategorie. Větší 

pozornost pak bude věnována propagačním sdělením médií (či přímým odkazům 

na obsah vysílání u ČT) a také jevu shovelware, který by se podle předpokladů měl 

objevovat častěji. Na konci každé z následujících tří kapitol také přijde zmínka o tom, 

jak média zacházela s obsahem sociálních sítí ve své původní podobě – webové 

v případě iDnes.cz a iSport.cz a v kontinuálním vysílání ČT sport. 

3.4.1 Česká televize 

Facebookový i twitterový profil ČT sport sdílely tři společné kategorie 

příspěvků. Byly jimi foto, grafika a video. Zajímavou možností, kterou ČT hojně 

využívala, bylo vyfocení a uložení kopie obrazovky počítače nebo přímo v samotném 

zařízení – tzv. screenshot (obr. 7). Touto formou se daly zachytit nejdůležitější situace 

přímo z vysílání. Příspěvky s tímto typem obsahu jsem řadil k ilustračním 

fotografiím do kategorie foto. Oba profily využívaly dvou základních typů grafik, a to 

upoutávku (obr. 8) v podobě plánu vysílání nebo základních údajích o nadcházejícím 

zápase a výsledek (obr. 9). Menší zastoupení pak měly ostatní grafiky jako graf gólů 

Jaromíra Jágra nebo výzva divákům k diskusi s hosty vysílání. Pro Facebook je pak 
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praktické také sdílení odkazů s náhledem článku, kterého ČT také využívala, čímž se 

nevyhnula shovelwaru. Na Twitteru pak dominovala kategorie čistého textu. 

Příspěvků na facebookovém profilu měla ČT dohromady 110. Největší podíl, 

40,9 %, zaujaly fotografie včetně screenshotů, kterých bylo 25 a byl tak nejhojnějším 

typem příspěvku (22,7 %). Kanál pak uveřejnil celkem 37 příspěvků s grafikou – osm 

výsledků (4,8 %), 24 upoutávek (21,8 %) a pět ostatních (4,6 %). Objevilo se také 10 videí 

(9,1 %), především s komentáři hokejového experta Marka Sýkory, a 15 odkazů 

(13,6 %), z nichž 12 (10,9 %) přesměrovalo uživatele přímo na web ceskatelevize.cz a tři 

(2,7 %) odkazovaly na jiné sociální sítě. Poslední zvláštní kategorii tvořily příspěvky 

typu ankety, které vyzývaly uživatele sociálních sítí k diskusi. Takové příspěvky se 

objevily tři (2,7 %). Shovelware se na facebookové stránce ČT sport objevil hned v 26 

případech (23,6 % všech příspěvků) a pětkrát (4,5 %) si kanál neodpustil výše 

zmiňované propagační sdělení. 

 

Na twitterovém účtu uveřejnila ČT 208 příspěvků, což je podstatně více, než 

ve facebookové podobě. Nadpoloviční převahu měly tweety s fotografiemi, kterých 

bylo 113 (54,3 %). Z nich bylo 57 screenshotů (27,4 %) a 56 ilustračních fotek (26,9 %). 

Druhou nejzastoupenější kategorií byly texty, kterých se objevilo 64 (30,8 %) 

a na pomyslném třetím místě byly grafiky s 30 příspěvky (14,4 %). Nejmenší 
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zastoupení mělo jedno video (0,5 %). Na Twitteru se ale v podání ČT objevilo 

mnohem více shovelwaru, konkrétně se tak stalo v 92 případech (44,2 %). Více bylo 

také propagačních sdělení, celkem se jich objevilo 15 (7,2 %). 

 

Prvním dvěma vybraným důležitým událostem, tedy rekordu návštěvnosti 

i rekordu finského brankáře, se kanály ČT sport nevěnovaly ani jedním příspěvkem. 

