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Abstrakt 

Tato diplomová práce s názvem “Vliv sociálních médií na novinářskou práci” se 

zaměřuje na to, jak nové komunikační technologie a zejména sociálních média ovlivňují 

práci novináře. Tento vliv je zkoumán s ohledem na čtyři hlavní aspekty ţurnalistiky – 

individuální a novinářské rutiny, práci s informačními zdroji a etické standardy. 

Teoretická část práce se zaměřuje především na současné mediální trendy, konkrétně na 

sociální media, a na rutiny novinářŧ, především z pohledu shromaţďování a třídění 

informací, coţ velmi úzce souvisí s teorií gatekeepingu. Práce v analytické části vyuţívá 

kvalitativní výzkumný design, konkrétně se jedná o polostrukturované hloubkové 

rezhovory. Výzkumný vzorek tvoří sedm novinářŧ z vybraných českých deníkŧ, kteří 

reprezentují odlišné části spektra z hlediska oblastí, jimţ se věnují, i z pohledu délky 

praxe. Rozhovory jsou rozděleny do čtyř hlavních částí a jejich cílem bylo zjistit, jaké 

sociální platformy novináři vyuţívají, jak sociální média změnila novinářské rutiny, jak 

jsou sociální média vyuţívána jako zdroj informací a jak se změnily etické standardy 

ţurnalistiky. Pro analýzu rozhovorŧ je vyuţito otevřené a axiální kódování. Výsledky 

analýzy ukazují, ţe novináři vyuţívají socální média pro svoji práci kaţdý den a tvoří 

nedílnou součást jejich pracovních rutin. Mezi nejvíce vyuţívané platformy patří 

Facebook, který slouţí především k budování sítě zdrojŧ, a Twitter, který je nejčastěji 

vyuţíván jako zdroj inspirace. Novináři obě zmíněné platformy vyuţívají také jako 

nástroje sebeprezentace a často na nich citují veřejně známé osobnosti. Výsledky dále 

ukázaly, ţe v etických standardech novináři nezaznamenávají vlivem sociálních médií 

ţádné změny a základní principy ţurnalistiky zŧstávají nezměněny. 

 

 

 

 



   

Abstract 

This Master’s thesis entitled „Social Media’s Influence on Journalism“ focuses on the 

effects new communication technologies, especially social media, has on journalist’s. 

These effects are examined in regard to four major aspects of journalism – the 

individual, journalistic routine, work with information sources and ethical standards. 

The theoretical frame focuses on current trends in media, specifically social media, and 

the routines of journalists with a main focus on newsgathering and sorting of news. This 

has been strongly linked to gatekeeping theory. Qualitative research was conducted 

using Semi-structured in-depth interviews to answer research questions. Seven 

journalists, representing various facets of journalism, from a number of Czech daily 

newspapers were interviewed. The interviews were divided into four main parts to find 

out which social media platforms are used, how social media has changed routines, how 

social media is used as a source of information and how ethical standards may have 

changed. Open and axial coding was used to analyse the data obtained from the 

interviews. Results showed that journalists utilise social media at work on a daily basis 

and it has become an integral part of their routines. The main platforms used are 

Facebook, especially to find and connect sources, and Twitter, as a source of 

inspiration. They also use both platforms as tools for self-representation and to quote 

publicly-known people. The results showed no major changes were found in the ethical 

standards of the journalists and that the basic principles of journalism still endure. 
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Úvod 

Ţurnalistika se vyvíjí a prochází změnami stejně jako všechna povolání a oblasti 

lidské činnosti. Postupně dochází i k ustavení určitých standardŧ, rutin a pravidel, která 

přispívají k profesionalizaci tohoto povolání. K tomu pomáhá také vyučování 

ţurnalistiky jako studijního oboru na předních světových univerzitách nebo vytváření 

novinářských asociací a spolkŧ. Novinařina se tedy stala uznávanou profesí 

s dlouholetou historií, tradicí a pevnými základy. Se společenskými a technologickými 

změnami dochází také ke změnám ve výkonu tohoto povolání, které je potřeba vnímat a 

zkoumat. Ţurnalistika, moţná více neţ ostatní povolání, nesmí zŧstat stát na místě, ale 

díky pŧsobení rŧzných faktorŧ se neustále vyvíjí, aby byla schopná reagovat na pokrok 

a poţadavky čtenářŧ.
1
  

Nejvýraznější změny jsou v posledních několika letech určovány rostoucími 

moţnostmi internetu jako platformy pro publikování i získávání informací. V době před 

internetem byl prostor pro tvorbu v novinách, rozhlase nebo televizi určen téměř 

výhradně novinářŧm. Dnes uţ to neplatí a novinář není jediný, kdo tvoří obsah, který 

někoho zajímá. S internetem se také otevřel prostor obrovskému mnoţství informací, 

které novináři vyuţívají i v tradičních formách ţurnalistiky. Sociální média tvoří 

specifickou součást internetu tím, ţe umoţňují téměř komukoliv na světě vytvářet, 

sdílet, šířit informace a vyjadřovat své názory od pracovního stolu nebo z pohodlí 

domova a dalším jedincŧm tyto informace naopak získávat, vyuţívat a reagovat na ně. 

Tato práce si klade za cíl prozkoumat proměny novinářské práce právě pod vlivem 

sociálních médií. 

Tento vliv lze zkoumat na dvou rŧzných úrovních, jak naznačují předchozí 

výzkumy. Skutečnost, ţe novináři sociální média ve své práci vyuţívají, byla prokázána 

především obsahovými analýzami mediálních výstupŧ, z nichţ vyplynulo, ţe sociální 

média jsou pouţívána jako zdroj.
2
 Druhou moţnost představuje výzkum na úrovni 

produkce, tedy samotných autorŧ mediálních sdělení – novinářŧ
3
. Na základě těchto 

                                                 
1
 WILLIS, Jim. The Human Journalist: reporters, perspectives, and emotions. Westport, Conn.: Praeger, 

2003, xvi, 159 p. ISBN 02-759-7307-7., str. 1 
2
 Například: LASORSA, Dominic L., Seth C. LEWIS a Avery E. HOLTON. Normilizing Twitter. In: 

Journalism Studies. 2012, 13(1), s. 19-36. DOI: 10.1080/1461670X.2011.571825. ISSN 1461-670x. 

Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461670X.2011.571825 
3
 Například: SHERWOOD, M. a M. NICHOLSON. Web 2.0 platforms and the work of newspaper sport 

journalists. In: Journalism. 2013, 14(7), s. 942-959. DOI: 10.1177/1464884912458662. ISSN 1464-8849. 

Dostupné také z: http://jou.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1464884912458662 
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poznatkŧ z přechozích výzkumŧ lze předpokládat, ţe novináři mění své pracovní rutiny 

a pracují s odlišnými zdroji informací neţ před několika lety. Také v českém prostředí 

je zřejmá snaha o zmapování tohoto tématu hlavně na obsahové úrovni
4
 

a dotazníkovými šetřeními mezi novináři
5
. 

Přestoţe jiţ bylo provedeno několik výzkumŧ zabývajících se sociálními médii 

ve spojitosti s ţurnalistikou, častěji se vyuţívají kvantitativní metody. Výsledky získané 

tímto zpŧsobem prezentují standardizovaná data, avšak cílem kvalitativních výzkumŧ je 

odhalit poznatky, které kvantitativní výzkumy opomíjejí. 

Cílem této práce je zjistit, jak sami čeští novináři v tištěných médiích vnímají 

sociální média v rámci své profese a jak se staví redakce a mediální organizace k jejich 

vyuţívání. Z tohoto dŧvodu byly zvoleny polostrukturované hloubkové rozhovory jako 

výzkumná metoda, která mŧţe zjistit dosud neznámé informace, jeţ se neobjevily 

v předchozích výzkumech. 

Tato práce je strukturována do tří základních částí. Teoretická část se zaměří 

nejprve na rozdíly mezi tradičními, novými a sociálními médii a vliv technologií na 

novinářskou práci a novináře jako takového. Dále se věnuje redakčním rutinám, práci se 

zdroji a etickému rámci profese především ve spojitosti se sociálními médii.  Další část 

popisuje metodologii polostrukturovaných hloubkových rozhovorŧ jako zvolené formy 

výzkumu, výzkumné otázky a zkoumaný vzorek. Poslední část se zaměří na provedení 

samotného výzkumu a intepretaci výsledkŧ. 

Struktura práce se odlišuje od struktury navrhnuté v tezích, aby poskytla 

logičtější postup při zpracování tématu. Z pohledu tradičních médií se zaměří výhradně 

na tisk především z dŧvodu rozsahu práce a interpretace výsledkŧ. Vzhledem k nově 

definovanému cíli práce, který předpokládá, ţe novináři sociální média vyuţívají, je 

obsahová analýza povaţována za nadbytečnou. Výzkumná část se tedy zaměří pouze na 

polostrukturované hloubkové rozhovory mezi novináři tištěných deníkŧ. 

Tato diplomová práce si klade za cíl zjistit, jak se změnily redakční rutiny 

a práce se zdroji z pohledu českého novináře pracujícího v tisku pod vlivem sociálních 

médií. Hlavní předpoklad zní, ţe sociální média ovlivňují novinářskou práci. Cílem je 

                                                                                                                                               
nebo SINGER, Jane B. QUALITY CONTROL. In: Journalism Practice. 2010, 4(2), s. 127-142. DOI: 

10.1080/17512780903391979. ISSN 1751-2786. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17512780903391979: 
4
 HLADÍK, Radim a Václav ŠTĚTKA. THE POWERS THAT TWEET. In: Journalism Studies. 2015, s. 

1-21. DOI: 10.1080/1461670X.2015.1046995. ISSN 1461-670x. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2015.1046995 
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zjistit konkrétní zpŧsoby vlivu a jak na změny, které přináší sociální média, reagují sami 

novináři. 

                                                                                                                                               
5
 Novináři objevují sociální sítě. Datank.cz: Informace v souvislostech [online]. 2012 [cit. 2016-01-02]. 

Dostupné z: http://www.datank.cz/cs/napsali_o_nas/990-novinari_objevuji_socialni_site 
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1. Žurnalistika a média pod vlivem technologií 

Povolání ţurnalisty neboli novináře je chápáno jako tzv. volné, protoţe nevyţaduje 

ţádné konkrétní vzdělání ani vstupní zkoušky, mnohdy stačí pouze žurnalistické nadání, 

aby se z člověka mohl stát novinář.  Technologický pokrok však zpŧsobil změny nejen 

v typech masových médií, ale klade také vyšší nároky na ţurnalistu, který kaţdodenně 

pracuje s technikou. Jiţ od 70. let 20. století začínají promlouvat technologie přímo do 

novinářské práce a jejich zvládnutí se stává zásadní dovedností pro výkon tohoto 

povolání.
 6

 

Obsah i formu ţurnalistiky zásadně ovlivňuje jiţ od jejího počátku dostupná 

technologie získávání, produkce a šíření zpráv. Technologické podmínky mají vliv na 

kaţdodenní redakční práci a také na moţnost formování nových vztahŧ mezi novináři 

a jejich publikem.
7
 Na druhou stranu s sebou nová technologie vţdy přináší také změny, 

které nemusí být pro novináře nutně ţádoucí, protoţe mu naruší jiţ zaţité rutiny a běţné 

pracovní postupy, na něţ je zvyklý. V určité fázi ho dokonce mŧţe technologie nahradit. 

V posledních letech se začínají objevovat počítačové programy, které samy sestaví 

článek na základě dat, jeţ mají k dispozici. Jeden z prvních takových programŧ byl 

navrţen pro účely sportovního zpravodajství jiţ v roce 2010. Na vývoji algoritmŧ, které 

by umoţnily generovat zprávy nerozeznatelné od těch, jeţ vytvoří člověk jen na základě 

dat, se dále pracuje. Není tedy nereálné, ţe jednou v určitém typu zpravodajství osobu 

novináře nahradí počítač.
8
 Z tohoto pohledu lze tedy technologický pokrok vnímat jako 

hrozbu pro osobu novináře a vŧbec pro pŧsobení lidského faktoru v ţurnalistice.  

Za negativní vliv především na kvalitu novinářské produkce lze povaţovat 

zrychlování a nutnost zveřejňování informací co nejdříve. Tyto faktory tlačí novináře 

k tomu, aby posílali dále informace téměř nezpracované, někdy také neověřené 

a útrţkovité.
9
 Avšak technologie přináší i pozitiva, mezi která patří bezpochyby 

moţnost překonávat čas i prostor a sledovat zpravodajství v reálném čase kdekoliv na 

světě. To je moţné díky internetu, který rozšířil dosavadní moţnosti pro komunikaci 

a reprezentuje tak další stupeň za satelitním přenosem, který „zhroutil vztah mezi 

                                                 
6 

BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 439 s. Ţurnalistika a komunikace. ISBN 978-802-4730-288., str. 28 
7
 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 182 s. ISBN 80-717-8840-6., str. 127 

8
 In Case You Wondered, a Real Human Wrote This Column. LOHR, Steve. The New York Times 

[online]. 2011 [cit. 2015-10-21]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2011/09/11/business/computer-

generated-articles-are-gaining-traction.html?pagewanted=all&_r=1 
9
 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 182 s. ISBN 80-717-8840-6., str. 129 
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prostorem a časem“. Internet zašel ještě dále a existenci prostoru ignoruje. Čas pak 

závisí na technických moţnostech sítě, která propustí pouze určité mnoţství informací 

za jednotku času.
10

 

1.1. Tradiční média v kontextu současných trendů 

Termín tradiční média odkazuje k typŧm masových médií, které se objevily před 

nástupem internetu, coţ znamená tisk, rozhlas a televize. Tato média se také někdy 

nazývají stará, ačkoliv jejich vynález znamenal ve své době technicko-komunikační 

revoluci. Vynález tisku je povaţován za první revoluci, protoţe umoţnil snadnou 

reprodukci psaného textu. Druhá revoluce se datuje do druhé poloviny 19. století, kdy 

bylo zkonstruováno zařízení umoţňující spojení na dlouhou vzdálenost – telegraf, 

a došlo k uvedení nových umělých pamětí, mezi které patří fotografie, film nebo 

gramofonové nahrávky.
 
Na přelomu 19. a 20. století dochází ke změnám také v dalších 

technologických oblastech, které zkoumaly především přenos zvuku a obrazu. Uvedení 

do skutečného provozu a rozšíření do domácností však u těchto zařízení trvalo ještě 

dalších padesát let. Za mnohem dŧleţitější označuje van Dijck představení digitálních 

umělých pamětí a moţnost digitálního přenosu a reprodukce, čemuţ dává název 

digitální revoluce.
11 

Digitalizace znamená převod spojitého sdělení do číselné podoby, 

která umoţní počítačové zpracování. Právě tento proces rozšířil moţnosti distribuce 

mediálních produktŧ. Na konci 20. století se díky digitalizaci rozvinula komunikace 

prostřednictvím počítačových systémŧ a sítí. Na internetu začaly vznikat rŧzné 

komunikační aktivity od soukromých interpersonálních výměn informací 

prostřednictvím elektronické pošty, přes skupinové chaty a konference, aţ k veřejné 

komunikaci, kterou představuje například internetové zpravodajství. 
12

  

Nové technologie umoţňují nejen vznik nových médií, ale poskytují i nové 

příleţitosti pro tradiční média. Stará i nová média vedle sebe tedy koexistují, ačkoliv 

teoretici se problematice zániku těch starých na úkor nových věnují. Brian McNair se 

například zabývá ve spojení s internetem tématem zániku tisku. Poukazuje na 

skutečnost, ţe o zániku tisku se mluvilo prakticky celé 20. století, kdy ho ohroţovaly 

                                                                                                                                               
 
10

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost [online]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 207 s. 

ISBN 80-7178-697-7., str. 197 
11

 DIJK, J. The network society: social aspects of new media [online]. 2nd ed. London: SAGE 

Publications, 2006, vii, 292 s. ISBN 1-4129-0868-x., str. 6 
12

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost [online]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 207 s. 

ISBN 80-7178-697-7., str. 196 
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další typy médií – rozhlas a televize. Ještě v roce 2004 pohlíţí na vznik online verzí 

novin a vŧbec budoucnost internetu v ţurnalistice velmi skepticky. Především vybavení, 

které si musí člověk koupit, aby mohl pouţívat internet, povaţuje za velmi drahou 

záleţitost. Existenci tisku obhajuje, protoţe podle něj „tisk umí věci, které nedokáže 

žádné jiné médium, a po jistou dobu to ještě bude platit.“
13

 Dnes uţ lze povaţovat 

některé z dŧvodŧ, které hovoří ve prospěch novin při srovnání s internetem, za zastaralé 

a vyvrácené. McNair říká, ţe „bez ohledu na to, jak levný a dostupný nakonec internet 

bude, nikdy nebude možné (při nejmenším nikoli za života autora těchto řádků) srolovat 

jej a strčit do kapsy.“ Jen o tři roky později od publikování těchto myšlenek, v roce 

2007, uvedl Apple v čele se Stevem Jobsem na trh první iPhone. Toto revoluční zařízení 

kombinovalo tři produkty – mobilní telefon, hudební přehrávač a především přístroj 

umoţňující připojení k internetu. To znamená, ţe uţivatel mohl jednoduše na telefonu, 

který se pohodlně vejde do kapsy, sledovat online zpravodajství.
14

 Dnes uţ je běţné, ţe 

všechny články dostupné v tištěném vydání jsou současně zpřístupněny i pro chytrá 

mobilní zařízení, na nichţ lze také sledovat televizní vysílání v přímém přenosu. Vývoj 

mobilní bezdrátové technologie tedy v dŧsledku znamená, ţe přijímání internetového 

obsahu není vázáno na fixní místo. Přenos je tedy stejně jednoduchý jako u novin a v 

mnoha případech při pravidelném pouţívání také levnější.
15

 Dvě hlavní nevýhody 

zařízení poskytujících připojení k internetu, které McNair bere v úvahu před deseti lety - 

vysoká cena a nepřenositelnost, byly tedy za poměrně krátkou dobu odstraněny. 

Internet vyuţívají po celém světě jiţ přes 3 miliardy lidí, přičemţ počet uţivatelŧ 

kaţdoročně roste.
16

 V České republice pravidelně pouţívá internet 70 % populace starší 

16 let a zejména mladí lidé ve věku od 16 do 24 let jiţ v 65 % vyuţívají také internet 

v mobilu.
17

 K zániku tisku ani dalších tradičních médií navzdory zvyšující se 

dostupnosti internetu nedošlo, ale trend poklesu nákladu u tisku je zřejmý.
18

 Internet se 

                                                 
13

 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 182 s. ISBN 80-717-8840-6., str. 140 
14

 Apple Reinvents the Phone with iPhone. In: Apple [online]. 2007 [cit. 2014-11-12]. Dostupné 

z:http://www.apple.com/pr/library/2007/01/09Apple-Reinvents-the-Phone-with-iPhone.html  
15

 MCQUAIL, Denis. Journalism and society. London: SAGE Publications, 2013, xii, 244 s. ISBN 978-1-

4462-6680-9., str. 173 
16

 Demographics & Use. Statista: The Statistics Portal [online]. 2015 [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: 

http://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide/ 
17

 Informační společnost v číslech: C Jednotlivci. Český statistický úřad [online]. 2015 [cit. 2015-05-20]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20561093/061004-15_C.pdf/fcaa7ff7-2e0f-4bfc-

b73b-3bd34e1d61a3?version=1.0 
18

 Deníky loni znovu prodaly méně, pokles ale zmírnily. MediaGuru [online]. 2015 [cit. 2015-12-07]. 

Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2015/02/deniky-loni-znovu-prodaly-mene-pokles-ale-

zmirnily/#.VmXUJrjhDIU 
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tedy zatím neprojevil jako likvidační hrozba pro tradiční média. Rozhodně však umoţnil 

pokrok a změny v mezilidské komunikaci a tradiční média jistým zpŧsobem ovlivnil.  

