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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá komunikací České televize na sociálních sítích. Jejím 

cílem je na příkladu České televize analyzovat, jakým způsobem komunikuje na 

sociálních sítích veřejnoprávní médium. Teoretická část se zabývá definicí a 

představením sociálních sítí se zaměřením na Facebook, Twitter a Google+. Její součástí 

je také přehled uživatelsky nejpoužívanějších sociálních sítí a jejich zařazení do kontextu 

sociálních médií. Metodou výzkumu je kvantitativní a kvalitativní analýza veškerého 

obsahu, který publikovaly hlavní profily České televize, stanice ČT24 a pořadu Hyde 

Park Civilizace na sociálních sítích Facebook, Twitter a Google+ v období od 21. 3. 2016 

do 3. 4. 2016. Analýza je zároveň doplněná o celkovou interpretaci získaných dat 

prostřednictvím odpovědí na předem zvolené výzkumné otázky. 

 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis focuses on the communication of Czech Television on social 

networks. Its goal is to analyse how public media communicate via social networks using 

the analysis of Czech Television as an example. The theoretical part deals with the 

definition and introduction of social networks with the focus on Facebook, Twitter and 

Google+. It also contains an overview of the most popular social networks and places 

them in context of social media. The method used in this thesis is a quantitative and 

qualitative analysis of all content, that was published on the main profiles of Czech 

Television, channel ČT24 and the Hyde Park Civilizace programme on Facebook, Twitter 

and Google+ between the 21st of March 2016 and the 3rd of April 2016. The analysis is 



   

completed by an overall interpretation of the gained data using responses to carefully 

chosen research questions. 
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WINKLER, Aleš. Úloha nových médií v pořadu Hyde park České televize. Brno, 2014. 

Bakalářská práce. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce PhDr. Martin Flašar, Ph.D. 

      

Datum / Podpis studenta/ky 

 

                                                                                                              ……………………… 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  
      

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  
      

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma 

odpovídá mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK 

vykonávám.  

 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

 

                                                                  

                                                                                                              ……………………… 

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                               Datum / Podpis 

pedagožky/pedagoga 



   

 



 1 

 

 

Obsah 
 

ÚVOD .......................................................................................................................................................... 3 

1. PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ ............................................................................................ 5 

1.1 DEFINICE POJMU SOCIÁLNÍ SÍŤ ................................................................................................... 5 
1.2 CHARAKTERISTIKA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ ......................................................................................... 6 
1.3 ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ DO KONTEXTU SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ .................................................. 7 
1.4 LIDÉ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH ...................................................................................................... 8 
1.5 MÉDIA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH ................................................................................................. 10 
1.6 NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE ......................................... 11 

1.6.1 Nejpoužívanější sociální sítě ve světě ................................................................................. 11 
1.6.2 Nejpoužívanější sociální sítě v České republice ................................................................. 12 

2. CHARAKTERISTIKA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ, NA KTERÝCH JE ČESKÁ TELEVIZE 

AKTIVNÍ .................................................................................................................................................. 13 

2.1 FACEBOOK ............................................................................................................................... 13 
2.1.1 Představení ........................................................................................................................ 13 
2.1.2 Počet uživatelů ................................................................................................................... 14 
2.1.3 Principy fungování ............................................................................................................. 15 

2.2 TWITTER .................................................................................................................................. 17 
2.2.1 Představení ........................................................................................................................ 17 
2.2.2 Počet uživatelů ................................................................................................................... 18 
2.2.3 Principy fungování ............................................................................................................. 18 

2.3 GOOGLE+ ................................................................................................................................ 20 
2.3.1 Představení ........................................................................................................................ 20 
2.3.2 Počet uživatelů ................................................................................................................... 21 
2.3.3 Principy fungování ............................................................................................................. 21 

2.4 YOUTUBE ................................................................................................................................ 23 
2.5 LINKEDIN ................................................................................................................................ 23 
2.6 INSTAGRAM ............................................................................................................................. 24 
2.7 SNAPCHAT ............................................................................................................................... 25 

3. METODOLOGICKÁ ČÁST ......................................................................................................... 26 

3.1 VÝZKUMNÝ CÍL ....................................................................................................................... 26 
3.2 VÝZKUMNÝ VZOREK ............................................................................................................... 26 
3.3 VÝZKUMNÁ METODA ............................................................................................................... 27 

4. PRAKTICKÁ ČÁST ...................................................................................................................... 29 

4.1 HLAVNÍ PROFIL ČESKÉ TELEVIZE ............................................................................................. 29 
4.1.1 O hlavním profilu České televize ........................................................................................ 29 
4.1.2 Celková aktivita.................................................................................................................. 29 
4.1.3 Typologie příspěvků ........................................................................................................... 29 
4.1.4 Témata příspěvků ............................................................................................................... 30 
4.1.5 Aktivita, ke které příspěvky vedly ....................................................................................... 31 
4.1.6 Podoba příspěvků ............................................................................................................... 31 
4.1.7 Nejúspěšnější příspěvky ..................................................................................................... 32 
4.1.8 Aktivita v komentářích........................................................................................................ 32 
4.1.9 Shrnutí ................................................................................................................................ 33 

4.2 STANICE ČT24......................................................................................................................... 33 
4.2.1 O stanici ČT24 ................................................................................................................... 33 
4.2.2 Celková aktivita.................................................................................................................. 34 
4.2.3 Typologie příspěvků ........................................................................................................... 34 
4.2.4 Témata příspěvků ............................................................................................................... 35 
4.2.5 Aktivita, ke které příspěvky vedly ....................................................................................... 35 
4.2.6 Podoba příspěvků ............................................................................................................... 36 
4.2.7 Neúspěšnější příspěvky....................................................................................................... 37 
4.2.8 Aktivita v komentářích........................................................................................................ 37 
4.2.9 Shrnutí ................................................................................................................................ 37 



   

 

2 

  

4.3 POŘAD HYDE PARK CIVILIZACE .............................................................................................. 39 
4.3.1 O pořadu Hyde Park Civilizace ......................................................................................... 39 
4.3.2 Celková aktivita.................................................................................................................. 39 
4.3.3 Typologie příspěvků ........................................................................................................... 40 
4.3.4 Témata příspěvků ............................................................................................................... 40 
4.3.5 Aktivita, ke které příspěvky vedly ....................................................................................... 41 
4.3.6 Podoba příspěvků ............................................................................................................... 41 
4.3.7 Nejúspěšnější příspěvky ..................................................................................................... 42 
4.3.8 Aktivita v komentářích........................................................................................................ 42 
4.3.9 Shrnutí ................................................................................................................................ 43 

4.4 CELKOVÉ SHRNUTÍ FORMOU ODPOVĚDÍ NA VÝZKUMNÉ OTÁZKY ............................................. 44 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................................... 49 

SUMMARY .............................................................................................................................................. 51 

POUŽITÉ ZDROJE ................................................................................................................................ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

3 

  

Úvod 

Sociální sítě se v posledních letech staly nedílnou součástí životů miliónů lidí 

po celém světě. Alespoň jednou měsíčně si některou z nich otevře zhruba dvě miliardy 

uživatelů a tento počet neustále roste.1 Umožňují jim zůstat v kontaktu s přáteli ze 

skutečného života, navazovat nová přátelství, objevovat zajímavý a zábavný obsah 

nebo sdílet své názory či pořízené fotografie. Lidé jejich používáním stráví průměrně 

necelé dvě hodiny denně.2 

Přirozeným prostředím jsou dnes sociální sítě také pro nejrůznější firmy a 

společnosti, včetně těch mediálních. Své zástupné účty na nich mají média onlinová, 

tištěná, rádiová i televizní, ať už soukromá nebo veřejnoprávní. 

Mezi poslední jmenovaná média patří také Česká televize, která je předmětem 

této bakalářské práce. Jejím cílem je na příkladu České televize analyzovat, jakým 

způsobem komunikuje na sociálních sítích veřejnoprávní médium.  

Práce je rozdělena na tři základní části: teoretickou, metodologickou a 

praktickou. Součástí je také závěr, ve kterém shrnuji svá zjištění. 

Teoretickou část jsem oproti tezím rozšířil o úvodní kapitolu, v níž sociální sítě 

mimo jiné definuji, charakterizuji a zařazuji do kontextu sociálních médií. Důvodem 

doplnění teoretické části bylo to, že struktura práce uvedená v tezích postrádala 

jakékoli obecné teoretické zastřešení nutné pro pochopení širších souvislostí tématu 

práce. To tvořila pouze charakteristika vybraných sociálních sítí, které se v teoretické 

části rovněž věnuji. 

Základní literatura, kterou jsem si v rámci tezí zvolil, se nakonec ukázala jako 

nedostatečná a neumožnila mi dostatečně vysvětlit problematiku sociálních sítí. 

Rozhodl jsem se ji proto doplnit dalšími zdroji, především zahraničními odbornými 

články dostupnými na internetu. 

V metodologické části popisuji, jakým způsobem jsem postupoval při samotné 

analýze komunikace České televize na sociálních sítích a jaké výzkumné otázky jsem 

si zvolil. Na metodologickou část navazuje část praktická, kterou tvoří kvantitativní a 

kvalitativní analýza doplněná o celkovou interpretaci získaných dat. 

                                                 
1 Leading global social networks 2017. Statista: The Statistics Portal for Market Data, Market Research 

and Market Studies [online]. 2017 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/. 
2 MANDER, Jason. Daily time spent on social networks rises to 1.72 hours. In: GlobalWebIndex Blog 

[online]. 2015 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: http://blog.globalwebindex.net/chart-of-the-day/daily-time-

spent-on-social-networks-rises-to-1-72-hours/. 
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Zároveň bych se chtěl omluvit za to, že jsem se nakonec rozhodl upravit rozsah 

výzkumného vzorku (respektive vymezení zpracovaného materiálu) uvedený v tezích. 

Zjistil jsem, že analyzovat veškerý obsah publikovaný všemi profily České televize za 

období 6 měsíců by bylo v rámci bakalářské práce prakticky nemožné. 

Jako výzkumný vzorek jsem si proto zvolil veškerý obsah publikovaný třemi 

zástupnými profily České televize (hlavním profilem České televize a profily stanice 

ČT24 s pořadem Hyde Park Civilizace) v období dvou týdnů (od pondělí 21. 3. 2016 

do neděle 3. 4. 2016) na sociálních sítích Facebook, Twitter a Google+ (jejich výběr 

zůstává stejný jako v tezích). 

Analyzované období jsem zároveň posunul na rok 2016 (z původního roku 

2014). Důvodem bylo to, že jsem se rozhodl posunout odevzdání této práci o stejné 

období. Sociální sítě se přitom velmi rychle mění a vyvíjí, a proto věřím, že mé 

rozhodnutí bylo ku prospěchu celé práce. 

Na základě výše uvedených změn jsem musel také částečně upravit strukturu 

praktické části – každý ze zástupných profilů analyzuji zvlášť včetně interpretace 

získaných dat při této analýze. Kvantitativní a kvalitativní analýzu jsem pak provedl 

zvlášť, ne odděleně, jak jsem uvedl v tezích. Důvodem bylo to, že se obě metody 

výzkumu vzájemně prolínají, a proto myslím, že je celá práce díky tomu přehlednější. 

Svá zjištění týkající se jednotlivých profilů shrnuji v závěru praktické části formou 

odpovědí na výzkumné otázky. 

Celkovému shrnutí komunikace České televize na sociálních sítích se pak 

věnuji v závěru celé práce. 
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1. Představení sociálních sítí 

1.1 Definice pojmu sociální síť 

 V širším slova smyslu je sociální síť množinou aktérů a vztahů mezi nimi. Aktéry 

přitom mohou být jednotlivci, skupiny, organizace nebo společnosti.3 Jinými slovy jde 

také o skupinu lidí, kteří jsou propojeni společnými zájmy, rodinnými a dalšími vazbami 

a kteří se navzájem ovlivňují.4 

V užším pojetí – a pro potřeby této práce – ale sociální sítě chápeme jako 

„internetové služby usnadňující vytváření sociálních sítí a sociálních vztahů mezi lidmi, 

kteří sdílejí společné zájmy, aktivity, zázemí nebo známosti z reálného života“.5 

Podle Kaplana a Haenleina jsou sociální sítě „aplikacemi, které svým uživatelům 

umožňují vzájemně se spojovat tím, že si v nich vytvářejí osobní profily, dávají svým 

přátelům a kolegům přístup do těchto profilů a vyměňují si mezi sebou e-maily a rychlé 

zprávy. Zmíněné osobní profily přitom mohou zahrnovat jakýkoli typ informací včetně 

fotografií, videí, zvukových souborů a blogů.“ 6 

 Boydová s Ellisonovou definují sociální sítě jako „webové služby, které jedincům 

umožňují: 

1) Založit si v rámci omezeného systému veřejný nebo poloveřejný profil.  

2) Definovat seznam ostatních uživatelů, s nimiž je daný jedinec propojen. 

3) Zobrazit a procházet seznamy spojení ostatních uživatelů systému, přičemž 

charakter a názvosloví těchto spojení se mohou lišit síť od sítě.“ 7 

 

                                                 
3 KATZ, Nancy, David LAZER, Holly ARROW a Noshir CONTRACTOR. Network Theory and Small 

Groups. Small Group Research [online]. 2004, roč. 35, č. 3, s. 308 [cit. 2017-05-07]. DOI: 

10.1177/1046496404264941. ISSN 10464964. Dostupné z: 

http://sgr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1046496404264941. 
4 Sociální sítě. PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 125. ISBN 

9788024517421. 
5 JACKSON, Linda A. a Jin-Liang WANG. Cultural differences in social networking site use: A 

comparative study of China and the United States. Computers in Human Behavior [online]. 2013, roč. 29, 

č. 3, s. 911 [cit. 2017-05-07]. DOI: 10.1016/j.chb.2012.11.024. ISSN 07475632. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563212003299. 
6 KAPLAN, Andreas M. a Michael HAENLEIN. Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media. Business Horizons [online]. 2010, roč. 53, č. 1, s. 63-64 [cit. 2017-05-07]. 

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

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0007681309001232. 
7 BOYD, danah m. a Nicole B. ELLISON. Social Network Sites: Definition, History, and 

Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2007, roč. 13, č. 1, s. 211 [cit. 

2017-05-07]. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x. ISSN 10836101. Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x. 
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1.2 Charakteristika sociálních sítí 

 Na světě existují stovky sociálních sítí. Přestože se liší technicky i nabídkou 

služeb, jejich základ zůstává stejný. Tvoří ho veřejné profily uživatelů a seznamy jejich 

spojení, které si ostatní uživatelé systému mohou zobrazit a procházet.8 „Samotní 

uživatelé, nikoli primárně funkčnost, jsou tedy hlavní esencí každé sociální sítě,“ tvrdí 

Pavlíček.9 

 Každá sociální síť se tak skládá z profilů jednotlivých uživatelů, jejich sociálních 

vazeb (vztahů) a různých doplňkových služeb.10 Profilem rozumíme místo, kde najdeme 

základní informace o daném uživateli, nejčastěji jeho věk, místo bydliště nebo profilovou 

fotografii. Název pro vazby, které mohou uživatelé navazovat s ostatními, se liší                    

v závislosti na konkrétní síti. Na některých stránkách uzavírají „přátelství“, na jiných zase 

získávají „fanoušky“ nebo „kontakty“.11  

Na většině sociálních sítí si jejich uživatelé mohou také vzájemně komentovat 

příspěvky, které umístí na svůj profil, a psát si soukromé zprávy. Mohou tak mezi sebou 

takzvaně interagovat.12 

 Jednotlivé sociální sítě se liší uživatelskou základnou (tedy lidmi, kteří se na síť 

registrují) a technickými vlastnostmi. Některé umožňují sdílet fotografie a videa, jiné zase 

blogovat nebo chatovat. Další pak kombinují všechny tyto funkce dohromady. Jednotlivé 

funkce se přitom často odvíjí od toho, jestli jsou dané sítě technicky uzpůsobeny na 

počítače nebo mobily, případně obojí. 13  

Thelwall rozděluje sociální sítě do tří základních skupin na: 

1) Sítě sloužící k propojování se se skutečnými přáteli (například Facebook14), 

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

Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2007, roč. 13, č. 1, s. 210-211 [cit. 