Výraznou změnou byla třetí událost, tedy zápas Česka s Finskem. Facebookový 

profil jej zmínil v osmi příspěvcích – v upoutávce před zápasem, dvěma screenshoty 

a dvěma ilustračními fotografiemi během utkání, výsledkem a dvěma videy. Twitterový 

účet ČT sport měl tweetů celkem 12. Rovněž to byla předzápasová upoutávka, pak 

sedm screenshotů a jedna ilustrační fotografie v jeho průběhu, textový příspěvek 

a grafika výsledku. 

K Jágrovu odchodu uveřejnila ČT jen jeden příspěvek na Twitteru. Doprovázela 

ho ilustrační fotografie českého hokejisty a odkaz na rozhovor na webu. Poslední 

události, tedy celkovému vítězství Kanady věnovala televizní stanice tři příspěvky 

na Facebooku (upoutávku, screenshot a výsledek) a osm na Twitteru (čtyři texty, dva 

screenshoty, ilustrační foto a výsledek). Úspěch kapitána Kanaďanů Sidney Crosbyho 

nezmínila. 
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Spolupráce vysílání z hokejového mistrovství světa se sociálními sítěmi se 

nejvíce projevila v případě soutěže Královská odměna, kterou Česká televize 

vyhlašovala. Soutěžilo se v několika kolech o vstupenky na vybrané zápasy českého 

národního týmu. Nejdůležitější z pohledu interakce s diváky v prostoru sociálních 

sítí byla soutěž vyhlášená 11. května. V ní dostali diváci za úkol napsat nebo 

namalovat motivační slogan pro národní tým před čtvrtfinálovým zápasem 

s Finskem a umístit ho na sociální sítě pod štítkem #KralovskaOdmena.Tato soutěž 

byla připomenuta na Facebooku i Twitteru screenshotem (obr. 10). Vítěz Lukáš 

Kořínek, který uveřejnil obrázek s maskoty turnaje Bobem a Bobkem, získal dvě 

vstupenky právě na čtvrtfinálové utkání. 

3.4.2 iDnes.cz 

Sportovní redakce zpravodajského portálu iDnes.cz spravuje facebookový 

a twitterový profil Sport / iDnes.cz. Obě verze sdílely tři kategorie příspěvků, kterými 

bylo foto, grafická upoutávka (obr. 11) a atypicky textový příspěvek. Na každé 

ze sociálních sítí se ale vyskytovaly i další příspěvky, které budou zmíněny níže. 

Portál iDnes.cz často využíval štítku #iDNESjeHOKEJ, který sjednocoval jejich 

příspěvky a také odkazoval na stejnojmenný diskusní pořad, který byl na webu 

ke zhlédnutí. 

Facebookový profil uveřejnil 71 příspěvků. Největší podíl na nich měly odkazy 

na články na webu iDnes.cz, kterých bylo 41 (57,8 %). Zhruba třetinový podíl měly 

příspěvky typu foto, těch bylo 24. Třikrát se na profilu objevila upoutávka (4,2 %) a 

po jednom příspěvku měl screenshot, sdílené video z videoportálu Youtube a jeden 

text, který oznamoval příjezd Tomáše Plekance 15. května. Hlavně kvůli velkému 

počtu přímých odkazů bylo hodně i shovelwaru, celkem 43 případů (60,6 % všech 

příspěvků). 
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Twitterová stránka Sport / iDnes.cz byla o něco bohatší. Nabídla 93 tweetů, 

převážně ale s textovými a fotografickými příspěvky. Čistých textů se objevilo 67 

(72 %) a často v nich byly i odkazy na web. Ilustračních fotografií bylo stejně jako 

na Facebooku 24 (25,8 %) a zbylými dvěma příspěvky byla upoutávka a jeden sdílený 

příspěvek z jiné sociální sítě. I na Twitteru se ale objevilo velké procento shovelwaru. 

Na web iDnes.cz odkazovalo hrozivých 79 příspěvků (84,9 %). 

