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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje změně sociálního chování a žurnalistické produkce 

způsobené digitalizací a konvergencí se zaměřením na sociální sítě. Rozebere 

problematiku soukromí, které prochází redefinicí i díky tomu, že dříve soukromé 

informace dnes veřejně publikujeme na sociální sítě (v práci se soustředím na dvě 

nejpoužívanější – Facebook a Twitter). Sociální sítě a obecně digitalizace změnily 

žurnalistickou produkci. Novináři musí v rámci multiskillingu zvládat vytvářet všechny 

druhy novinářských obsahů, od psaní textů přes fotografování a natáčení videí až po 

postprodukci. Navíc každou činnost v rámci profesní etiky, která je, co se týče nových 

technologií včetně sociálních sítí, stále ve vývoji. Zároveň musí novináři pracovat na 

vlastní propagaci skrze sociální sítě a na vybudování vlastního oddaného publika. 

Bakalářská práce se v praktické části bude zabývat komparací etických kodexů v České 

republice a Velké Británii, v rámci případových studií se zaměřením na sociální sítě. 

Klade si za cíl najít rozdíly v přístupu k samoregulaci mezi těmito dvěma zeměmi. Dále 

porovnám případové studie českých novinářů a jejich každodenní práce se sociálními 

sítěmi Facebook a Twitter ve třech čtrnáctidenních obdobích (první dva týdny září 2016, 

prosince 2016 a března 2017).  

 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the change of social behavior and journalistic 

production caused by the digitization and convergence with focus on the social media. 

The paper will discuss the issue of privacy that is undergoing redefinition, because of the 

amount of private information which we publicly publish on social media (my center of 

interest are two most common social media – Facebook and Twitter). Social networks 

and digitization in general have changed journalistic production. Journalists must be able 



 

 

 

to produce all types of journalistic content - text writing, photograph, shooting video and 

working in the post-production, as part of multiskilling. Moreover, each part of the 

process has to be compatible with the framework of professional ethics, which is still 

under development in terms of new technologies, including social media. At the same 

time, journalists must work to promote themselves through social networks and to build 

their own devoted audience. The bachelor thesis will deal with the comparison of code of 

conducts in the Czech Republic and in the UK in the case studies. It aims to find 

differences between the two countries in terms of approach to the social media. I also 

compare case studies of Czech journalists and their daily work with social networks in 

three periods (the first two weeks of September 2016, December 2016 and March 2017). 
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Úvod 

Práce novinářů v procesu digitalizace se neustále vyvíjí a žurnalisté se musí 

rychlým změnám v profesi flexibilně přizpůsobovat. Obrovský rozvoj technologií nabízí 

prakticky neomezené možnosti v přístupu k žurnalistické práci. Vyvíjejí se nové formáty, 

žánry, programy, novináři mají k dispozici inovativní nástroje, které se navíc mohou 

různě kombinovat a vytvářet originální obsahy. 

Prolínání různých formátů médií označují teoretici pojmem konvergence (srovnej 

Gordon, 2003, Quinn, 2005, Nygren, 2014). V rámci tohoto procesu dochází ke 

sbližování různých typů médií a vytváření obsahu pro rozdílné platformy, ale také k jejich 

kombinaci do zcela nových mediálních formátů (např. online reportáže spojující textový 

popis, zvukové nahrávky a video záběry). 

Rozvoj technologií však skýtá také rizika, protože vývoj v informatice předbíhá 

ustanovení zásad práce a etických principů. Typickým příkladem jsou sociální sítě, které 

sice nabízí zcela unikátní přístup k práci s publikem, na druhé straně ale narušují 

zavedené žurnalistické postupy. 

Etické kodexy a další samoregulační prvky reagují na živelný internetový rozvoj 

se zpožděním, takže se nelze vyhnout eticky sporným událostem nebo přímo porušením 

profesních žurnalistických norem. 

K etickým dilematům přispívá i nejasná funkce sociálních sítí v rutinní novinářské 

práci. Žurnalisté přistupují k sociálním médiím (v práci se věnuji jako modelovým 

příkladům Facebooku a Twitteru, ale poznatky jsou aplikovatelné i na další sociální sítě, 

např. Instagram) už z jejich podstaty jako soukromí uživatelé. Novináři jsou však veřejně 

známé osobnosti, které si ostatní uživatelé spojují s pozicí v konkrétním zpravodajském 

médiu. 