2017-05-07]. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x. ISSN 10836101. Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x. 
9 Sociální sítě. PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 125. ISBN 

9788024517421. 
10 JACKSON, Linda A. a Jin-Liang WANG. Cultural differences in social networking site use: A 

comparative study of China and the United States. Computers in Human Behavior [online]. 2013, roč. 29, 

č. 3, s. 911 [cit. 2017-05-07]. DOI: 10.1016/j.chb.2012.11.024. ISSN 07475632. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563212003299. 
11 BOYD, danah m. a Nicole B. ELLISON. Social Network Sites: Definition, History, and 

Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2007, roč. 13, č. 1, s. 213 [cit. 

2017-05-07]. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x. ISSN 10836101. Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x. 
12 Tamtéž. 
13 Tamtéž. 
14 Sociální síti Facebook se podrobněji věnuji v kapitole 2.1. 
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2) sítě určené k hledání nových kontaktů a přátel (například LinkedIn15), 

3) sítě, které svým uživatelům pomáhají najít určité informace nebo zdroje 

(například Twitter16).17 

 

1.3 Zařazení sociálních sítí do kontextu sociálních médií 

 Sociální sítě patří mezi takzvaná sociální média. Murthy vysvětluje tento pojem 

jako „prostředí, v němž mohou obyčejní lidé prostřednictvím běžných sociálních sítí 

vytvářet svůj vlastní obsah”.18 Jinými slovy jsou to také „internetové aplikace postavené 

na ideologických a technických základech Webu 2.0, které umožňují tvorbu a výměnu 

obsahu mezi svými uživateli”.19  

 Termín Web 2.0 poprvé použil Tim O’Reilly v roce 2004, kdy jeho 

prostřednictvím označil druhou generaci webových služeb, mezi nimi také sociálních 

sítí.20 Spolu s ní podle O‘Reillyho přestává být obsah webových stránek vytvářen 

primárně jednotlivci, respektive jejich provozovateli a tvůrci, ale především jejich 

návštěvníky a uživateli.21,22 Jak ale vysvětluje Čermák, nejde o změnu v technickém 

smyslu, ale čistě koncepčním, tedy v pohledu na tvorbu obsahu a způsob komunikace 

mezi uživateli.23  

                                                 
15 Sociální síti LinkedIn se podrobněji věnuji v kapitole 2.5. 
16 Sociální síti Twitter se podrobněji věnuji v kapitole 2.2. 
17 THELWALL, Mike. Social Network Sites: Users and Uses. Advances in Computers [online]. 2009, s. 

19-73 [cit. 2017-05-07]. DOI: 10.1016/S0065-2458(09)01002-X. ISBN 978-0-12-812232-7. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S006524580901002X. 
18 MURTHY, Dhiraj. Towards a Sociological Understanding of Social Media: Theorizing 

Twitter. Sociology [online]. 2012, roč. 46, č. 6, s. 1061 [cit. 2017-05-07]. DOI: 

10.1177/0038038511422553. ISSN 00380385. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038038511422553. 
19 KAPLAN, Andreas M. a Michael HAENLEIN. Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media. Business Horizons [online]. 2010, roč. 53, č. 1, s. 61 [cit. 2017-05-07]. 

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

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0007681309001232. 
20 Web 2.0. PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 83. ISBN 

9788024517421. 
21 KAPLAN, Andreas M. a Michael HAENLEIN. Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media. Business Horizons [online]. 2010, roč. 53, č. 1, s. 61 [cit. 2017-05-07]. 

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

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0007681309001232. 
22 Někteří odborníci dnes mluví o takzvaném Webu 3.0, kterému se blíže věnuje například Antonín 

Pavlíček ve své knize Nová média a sociální sítě, vydané v roce 2010 v nakladatelství Oeconomica.  
23 Čermák, Miloš. Nová média. Úvod a stručná historie. In: OSVALDOVÁ, Barbora, TEJKALOVÁ, 

Alice ed. Žurnalistika v informační společnosti: Proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních 

médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 2009, s. 39. ISBN 978-80-246-1684-1. 
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 Slovo „sociální“ podle Murthyho zároveň odlišuje sociální média od těch 

„tradičních“, mezi která patří například tisk nebo rozhlas. Sociální média jsou prý oproti 

tradičním navržená primárně k tomu, aby „usnadňovala sociální interakce, sdílení 

digitálních médií a spolupráce“.24 

 Kromě sociálních sítí můžeme mezi sociální média zařadit také blogy, virtuální 

sociální a herní světy nebo kolaborativní projekty, jako je například Wikipedia.25 

 

1.4 Lidé na sociálních sítích 

 Sociální sítě podle statistik portálu Statista aktivně používá kolem dvou miliard 

lidí26, což je přibližně 59 % všech internetových uživatelů a zhruba 27 % celkové světové 

populace.27,28 Jejich počet neustále roste a v roce 2017 by se měl zvýšit o dalších 7,4 %.29 

 Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou na sociálních sítích jsou internetoví 

uživatelé mladší 35 let. Obecně lze říci, že s věkem vyšším než 35 let klesá 

pravděpodobnost, že má daný uživatel na některé ze sociálních sítí svůj účet.30 Například 

v USA využívá sociální sítě zhruba 90 % dospělých internetových uživatelů mladších 30 

let, zatímco starších 65 let pouze kolem 35 %. Muži i ženy jsou na sociálních sítích 

                                                 
24 MURTHY, Dhiraj. Towards a Sociological Understanding of Social Media: Theorizing 

Twitter. Sociology [online]. 2012, roč. 46, č. 6, s. 1061 [cit. 2017-05-07]. DOI: 

10.1177/0038038511422553. ISSN 00380385. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038038511422553. 
25 KAPLAN, Andreas M. a Michael HAENLEIN. Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media. Business Horizons [online]. 2010, roč. 53, č. 1, s. 59-68 [cit. 2017-05-07]. 

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

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0007681309001232. 
26 Leading global social networks 2017. Statista: The Statistics Portal for Market Data, Market Research 

and Market Studies [online]. 2017 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/. 
27 Development of the world population from 1950 to 2030 (in billions). Statista: The Statistics Portal for 

Market Data, Market Research and Market Studies [online]. 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/262875/development-of-the-world-population/. 
28 Number of internet users worldwide from 2005 to 2016 (in millions). Statista: The Statistics Portal for 

Market Data, Market Research and Market Studies [online]. 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide/. 
29 Annual social network user growth worldwide from 2014 to 2020. Statista: The Statistics Portal for 

Market Data, Market Research and Market Studies [online]. 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/270919/worldwide-social-network-user-growth/. 
30 POUSHTER, Jacob. Social networking very popular among adult internet users in emerging and 

developing nations. In: Pew Research Center: Nonpartisan, non-advocacy public opinion polling and 

demographic research [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.pewglobal.org/2016/02/22/social-networking-very-popular-among-adult-internet-users-in-

emerging-and-developing-nations/. 
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zastoupeni přibližně stejně.31 Bližší složení uživatelů se liší v závislosti na konkrétní 

sociální síti a budu se jim podrobněji věnovat v kapitole 2.  

 Z průzkumů společností AMI Digital Index a STEM/MARK vyplývá, že v rámci 

České republiky nepoužívá žádnou ze sociálních sítí pouze 3 % lidí s přístupem 

k internetu. Naopak 76 % respondentů průzkumu uvedlo, že sociální sítě navštěvují denně 

nebo téměř denně. Dalších 12 % internetových uživatelů se k nim připojuje několikrát 

týdně.32, 33, 34 

 Jaké jsou hlavní důvody toho, proč lidé sociální sítě využívají? Pro více než 

polovinu z nich (55 %) je důležité, že jim umožňují být v kontaktu se svými přáteli. Vedle 

toho pro ně představují snadný přístup k nejnovějším zprávám a událostem (41 %)                

a nabízí způsob trávení volného času (41 %). Jsou pro ně také prostorem pro nacházení 

zajímavého a zábavného obsahu (39 %) a prostorem ke sdílení vlastních názorů (39 %)     

a multimediálního obsahu (38 %).35 

 Uživatelé sociálních sítí stráví jejich používáním průměrně 1,72 hodin denně, 

připojeni k internetu jsou přitom zhruba 6 hodin denně.36 K sociálním sítím se nejvíce 

připojují z počítačů a čím dál častěji také z mobilních zařízení (například Facebook 

navštěvuje více než polovina jeho uživatelů výhradně přes mobilní telefon37).38 

 

                                                 
31 PERRIN, Andrew. Social Media Usage: 2005-2015. In: Pew Research Center: Nonpartisan, non-

advocacy public opinion polling and demographic research [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.pewinternet.org/2015/10/08/social-networking-usage-2005-2015/. 
32 Uvedené údaje mohou být zkreslené. Zmíněné společnosti totiž do průzkumu zařadily také web 

YouTube.com, který má podle nich nejvíce uživatelů ze všech sociálních sítí. Někteří odborníci však 

YouTube za sociální síť nepovažují (viz kapitola 2.4). Ve většině ostatních statistik (zmíněných i 

nezmíněných v této práci) proto zpravidla nefiguruje. 
33 CRHA, Vladan. AMI Digital Index: Dominuje YouTube a Facebook, začněte se ale učit Snapchat. 

In: AMI Digital s. r. o.: Digikydy [online]. 2016 [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: 

http://www.amidigital.cz/digikydy/ami-digital-index-dominuje-youtube-a-facebook-zacnete-se-ale-ucit-

snapchat/. 
34 Sociální síti YouTube se podrobněji věnuji v kapitole 2.4- 
35 MCGRATH, Felim. Top 10 Reasons for Using Social Media. In: GlobalWebIndex Blog [online]. 2015 

[cit. 2017-05-11]. Dostupné z: https://www.globalwebindex.net/blog/top-10-reasons-for-using-social-

media. 
36 MANDER, Jason. Daily time spent on social networks rises to 1.72 hours. In: GlobalWebIndex Blog 

[online]. 2015 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: http://blog.globalwebindex.net/chart-of-the-day/daily-time-

spent-on-social-networks-rises-to-1-72-hours/. 
37 Number of mobile-only monthly active Facebook users as of 4th quarter 2016 (in millions). Statista: 

The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies [online]. 2017 [cit. 2017-05-

09]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/281600/number-of-mobile-only-facebook-users/. 
38 Digital device usage for selected global online content activities as of June 2015, by device. Statista: 

The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies [online]. 2015 [cit. 2017-05-

09]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/296704/device-usage-for-online-content-access/. 
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1.5 Média na sociálních sítích 

 Vedle samotných uživatelů (respektive lidí) najdeme na sociálních sítích také 

nejrůznější firmy a společnosti včetně těch mediálních. Sociální sítě se pro ně 

v posledních letech staly důležitým prostředím, kde mohou informovat, publikovat obsah, 

komunikovat se svými čtenáři a odkazovat je na své, případně jiné webové stránky. Média 

by na sociálních sítích samozřejmě nebyla, pokud by tam o ně jejich uživatelé neměli 

zájem. Najdeme tak na nich profily onlinových, tištěných, televizních i radiových médií 

bez ohledu na jejich popularitu a velikost. 

Mezinárodní výzkumné centrum Reuters Institute zveřejnilo v roce 2017 studii, 

v níž sledovalo, odkud a jakým způsobem lidé konzumují zprávy. Více než polovina (51 

%) dotázaných využívá sociální média jako zdroj zpráv každý týden. Pro přibližně 12 % 

lidí pak sociální média slouží jako jejich hlavní zpravodajský zdroj. Ve věkové skupině 

od 18 do 24 let je jich 28 %, což ze sociálních médií dělá pro tuto skupinu důležitější 

informační zdroj než například televize (24 %).39 

 Proč lidé vyhledávají a odebírají zpravodajství na sociálních médiích? V první 

řadě chtějí být rychle informováni o nejnovějších zprávách. Zadruhé jim sociální média 

nabízejí jednoduchý přístup k více zdrojům najednou. Zprávy na nich mohou uživatelé 

komentovat nebo sdílet a také na nich vidí, o jaké zprávy se zajímají jejich přátelé. 40 

 Jakým způsobem mohou média sociální sítě, případně sociální média využívat? 

Javůrek se jejich výhody pokusil shrnout v případě Twitteru, vztáhnout se ale dají také na 

většinu ostatních sociálních sítí: 

1) Místo pro občanskou žurnalistiku (respektive jako zdroj původních informací od 

běžných lidí, neboli „nenovinářů“), 

2) další nástroj k šíření profesionálního zpravodajství (respektive jako kanál, kterým 

lze upozorňovat na články ze zpravodajského serveru), 

3) nezpracovaný materiál k analýze (respektive jako účinný zdroj informací), 

4) prostor pro diskusi a spolupráci (mezi redaktory a čtenáři).41 

 

                                                 
39 NEWMAN, Nic. Overview and Key Findings of the 2016 Report. In: Reuters Institute Digital News 

Report [online]. 2017 [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: http://digitalnewsreport.org/survey/2016/overview-

key-findings-2016/. 
40 Tamtéž. 
41 JAVŮREK, Adam. Žurnalistika ve 140 znacích. In: OSVALDOVÁ, Barbora, TEJKALOVÁ, Alice ed. 

Žurnalistika v informační společnosti: Proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb 

nová média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 2009, s. 173. ISBN 978-80-246-1684-1. 
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1.6 Nejpoužívanější sociální sítě ve světě a v České 

republice 

1.6.1 Nejpoužívanější sociální sítě ve světě  

Největší sociální sítí na světě je podle počtu aktivních měsíčních uživatelů 

Facebook. Alespoň jednou za měsíc si ho otevře zhruba 1,7 miliardy lidí, tedy zhruba 85 

% uživatelů sociálních sítí a přibližně polovina internetové populace.42, 43 

O druhé a třetí místo se dělí dvojice mobilních aplikací WhatsApp a Facebook 

Messenger, které svým uživatelům umožňují vzájemné posílání zpráv a volání.44, 45, 46 

Obě dvě si každý měsíc otevře přibližně 1 miliarda uživatelů. 

 O něco méně úspěšné jsou pak další aplikace fungující na podobném principu, 

sociální sítě QQ a WeChat. Na první jmenovanou je navázaná také v pořadí šestá 

nejpoužívanější síť Qzone. Svým uživatelům umožňuje vzájemné posílání 

multimediálních souborů, psaní blogů nebo poslouchání hudby.47 Všechny zmíněné 

aplikace mají nejvíce uživatelů z Asie, především z Číny, odkud pochází. 

 Na dalších místech najdeme blogovací síť Tumblr, síť Instagram určenou                

ke sdílení fotografií a mikroblogovací síť Twitter. O desátou příčku se dělí čínská 

komunikační platforma Baidu Tieba a aplikace Skype, umožňující telefonování a posílání 

zpráv. Obě mají shodně 300 miliónů aktivních uživatelů měsíčně.48 V případě většiny 

sociálních sítí je ale třeba počítat s tím, že jde o pouhé odhady. Přesné počty aktivních 

uživatelů většina z nich oficiálně neuvádí. 