Zásadním trendem, který ovlivňuje současná masová média i ţurnalistiku, je 

konvergence. Tento pojem popisuje technologické i společenské změny, které se 

v médiích odehrávají, a situaci, v níţ rŧzné typy médií existují společně a mediální 

obsahy v nich se plynule prolínají. Konvergence představuje právě probíhající proces, 

jenţ zahrnuje nejen prolínání obsahŧ na rŧzných mediálních platformách, ale také 

spolupráci rŧzných mediálních odvětví, hledání nových zpŧsobŧ financování i přelétavé 

tendence publika, které pŧjde kamkoliv, pokud tam najde poţadovaný druh zábavy.
19

 

Pro proces tvorby mediálních obsahŧ to znamená, ţe k tištěnému médiu existuje 

současně i online platforma a v dŧsledku konvergence dochází ke sloučení dvou 

redakcí, které pŧvodně pracovaly odděleně. V rámci těchto dvou publikačních platforem 

se objevují dva trendy v práci s obsahy. První z nich představuje překlápění obsahu 

(tzv. shovelware), coţ znamená, ţe navzdory rŧzným potřebám jednotlivých platforem 

se objevuje jeden typ článku v tisku i online verzi. Opačnou moţností je rozdělení typu 

obsahŧ pro rŧzné platformy z dŧvodu jejich odlišných vlastností. Online médium 

nachází uplatnění především v aktuálním zpravodajství z dŧvodu moţnosti rychlé 

aktualizace a v tisku existuje větší prostor pro hlubší analýzy a komentáře událostí.
20

 

Výraznou změnu z hlediska tvorby a uţívání mediálních obsahŧ představuje 

skutečnost, ţe v současné době se přestává rozlišovat mezi producentem a uţivatelem 

obsahu. Tyto role jsou v rámci tradičních médií jasně vymezeny, ale s nástupem 

sociálních médií, se rozdíly stírají. Dochází ke spojení funkcí a uţivatel se stává 

současně tvŧrcem obsahu. Nové označení pro tuto hybridní kombinaci zní produser. 

Jedná se o aktivního uţivatele, který nejen čerpá informace z internetu, ale také s nimi 

dále pracuje a navíc sám vytváří obsah. Pojem produsage vysvětluje skutečnost, ţe 

uţivatel nebo konečný spotřebitel jiţ neexistují a hranice mezi tvŧrci obsahu a jeho 

uţivateli je velmi tenká a v podstatě mizí.
21

 

 

                                                 
19

 JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York 

University Press, 2006, xi, 308 s. ISBN 978-0-8147-4295-2., str. 322 
20

 ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 239 s. ISBN 

978-80-210-5825-5., str. 12 
21

 BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage. New York: 

Peter La ng, c2008, x, 418 s. ISBN 978-0-8204-8866-0., str. 2 
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1.2. Nová média 

Pojem nová média se objevil jiţ v 60. letech 20. století v souvislosti se 

zkoumáním forem, uţívání a dŧsledkŧ informačních a komunikačních technologií.
22

 

Avšak jeho definice se mění a rozšiřuje s přibývajícími technologickými 

a společenskými změnami. Vzhledem k tomu je obtíţné nová média jednoznačně 

vymezit a definovat. Navíc tento termín vznikl zjevně jako protiklad k označení stará 

média, mezi něţ se zahrnují tisk, rozhlas a televize.  

Definice nových médií se opírají především o technologické znaky informačních 

a komunikačních technologií. Nová média jsou popisována například jako „ty 

komunikační technologie, které umožňují nebo usnadňují interaktivitu mezi uživateli 

nebo mezi uživateli a informacemi“.
23

 Tento zpŧsob však nebere v potaz další faktory. 

Vliv technologií se povaţuje za dŧleţitý i v dalších definicích, ale navíc jsou k němu 

přidány další podstatné faktory - sociální, politické a ekonomické. Komplexní vymezení 

poskytují například Lievrouwová a Livingstoneová, které popisují nová média jako 

„technologie („artefakty či zařízení umožňující komunikaci a rozšiřující naši schopnost 

komunikovat“), jež jsou používány konkrétním způsobem („komunikační aktivity a 

praxe, jichž se účastníme a které rozvíjíme prostřednictvím těchto zařízení“) v rámci 

určitých kontextů („sociální uspořádání nebo organizace, které se formují okolo 

zařízení a praxí“)“
24

.
  

Technologický základ by sám o sobě nic neznamenal, pokud by společnost 

odmítala tato nová zařízení a systémy pouţívat. Tato definice zdŧrazňuje dŧleţitost 

uţivatele nových médií a aktivního vyuţívání nových technologií v rŧzných oblastech 

lidské činnosti. Společenský kontext hraje v této definici nových médií významnou roli, 

protoţe poukazuje na skutečnost, ţe nová média zapříčinila začlenění vyuţívání 

technologií do kaţdodenního ţivota. Lidé hrají počítačové hry, komunikují 

prostřednictvím chatu, nakupují online nebo píší blogy. Aktivně nové technologie 

                                                 
22

 LIEVROUW, Leah A a Sonia M LIVINGSTONE. Handbook of new media: social shaping and social 

consequences of ICTs [online]. Updated student ed. London: SAGE, 2006, xix, 475 s. ISBN 1-4129-

1873-1., str. 15 
23

 RICE, Ronald E. The new media: communication, research and technology. 1. print. Beverly Hills: 

Sage Publications, 1984, 352 s. ISBN 0-8039-2272-8., 
24

 LIEVROUW, Leah A. (ed.) a Sonia M. LIVINGSTONE (ed.). Handbook of New Media: Social 

Shaping and Consequences of ICTs : updated student edition. Thousand Oaks [Calif.]: SAGE, 2006, xix, 

475 p. ISBN 14-129-1873-1., str. 15 

Poznámka: Překlad byl převzat z disertační práce: Macek, Jakub. 2010. Poznámky ke studiím nových 

médií. (Disertační práce.) Brno: Masarykova univerzita. 
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a internet nejen vyuţívají, ale také se podílejí na samotném formování tohoto prostředí, 

coţ je dŧleţitý charakteristický znak nových médií.
25

 

Mezi vlastnosti nových médií, jeţ jsou nejvíce relevantní při pohledu na změnu 

role ţurnalistiky, patří otevření přístupu do online sítí prakticky pro všechny, rozšířená 

moţnost tvorby a distribuce obsahu, interaktivní potenciál, který rozlišuje vztah mezi 

odesilatelem a příjemcem od tradičních tištěných nebo vysílacích masových médií, 

a multimedialita, která dovoluje textu a obrázkŧm, aby byly kombinovány podle 

libosti.
26

 Právě skutečnost, ţe kdokoliv s přístupem na internet mŧţe publikovat svŧj 

obsah a jednoduše ho tedy distribuovat, poukazuje na potenciální hrozbu pro 

profesionální ţurnalistiku. Termín multimedialita reprezentuje dŧleţitou vlastnost 

přisuzovanou novým médiím v prostředí internetu a pojem interaktivita odkazuje spíše 

k sociálním médiím. 

Nová média, oproti tradičním typŧm, pomocí automatické aktualizace 

překonávají omezení tisku a vysílání hned několika zpŧsoby. Například umoţňují 

rozhovor mnoha lidí s mnoha lidmi a současné přijímání, změnu a opakovanou 

distribuci kulturních objektŧ, jako jsou fotografie nebo videa.
27

 

1.3. Sociální média 

Další vývojový stupeň za novými médii představují sociální média, která jsou 

hlavním předmětem této práce. Společným prvkem médií, která vznikají v prostředí 

internetu, je interaktivita. Zapojení příjemcŧ v podobě zpětné vazby a úpravy jiţ vzniklé 

mediální produkce se povaţuje za její typický projev. V souvislosti s novinářskou prací 

právě sociální média představují nástroj, který umoţňuje publiku, aby jiţ nezŧstalo pro 

autora skryto a stalo se reagujícím a komunikujícím prvkem, jenţ pomáhá dotvářet 

obsah i celkový dojem z novinářské produkce.
 28

 

S pojmem interaktivita se v souvislosti s prostředím internetu spojuje termín 

Web 2.0. Ten se začal pouţívat v roce 2004 a neodkazuje jen na nové technické 

specifikace webu, ale spíše na změny ve zpŧsobu jeho uţívání. Web 2.0 se vyznačuje 

participací a interaktivitou, sdílením dat, obsahu, a platformami se softwarem, který 

                                                 
25

 LIEVROUW, Leah A a Sonia M LIVINGSTONE. Handbook of new media: social shaping and social 

consequences of ICTs [online]. Updated student ed. London: SAGE, 2006, xix, 475 s. ISBN 1-4129-

1873-1., str. 5-11 
26

 MCQUAIL, Denis. Journalism and society. London: SAGE Publications, 2013, xii, 244 s. ISBN 978-1-

4462-6680-9., str. 172-173 
27

 Tamtéţ, str. 150 
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podporuje tyto aktivity. Zatímco Web 1.0 fungoval především jako zdroj informací, 

Web 2.0 představuje participativní prostředí.
29

 Většina platforem Webu 2.0 slouţila 

pŧvodně pro výměnu obsahŧ mezi kamarády a obecně lidmi, kteří se navzájem znali 

nebo patřili do skupin se stejným zájmem.
30

 Typickým příkladem je Facebook, který 

vyvinul Mark Zuckerberg nejprve pouze pro potřeby studentŧ Harvardovy univerzity. 

Termín sociální média zpopularizoval Chris Shipley, kdyţ ho vyuţil k popisu 

online nástrojŧ a sluţeb, které umoţňují komunikaci a šíření informací online a zároveň 

také participaci a spolupráci.
31

 Pro definici sociálních médií platí (stejně jako pro nová 

média), ţe je obtíţné formulovat takovou, která by postihla neustále probíhající změny 

a rozšiřování počtu i typŧ platforem. Často je však spojuje několik typických pojmŧ, 

jako je Web 2.0, interaktivita, participace nebo sdílený obsah. Například podle 

Haenleina a Kaplana jsou sociální média „skupinou internetových aplikací, které staví 

na ideologických a technologických základech Webu 2.0, a které umožňují tvorbu 

a výměnu obsahu produkovaného jejich uživateli (User Generated Content)."
32

 

Ahlqvist, Bäck, Halonen a Heinonen se ve své snaze o definování sociálních 

médií opírají o tři klíčové elementy: obsah, komunity a Web 2.0 (viz Schéma č. 1). 

První prvek představuje rŧzné typy obsahu vytvářeného uţivateli sociálních médií, kam 

patří například fotografie, videa, recenze nebo play-listy. Autoři upozorňují na 

skutečnost, ţe tvorba a také nahrávání obsahu vzbuzují zájem aţ ve chvíli, kdy to samé 

dělají i ostatní lidé, čímţ odkazují na druhý stavební kámen jejich obrazného 

trojúhelníku - komunity. Bez lidí, kteří se propojují do skupin s určitým zájmem 

a aktivně se účastní výměny obsahŧ, by nemohla sociální média plnit svoji funkci. 

Právě slovo "sociální" odkazuje na podstatu fungování tohoto typu médií 

a nepostradatelnost člověka jako tvŧrce obsahu, bez nějţ by sociální média nemohla 

existovat. Třetí sloţkou potřebnou k definici sociálních médií je Web 2.0. Tento termín 

                                                                                                                                               
28

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, 

639 s. ISBN 978-80-7367-574-5., str. 156 
29

 GORMAN, Lyn a David MCLEAN. Media and society into the 21st century: a historical introduction. 

2nd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009, 374 p. ISBN 14-051-4935-3., str 241-2 
30

 DIJCK, José van. The culture of connectivity: a critical history of social media. New York: Oxford 

University Press, c2013, ix, 228 s. ISBN 978-0-19-997078-0., str. 6 
31

 NEWSON, Alex, Deryck HOUGHTON a Justin PATTEN. Blogging and other social media: exploiting 

the technology and protecting the enterprise. Burlington, VT: Gower, 2009, xvi, 184 p. ISBN 05-660-

8789-8., str. 49 
32

 KAPLAN, Andreas M. a Michael HAENLEIN. Users of the world, unite: The challenges and 

opportunities of Social Media. Business Horizons. 2010, 53(1): 59-68. DOI: 

10.1016/j.bushor.2009.09.003. ISSN 00076813. Dostupné také z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0007681309001232, str. 61 



   

 

13 

  

zde autoři pouţívají pouze k vymezení technologického aspektu, který umoţňuje 

poţadovanou participaci.
33

 

 

Schéma č. 1: Trojúhelník sociálních médií
34

 

 

 

 

 

 

Zdroj: AHLQVIST, Toni, Asta BÄCK, Mina HALONEN a Sirkka HEINONEN. Social Media 

Roadmaps: Exploring the futures triggered  

 

Přesnější a konkrétnější definici si pŧjčují od svého kolegy Toivonena, který 

říká, ţe „sociální média odkazují k interakci lidí a také k vytváření, sdílení, výměně 

a komentování obsahů ve virtuálních komunitách a sítích“.
35

 Sami přichází s názorem, 

ţe: „Sociální média jsou multidimenzioálním nástrojem pro vyjádření identity 

jednotlivce vnějšímu světu."
36

 

Podle těchto definic tvoří sociální média podmnoţinu nových médií 

a představují jejich další vývojový stupeň. Stejně jako nová média jsou sociální média 

vymezena technologickým základem, který v jejich případě neznamená fyzické 

zařízení, ale konkrétní platformu nebo aplikaci v prostředí počítačové sítě. Zatímco 

nová média kladou dŧraz především na digitalizaci, sociální média se zaměřují na 

samotné uţivatele a současně tvŧrce obsahu. Sociální média však navíc vyţadují ke své 

                                                 
33

 AHLQVIST, Toni, Asta BÄCK, Mina HALONEN a Sirkka HEINONEN. Social Media Roadmaps: 

Exploring the futures triggered. Espoo: VTT, 2008. ISBN 978-951-3872-465., str. 13 
34

 Tamtéţ., str. 14 (překlad do češtiny: autorka) 
35

 Kangas, P., TOIVONEN, S. & BÄCK, A. (2007). .Ads by Google. and other social media 

business models. Espoo: VTT Tiedotteita . Research Notes 2384. 59 p. 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2384.pdf. 
36

 AHLQVIST, Toni, Asta BÄCK, Mina HALONEN a Sirkka HEINONEN. Social Media Roadmaps: 

Exploring the futures triggered. Espoo: VTT, 2008. ISBN 978-951-3872-465., str. 15 
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existenci nejen vytváření online obsahŧ, ale především participaci ostatních uţivatelŧ. 

Z toho vyplývá, ţe podstatným charakteristickým znakem sociálních médií je 

interaktivita.  

1.3.1. Typy sociálních médií 

Dŧleţitost sociálních médií by neměla být přeceňována, ale na druhou stranu je 

dnes jiţ bezpečné říct, ţe v posledních deseti letech zaujaly významnou roli v našem 

komunikačním a společenském prostoru. Vznikají rŧzné platformy sociálních médií, 

které se dělí na několik typŧ podle svých funkcí a vlastností. Dvě hlavní skupiny 

představují sociální sítě (SNS - social network sites), mezi něţ se řadí například 

Facebook a Twitter, a stránky s obsahem vytvářeným uţivateli (UGC - user-generated 

content sites), jako jsou YouTube nebo Wikipedia.
37

 

„Sociální sítě jsou webové služby, které umožňují jednotlivcům vytvořit si 

veřejný nebo částečně veřejný profil v ohraničeném systému, členit seznam ostatních 

uživatelů, s nimiž jsou ve spojení, a prohlížet si a křížit tento seznam spojení s ostatními 

v daném systému. Unikátnost sociálních sítí netkví v možnosti spojit se s cizími uživateli 

z druhého konce světa, ale spíše v možnosti přenést svoje reálné společenské kontakty 

na virtuální úroveň počítačové sítě.“
38

 Komunikace mezi jednotlivci nebo skupinami jiţ 

díky sociálním sítím není vázána na prostor. Navíc veřejné seznamy kontaktŧ umoţňují 

jednodušší seznámení, k němuţ dojde jejich kříţením (přátelé přátel). Na tomto principu 

vznikla například jedna z prvních sociálních sítí Friendster nebo Facebook - největší 

sociální síť dneška podle uţivatelŧ, jejichţ počet jiţ přesáhl 1 miliardu.
39 

Mezi další 

typově podobné sítě patří například Google+ nebo VK, která má početnou základnu ve 

východní Evropě, a také profesní síť LinkedIn. Pro novináře představují sociální sítě 

moţnost vytvořit si síť zdrojŧ, které dříve musel kontaktovat osobně či telefonicky. 

Tuto síť lze také jednoduše rozšiřovat, protoţe předávání kontaktŧ je v tomto prostředí 

velmi rychlé a efektivní.  

                                                 
37

 DIJCK, José van. The culture of connectivity: a critical history of social media. New York: Oxford 

University Press, c2013, ix, 228 s. ISBN 978-0-19-997078-0., str. 8 
38

 BOYD, danah m. a Nicole B. ELLISON. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. 

In: Journal of Computer-Mediated Communication. 2007, 13(1), s. 210-230. DOI: 10.1111/j.1083-

6101.2007.00393.x. ISSN 10836101. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1083-

6101.2007.00393.x 
39

 Leading social networks worldwide as of March 2015, ranked by number of active users (in millions). 

Statista: The Statistics Portal [online]. 2015 [cit. 2015-05-23]. Dostupné z: 

http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ 
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Zatímco sociální sítě jsou především o kontaktech, u stránek s obsahem 

vytvářeným uţivateli hraje zásadní roli, jak název napovídá, obsah. Pro uţší vymezení 

tohoto typu sociálních médií se za tento obsah povaţují především obrázky, videa, 

zvukové nahrávky a delší textové příspěvky. Tyto platformy umoţňují distribuovat 

kreativní výstupy v podstatě komukoliv, kdo vlastní potřebnou technologii. Právě proto 

se řadí do této kategorie hlavně YouTube, kam uţivatelé vkládají videonahrávky.
40

 

V případě obrazového a zvukového materiálu lze však mluvit především o moţnostech 

pro umělce, jejichţ dílo, ať uţ se jedná o fotografii, hudební nahrávku či film, se mŧţe 

stát jednoduše dostupným pro miliony lidí. Hrozbu pro profesionální novináře pracující 

v tisku představují hlavně takové platformy, na nichţ je stěţejním publikovaným 

obsahem text.  

 Do stránek s obsahem vytvářeným uţivateli patří jeden z prvních typŧ 

sociálních médií - blog. Blogy se řadí do rŧzných kategorií především podle tématu, 

kterým se zabývají, jako jsou například food blogy (o jídle), politické blogy, fashion 

blogy (o módě), osobní blogy o ţivotním stylu, profesní blogy, atd. V porovnání 

s běţnými webovými stránkami, se blogy vyznačují svojí dynamikou, protoţe 

platformy, na nichţ vznikají, jsou vybavené jednoduchými nástroji pro běţného 

uţivatele a umoţňují bez obtíţí přispívat kaţdý den. Dalším výrazným znakem 

typickým pro blogy je osobnost autora, který je na rozdíl od anonymních tvŧrcŧ 

webových stránek, většinou znám. V příspěvcích se často objevují také odkazy na další 

informace relevantní k tématu. Za nejpodstatnější charakteristiku, která řadí blogy 

k prvnímu typu sociálních médií, se povaţuje moţnost komentovat příspěvky, coţ 

umoţňuje interakci čtenáře a autora.
41

  

Blogy jako první významně ohrozily novinářskou profesi, protoţe zjednodušily 

zpŧsob publikování textu pro běţné uţivatele počítačŧ a internetu. Do té doby mohl 

kaţdý gramotný člověk pouze psát, ale moţnost publikace bez dodatečných vysokých 

nákladŧ na tisk přinesla revoluci v mediální produkci. Tradiční média samozřejmě stále 

zŧstávají nejdŧvěryhodnějším zdrojem zpráv a blogy se jim těţko vyrovnají. Na druhou 

stranu zpravodajství není hlavním cílem blogerŧ. Blogy představují prostor především 

pro publicistický styl reprezentovaný sloupky, fejetony a komentáři. Mezi tradičními 

                                                 
40

 DIJCK, José van. The culture of connectivity: a critical history of social media. New York: Oxford 

University Press, c2013, ix, 228 s. ISBN 978-0-19-997078-0., str. 8 
41

 NEWSON, Alex, Deryck HOUGHTON a Justin PATTEN. Blogging and other social media: exploiting 

the technology and protecting the enterprise. Burlington, VT: Gower, 2009, xvi, 184 p. ISBN 05-660-
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a novými typy médií vzniká symbióza zaloţená v podstatě na dělbě práce, která 

prospívá především čtenářŧm. Novináři sbírají informace z dŧvěryhodných zdrojŧ, které 

jsou pro ně dostupnější, a vypracovávají z nich zprávy a reportáţe, s nimiţ mŧţe bloger 

dále pracovat, uvádět informace do kontextu a přidávat k nim vlastní pohled i názory. 