Zaměstnavatelé navíc žurnalisty podporují v aktivitě na sociálních sítích, kde si 

mohou vytvořit skupinu fanoušků a zpětně tak přilákat jejich pozornost k obsahům 

daného média. Vystavují se ale zároveň řadě etických rizik, které kodexy a návody 

mediálních organizací pokrývají minimálně.  

Vystupování žurnalistů na sociálních sítích je další fází tzv. multiskillingu, v jehož 

rámci si novináři osvojují všestranné dovednosti. Přebírají tak, především kvůli finančním 

úsporám, práci dříve specializovaných profesí, jako jsou fotografové, kameramani, 

editoři, korektoři, střihači, dramaturgové a další. 
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Cílem práce je v teoretické části rozebrat, v jakém prostředí se novináři na 

sociálních sítích ve skutečnosti pohybují, přijmeme-li fakt, že nejde jednoznačně 

o soukromou ani veřejnou sféru. Zásadní bude určit, jaký vliv má tato ambivalence 

prostředí na produkci novinářů a se kterými etickými i praktickými riziky se pojí.  

Práce se sociálními sítěmi je dalšími krokem konvergence médií. Tento fenomén 

proměňuje novinářskou rutinu. Jedním z nejviditelnějších projevů je proces 

multiskillingu, který na jednu stranu rozvíjí schopnosti žurnalistů, na druhou stranu je 

zatěžuje dalšími pracovními povinnostmi. Pozitiva a negativa multiskillingu budu hledat 

v kapitole 2.1.1. 

V závěru teoretické části stanovím základní etická rizika pro novináře při pohybu 

na sociálních sítích Facebook a Twitter. Zároveň se pokusím nastínit směr, kterým 

postupuje a dále by se mohla rozvíjet diskuze o jednotné etické teorii v procesu 

digitalizace. Dosavadní filozofické pohledy (např. utilitarismus, deontologie, 

konfucianismus) nepřestávají platit, ale nelze je aplikovat na celý propojený svět 

internetu, kde přichází do styku často velmi odlišné přístupy k etice. 

Praktickou část jsem rozdělil do dvou kapitol. V první části nejprve použiji 

metodu komparace pro porovnání samoregulace médií ve Velké Británii a České 

republice z hlediska zaměření na sociální sítě. Pro komparaci etických kodexů, návodů 

a dalších samoregulačních institutů použiji metodu případových studií. Zabývat se budu 

třemi typy organizací spojených se žurnalistikou (média veřejné služby, novinářské svazy 

a online média) a vždy provedu komparaci jednoho vybraného zástupce z obou zemí. 

V druhé kapitole praktické části budu na případových studiích šesti českých 

novinářů (Marek Wollner, Jindřich Šídlo, Jaroslav Plesl, Dalibor Balšínek, Erik Tabery 

a Filip Horký) dokumentovat jejich práci se sociálními sítěmi Facebook a Twitter. Vzorek 

jejich aktivity na sociálních sítích jsem omezil na tři časová období – prvních 14 dní září 

2016, prosince 2016 a března 2017. Sledovat budu typy a počet příspěvků, které na svém 

profilu publikovaly, jejich diskusi s uživateli a témata, jimž se věnují. Vyhodnotím, zda 

k sociálním sítím přistupují na základě profesních etických norem a jakým způsobem se 

vyrovnávají s nejasným postavením sociálních sítí z hlediska soukromého a veřejného 

vystupování. Komentáře budu kvůli zachování autenticity citovat doslovně včetně 

gramatických a stylistických chyb. 
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1. Digitální média a změny v sociálním chování 

Sociální sítě, z nichž nejpopulárnější a novináři nejužívanější jsou Facebook a 

Twitter1, se staly novým fenoménem internetové doby. Už v roce 2010 téměř polovina 

dospělých v rozvinutých zemích, jako jsou Spojené státy, Polsko, Velká Británie nebo 

Jižní Korea používala sociální sítě (Pew Research Center 2010). Od té doby zažívají 

sociální média obrovský vzestup a popularitu. Dokázala vytvořit nový mediální 

ekosystém, který pohání významně dostupnost chytrých telefonů, uživatelsky 

komfortních aplikací a internetu (Hermida 2010, s. 81). V roce 2014 byly aktivními 

uživateli sociálních sítí více než dvě miliardy lidí po celé planetě, tři čtvrtiny z nich navíc 

přistupovali do těchto aplikací přes mobilní telefony (Kemp 2014). 