 

                                                 
42 Statistics and facts about social media usage. Statista: The Statistics Portal for Market Data, Market 

Research and Market Studies [online]. 2016 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/topics/1164/social-networks/. 
43 Leading global social networks 2017. Statista: The Statistics Portal for Market Data, Market Research 

and Market Studies [online]. 2017 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/. 
44 Sociální síť Facebook Messenger je rozšířením sociální sítě Facebook. 
45 WhatsApp [online]. c2017 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: https://www.whatsapp.com/. 
46 Messenger [online]. c2016 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: https://www.messenger.com/. 
47 Qzone. Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. 2017 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Qzone. 
48 Leading global social networks 2017. Statista: The Statistics Portal for Market Data, Market Research 

and Market Studies [online]. 2017 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/. 
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1.6.2 Nejpoužívanější sociální sítě v České republice 

 Také v rámci České republiky se v případě počtu uživatelů sociálních sítí musíme 

spokojit pouze s odhady. Ty se shodují na tom, že také v České republice je největší 

sociální sítí Facebook. Počet jeho aktivních měsíčních uživatelů nad 18 let se podle 

oficiálních údajů pohybuje mezi 4 až 4,5 milióny, což představuje zhruba 57,9 % až 65,1 

% české internetové populace.49, 50  

 Pořadí dalších sociálních sítí se liší zdroj od zdroje. Například podle pravidelného 

průzkumu společností AMI Digital Index a STEM/MARK bylo na začátku roku 2016 

následující: komunitní síť Spolužáci.cz (81 % uživatelů internetu), Google+ (74 %), 

Twitter (30 %), Instagram (25 %), profesní síť LinkedIn (24 %) a Snapchat (8 %).51 

Průzkum však nezjišťoval počet aktivních uživatelů, ale jejich celkové množství. Proto 

procenta některých sítí převyšují výše uvedený počet aktivních uživatelů Facebooku.52 

 

 

 

                                                 
49 Audience Insights. Facebook [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/ads/audience-insights/people?act=244362031&age=18-&country=CZ. 
50 TZ Počet českých internetových uživatelů atakuje hranici 7 miliónů. In: NetMonitor [online]. 2015 [cit. 

2017-05-11]. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/tz-pocet-ceskych-internetovych-uzivatelu-atakuje-

hranici-7-milionu. 
51 CRHA, Vladan. AMI Digital Index: Dominuje YouTube a Facebook, začněte se ale učit Snapchat. In: 

AMI Digital s. r. o.: Digikydy [online]. 2016 [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: 

http://www.amidigital.cz/digikydy/ami-digital-index-dominuje-youtube-a-facebook-zacnete-se-ale-ucit-

snapchat/. 
52 Zmíněné společnosti do průzkumu zařadily také web YouTube.com, který má podle nich uživatelů 

nejvíce (94 %, zatímco druhý Facebook 93 %). Někteří odborníci ho však za sociální síť nepovažují (viz 

kapitola 2.4. Ve většině ostatních statistik (uvedených i neuvedených v této práci) proto zpravidla 

nefiguruje. 
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2. Charakteristika sociálních sítí, na kterých je Česká 

televize aktivní 

2.1 Facebook 

2.1.1 Představení  

 Facebook je sociální síť, která svým uživatelům umožňuje být v kontaktu s lidmi 

ze svého okolí a sdílet s nimi své příspěvky.53 Cílem jeho autorů je udělat svět otevřenější 

a propojenější.54 

Zároveň se jedná o největší sociální síť na světě podle počtu aktivních měsíčních 

uživatelů.55 Síť je přístupná z webového prohlížeče i mobilní aplikace a od roku 2008 je 

dostupná také v češtině.56 Od roku 2005 funguje na doméně Facebook.com. 57 

 Facebook založil v únoru 2004 Mark Zuckerberg společně se svými přáteli 

Dustinem Moskovitzem, Chrisem Hughesem a Euardem Severinem.58 V té době společně 

studovali Harvardovu univerzitu, pro kterou byl Facebook zpočátku omezen. Síť se tehdy 

jmenovala „The facebook“ a měla sloužit ke vzájemné komunikaci mezi studenty                 

a zaměstnanci univerzity.59 

 Měsíc po svém založení se Facebook rozšířil na další americké univerzity, které 

poté doplnily také světové univerzity, střední školy a vybrané společnosti jako Apple 

                                                 
53 Vítejte na Facebooku: Zaregistrujte se, přihlaste se a zjistěte více. Facebook [online]. [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: https://cs-cz.facebook.com/. 
54 Company info. Facebook Newsroom [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://newsroom.fb.com/company-info/. 
55 Most famous social network sites worldwide as of April 2017, ranked by number of active users (in 

millions). Statista: The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies [online]. 

2017 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-

ranked-by-number-of-users/. 
56 Facebook si můžete přepnout už i do češtiny. In: Lupa.cz: Server o českém internetu [online]. 2008 [cit. 

2017-05-14]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/facebook-si-muzete-prepnout-uz-i-do-cestiny/. 
57 PHILLIPS, Sarah. A brief history of Facebook. In: The Guardian: News, sport and opinion from the 

Guardian's global edition [online]. 2007 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia. 
58 Company info. Facebook Newsroom [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://newsroom.fb.com/company-info/. 
59 Facebook. PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 137. ISBN 

9788024517421. 
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nebo Microsoft.60 Od září 2006 se do Facebooku může registrovat kdokoli starší 13 let 

s platnou e-mailovou adresou nebo telefonním číslem.61, 62 

 Sociální síť dnes provozuje společnost Facebook, Inc., která vznikla ještě v roce 

spuštění (2004) a jejíž zakladatel Mark Zuckerberg je dodnes v jejím vedení. 63   

  

2.1.2 Počet uživatelů 

Jak jsem již uvedl, počtem aktivních uživatelů za měsíc je dnes Facebook největší 

sociální sítí na světě. Alespoň jednou měsíčně si ho otevře kolem 1,7 miliardy lidí, tedy 

přibližně 39 % celkové internetové populace.64, 65, 66 V České republice se jejich počet 

pohybuje mezi 4 až 4,5 milióny, což představuje zhruba 58 % až 65 % české internetové 

populace.67, 68 

 Celkový počet českých uživatelů starších 18 let tvoří z 51 % ženy a ze 49 % muži. 

Nejpočetnější skupinou jsou lidé ve věku od 25 do 34 let, za kterou následují skupiny       

ve věku od 35 do 44 let a od 18 do 24 let.69 Podle Bednáře jsou na Facebooku zastoupeny 

všechny vzdělanostní i příjmové skupiny lidí.70 

  

                                                 
60 Tamtéž. 
61 PHILLIPS, Sarah. A brief history of Facebook. In: The Guardian: News, sport and opinion from the 

Guardian's global edition [online]. 2007 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia. 
62 How do I create a Facebook account? Facebook: Facebook Help Center [online]. 2017 [cit. 2017-05-

13]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/188157731232424?helpref=topq. 
63 Facebook, Inc.: Private Company Information. Bloomberg: European Edition [online]. 2017 [cit. 2017-

05-13]. Dostupné z: 

http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=20765463. 
64 Company info. Facebook Newsroom [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://newsroom.fb.com/company-info/. 
65 Percentage of global population using Facebook as of June 2016, by region. Statista: The Statistics 

Portal for Market Data, Market Research and Market Studies [online]. 2016 [cit. 2017-05-09]. Dostupné 

z: https://www.statista.com/statistics/241552/share-of-global-population-using-facebook-by-region/. 
66 Leading global social networks 2017. Statista: The Statistics Portal for Market Data, Market Research 

and Market Studies [online]. 2017 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/. 
67 Audience Insights. Facebook [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/ads/audience-insights/people?act=244362031&age=18-&country=CZ. 
68 TZ Počet českých internetových uživatelů atakuje hranici 7 miliónů. In: NetMonitor [online]. 2015 [cit. 

2017-05-11]. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/tz-pocet-ceskych-internetovych-uzivatelu-atakuje-

hranici-7-milionu. 
69 Audience Insights. Facebook [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/ads/audience-insights/people?act=244362031&age=18-&country=CZ. 
70 Kdo jsou uživatelé Facebooku. BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na 

Facebooku a Twitteru. Brno: Computer Press, 2011, s. 13. ISBN 9788025133200. 
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2.1.3 Principy fungování 

 Sociální síť Facebook umožňuje založení uživatelského profilu nebo takzvané 

stránky. Zatímco uživatelské profily jsou určeny fyzickým osobám, prostřednictvím 

stránek působí na Facebooku také firmy, organizace, instituce nebo zájmové skupiny. Své 

stránky na něm mají také produkty, komunity nebo slavné osobnosti a zakládat je mohou 

i samotní uživatelé.71 

 

Uživatelé a jejich profily 

 Jakmile se uživatel zaregistruje, může začít Facebook naplno používat. To 

znamená přidávat si ostatní uživatele mezi své přátele, sdílet s nimi své příspěvky, 

reagovat na příspěvky ostatních nebo posílat soukromé zprávy.72 

 Jednotlivé příspěvky se dají zveřejnit v podobě obyčejného textu, fotoalba, videa 

či jednoduché animace. Uživatelé s nimi poté mohou takzvaně interagovat – sdílet je, 

komentovat nebo na ně reagovat prostřednictvím reakčních tlačítek (například „To se mi 

líbí“, „Haha“ nebo „To mě mrzí“).73 

 Vedle toho nabízí Facebook svým uživatelům také další funkce – vytvářet události 

a zvát na ně své přátele nebo využívat nejrůznější aplikace od jednoduchých her po 

předpovědi počasí. Uživatelé mohou také vytvářet stránky a odebírat příspěvky jiných 

stránek nebo zakládat uzavřené skupiny a sdílet tak obsah pouze s vybranými lidmi.74 

 Každý uživatel získá společně s registrací do Facebooku svou profilovou stránku. 

Na této stránce najdeme základní informace o daném uživateli (například jeho věk nebo 

místo narození) i přehled veškerých příspěvků, které publikoval či sdílel. Uživatelé si také 

mohou nastavit, kolik informací z jeho profilu uvidí ostatní lidé na síti.75 

 Nejdůležitějším místem každého uživatele Facebooku je hlavní stránka. Na ní se 

uživatelům zobrazují nejnovější a zároveň nejrelevantnější příspěvky jejich přátel, skupin 

a stránek, které sledují. „Cílem kanálu zpráv je doručit správný obsah správným lidem ve 

                                                 
71 Pages. Facebook Help Center [online]. [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/help/282489752085908/?helpref=hc_fnav. 
72 Facebook. PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 137-139. 

ISBN 9788024517421. 
73 Liking & Reacting. Facebook Help Center [online]. [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/help/www/452446998120360/?helpref=hc_fnav. 
74 Facebook. PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 137-139. 

ISBN 9788024517421. 
75 Tamtéž. 
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správný čas tak, aby nepřišli o nic důležitého.“76 Facebook tak na základě speciálního 

algoritmu vybírá pouze některé příspěvky, aby předešel zahlcení hlavního kanálu 

spoustou zbytečného obsahu. Algoritmus určuje důležitost příspěvku podle toho, jak 

často s příspěvky daného typu, autora či stránky uživatel interaguje nebo jak s daným 

příspěvkem interagují ostatní uživatelé.77  

Díky hlavní stránce mají uživatelé zároveň přehled o aktivitě svých přátel. Dozví 

se na ní například to, pokud někdo okomentuje něčí příspěvek nebo si do přátel přidá 

některého z dalších uživatelů.78 

 

Stránky  

 Jak je uvedeno výše, stránky na Facebooku slouží jako základní komunikační 

nástroj firem, produktů, slavných osobností nebo zájmových skupin. 

 Každá stránka může, podobně jako uživatelé, zveřejňovat příspěvky. Aby 

jednotliví uživatelé tyto příspěvky viděli na své hlavní stránce, musí stránku označit jako 

To se mi líbí, a stát se tak jejím fanouškem.79 Příspěvky stránky se však nemusí zobrazit 

všem jejím fanouškům. Jak je uvedeno výše, Facebook používá vlastní algoritmus, který 

určuje, komu se daný příspěvek zobrazí a komu ne.80  

 Majitel stránky ale může jednotlivé příspěvky finančně podpořit, a nechat je tak 

zobrazit více uživatelům. Výhodou je, že reklama na Facebooku umožňuje velmi přesné 

zacílení – a to jak regionálně, tak také demograficky. Reklamou lze navíc zasáhnout také 

uživatele, kteří vůbec nejsou fanoušky stránky.81 

 Správci stránek mají také přístup k řadě statistik, které jim poskytuje samotný 

Facebook. Mají například přehled o celkovém počtu fanoušků a jejich složení z hlediska 

pohlaví, věku nebo jazyka. Součástí statistik jsou také informace například o tom, kolik 

                                                 
76 BACKSTROM, Lars. News Feed FYI: A Window Into News Feed. In: Facebook for Business [online]. 

2013 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: https://www.facebook.com/business/news/News-Feed-FYI-A-

Window-Into-News-Feed. 
77 Tamtéž. 
78 Facebook. PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 137-139. 

ISBN 9788024517421. 
79 Uživatelé mohou stránku také pouze označit jako To se mi líbí, ale její příspěvky ve skutečnosti 

odebírat (sledovat) nemusí. 
80 Facebook nikde oficiálně neuvádí, na základě čeho tento algoritmus funguje. 
81 Facebook. PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 144-145. 

ISBN 9788024517421. 
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uživatelů vidělo jednotlivé příspěvky stránky a jakým způsobem s nimi interagovalo nebo 

jak se daří konkurenčním stránkám.82 

 

2.2 Twitter 

2.2.1 Představení  

 Twitter je sociální síť a zároveň mikroblogovací služba, která svým uživatelům 

umožňuje posílat a číst krátké příspěvky, známé jako tweety.83 Cílem jeho autorů je 

„umožnit každému okamžitě a bez bariér vytvářet a sdílet myšlenky a informace.“84  

Používat se dá prostřednictvím webového prohlížeče, mobilní aplikace                       

a v některých zemích také formou SMS zpráv.85 Služba funguje na webové adrese 

Twitter.com a od roku 2012 je dostupná také v češtině.86, 87 

Twitter navrhl Jack Dorsey v roce 2006 ještě jako student New York University.88 

Původně chtěl vytvořit nástroj, který by malým skupinkám lidí umožnil komunikovat 

prostřednictvím krátkých textových zpráv. Jejich obsah přitom neměl být nijak vážný, 

naopak.89  

 První tweet na Twitter odeslal právě Jack Dorsey 21. března 2006 a v překladu 

zněl „právě si nastavuji svůj twttr“.90 Služba se v té době ještě jmenovala twttr, její dnešní 

název Twitter vznikl o půl roku později. Přeložit lze jako „ptačí cvrlikání“ nebo také 

                                                 
82 Veškeré informace jsou dostupné prostřenictvím Facebook Insights na webové adrese 

https://www.facebook.com/ads/audience-insights/. 
83 Facebook. PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 145. ISBN 

9788024517421. 
84 Společnost. Twitter [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: https://about.twitter.com/cs/company. 
85 Twitter Terms of Service. Twitter [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://twitter.com/tos. 
86 Twitter. Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. 2017 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter. 
87 Twitter Now Available in Basque, Czech and Greek. In: Twitter International Services Blog [online]. 

2012 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: https://blog.twitter.com/2012/twitter-now-available-in-basque-czech-

and-greek. 
88 Milníky. Twitter [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://about.twitter.com/cs/company/press/milestones. 
89 Twitter. PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 145. ISBN 

9788024517421. 
90 JACK. Just setting up my twttr. In: Twitter [online]. 2006-03-21 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

https://twitter.com/jack/status/20. 
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„povídání si o bezvýznamných věcech“.91 Veřejnosti byl Twitter oficiálně představen 

v červenci 2006.92 

 Službu dnes provozuje společnost Twitter, Inc., která vznikla v roce 2007. Jako 

její zakladatelé jsou kromě Dorseye uváděni také Noah Glass, Biz Stone a Evan 

Williams.93 Jack Dorsey dnes ve společnosti působí jako generální ředitel.94 

 

2.2.2 Počet uživatelů 

Alespoň jednou měsíčně si Twitter otevře kolem 313 miliónů uživatelů, kteří na 

něj podle analytické společnosti Socialbakers denně napíší kolem 500 miliónů nových 

tweetů.95, 96 Počtem aktivních uživatelů za měsíc je tak Twitter zhruba pětkrát menší než 

Facebook.  