Novinář je na rozdíl od blogera často svázán konvencemi, pravidly a hodnotami uvnitř 

organizace, pro kterou pracuje. Navíc jemu práci usměrňuje, opravuje a často také 

přiděluje nadřízený. Naopak bloger je nezávislý a sám nese odpovědnost za články, jeţ 

publikuje.
42

 

Jev, kdy se veřejnost aktivně podílí na sběru informací a sdílí ho s ostatními, se 

nazývá občanská ţurnalistika. K jejímu rozvoji bezpochyby přispívá dostupnost 

technologií a právě platformy sociálních médií, které umoţňují obsah sdílet. Obyčejným 

lidem je umoţněno vykonávat práci reportéra tím, ţe zachycují aktuální události, 

kterých jsou svědky, a sehrávají tím podstatnou roli při dokumentování tzv. breaking 

news. Navíc těmto lidem nikdo nebrání v komentování a podrobnějšímu analyzování 

těchto událostí.
43

 

K dalšímu typu sociálních médií patří Twitter, který se často řadí mezi sociální 

sítě, ačkoliv do definice popsané výše nezapadá. Twitter spadá spíše do kategorie sítí, 

které charakterizuje rychlý, stručný a výstiţný tok informací, nejnovějších zpráv 

a komentářŧ. Nachází se tedy na pomezí mezi sociálními sítěmi a stránkami s obsahem 

vytvářeným uţivateli, protoţe umoţňuje vytvářet sítě kontaktŧ, ale na druhou stranu má 

také mikroblogovací charakter (omezení 140 znakŧ na jeden příspěvek - tzv. tweet).
44

 

Podobnou charakteristikou jako Twitter se vyznačuje Instagram, jenţ sdruţuje 

uţivatele, kteří se vyjadřují také stručně, ale preferují obrazový materiál. Stejně jako 

Twitter umoţňuje Instagram sledovat kohokoliv s veřejným profilem, coţ přináší 

moţnost náhledu do soukromého i profesního ţivota rŧzných osobností. Z úspěšných 

sociálních médií nejvíce balancuje na hranici mezi sociální sítí a stránkou s obsahem 

vytvářeným uţivateli Tumblr. Tato platforma kombinuje blog s prvky sociálních sítí. 

Uţivateli umoţňuje tvořit a publikovat obsah, ale současně také sdílet a komentovat jiné 

obsahy, které na hlavní stránce (tzv. dashboard) vytváří komplexní celek většinou 
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k jednomu tématu. Nejedná se pouze o delší blogerské příspěvky, ale Tumblr se umí 

chovat také jako Instagram nebo Twitter a umoţňuje sdílení videozáznamŧ, fotografií, 

krátkých komentářŧ či odkazŧ. Navíc přináší moţnost sdílení příspěvkŧ jiných 

uţivatelŧ. Zatímco výše popsané typy sociálních médií se většinou soustředí na jednu 

konkrétní oblast komunikace, pro Tumblr je stěţejní nejen vytvářený obsah, ale také 

kontakty a komunikace na několika úrovních, čímţ se řadí mezi unikátní projekty 

s rostoucí oblibou, protoţe umoţňuje shromáţdit vše podstatné na jednom místě.
45

 

Rŧzné typy sociálních médií umoţňují diverzifikovat nejen nabídku obsahu, ale 

rŧznorodost platforem a jejich vyuţití přináší také rozdílné moţnosti pro tvŧrce obsahu. 

Existence několika druhŧ sociálních médií poskytuje kaţdému jedinci příleţitost vybrat 

si podle svých aktuálních potřeb, protoţe sociální síť uspokojuje jiné potřeby neţ blog. 

Společně tyto platformy odpovídají potřebám jejich současného uţivatele, který 

potřebuje být spojen s (anonymními) ostatními, neustále se ujišťovat o stavu ostatních, 

budovat si svoji přítomnost online, a kreativně se vyjádřit a vyměňovat si a sdílet 

kulturní obsah online.
46

  

1.3.2. Statistiky uživatelů sociálních médií 

Jedním z dŧvodŧ pro zkoumání sociálních médií z rŧzných pohledŧ je i neustále 

rostoucí počet jejich uţivatelŧ. Podle posledních statistik jednoznačně vede Facebook, 

který globálně aktivně vyuţívá 1,44 miliardy lidí, přičemţ prŧměrně se na tuto síť kaţdý 

den přihlásí 936 milionŧ lidí.
47

 Jednu miliardu uţivatelŧ přesahuje jiţ pouze YouTube. 

O oblíbenosti této platformy svědčí i fakt, ţe kaţdou minutu je na ni nahráno 300 hodin 

videozáznamu.
48

 Pokud jsou sledována pouze celosvětově rozšířená sociální média 

(respektive opomíjena převáţně ta výhradně asijská, která dosahují vysokých čísel 

především díky velikosti čínské populace), na třetím místě se drţí LinkedIn 

s 347 miliony uţivateli.
49

 Velkou oblibu si získal Instagram s jiţ 300 miliony uţivateli, 

jeţ uveřejní prŧměrně 70 milionŧ obrázkŧ denně.
50

 Na stejné úrovni se nachází i 

Google+, kterému se podařilo přilákat také 300 milionŧ lidí, avšak ve srovnání 
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s Facebookem, jehoţ lze z hlediska podobných charakteristických znakŧ povaţovat za 

hlavního konkurenta, je to malé číslo.
51

 Twitter zasahuje podobnou cílovou skupinu 

jako Instagram, ale počtem uţivatelŧ mírně zaostává s 288 miliony.
52

 Na Tumblr bylo 

jiţ vytvořeno 233 milionŧ blogŧ, které generují denně prŧměrně 77 milionŧ příspěvkŧ.
53

 

Češi patří k aktivním uţivatelŧm sociálních médií. Sociální sítě vyuţívá 40 % 

lidí ve věku od 16 do 74 let. Nejvíce uţivatelŧ se najde v nejmladší skupině 16-24 let, 

v níţ se hlásí k pouţívání sociálních sítí 90 % lidí. Češi od 25 do 34 let jsou uţivateli 

v 72 %, od 35 do 44 let pak v 43 %. Počet uţivatelŧ sociálních sítí se i v České 

republice kaţdoročně zvyšuje. Největší skok byl zaznamenán mezi lety 2010 a 2011, 

kdy došlo v absolutních číslech k nárŧstu o 1,4 milionu uţivatelŧ (viz Graf č. 1).
54

  

 

Graf č. 1: Uţivatelé sociálních sítí v ČR
55

 

Zdroj: Český statistický úřad 
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2. Redakční rutiny a práce se zdroji 

Podoba redakce a ţurnalistika jako taková se od svého vzniku výrazně 

proměnily. Počet novinářŧ postupně rostl, aby byla uspokojena poptávka po 

informacích z rŧzných oblastí. Mění se také pracovní podmínky, profesní kultura a 

dochází k implementaci technologií do ţurnalistické praxe.
56

 S výkonem tohoto 

povolání jsou spojeny také určité rutiny, které pomáhají zefektivnit psaní článkŧ a 

reportáţí. Jejich výběr i konečnou podobu ovlivňují především dva dŧleţité faktory – 

individualita novináře a mediální organizace se svými pravidly a ustanoveními.
57  

Také 

pŧsobení sociálních médií lze zkoumat hlavně na individuální a redakční úrovni, 

protoţe mohou slouţit jako zdroj a ovlivnit zpŧsob práce novinářŧ, jejich přemýšlení, 

rozhodovací procesy či redakční rutiny. 

2.1. Pozice novináře v redakci 

Náplň činnosti novináře se liší podle toho, kde se v hierarchii redakce nachází. 

Redaktor se aktivně a kreativně věnuje tvorbě zpráv. Naopak vyšší pozice v hierarchii 

charakterizuje výkon organizačních, správních a kontrolních činností. K samotnému 

psaní se šéfredaktor dostane jen velmi sporadicky a dobří ţurnalisté, kteří jsou povýšeni 

do takové pozice, jiţ svoje ţurnalistické schopnosti naplno nevyuţijí. Osobnost 

novináře proto nelze při popisu generalizovat, protoţe je nejprve vhodné stanovit, na 

jaké pozici v hierarchii se ţurnalista nachází.
58

 

Novináři pracující na pozici redaktora tvoří základnu pyramidy, z čehoţ 

vyplývá, ţe jejich počet je výrazně vyšší neţ dalších zaměstnancŧ redakce. Z obecného 

pohledu je redaktor povaţován za pracovníka redakce periodik ve smyslu novináře. 

V uţší definici se jedná o pracovníka redakce, který upravuje, neboli rediguje psané 

texty.
59

 Jeho práce se liší od reportéra nebo zpravodaje, kteří sbírají informace v terénu 

a soustředí se na autentické a očité svědectví událostí. Redaktor poté zpracovává dodané 

informace v redakci. Ve velkých redakcích je zvykem, ţe se jednotliví redaktoři 

specializují na rŧzné oblasti, kam patří například domácí nebo zahraniční zpravodajství, 
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sport, ekonomika, atd. Naopak v menších redakcích je vyţadována univerzálnost 

a všeobecný přehled.
60

 

Editor se v hierarchii nachází na vyšším stupni neţ redaktor, v jeho případě lze 

hovořit o vyšším stupni redaktorské práce. Editor má na starosti konečnou úpravu 

materiálu a je zodpovědný za jednotlivé stránky či vydání. V širším významu se dnes 

označení editor pouţívá pro koncepčního pracovníka, který dává vydání nebo vysílání 

konečnou podobu. Podle rozsahu jeho pŧsobnosti se mu téţ říká vedoucí redaktor nebo 

pomocný editor.
61

 

Nejvyšší pozici v redakci zastává šéfredaktor. Někdy se mu také říká hlavní 

nebo vedoucí redaktor. Šéfredaktor je „nejvýše postavený vedoucí pracovník redakce 

zodpovědný z hlediska obsahu a formy za veškerou činnost příslušného média, např. 

novin, časopisu, redakčního úseku agentury, zpravodajství nebo publicistiky v televizi či 

rozhlase; určuje směr a obsah média, přiděluje práci vedoucím vydání, vedoucím rubrik 

a odborným redaktorům“.
62

 Přímo v redakci se šéfredaktor nikomu nepodřizuje, ale 

podle nastavené struktury vydavatelství je většinou odpovědný vydavateli, redakční 

radě nebo řediteli vydavatelství. Mezi jeho další dŧleţité funkce patří reprezentování 

média na veřejnosti.
63

 

Sociální média začala přímo do podoby redakcí tradičních médií promlouvat 

výrazněji jiţ před několika lety. Ukázalo se, ţe technické typy, které rozumí sociálním 

médií, se stávají pro ţurnalistiku dŧleţitými osobami. V roce 2009 vytvořila 

nejsledovanější světová média jako New York Times nebo BBC pozici editora 

sociálních médií, aby rozšířil vyuţívání sociálních sítí a publikačních platforem s cílem 

dostat články k více čtenářŧm a lépe pokrývat breaking news.
64

 V České republice se o 

nejvýznamnější krok v této oblasti postarala Česká televize, která uvedla v říjnu 2010 

do provozu divizi Nová média.
65

 V denním tisku k vytváření nových pozic v souvislosti 

s novými či sociálními médii nedošlo. To však neznamená, ţe je novináři nevyuţívají. 

Naopak pro ně představují moţnost komunikace ve dvou směrech – získávání informací 
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a poskytování informací. První moţnosti, kdy novinář vyuţívá sociální média jako 

zdroj, se věnuje práce v další části. Druhá představuje příleţitost pro vyuţití sociálních 

médií (především sociálních sítí) k sebeprezentaci a budování osobní značky sdílením 

svých článkŧ nebo komentováním aktuálních událostí.
66

 

2.1.1.  Dovednosti novináře 

Pokud definujeme ţurnalistiku jako „činnost osob, které mají jako své hlavní 

zaměstnání sbírání, ověřování, výběr, zpracování a šíření zpráv, komentářů 

a zábavných sdělení masovými médii"
67

, je zřejmé, ţe umění práce s informacemi je pro 

výkon tohoto povolání zásadní dovedností. Vzhledem ke skutečnosti, ţe mnoho 

informací se nachází na internetu, stal se počítač nepostradatelnou součástí výbavy 

novináře. Počítačová gramotnost, která je součástí informační gramotnosti, patří mezi 

základní předpoklady práce novináře, protoţe mu umoţňuje přístup ke zdrojŧm 

informací.
68

 Kaţdý novinář by však měl ovládat několik základních dovedností, které 

nepodléhají novým trendŧm, ale jsou předpokladem pro kvalitní ţurnalistickou práci uţ 

od jejího vzniku. Dŧleţitou dovedností, bez které se dobrý novinář neobejde, je 

vyhledávání tématu. Novinář musí být schopen najít zajímavé téma, k němuţ následně 

sesbírá informace, které dále analyzuje a dává do souvislostí. K tomu, aby novinář 

získal potřebné informace, potřebuje umět naslouchat a také se umět ptát. Nezbytná je 

také znalost prostředí, kterému se tematicky věnuje. Novinář se také neobejde bez 

schopnosti plánování a systematičnosti.
69

 

Definice dobrého novináře se jeví při nejmenším jako sporná a velmi subjektivní 

záleţitost. Pro vlastníka média, vydavatele či šéfredaktora mŧţe být dobrým novinářem 

ten, kdo vytvoří článek, jenţ rozpoutá diskuzi, má vysokou čtenost, zpracovává téma, 

jeţ zatím ţádné jiné médium nezpracovalo, a přinese zájem inzerentŧ. Naopak pro 

čtenáře mŧţe být dobrým novinářem ten, který přináší pravdivé a čestně získané 

informace. Dobrého novináře nelze jednoznačně definovat, přesto lze navrhnout kvality, 

které by měl dobrý novinář mít. Patří mezi ně: „schopnost rozpoznat dobrou reportáž, 
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schopnost najít reportáž, která zaujme čtenáře, schopnost dělat si dobré poznámky, 

ochota pracovat tvrdě a dlouhé hodiny, schopnost dobře psát a  používat redakční 

textový procesor.“
70 

Tyto schopnosti vyhovují především potřebám editora a vŧbec celé 

redakce. Na druhou stranu je zřejmé, ţe čtenáře nezajímá, jak dlouho na článku novinář 

pracoval nebo jak ovládá počítačový systém. Avšak mohou ocenit schopnost čtivě psát 

a vystihnout detaily, čestnost a spolehlivost. Kaţdý novinář se nakonec rozhoduje podle 

svého vlastního morálního uváţení, které vlastnosti jsou pro něj dŧleţité a při výkonu 

svého povolání je upřednostní. 

Na dovednosti a schopnosti novináře se však nelze dívat pouze obecně, protoţe 

kaţdý typ média vyţaduje od svých pracovníkŧ specifické dovednosti. Navíc novináři 

dnes často nepracují pouze pro jeden typ média, ale uplatňují se na více platformách. 

Multimediální novinář dokáţe ovládat technologie, jako je fotoaparát, nahrávací 

zařízení a počítač, a zpracuje díky nim sám článek jako celek a následně ho publikuje ve 

více typech médií. Na novináře klade tento zpŧsob práce vyšší nároky nejen z hlediska 

vzdělávání v oblasti technologií, ale také z pohledu termínŧ, protoţe většinou musí 

kaţdý výstup přizpŧsobovat jednotlivým typŧm médií.
71

 Probíhající konvergence však 

také podkopává ţurnalistické dovednosti a přináší nové postupy a zpŧsoby práce. 

Multiskilling, který lze popsat jako ovládání několika dovedností jednou osobou, se stal 

běţným standardem pro práci v redakci a bývá často vyústěním ekonomických tlakŧ na 

sniţování nákladŧ. Ve chvíli, kdy mŧţe teoreticky několik činností vykonávat jeden 

člověk, představuje pro vlastníka média ekonomicky výhodného pracovníka.
72

 

2.1.2. Vliv individuálních vlastností novináře na mediální obsahy 

Na všech pozicích rozhodují novináři o tom, jak bude vypadat konečný výstup 

v médiích a jestli se do nich vŧbec dostane. Podobu mediálních obsahŧ určuje několik 

faktorŧ na individuální úrovni u kaţdého novináře, který se podílí na jejich tvorbě. 

Nejprve jde o (především sociodemografické) charakteristiky, jako je například gender, 

věk, pŧvod či vzdělání. Do této kategorie dále spadá i profesní pozadí, které zahrnuje 

dobu strávenou v prostředí ţurnalistiky, plat, povahu organizace, v níţ novinář pracuje, 
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nebo členství v novinářské asociaci. Z individuálního pohledu ovlivňují obsahy 

novinářovy postoje, hodnoty a přesvědčení. S tím jsou spojeny i jeho postoje k profesní 

etice a obecně ke své profesi - ţurnalistice. Dŧleţitým faktorem je také skutečnost, jak 

novinář vnímá svou roli v rámci organizace a ve společnosti.
73

 

Všechny individuální charakteristiky hrají roli jiţ na počátku vzniku jakéhokoliv 

mediálního obsahu při přemýšlení a rozhodování o tématu článku a při výběru 

informací. První z procesŧ, který kaţdý novinář praktikuje je myšlení nebo přemýšlení, 

na nějţ přímo navazuje rozhodování. Rozhodovací procesy u novinářŧ se často 

připodobňují k rozhodování spotřebitelŧ o koupi produktu. Novináři v tomto případě 

vystupují jako spotřebitelé, výrobci i distributoři zpráv. Některé kupují, jiné odmítají a 

další odkládají na později. Druhý stupeň rozhodovacího procesu představuje 

rozhodování mezi alternativními řešeními daného problému v případě, ţe rŧzné zdroje 

nabízí rŧzné informace. Editor mŧţe dostat podobné informace od tiskové agentury, od 

reportéra a od public relations agentury a záleţí jen na něm, jakým informacím dá 

přednost a jak s nimi dále naloţí. Navzdory skutečnosti, ţe rozhodování bývá často 

ovlivňováno pravidly redakce a organizace, individuální faktory hrají významnou roli. 

Tato pravidla totiţ často umoţňují individuální intepretaci a ne vţdy se je také 

jednotlivé osobnosti rozhodnou následovat. Tyto základní procesy a vliv individuálních 

vlastností na výběr informací se nemění ani při práci s internetovými zdroji a tím pádem 

i sociálními médii. Jsou vnímána jako další zdroj informací a alternativní řešení.
 74

 

2.2. Redakce a redakční praxe 

Ke slovu redakce se vztahují tři rŧzné významy. Zaprvé se jedná o kolektiv 

pracovníkŧ sdruţených do určité organizační struktury. Redakce získala v prŧběhu 

svého vývoje ustálenou hierarchizovanou podobu. V jejím čele stojí šéfredaktor se 

svými zástupci, dále vedoucími vydání, editory, vedoucími rubrik a oddělení a pod 

jejich vedením pracují jednotliví interní i externí redaktoři a další spolupracovníci. Je to 

specifický typ organizace, a tudíţ disponuje také vlastní organizační strukturou, která se 

výrazně neliší například od struktury obchodně orientovaných společností. Také 

v mediálních organizacích a redakcích „je rozdělena odpovědnost, autorita je 
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strukturována a postupně je udělována seniorita.“
75

 Druhým významem, který 

označuje slovo redakce, jsou prostory, kde novináři pracují. Poslední výklad definuje 

redakci jako úpravu textu neboli redigování.
76

 

Pohled do minulosti odhaluje, ţe jiţ americká redakce na počátku 20. století byla 

zaloţena na precizním fungování jednotlivých oddělení nezávisle na jiných útvarech. 

Dŧleţitou roli hrál vţdy vedoucí pracovník, který spolupracoval s ostatními vedoucími 

jednotlivci, a proto mohlo nakonec vzniknout vydání novin jako celek. Kolektivismus 

se v tomto typu redakce nepěstoval a spíše se kladl dŧraz na hierarchické rozdělení 

práce a odpovědnosti. Redaktor byl v takové organizaci pouze zaměstnancem v přední 

linii a šéfredaktoři a editoři zastávali výkonnou funkci na úrovni středního 

managementu. Ani demokracie neměla v redakci své místo a názor řadového člena na 

celkovou redakční politiku neměl ţádný vliv.
77

  

Vzhledem k proměnám ţurnalistiky se však mění i podoba redakce z hlediska 

prostoru, vybavení i funkcí novinářŧ. V současnosti se často vyuţívá tzv. integrovaný 

newsroom, který představuje moderní zpŧsob organizace redakce. Je dŧsledkem 

konvergence, kdy dochází ke slučování a spolupráci jednotlivých typŧ médií, jako jsou 

tisk, televize nebo on-line. Integrovaný newsroom vychází z představy multimediálního 

novináře, který ovládá technologie a jejich prostřednictvím je schopný tvořit obsahy pro 

více typŧ médií. Od novinářŧ v tomto typu redakce se očekává, ţe zvládnou informovat 

o události na rŧzných platformách a budou se zdokonalovat v činnostech, jako je 

editování videa, pořizování zvukových nahrávek a publikování na webu.
78

  

Toto nové uspořádání pouţívá u nás například redakce Hospodářských novin. 