Sociální sítě Boydová a Ellisonová (2007) definují jako „webové služby, které 

jednotlivcům umožňují (1) vybudovat veřejný nebo poloveřejný profil v rámci 

ohraničeného systému, (2) zformovat seznam dalších uživatelů, s nimiž sdílí spojení, a (3) 

zobrazit a procházet list svých kontaktů i seznamy ostatních uživatelů v rámci systému. 

Povaha a terminologie těchto spojení se mohou lišit síť od sítě“. 

Sociální sítě vyrostly na technologii tzv. Webu 2.0. Na rozdíl od prvotních 

internetových stránek (Web 1.0), které uživatelům umožňovaly pouze pasivní konzumaci 

informací, Web 2.0 nabídl lidem možnost participace na tvorbě obsahu, přístupné 

aplikace, služby pro běžné uživatele a propojenost. Termín zpopularizovali Tim O'Reilly 

a Dale Dougherty, kteří jako příklad změny uvádějí rozdíl mezi online verzí Encyklopedie 

Britannica a volně přístupnou webovou encyklopedií Wikipedia (O'Reilly, 2005, s. 1). 

Zatímco Britannica spoléhá na experty, již tvoří její obsah, a pravidelně vydává 

aktualizované publikace, Wikipedia věří „kolektivnímu vědění“ internetové komunity 

uživatelů, která neustále rozšiřuje, doplňuje a opravuje její obsah (O'Reilly). 

Kaplan a Haenlein (2010, s. 61) vidí sociální sítě jako řadu internetových aplikací 

ideologicky a technologicky založených na Webu 2.0 a umožňující vytváření a výměnu 

uživatelsky generovaného obsahu. Tyto platformy a služby umožňují „vytvořit veřejný 

nebo poloveřejný profil v rámci ohraničeného systému, dát dohromady seznam ostatních 

uživatelů, s nimiž budeme sdílet spojení, a prohlížet a kombinovat svůj seznam 

s ostatními, které vytvořili další uživatelé, v rámci systému.“ 

                                                 
1 Statistics and facts about social media usage. Statista [online]. Hamburg: Statista [cit. 2017-04-23]. 

Dostupné z: https://www.statista.com/topics/1164/social-networks/ 
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1.1.  Od uživatele k produživateli 

Podobně jako předchozí vynálezy, které zásadně změnily novinářskou produkci 

(knihtisk, rádio, televize, internet), nejsou ani sociální sítě neutrálním, bezpříznakovým 

médiem. Jak Marshall McLuhan (2011) vyložil ve své knize The Gutenberg Galaxy, 

nástup knihtisku prolomil kmenovou orální kulturu, v níž byla zásadní percepce světa 

prostřednictvím ucha. Knihtisk vyzvedl jako dominantní smysl zrak a důraz kladl 

na racionální, abstraktní a lineární myšlení, namísto cyklického s „hluboce prožitou 

zkušeností“. Elektronická média rozšířila podle McLuhana nervovou soustavu 

a „zmenšila“ svět v globální vesnici, v níž se opět lidé celé planety stávají sousedy. 

Teorii média nelze brát doslovně, často je kritizována za přílišný technologický 

determinismus (Chandler, 1995). V tomto teoretickém sporu na sebe naráží 

mediocentrický a sociocentrický přístup, který představuje „rozdíl mezi těmi, kdo 

považují mediální, tedy zprostředkující technologie (a jejich obsah) za prvotní hybatele 

společenských změn, a těmi, kdo se domnívají, že kořeny společenských změn leží 

ve společnosti“ (McQuail, 2009, s. 118). 

Teorie média ale mimo mediocentrického náhledu na vývoj společnosti 

upozorňuje na další důležitý aspekt, a to na skutečnost, že masová média nejsou 

neutrálními prostředníky, kteří přenášejí obsah od producenta k uživateli. Každému 

médiu je třeba danou informaci uzpůsobit, neboť používá jiné prostředky k transportu 

zprávy.  

Nové médium nepřebírá postupy a formáty starých médií, ale vytváří novou 

sociální situaci, v níž se nachází všichni jeho uživatelů, od tvůrců po čtenáře (Meyrowitz, 

2006, s. 47). To je také důvod, proč stará média s nástupem nových nezanikají. Nová 

média nemohou stará nahradit, protože neužívají identické prostředky k šíření informací. 