 

Co se týče zmiňování vybraných důležitých událostí, profily Sport / iDnes.cz se 

příliš nečinily. Například návštěvnostní rekord se na facebookovém profilu vůbec 
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neobjevil. Twitter se oproti tomu polepšil, když překonání maximální návštěvnosti 

připomněl tweetem s ilustrační fotografií a nezbytným odkazem na webový článek. 

To rekordní zápis brankáře Rinneho už nezůstal bez povšimnutí na obou kanálech, 

které jej zmínily krátkým popiskem a odkazem na článek. Český čtvrtfinálový zápas 

s Finskem zmínil Facebook iDnes.cz dvěma příspěvky. Nejprve upoutávkou dva dny 

před samotným utkáním a po něm odkazem na rozhovor s Jaromírem Jágrem. 

Twitter věnoval zápasu tři tweety před jeho začátkem (upoutávka a dva odkazy), 

během utkání zveřejnil tři příspěvky s ilustračními fotografiemi a dva texty. Přidal 

pak ještě jedno foto po zápase a dohromady tak obnos činil 9 tweetů týkajících se 

nejdiskutovanejšího utkání českého týmu na turnaji. 

Informační pokrytí konce Jágrovy reprezentační kariéry na sociálních sítích bylo 

ale opět slabé. Na Facebooku se sice objevil odkaz, na Twitterovém profilu tato 

informace ale úplně chybí. Úplně identicky tomu bylo i v případě kanadského 

triumfu. Pouze odkaz na Facebooku a Twitter prázdný. Je tedy evidentní, že iDnes.cz 

používal své profily na sociálních sítích především jako prostředek k přesměrování 

na web, ne tolik jako samostatné informační platformy. U twitterového účtu, který 

měl při dubnu 2016 jen těsně přes 900 sledujících, se ještě není tolik čemu divit, ale 

na Facebooku s více než 100 tisíci fanoušky mohl portál iDnes.cz využívat 

informačního potenciálu více. 

S využitím sociálních sítí na webových stránkách portál iDnes.cz také šetřil. Vliv 

facebookového profilu IIHF se projevil v článku s názvem „Kdo nepřijde, není Čech! 

Organizátoři hokejového MS chtějí rekord“, který se věnoval diváckému rekordu. 

Zpravodajský server v něm použil grafiku návštěvnosti, která se objevovala právě 

na profilu Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015. (Bereň, 2015). 

3.4.3 Deník Sport 

Sociální sítě v podání Deníku Sport a jeho webové mutace iSport.cz jsou 

zvláštním případem. V twitterové podobě je sice všechno podobné jako 

u konkurentů, ale na Facebooku je rozdělená prezentace Deníku Sport a webu 
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iSport.cz. Ve druhém případě totiž médium využívá aplikace, která kopíruje podobu 

webu iSport.cz přímo do prostředí Facebooku. Uživatelé tak mohou procházet 

plnohodnotný obsah portálu, aniž by museli Facebook opustit. Obsah profilu Deníku 

Sport je v důsledku značně ochuzený o zajímavý obsah. Pro facebookovou 

i twitterovou prezentaci Deníku Sport ale stále platí hrubé dělení příspěvků 

do kategorií. Těmi společnými jsou ilustrační fotografie, text a nově také obrázky 

titulních stran Deníku Sport pro následující den, které obecně nazveme titulkami (obr. 

12). 