Na počátku roku 2014 se sestěhovalo šest titulŧ vydavatelství Economia včetně deníku 

Hospodářské noviny, týdeníku Ekonom nebo on-line zpravodajských serverŧ iHNED.cz 

a Aktuálně.cz do nových prostor, které poskytují prostor 230 novinářŧm. Ti zaujímají 

pozice podle specializace, coţ umoţňuje jednodušší a rychlejší spolupráci na 

jednotlivých tématech v dané oblasti. Dŧleţitou roli hraje tzv. super desk neboli hub, 
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kde sedí šéfredaktoři daných titulŧ a rozhodují, kým a na pro jakou platformu se budou 

témata zpracovávat (viz Příloha č. 1).
79

 

Mediální organizace se zajímají o své publikum a provádí více prŧzkumŧ mezi 

čtenáři či diváky, aby mohli uspokojit jejich potřeby. Dŧsledkem je rostoucí mnoţství 

personalizovaných zpráv, které jsou k publiku doručovány online a často 

prostřednictvím mobilních zařízení. Uspořádání redakce je optimalizováno, aby 

vyhovovalo poţadavkŧm na tvorbu nových forem mediálních výstupŧ, které jsou 

určeny pro nové publikum a nové komunikační kanály.
80

  

Do redakční praxe významně promlouvají trendy podpořené technologickými 

moţnostmi. Novinář nebo mediální organizace přicházejí o svou roli gatekeeperŧ, která 

přechází do rukou publika.
81

 Dochází k rozmachu občanské žurnalistiky, protoţe 

dostupné technologie umoţňují veřejnosti podílet se na sběru informací a tvorbě 

mediálních výstupŧ, ať uţ v podobě blogŧ, komentářŧ nebo lokálních zpráv psaných 

občany.
82

 

2.2.1. Redakční rutiny 

Navzdory skutečnosti, ţe se novináři často povaţují za nezávislé a kreativní 

individuality, většina novinářské práce probíhá na základě rutin a standardizovaných 

aktivit.
83

 Rutiny představují soubor pravidel, který umoţňuje zpracovávat velké 

mnoţství informací v kratším čase a usnadňuje kontrolu pracovního procesu. Rutinní 

postupy hrají dŧleţitou roli při sestavování agendy, vyhledávání informací, práci se 

zdroji i při konečném zpracování mediálních výstupŧ. „Mezi rutiny patří zaběhlé 

způsoby výběru událostí, opakující se praktiky sběru informací a prezentace 

zpravodajských příběhů.“
84

 Rutiny jsou opakující se praktiky, formy a pravidla, která 

mediální pracovníci pouţívají ke své práci. Mediální rutiny nevznikají náhodně. 

Vzhledem k omezeným zdrojŧm, které má organizace, a neomezenému mnoţství 

nezpracovaného materiálu jsou rutiny praktickým řešením potřeb mediálních organizací 

a pracovníkŧ. Úkolem mediální organizace je dodat spotřebiteli produkt v určitém čase 
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a na určité místo. Mediální organizace proto mŧţe být popsána jako kaţdý jiný podnik, 

který hledá na trhu místo pro svŧj produkt. Mediální rutiny jsou úzce spjaty 

s organizací, která rutiny vytváří, aby zajistila efektivitu novinářské práce.
85

 

Rutiny se v jednotlivých typech médií samozřejmě liší. Tradiční média staví své 

rutiny podle toho, co si myslí, ţe publikum očekává. Sociální média a zpravodajské 

weby, které částečně sociální média vyuţívají, fungují na principu přímého zapojování 

svých čtenářŧ, posluchačŧ či divákŧ. Ti rozhodují například o tom, které zprávy 

dostanou přednost a objeví se na hlavní stránce.
86

 

Významné změny v redakčních rutinách pociťují zejména novináři v online 

médiích, protoţe jejich běţný pracovní den se od kolegŧ pracujících v tradičních 

médiích liší především uzávěrkou. Zatímco například v tisku je jedna pevná uzávěrka ve 

večerních hodinách, aby mohly noviny druhé ráno vyjít, v online verzi daného média 

funguje okamţitá uzávěrka (tzv. rolling deadline), protoţe téma musí být zpracováno 

v co nejkratším moţném čase. Na tomto příkladu lze jasně ilustrovat zvyšování nárokŧ 

na novináře z dŧvodu neustálého zrychlování. Právě kvŧli tlaku na čas a rychlé 

zpracování informací se od novináře očekává, ţe bude schopen zastat více 

specializovaných funkcí. Okamţitá uzávěrka mŧţe být také dŧvodem k poklesu kvality 

obsahu. Novináři nemají čas na ověřování informací, práci s rutinními zdroji a 

zpracování textŧ v klidu podle svých rutin a stereotypních postupŧ.
87

 

Vývojem prochází také rutiny, které usnadňují práci se zdroji. Ty určují, jak 

kontaktovat dŧvěryhodné zdroje, ověřovat informace získané od těchto zdrojŧ a jak je 

pouţít k vytvoření vyváţeného a objektivního mediálního výstupu. Online zdroje 

informací, mezi které patří i sociální média, mohou přinést změny do těchto rutinních 

postupŧ výběru informací a jejich ověřování. Novináři si většinou snaţí práci se 

sociálními médii zařadit do běţných rutin a přizpŧsobit ji existujícím profesním 

normám a procesŧm, a zároveň si také nastavují nové normy pro dynamická sociální 
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média.
88

 Stále však platí, ţe novináři se s nimi teprve začínají učit pracovat, a proto je 

nutné neustálé vzdělávání v internetové gramotnosti.
89

  

2.2.2. Vliv redakčních rutin na mediální obsahy 

Rutiny jsou zásadní v rozhodování o tom, která zpráva se dostane přes určitý 

kanál a která bude naopak odmítnuta. Ačkoliv je novinář individuální osobností, jeho 

rozhodování je ovlivněno osvojenými rutinami. Organizace vyvíjí rutiny jako zpŧsob 

dosaţení rŧzných kolektivních úkolŧ a cílŧ. Rutiny pomáhají vyplnit prázdná místa ve 

zpravodajství, vytvářet z událostí zprávy a dodrţovat termíny. Čas a dodrţování termínŧ 

hrály vţdy v ţurnalistice významnou roli a často také rozhodují o výběru zpráv. Pokud 

je novinář v časové tísni, pravděpodobně dá přednost jiţ zpracované informaci. Naopak 

pokud má dostatek času, mŧţe zjišťovat podrobnější informace, pátrat po dalších 

zdrojích a odpoutat se od daných rutin.
90

  

Mezi podstatné oblasti, které podléhají rutinám, patří shromaţďování informací 

a práce se zdroji. Bylo prokázáno, ţe novináři získávají informace přes předvídatelné 

kanály, protoţe tato činnost podléhá rutinám. Novináři často vyuţívají zprávy 

z oficiálních zdrojŧ, jako jsou tiskové zprávy, tiskové konference, uměle vytvořené 

akce, jako jsou ceremoniály a proslovy. Na druhou stranu jiţ méně pouţívají svŧj 

pŧvodní prŧzkum, vlastní rozhovory nebo pokrývají spontánní události, které 

nepodléhají rutinám. Spoléhání se na oficiální kanály a rutiny vede ke zpravodajství, 

které je ve výsledku ovládáno oficiálními zdroji.
91

 

To mění v posledních letech právě sociální média, která umoţňují novinářŧm 

získávat informace z dalších zdrojŧ a vytvářet si nové sítě kontaktŧ v on-line prostředí. 

Nejdŧleţitější změnu však internet a především sociální média zpŧsobila v jiné oblasti, 

která nepřímo ovlivnila také tradiční média. Lidé, podniky nebo instituce uţ se nemusí 

spoléhat na média jako tradiční kanály pro komunikaci a na to, ţe jejich informace 

projdou všemi branami v procesu gatekeepingu, aby se dostali k veřejnosti. Sociální 
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média navíc umoţňují distribuovat informace přesně v podobě, v jaké si to primární 

zdroje představují.
92

 

Média se snaţí získat pozornost svého publika především tím, ţe identifikuje 

jeho potřeby a následně je uspokojí. Ačkoliv se mediální organizace snaţí co nejvíce 

zjišťovat, kdo je jejich publikum a jaké jsou jeho potřeby, výzkumy zjišťují pouze 

obecné zájmy čtenářŧ, posluchačŧ či divákŧ, a nijak významně nepomáhají redaktorovi 

nebo editorovi při kaţdodenním rozhodování. Dostupnost dat se však díky sociálním 

médiím zvyšuje, protoţe umoţňují získávat okamţitou zpětnou vazbu, která nebyla 

dříve moţná.
93

 

2.3. Práce se zdroji 

Technologie ovlivňují také sběr informací a práci se zdroji. Internet se stal 

dŧleţitým nástrojem pro práci novináře a technické vymoţenosti, jako je počítač či 

mobilní telefon, umoţňují téměř všechnu práci vykonávat od stolu v redakci. Tento 

zpŧsob práce přináší nejen pohodlnější a rychlejší přístup k informacím, ale na druhou 

stranu také riziko, ţe novinář přijde o styk s realitou. Zprostředkovaný zpŧsob 

komunikace se zdroji navíc klade vyšší nároky na ověřování informací, které lze od 

stolu provést jen velmi obtíţně.
94

 

Ve spojitosti se zdroji a výběrem zpráv souvisí termín gatekeeping. Ten poprvé 

v souvislosti s médii pouţil David M. White na počátku padesátých let 20. století, kdyţ 

se ve svém výzkumu zaměřil na výběr událostí do zpravodajství. Pro pojmenování 

osoby, která je za tuto činnost zodpovědná, pouţil termín gatekeeper, jenţ se do češtiny 

překládá jako vrátný nebo dveřník, a pro samotný proces zvolil název gatekeeping. 

Vycházel z předpokladu, ţe novináři pracují s velkým mnoţstvím informací, které mají 

potenciál stát se zprávou, a rozhodují o tom, co se do zpravodajství dostane a co nikoliv. 

Tento výzkum byl svého druhu první, který se soustředil na fázi produkce zpráv místo 

konečného výstupu, a stal se inspirací pro mnoho dalších výzkumných projektŧ.
95
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Nejrozsáhlejší a nejkomplexnější studii věnovanou gatekeepingu zatím 

představila Pamela Shoemakerová, která se zaměřila na několik úrovní, v nichţ tento 

proces probíhá. První úroveň představuje individuální vliv jedince, druhá se soustředí na 

redakční rutiny, třetí bere v úvahu vliv mediální organizace, čtvrtá hledá vnější faktory 

mimo organizaci a pátá přisuzuje vliv ideologii.
96

 

Základním předpokladem gatekeepingu je, ţe zprávy jsou vytvářeny z informací 

o událostech, které prošly sérií bran a v prŧběhu procesu byly změněny. Gatekeeping 

začíná ve chvíli, kdy komunikační pracovník zformuluje informaci o události do zprávy. 

Tyto počáteční informace mohou pocházet z rŧzných zdrojŧ – od pracovníkŧ public 

relations, z oficiálních proslovŧ a událostí, které mají účelově přitáhnout pozornost 

médií, nebo z aktivní práce novinářŧ, kteří investigativně zjišťují informace.
97

  

Dnes novináři pracují s ještě větším mnoţstvím informací a nároky na ně 

v oblasti práce se zdroji se zvyšují. Také teorie gatekeepingu prošla změnami, které 

úzce souvisí s novými (digitálními) technologiemi a především sociálními médii. Bro 

a Wallberg pracují se třemi modely gatkeepingu (viz Schéma č. 2). První v podstatě 

vychází z pŧvodního konceptu, který je zaloţen na lineárním procesu přenosu 

informace. Média stále distribuují zprávy ke svým čtenářŧm, posluchačŧm či divákŧm, 

jednosměrně a pracovníci redakcí třídí a vybírají z informací, které jim dodávají 

„rozhodovatelé“ (instituce, organizace, autority, atd). Změnil se však faktor prostoru, 

který s nástupem digitálních platforem, nabyl neomezených rozměrŧ. S novými 

platformami je spojeno i velké mnoţství dat o publiku, coţ umoţňuje médiím 

uspokojovat potřeby publika, které konzumuje více obsahu na větším počtu platforem. 

Druhý model ustupuje od lineárního procesu a bere v úvahu, ţe gatekeeper 

v médiích mŧţe komunikovat a vzájemně se ovlivňovat se zdroji a publikem. Tento 

model je popisován jako nelineární proces komunikace, v jehoţ rámci se reportéři 

mohou spojit s autoritami i občany, kteří mohou být vyuţiti jako zdroje a současně také 

představují publikum. 

Třetí model osobu novináře jako gatekeepera naprosto vypouští, protoţe 

„rozhodovatelé“ mohou oslovit občany přímo bez nutnosti vyuţití tradičních médií jako 

prostředníka. Ta stále fungují a pokrývají zpravodajství, stále méně čtenářŧ, posluchačŧ 
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a divákŧ jim věnuje pozornost, protoţe oni sami mohou produkovat a distribuovat své 

vlastní obsahy.
98

 

Právě pod vlivem sociálních médií, přichází novináři a mediální organizace o 

výhradní moţnost distribuovat informace k široké veřejnosti. Zatímco v tradičních 

médiích se na několika úrovních vybírají informace, které se musí vejít do určitého 

prostoru, internet představuje pro zdroje a publikum prostor neomezený. Sociální média 

umoţňují přímou komunikaci mezi občany a autoritami v politických stranách, 

obchodních společnostech a organizacích, které vyuţívají svoje vlastní platformy. 

Instituce a organizace, ať uţ se jedná o fotbalový klub nebo vládu, jsou rozmachem 

digitálních technologií tlačeny přehodnotit svŧj přístup ke komunikaci a zvolit nové 

kanály, jako jsou například blogy a sociální sítě.
99

  

 

Schéma č. 2: Tři modely gatekeepingu
100

 

 

Zdroj: BRO, Peter a Filip WALLBERG. Gatekeeping in a Digital Era 
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2.3.1. Typy zdrojů informací 

Za zdroj lze povaţovat „všechny subjekty, které jsou kompetentní relevantní 

informaci novináři sdělit nebo z nichž ji může novináře získat“
101

. Pokud se novinář 

události, o níţ se zajímá, neúčastní, je odkázán na ostatní. Jeho zdrojem mohou být 

účastníci akce, svědci, experti na danou oblast nebo tiskoví mluvčí. Dalším zdrojem se 

mohou stát písemné dokumenty nebo audiovizuální záznamy. Významnou roli mezi 

zdroji si udrţují tiskové (zpravodajské) agentury, které mají dlouhou tradici a reagují na 

technologický pokrok, coţ platí i v případě internetu.
102

 

Novináři pracují v první fázi tvorby mediálního výstupu – hledání a 

shromaţďování informací – s tzv. zpravodajskou sítí. Ta předpokládá, ţe čtenář, 

posluchač či divák má zájem o specifická témata, události ve vybraných lokalitách a 

činnost určitých organizací. Z toho dŧvodu se novináři soustředí na zdroje, které jsou 

schopny pokrýt tyto zájmy publika.
103

 

Zdroje představují dŧleţitý vnější faktor, který pŧsobí na mediální produkci. 

Informace se mohou k redaktorovi dostat několika zpŧsoby. Sigal je rozdělil na tři 

druhy – rutinní, neformální a iniciované. Rutinní kanály představují veřejné záznamy 

a plánované události, jako jsou projevy, soudy nebo tiskové konference. Tyto události 

jsou pořádány naprosto záměrně, aby přilákaly zájem médií. Mezi neformální kanály 

patří zákulisní setkání, informace z jiných médií či zpravodajských organizací a úniky 

informací. Iniciované kanály má v rukou samotný novinář, který si informace aktivně 

zjišťuje, dělá rozhovory s lidmi a o problémech kriticky přemýšlí.
104

 

Tradiční zdroje, které představují zpravodajské agentury, tiskové zprávy 

(potaţmo pracovníci public relations) a rozhovory, doplňují dnes online zdroje. Internet 

umoţňuje vyhledávat informace na webových stránkách rŧzných institucí, kde novináři 

často najdou sekce určené přímo pro ně. Dále také umoţňuje přístupy do databází, které 

byly dříve dostupné jen obtíţně. Například mediální databáze, jako jsou Newton 

Mediasearch nebo Anopress, umoţňují rychlé vyhledání mediálních výstupŧ k tématu, 

který se novinář zrovna zabývá. Skutečnost, ţe nemusí vyhledávat články v archivech, 
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mu značně ušetří čas i práci.
105

 Samostatnou kapitolu online zdrojŧ představují sociální 

média, která se liší od webových stránek a databází svým interaktivním prostředím. 

2.3.2. Sociální média jako zdroj 

Jako primární zdroj slouţí sociální média především u tzv. soft news, zatímco u 

hard news stále převaţují tradiční zdroje informací. Jako nejoblíbenější se v tomto 

případě ukazuje Twitter.
106

 Ten novináři vyuţívají čtyřmi zpŧsoby. Twitter jim slouţí 

jako inspirace a mŧţe je nasměrovat k novým tématŧm a příběhŧm, dále jim pomáhá 

najít zdroje a informace, poskytuje jim citace a také mŧţe být uţitečný při ověřování 

informací vyuţitím kolektivního názoru uţivatelŧ této platformy.
107

 

Interaktivita sociálních médií paradoxně škodí interaktivitě mezi novinářem a 

jeho zdrojem. Ochuzuje ho o moţnost pokládat další otázky nebo náhodně objevit nový 

příběh. Pokud se novináři spoléhají výhradně na sociální média, přichází o osobní 

kontakt se svým zdrojem a pouze bez námahy převezmou informace ze sociálních 

médií.
108

 

Výzkumy ukazují, ţe také čeští novináři se sociálními médii pracují. Ještě v roce 

2012 však v novinářské práci převaţovaly staré kanály. Na druhou stranu vyuţití 

sociálních médií jako zdroje potvrdilo 75 % ţurnalistŧ. Jako nejoblíbenější nástroj 

z široké nabídky sociálních médií se ukázal Facebook, na kterém byly zaregistrovány tři 

čtvrtiny českých novinářŧ. Následovala profesní síť LinkedIn se čtvrtinou uţivatelŧ 

z řad novinářŧ a na třetím místě se umístil Twitter, na němţ bylo aktivní 14 % 

respondentŧ. Výzkum také prokázal, ţe novináři v tisku se sociálními médii téměř 

nepracují a z hlediska tematiky z nich nejvíce čerpali novináři zabývající se médii a 

kulturou.
109
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Sociální média mají jako kaţdý zdroj výhody i nevýhody. Jejich nepopiratelný 

přínos lze sledovat především v pokrývání tzv. breaking news. Ve chvíli, kdy dojde 

k teroristickému útoku nebo přírodní katastrofě, není vţdy moţné, aby byl novinář 

ihned na místě události a informoval o ní veřejnost. Sociální média umoţňují 

komukoliv, kdo je přímým svědkem, pořizovat záznamy a rychle je sdílet s ostatními. 

Dále jsou také zdrojem citací veřejně známých osobností – politikŧ, sportovcŧ, celebrit, 

atd. Navíc však umoţňují novinářŧm pohodlnější a rychleji kontaktovat běţné občany i 

osoby z těţko přístupných skupin populace. 

Mezi nevýhody patří velké mnoţství informací, které je náročné na zpracování. 

Kvalita těchto informací je navíc často nízká a klade vysoké nároky na ověřování 

pravdivosti. Ověřování je odjakţiva dŧleţitou součástí práce novináře, aby předcházel 

publikování chybných informací. V tradičních médiích se povaţuje ověření informací 

autorem za povinnost.
110

 Volně dostupné informace na internetu s sebou ale vţdy nesou 

zvýšené nároky na ověřování, protoţe u nich nelze automaticky předpokládat, ţe jsou 

pravdivé a prověřené, na rozdíl od informací pocházejících od profesionálních 

informačních sluţeb. Při práci s takovými informacemi, by měl být novinář obezřetný, 

protoţe informace zdarma jsou poskytovány s nějakým účelem. „Z tohoto důvodu je 

třeba důvěryhodnost, validitu a objektivnost informací na webu vždy vyhodnocovat ve 

vztahu k jejich původcům, tj. k autorovi nebo institucím, které tyto informace 

poskytují.“
111

  

 

2.4. Žurnalistická etika 

V ţurnalistice se s pojmem etika pojí „souhrn psaných i nepsaných zásad, 

kterými by se měla řídit práce žurnalisty na základě obecně sdílených hodnotových 

kritérií“
112

. Explicitní vyjádření zásad a pravidel poskytují etické kodexy, které 

přijímají profesní komory. Syndikát novinářŧ České republiky přijal vlastní Etický 

kodex novináře v roce 1998. 
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Pokud má být ţurnalistika brána jako profese, potřebuje svŧj etický kodex, který 

zaručuje dŧvěryhodnost novinářŧ.
113

 Hlavním dŧvodem, proč novináři potřebují etické 

vymezení, je jejich touha přinést zajímavý a pro čtenáře atraktivní článek. Kvŧli této 

snaze, jeţ je navíc podpořena nutností odevzdat svŧj text před uzávěrkou, jde mnohdy 

stranou například ověřování informací z více zdrojŧ nebo dŧvěryhodnost zdroje.
114

 

V souvislosti se zrychlováním komunikace a moţností publikovat informace na 

internetu se dokonce pojem uzávěrka stává nadbytečným. Vzhledem ke skutečnosti, ţe 

novinář mŧţe článek zveřejnit v podstatě kdykoliv a dostane se mu okamţité 

pozornosti, je tlak na dokončení práce mnohem vyšší, neţ býval u přípravy vydání 

novin či televizního vysílání. Právě čas v tomto případě sehrává dŧleţitou roli 

především v otázce ověřování informací. Často mohou mít novináři nutkání pouze 

okopírovat na webu získanou informaci a vloţit ji do připravovaného článku, přičemţ 

zapomínají na to, ţe by si nejprve měli její pravdivost ověřit.
115

 Falešné zprávy se rychle 

šíří po webu a ještě rychleji prostřednictvím sociálních médií, které mají širokou 

základnu uţivatelŧ. Tisk, rozhlas či televize patří do skupiny tradičních médií, která 

těmito falešnými zprávami nejsou jiţ příliš ohroţena. Většinou totiţ dojde k uveřejnění 

informace na internetových zpravodajských serverech a někdo ze čtenářŧ odhalí 

nepravdivost tvrzení a zpochybní ho. Odhalení je tedy poměrně rychlé, přesto se 

danému médiu prudce sníţí dŧvěryhodnost. Jako výhodná se v této situaci ukazuje 

moţnost rychle stáhnout zprávu z webu, coţ u tištěných novin nejde. 