Naopak vytváří zcela novou sociální situaci a v návaznosti na ni si utváří nový prostor 

i staré médium.  

Stará média (kniha, rádio, televize) umožňují výhradně jednosměrnou komunikaci 

od producenta k uživateli. V tomto případě je uživatel (publikum) v podstatě pasivním 

příjemcem informace: „Tento přístup vychází v zásadě z aplikace přenosového modelu 

komunikace, v němž je rozhodující představa vyslaného sdělení a ‚zasaženého‘ příjemce“ 

(Jirák a Köpplová, 2009, s. 208). 

Digitální média a nejvíce právě sociální sítě dávají uživateli nejen možnost utvářet 

a interpretovat mediální obsahy, ale také zcela obcházet v rámci modelu komunikace 
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many-to-many2 tradiční média. Nová média mají podle Crosbieho (1998) schopnost 

„současně doručit nekonečný počet individuálních zpráv a zároveň zajistit rovnocennou 

kontrolu nad tímto obsahem“ (Crosbie, 1998, s. 4). 

Rozdíl mezi producenty a uživateli zpráv se s nástupem Webu 2.0, v němž 

z pohledu médií hrají hlavní roli sociální sítě, smazává: „Na rozdíl od konceptu 

televizního a rádiového publika, které konzumuje institucionálně vytvořený obsah 

s omezenými možnostmi zpětné vazby, síťové publikum může jednoduše komunikovat 

s mluvčím přes internet“ (Boyd a Marwick, 2010, s. 129). 

Z pouhých uživatelů se čtenáři a diváci stávají produživateli3. Termín prosumer 

představil Alvin Toffler (1980) v knize The Third Wave. V postindustriální době se podle 

něj společnost přesunuje od konceptu pouhých producentů (výrobců) zboží a služeb 

a jejich uživatelů k participativnějšímu modelu. V něm se do výroby rovněž zapojují 

dříve jen uživatelé, z nichž se tak stávají produživatelé (Toffler, 1980). 

V mediálním prostoru se tak z uživatelů, kteří jen pasivně přijímají mediovaný 

obsah, stávají produživatelé, jež se také aktivně podílejí na jeho tvorbě a úpravě a zasahují 

do komunikačního procesu (například přímo oslovují autora). 

1.2.  Sociální média a nová sociální situace 

Sociální sítě nabouraly tradiční sociální situace. Zatímco v reálném životě, ale 

částečně i při pohybu na internetu (především Web 1.0) lze rozlišit soukromou a veřejnou 

sféru, sociální sítě obě dříve oddělené situace narušily. 

1.2.1. Jevištní a zákulisní chování 

Erving Goffmann (1999) ve své knize Všichni hrajeme divadlo popisuje život jako 

soustavu sociálních situací, v nichž člověk hraje předem určenou roli, která se mění 

v závislosti na situaci. Člověk tak volně přechází z jedné role do druhé. Jinak se chováme 

v práci, doma nebo ve škole a z předem očekávaných rolí nevystupujeme (Goffmann, 

1999). Psychiatr nepláče v ordinaci při rozhovoru s pacientem a nesvěřuje se mu se svými 

těžkostmi. Stejně tak novinář při rozhovoru s respondentem klade otázky a reaguje 

                                                 
2 Příklad komunikace na sociálních sítích – mnoho uživatelů oslovuje sdělením mnoho dalších uživatelů, 

na rozdíl od masové mediální komunikace (tisk, televize, rádio), v rámci níž funguje jeden producent, 

který vytváří sdělení pro mnoho uživatelů. 
3 V anglickém originále prosumer (produživatel) – spojení slov producer (pro-ducent) a consumer 

(uživatel). 
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na jeho odpovědi. Naopak nepřenechává svou roli zpovídanému a divákům nepředstavuje 

vlastní myšlenky a názory na daný problém.4  

Goffmann rozděluje sociální situace na jevištní a zákulisní chování. Zatímco 

jeviště je veřejným prostorem, kde dochází k předvádění role, zákulisí je veřejnosti 

nepřístupné. Z role se zde vypadává, ulevuje se od ní: „V zákulisí se může účinkující 

uvolnit; může odložit svou fasádu, přestat recitovat svou roli a vystoupit z ní“ (Goffmann 

1999, s. 113). Důležitým prvkem zákulisí je i nácvik role, která je posléze na jevišti 

prezentována.  