První příspěvek na facebookovém účtu Deník Sport, který se věnoval mistrovství, 

je dostupný až ze 7. května, tedy na konci prvního týdne turnaje. Od té doby 

do konce akce uveřejnil kanál příspěvků pouze 34. Největší podíl (52,9 %) z nich 

měly příspěvky s ilustračními fotografiemi, kterých bylo 18. Následovaly je titulky s 10 

příspěvky (29,4 %), pět odkazů (14,7 %) a jeden text. Ze všech příspěvků mělo pak 28 

(82,4 %) charakter shovelwaru. Čtyři (11,8 %) obsahovaly propagační sdělení média, 

které spočívalo ve výzvě pro uživatele. Lidé dostali možnost pomocí programu 

vytvořeného médiem dosadit svou fotku na simulaci titulní strany Deníku Sport 

a pomyslně se tak dostat mezi hokejové hvězdy. 
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Twitterový účet Deník Sport už byl podstatně obsažnější. Nabídl celkem 187 

tweetů čtyř typů. Nejvíce bylo čistě textových příspěvků – 96 (51,3 %), druhé byly 

tweety s ilustračními fotografiemi – 84 (44,9 %). Šest titulek si vysloužilo podíl 3,2 % 

a posledním příspěvkem byl jeden obsah sdílený z jiného účtu. Twitterový kanál sice 

nabídl mnohem více obsahu, než ten facebookový, ale nesl s sebou také podstatný 

podíl shovelwaru. Kvůli 175 příspěvkům tohoto typu činil jeho podíl 93,6 %, což je 

suverénně nejvyšší číslo ze všech zmapovaných účtů. 

 

Facebookový kanál byl v mapování vybraných událostí velice střídmý. Nenabídl 

zmínku ani o jednom ze dvou avizovaných rekordů a probudil se až na čtvrtfinálový 

zápas. Tomu věnoval tři titulky, které by se možná daly přičíst spíše podobě novin, 

než práci administrátorů sociálních sítí. K tomu ale přidal ještě krátký textový 

příspěvek, který zněl: „5:3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“ Jágrově konci věnoval účet příspěvek 

s odkazem a poté ještě jednu titulku. 

Twitter deníku se věnoval každé z událostí. Třemi texty s odkazem a jedním 

příspěvkem s ilustrační fotografií se zmiňoval o stavu diváckého rekordu. První tweet 

přišel s článkem z 6. května, druhý 11. května po pokoření hraníce půl milionu 

diváků, třetí tweet přišel 14. května, kdy bylo pokořeno běloruské maximum 

a poslední tweet přišel v poslední den turnaje a odkazoval na článek pojednávající 
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o definitivní podobě rekordu. Finskému gólmanovi Rinnemu připadl jeden tweet 

z 11. května, opět odkazující na článek. 

Čtvrtfinále s Česka Finskem se profil Deník Sport věnoval poměrně bohatě. 

Vztahovalo se k němu celkem 23 tweetů, za kterých bylo 16 textů převážně s odkazy, 

šest příspěvků neslo přílohu v podobě ilustrační fotky a jednou se zápasu věnovala 

titulka. Oznámení Jágra o konci reprezentační kariéry patřily tři tweety, dva měli 

ilustrační foto a odkaz k článku, třetí byl ve formě titulky. Tři texty pak připadly 

poslednímu tématu, vítězství Kanady. Jedním z nich byl rozhovor se Sidney 

Crosbym, mimo jiné i o jeho nově nabytém členství v Triple gold clubu. 

Na závěr této kapitoly ještě uvedeme shrnutí sociálních sítí jako zdrojů pro 

webový obsah iSport.cz. Výše už byly nastíněné články o diváckém rekordu, do nich 

autoři článků čerpali ze sociálních sítí dvakrát. V obou případech šlo, stejně jako 

u portálu iDnes.cz, o přebrání populární grafiky z účtu IIHF. Poprvé v článku 

„Fanoušci útočí na REKORD! Podaří se překonat Bělorusko?“ (Hlaváč, 2015). Druhá 

grafika se objevila v článku s názvem „Na MS zavítalo už přes půl milionu diváků, 

schyluje se k rekordu.“ (ČTK, iSport.cz, 2015). Třetí případ, ve kterém autoři článku 

na webu využívali sociální sítě jako zdroj, byl článek „Tři rudé korunky. Jsi podělanej 