2.4.1. Zdroje a etika 

Za jednu z nejpodstatnějších oblastí, která spadá do ţurnalistické etiky, lze 

povaţovat práci se zdroji. Před nástupem internetu a významným zrychlením toku 

informací potřebovali mít novináři svŧj vlastní okruh informátorŧ, který jim umoţňoval 

přinášet právě ty příběhy, jeţ chtěli čtenáři číst. Zatímco dříve řešili novináři především 

problematiku ochrany zdroje, dnes se vyskytují problémy odlišného druhu. Za výrazné 

téma novinářské etiky lze například povaţovat nezávislost novináře s rostoucím počtem 

pracovníkŧ v public relations, kteří vystupují jako časté zdroje v rámci mediální 
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produkce.
116

 S nástupem internetu vyvstala řada dalších etických problémŧ také 

v ţurnalistice. Nové typy médií vyţadují opětovné promyšlení otázek týkajících se 

vztahu mezi novináři, jejich publikem a zdroji. Interaktivita prostředí sociálních médií 

umoţňuje novinářŧm přiblíţit se svému publiku i zdrojŧm. Ti naopak mohou 

přidáváním dalších informací formovat články, dávat jim jinou podobu a přinést více 

moţností interpretace. Participace na tvorbě mediálních obsahŧ tím dostává nový 

rozměr a čtenář či divák získává nad obsahem a jeho podobou určitou moc. Internet také 

poskytuje novináři širší síť zdrojŧ a umoţňuje mu kontaktovat jedince ze skupin 

obyvatelstva, u kterých by to bez připojení k síti nebylo moţné například kvŧli sloţité 

dostupnosti z hlediska vzdálenosti nebo nedostatku informací. Novináři také čím dál 

častěji vyhledávají informace a fotografie prostřednictvím sociálních sítí. Tento zpŧsob 

je jednoduchý především z toho dŧvodu, ţe lidé jsou v tomto prostředí schopni odhalit 

soukromé informace. Novináři sami by však měli mít na paměti, ţe aktivitou na 

sociálních sítích se také stávají pomyslným terčem osob, které stejně jako oni 

vyhledávají informace o druhých. Z tohoto dŧvodu se doporučuje nastavovat na 

Facebooku nejvyšší míru soukromí a nepouţívat tuto sociální síť jako pracovní 

nástroj.
117

 

Další problémy se objevují se zdokonalováním a vývojem nových platforem 

sociálních médií, kde si mŧţe zaloţit profil kdokoliv s mizivou šancí na ověření 

identity. Mnohem častěji v tomto případě novináři hledají odpovědi na otázku, kdo je 

vŧbec jejich zdroj a jak ověřit jeho identitu. V tu chvíli přichází na řadu rozhodnutí, zda 

informaci zveřejnit i bez ověření zdroje či nikoliv.  

2.4.2. Etický kodex novináře 

Český Etický kodex novináře je celkově rozdělen do tří částí. První se věnuje 

právu občanŧ na včasné, pravdivé a nezkreslené informace, druhá zdŧrazňuje 

poţadavky na profesionalitu v ţurnalistice a třetí se soustředí na skutečnost, ţe 

dŧvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií. V první a třetí části se 

vyskytují dŧleţitá pravidla k práci s informacemi a zdroji. „Novinář je povinen 

zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je 
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doprovodit nezbytnými výhradami a nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za 

ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat.“
 118

  

Novinář je také povinen řídit se poţadavky ze třetí části: „nic neomlouvá 

nepřesnost nebo neprověření informace, každá uveřejněná informace, která se ukáže 

jako nepřesná, musí být neprodleně opravena; jestliže si zdroj informací přeje zůstat 

utajen, novinář je povinen zachovávat profesionální tajemství, i kdyby mu z toho měly 

vzniknout potíže; respektovat soukromí osob, zejména dětí a osob, které nejsou schopny 

pochopit následky svých výpovědí.“
119

 

Navzdory změnám a dynamickému vývoji ţurnalistiky Syndikát novinářŧ ČR 

neaktualizoval Etický kodex novináře od jeho vzniku v roce 1998. Nejedná se o 

závaznou normu, a proto na ni nejsou kladeny vysoké nároky z hlediska přizpŧsobování 

aktuální situaci. Chybějící etické rámce pro chování v rámci sociálních médií a jejich 

pouţívání od Syndikátu novinářŧ, redakce částečně nahrazují etickými kodexy přímo 

pro své zaměstnance. Například Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA 

zmiňuje sociální média (především sociální sítě) ve třech bodech, které se však týkají 

výhradně pŧsobení samotných novinářŧ v tomto prostředí. Vystupování novinářŧ nesmí 

podle kodexu poškozovat zaměstnavatele a samotné médium, ať uţ při osobním 

kontaktu či na sociálních sítích. Novináři také neposkytují jejich prostřednictvím 

informace o práci redakce a citlivé informace, které jsou součástí obchodní politiky.
120

  

V zahraničí lze snahy o zakotvení sociálních médií a obecně internetu do 

etických pokynŧ sledovat jiţ pár let. Například Kanadská asociace ţurnalistŧ (The 

Canadian Association of Journalists) ve svých etických pokynech z roku 2011 věnuje 

celou poslední část digitálním médiím a jejich specifickým problémŧm. Hned na 

začátek však upozorňuje, ţe etická praxe se nemění s médiem. Nezáleţí tedy na tom, 

kde jsou články publikovány, vţdy by novinář měl dodrţovat stejné principy, které platí 

jiţ pro tradiční média. Kanadská asociace dále doporučuje novinářŧm, aby veškeré 

informace, jeţ zamýšlejí pouţít, velmi opatrně zvaţovali včetně těch, které jsou šířeny 

prostřednictvím blogŧ nebo jiných sociálních médií. Další doporučení se týká práce 

s videem a fotografiemi uveřejněnými online, před jejichţ vyuţitím by měl novinář 
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získat povolení od pŧvodního zdroje a také jmenovat autora materiálu. Fotografie 

a videa by se navíc měla vyuţívat pouze v zájmu veřejném, nikoliv voyeurském. 

Kanadská asociace také podporuje novináře k pouţívání sociálních sítí k získávání 

kontaktŧ, které jsou zásadní pro novinářskou práci. Na druhou stranu varuje: „Nicméně, 

máme stále na paměti, že jakákoliv informace získaná online musí být potvrzena, 

ověřena a zdroj řádně uveden.“
121
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3. Metodologie výzkumu 

Vliv sociálních médií na práci novináře byl v předchozích případech zkoumán 

především kvantitativními metodami, ať uţ na úrovni kvantitativní obsahové analýzy 

nebo pomocí dotazníkŧ distribuovaných mezi novináře. Pro kvantitativní výzkum je 

charakteristická vysoká míra standardizace, vyuţívání statistických metod a údajŧ. 

Tento typ výzkumu se vyuţívá pro zobecňování a generalizaci zkoumaných aspektŧ. 

Protoţe se v českém prostředí jedná o poměrně nové a neprozkoumané téma, pro 

zodpovězení výzkumných otázek v této diplomové práci byl zvolen výzkum 

kvalitativní. Ten nepodléhá standardizaci a jeho hlavní výhodou je, ţe výzkumník mŧţe 

jít více do hloubky a získat nové informace především právě v oblastech, které ještě 

nebyly blíţe prozkoumány.
 122

 

3.1. Výzkumná metoda 

Výzkum v této práci probíhá na úrovni mediální produkce a zaměřuje se na 

samotné novináře a mediální rutiny. V případě zkoumání postupŧ produkce mediálních 

sdělení se často vyuţívají etnografické metody, mezi které se řadí například zúčastněné 

pozorování nebo hloubkové rozhovory.
123

 

„Rozhovor je nejčastěji používanou metodou sběru dat v kvalitativním výzkumu. 

Používá se pro něj označení hloubkový rozhovor (in-depth interview), který lze 

definovat jako nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla 

jedním badatelem pomocí několika otevřených otázek.“
124

 Hloubkové rozhovory slouţí 

k prozkoumání určité sociální skupiny s cílem pochopit její jednání. Prostřednictvím 

otevřených otázek výzkumník snáze pochopí pohled členŧ skupiny na zkoumanou 

problematiku, protoţe není omezen uzavřenými otázkami jako například dotazník. 

V tomto konkrétním případě skupinu představují novináři pracující v redakcích denního 

tisku. 

Hloubkový rozhovor se rozděluje na dva typy – polostrukturovaný, který 

vychází z připravených témat a otázek, a nestrukturovaný, který se také nazývá 

narativní a často vychází pouze z jedné úvodní otázky a dále navazuje na informace 

poskytnuté dotazovaným. 
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Polostrukturované rozhovory se označují také jako semistrukturované, řízené 

nebo rozhovory s návodem. Podrobná příprava soupisu otázek nebrání tomu, aby byly 

v prŧběhu rozhovoru doplněny další nebo upraveny podle uváţení tazatele. Otázky 

v rozhovoru se proto rozdělují na primární, které jsou předem připravené, a sekundární 

neboli sondáţní, které vznikají aţ v prŧběhu rozhovoru. Polostrukturovaný rozhovor je 

vhodnou formou pro získávání dat, protoţe kombinuje prvky standardizované 

a nestandardizované formy dotazování.
125

 

Hloubkový rozhovor na rozdíl od dotazníkŧ podléhá menší standardizaci 

a nechává respondentŧm více prostoru pro vyjádření. Hlavní výhodu představuje 

moţnost zjištění informací, které výzkumníka při formulaci otázek nenapadnou a tím 

pádem je do dotazování nezařadí.
126

 Tato práce vyuţívá polostrukturovaný rozhovor, 

protoţe se zabývá více tématy (redakční rutiny, práce se zdroji, etika), které vyţadují 

rozdělení do více tematických okruhŧ. 

Příprava na rozhovor probíhá nejprve studiem teoretických podkladŧ, následuje 

tvorba schématu základních témat vycházejících z výzkumných otázek a ke kaţdému 

tématu návrh několika otázek. „Rozhovor je do určité míry strukturovaná konverzace, 

kterou badatel řídí pomocí hlavních, navazujících a pátracích otázek.“
 127

 Při tvorbě 

schématu a otázek u polostrukturovaného rozhovoru se doporučuje postupovat podle 

tzv. pyramidového modelu. „Základní výzkumná otázka je nejprve rozložena na 

specifické výzkumné otázky a tyto specifické otázky jsou potom dále rozloženy do otázek 

tazatelských.“
 128

 Mezi specifickými a tazatelskými otázkami se přechází z odborného 

do běţného hovorového jazyka. 

Rozhovor zpravidla začíná představením projektu a podpisem informovaného 

souhlasu. Po představení následují úvodní otázky pro navození spontánního vyprávění. 

Dŧleţitými znaky úvodních otázek jsou jednoduchost a empatie. Nejdŧleţitější část 

rozhovoru z hlediska výzkumu tvoří hlavní otázky. Tyto otázky mají za úkol přimět 

dotazovaného, aby se rozpovídal o daných tématech. Nejedná se však o výzkumné 

otázky, protoţe ty mají příliš abstraktní a široký charakter. Hlavní otázky jsou kladeny 
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v běţné řeči, aby byly pro respondenta dostatečně srozumitelné. Tyto otázky si 

výzkumník předem připraví na základě studia problému z dostupné literatury, či 

z předchozích rozhovorŧ, pozorování nebo jiných výzkumŧ. Otázky nesmí přímo 

navádět k odpovědím a musí pokrývat zájem výzkumu. Cílem hlavních otázek je přimět 

dotazovaného, aby se rozpovídal o svých zkušenostech, záţitcích, dojmech 

a názorech.
129

 

Během kvalitativního rozhovoru mŧţe výzkumník narazit na aspekty, s nimiţ 

pŧvodně nepočítal, ale z hlediska výzkumného problému se jeví jako dŧleţité, a proto 

musí formulovat otázky na místě přímo během rozhovoru.
130

 Tyto otázky se nazývají 

navazující a dodávají rozhovoru hloubku a detaily, které mohou přinést jedinečná 

zjištění. Vhodná je také příprava dynamických otázek, které udrţí interakci mezi 

výzkumníkem a respondentem během rozhovoru. Pokud se rozhovor dostane do příliš 

vypjaté a emocionální roviny, dynamické otázky mohou pomoci odlehčit téma či 

v opačném případě stimulovat dotazovaného ve vyprávění.
 131

  

3.2. Zkoumaný vzorek 

Výběr vzorku pro kvalitativní výzkum nereprezentuje určitou populaci (jako 

u kvantitativního výzkumu), ale určitý problém. Z toho dŧvodu není vybírán náhodně, 

ale teoreticky. To znamená, ţe respondenti jsou vybíráni záměrně podle toho, jak jsou 

definovány výzkumné otázky. Dále se pro jejich výběr vyuţívá tzv. graduální 

konstrukce vzorku. „To znamená, že vzorek není vytvořen v jednom momentě, nýbrž 

v souladu s cirkulární logikou v průběhu sběru dat a jejich analýzy stále rozšiřován 

a redefinován. Výzkumník se znovu a znovu ptá, jaká další skupina případů by mohla 

vzhledem k jeho problému přinést nějaké nové informace. Vzorkování je ukončeno, 

jakmile je dosaženo teoretické nasycenosti, což znamená, že nově zahrnuté případy již 

nepřinášejí žádné nové a nepředpokládané informace.“
132

 

Vzorek však bývá často předem determinován z hlediska nějaké struktury. 

V tomto případě strukturní klíč zahrnuje délku praxe, pozici novináře v redakci 

(redaktor nebo editor) a zaměření (rubriku, pro kterou novinář nejčastěji píše). V praxi 
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tedy došlo ke kombinaci graduálního sestavování vzorku s předem definovaným 

strukturním klíčem. Pro získání dalších respondentŧ byla pouţita metoda sněhové koule. 

Respondenti sami na konci rozhovorŧ poskytovali kontakty na další novináře, kteří by 

mohli mít zájem zúčastnit se výzkumu. 

Pro tento výzkum byli zvoleni novináři z českého denního tisku. Hlavním 

poţadavkem bylo oslovení širokého spektra novinářŧ, aby byly pokryty rŧzné oblasti 

zpravodajství. Roli hrála také délka praxe a s ní v dŧsledku i věk a vykonávaná pozice. 

V redakcích funguje princip seniority, coţ v dŧsledku znamená, ţe čím delší praxe, tím 

vyšší pozici novinář v redakci zastává. Na základě těchto kritérií byli novináři postupně 

oslovováni. Kontaktování probíhalo nejprve formou e-mailu s ţádostí o spolupráci na 

výzkumu (viz Příloha č. 2) a následně telefonicky. Tento zpŧsob se však neprojevil jako 

příliš efektivní. Pro další získávání respondentŧ bylo zvoleno kontaktování 

prostřednictvím sociální sítě Facebook, kterou novináři často pouţívají, a dále také jiţ 

zmíněná metoda sněhové koule, kdy samotní novináři poskytovali kontakty na své 

kolegy z oboru. 

Přesto se ukázalo, ţe se jedná o poměrně uzavřenou a malou skupinu lidí, k níţ 

není jednoduché získat přístup. Problémem nebylo získávání kontaktŧ, ale především 

neochota novinářŧ spolupracovat na výzkumu. Z tohoto dŧvodu se nepodařilo sehnat 

novináře z bulvárního tisku, kteří by dodali výzkumné části další rozměr, jenţ v tomto 

případě chybí. Nepodařilo se sehnat také nikoho z deníku Sport, ale sportovní 

zpravodajství bylo pokryto rozhovorem se sportovním redaktorem jiného deníku. 

Zastoupeny byly deníky – Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta 

DNES a Právo. Tyto placené deníky doplnil navíc respondent ze zdarma 

distribuovaného deníku Metro. Celkem byly uskutečněny rozhovory se sedmi novináři, 

kteří se věnují rŧzným oblastem – domácí zpravodajství, zahraniční zpravodajství, 

politika, ekonomika, sport, ţivotní styl, cestování. Novináři byli postupně vybíráni také 

na základě délky praxe. Nejkratší praxe respondenta byla 1,5 roku, nejdelší 23 let. Od 

délky praxe se odvíjela také pozice novináře v redakci. Novinář s nejdelší praxí zastával 

pozici šéfredaktora politického zpravodajství a názorŧ, naopak novináři s praxí kratší 

neţ 8 let pracovali jako redaktoři. Respondent s třináctiletými zkušenostmi 

v ţurnalistice si například vyzkoušel roli editora, ale kvŧli nedostatku času na vlastní 

tvorbu, se vrátil k psaní a redaktorské práci  (viz Tabulka č. 1). 

Pro novináře i jejich deníky byly pouţity pseudonymy, aby byla chráněna jejich 

anonymita. Pro vyhodnocení výzkumu není povaţováno za nutné pouţívat pravá jména 
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médií, protoţe není hlavním cílem provádět komparaci procesŧ v jednotlivých 

redakcích, ale jde o získané informace jako celek bez ohledu na médium. 

 

Tabulka č. 1: Profily novinářů - respondentů 

Adam z deníku A 

Pracuje 1 rok a 5 měsícŧ jako redaktor. Píše domácí a 

zahraniční reportáţe se zaměřením na volnočasové aktivity – 

kulturu, cestování, umění. Zkušenosti sbíral také v sekci Praha 

– Střední Čechy stejného deníku. 

Barbora z deníku B 
Pracuje jako novinářka 7 let, nyní zastává pozici redaktorky 

s regionálním zaměřením na Prahu.  

Cyril z deníku C 

Jako novinář pracuje 13 let. V tuto chvíli zastává pozici 

s názvem šéfreportér a vykonává běţnou novinářskou práci. 

Dlouhodobě vedl domácí oddělení, ale kvŧli únavě a touze 

vrátit se zpátky ke psaní, tuto pozici opustil. Věnuje se politice 

a ekonomice, částečně korupci a soudními spory vedenými 

proti České republice.  

David z deníku C 
Pracuje jako sportovní novinář 5 let, specializuje se především 

na hokej. 

Eva z deníku D 

Jako novinářka pracuje 7 let. Momentálně se věnuje 

především ekonomice, ale hledá si uţší zaměření. Dříve psala 

o tématech vzdělávání a společenské odpovědnosti, ale chtěla 

se věnovat zpravodajství, v němţ pracuje nyní.  

František z deníku D 

Jako novinář pracuje 23 let. V současnosti zastává pozici 

šéfredaktora politického zpravodajství a názorŧ. Přesto se 

někdy aţ pětkrát týdně dostane k psaní. Nejčastěji se věnuje 

politice, píše názorové články a zajímají ho fotbal a ragby. 

Gustav z deníku E 

Pracuje jako novinář 8 let a je věrný jedné redakci. Nyní 

zastává funkci vedoucího ekonomické rubriky. Tematicky se 

věnuje nejen byznysu, ale také médiím. 

Zdroj: Autorka na základě dat z rozhovorŧ 
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3.3. Výzkumné otázky 

Polostrukturovaný rozhovor je vhodný pro zkoumání většího mnoţství témat. 

Pro tento výzkum byla zvolena čtyři hlavní témata – dovednosti novináře (ve spojitosti 

s technologiemi a sociálními médii), redakční rutiny, práce se zdroji a etika. 

Otázky byly tvořeny podle tzv. pyramidového modelu. Vrchol pyramidy tvoří 

obecný výzkumný problém, který je dále rozloţen do několika teoretických otázek, 

které by měl respondent pomoci zodpovědět. Tyto otázky však výzkumník 

dotazovanému nepokládá, protoţe se předpokládá, ţe potřebují přeformulovat 

z odborného jazyka do běţné řeči. Tím dojde k vytvoření tazatelských otázek, které jsou 

přímo kladeny respondentovi při rozhovoru.
133

 

Výzkumný problém v této diplomové práci reprezentuje otázka: 

Jaký je vliv sociálních médií na práci novináře?  