Pro každou sociální situaci se jeviště a zákulisí modifikuje, mění své fyzické 

pozice. Zůstaneme-li v žurnalistickém prostředí, zákulisním místem je redakce. Tady 

novináři připravují texty, chystají se na schůzky, plánují produkci či řeší interní 

záležitosti. V redakci se mluví otevřeně a nonkonformně, na účet událostí se vtipkuje 

i kleje, vyjadřují se vyhrocené názory, které se ale do mediálního výstupu nedostanou 

(Cahill, 1985, s. 46). 

Naopak jevištěm je kterékoliv místo, kde „se setkávají dva nebo více lidí ve své 

okamžité přítomnosti“ a kde novináři získávají informace a vystupují jménem svého 

vydavatele (Goffmann, 1964, s. 135). Může to být tisková konference, jednání 

s respondenty, interview, v případě audio či audiovizuálních médií pak výstupy 

před mikrofonem nebo kamerou, zkrátka každé oficiální jednání.  

Jakmile se ale novinář vrátí z práce domů, vstupuje do zcela jiné sociální situace. 

V prostředí domova vystupuje žurnalista jako partner nebo otec. Budeme-li uvažovat 

v rovině výchovy, všude v přítomnosti dětí vystupuje na jevišti jako otec a vychovatel. 

Ve chvíli, kdy děti nejsou přítomny, nebo v místě, kam mají omezený přístup, typicky 

například rodičovská ložnice, se rodiče přesunují do zákulisí, kde z role vychovatelů 

vystupují (Goffmann, 1999, s. 114). Radí se o rodinných záležitostech, dětech, výchově, 

ale říkají i věci, které by děti neměly slyšet, sdílejí spolu obavy a strasti.  

Sociální situace se ale i vzájemně prolínají. Ložnice rodičů je jako většina míst 

zároveň jevištěm i zákulisím. Zákulisím je pro již dříve zmíněnou poradu rodičů 

bez dohledu dětských očí. Jevištěm je ale pro oba partnery, kteří před sebou mohou být 

                                                 
4 Charakteristika sociálních situací dramaturgickou analogií vypovídá o moderní západní společnosti, 

nemusí být ale nutně platná i v rámci mimoevropských komunit, které mají odlišný přístup k soukromí. 

Nemusí tak u nich platit dělení na jeviště a zákulisí. Členové afrických skupin !Kungů (dříve poněkud 

hanlivě označovaných křováci) se například v rámci komunity nesetkávají s cizími lidmi a neznají ani 

koncept soukromí. Veškeré dění se odehrává v otevřených přístřešcích, kde se !Kungové mohou 

navzájem pozorovat. (Giddens, 2013, s. 255) 



9 

 

 

velmi otevření, ale neřeknou si nikdy vše, co si o druhém myslí, nebo, co prozradí jeden 

o druhém například před svým dobrým přítelem nad sklenicí piva či vína (Henslin 

a Biggs, 1978).  

Každý socializovaný člověk rozumí jednotlivým sociálním situacím a svým rolím 

v nich. Dokonce se dokáže nepříjemným situacím vyhýbat (Beck a Clark, 2009, s. 1176). 

Nemíchá je však dohromady, ani nepřechází do jiné role ve stejném prostředí. Novinář 

nezačne zpovídat své děti jako respondenty právě proběhlé události ani nezačne kolegy 

v redakci poučovat o tom, že by si měli před spaním pořádně čistit zuby.  

Sociální situace se ale diametrálně promění, dojde-li k jejímu promíchání 

s odlišnou sociální situací. Pokud by například přišel respondent do domu novináře, 

změní se jeho role. Žurnalista bude muset přizpůsobit své novinářské i otcovské 

představení nastalé situaci a zvolit kompromis mezi oběma extrémy: „Mísení situací mění 

vzorce chování v rolích a proměňuje i strukturu sociální reality“ (Meyrowitz, 2006, 

s. 18). 

1.2.2. Chování střední zóny 

Sociální situace se vážou na fyzické místo, nicméně elektronická média proměnila 

fungování života společnosti, takže lze „sociální situaci chápat také jako ‚informační 

systém‘“ (Meyrowitz, 2006, s. 43). Můžeme se tak vypořádat s problémem elektronických 

médií, který nenutí uživatele ke komunikaci na jednom, fyzickém místě; namísto toho 

vytváří nefyzické, a přesto jasné informační prostředí: „Koncept informačních systémů 

naznačuje, že fyzické prostředí a mediální prostředí nejsou dva oddělené fenomény, ale 

součást jednoho celku. Jak místa, tak média zásobují lidi danými vzorci interakce a toku 

sociálních informací“ (Meyrowitz, 2006, s. 43). 