s**č, zuřil po faulu švédský bek.“ (mto, 2015). V něm se objevil tweet Roberta 

Söderlinda, který ukazoval švédského hráče Mattiase Ekholma, křičícího 

na německého protihráče při odchodu do šatny. Další tweet se v článku na iSport.cz 

objevil 16. května po zápase Česka s Kanadou. Tweet vložený do článku „Sudí Česku 

neuznali gól naděje, Koukal třískl hokejkou do plexiskla“ patřil českému fotbalovému 

brankáři Petru Čechovi a byl prezentován v následujícím znění: 

„@sportCT @narodnitym dokáže mi někdo vysvětlit proč rozhodčí nevyužil video při našem 

chybně neuznaném gólu?“ (iSport.cz, 2015). 

3.5 Shrnutí analýzy a ověření hypotéz 

Abychom mohli z výzkumu vyvodit ucelený závěr, musíme se vrátit zpět 

k výzkumným otázkám a hypotézám, formulovaným v kapitolách 3.1 a 3.2. Nejdříve 

https://twitter.com/sportCT
https://twitter.com/narodnitym
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budou vyhodnoceny hypotézy, s jejichž pomocí bude možné odpovědět 

na výzkumné otázky a vyvodit závěr práce. Ještě než tak bude učiněno, 

připomeňme, že média, o kterých se v hypotézách píše, jsou v této práci 

reprezentována pouze Českou televizí, portálem iDnes.cz a Deníkem Sport. Kanály 

IIHF sice poskytovaly informační obsah, ale nepatřily mediální společnosti, nýbrž 

Organizačníu výboru IIHF. V praktické části byly jejich příspěvky zanalyzovány jen 

pro porovnání, které bude shrnuto při zodpovídání výzkumných otázek v závěru 

kapitoly. 

H1: Média uveřejňují na twitterových profilech větší počet příspěvků, než 

na facebookových profilech. 

Tato hypotéza byla analýzou potvrzena. Česká televize na twitterovém účtu 

zveřejnila ve vymezeném časovém období 208 příspěvků oproti 110 facebookovým. 

Příspěvky zpravodajského serveru iDnes.cz byly v poměru 93:71 ve prospěch 

Twitteru a také Deník Sport zaznamenal převahu tweetů 187 ku 34 příspěvkům 

na Facebooku. Poslední ze zmíněných médií měl k publikaci obsahu na Facebooku 

zvláštní přístup, při kterém používal aplikaci navrženou speciálně pro tuto sociální 

síť. Pokud se ale držíme počtu příspěvků na profilu, můžeme hypotézu potvrdit. 

H2: Všechny příspěvky médií na Facebooku nesou obrazovou přílohu či odkaz. 

Druhá z formulovaných hypotéz nemůže být potvrzena. Za obrazovou přílohu je 

v tomto případě považován jakýkoliv obrázek, fotografie nebo video.  Podle rozboru 

sice je hypotéza založena na správné úvaze, ale protože se na kanálech Deníku Sport 

a iDnes.cz objevilo po jednom textovém příspěvku bez jakékoliv přílohy, není možné 

ji potvrdit se stoprocentní platností. Facebookový profil ČT sport byl v tomto ohledu 

čistý, ale i malý podíl na ostatních účtech (celkově 0,4 % z příspěvků všech tří účtů) 

v tomto případě potvrzení vysloveného předpokladu H2 ohrozil. 

H3: Nadpoloviční většina příspěvků na Twitteru je bez obrazové přílohy. 