Široké téma bylo rozděleno do výzkumných otázek, které reprezentují oblasti, na 

něţ se ve spojitosti se sociálními médii zaměřila teoretická část. Tato práce hledá 

odpovědi na čtyři výzkumné otázky: 

 Jaké technické pomůcky a sociální média novináři vyuţívají pro svou práci?  

 Jak se změnila redakční praxe pod vlivem sociálních médií? 

 Proč a jakým způsobem novináři vyuţívají sociální média jako zdroj? 

 Jak se změnily etické rámce ţurnalistiky pod vlivem sociálních médií? 

Podle pyramidového modelu byly na základě těchto výzkumných otázek 

formulovány specifické teoretické otázky. 

 Jsou na novináře kladeny vysoké nároky z hlediska zvládnutí technologií? 

 Je pro práci novináře nutná znalost specifik Webu 2.0 a jeho platforem? 

 Je multiskilling běţným poţadavkem na novináře? 

 Jak ovlivňují dostupné technologie a redakční rutiny proces tvorby článku? 

 Existují redakční pravidla pro pouţívání sociálních médií? Mají závaznou 

formu nebo fungují pouze jako doporučení? 

 Jaké zdroje novináři vyuţívají při tvorbě článku? V jaké fázi tvorby článku 

jsou vyuţívána sociální média? 

 Jaké postupy volí novináři při ověřování informací? 
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Tabuka č. 2: Témata a otázky rozhovoru pro novináře 

ÚVODNÍ OTÁZKY  

 Jak dlouho pracujete jako novinář? 

Jakou pozici v redakci zastáváte? 

Jakým tématŧm se nejčastěji věnujete? 

HLAVNÍ OTÁZKY  

DOVEDNOSTI NOVINÁŘE 

 

Jaké dovednosti potřebujete jako novinář? 

Jaké technické pomŧcky při práci pouţíváte? 

(počítač, mobil, tablet, diktafon, fotoaparát, atd.) 

Pouţíváte při práci sociální média? Která sociální 

média pouţíváte a kolik času na nich při práci 

strávíte? 

REDAKČNÍ RUTINY 

 

Jak vypadá váš běţný pracovní den? 

Vybíráte si vlastní témata nebo jsou vám přidělena? 

Jak postupujete při psaní článku? 

Máte v redakci nějaká pravidla pro pouţívání 

sociálních médií? Jsou psaná a závazná nebo jsou to 

pouze doporučení? 

ZDROJE 

 

Kde hledáte inspiraci a informace pro články? 

Jaké zdroje při psaní článkŧ pouţíváte? 

Pouţíváte přímo sociální média jako zdroj? 

Vyuţíváte sociální média pro kontaktování osob, 

které mohou být zdrojem? 

Jaké výhody mají sociální média oproti tradičním 

zdrojŧm? Jaké problémy plynou z vyuţívání 

sociálních médií jako zdroje? 

ETIKA 

Jste členem Syndikátu novinářŧ? Co z toho pro Vás 

vyplývá? 

Jak si ověřujete získané informace? 

Liší se nějak ověřování informací získaných 

z tradičních zdrojŧ od ověřování informací ze 

sociálních médií?  
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Ještě před začátkem rozhovoru respondenti dostali k podpisu informovaný 

souhlas s účastí na výzkumu a byli obeznámeni s tím, ţe je nahráván a záznamy budou 

dále vyuţity (viz Příloha č. 3). Poté jsem je seznámila s tématem diplomové práce 

a s okruhy otázek. Samotný rozhovor jsem začala neformálními otázkami a úvodními 

otázkami, které se týkaly novinářské praxe a zkušeností obecně. Následně jsem vţdy 

představila samostatné tematické okruhy a nechala respondenty volně mluvit. Jednotlivé 

otázky v samostatných tematických okruzích postupovaly od obecného ke konkrétnímu, 

kde konkrétní představuje zapojení sociálních médií (viz Tabulka č. 2). Samotné otázky 

jsem však vyuţila pouze v případě, ţe na ně respondent jiţ sám v prŧběhu svého 

vyprávění neodpověděl. Slouţily především k usměrňování rozhovoru k hlavnímu 

tématu – sociálním médiím. Tento postup se mi jevil jako vhodnější neţ postupné 

pokládání otázek, které je typické spíše pro dotazníkové šetření. 

Délka rozhovoru se často lišila. Nejkratší rozhovor trval 30 minut, nejdelší více 

neţ hodinu. Prŧměrná délka se tedy pohybovala okolo 40 minut. Na druhou stranu se 

čas neprojevil jako rozhodující faktor pro kvalitu  získaných informací. Novináři s delší 

praxí mluvili většinou rychleji, méně přemýšleli a uměli zformulovat své myšlenky 

a názory rychleji  a výstiţněji neţ jejich mladší kolegové.  

3.4. Vyhodnocení – postup a kódování 

Všechny rozhovory byly následně přepsány, coţ představovalo mnoho hodin 

práce. Pro následnou analýzu byl však přepis stěţejní. Většina rozhovorŧ obsahovala 

koncentrované mnoţství relevantních informací k tématu, proto jsem zvolila doslovný 

přepis. Následně jsem text upravila do spisovné verze, protoţe respondenti při 

rozhovorech často pouţívali hovorovou češtinu a místy také vulgarity, které se do 

odborného textu nehodí. Pro výsledky práce nebyla jazyková podoba nijak významná, 

a spisovná čeština pomohla k udrţení celkové konzistence textu. 

Po přepisu následovalo první čtení materiálu jako celku pro získání základního 

přehledu. Poté jsem se zaměřila na rozhovory jednotlivě a sepsala si výrazná témata, 

která se v nich objevila. Pro daná témata jsem si určila barvy a při dalším čtení jsem je 

barevně vyznačovala, pokud se v textu objevila. Následně jsem témata roztřídila do 

kategorií a ujistila se, ţe pokrývají všechny přepisy a vzájemně se nepřekrývají.
134
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Pro analýzu získaných dat byly zvoleny dva typy kódování, které se vyuţívají 

v rámci zakotvené teorie – otevřené a axiální. Zakotvená teorie se často vyuţívá ke 

sledování sociálních procesŧ a v případě, ţe zkoumaný jev není ještě výrazně 

zpracovaný.
135

 Rozhovory se ve své podstatě zaměřovaly na jednání novinářŧ a procesy 

v redakcích denního tisku, kde vliv sociálních médiích ještě zkoumán nebyl. Z tohoto 

dŧvodu se zakotvená teorie jeví jako vhodná metoda pro vyhodnocení výsledkŧ tohoto 

výzkumu. Formulování nové teorie je však pro tuto práci příliš ambiciózním cílem. 

Výsledkem by měl být podklad pro další výzkumy v redakcích, například pro 

rozsáhlejší kvantitativní dotazníkové šetření mezi novináři v českém denním tisku. 

Otevřené kódování probíhá při prvním kontaktu s daty. Z přepisŧ rozhovorŧ 

jsem vybrala podstatné jevy, které jsem následně pojmenovala. V této fázi se jedná 

především o hrubé třídění dat a hledání hlavních charakteristik daných jevŧ.
136

 Jako 

pojmy často slouţila totoţná slova, která pouţívali jednotliví respondenti. Následně 

proběhla kategorizace pojmŧ do skupin. Druhý stupeň představuje axiální kódování, 

jehoţ úkolem je propojení kategorií a určení vazeb mezi nimi.
 137

  Pro zjednodušení 

jsem kategorie popsala a upřesnila si jejich vlastnosti.  
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4. Výsledky výzkumu a diskuze 

Analytická část práce se věnuje zpracování výsledkŧ výzkumu. Hlavním cílem 

této kapitoly je odpovědět na výzkumné otázky. Závěrečná diskuze se zaměří na 

potenciální zdroje chyb a nepřesností, srovnání výsledkŧ s jinými studiemi v této oblasti 

a návrhy dalších moţností výzkumu fenoménu vlivu sociálních médií na novinářskou 

práci. 

Samotný rozhovor byl strukturován do čtyř hlavních oblastí – dovednosti 

novináře, především ve spojitosti s technologiemi a sociálními médii, redakční rutiny, 

práce se zdroji a novinářská etika. V prŧběhu všech rozhovorŧ se témata prolínala 

a vyvinuly se z nich kategorie, které poslouţí také pro strukturování výsledkŧ výzkumu. 

 

4.1. Interpretace rozhovorů a rozdělení do kategorií  

Všichni novináři v rozhovorech potvrdili, ţe se sociálními médii pracují 

a pouţívají je kaţdý den. Ačkoliv všichni respondenti primárně píší do denního tisku, 

kontaktu s online prostředím se nevyhnou. Je obtíţné říci, jestli dnes vŧbec ještě 

existuje novinář, který se věnuje psaní výhradně pro tisk, protoţe většina deníkŧ 

provozuje na webu své online verze. Na internetu se novináři pohybují nejen jako 

hledači informací, ale také jako veřejné osoby, které přichází do kontaktu s publikem 

a svými zdroji.  

Otázky rozhovorŧ směřovaly k sociálním médiím obecně, a pokrývaly i jiné 

platformy neţ sociální sítě. Navzdory tomu je novináři nepokládali za příliš významné 

a vţdy hovořili především o sociální síti Facebook a mikroblogovací platformě Twitter. 

Tyto dvě platformy sociálních médií se projevily jako stěţejní nástroje novinářské 

práce. 
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Schéma č. 3 zobrazuje hlavní kategorie, které z rozhovorŧ vyplynuly. Ukázalo 

se, ţe sociální média fungují jako platforma pro komunikaci novináře ve dvou směrech. 

V prvním případě mu slouţí jako místo pro sebeprezentaci a propagaci vlastních článkŧ. 

Výrazněji však ovlivňují jeho pracovní rutiny tím, ţe zde hledá informace a sociální 

média jsou jeho běţným zdrojem. Citace přímo z tohoto prostředí však nejsou jediným 

projevem práce novináře se sociálními médii. Na Facebooku si novináři vytváří novou 

síť zdrojŧ, s nimiţ tam přímo komunikují, coţ znamená, ţe sociální síť začíná částečně 

nahrazovat e-mailovou komunikaci. Twitter slouţí především jako inspirace a novináři 

se na něj obracejí při vyhledávání nových témat. Pokud však Twitter nebo Facebook 

fungují jako zdroj, z něhoţ je přímo citováno, často se v této souvislosti diskutuje 

dŧvěryhodnost informací. Přístupy k ověřování informací jsou u novinářŧ odlišné. Jako 

společný prvek se však ve většině rozhovorŧ objevil zdravý rozum. Podle respondentŧ 

se totiţ chování novináře a základní principy ţurnalistiky pod vlivem sociálních médií 

nemění.  

Schéma č. 3: Analýza rozhovorů – kategorie a pojmy 

 

Zdroj: Autorka na základě dat získaných z kvalitativního významu 
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4.1.1. Sociální média jako zdroj komentářů, nových témat a agendy 

Sociální média, a především sociální sítě, jsou ideálním místem pro vyjadřování 

názorŧ na aktuální dění. Toho vyuţívají veřejně známé osoby, ať uţ se jedná o politiky 

či třeba sportovce. Novináři přiznávají, ţe jim to ulehčuje práci, protoţe v minulosti 

bylo běţné shánět si vyjádření telefonicky či e-mailem. Tento zpŧsob je rychlejší, 

pohodlnější a šetří čas. 

S tím souhlasí Cyril z deníku C, který popisuje i konkrétní situaci: „Sociální 

média často zjednodušují novinářům práci. Nemusíte kolikrát obvolávat tolik lidí, 

protože když se podíváte na jejich profily na Facebooku, zjistíte, že jich spoustu danou 

situaci okomentovalo. Takže z toho je jednodušší si poskládat obrázek o tom, co si kdo 

myslí. Úplně klidně to pak odcitujete do článku. Právě komentáře z Facebooku nebo 

Twitteru se používají do citací často. Pokud například přijde rozhodnutí ze Summitu 

EU, na ověřených Twitterech evropských politiků se automaticky objeví různé 

komentáře. Takže místo toho, abyste je všechny obvolala, tak si pomůžete právě tím, že 

řada z nich vyjádří svůj názor prostřednictvím sociálních sítí.“ 

 

Tato vyjádření  částečně začínají nahrazovat tiskové zprávy. Ty jsou typickým 

formálním komunikačním nástrojem mezi institucemi a médii a většinou obsahují 

citace, které novináři mohou pouţít do článkŧ. Sociální sítě se vyznačují méně 

formálním prostředím, které poskytuje prostor především pro kratší vyjádření. A právě 

komentáře k událostem, které jsou aktuální a rychle dostupné, si najdou cestu k novináři 

snadněji neţ přes zdlouhavý formální proces. 

Na změny v práci s komentáři a citáty upozorňuje například František z deníku 

D: „Citování ze sociálních sítí je běžné. Politici už se je naučili používat jako místo, kde 

se k různým věcem vyjadřují a může to být zdroj informací. Ti lidé sami ví, že když se to 

jejich vyjádření dostane na Twitter nebo na Facebook, dostane se to i tam, kam má. 

Nahrazuje to tiskové zprávy a ti chytřejší to ví.“ 

 

Na druhou stranu zde existují rizika v podobě nepravdivých informací či 

falešných účtŧ, kterým se blíţe věnuje jedna z následujících kapitol. Ačkoliv tedy 

citování ze sociálních sítí probíhá běţně, tradiční kontaktování zdroje pomocí telefonu 

hraje stále dŧleţitou roli v novinářské práci. 
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To potvrzuje Gustav z deníku E: „Ze sociálních sítí se cituje běžně. Twitter je 

v tomto ohledu dneska běžně používaný. Ale pokud vám to ten člověk zopakuje do 

telefonu, je jeho citace neporovnatelně jistější, serióznější a navíc relevantnější pro ten 

příběh.“  

 

Podstatným znakem je právě propojování tradičních metod práce s novými 

zdroji informací. Veřejné profily na sociálních sítích poskytují novináři moţnost lépe se 

připravit na rozhovory. Zatímco dříve byl odkázán především na informace, které uţ 

daná osoba do médií řekla, dnes je moţné z veřejného prostoru sociálních médií zjistit 

něco nového. V kombinaci s následným rozhovorem, kdy mŧţe novinář s informací 

dále pracovat, je moţné tvořit originální články s novými poznatky. 

Přesně tímto zpŧsobem popisuje svoji přípravu na rozhovory Adam z deníku A: 

„Sociální sítě bych směroval spíš do sféry hledání témat, o kterých potom můžeš psát. 

Když se třeba připravuju na rozhovor, tak se podívám na profil toho člověka a zjistím, 

co tam o sobě píše. Většinou tam najdu informace, které v oficiálních rozhovorech ten 

člověk neřekne. A pak se ho na to zeptám při osobním rozhovoru. V tomhle směru je to 

zajímavé, protože tam najdeš názory, které ti lidé neprezentují nikde jinde.“ 

 

Základní dovedností novináře je vyhledávání zajímavých témat. Ta většinou 

přichází se zajímavými lidmi, které mŧţe novinář potkat na akcích, o nichţ se dozví 

třeba na Facebooku. Tento zpŧsob práce je opět ukázkou propojení sociálních médií 

s tradičními metodami novinářské práce. Potvrzuje to například Adam z deníku A: 

„Prostřednictvím Facebooku se často dozvím o události, na kterou pak jdu. Většinou se 

mi stane, že tam poznám zajímavé lidi, se kterými se bavím a potom o nich třeba napíšu 

článek.“ 

 Události na Facebooku jsou uţitečným zdrojem k hledání témat, pokud se 

novinář zabývá regionálním zpravodajstvím, cestováním nebo kulturou jako například 

Barbora z deníku B: „Facebook je hodně o událostech. Často mi chodí pozvánky na 

zajímavé akce, nebo si jich všimnu sama. O některých určitě stojí za to čtenářům 

napsat. Na stránce události najdete většinou všechny důležité informace a já jako 

novinářka funguju jako filtr a vybírám, na co lidi upozorním.“ 
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Dvakrát se při rozhovorech objevilo téma vlivu sociálních médií na agendu těch 

tradičních. Skutečnosti, ţe sociální média mohou nastolovat agendu a odráţet témata, 

která hýbou společností, si všimli dva novináři s nejdelší praxí.  

Cyril z deníku C se zamýšlí nad rolí sociálních médií v tisku: „Ani bych neřekl, 

že sociální média jsou zdrojem inspirace, jako spíš zdrojem agendy. Rychlé informace 

na Twitteru využívají zvláště někteří ministři. „Moudré hlavy“, které dříve rády mluvily 

do médií, se dnes vyjadřují i na Facebooku. Z toho se může často nechat nadiktovat ta 

agenda. Ve chvíli, kdy se uráží na sociálních sítích prezident, prostřednictvím svého 

mluvčího, s premiérem, tak je to v podstatě zaznamenáníhodné.“ 

František z deníku D doplňuje: „Je to zajímavý zdroj toho, čím ta „bublina 

sociálních sítí“ žije. Na Facebooku i na Twitteru mám poměrně dost lidí z různých 

oblastí. Člověk najednou díky tomu vidí, co ve společnosti rezonuje. Navíc je většinou 

zajímavé sledovat situace, když jeden text sdílí dva lidé, kteří mají naprosto odlišné 

názory.“ 

 

4.1.2. Facebook jako síť zdrojů 

V teoretické části práce byla zmíněna podstatná vlastnost sociálních sítí – 

moţnost přenesení reálných společenských kontaktŧ na virtuální úroveň počítačové sítě. 

Novináři jsou závislí na zdrojích informací, protoţe bez nich nemohou napsat kvalitní 

a pŧvodní texty. Rozhovory odhalily, ţe není neobvyklé udrţovat kontakt se svými 

zdroji prostřednictvím sociální sítě Facebook. Několikrát zaznělo tvrzení, ţe Facebook 

jiţ nyní částečně nahrazuje e-mailovou komunikaci a v budoucnosti ji mŧţe nahradit 

úplně.  

Pouţívání Facebooku ke kontaktu se zdrojem potvrzuje Gustav z deníku E: 

„Komunikace přes sociální média určitě částečně nahrazuje kontakt přes e-mail nebo 

telefon. Na Facebooku se dá se zdroji komunikovat rychleji a je to určitě věc, kterou na 

denní bázi používám.“ 

Výhodu spatřují novináři především právě v rychlosti. Zdlouhavé procesy 

posílání e-mailŧ a následného ověřování, zda daná osoba e-mail vŧbec četla, zdrţují 

novináře od práce. Z tohoto dŧvodu se často uchylují k jednoduššímu zpŧsobu, který 

představuje právě Facebook. 

Barbora z deníku B souhlasí a přidává konkrétní příklad: „Kolikrát mi přijde, že 

sociální síť je pro kontaktování lepší než e-mail. Zrovna včera jsem posílala e-mail 
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tiskovému mluvčímu Prahy 7 a vrátilo se mi to jako nedoručené. Tak jsem mu volala, on 

mi potvrdil, že mu to došlo a někdo ten můj dotaz řeší. Celý ten proces komunikace byl 

zdlouhavý. V tom jsou sociální sítě lepší, protože umožňují rychlejší kontakt s danou 

osobou, případně alespoň snadno zjistíte, jestli se ten váš dotaz k tomu člověku dostal.“ 

 

Novináři se shodují, ţe e-mailovou komunikaci Facebook nahradit mŧţe. Na 

druhou stranu za nejrychlejší a nejspolehlivější cestu ke kontaktování zdroje stále 

povaţují telefon. Rychlost sociálních médií telefon nepostrádá a navíc je převaţuje 

právě svojí spolehlivostí, coţ potvrzuje i David z deníku C: „Určitě jsem psal 

sportovcům i na Facebooku, takže oslovování přes sociální sítě je běžné. Ale nespoléhal 

bych na to, že se mi ten člověk třeba do dvou hodin ozve, když potřebuji něco rychle. 

Telefony jsou v tomhle jistější.“ 

Adam z deníku A souhlasí, ţe Facebook dokáţe nahradit e-mail, na druhou 

stranu také stále povaţuje za jednodušší cestu ke kontaktování zdroje telefon: 

„V budoucnu to určitě bude využívanější v tom smyslu, že to nahradí e-mailovou 

komunikaci, protože je to rychlejší. Ale osobně jsem k tomu zatím neměl důvod využít 

Facebook ke kontaktování zdroje, protože pro mě vždycky existovala nějaká snazší 

možnost – především telefon.“ 

 

Ačkoliv se Facebook jeví jako ideální nástroj pro vytváření sítě kontaktŧ a jejich 

následné kontaktování pomocí komunikační platformy Messenger, jsou s těmito 

praktikami spojena i určitá rizika a problémy. Facebook ze své podstaty vybízí ke 

sdílení osobních informací, a proto dochází k prolínání dvou rŧzných světŧ – profesního 

a osobního. Mezi novinářem a jeho zdrojem následně vznikají vztahy, které sice 

začínaly jako pracovní, ale postupně se dostávají i do personální roviny. Pro obě strany 

je v takovém případě výzvou, jak s takovým kontaktem zacházet a udrţet určitou 

rovnováhu. 