Při práci na sociálních sítích se uživatel pohybuje ve speciální sociální situaci 

nevázané na fyzické místo, tedy v informačním systému. Dochází rovněž k rozporu mezi 

soukromým a veřejným prostorem (Niculescu, 2016, s. 102). Uživatel sdílí informace 

s publikem, které není přesně ohraničeno, a není tedy jasné, zda jde o jevištní nebo 

zákulisní výstup. „Vyjdeme-li z konceptů zákulisí a jeviště, nové chování, které vzniká 

v důsledku slučování situací, by mohlo být nazváno ‚chováním střední zóny‘“ (Meyrowitz, 

2006, s. 50). 

Meyrowitz (2006) toto chování popisuje změnou perspektivy diváka, který už 

nesleduje pouze, co se děje na jevišti, ale získává i boční pohled, takže může zároveň 

pozorovat část zákulisí. Přeneseme-li chování střední zóny opět do prostředí žurnalismu, 
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může divák sledovat nejen výsledný mediální produkt přenesený na jeviště, ale také části 

zákulisí – redakce nebo soukromí autora.  

Oknem do zákulisní práce novinářů jsou sociální sítě, které uživatelům umožňují 

pozorovat práci žurnalistů online – číst si jejich názory, sledovat videa, procházet odkazy 

a dopisovat si s nimi prostřednictvím komentářů (Henderson a Miller, 2014, s. 8). 

Sloučením dvou protichůdných situací – jeviště a zákulisí – však nedochází 

k jejich kombinaci. Hybridní situace vede k vytvoření unikátního chování střední zóny, 

které obsahuje prvky jevištního i zákulisního chování, ale postrádá krajní polohy 

(Goffmann, 1956). Člověk se přizpůsobuje nové situaci, a to nejen ztrátě části soukromí, 

ale i zkrácení doby na přípravu role a relaxaci v zákulisí. Výsledkem je nedokonalé 

jevištní chování, ale zároveň ne zcela autentické zákulisní chování. Novinář na sociální 

síti nevystupuje propracovaným, profesním a objektivním přístupem. Na druhou stranu 

nepublikuje na síti přepis rozhovoru z hospodského kolegiálního tlachání, při němž dojde 

k nepřiměřeným výrokům na stranu šéfredaktora, vydavatele, politiků nebo třeba 

i čtenářů.  

Pokud k takovému zkratu dojde – a dochází k nim poměrně často vzhledem 

k tomu, že sociální sítě, ale obecně i internet, jsou novým fenoménem, který si teprve 

osvojuje základní etické normy a pravidla – čeká novináře větší postih, než by následoval 

v podobné situaci v reálném světě.5 Ve světě internetu totiž zanechává člověk 

nesmazatelnou a trvale dohledatelnou stopu, která navždy zůstane součástí digitální 

reality daného produživatele. 

1.2.3. Kolaps kontextu 

Další fenomén, který ovlivňuje pohyb uživatelů na sociálních sítích, je kolaps 

kontextu, o němž píší Boydová s Ellisonovou (2006) a který úzce souvisí s již zmíněným 

Meyrowitzovým chováním střední zóny. Tento kolaps na sociální síti nastává ve chvíli, 

kdy dochází ke slučování různých publik a není jasné, ke které skupině čtenářů a diváků 

se uživatel na sociální síti vyjadřuje. Většinu z nás sledují na sítích nejen rodina, blízcí 

přátelé a známí, ale i kolegové z práce, bývalí spolužáci nebo obchodní partneři. 

Za normálních okolností, v reálném životě bychom ke každé z těchto skupin přistupovali 

                                                 
5 Jindřich Šídlo v roce 2009 označil, tehdy jako redaktor České televize, čínskou velvyslankyni v České 

republice za „arogantní bábu“ a jeho letitý výrok se s ním pojí dodnes (Řezníčková 2016). Ve stejném 

roce musel skončit v TV Nova šéfreportér Jiří Dlabaja kvůli videu, na němž s kolegy z redakce parodoval 

epidemii prasečí chřipky chrochtáním. Aféra je s jeho jménem neodmyslitelně spojena – pokud zadáte 

Dlabajovo jméno do vyhledávače Google, věnují se jí první tři odkazy.  
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jednotlivě a měnili své vystupování podle sociální role, kterou v dané situaci hrajeme. 