Pokud předešlou hypotézu vyvrátily kanály Deníku Sport a iDnes.cz, v případě 

předpokladu H3 se role s Českou televizí obrátily. Třetí hypotéza rovněž nemůže být 

potvrzena, a to kvůli poměru textových a multimediálních tweetů na účtu ČT sport. 
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Textových příspěvků tento účet uveřejnil 64 oproti 144 ostatním (30,8 %). Na kanálu 

patřícímu serveru iDnes.cz měly čistě textové tweety 72% převahu a těsně 

nadpoloviční většinu 51,3 % měly také holé tweety Deníku Sport. Hypotéza by 

mohla být potvrzena v případě, že se v ní nadpoloviční (absolutní) většina změní 

na relativní většinu. V takovém případě by podle stanoveného rozdělení typů 

příspěvků měly textové příspěvky 30,8% podíl oproti 27,4 % screenshotů a 26,9 % 

ilustračních fotografií. Při přesném dodržení stanovené formulace hypotézy H3 jsme 

ale nuceni ji prohlásit za vyvrácenou. 

H4: Média se na sociálních sítích dopouštějí překlápění obsahu ze své webové podoby 

(shovelware). 

Čtvrtou z hypotéz analýza jednoznačně potvrdila. Výše definovaný shovelware 

se vyskytoval na obou variantách sociálních sítí u všech tří médií. Shovelware 

chápeme jako negativní jev především na Twitteru. Facebook je platformou více 

uzpůsobenou pro sdílení obsahu z jiných webů, a proto je více tolerován. ČT sport se 

shovelwaru dopustila ve 26,6 % příspěvků na Facebooku a 44,2 % tweetů, iDnes.cz 

v 60,6, respektive 84,9 procentech, a Deník Sport v 82,4 a rekordních 93,6 procentech 

příspěvků. Celkový podíl shovelwaru na všech příspěvcích tak činil necelé dvě 

třetiny (63 %), což se dá považovat za výrazné plýtvání opravdovým publikačním 

potenciálem sociálních sítí. 

H5: Média používají sociální sítě nejen k informování, ale také ke své propagaci. 

Poslední hypotézu můžeme také potvrdit. V rámci výzkumu byly definovány 

tzv. propagační příspěvky, které se na sociálních sítích objevovaly, ať už se jednalo 

o soutěž či výzvy k zapojení do vysílání v podání ČT sport nebo o možnost vytvořit 

vlastní podobu titulní strany Deníku Sport. Na profilech iDnes.cz se příspěvky 

podobného rázu neobjevovaly. Je třeba ale do hodnocení hypotézy zapojit také 

úvahu. Už samotná přítomnost těchto médií na sociálních sítích Facebook a Twitter 

je prakticky formou propagace, protože se pohybují v prostoru, kde se denně 

setkávají masy. V případě, že jsou média díky své aktivitě na sociálních sítích vidět, 

dostávají se do povědomí publika a samy sebe tak bohatě propagují. V tomto ohledu 
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nebyla hypotéza formulována s dostatečnou citlivostí. Předpoklad H5 i tak v tomto 

znění považujeme za třetí potvrzenou hypotézou. 

S potvrzenými i vyvrácenými předpoklady se tedy dostáváme k zodpovězení 

výzkumných otázek. Nejprve první otázka VO1: Jakým způsobem využívala média Česká 

televize, internetový zpravodajský portál iDnes.cz a Deník Sport sociální sítě při Mistrovství 

světa IIHF v ledním hokeji 2015? 

Sociální sítě se v mediálním světě používají především ke komunikaci 

s publikem, informačním účelům a také k propagaci média. Ve všech ohledech si 

nejlépe vedly Účty ČT sport, které nabízely nejvíce atraktivního obsahu s vysokou 

informační hodnotou. Ve velké míře se věnovaly situaci českého národního týmu, 

která byla pro české publikum na sociálních sítích (i mimo ně) nejdůležitější. Zbylá 

dvě média v atraktivitě obsahu pokulhávala. Bylo to způsobeno tím, že ve velké míře 

spoléhala na obsah svých webových stránek, na které na sociálních sítích často 

odkazovala. Toho se sice dopouštěla také Česká televize, ale zdaleka ne v takové 

míře jako iDnes.cz a Deník Sport. Celkově platilo pravidlo, že média více využívala 

sociální síť Twitter, která je jakožto informační kanál vhodnější variantou. 