To potvrzuje Gustav z deníku E, který Facebook běţně pouţívá ke kontaktování 

svých zdrojŧ: „Problém Facebooku je v tom, že si do té sítě pustíte lidi, které znáte 

vlastně z poloviny pracovně, ale zároveň s nimi sdílíte spoustu osobních věcí. Já mám 

na Facebooku pár původně vyloženě pracovních kontaktů, se kterými mám dneska 

takový „pseudopřátelský“ vztah. Asi to není zrovna dobrý vzor, jak by měl novinář 

pracovat, ale za ta léta jsem se tomu nedokázal vyhnout. Ale v momentě, kdy si chcete 
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hrát s informacemi, které oni pro vás mají, musíte se s nimi chvíli poplácávat po rameni 

a současně si držet odstup.“ 

 

4.1.3. Twitter jako zdroj inspirace 

Respondenti často zmiňovali Twitter a práci s ním si pochvalovali, i kdyţ se 

s ním většinou teprve učí. Hlavní oblastí, ve které novináři tuto mikro-blogovací 

platformu při své práci vyuţívají, je hledání témat a inspirace. Krátká vyjádření fungují 

jako lákadla pro další pátrání a novináři je pouţívají jako základ při tvorbě článkŧ. 

Adam z deníku A: „V rámci denního tisku hodně sleduju na Twitteru profily 

politických stran a politiků. Politici normálně napíšou na Twitter něco, co běžně 

neřeknou a od toho se můžu tematicky odpíchnout při tvorbě článku.“ 

 

Gustav z deníku E: „Twitter je v tomhle naprosto kouzelný. Pomalu mu začínám 

přicházet na chuť. Hodně lidí tam totiž vypouští „balonky“ tím, že jenom něco naznačí. 

Ale když znám kontext toho člověka v něčem jiném, tak si můžu domýšlet, co tím on 

myslel a kam to směřuje. Odtud se ta témata dají často naťuknout.“ 

Na druhou stranu přiznává, ţe: „V momentě, kdy oni tam něco dávají, je v tom 

nějaký jejich zájem. Ale v momentě, kdy mlčí, tak nechtějí, aby se o tom psalo. A právě 

v tuhle chvíli je to pro mě zajímavě, ale samozřejmě také těžší.“ 

 

Nepostradatelným nástrojem je Twitter pro sportovního novináře. Především 

kvŧli své rychlosti je vhodný pro zprávy ze zápasŧ a aktuální reportáţe. Tuto vlastnost 

však vyuţijí hlavně novináři na online platformách. V tisku hraje Twitter velkou roli 

z hlediska inspirace v rámci domácího sportovního zpravodajství a hlavně toho 

zahraničního. Velkou výhodou je také jeho strukturovanost a moţnost sledovat všechny 

oblasti, na které se novinář zaměřuje, na jednom místě. 

David z deníku C říká: „Twitter jsem si založil jenom kvůli práci, protože 

neexistuje rychlejší způsob, jak se dozvědět informace ze sportu, než z Twitteru. Hlavně 

jsem ho měl na aktuálnost, ale dalším důvodem byla inspirace. Sledoval jsem tam 

konkurenci i zahraničí, protože procházet denně nějakých dvacet stránek zvlášť je 

časově náročné a neefektivní. Na Twitteru se to vyfiltruje a je to všechno pohromadě na 

jednom místě.“ 
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Skutečnost, ţe především zahraniční témata se na Twitteru vyhledávají lépe neţ 

ta domácí, potvrzuje také Eva z deníku D: „Twitter se hodí především pro inspiraci ze 

zahraničí. Pokud hledám nějaká zahraniční témata, tak je tam najdu, protože tam jsou 

všeobecně zvyklí dávat víc věcí na síť. U nás to zatím moc není.“ 

 

4.1.4. Sociální média jako nástroj sebeprezentace 

Opačný směr komunikace, kdy novinář sám poskytuje nějaké informace, 

představuje druhý zpŧsob, jak vyuţít sociální média k pracovním účelŧm. V rámci 

sociálních médií mohou novináři komunikovat s publikem, ale tuto cestu pouţívají 

především k prezentaci sebe sama a svého média. U některých se jedná o vlastní 

iniciativu, ale některé mediální organizace mají v tomto směru vlastní pravidla, která 

doporučují svým zaměstnancŧm dodrţovat.  

Podle odpovědí respondentŧ je sebeprezentace na sociálních médiích 

v redakcích velkým tématem, které je zakotveno v etických kodexech nebo jiných 

pravidlech. Dotazovaní novináři povaţují sociální média za veřejný prostor a plně si 

uvědomují svoji roli v něm.  

František z deníku D říká k vyuţívání sociálních sítí k sebeprezentaci: „Já 

osobně se cítím jako průkopník pobytu českých novinářů na sociálních sítích. Před šesti 

lety jsem měl docela problém, když jsem prostřednictvím sociálních sítí urazil jednu 

veřejnou osobu. To jsem ještě pracoval v České televizi, takže na mě byla dokonce 

podána stížnost na Radu ČT a málem jsem dostal výpověď. A já si myslím, že to bylo 

zcela správně. Protože to, co napíšete na sociální sítě, je stejné, jako kdybyste to napsali 

do novin. Neexistuje něco jako soukromý účet novináře.“ 

To potvrzuje také Eva jako zástupkyně nováčkŧ v redakci deníku D: „U nás se 

určitě řešila sebeprezentace, protože byli tací, kteří byli schopní napsat na svůj profil na 

Facebooku, že prezident je idiot.“ 

 

Gustav z deníku E si vzpomíná, ţe pravidla sebeprezentace na sociálních sítích 

mají dokonce zakotvená v etickém kodexu redakce: „Jsou určitě pravidla na to, jak se 

máme prezentovat na sociálních sítích. Existuje na to kodex. Člověk by se neměl chovat 

jako blázen, ale jde především o zdravý rozum. Ten kodex je psaný univerzálně, takže 

přesně neříká, co máte na sociálních sítích dělat. Spíš jde o to chovat se slušně kdekoliv. 

Je jedno, jestli jste v online nebo offline světě.“ 
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Přístup ke sdílení vlastních článkŧ, které vyjdou také v online podobě, se 

u dotazovaných novinářŧ rŧznil. Vţdy totiţ existuje riziko, ţe se novinář zaplete do 

diskuze, která ve výsledku nepřispěje k vylepšení image jemu, ani redakci.  

František z deníku D: „Já si myslím, že být na sociálních sítích je užitečné. Ale 

nerad tam sdílím svoje texty. Je mi to takové nepříjemné. Všichni novináři jsou tak 

trochu exhibicionisti a já se s nimi zejména na Facebooku nerad bavím.“ 

Cyril z deníku C: „V době, kdy jsem vedl domácí redakci, tak jsem se snažil těm 

svým lidem zakazovat pouštět se do diskuzí novinářů na Facebooku. Je to věc, kterou 

nikdy nevyhrajete, frustruje vás, rozčiluje a k ničemu nevede.“ 

Eva z deníku D také potvrdila, ţe se na sociálních sítích také prezentuje: „S 

Twitterem se teprve učím, ale používám ho hlavně k propagaci vlastních článků. 

Gustav z deníku E sice aktivně své články nepropaguje, ale věří, ţe sociální 

média v tomto směru plní svŧj úkol dobře: „Účet na Twitteru mám, ale nejsem tam 

úplně aktivní. Zatím se s ním učím, ale neprojevuji se tam. Každopádně Twitter je 

dneska určitě zdrojem PR pro autory. Na to funguje dobře.“ 

 

Redakce deníku C se z hlediska sebeprezentace projevila jako nejprogresivnější, 

protoţe v rámci svých pravidel povzbuzuje novináře k tomu, aby sociální média 

pouţívali k propagaci svých článkŧ a také samotného média. Ukazuje se tedy, ţe 

mediální organizace si uvědomují dŧleţitost sociálních médií i z hlediska vlastní 

propagace a začínají s nimi pracovat. Na druhou stranu z odpovědí nebyla zřejmá ţádná 

systematičnost a zatím jde pouze o neurčitá doporučení. 

Cyril z deníku C: „Pravidlem je, že by měli novináři u nás v redakci používat 

sociální média k propagaci sama sebe a svého média. Samozřejmě se najdou výjimky, 

které s těmito médii nepracují rády.“ 

Praktiky z deníku C potvrzuje i David: „Od vedoucího redakce nám přišel 

nějaký text o tom, jak máme používat soukromé účty. Ale bylo to hlavně z hlediska 

kalkulu. Nabádal nás k tomu, abychom si zvolili třeba Twitter jako pracovní a Facebook 

jako osobní platformu. Na ten Twitter jsme pak měli sdílet svoje články, které nám vyšly 

v online verzi, a občas i něco dalšího. Ideálně jsme měli sdílet na Twitter i Facebook, 

ale já nechtěl otravovat svoje kamarády.“ 
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4.1.5. Ověřování zdroje jako věc zdravého rozumu 

Dŧvěryhodnost zdroje je zásadním tématem, pokud novináři mluví o vyuţívání 

informací ze sociálních médií. Speciální pravidla a návody však v redakcích neexistují. 

Dotazovaní novináři to ani nepovaţují za dŧleţité, protoţe se podle nich nic zásadního 

nemění. Pořád platí stejná pravidla, jako pro kterýkoliv jiný zdroj. Z etického hlediska 

je povinností novináře dodávat ověřené informace a sociální média představují jen nový 

prostor, kde lze informace získat. Následná práce s nimi je stejná, jako kdyby se jednalo 

o informaci od neformálního zdroje. Ověřování podléhá neměnným rutinám a zásadní 

roli v něm hraje, jak bylo několikrát řečeno, zdravý rozum novináře. 

František z deníku D: „Myslím, že na ověřování pravosti zdroje nejsou potřeba 

žádná speciální pravidla. Je to věc rutiny a zdravého rozumu. Navíc k tomu své 

novináře mají automaticky vést vedoucí.“ 

Barbora z deníku B: „Ověřování je otázkou zdravého rozumu redaktora. Já 

většinou ověřuju u tiskových mluvčích, což je dostačující. Ve chvíli, kdy to mám 

v e-mailu černé na bílém, tak je to jasné. Informace ze sociálních sítí a od lidí z ulice se 

musí ověřovat vždycky.“ 

 

Existují jednoduché zpŧsoby ověřování informací, které lze povaţovat za 

vhodné. Vyuţívá se osobního kontaktu se samotným zdrojem, pokud čas příliš 

nerozhoduje, nebo telefonického ověření, pokud novinář na informaci spěchá. Jedná se 

tedy o tradiční metody, které se v ţurnalistice běţně vyuţívají bez ohledu na to, zda 

informace pochází z internetu či byla zjištěna na osobní schŧzce. 

Adam z deníku A potvrzuje, ţe se se svými zdroji schází a tím si informace 

ověřuje: „Určitě je tu otázka důvěryhodnosti těch zpráv, které se šíří po sociálních 

sítích. Úkolem novinářů v těchto případech je ty informace potvrzovat, nebo vyvracet. 

Já většinou nepracuji s informacemi, které jsou nějak skandální, ale stejně se s těmi 

lidmi potkávám, takže se jich na to, co najdu  na sociálních sítích, přímo zeptám a tím si 

to ověřím.“ 

Gustav z deníku E dodává: „Nevím, jestli na ověřování máme přímo v redakci 

nějaká pravidla, ale z mého pohledu je dobré toho člověka vždycky ještě oslovit. Zavolat 

mu, jestli to opravdu myslel tak, jak to vyznělo, a ověřit si, že jde opravdu o jeho profil 

a nedošlo na něm k žádnému útoku. Vždycky jsem u toho opatrný, protože jde o virtuální 

svět, který podléhá určitým bezpečnostním rizikům. Primární zdroj má celou řadu výhod 



   

 

57 

  

a je vždycky jistější. Ta pravidla na to zatím nejsou a práce se sociálními médii se 

teprve vyvíjí.  

 

Přesto se občas stává, ţe noviny vydají nepravdivou informaci. To ilustruje 

i případ z deníku D: „Většinou víte, jestli je daný účet pravý, nebo falešný. Někdy to 

poznat není a stane se, že člověk naletí. Je hodně špatné, když se podaří vydávat falešný 

účet politika na Twitteru za pravý, ale i to se tady, bohužel, stalo.“ 

 

4.1.6. Základní principy žurnalistiky se nemění  

Nejen na ověřování informací se nic nezměnilo. Podle oslovených novinářŧ 

s delší praxí, kteří mohou srovnávat současnou situaci s dobou před nástupem internetu, 

zŧstávají základní principy novinářské práce stále stejné, ačkoliv se prostředí okolo nich 

mění. František z deníku D říká: „Deníky se změnily, protože dnes v podstatě každý den 

vyrábíme tak trochu týdeník. Nemůžeme jenom kopírovat agendu dne, je tu tlak na 

původní zprávy, názorové texty a texty, které jdou do hloubky.“   

 

Právě pro tvorbu pŧvodních textŧ je stěţejní osobní kontakt a stále představuje 

základ pro napsání autorského článku. Ačkoliv novináři přiznávají, ţe je na něj méně 

času, shodují se, ţe bez osobního kontaktu se prostě dobrý novinář při výkonu své 

profese neobejde. S tím je spojeno i vytváření dlouhodobých vztahŧ a budování dŧvěry. 

Právě tyto základní pilíře novinářské práce zŧstávají na svém místě, i kdyţ se okolí, 

především z technologického hlediska, významně proměňuje. 

 

Gustav z deníku E: „Osobní kontakt je pro mě osobně pořád základ. S nástupem 

internetu se to určitě mění, protože na to v rámci té rutinní práce není čas. Ale myslím 

si, že pokud člověk chce tu práci dělat dobře, tak je to jenom o tom, že si musíte ty lidi 

osahat a sám s nimi začít pracovat. To prostě od stolu nejde.“  

 

František z deníku D: „Žurnalistika je pořád stejná, internet a sociální média 

jsou jen rozšířením. Bez takových metod jako, že někomu zavoláte, že se s někým sejdete 

a že s někým mluvíte, se to pořád neobejde.“ 
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Cyril z deníku C: „S rozvojem technologií a sociálních sítí hlavně mladé 

generaci novinářů nedochází, že naprostým základem je setkávání se s lidmi. Po 

telefonu nebo po e-mailu vám toho neřeknou tolik jako na osobním setkání. Budování 

důvěry mezi zdrojem a novinářem je dlouhodobé, k čemuž patří i velká dávka pokory, 

která tady v novinářském prostředí v poslední době dost chybí.“ 

 

Z teoretického hlediska se na novináře kladou vyšší nároky na zvládnutí 

technologií a přizpŧsobování obsahu pro rŧzné platformy. V praxi však, stále více neţ 

na znalostech technologií, záleţí na základních praktických dovednostech a pro 

novináře charakteristických vlastnostech. Dotazovaní často zmiňovali vlastnosti, jako je 

zvědavost, nadšení, flexibilita, psychická odolnost, pokora a sociální empatie. Ačkoliv 

uznávají, ţe základní znalost nových technologií se k novinářské práci hodí, s telefonem 

a textovým dokumentem v počítači si novinář i v dnešní době vystačí. 

Cyril z deníku C: „Ta představa před několika lety byla taková, že z novináře se 

stane multifunkční stroj, který nafotí, napíše zprávu pro online zpravodajství a ještě 

udělá analýzu do novin. Já si myslím, že to možné není a nikdy nebude. Část redakcí je 

schopná naplnit tento šílený ideál alespoň částečně, ale ve výsledku k práci potřebujete 

telefon a nějaký textový dokument.“ 

 

František z deníku D: „Žurnalistika je normální řemeslo, žádná věda. Internet je 

samozřejmě zásadním rozdílem, ale stejně pořád používám papír a tužku.“ 

 

4.2. Odpovědi na výzkumné otázky 

Z analýzy rozhovorŧ současně vyplývají i odpovědi na čtyři výzkumné otázky, 

které byly zformulovány před začátkem výzkumu.
138

  

 

4.2.1. Technologie a sociální média v novinářské práci 

 Jaké technické pomůcky a sociální média novináři vyuţívají pro svou práci?  

Navzdory tomu, ţe základní principy novinářské práce zŧstávají zachovány, 

novináři i redakce jsou vybaveny novými technickými pomŧckami. Všichni novináři 

v rozhovorech uvedli, ţe se neobejdou bez telefonu. Mobilní telefony slouţí také jako 
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náhrada diktafonŧ. Za velkou výhodu je u mobilních telefonŧ povaţováno rychlé 

připojení k internetu, které umoţní přístup k informacím téměř odkudkoliv.  

Další nezbytnou pomŧckou je počítač s textovým editorem. Uţitečný nástroj 

v tomto směru představují Dokumenty Google, které umoţňují psát z jakéhokoliv 

zařízení připojeného k internetu. Po návratu do redakce z terénu stačí vloţit hotový text 

do redakčního systému. 

Pro jednoho novináře tvoří dŧleţitou součást pracovní výbavy také fotoaparát, 

který vyuţívá především na zahraničních cestách, kam s reportérem nemŧţe fotograf 

z ekonomických dŧvodŧ.  

Nároky na novináře z hlediska technických dovedností nejsou nijak vysoké. 

Multiskilling se neprojevil jako trend, který by hrál v denním tisku významnou roli. Od 

novinářŧ se stále očekává, ţe budou tvořit především pŧvodní texty, k nimţ technické 

vymoţenosti a speciální znalosti potřeba nejsou. Oceňují však, ţe jim technologie 

zprostředkovávají rychlý a pohodlný kontakt se zdroji informací. 

Z pohledu sociálních médií všichni dotazovaní novináři uvedli, ţe pouţívají 

Facebook a Twitter. Ačkoliv se jim nabízí široká škála moţností, které byly popsány 

v teoretické části, pouze jeden z respondentŧ zmínil Wikipedii, která se dá vyuţít pro 

vyhledávání základních údajŧ. Na druhou stranu nikdy netvoří základ článku, ale slouţí 

pouze jako podklad, z nějţ se informace vţdy ověřují. Také jen jeden novinář vyuţívá 

LinkedIn, který se mu jeví jako kvalitní nástroj, pokud se připravuje na rozhovory 

s lidmi z byznysu. Další platformy sociálních médií, jako jsou například Instagram, 

Tumblr, YouTube nebo blogy, novináři do své práce nijak nezařazují. 

 

4.2.2. Redakční praxe pod vlivem sociálních médií 

 Jak se změnila redakční praxe pod vlivem sociálních médií? 

Facebook a Twitter vyuţívají novináři na denní bázi. Tyto dvě platformy 

sociálních médií se staly součástí kaţdodenní pracovní rutiny. Zatímco dříve sledovali 

novináři během dne konkurenční deníky a později jejich online verze, nyní se 

k otevřeným oknŧm na monitoru počítače přidávají také Facebook a Twitter. 

Redakční pravidla mohou měnit jejich zaţité postupy pouze s ohledem na 

propagaci sebe a svých článkŧ na sociálních médiích. Praktiky se v redakcích rŧzní, ale 

je zřejmé, ţe existují i redakce, kde se zveřejňování článkŧ na Facebooku nebo Twitteru 
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povaţuje za ţádoucí. Logickou podmínkou však je, ţe novinář, který primárně píše do 

tisku, musí své články publikovat také online. Práci novinářŧ mění právě překlápění 

obsahu nebo úpravy textŧ pŧvodně určených pro tisk do kratší podoby pro online verze. 

Aţ v dalším kroku je zřejmý vliv sociálních médií, který lze v tomto případě povaţovat 

za sekundární. Primární vliv má samotná tvorba obsahŧ pro online platformy. 

Ačkoliv sociální média umoţňují novinářŧm jejich prostřednictvím komunikovat 

se svými čtenáři, neprokázalo se, ţe by této příleţitosti vyuţívali. Novináři v tisku stále 

preferují lineární model komunikace, kdy oni získávají informace od zdrojŧ, třídí je 

a vybírají ty, které se dostanou k publiku. Novináři si neuvědomují ţádné změny ve 

svých rolích gatekeeperů, protoţe často pracují s informacemi, které jsou exkluzivní 

a na sociálních médiích se neobjevují. Ve chvíli, kdy vyuţijí informace ze sociálních 

médií, dále s nimi pracují a staví na nich příběh, z něhoţ ve výsledku vznikne pŧvodní 

článek poskytující unikátní pohled na věc.  

4.2.3. Sociální média jako zdroj 

 Proč a jakým způsobem novináři vyuţívají sociální média jako zdroj? 

Sociální média představují pro novináře zajímavý zdroj informací především 

díky své rychlosti, aktuálnosti, strukturovanosti a dostupnosti. Tyto vlastnosti umoţňují 

novinářŧm získávat dŧleţité informace v reálném čase a velmi jednoduchým zpŧsobem. 