V České republice existuje podle odhadů kolem 300 tisíc uživatelských účtů, tedy 

zhruba třináctkrát až patnáctkrát méně než na českém Facebooku. 97 Převažují na něm 

především mladší uživatelé (v porovnání s Facebookem). Až 37 % z nich je mladších 19 

let, přičemž dalších zhruba 30 % pak tvoří lidé ve věku 20 až 29 let (údaje pochází z konce 

roku 2014).98 

  

2.2.3 Principy fungování  

 Sociální síť Twitter nabízí, na rozdíl od Facebooku, jednotnou registraci bez 

ohledu na to, zda ho jeho nový uživatel plánuje používat k soukromým účelům nebo 

například k propagaci své společnosti. Důvodem je to, že Twitter zná pouze profily, nikoli 

                                                 
91 Twitter (verb) definition and synonyms. In: Macmillan Dictionary [online]. c2017 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/twitter_1. 
92 Facebook. PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 146. ISBN 

9788024517421. 
93 Twitter. Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter. 
94 Společnost. Twitter [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: https://about.twitter.com/cs/company. 
95 Společnost. Twitter [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: https://about.twitter.com/cs/company. 
96 All Twitter Statistics in one place. Socialbakers: Social Media Marketing, Analytics & Performance 

Tools [online]. 2017 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/. 
97 REDAKCE / ČTK. Twitter má přes 300 miliónů uživatelů, jejich růst však stagnuje. 

In: Deník.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://www.denik.cz/ekonomika/twitter-ma-

pres-300-milionu-uzivatelu-jejich-rust-vsak-stagnuje-20160713.html. 
98 Sociální sítě: Twitter má v Česku nejmladší uživatele. In: MediaGuru [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/2015/04/socialni-site-twitter-ma-v-cesku-nejmladsi-uzivatele/. 
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také stránky jako zmíněný Facebook. Podmínkou registrace je platná e-mailová adresa 

nebo telefonní číslo a věk alespoň 13 let.99 

 Po registraci do Twitteru má uživatel vytvořený vlastní profil a může ho začít 

naplno používat. Základní funkcí Twitteru je možnost takzvaně sledovat ostatní uživatele 

neboli odebírat jejich příspěvky. Není přitom podmínkou, aby se oba uživatelé sledovali 

vzájemně. Obsah, který sledovaní uživatelé vytváří, pak sledující uživatel vidí na své 

hlavní stránce. Příspěvky na Twitteru však nejsou – na rozdíl od Facebooku – řazeny 

podle důležitosti, ale podle data publikování (od nejnovějšího po nejstarší). 

 Vedle hlavní stránky má každý uživatel také svůj profil. Na tomto místě najdeme 

základní informace o daném uživateli a zároveň přehled všech jeho příspěvků.100 

 Jak již bylo řečeno, komunikace na Twitteru probíhá prostřednictvím krátkých 

zpráv neboli příspěvků, známých jako tweety. Tweety jsou limitovány 140 znaky textu      

a kromě něj mohou obsahovat také internetové odkazy, obrázky nebo například videa. 

Twitter neustále rozšiřuje možnosti obsahu příspěvků, takže například od listopadu 2015 

mohou jeho uživatelé vytvářet také ankety.101 

 Uživatelé se mohou v příspěvcích vzájemně označovat a používat v nich hashtagy 

neboli slova či krátké fráze označené znakem #. Hashtagy sdružují příspěvky s podobným 

zaměřením napříč celou sociální sítí. Díky tomu si její uživatelé mohou všechny 

příspěvky na dané téma (se stejným hashtagem) zobrazovat najednou. Nejpoužívanější 

hashtagy lze dohledat na hlavní stránce v nabídce Trendy, které lze dle vlastního výběru 

filtrovat. Uživatelé mohou s jednotlivými příspěvky také vzájemně interagovat 

– odpovídat na ně, retweetovat (a sdílet tak na svůj profil) nebo je označovat srdíčkem. 

102 

 Také na Twitteru je podobně jako na Facebooku povolená reklama, respektive 

možnost jednotlivé příspěvky finančně podpořit a zvýšit tak jejich dosah.103 

 

                                                 
99 Twitter Terms of Service. Twitter [online]. 2016 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://twitter.com/tos. 
100 Twitter. PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 145-147. 

ISBN 9788024517421. 
101 SHERMAN, Todd. Introducing Twitter Polls. In: Twitter Blogs [online]. 2015 [cit. 2017-05-14]. 

Dostupné z: https://blog.twitter.com/2015/introducing-twitter-polls. 
102 Twitter. Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter. 
103 Tamtéž. 
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2.3 Google+ 

2.3.1 Představení 

Google+ je sociální síť, která kombinuje prvky ostatních sociálních sítí a zároveň 

propojuje jednotlivé služby společnosti Google.104 Jak autoři sami říkají: „Služba 

Google+ je v zásadě taková, jakou ji uživatel chce mít.“105  

 Síť je dostupná z webového prohlížeče nebo mobilní aplikace. Funguje na 

webové adrese a v češtině je od roku 2011, kdy vznikla. Podmínkou používání je věk 

alespoň 13 let (v případě České republiky), e-mailovou adresu získají uživatelé společně 

s registrací.106 

Sociální síť Google+ spustila v červnu 2011 společnost Google, Inc., v testovacím 

provozu.107 Přestože byla síť zpočátku přístupná jen přes pozvánky, po dvou týdnech 

provozu měla 10 miliónů uživatelů.108 Od září 2012 je registrace přístupná i bez 

pozvánky.109 

Cílem sítě Google+ bylo usnadnit vzájemnou komunikaci mezi lidmi na internetu         

a více ji přiblížit té v reálném světě.110 Zároveň měla prý nahradit předchozí neúspěšné 

pokusy Googlu o založení populární sociální sítě, což se jejím dřívějším projektům jako 

Google Buzz, Google Friend Connect nebo Orcut nepodařilo.111  

 

                                                 
104 Jak Google+ funguje pro dospívající. Nápověda Google [online]. c2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://support.google.com/plus/answer/2403359?hl=cs&visit_id=1-636302981206626141-

2251734425&rd=1. 
105 Tamtéž. 
106 Věkové požadavky pro účty Google. Nápověda Účet Google [online]. [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: 

https://support.google.com/accounts/answer/1350409?hl=cs. 
107 GUNDOTRA, Vic. Introducing the Google+ project: Real-life sharing, rethought for the web. In: 

Official Google Blog [online]. 2011 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://googleblog.blogspot.cz/2011/06/introducing-google-project-real-life.html. 
108 BLATTBERG, Eric. Google+ Tops 10 Million Users, Confirms CEO Larry Page. In: Wired [online]. 

2011 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://www.wired.com/2011/07/google-plus-10-million-users/. 
109 GUNDOTRA, Vic. Google+: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.. 100. In: Google Official Blog [online]. 

2011 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: https://googleblog.blogspot.cz/2011/09/google-92-93-94-95-96-97-

98-99-100.html. 
110 GUNDOTRA, Vic. Introducing the Google+ project: Real-life sharing, rethought for the web. 

In: Official Google Blog [online]. 2011 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://googleblog.blogspot.cz/2011/06/introducing-google-project-real-life.html. 
111 Google+. In: Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. 2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Google%2B. 
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2.3.2 Počet uživatelů 

Společnost Google celkový počet aktivních měsíčních uživatelů sítě Google+ 

pravidelně nezveřejňuje. V říjnu 2013 se ale na blogu společnosti Google objevila 

informace, že se jejich počet pohybuje kolem 300 miliónů.112 Se stejným číslem oborová 

média pracovala také na začátku roku 2016.113 Zaregistrovaných je přitom do Google+ 

přibližně 3,3 miliardy účtů,114 skutečně aktivních je tak pouze asi 9 %. Podle řady 

odborníků komunita Google+ postupně „vymírá“ a stává se z ní síť takzvaných „mrtvých 

duší“.115, 116, 117 

Také v případě českých uživatelů, kteří jsou na Google+ aktivní alespoň jednou 

měsíčně, se musíme spokojit s pouhými odhady. Podle webu MediaGuru jich na konci 

roku 2014 bylo přibližně 500 tisíc.118 Stejný zdroj zároveň uvádí, že nejsilnější věkovou 

skupinou byli lidé od 20 do 39 let.119 Obecně pak na Google+ převažují především muži, 

kterých je na něm zhruba 74 %.120 

 

2.3.3 Principy fungování 

Přihlášení do sociální sítě Google+ probíhá prostřednictvím účtu Google a je 

společné pro majitele osobních i firemních účtů. Podmínkou používání je pouze věk 

alespoň 13 let.121 

                                                 
112 GUNDOTRA, Vic. Google+ Hangouts and Photos: save some time, share your story. In: Official 

Google Blog [online]. 2013 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://googleblog.blogspot.cz/2013/10/google-hangouts-and-photos-save-some.html. 
113 SPEIER, Kim. Google+: Worth It or a Waste of Time? In: Social Media Today [online]. 2016 [cit. 

2017-05-13]. Dostupné z: http://www.socialmediatoday.com/social-networks/google-worth-it-or-waste-

time. 
114 Google+ Growth [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://plus.miernicki.com/. 
115 ČÍŽEK, Jakub. Před pěti lety se zrodila síť Google+. Nikdy se nestala Facebookem, ale není to ani 

mrtvola. In: Živě.cz: O počítačích, IT a internetu [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.zive.cz/clanky/pred-peti-lety-se-zrodila-sit-google-nikdy-se-nestala-facebookem-ale-neni-to-

ani-mrtvola/sc-3-a-182963/default.aspx. 
116 BARRIE, Joshua. Nobody Is Using Google+. In: Business Insider [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://uk.businessinsider.com/google-active-users-2015-1. 
117 DEVINE, Richard. Google+ is dying, says no-one who actually uses it. In: Android Central: Android 

Forums, News, Reviews, Help and Android Wallpapers [online]. 2014 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.androidcentral.com/google-dying-says-no-one-who-actually-uses-it. 
118 Sociální sítě: Twitter má v Česku nejmladší uživatele. In: MediaGuru [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/2015/04/socialni-site-twitter-ma-v-cesku-nejmladsi-uzivatele/. 
119 Tamtéž. 
120 BEESE, Jennifer. Why You Should Stop Asking Is Google Plus Dead. In: Sprout Social [online]. 2016 

[cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://sproutsocial.com/insights/is-google-plus-dead/. 
121 Jak Google+ funguje pro dospívající. Nápověda Google [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://support.google.com/plus/answer/2403359?hl=cs&visit_id=1-636302981206626141-

2251734425&rd=1. 
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Google+ sice rozlišuje mezi osobními profily a stránkami, princip jejich 

fungování je ale stejný. Uživatelé, respektive jednotlivé profily a stránky, se vzájemně 

mohou sledovat podobně jako například na Twitteru. Vedle toho mohou uživatelé 

sledovat také příspěvky na určité téma, a to prostřednictvím takzvaných sbírek, které 

vytvářejí samotní uživatelé.122 Uživatelé se také mohou přidávat do takzvaných komunit 

spojujících lidi se stejnými zájmy. Do komunit mohou na rozdíl od sbírek přispívat 

všichni jejich členové.123 

Základem jsou takzvané kruhy, které mohou uživatelé vytvářet. Do kruhů si pak 

následně třídí jednotlivé osoby a stránky. Díky tomu si pak snadno mohou vybrat, kdo 

uživatelem publikovaný příspěvek uvidí (zda všichni nebo například pouze rodinní 

příslušníci). Jednotliví uživatelé se přitom nemusí vzájemně sledovat k tomu, aby si jeden 

z nich přidal druhého do některého ze svých kruhů. Samotné kruhy (a uživatelé v nich 

přidaní) se samozřejmě mohou překrývat. 124  

Sociální síť Google+ tvoří – podobně jako Twitter nebo Facebook – dvě hlavní 

stránky – profilová a hlavní (neboli domácí stream). Na profilové stránce se nachází 

základní informace o daném účtu, seznamy jeho kruhů a přehled zveřejněných příspěvků. 

Hlavní stránka je pak místo, kde uživatel vidí příspěvky uživatelů a stránek, které sleduje, 

případně má ve svých kruzích. 

Google+ svým uživatelům umožňuje zveřejňovat příspěvky v podobě fotografií, 

videí, odkazů či samotných textů. Uživatelé mohou s příspěvky interagovat, tedy 

komentovat, dávat hodnocení „+1“ nebo sdílet.125 Síť svým uživatelům – na rozdíl od 

Facebooku nebo Twitteru – neumožňuje zvyšovat dosah jednotlivých příspěvků 

prostřednictvím jejich finanční podpory. 

 

                                                 
122 Začínáme se sbírkami. Nápověda Google [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://support.google.com/plus/answer/6320409?hl=cs&ref_topic=6320387. 
123 Začínáme s komunitami. Nápověda Google [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://support.google.com/plus/answer/6320411. 
124 Jak Google+ funguje pro dospívající. Nápověda Google [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://support.google.com/plus/answer/2403359?hl=cs&visit_id=1-636302981206626141-

2251734425&rd=1. 
125 Začínáme se sdílením. Nápověda Google [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://support.google.com/plus/answer/6320417?hl=cs&ref_topic=6320366. 
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2.4 YouTube 

 YouTube je internetová služba, která umožňuje sledovat a sdílet videa. Vznikla 

v květnu 2005, v současné době patří společnosti Google a funguje na webové adrese 

www.youtube.com.126  

 Celkem má více než jednu miliardu aktivních uživatelů z celého světa127, lépe je 

na tom ze sociálních sítí pouze Facebook. Řada odborníků ji však nepovažuje za 

plnohodnotnou sociální síť, ale za zmíněnou internetovou službu. YouTube totiž původně 

vznikl jako běžná webová stránka, která byla postupně doplňována o prvky sociálních 

sítí.128 

 Česká televize má na YouTube pouze jeden profil – s názvem „Česká televize“. 

Založila ho 4. 11. 2007 a k 9. 12. 2016 její videa odebíralo 9 191 uživatelů. Nahrála na 

něj 820 videí s necelými 6 milióny zhlédnutí. Nejčastěji mezi nimi najdeme upoutávky 

k novým pořadům, filmům a seriálům České televize. Nejvíce přehrání má video je s více 

než jedním miliónem zhlédnutí píseň Hádej k pohádce Dvanáct měsíčků.129 

 

2.5 LinkedIn 

 Sociální síť LinkedIn sdružuje profesionály v nejrůznějších oborech z celého 

světa. Její uživatelé si na ní mohou založit vlastní profil, kde se prezentují formou 

životopisu, spojovat se s ostatními uživateli nebo vyhledávat volná pracovní místa. 130  

                                                 
126 O YouTube. YouTube [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/intl/cs/yt/about/. 
127 Statistics. YouTube [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html. 
128 BOYD, danah m. a Nicole B. ELLISON. Social Network Sites: Definition, History, and 

Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2007, roč. 13, č. 1, s. 216 [cit. 

2017-05-07]. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x. ISSN 10836101. Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x. 
129 Česká televize. YouTube [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/user/CeskaTelevize/featured. 
130 LinkedIn. PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 149. ISBN 

9788024517421. 
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Síť aktivně používá více než 433 miliónů uživatelů po celém světě, a jedná se o 

největší profesní síť svého druhu na světě.131 Oficiálně vznikla v roce 2003132 a od roku 

2013 je dostupná v češtině.133 Funguje na webové adrese www.linkedin.com. 