VO2: Co mohla tato tři média při pokrývaní této akce na sociálních sítích v porovnání 

s oficiálními kanály IIHF dělat lépe? 

V první řadě jde o objem příspěvků. Kanály IIHF v případech Facebooku 

i Twitteru uveřejnily výrazně přes tisíc příspěvků, což je v porovnání s účty 

vybraných médií zhruba pěti- až čtyřicetinásobek. Aktivita účtů IIHF byla v tomto 

ohledu až extrémní a také odpovídala personálnímu obsazení. O obsah účtů se totiž 

staralo dohromady 22 lidí. Je otázkou, zdali si média mohou dovolit jen zlomek 

z takového počtu osob, ale pozornost publika získaná na sociálních sítích za to 

rozhodně stojí. Pokud bychom měli být v oblasti počtu příspěvků konkrétnější, 

média ve srovnání s kanály IIHF zaostávala především ve fotografiích. Různá 

tematická alba si získávají velkou pozornost uživatelů a pouhý čas strávený 

prohlížením fotografií získává danému kanálu větší prostor ke zviditelnění 

a upoutání pozornosti. 
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V ohledu aktivity na tom z médií byla nejlépe Česká televize. Zaznamenala 

největší množství příspěvků a především si dala záležet také na výrobě obsahu 

speciálně pro účely sociálních sítí. Tím byly především grafické obrázky, které se 

ve velkém množství objevovaly i na účtech IIHF a měly velkou diváckou odezvu. 

Grafika pojednávající o návštěvnosti zápasů si dokonce vysloužila samostatné články 

na webech Deníku Sport a iDnes.cz a využívala je i režie O2 Areny. Poukazovaly 

na to, jak atraktivní může být obsah vytvořený speciálně pro sociální sítě, čímž se 

dostáváme k již mnohokrát propíranému shovelwaru. Pro uživatele sociálních sítí je 

nejstravitelnější ten obsah, pro který nemusejí jinam. Chtějí zůstávat na jednom místě 

a sdílet obsah s jinými uživateli. Jakékoliv odkazování na jiné weby, které uživatele 

odvedou z prostředí dané sociální sítě, je zásah do pohodlí. To je důvodem, proč je 

pouhé překlápění obsahu webu do prostředí Twitteru i Facebooku tak nešikovné. 

Jako určitý kompromis se tak může jevit přístup portálu iSport.cz, který využívá 

aplikaci kopírující celou podobu a funkčnost svého webu do prostředí Facebooku. 

Ani to ale sdílení, „lajkování“24 a další interakci s obsahem příliš neusnadňuje. 

Stručný závěr by tedy zněl takto: Více obsahu, a především obsahu vytvořeného 

speciálně pro publikaci na sociálních sítích. 

                                                 
24 označování jako „To se mi líbí“ 
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4 ZÁVĚR 

Sociální sítě Facebook a Twitter jsou dnes jedním z nejdůležitějších 

komunikačních prostředků pro česká média. Bohatě mohou mediální domy potenciál 

sociálních sítí využívat například při velkých světových sportovních akcích, které 

mezi lidmi vyvolávají pocit sounáležitosti. Do velké míry to prokázalo i Mistrovství 

světa IIHF v ledním hokeji 2015, které se konalo v Praze a v Ostravě. Při něm se 

ukázalo, jak velkou odezvu může vyvolat obsah zveřejňovaný médii na vlastních 

profilech, ale také poukázalao na nedostatky, které česká média na sociálních sítích 

mají. 