Nevýhodu pro ně představuje skutečnost, ţe tuto moţnost mají všichni. Především 

Twitter se vyznačuje vysokou mírou strukturovanosti a schopností shromaţďovat 

relevantní informace, které novináře zajímají, protoţe si sám zvolil účty, které sleduje. 

To mu umoţňuje pracovat efektivně a rychle. 

Prvním zpŧsobem, kterým mohou novináři informace ze sociálních médií vyuţít, 

je citace zdroje. Facebook i Twitter se projevují jako ideální platformy, na nichţ lze 

najít komentáře a vyjádření veřejně známých osob nebo institucí. Tyto informace pak 

novináři jednoduše přejímají a přímo je citují do článkŧ. 

Druhou moţnost představuje pouţití informace získané ze sociálních médií jako 

základu pro další pátrání. Zdroj v tomto případě funguje jako první záchytný bod, na 

němţ se dá postavit příběh. Inspirace získaná ze sociálních médií, kde je viditelná pro 

všechny, se stává základem pro pŧvodní článek. 
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4.2.4. Novinářská etika pod vlivem sociálních médií 

 Jak se změnily etické rámce ţurnalistiky pod vlivem sociálních médií? 

Etické kodexy redakcí reagují na rostoucí vyuţívání sociálních médií mezi 

novináři. Vzhledem k tomu, ţe některé redakce přímo vyţadují po novinářích, aby byli 

v tomto prostředí aktivní, do svých etických kodexŧ zahrnují především pravidla pro 

chování novináře v rámci sociálních médií.  

Na druhou stranu nejde o ţádné výrazné změny. Novinář by se měl v prostředí 

sociálních médií chovat úplně stejně jako v kaţdém veřejném prostoru. Neměl by hanit 

jméno svého zaměstnavatele a prozrazovat dŧvěrné informace. Z tohoto pohledu 

dochází pouze k formálnímu rozšíření pŧsobnosti pravidel chování, která běţně platí ve 

všech stávajících situacích. 

To samé platí také pro ověřování zdrojŧ. Z etického hlediska se předpokládá, ţe 

novinář pracuje čestně a informaci by nepublikoval, pokud by pochyboval o její 

pravdivosti. Ţádná speciální etická pravidla se v redakcích českých deníkŧ ohledně 

ověřování zdrojŧ ze sociálních médií nezavádějí. Naopak je vkládána velká dŧvěra do 

samotného novináře, který z úcty ke své profesi a jejím základním principŧm informace 

vţdy ověřuje. 

 

4.3. Diskuze 

4.3.1. Potenciální zdroje chyb a nepřesností 

Výzkum, jehoţ výsledky byly prezentovány výše, se co nejlépe snaţil odpovědět 

na výzkumné otázky i obecný výzkumný problém. Na druhou stranu narazil na určité 

nedostatky, které mohou limitovat a negativně ovlivňovat intepretaci výsledkŧ.  

Nejproblematičtější oblastí, ze které pramení zásadní potenciální omezení, je 

zkoumaný vzorek. Novináři denního tisku představují poměrně malou a uzavřenou 

skupinu lidí. Projevilo se proto jako nesmírně obtíţné do této skupiny proniknout 

a získat uspokojivý výzkumný vzorek. Nakonec se podařilo sehnat novináře z širokého 

spektra, co se týče témat, kterým se věnují, a také z hlediska délky praxe a vykonávané 

pozice. Studie se zúčastnili začínající redaktoři, redaktoři s praxí, vedoucí rubrik 

i vedoucí vydání, kteří současně fungují také jako editoři. Výzkumu se však neúčastnil 

nikdo vykonávající pouze editorskou práci, všichni oslovení novináři se aktivně věnují 
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především psaní vlastních textŧ. Z výsledkŧ tedy není zřejmé, jaký vliv mají sociální 

média právě na takových pozicích, jejichţ hlavním úkolem je třídění a výběr zpráv.  

Jak jiţ bylo zmíněno, výzkumný vzorek tvoří novinář především ze seriózního 

denního tisku. Z dŧvodu sníţené moţnosti přístupu se nepodařilo sehnat novináře 

z bulvárního denního tisku, který by mohl dodat výsledkŧm jiný rozměr, coţ výsledky 

limituje, protoţe nedošlo k teoretickému nasycení. 

Je nutné sebekriticky dodat, ţe chyby a nepřesnosti mohly navíc vznikat ve fázi 

sběru a analýzy materiálu, protoţe se jednalo o první hloubkové rozhovory, v nichţ 

autorka vystupovala na straně výzkumníka, a také o její vŧbec první kvalitativní 

výzkum.  

 

4.3.2. Srovnání výsledků s jinými studiemi 

Zahraniční studie se v mnoha případech zabývají Twitterem, který svými 

charakteristickými znaky, jako je rychlost, aktuálnost a strukturovanost, pomáhá 

novinářŧm při práci. Broesma a Graham potvrzují, ţe Twitter je pro novináře ideálním 

zdrojem informací a především volně dostupných citací od známých osobností, jako 

jsou celebrity nebo politici.
139

 Čeští novináři nevyuţívají přímé citace z Twitteru příliš 

často, coţ bylo prokázáno v rámci tohoto výzkumu i na základě obsahové analýzy 

provedené v roce 2013 Štětkou a Hladíkem. Tato studie však nebrala potaz jiné 

moţnosti vyuţívání sociálních médií a vzhledem k tomu, ţe zkoumala obsahy, mohla 

hodnotit pouze vyuţití sociálních médií jako zdroje citace, které se neprojevilo jako 

zásadní rutinní činnost českých novinářŧ.
140

  

Na druhou stranu novináři přichází Twitteru na chuť z hlediska inspirace 

a hledání nových témat, která jim uţivatelé tohoto sociálního média poskytují svými 

vyjádřeními a komentáři. Nejedná se o neobvyklý jev, stejně jednají například sportovní 

novináři píšící pro denní tisk v Austrálii.  Ať uţ jde o sportovce, politika, veřejně 
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známou osobu či běţného uţivatele Twitteru, všichni mohou poskytnout novináři téma, 

kterým se on sám bude dále zabývat a vytvoří z něj nakonec originální autorský text.
141

  

Ačkoliv sami novináři pracující v redakcích prestiţního denního tisku informace 

z Twitteru přijímají a dál s nimi aktivně pracují, se svojí vlastní aktivitou v rámci této 

platformy zaostávají. Nevyuţívají tak plně potenciálu, který jim toto sociální médium 

poskytuje. Vyhýbají se komunikaci s ostatními uţivateli, nesdílí odkazy na zajímavosti 

a v rámci sítě nesdílí ani osobní informace.
142

 Stejný přístup byl viditelný také 

u respondentŧ v tomto výzkumu, kteří sice oceňovali roli Twitteru jako zdroje 

informací, ale svoji aktivitu v tomto prostředí nepovaţovali za dŧleţitou pro 

novinářskou práci. 

Výrazným tématem tohoto výzkumu bylo ověřování informací ze sociálních 

médií. Novináři se shodli, ţe není nutné zavádět speciální pravidla, protoţe tento 

základní princip ţurnalistiky zŧstává stejný i v tomto novém prostředí. Respondenti 

brali svou roli v tomto ohledu velmi zodpovědně. Singerová zjistila, ţe stejný pohled na 

věc sdílejí i britští regionální novináři, kteří se povaţují za „kontrolory kvality“ 

informací. Vidí jako náplň svojí práce a povinnost kontrolovat a ověřovat informace, 

neţ se dostanou na veřejnost.
143

 

Poučný je v tomto případě pohled do britské televizní stanice BBC, protoţe tam 

pravidla pro práci se sociálními médii fungují. Novináře zde specialisté učí, jak správě 

pouţívat sociální média a jak informace z nich ověřovat. Poučky se zavádějí také pro 

sebeprezentaci novinářŧ na sociálních sítích, kde platí například základní pravidlo 

„dvou párŧ očí“, které jednoduše říká, ţe před tím, neţ novinář zveřejní něco například 

na Facebooku či na Twitteru, má poţádat svého kolegu, aby mu řekl, zda mu to přijde 

v pořádku.
144

 Z rozhovorŧ vyplynulo, ţe právě pravidla pro vystupování novináře na 

sociálních médiích, začínají zavádět i redakce denního tisku v České republice. 
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Problematika práce s informacemi ze sociálních médií si v kodexech a pravidlech zatím 

místo nenašla.  

Ve spojitosti se zdroji a výběrem informací, byly v teoretické části podrobněji 

rozebrány tři modely gatekeepingu (viz kapitola 2.3), které se snaţí postihnout aktuální 

trendy v médiích. Teoreticky se role gatekeepera posouvá do rukou občanŧ nebo 

dokonce naprosto mizí, protoţe „rozhodovatelé“ mohou s občany komunikovat 

napřímo. Výzkumy mezi novináři v denním tisku se věnují také vnímání jejich role 

gatekeeperů a ukazují, ţe právě v tisku (především v prestiţních médiích) se novináři 

své role nevzdávají.
145

  

To se prokázalo i ve výzkumu, který je součástí této práce. Novináři stále pracují 

se svými exkluzivními zdroji, které jsou pro občana těţko dosaţitelné. Z toho dŧvodu 

mu informace od něj vybírá a zprostředkovává právě novinář. Respondenti často 

opakovali dŧleţitost osobního kontaktu a dlouhodobého budování vztahŧ, coţ 

napomáhá udrţování tradičního modelu gatekeepingu v českém denním tisku. Z tohoto 

pohledu se tedy vliv nových technologií a sociálních médií neprokázal. 

 

4.3.3. Další výzkum daného fenoménu 

Tato práce si kladla za cíl vytvořit podklad pro další výzkumy vlivu sociálních 

médií na novinářskou práci v českých tradičních médiích. Kvalitativní metodou 

hloubkových rozhovorŧ bylo odhaleno několik specifik práce se sociálními médii 

v redakcích denního tisku. Logicky připadá v úvahu rozšíření výzkumu na tisk s vyšší 

periodicitou, kam spadají týdeníky a měsíčníky. Tato oblast nabízí široké spektrum 

tematicky zaměřených časopisŧ, které mohou přinést jiné odpovědi na stávající 

výzkumné otázky. 

Tento fenomén se však neomezuje výlučně na tisk, a proto by bylo vhodné další 

výzkumy směrovat také do dalších tradičních médií - televize a rozhlasu. Zvláštní roli 

hrají sociální média v online ţurnalistice, coţ prokázal i tento výzkum, protoţe jiţ není 

moţné konkrétně určit přesnou hranici mezi denním tiskem a online verzí zpravodajství.   

Výsledky kvalitativního výzkumu mohou dále slouţit také jako základní údaje 

při tvorbě kvantitativních výzkumŧ a lze z nich formulovat hypotézy, které by dokázal 
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potvrdit či vyvrátit například dotazník distribuovaný mezi reprezentativní vzorek 

novinářŧ. 

Pro další výzkum lze na základě zjištěných informací navrhnout například tyto 

čtyři hypotézy: 

 

 H1: Novináři v denním tisku pouţívají pro svou práci častěji Twitter neţ 

Facebook. 

 H2: Novináři v denním tisku vyuţívají Twitter častěji k hledání inspirace 

pro autorské texty neţ k přímému citování zdrojů. 

 H3: Ověřování informací ze sociálních médií podléhá stejným etickým 

standardům jako u tradičních zdrojů. 

 H4: Mediální organizace, které podporují novináře v aktivitě na sociálních 

sítích, vytvářejí vlastní pravidla pro chování v tomto prostředí. 
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Závěr 

Sociální média jsou fenoménem dnešní doby a velmi dynamickou oblastí médií, 

která si zaslouţí podrobněji zkoumat v rŧzných kontextech dalších oborŧ. Naopak 

ţurnalistika patří k tradičním a respektovaným profesím, které však prochází změnami 

stejně jako všechny oblasti lidské činnosti. Její podobu ovlivňují také technologie, 

a proto je zajímavé sledovat, jak na sebe tyto dvě oblasti pŧsobí a vzájemně se 

ovlivňují. V této práci proti sobě byla postavena sociální média a tisk – nejmodernější 

typ médií proti nejtradičnějšímu z tradičních. 

 

Cíle této práce vycházely z předpokladu, ţe sociální média určitým zpŧsobem 

novinářskou práci v tisku ovlivňují. Hlavní výzkumný problém tedy představovala 

otázka: Jaký je vliv sociálních médií na práci novináře? 

 

Pro získání odpovědí byl pouţit kvalitativní výzkum, v jehoţ rámci byla zvolena 

metoda hloubkových polostrukturovaných rozhovorŧ. Z výsledkŧ vyplynuly hlavní 

kategorie vlivu sociálních médií na novinářskou práci, jak je vnímají sami novináři. 

Potvrdilo se, ţe sociální média opravdu ovlivňují práci novináře v tisku. Novináři je 

vyuţívají pro komunikaci ve dvou hlavních směrech. Zaprvé sami aktivně pŧsobí na 

platformách sociálních médií z dŧvodu prezentace sebe, svých článkŧ a svého média. 

Na druhou stranu informace ze sociálních médií čerpají a dále s nimi pracují. 

Nejčastěji novináři pracují se sociální sítí Facebook a s mikroblogovací 

platformou Twitter. Kaţdá z platforem funguje jiným zpŧsobem, a proto jsou také 

vyuţívány k rŧzným účelŧm. Facebook slouţí především k vytváření sítě zdrojŧ, 

protoţe je lze jeho prostřednictvím jednoduše kontaktovat. V této oblasti dokonce 

začíná Facebook nahrazovat e-mailovou komunikaci, která mu nemŧţe konkurovat 

v pruţnosti a rychlosti. Hlavní vyuţití Twitteru spočívá v tom, ţe slouţí jako zdroj 

inspirace a novináři se na něj obracejí při vyhledávání nových témat. 

Obě dvě platformy, Facebook i Twitter, novináři pouţívají, kdyţ hledají zdroj 

pro citace do článkŧ. Jedná se o neformální kanály, které však začínají nahrazovat 

i tradiční formální zdroje, jako jsou tiskové zprávy.  

 

Ve chvíli, kdy je ze sociálních médií přímo citováno, otevírá se v této souvislosti 

téma dŧvěryhodnosti informací. Přístupy k ověřování informací jsou u novinářŧ odlišné. 
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Všichni se však shodují, ţe k vyhodnocení situace je potřeba zdravý rozum. Podle 

respondentŧ se totiţ chování novináře a základní principy ţurnalistiky pod vlivem 

sociálních médií nemění. Ověřování zdrojŧ ze sociálních médií je plně v odpovědnosti 

novináře. 

 

Z etického hlediska nedochází pod vlivem sociálních médií k ţádným výrazným 

změnám. Etické kodexy se pouze snaţí reflektovat skutečnost, ţe novináři v prostředí 

sociálních médií vystupují jako veřejné osoby. S tím se však pojí stejná pravidla 

chování, která platí běţně ve všech stávajících situacích na veřejnosti. 

 

Ačkoliv novináři přiznávají, ţe sociální média jako zdroje vyuţívají, stále je pro 

ně pro dobře odvedenou práci stěţejní osobní kontakt. Často pracují s informacemi, 

které jsou exkluzivní, protoţe si se svými zdroji budují dlouhodobé vztahy vystavěné na 

vzájemné dŧvěře. 

Ukazuje se také, ţe tisk dokáţe odolávat trendŧm, které jsou spojeny především 

s online ţurnalistikou, jako je multiskilling nebo přímá komunikace s publikem. 

Novináři v tisku stále preferují lineární model komunikace, kdy oni získávají informace 

od zdrojŧ, třídí je a vybírají ty, které se dostanou k publiku. Čtenáři v tomto případě 

nemají šanci poskytnout novináři zpětnou vazbu, protoţe on o ni výrazně nestojí.  

 

Cílem této práce bylo zjistit, jak sociální média ovlivňují novinářskou práci. Cíl 

se podařilo splnit, protoţe kvalitativní výzkum odhalil několik oblastí, které mění práci 

novináře v dnešní době a jednoznačně ovlivňují i novináře v tradičních médiích, jako je 

právě tisk. Splněn byl i vedlejší záměr poskytnout podklady pro další výzkumy vlivu 

sociálních médií na novinářskou práci, které mohou probíhat kvalitativně i kvantitativně 

mezi českými novináři, protoţe tato oblast ještě zdaleka není prozkoumána. 
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Summary 

Social media is the phenomenon of the modern age and is a highly dynamic field 

which deserves to be examined in a variety of contexts. Journalism, on the other hand, is 

a very traditional profession which goes through many changes brought on by the 

advent of new technologies. This research focused on how social media, as the new type 

of medium, influences the oldest, that being print. 

The aim of this thesis was to find an answer to the research problem: How does 

social media influence and effect the work of modern journalists? 

Qualitative research was conducted to best find the answer. It was decided that 

in-depth semi-structured interviews would be the best tool to conduct such research. 

Seven Czech journalists from various fields of journalism were interviewed and the 

results analysed.   

It was found that social media influences the work of journalists in two ways. 

Firstly, they actively use social media for self-representative activities such as sharing 

their articles. Secondly, journalists use the various platforms for research and seeking 

sources and information. 

The Czech journalists that were interviewed, all from daily newspapers, were 

found to only use Facebook and Twitter on a daily basis. 

Facebook works as a great tool for journalists in building networks of sources. 

It’s also easier to make contact with people through this platform rather than using e-

mail or phone.  

Twitter, however, is used mainly as a source of inspiration. Both of the platforms 

are also used to gather quotes from a number of individuals. Although journalists in 

print have their own exclusive sources, which make their articles original, they don’t 

use social media as a main source of information. Print journalists still believe in the 

basic principles of journalism and personal meetings are the basis of their work. 

Through the interviews it was evident that the ethical standards of journalism 

don’t change with social media. As social media is deemed a public forum journalists 

can use the same rules and standards that apply to the public domain. 

In conclusion this research has shown that social media has changed the daily 

routines of journalists and has altered the method of information collection. These new 

platforms, however, do not require the introduction of new ethical standards or rules. 
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146

 

 
 

                                                 
146

 Economia: Centrální newsroom je revoluční změnou. Mediaguru.cz [online]. [cit. 2015-11-05]. 

Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/04/economia-centralni-newsroom-je-revolucni-

zmenou/#.Vol4LfnhDIU 
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Příloha č. 2: Průvodní dopis s ţádostí o účast na výzkumu 

 

Váţená paní, váţený pane, 

 

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při výzkumu, který je součástí diplomové 

práce s názvem „Vliv sociálních médií na novinářskou práci“. Tato diplomová práce je 

realizována v rámci studijního oboru Mediální studia na Fakultě sociálních věd 

Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Cílem diplomové práce je zjistit, jak čeští novináři píšící pro denní tisk vnímají sociální 

média v rámci své profese. Obracím se na Vás proto, jako na zástupce/kyni novinářské 

obce s ţádostí o spolupráci na krátkém rozhovoru. Struktura rozhovoru je zaměřena na 

vaše zkušenosti a názory. Celý rozhovor nezabere více neţ hodinu.  

Ujišťuji Vás, ţe se získanými údaji bude zacházeno podle pravidel vědecké práce 

a mezinárodních standardŧ ESOMAR. Veškeré získané informace jsou přísně anonymní 

a slouţí čistě k akademickým účelŧm. 

 

S pozdravem 

Lenka Vosátková 
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Příloha č. 3: Informovaný souhlas s vyuţitím výzkumného rozhovoru 

 

V rámci diplomové práce s názvem „Vliv sociálních médií na novinářskou práci“, která 

je realizována Lenkou Vosátkovou na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 

v Praze, jste byl/a poţádán/a o spolupráci. Cílem práce je zjistit, jak čeští novináři píšící 

pro denní tisk vnímají a vyuţívají sociální média v rámci své profese. 

 

Souhlasím s tím, ţe: 

 

 moje účast na rozhovoru je zcela dobrovolná a kdykoliv během rozhovoru mŧţu 

odmítnout odpovědět na otázky či rozhovor ukončit. 

 pro potřeby analýzy se bude rozhovor nahrávat. Nahrávání mŧţe být na mou 

ţádost kdykoliv přerušeno. Celý rozhovor nebo jen jeho části, budou přepsány 

do textové podoby. 

 pro účely analýzy v rámci uvedené diplomové práce a pro účely navazující 

výzkumné činnosti smí být tento rozhovor zpracován v anonymizované podobě 

bez souvislosti s mým jménem a kontaktem na moji osobu. 

 v případě, ţe úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo 

veřejných prezentací výsledkŧ výzkumu smí být uvedeny v anonymizované 

podobě bez souvislosti s mým jménem a kontaktem na moji osobu. 

 

 

 

Jméno tazatele: .....................................................................  

 

Podpis:..................................................................................  

 

 

Jméno respondenta: ..............................................................  

 

Podpis:..................................................................................  

 

V ............................................ dne.........................................  

 