 Na LinkedInu působí prostřednictvím firemních profilů také společnosti                    

a organizace.134 Patří mezi ně také Česká televize, která na svůj profil přispívá zpravidla 

několikrát do měsíce. Za poslední rok publikovala celkem 25 příspěvků. Téměř ve všech 

z nich odkazovala na svůj web www.ceskatelevize.cz, nejčastěji s cílem upozornit na 

probíhající výběrová řízení na volné pozice v České televizi. K 10. 12. 2016 její 

příspěvky odebíralo celkem 2 909 uživatelů.135 

 

2.6 Instagram 

 Instagram je sociální síť, která vznikla v říjnu 2010 a od roku 2012 je dostupná 

také v češtině. Slouží ke sdílení fotografií a krátkých videí a je určená primárně pro 

mobilní telefony.136 Alespoň jednou měsíčně si ji otevře více než 700 miliónů uživatelů 

po celém světě.137  

 Česká televize spravuje na Instagramu například profily Česká televize nebo ČT 

sport, které mají shodně zhruba 20 tisíc sledujících uživatelů.138139 

 

 

                                                 
131 LinkedIn: Overview. LinkedIn [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://www.linkedin.com/company/linkedin?src=li-other&veh=www.linkedin.com. 
132 O nás. LinkedIn [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: https://press.linkedin.com/cs-cz/about-

linkedin. 
133 MALÝ, Ondřej. "Pracovní" sociální síť LinkedIn je už v češtině. Využívá ji už 250 tisíc Čechů. 

In: Hospodářské noviny (IHNED.cz) [online]. 2012 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://byznys.ihned.cz/c1-54562240-pracovni-socialni-sit-linkedin-je-uz-v-cestine-vyuziva-ji-uz-250-

tisic-cechu. 
134 LinkedIn. PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 150. ISBN 

9788024517421. 
135 Česká televize: Overview. LinkedIn [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://www.linkedin.com/company-beta/110054/?pathWildcard=110054. 
136 Instagram. Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Instagram. 
137 Number of monthly active Instagram users from January 2013 to April 2017 (in millions). Statista: 

The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies [online]. 2017 [cit. 2017-05-

17]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthly-active-instagram-users/. 
138 Česká televize. Instagram [online]. 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/ceskatelevize/?hl=cs. 
139 ČT sport. Instagram [online]. 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/sport_ct/. 
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2.7 Snapchat 

Snapchat je sociální síť, kterou provozuje společnost Snap Inc. Vznikla v roce 

2011. Je dostupná pouze prostřednictvím mobilních telefonů a svým uživatelům 

umožňuje vzájemné posílání multimediálních souborů – zejména fotografií a videí. 

Charakteristická je tím, že veškeré odeslané zprávy se po 10 vteřinách od otevření 

automaticky mažou. V roce 2015 měla 100 miliónů aktivních měsíčních uživatelů a jen 

v České republice jich o rok později bylo přes půl miliónu. Většina z nich nebyla starší 

24 let. 140 141 

 Česká televize má na Snapchatu založený hlavní profil, prostřednictvím kterého 

v minulosti například propagovala pořad Fokus Václava Moravce.142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 Snapchat. Statista: The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market 

Studies [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://www.statista.com/topics/2882/snapchat/. 
141 AUST, Ondřej. Nová čísla: Snapchat má přes půl miliónu Čechů. In: Médiář [online]. 2016 [cit. 2017-

05-17]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/nova-cisla-snapchat-ma-pres-pul-milionu-cechu/. 
142 AUST, Ondřej. ČT avizuje nový pořad Fokus, i na Snapchatu [online]. In: Médiář. 2015 [cit. 2017-05-

17]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/ct-avizuje-novy-porad-fokus-i-na-snapchatu/. 
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3. Metodologická část 

3.1 Výzkumný cíl  

 Cílem je charakterizovat, jakým způsobem komunikuje Česká televize na 

sociálních sítích se zaměřením na Facebook, Twitter a Google+. Za tímto účelem jsem si 

dopředu stanovil níže uvedené výzkumné otázky, které na konci praktické části 

zodpovím. 

 Výzkumné otázky jsem rozdělil na dvě části. První část otázek se týká komunikace 

České televize na vybraných sociálních sítích jako takové (tedy v obecné rovině). Druhá 

část se zaměřuje na působení konkrétních účtů, jejichž výběr objasňuji v následující 

podkapitole. 

 

Výzkumné otázky 

1. Co je cílem komunikace České televize na sociálních sítích? 

2. Jaký je charakter jednotlivých příspěvků České televize? 

3. Je komunikace České televize na sociálních sítích jednotná? 

4. Zapojuje se Česká televize do diskusí pod svými příspěvky? 

5. Co přináší uživatelům, kteří ji pravidelně sledují na sociálních sítích navíc (ve 

srovnání s těmi, kteří ji sledují pouze v televizi)? 

 

3.2 Výzkumný vzorek 

 Jako výzkumný vzorek jsem si zvolil všechny příspěvky, které byly od pondělí 

21. 3. 2016 do neděle 3. 4. 2016 publikovány na hlavních účtech České televize, na účtech 

stanice ČT24 a na profilech pořadu Hyde Park Civilizace na sociálních sítích Facebook, 

Twitter a Google+. Správné vymezení rozsahu vzorku jsem si následně potvrdil 

provedením přehledové rešeršní studie. 

 Zmíněné sociální sítě jsem si vybral, protože je na nich Česká televize 

nejaktivnější (má na nich nejvíce účtů) a její příspěvky tam odebírá nejvíce uživatelů. 

 Jen na výše zmíněných sociálních sítích spravuje Česká televize dohromady 

několik desítek profilů. V rámci bakalářské práce by proto bylo prakticky nemožné 

podrobit všechny stanovené analýze. Zaměřil jsem se proto pouze na výše uvedenou 

trojici profilů.  
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Při jejich výběru jsem vycházel z přehledové rešeršní studie, který jsem dopředu 

provedl. Zjistil jsem při něm, že Česká televize komunikuje ve čtyřech rovinách, kterými 

jsou: 

1) Hlavní profily České televize (po jednom na každé sociální síti), 

2) profily televizních stanic, 

3) profily televizních pořadů, 

4) profily věnované vybraným událostem a akcím, aktivní jsou ale pouze po 

určitou dobu, 

5) profily redaktorů, které jsou ale zpravidla soukromého charakteru.143 

Z prvních tří skupin jsem následně vybral jednoho zástupce, profily věnované 

vybraným událostem a akcím a profily redaktorů jsem do analýzy nezařadil. Upřednostnil 

jsem ty stanice a pořady, které byly zastoupeny na všech vybraných sociálních sítích            

a zároveň jejich příspěvky odebíralo nejvíce uživatelů. V případě hlavního profilu České 

televize byl výběr jednoznačný, protože na každé sociální síti má pouze jeden profil. 

 Zvolené období dvou týdnů mi poskytnulo dostatečné množství pro kvantitativní 

i kvalitativní analýzu zároveň, jejichž představením se věnuji v následující podkapitole. 

 

3.3 Výzkumná metoda 

Výzkum jsem zahájil ručním sběrem dat, který jsem prováděl zpětně poté, co byly 

všechny příspěvky v rámci sledovaného období publikovány. Data jsem zaznamenával 

do tabulek v počítačovém programu Microsoft Excel. Všechny zkoumané účty (hlavní 

profil České televize, kanál ČT24 i pořad Hyde Park Civilizace) měly v rámci každé 

sociální sítě vlastní tabulku se seznamem všech příspěvků uveřejněných ve vymezeném 

období. 

Získaná data jsem následně podrobil kvantitativní a kvalitativní analýze. Základní 

výzkumnou otázkou kvantitativních metod je Kolik? „Kvantitativní výzkum je založen 

na měření proměnných, zkoumá frekvenci výskytu jednotlivých proměnných nebo jejich 

kategorií. Jednou z jeho výhod je užívání statistiky a číselných údajů přinášejících větši ́

přesnost a také větší přesvědčivost výsledků.144 

                                                 
143 Redaktoři mají na svých profilech (byť veřejných) uvedeno, že jejich názory nevyjadřují názory České 

televize. 
144 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 

17. ISBN 9788073676834. 
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Základní výzkumnou otázkou kvalitativních metod je Jak? Výhodou těchto metod 

je, že výzkumník může jít do hloubky v případě výskytu neočekávaných informací, sběr 

dat je otevřenější a není́ tak zatížen výzkumníkovou znalostí tématu před samotným 

sběrem dat. Nevýhodou je, že tato metoda je většinou určena pro menší vzorek a menši ́

počet případů.145 

Takzvaný smíšený výzkum, kdy jsem kombinoval kvalitativní i kvantitativní 

analýzu, mi umožnil získat spolehlivější a relevantnější odpovědi na výzkumné otázky. 

Kombinací obou přístupů analýzy dat se totiž eliminují jejich slabé stránky.146 

 Ke každému příspěvku jsem nejprve uvedl datum a čas publikování, počet 

interakcí (reakcí, komentářů, sdílení apod.), typologii (fotografie, video apod.), téma 

(např. upozornění na brzy vysílaný pořad). Vedle toho jsem zjišťoval, kolik příspěvků 

bylo sdílených a kolik vlastních a zda obsahovaly odkaz (a kam případně vedl). Zajímalo 

mě také, zda příspěvky vedly uživatele k nějaké další aktivitě (například návštěvě webu 

nebo zapojení se do diskuse), a pokud ano, tak k jaké. 

Data jsem třídil podle uvedených kategorií, vyhodnocoval je, hledal mezi nimi 

vztahy a interpretoval je. To mi následně umožnilo odpovědět na zvolené výzkumné 

otázky, prostřednictvím kterých jsem svá zjištění metodou dedukce aplikoval na 

komunikaci celé České televize na sociálních sítích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 

18. ISBN 9788073676834. 
146 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008, s. 273. 

ISBN 9788073674854. 
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4. Praktická část 

4.1 Hlavní profil České televize 

4.1.1 O hlavním profilu České televize 

 

Česká televize má z vybraných sociálních sítí svůj hlavní profil založen na 

Facebook, Twitteru i Google+. Její příspěvky odebírá na Facebooku celkem zhruba 110 

tisíc uživatelů 147, na Twitteru asi 215 tisíc 148 a na Google+ necelých 45 tisíc.149  

 

4.1.2 Celková aktivita  

Na Facebooku, Twitteru a Google+ se na hlavních účtech České televize od    21. 

3. do 3. 4. 2016 objevilo celkem 74 příspěvků. Česká televize byla nejaktivnější na 

Twitteru, kde publikovala 48 příspěvků. Na Facebooku jich zveřejnila 22 a na Google+ 

4. 

Fanoušci České televize si na Twitteru mohli přečíst průměrně 3,4 příspěvku 

denně, na Facebooku 1,6 a na Google+ 0,3 příspěvku za jeden den. Komunikace byla 

rovnoměrná bez ohledu na to, zda byl pracovní den, víkend či svátek. 

Na Facebooku a Twitteru byly příspěvky publikovány nejčastěji mezi 17. a 19. 

hodinou večerní a kolem 12. hodiny odpoledne. Google+ přesné časy publikování 

příspěvků neuvádí. 

  

4.1.3 Typologie příspěvků 

Z celkem 72 příspěvků jich 11 tvoří sdílené příspěvky (15,3 %). Česká televize 

nejvíce sdílela na Facebooku (téměř třetinu svých příspěvků), nejméně pak  

na Google+ (žádný příspěvek). Většina sdílených příspěvků (8 z celkových 11) pochází 

z jiných účtů České televize. Na Facebooku Česká televize nejčastěji sdílela příspěvky 

stanice ČT1 a ČT2, na Twitteru pak příspěvky pořadu Hyde Park Civilizace.  

                                                 
147 Česká televize. Facebook [online]. 2017 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/ceskatelevize/. 
148 Česká televize. Twitter [online]. 2017 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

https://twitter.com/czechtv?lang=cs. 
149 Česká televize. Google+ [online]. 2017 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

https://plus.google.com/+ceskatelevize. 
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Abych se vyhnul možnému zkreslení (vzhledem k tomu, že autorem sdílených 

příspěvků není přímo hlavní profil České televize), budu pracovat pouze s celkem 

63 nesdílenými příspěvky. Stejně budu postupovat také v případě analýzy příspěvků 

stanice ČT24 a pořadu Hyde Park Civilizace. 

 Zastoupení příspěvků podle typu (fotografie, video, samotný text apod.) se v rámci 

jednotlivých analyzovaných sítí lišilo. Na Facebooku byla nejpublikovanější videa (50 % 

všech facebookových příspěvků) a fotografie (25 %). Na Twitteru fotografie (79 %) a 

samotné texty (21 %). Na Google+ se objevily pouze fotografie  (100 %). 

Celkově nejčastějším typem příspěvků tak byly fotografie (67 % všech 

příspěvků), na které mohli narazit uživatelé všech tří uvedených sociálních sítí zároveň. 

Typově nejpestřejší sociální sítí byl ve sledovaném období Facebook, kde Česká televize 

zveřejňovala kromě fotografií a videí také odkazy a poznámky. 

 

4.1.4 Témata příspěvků 

Příspěvky hlavního profilu České televize lze rozdělit do čtyř skupin podle toho, 

jaká témata komunikují:  

 

1) Tipy na pořady České televize 

Prostřednictvím těchto příspěvků Česká televize upozorňuje na filmy či seriály 

zařazené do vysílání některého z jejích programů. Fanoušky zvala například k vysílání 

filmu Černí baroni nebo seriálu Rybí legendy Jakuba Vágnera. 

 

2) Tipy na webový obsah České televize 

Těmito příspěvky Česká televize odkazuje na svůj web. Tam si jeho návštěvníci 

mohli prohlédnout například přehled nominací na knižní ceny Magnesia Litera nebo 

Velikonoční kalendář určený pro děti.  

 

3) Chystá se 

Jedná se o příspěvky věnované připravovaným pořadům České televize. Mezi ně 

patřil například seriál První republika nebo Četníci z Luhačovic. 

 

4) Aktuality a ostatní nezařazené příspěvky 
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Do skupiny „aktuality“ byly zařazeny ostatní nahodilé příspěvky. Jejich 

prostřednictvím si fanoušci mohli přečíst zprávu o smrti mima Borise Hybnera, 

blahopřání Zdeňku Svěrákovi k 80. narozeninám nebo avízo o uvedení filmu Teorie tygra 

do kin.  

 

Mezi 63 analyzovanými příspěvky byl pouze jeden, který s Českou televizí na 

první pohled vůbec nesouvisel – pozvánka na veletrh pracovních příležitostí iKariéra. 

Z provedené analýzy příspěvků vyplývá, že hlavní účty České televize na 

vybraných sítích nejčastěji publikovaly „tipy na pořady České televize“ (celkem 62 % 

všech příspěvků). Následovaly „tipy na webový obsah České televize“ (celkem 21 % 

příspěvků). Příspěvky „chystá se“ byly zastoupeny v 10 % a příspěvky věnované 

aktualitám pak v 8 %.150 Jejich rozložení se napříč sociálními sítěmi shodovalo. 

 

4.1.5 Aktivita, ke které příspěvky vedly 

Obecně lze říci, že záměrem vybraného vzorku příspěvků byla nějaká aktivita – 

zhlédnout pořad v televizi nebo navštívit webovou stránku, případně kombinace obojího. 

Výskyt příspěvků, které mají pouze informativní obsah a nevybízí k další akci, byl spíše 

minoritní. 