Tato práce nejprve ve své teoretické části poskytla náhled na stále se rozrůstající 

rodinu nových médií a představila dva největší hráče na poli sociálních sítí v České 

republice – Facebook a Twitter. Do kontextu s výkonem novinářské práce potom 

zasadila funkce a možnosti těchto dvou služeb. Dále se věnovala jedné z každoročně 

nejsledovanějších sportovních akcí, mistrovství světa v hokeji, přičemž vybrala pět 

nejzajímavějších okamžiků, jejichž mediální pokrytí v rámci sociálních sítí bylo poté 

rozebráno v praktické části. Závěr první poloviny textu se věnoval kvantitativnímu 

i kvalitativnímu náhledu na obsahovou analýzu, která byla zvolena výzkumnou 

metodou pro praktickou část. 

Detailní analýza příspěvků na sociálních sítích ukázala, jak v ideálním případě 

a při nadstandardním personálním obsazení může vypadat atraktivní mediální 

pokrytí vrcholné sportovní akce. Účty IIHF na obou vybraných sociálních sítích 

přinášely velké množství obsahu, který se v několika případech dokonce stal 

předmětem zpravodajství. Především se ale jednalo o originální obsah určený přímo 

pro publikum na sociálních sítích, v čemž tři vybraní zástupci českých médií – ČT 

sport, iDnes.cz a Deník Sport – zaostávaly. Kanály České televize ještě ve shrnutí 

analýzy obstály, a to díky většímu množství příspěvků a hlavně jejich adekvátní 
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formě. Zbylá dvě média se ale dopouštěla chyb včetně té nejznatelnější, kterou je 

především v porstředí Twitteru shovelware. Uživatelé sociálních sítí si od médií 

vyžadují speciální přístup a pouhé odkazování na webové obsahy média není 

efektivní metodou. Pokud si redaktoři a administrátoři naopak dávají záležet 

s výrobou jednoduchých informačních grafik, videí a dalšího obsahu, kterému se 

na sociálních sítích daří, publikum si cestu k médiu nachází samo a jedná se tak 

o jeden z nejefektivnějších informačních kanálů a také jednoduchou formu 

propagace. 

5 SUMMARY 

Social network sites Facebook and Twitter are one of the most imporatnt 

communication tools the Czech media have today. The potential social networks 

hide might be abudantly utilised during worldwide sporting events, which always 

wake a great deal of solidarity among the nation. The 2015 IIHF World 

Championships held in Prague and Ostrava proved that claim to a large extent. 

It turned out that the social networks' content posted by media elicts large response. 

It also showed the weaknesses of the Czech media in terms of social network 

publishing. 

The theoretical part of this thesis provides an insight to the growing "new media" 

family and it introduces the two of the biggest social networking services – Facebook 

and Twitter. The thesis also connects the features and options of the two services 

with the practice of journalism. It then presents one of the most significant annual 

sporting events, the ice hockey world championships. Five of the most memorable 

moments of the tournament were chosen for the social network analysis in the 

practice part of this thesis. The ending of the theoretical half was devoted to the 

qualitative and quantitative features of the content analysis, chosen as the research 

method for the practice. 

The detailed analysis of the social media posts has shown the possible form 

of the top sporting event coverage under the ideal circumstances with extra staffing. 
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The IIHF accounts on both social networks provided large amount of content which 

even made it to the news coverage. But primarily it was an original content designed 

for the social networks' audience, in case of which the three chosen Czech media 

representatives – ČT sport, iDnes.cz and the Deník Sport – fell short. The Czech 

Televison channels have only just made it through the analysis filter, mainly thanks 

to the amount of posts and their form. The remaining two, though, were making 

some errors, the shovelware being the most significant one mainly in the Twitter 

environment. Social media users require a special treatment by the media and only 

linking the web contents just does not do the trick for them. If the editors and the 

social media administrators take their time with making simple information 

graphics, videos and other social network-like content, the public then finds its own 

way to the media. It makes the social network space not only one of the most 

effective information channels but also an easy way of promoting themselves. 
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