 

4.1.6 Podoba příspěvků 

Podoba příspěvků byla velmi různorodá. Jejich podobu je proto vhodnější 

charakterizovat na základě rozdělení z kapitoly 4.1.4. 

 

1) Tipy na pořady České televize 

V textech těchto příspěvků uvedla Česká televize vždy přesný čas vysílání a stanici. 

U některých příspěvků doplnila na konec také webovou stránku daného pořadu, na které 

bylo možné si pořad přehrát. V žádném z příspěvků ale na tuto možnost neupozornila – 

odkaz do textu pouze vložila.  

 

2) Tipy na webový obsah České televize 

                                                 
150 Procenta byla pro potřeby práce zaokrouhlována na celá čísla. 
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Prostřednictvím tipů na webové stránky odkazovala Česká televize pouze na 

oficiální webovou stránku České televize. 

 

3) Chystá se 

Cílem tohoto typu příspěvků bylo zejména informovat. Odkaz se objevuje jen 

výjimečně, v textu na něj často nebyl kladen důraz. Na Facebooku o nich Česká televize 

nejčastěji zveřejňovala příspěvky ve formě takzvaných poznámek (dlouhých textových 

příspěvků podobných webovému článku). 

 

4) Aktuality a ostatní nezařazené příspěvky 

Příspěvky z této skupiny byly velmi různorodé a celkově doplňovaly ostatní 

obsah, který hlavní profily Česká televize umisťovaly na sociální sítě.  

 

Hlavní profily České televize nepublikovaly stejné příspěvky opakovaně. Jejich 

sdělení byla jasná a dobře srozumitelná. Jejich texty byly zpravidla kratší než 3 věty. 

Hashtagy používala Česká televize ve svých příspěvcích ve sledovaném období pouze na 

Twitteru. Dvakrát v nich zmínila Zdeňka Svěráka (#zdeneksverak) a jednou Divadlo Járy 

Cimrmana (#cimrman). 

 

4.1.7 Nejúspěšnější příspěvky 

Nejúspěšnějším příspěvkem bylo na všech sítích blahopřání Zdeňku Svěrákovi 

k jeho 80. narozeninám. Na Facebooku získal celkem 9 922 interakcí, na Twitteru 85 a 

na Google+ 114. 

 

4.1.8 Aktivita v komentářích 

 Česká televize se do diskusí pod svými příspěvky vůbec nezapojovala. Mezi 

komentáři se však objevilo několik otázek, které by bylo vhodné ze strany České televize 

zodpovědět – například dotazy směřující k vysílání. 

 



   

 

33 

  

4.1.9 Shrnutí 

 Hlavní profily České televize komunikovaly ve sledovaném období průběžně      

po celý týden, přičemž nejčastěji publikovaly v podvečerních a večerních hodinách. 

Z analyzovaných sítí se pouze Google+ vyznačuje nízkou aktivitou.  

Typologie příspěvků je pestrá a napříč sítěmi se liší. Převažují fotografie, které lze 

jako jediné nalézt na všech uvedených sociálních sítích zároveň. Časté byly také videa     

a samostatné texty. Sdílené příspěvky se objevovaly pouze zřídka. 

Texty příspěvků byly dobře srozumitelné a měly jasná sdělení. Jejich délka 

dosahovala nejvýše tří věty. Jejich prostřednictvím Česká televize upozorňovala na blížící 

se a chystané pořady nebo na speciální webový obsah na svých stránkách. Analýza 

neprokázala, zda v případě pořadů vedla uživatele k jejich sledování v televizi, nebo na 

internetu. 

Do diskusí se Česká televize nezapojovala. A to ani v případě diváckých dotazů 

směrem k jejímu vysílání. 

 Jedním z hlavních cílů komunikace hlavních profilů České televize je upozornit 

fanoušky na pořady na programech České televize (zejména ČT1 a ČT2) a přimět je 

k jejich sledování prostřednictvím televize. 

  

4.2 Stanice ČT24 

Poznámka na úvod této podkapitoly: Do následující analýzy jsem z výzkumného 

vzorku nezařadil příspěvky ze sociální sítě Twitter. Zmíněná síť zobrazuje pouze 

omezený počet nejnovějších příspěvků, které nebyly na profilu ČT24 v době analýzy 

zpětně dohledatelné. 

 

4.2.1 O stanici ČT24 

 ČT24 je zpravodajským programem České televize, který vysílá od 2. 5. 2005. 

Jeho diváci na něm mohou vedle zpravodajství zhlédnout také diskusní pořad Otázky 

Václava Moravce nebo publicistický pořad Historie.cs věnovaný historii. Na webových 

stránkách kanálu je dostupné jeho živé vysílání a zpravodajství ve formě článků.151, 152 

                                                 
151 ČT24. Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CT24. 
152 ČT24. Česká televize [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24. 
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 Profil ČT24 najdeme na všech analyzovaných sociálních sítích. K 29. 5. 2017 

měla ČT24 nejvíce fanoušků na Twitteru, kde její příspěvky odebíralo více než 300 000 

uživatelů153. Na Facebooku jich bylo kolem 218 000 154 a na Google+ zhruba 36 000.155 

 

4.2.2 Celková aktivita 

 Profily stanice ČT24 publikovaly na Facebooku a Google+ ve sledovaném období 

celkem 565 příspěvků. Facebook se na jejich počtu podílel 287 příspěvky, Google+ pak 

278. 

Facebookové příspěvky se s těmi na Google+ shodovaly téměř ve všech 

případech. Výjimkou bylo pouze 11 příspěvků, které ČT24 publikovala na Facebooku 

navíc. 

 Účty na obou sítích komunikovaly rovnoměrně po celé dva týdny včetně víkendů 

a svátků. Fanoušci ČT24 si za den mohli přečíst průměrně 21 příspěvků na Facebooku     

a přibližně 20 příspěvků na Google+.  

Na Facebooku probíhala komunikace rovnoměrně také v rámci jednotlivých dnů, 

přičemž první příspěvky se objevovaly mezi 7. a 8. hodinou ranní a poslední kolem 11. 

hodiny večerní. Google+ přesné časy publikování neuvádí. 

 

4.2.3 Typologie příspěvků 

 Na Facebooku i Google+ stanice ČT24 publikovala samostatné odkazy (83 %), 

videa (8 %) nebo samostatné texty (8 %). Jejich rozložení se vzájemně shodovalo. 

 Celkový počet 565 příspěvků z Facebooku a Google+ zahrnuje také 3 sdílené.    

Ve všech případech šlo o příspěvky jiných facebookových účtů České televize. Na 

Google+ kanál ČT24 nesdílel vůbec. 

Protože autorem sdílených příspěvků není stanice ČT24, vyřadil jsem je ze 

zbývající části analýzy. 

 

                                                 
153 ČT24. Twitter [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://twitter.com/ct24zive?lang=cs. 
154 ČT24. Facebook [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/ceskatelevize/. 
155 ČT24. Google+ [online]. 2017 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

https://plus.google.com/117711156630325289098. 
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4.2.4 Témata příspěvků  

Analyzované příspěvky stanice ČT24 lze rozdělit do 4 základních tematických 

skupin: 

 

1) Zprávy a jiné žurnalistické útvary 

Prostřednictvím těchto příspěvků informoval kanál zejména o aktuálním dění 

v České republice a ve světě. 

 

2) Upoutávky na vysílání pořadů 

Příspěvky z této skupiny sloužily k upozornění uživatelů sociálních sítí na brzy 

vysílané pořady ČT24. 

 

3) Upoutávky na zvláštní webový obsah 

Tato skupina obsahovala příspěvky se záměrem informovat o speciálním obsahu 

na webu České televize. ČT24 takto odkazovala například na Velikonoční kalendář nebo 

na kvíz Jak dobře znáte dětskou literaturu? 

 

4) Ostatní nezařazené příspěvky 

Mezi nezařazené příspěvky byla zařazena pouze jedna facebooková fotka 

publikovaná bez bližšího kontextu. 

 

Nejvíce zastoupenou skupinou se staly „zprávy a jiné žurnalistické útvary“, které 

byly tématem téměř 82 % příspěvků. Roli „upoutávek na televizní vysílání“ plnilo 16 % 

příspěvků. „Upoutávek na zvláštní webový obsah“ bylo celkem 1,4 %. Mezi příspěvky 

se objevil pouze jeden, který nešlo zařadit do některé z předchozích skupin. 

 

4.2.5 Aktivita, ke které příspěvky vedly 

Většina příspěvků ČT24 nejen informovala, ale také podněcovala uživatele k další 

aktivitě. Na Facebooku a Google+ bylo takových příspěvků celkem 99 %.  

Uživatele nejčastěji odkazovaly na web České televize (83 %) nebo na vysílání 

stanice ČT24 (10 %), ve zbylých případech pak obojí dohromady (6 %). 
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4.2.6 Podoba příspěvků 

 Jednotlivé příspěvky kanálu ČT24 se vzájemně velmi liší. Jejich podobu je proto 

vhodnější charakterizovat na základě rozdělení z kapitoly 4.2.4. 

 

1) Zprávy a jiné žurnalistické útvary 

Příspěvky měly podobu odkazů, které vedly na odpovídající stránku na webu 

ČT24. Obrázek, text i nadpis odkazů se automaticky přejímaly z příslušných webových 

stránek. Rozsah textů se nejčastěji pohyboval mezi třemi až šesti větami, které v případě 

zpráv odpovídaly na základní zpravodajské otázky (kdo, co, kdy a kde, případně jak            

a proč)156. Z příspěvků se tak uživatel dozvěděl to nejdůležitější, ČT24 ale ke kliknutí na 

odkaz explicitně nenabádala. 

Součástí některých příspěvků byly také informace o souvisejícím živém vysílání 

na ČT24. Ve sledovaném období se to týkalo především teroristických útoků, ke kterým 

došlo 22. 3. 2016 v Bruselu. Vedle zpráv dostávaly prostor také odkazy na názorové texty 

nebo kulturní recenze. 

 

2) Upoutávky na zvláštní webový obsah 

 Také upoutávky byly publikovány zpravidla ve formě odkazu. ČT24 v nich – na 

rozdíl od předchozí skupiny příspěvků – vybízela ke kliknutí na odkaz. Texty měly 

zpravidla 3 až 6 vět. 

 

3) Upoutávky na vysílání pořadů 

Příspěvky, v nichž ČT24 lákala na vysílání některého z pravidelných pořadů 

(například Události a Interview), měly nejčastěji podobu samostatného textu nebo videa. 

V několika větách, respektive vteřinách, pouze stručně představily téma, o němž bude 

v daném pořadu řeč. Správci stránek nezapomněli uvést také přesný čas vysílání, název 

pořadu a výzvu k jeho zhlédnutí („Sledujte…“).  

Přiložená videa sloužila – soudě podle jejich grafiky – také jako upoutávka 

v televizním vysílání, odkud je správci sociálních sítí ČT24 pravděpodobně přebírali. 

Příspěvky z této skupiny neobsahovaly odkaz. 

 

                                                 
156 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. Praha: Libri, 2007, s. 239. ISBN 9788072772667. 
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4) Ostatní nezařazené příspěvky 

Ve sledovaném období se objevil pouze jeden nezařazený příspěvek – úvodní 

fotka, která byla umístěna na Facebook. 

 

Na žádné z analyzovaných sítí nepublikovala ČT24 stejný příspěvek vícekrát. Na 

Facebook a Google+ ale umisťovala totožné příspěvky. Jejich texty byly zpravidla kratší 

než 6 vět. Sdělení všech analyzovaných příspěvků ČT24 byla jednoznačná a dobře 

pochopitelná. Mezi příspěvky se nenacházel žádný nerelevantní. Příspěvky také 

neobsahovaly hashtagy ani mentions. 

4.2.7 Neúspěšnější příspěvky 

 Facebookové příspěvky měly průměrně kolem 187 interakcí (reakcí, komentářů    

i sdílení dohromady). Nejlépe si vedly příspěvky informující o poškození čínských vlajek 

u příležitosti návštěvy Prahy čínským prezidentem (zhruba 2 600 interakcí)                              

a o bruselských teroristických útocích (1 701 interakcí).  

 Na Google+ vzbudila největší ohlas zmíněná informace o bruselských 

teroristických útocích (66 interakcí) a dále pak oznámení smrti herce Borise Hybnera (46 

interakcí). Počet interakcí na Google+ se jinak průměrně pohyboval kolem 6.  

 

4.2.8 Aktivita v komentářích 

 ČT24 se do diskusí pod svými komentáři zapojovala pouze výjimečně – na 

Facebooku a Google+ celkem sedmkrát, pokaždé na Facebooku (na Google+ se lidé do 

diskusí pod příspěvky téměř nezapojovali). Kanál jejich prostřednictvím nejčastěji 

odpovídal na otázky týkající se změn ve vysílání a vysvětloval míru zastoupení některých 

témat, o nichž informoval prostřednictvím webu a vysílání. Velké množství ostatních 

komentářů na podobná témata ale ponechával zcela bez reakce. 

 

4.2.9 Shrnutí 

ČT24 komunikovala rovnoměrně po celý den i týden včetně víkendů a svátků. Její 

profily byly celkově aktivnější než v případě hlavního kanálu České televize, a to na obou 

analyzovaných sociálních sítích. Na Google+ se jich od 21. 3. do 3. 4. 2016 objevilo 
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celkem 278 (průměrně 20 za den), na Facebooku pak ještě o 11 více (průměrně 21              

za den). Příspěvky byly jinak zcela totožné. 

Příspěvky měly jasné sdělení a byly dobře srozumitelné. Nejvíce z nich 

informovalo o aktuálním dění ve světě a v České republice. Tyto příspěvky měly podobu 

zprávy s odkazem na webovou stránku, ale k jejímu kliknutí přímo nevybízely. Základní 

informace byly obsaženy vždy v textu příspěvku.  

V tom spatřuji snahu o využití potenciálu sociálních sítí jako dalšího 

samostatného zpravodajského kanálu. Uživateli stačilo sledovat sociální sítě ČT24 a 

dozvěděl se to nejpodstatnější. Pokud ho obsah zaujal, přečetl si více na webových 

stránkách, případně si zapnul vysílání. 

Ostatní příspěvky upozorňovaly na zvláštní webový obsah nebo na plánované 

brzy vysílané pořady. První jmenovaná skupina příspěvků měla zpravidla podobu odkazu. 

Druhá zase samostatného textu nebo videa, přičemž odkaz zpravidla neobsahovaly. 

Z obou skupin byla patrná snaha přimět uživatele k další aktivitě – návštěvě webu nebo 

ke sledování pořadu prostřednictvím vysílání. 

ČT24 tak vedla uživatele nejčastěji na svůj web, k jeho navštívení ale ve většině 

příspěvků explicitně nevybízela. Na své vysílání upozorňovala jen ve výjimečných 

případech – když chtěla upozornit na mimořádné živé vysílání nebo na některý z pořadů. 

V případě živých vysílání doplnila text odkazem na své webové stránky, v ostatních 

příspěvcích pouze zmínila název stanice a čas. 

Analýza také ukázala, že nejlépe si vedly příspěvky, které v lidech vyvolaly 

nějakou emoci. Mezi čtyřmi interakčně nejúspěšnějšími příspěvky se objevily hned tři 

emocionálně velmi silné zprávy (dvě věnované teroristickým útokům a jeden smrti herce 

Borise Hybnera). 

Z hlediska typologie nebyly příspěvky pestré tak, jako v případě hlavních stránek 

České televize. Byly mezi nimi fotografie a videa, výrazně však převažovaly samostatné 

odkazy. Příspěvky ostatních stránek ČT24 téměř nesdílela. 

 Do diskusí se ČT24 zapojovala minimálně – nejčastěji v nich odpovídala na 

dotazy spojené s vysíláním nebo webem. Velké množství komentářů na podobné téma 

ale ponechávala zcela bez reakce. 

 Největší přidaná hodnota programu ČT24 tkví v pravidelném informování 

(agregát zpráv) o tom, co se děje ve světě na jednom místě, tedy na sociální síti. 
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4.3 Pořad Hyde Park Civilizace 

4.3.1 O pořadu Hyde Park Civilizace 

Hyde Park Civilizace je interaktivní pořad zaměřený na vědu a současnou 

společnost, který vysílá Česká televize každou sobotu od 20:05 na kanálu ČT24.               

Ve sledovaném období tak byly odvysílány celkem dvě premiéry. V jeho studiu se každý 

týden objevuje předem ohlášený host, který odpovídá na dotazy diváků. Otázky se dají 

pokládat prostřednictvím Facebooku, Twitteru, Google+, SMS zpráv a webových stránek 

pořadu. Hyde Park Civilizace začal vysílat 8. 9. 2012 a dne 17. 4. 2017 byl odvysílán jeho 

188. díl. Moderuje ho Daniel Stach. 

Prostřednictvím internetových stránek lze pořad mimo jiné sledovat v přímém 

přenosu, zpětně zhlédnout všechny jeho odvysílané díly a pokládat dotazy 

připravovanému hostovi.157 

Pořad Hyde Park Civilizace má profil založený na sociálních sítích Facebook, 

Twitter a Google+. Jeho příspěvky odebíralo k 23. 4. 2017 na Facebooku necelých            

26 000 uživatelů158, na Twitteru zhruba 8 000159 a na Google+ kolem 800.160 

  

4.3.2 Celková aktivita 

Autoři pořadu Hyde Park Civilizace zveřejnili od 21. 3. do 3. 4. 2016 na sociální 

sítích Facebook, Twitter a Google+ celkem 38 příspěvků. Nejvíce na Facebooku (20), o 

něco méně na Twitteru (16) a nejméně na Google+ (2). 

Na Facebooku se tak objevilo průměrně 1,4 příspěvku za den, na Twitteru 1,1  

a na Google+ 0,1 (odpovídá jednomu příspěvku za týden). Z hlediska počtu příspěvků za 

den komunikoval pořad rovnoměrně s výjimkou vysílacích dnů pořadu, tedy sobot. 

Během nich se průměrný počet příspěvků zvyšoval – na Facebooku na 4,5, na Twitteru 

na 2,5 a na Google+ na 1 (pořad publikoval na Google+ pouze ve vysílací dny). 

Na Facebooku a Twitteru publikoval Hyde Park Civilizace nejčastěji mezi 19.        

a 21. hodinou večer. Výjimku tvořily vysílací dny pořadu, ve kterých příspěvky 

                                                 
157 Hyde Park Civilizace. Česká televize [online]. [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/. 
158 Hyde Park Civilizace. Facebook [online]. [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/hydeparkcivilizace/. 
159 Hyde Park Civilizace. Twitter [online]. [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: https://twitter.com/hpcivilizace/. 
160 Hyde Park Civilizace. Google+ [online]. [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

https://plus.google.com/105189746885363091129. 
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zveřejňoval rovnoměrně během celého dne s mírnou gradací ve zmíněných večerních 

hodinách (v tomto čase se pořad vysílá, konkrétně od 20:05 hodin). Google+ přesné časy 

publikování příspěvků neuvádí. 

 

4.3.3 Typologie příspěvků 

 Nejvíce zastoupeným typem příspěvků se v analyzovaném období staly fotografie 

(76,3 %). Videí a samostatných textů bylo shodně 11 %, zatímco samostatných odkazů 

pouze 3 %. Mezi celkem 38 příspěvky se neobjevil žádný, který by pořad sdílel z jiného 

profilu. 

 Zastoupení jednotlivých typů příspěvků se v rámci analyzovaných sítí shodovalo. 

U všech převažovaly fotografie, na Google+ nebyl jiný typ zastoupen vůbec. 

 

4.3.4 Témata příspěvků 

Jednotlivé příspěvky pořadu Hyde Park Civilizace lze rozdělit do tří základních 

tematických skupin na: 

 

1) Příspěvky zveřejněné před odvysíláním daného dílu 

V těchto příspěvcích autoři pořadu informovaly, o čem bude nadcházející díl 

pořadu. Většina z nich obsahovala i den a čas vysílání pořadu, součástí některých byla 

také výzva k položení dotazů na hosta připravovaného dílu. 

 

2) Příspěvky zveřejněné po odvysílání daného dílu 

Tyto příspěvky shrnovaly, o čem daný díl byl, upozorňovaly na jeho reprízu 

(vysílá se druhý den ráno po premiéře, tedy v neděli) nebo plnily obě funkce. 

 

3) Ostatní nezařaditelné příspěvky, které se netýkají jednotlivých dílů, ale 

pořadu jako takového 

 Ostatní nezařaditelné příspěvky se ve sledovaném období objevily celkem 2 (po 

jednom na Facebooku a Twitteru). V obou případech šlo o veřejná přání k narozeninám 

Danielu Stachovi, moderátoru pořadu Hyde Park Civilizace. 
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Na Facebooku a Twitteru převažovaly ve sledovaném období příspěvky 

zveřejněné před odvysíláním daného dílu (71 %). Následovaly příspěvky zveřejněné po 

jeho odvysílání (24 %) a nakonec ostatní nezařaditelné příspěvky  

(5 %). Na Google+ pořad umisťoval pouze příspěvky před odvysíláním dílu. 

 

4.3.5 Aktivita, ke které příspěvky vedly 

Většina příspěvků (87 %) vedla uživatele k další aktivitě – ke zhlédnutí 

nadcházejícího dílu pořadu, případně jeho reprízy (celkem 58 % příspěvků), nebo 

k položení dotazu hostovi (29 %). Některé z nich pak uživatele motivovaly k oběma 

aktivitám dohromady. Zbývající příspěvky (13 %) plnily pouze informativní roli. 

V příspěvcích vedoucích ke zhlédnutí pořadu se explicitně nepsalo o tom, zda se 

na něj mají uživatelé podívat v televizi nebo na internetu. Výjimku tvořily pouze 3 z nich, 

které vybízely ke zhlédnutí pořadu na jeho oficiálních stránkách. Jeden z dílů byl totiž 

natočen v angličtině se zahraničním hostem, a zatímco v televizi běžel simultánně 

tlumočený, na webu byl po odvysílání dostupný také v původní anglické verzi s českými 

titulky. 

 

4.3.6 Podoba příspěvků 

 Tématem většiny příspěvků Hyde Park Civilizace byli výhradně hosté pořadu. 

Texty příspěvků je stručně představovaly – byly zaměřeny na informace z jejich 

pracovního nebo osobního života, doplněné fakty týkajícími se tématu, o němž byla 

v daném díle řeč. Hosté byli také na fotografiích a videích. 

Ve srovnání s hlavním kanálem České televize a stanicí ČT24 publikoval Hyde 

Park Civilizace delší texty, často o několika větách (nejdelší příspěvek jich měl 12). 

Výjimku tvořila pouze sociální síť Twitter, jejíž příspěvky jsou omezené na 140 znaků. 

Výzvy k další aktivitě – jako položit hostovi otázku nebo podívat se na pořad 

v televizi – se nacházely vždy na konci příspěvků, podobně jako případné odkazy. Dva   

z odkazů vedly na hlavní stránky pořadu s informací, že je na nich možné pokládat 

danému hostovi otázky (to se týkalo sítě Google+, protože přes ni není na rozdíl                  

od ostatních možné posílat dotazy do studia). Další dva odkazy pak vedly na stránky 

konkrétního dílu, kde ho uživatelé mohli zhlédnout v původním anglickém znění.              

Ve zbylých případech se pořad obešel bez odkazů. 
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Formulace některých výzev však mohly působit nejasně. Na konci příspěvků 

zaznělo například jen: „Ptejte se…“, aniž by autoři uvedli, jakým způsobem se lidé 

mohou ptát. Několikrát se tak stalo, že uživatelé poslali své dotazy do komentářů,                 

a redakce pořadu jim tak odpovídala, kam mají dotazy zaslat. Když pořad vybízel 

uživatele ke zhlédnutí připravovaného dílu v televizi, v několika případech uvedl pouze 

den a čas vysílání (někdy jen jedno z toho), ale vynechal stanici, případně naopak. 

Příspěvky se v rámci jednotlivých sociálních sítí neopakovaly, ale shodovaly se 

napříč jednotlivými sítěmi. Nejvíce příspěvků (celkem 20) najdeme na Facebooku, dva 

z nich pak ve stejném znění na Google+ a dohromady 16 z nich v přizpůsobené formě 

také na Twitteru. 

Sdělení jednotlivých příspěvků byla srozumitelná – s výjimkou jednoho příspěvku 

na Twitteru, který obsahoval pouze výrok a jméno jeho autorky bez jakéhokoli dalšího 

kontextu. 

Sociální síť Twitter byla zároveň jedinou, která příspěvky doplňovala takzvanými 

mentions. Hashtagy nepoužíval pořad na žádné ze síti. 

 

4.3.7 Nejúspěšnější příspěvky 

Nejúspěšnějším příspěvkem z hlediska počtu interakcí bylo přání Danielu 

Stachovi k narozeninám. Na Facebooku nasbíralo celkem 556 interakcí (ostatní příspěvky 

jich získaly průměrně 78) a na Twitteru 88 interakcí (oproti průměrným 18). Na Google+ 

nebylo zveřejněno. Příspěvek se zároveň jako jediný netýkal konkrétního dílu, ale pořadu 

jako takového. 

Ostatní příspěvky si vedly přibližně stejně a žádný mezi nimi v počtu interakcí 

nevybočoval. 

 

4.3.8 Aktivita v komentářích 

 Hyde Park Civilizace se do diskusí pod svými příspěvky zapojil celkem pětkrát – 

pokaždé na Facebooku. Ve třech případech jeho autoři uživatelům vysvětlovali, jakým 

způsobem mohou posílat dotazy do studia. Odpovídali také na dotazy, čím byl vybraný 

host unikátní, proč jeden z dílů nemohl být vysílán živě a proč bylo jedno z vysílání 

v angličtině simultánně tlumočeno. Několik dalších podobných dotazů ale zůstalo bez 

reakce. 
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4.3.9 Shrnutí 

Na Facebooku a Twitteru komunikoval pořad Hyde Park Civilizace ve 

vymezeném období rovnoměrně po celý týden s výjimkou vysílacích dnů, kdy se počet 

příspěvků zvyšoval. Nejčastěji publikoval ve večerních hodinách, naopak na Google+ 

nepřispíval téměř vůbec. Celkově byla aktivita pořadu srovnatelná s aktivitou ostatních 

profilů České televize. 

Příspěvky se shodovaly napříč jednotlivými sítěmi. Roli hlavního kanálu plnil 

Facebook, kde se objevilo nejvíce příspěvků. Většinu z nich pořad umístil také na Twitter 

a některé na Google+. 

Některým příspěvkům Hyde Park Civilizace chyběla jednoznačná formulace. 

Jejich sdělení byla jinak jasná a dobře srozumitelná. Příspěvky nejčastěji upozorňovaly 

na nadcházející díly pořadu – proto se jejich počet zvyšoval ve vysílací dny. Uživatele 

lákaly ke zhlédnutí připravovaného dílu nebo k položení dotazu hostovi, často pak obojí 

zároveň. 

Analýza jednoznačně neprokázala, zda pořad vedl uživatele ke sledování 

v televizi, nebo na internetu. V příspěvcích byl nicméně uveden název stanice, na které 

se v televizi pořad vysílá, a upozornění na televizní reprízy. Naopak o možnosti přehrát 

si pořad prostřednictvím internetového vysílání informoval, pouze pokud k tomu měl 

skutečně důvod – například v případě, kdy bylo na webu dostupné speciální vysílání. 

Odkaz na stránky České televize, respektive pořadu, se tak v příspěvcích objevoval pouze 

ve výjimečných případech.  

Typologie příspěvků nebyla tak různorodá jako u hlavních profilů České televize. 

Převažovaly fotografie doplněné obsáhlými texty, které fanouškům poskytovaly detailní 

informace o připravovaném vysílání. Méně často se objevovala videa a samostatné 

odkazy. 

Paradoxní je, že z hlediska interakcí si nejlépe vedl příspěvek, který se od 

ostatních nejvíce odlišoval (viz část této podkapitoly věnovaná nejúspěšnějším 

příspěvkům). Dle mého názoru se jedná o dobrou ukázku toho, že se jednotlivé stránky 

nemusí bát přicházet se zajímavým obsahem, byť odlišným od jejích ostatních příspěvků. 

Do diskusí pod svými příspěvky se pořad Hyde Park Civilizace zapojoval, pouze 

pokud to bylo skutečně třeba – v případě dotazů týkajících se pořadu (například jakým 

způsobem je možné zasílat dotazy hostovi). 
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4.4 Celkové shrnutí formou odpovědí na výzkumné otázky 

 

 V následujícím textu svá zjištění aplikuji na komunikaci České televize jako 

takové. Ještě před tím je ale třeba zdůraznit, že jakákoli tvrzení uvedená níže je nutné brát 

s rezervou, protože nemusí být všechna aplikovatelná na komunikaci všech profilů České 

televize. 

 

Výzkumné otázky 

1. Co je cílem komunikace České televize na sociálních sítích? 

2. Jaký je charakter jednotlivých příspěvků České televize? 

3. Je komunikace České televize na sociálních sítích jednotná? 

4. Zapojuje se Česká televize do diskusí pod svými příspěvky? 

5. Co přináší uživatelům, kteří ji pravidelně sledují na sociálních sítích navíc (ve 

srovnání s těmi, kteří ji sledují pouze v televizi)? 

 

Odpovědi na výzkumné otázky 

1. Co je cílem komunikace České televize na sociálních sítích? 

Česká televize prostřednictvím sociálních sítích oslovuje své občasné, pravidelné 

a potenciální diváky, případně čtenáře svého webu. Jsou pro ni prostředkem, s jehož 

pomocí jim o sobě dává vědět a komunikuje s nimi.  

Protože je komunikace jednotlivých profilů Česká televize, navíc velmi 

různorodá, nelze stoprocentně říci, který konkrétní cíl převažuje. Uživatele sociálních sítí 

však Česká televize nejčastěji vede ke zhlédnutí vysílání nebo odkazuje na své webové 

stránky. Méně často Česká televize informace od uživatelů získává. Čistě informativní 

charakter má pouze minimální množství jejích příspěvků. 

Ke zhlédnutí vysílání vede Česká televize své fanoušky například tím, že je 

upozorňuje na připravované pořady nebo probíhající živá vysílání. Analýza jednoznačně 

neprokázala, zda Česká televize upřednostňuje internetové, nebo televizní vysílání. 

Nicméně čistě internetové vysílání ve svých příspěvcích zmiňuje pouze v ojedinělých 

případech (když se na stránkách daného pořadu vyskytuje například speciální vysílání). 

Ve většině příspěvků naopak zpravidla zmiňuje přesný název televizní stanice, na které 

vysílání probíhá nebo bude probíhat. Cílem je v každém případě přivést uživatele ke 
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sledování daného vysílání, ať už v televizi nebo na jejích oficiálních webových stránkách, 

a získat tak pro Českou televizi nového diváka. 

Pokud doplní Česká televize svůj příspěvek odkazem, zpravidla vždy vede na 

některé z jejích podstránek. Odkazuje tak například na vlastní webové projekty. K řadě 

příspěvků jsou odkazy pouze „připojené“ navíc a k jejich navštívení své uživatele Česká 

televize nijak nemotivuje. Důvodem je pravděpodobně to, že uživatele sociálních sítí vede 

na svůj web pouze ve chvíli, kdy k tomu má skutečně důvod. Přivést je na svůj web pro 

ni tedy není primárním cílem. 

V malé míře využívá Česká televize sociální sítě také k interakci se samotnými 

uživateli. Nejčastěji je tak zapojuje například do dění daného pořadu, do kterého mohou 

zasílat své otázky. 

 

 

2. Jaký je charakter jednotlivých příspěvků České televize? 

Příspěvky České televize jsou svou podobou pestré napříč jednotlivými profily       

i sociálními sítěmi. Konkrétní podoba se tak liší příspěvek od příspěvku, a nelze je proto 

jednotně definovat. 

Nejčastěji však mají podobu fotografií, videí, odkazů a samostatných textů. Česká 

televize multimediální obsah čistě pro sociální sítě prakticky nevytváří. V případě 

fotografií a videí proto zpravidla platí, že jsou přejímány z televizního vysílání                       

a internetových stránek České televize, případně jejího archivu. To se týká zejména 

upoutávek na v nejbližší době vysílané pořady.  

V menší míře se mezi příspěvky objevují také další formáty, na Facebooku jsou 

to například takzvané poznámky. Česká televize se tak nedrží pouze jednoho typu 

příspěvků, ale průběžně jich používá několik. Vedle vlastních příspěvků se na profilech 

objevují také sdílené, přičemž nejčastěji jde o příspěvky jiných profilů České televize. 

Texty příspěvků (ať už samostatných nebo ne) dosahují nejvýše 3 až 6 vět,             

ve kterých je řečeno vše podstatné. Mají buď čistě informativní charakter, nebo uživatele 

vedou k další aktivitě (návštěvě webových stránek České televize, zapojení se diskuse 

nebo zhlédnutí pořadu v televizi). Pokud je součástí příspěvku také odkaz, jsou texty 

v některých případech přejímány (a kráceny pro potřeby sociálních sítí) z webových 

stránek, na které je odkazováno. V každém případě jsou jejich sdělení až na výjimky jasná 

a dobře srozumitelná. Uživatel se tak z nich dozví vše, co potřebuje vědět. 
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3. Je komunikace České televize na sociálních sítích jednotná? 

Česká televize vystupuje na sociálních sítích jednotně, ale pouze v rámci 

jednotlivých profilů. Každý z těchto profilů se totiž prezentuje různým způsobem. Jinými 

slovy: Například kanál ČT24 komunikuje na Facebooku, Twitteru a Google+ 

konzistentně, zároveň ale odlišně od toho, jak na těchto sítích vystupuje například pořad 

Hyde Park Civilizace. 

Komunikace každého z profilů České televize se odvíjí od toho, co je jejím 

předmětem a záměrem. Jinak na sociálních sítích vystupuje profil pořadu a jinak profil 

kanálu. Zatímco například pořad se v příspěvcích může detailně zabývat jeho 

jednotlivými díly, kanál musí takových pořadů pokrýt hned několik. Z tohoto důvodu lze 

zároveň předpokládat, že se komunikace podobně liší také mezi profily jednotlivých 

kanálů a pořadů České televize. Každý z nich se totiž zabývá jinými tématy, v různém 

rozsahu a s odlišným cílem. 

Výsledkem je, že se příspěvky liší tematicky, obsahově i svým záměrem/cílem. 

Mění se také celkové množství publikovaných příspěvků a aktivity, ke kterým uživatele 

vedou. Přestože řada profilů komunikuje ve svých příspěvcích podobné informace 

(například upozornění na brzy vysílané pořady), jejich podoba se liší profil od profilu. 

Komunikace České televize tak v tomto směru jednotná není. Jak ale potvrdila samotná 

analýza, každý profil vyžaduje odlišný přístup při tvorbě příspěvků. 

Důležité naopak je, že konzistentně komunikují jednotlivé profily, a to jak v rámci 

jednotlivých sociálních sítí, tak také napříč nimi. Jejich příspěvky jsou stejnorodé 

tematicky, obsahově i svým záměrem. Česká televize v případě stejných profilů nevytváří 

většinu příspěvků pro každou síť zvlášť, ale pouze v jedné verzi, kterou pak přizpůsobí 

jednotlivým sociálním sítím (délkou textu, typologií apod.). V některých případech je pak 

napříč sítěmi kopíruje ve své 100% podobě. Správci jednotlivých profilů tak nemusí 

vytvářet stejný příspěvek v několika variantách, ale pouze ho dané síti přizpůsobí 

(například délkou textu příspěvku) – pokud je třeba. Jedna síť tak zpravidla vydá za 

všechny a všechno důležité se uživatel dozví pouze z ní. Ty se liší pouze počtem 

zveřejněných příspěvků, obsahově ale žádná z nich unikátní není. Uživatelé tak nemají 

důvod sledovat stejný profil na více sítích zároveň. 

Homogennost jednotlivých profilů napříč sociálními sítěmi může v některých 

případech působit až přehnaně, protože se tak Česká televize ochuzuje o možnost vybočit 

obsahem, který je oproti zbytku netradiční a zajímavý. Jeho prostřednictvím by přitom 

mohla oslovit nové uživatele, kteří její komunikaci do té doby „unikali“. 
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Profily České televize pak shodně publikují rovnoměrně v průběhu celého týdne, 

nejčastěji pak ve večerních hodinách. Pokud profil zveřejňuje více příspěvků za den, 

publikuje je rovnoměrně v průběhu celého dne. Výjimkou jsou pouze ty případy, kdy se 

časy a rozložení příspěvků přizpůsobuje například vysílání či speciálním událostem. 

Příspěvky jsou konzistentní obsahem a mají jasná sdělení. 

 

4. Zapojuje se Česká televize do diskusí pod svými příspěvky? 

Česká televize se do diskusí pod svými příspěvky zapojuje minimálně. Pokud do 

některé z nich přispěje svým komentářem, tak jen v případě, aby odpověděla na dotaz 

související s daným pořadem nebo kanálem. Objasňuje tak například otázky týkající se 

zařazení či nezařazení určitého tématu do vysílání nebo vysvětluje, jakým způsobem se 

diváci mohou do vybraného pořadu zapojit. 

Neodpovídá však na všechny komentáře, ale pouze na některé z nich (analýza 

neukázala, podle čeho je vybírá). Na ty, které se netýkají daného pořadu nebo kanálu, 

nereaguje vůbec. Stejně tak se vyhýbá reakcím na jakékoli komentáře, které jsou silně 

názorově vyhraněné (ať už se týkají konkrétního pořadu či kanálu, nebo jiné). 

Je dobře, že daní správci jednotlivých profilů odpovídají prostřednictvím diskusí 

pod příspěvky odpovídají na dotazy, které se týkají technických věcí daných pořadů             

a stanic. Je také dobře, že se nezapojují do názorů a nepolemizují s diskutujícími uživateli. 

Česká televize je veřejnoprávní televizí, která by měla vystupovat nestranně i na 

sociálních sítích. Pokud se ale rozhodne na relevantní a názorově nezkreslené dotazy 

odpovídat, měla by se snažit odpovídat na všechny, a nikoli si vybírat pouze některé, které 

si vybere. 

 

5. Co přináší uživatelů, kteří ji pravidelně sledují na sociálních sítích navíc (ve 

srovnání s těmi, kteří ji sledují pouze v televizi)? 

Uživatelé, kteří Českou televizi sledují na sociálních sítích, jsou jejím 

prostřednictvím pravidelně upozorňováni na blížící se vysílání (například daného pořadu) 

a mají přístup k okamžitým a podrobnějším informacím (například v souvislosti 

s chystanými pořady a novinkami, které se jich týkají). Vedle toho se prostřednictvím 

sociálních sítí mohou zapojit do dění kolem daného pořadu nebo se dozvědět informace 

ze zákulisí. 

Informace nejsou zpravidla ničím unikátní a jsou dostupné například na webu 

České televize. Uživatelé je nicméně nemusí sami vyhledávat, protože jim je jednotlivé 
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profily České televize „naservírují“ přímo na sociálních sítích, které běžně každý den 

používají. Díky širokému zastoupení profilů České televize si navíc mohou vybrat pouze 

takové, které je skutečně zajímají. 

Největší přidaná hodnota vychází z rolí, kterou jednotlivé profily mají. Například 

profily stanice ČT24 slouží jako zpravodajský kanál, díky němuž jsou jeho fanoušci 

pravidelně informováni o tom, co se děje v České republice a ve světě. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo na příkladu České televize říci, jakým způsobem 

komunikuje na sociálních sítích veřejnoprávní médium.  

Analýzu jsem provedl na vzorku všech příspěvků, které byly od pondělí 21. 3.     

do neděle 3. 4. 2016 publikovány na hlavních profilech České televize, na profilech 

stanice ČT24 a na profilech pořadu Hyde Park Civilizace na sociálních sítích Facebook, 

Twitter a Google+. 

V teoretické části jsem nejprve definoval a zároveň charakterizoval sociální sítě 

se zaměřením na Facebook, Twitter a Google+. V metodologické části jsem popsal, 

jakým způsobem jsem při následné analýze postupoval. Na metodologickou část navazuje 

část praktická, kterou tvoří vlastní kvantitativní a kvalitativní analýza doplněná                     

o celkovou interpretaci získaných dat prostřednictvím odpovědí na předem zvolené 

výzkumné otázky. 

Česká televize působí na sítích Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn, 

YouTube a Snapchat. S výjimkou komunitní stránky Spolužáci.cz tak působí na všech 

osmi uživatelsky největších sociálních sítích v České republice. Největší počet svých 

profilů spravuje na Facebooku, za kterým následují Twitter, Google+ a Instagram.           

Na sítích YouTube, LinkedIn a Snapchat je Česká televize zastoupena vždy jedním 

profilem. 

Analýza ukázala, že se Česká televize věnuje jednotlivým sociálním sítím v různé 

míře nejen z hlediska počtu spravovaných profilů, ale také tím, jak je na nich aktivní.         

Z vybraných sociálních sítí (Facebook, Twitter a Google+) je nejvíce činná na Facebooku 

a nejméně naopak na Google+. Potvrdila se tak dominance Facebooku jako uživatelsky 

největší sociální sítě v České republice i postupný úpadek Google+. Analýza zároveň 

ukázala, že Česká televize svou aktivitu na jednotlivých sítích průběžně přizpůsobuje 

tomu, kolik uživatelů je používá. 

Česká televize vystupuje na sociálních sítích ve čtyřech rovinách. Na všech 

najdeme její hlavní profil Česká televize, který je na některých sítích doplněn profily 

televizních stanic a pořadů a v menší míře také profily věnované vybraným událostem       

a akcím nebo profily redaktorů ČT, které jsou ale zpravidla soukromého charakteru. 

Každý z profilů České televize na sítích vystupuje v odlišné roli, od které se odvíjí také 

podoba samotných příspěvků a jejich záměr. Jinak na nich proto komunikují například 

profily pořadů a jinak zase profily stanic. 
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Výsledkem je, že se příspěvky jednotlivých profilů liší typologicky, obsahově         

i svým záměrem. Komunikace České televize tak v tomto směru jednotná není. Jak ale 

potvrdila samotná analýza, každý profil vyžaduje odlišný přístup při tvorbě příspěvků. 

Důležité naopak je, že konzistentně komunikují jednotlivé profily – a to jak v rámci 

jednotlivých sociálních sítí, tak také napříč nimi. Profily České televize pak shodně 

publikují rovnoměrně v průběhu celého týdne, případně dne, nejčastěji pak ve večerních 

hodinách. 

Příspěvky České televize jsou různorodé po všech stránkách, a nelze je proto 

jednotně definovat. Obecně jsou ale dobře srozumitelné a mají jasná sdělení. Nejčastěji 

mají podobu fotografií, videí, odkazů a samostatných textů. Při tvorbě Česká televize 

často vychází z materiálů dostupných na jejím webu i v televizním vysílání.  

Příspěvky České televize nemají pouze informační charakter, ale uživatele vedou 

k další aktivitě. Jejich prostřednictvím televize nejčastěji upozorňuje na brzy vysílané 

pořady, odkazuje na své oficiální webové stránky a zapojuje uživatele do dění – například 

v souvislosti s připravovanými díly pořadů. Sociální sítě jsou tak pro Českou televizi 

vhodným prostředkem, kterým si nejen udržuje své stálé diváky a čtenáře webu, ale               

i získává nové. 

Jediná věc, kterou lze České televizi na základě provedené analýzy vytknout, je 

obecně nižší míra zapojování se do diskusí pod svými příspěvky. Správci profilů České 

televize se do diskusí nezapojují buď vůbec, nebo pouze ojediněle. Naopak je vhodné, že 

se Česká televize ze své pozice veřejnoprávního média nezapojuje například do 

názorových střetů. Ke komentářům pod svými příspěvky by přesto dle mého názoru měla 

přistupovat zodpovědněji a měla by udržovat vztah se svými fanoušky. 

Analýza ukázala, že je pro veřejnoprávní média důležité mít na sociálních sítích 

své zastoupení. Nachází se na nich jejich pravidelní, občasní i potenciální diváci 

(případně posluchači a čtenáři), kteří mají o jejich příspěvky zájem a s nimiž mohou jejich 

prostřednictvím komunikovat a oslovovat je i v budoucnu. 

Závěrem lze říci, že je Česká televize dobrým příkladem komunikace 

veřejnoprávního média na sociálních sítích. Uvědomuje si jejich důležitost a pokrývá 

prakticky všechny nejrozšířenější a nejpopulárnější sítě v České republice. Její 

komunikace je v rámci jednotlivých profilů konzistentní a je pro její uživatele cenným 

zdrojem informací. 
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Summary 

The goal of this thesis is to use the case of Czech Television to analyse how public 

service media communicate through social networks. 

The analysis dealt with a sample of posts on the main social profiles of Czech 

Television, the ČT24 channel and the Hyde Park Civilizace programme on Facebook, 

Twitter and Google+ between the 21st of March 2016 and the 3rd of April 2016. 

The theoretical part starts by defining and characterizing social networks with 

focus on Facebook, Twitter and Google+. The practical part consists of a quantitative and 

qualitative analysis and an overall interpretation of the gained data using responses to         

a set of research questions. 

Czech Television presents itself on social networks in 4 levels. In all of those 4, 

we find the main Czech Television profile which is on some networks enriched by the 

profiles of its different channels and programmes and somewhere even with profiles of 

specific events and the TV´s staff, which are mainly personally managed. Every Czech 

Television profile on social networks acts in a different role which also affects the goal 

and the execution of the posts. Channel and programme profiles thus communicate 

differently. 

The outcome shows us, that posts of different profile types differ in typology, 

content and goal. Czech Television´s communication therefore isn´t coherent. On the 

other hand, concrete profiles do communicate coherently and send a clear message. 

Through them, the administrators highlight upcoming shows, link to their websites and 

try to engage the audience by e.g. cooperating on the shows yet to made. 

The only thing that we can criticize based on the analysis is generally their small 

engagement in discussions under posts. The Czech TV administrators don´t take part in 

the discussions and if so, only sparsely. On the other hand, it is correct that as a public 

service TV, they do not take part in escalated arguments. Anyway, they in my point of 

view should step in more often. 

The analysis had shown us, that it is important for public media to be present on 

social networks. Their regular, occasional and potential audience is present there 

(viewers, readers and listeners) and is interested in communicating via these social 
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channels. Social media is therefore a good opportunity for Czech Television to maintain 

its audience and gain new viewers and readers. 

In conclusion, we can say that Czech Television is a good example of public media 

making use of social networks. It´s aware of their importance and uses almost all social 

networks relevant in the Czech Republic. Its communication is consistent on the level of 

specific profiles and the content they share is found to be a great source of information 

for social media users. 
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