Studie Madennové et al. (2013) ukázala, že například mladí lidé sice volí na Facebooku 

soukromé nastavení, ale jsou stále ochotnější sdílet o sobě více osobních informací 

s větším množstvím přátel. 

Kolaps kontextu umocňuje ještě artefaktičnost představení na sociálních sítích, 

o níž píše Hogan (2010), který rozlišuje představení na pomíjivé a zaznamenané jednání. 

Pomíjivé jednání je jakékoliv představení, při němž přesně známe publikum a jež je 

vázané pouze na danou situaci v určitý moment. Zaznamenané jednání může rovněž 

vzniknout pro určité publikum v určité situaci, nicméně dochází k jeho nahrání, a tak jeho 

možné další reprodukci. Typické je právě pro sociální sítě, kam nahráváme příspěvek 

v rámci určité situace, nicméně už nemůžeme ovlivnit, kdy si takto zaznamenané jednání 

publikum přehraje, případně které publikum to vůbec bude: „Jakmile je představení 

jednou nahrané, jeho povaha se změní. Stále může jít o prezentaci sebe sama 

a nepochybně dále charakterizuje jednotlivce. Nicméně už na sebe dále neváže specifické 

publikum, které bylo přítomno konání představení“ (Hogan, 2010, s. 380). 

Z představení se tak stávají artefakty, na jejichž šíření nemá uživatel vliv. Dochází 

tedy k dekontextualizaci, jelikož ostatní uživatelé mají přístup k artefaktům ostatních 

uživatelů na vyžádání, čímž se přetrhává vazba na určité sociální situace a zůstává pouze 

spojení s jednotlivými profily (Hogan 2010). 

Mimo přítomného publika, s nímž člověk počítá v reálných sociálních situacích, 

musí na sociálních sítích brát v úvahu i nepřítomné publikum, které by mohlo mít problém 

s přijetím dané formy sebeprezentace: „To znamená, že kromě tradičního publika 

sociálních situací je třeba přidat skryté publikum, které není zamýšleným příjemcem 

obsahu, ale přístup k němu bude mít stejně“ (Hogan 2010). V praxi to znamená, že člověk 

musí počítat s tím, že obsah budou konzumovat nejen jeho kolegové z práce, kteří budou 

souhlasit s kritikou ředitele, ale i sám ředitel, jenž by s ní problém mít mohl. 

1.2.4. Teorie užití a gratifikace 

Proč ale lidé používají sociální média? Napomoci pochopení tohoto fenoménu 

může teorie užití a gratifikace, která se zaměřuje na uživatele médií. Klade si základní 

otázku – proč si lidé vybírají určitá média a jak uspokojují jejich potřeby, případně které 

potřeby to vůbec jsou (Weaver Lariscy et al., 2011). 

Anita Whitingová a David L. Williams (2013) se v práci Why people use social 

media: A uses and gratifications approach pokusili identifikovat důvody užívání 
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sociálních médií a co uživatele při pohybu na sociálních sítích uspokojuje. Z hloubkových 

interview vyplynulo, že to jsou sociální interakce, vyhledávání informací, ukrácení 

volného času, zábava, relaxace, prospěšnost komunikace, vyjádření názorů, pohodlnost, 

sdílení informací a sledování ostatních (Whiting a Williams, 2013, s. 13). 

Když respondenti uvažovali o výhodách, které jim nabízejí sociální sítě, nejčastěji 

zmiňovali sociální interakci (88 %): „Respondenti uváděli, že Facebook ‚je místem, kde 

mohou komunikovat a stýkat se s ostatními‘, že ‚mají více kontaktu s lidmi 

prostřednictvím sociálních sítí než tváří v tvář‘ a že ‚sociální média jim poskytují 

společenský život‘“ (Whiting a Williams, 2013, s. 9). 

Dále si lidé zapojení do výzkumu nejvíce cenili možnosti vyhledávat informace 

(80 %) o obchodech, nabídkách, produktech, událostech, narozeninách nebo večírcích. 

Jen o něco málo častěji jmenovali chuť ukrátit na sociálních sítích volnou chvíli (76 %): 

„Mnoho respondentů prozradilo, že používají sociální média, když nemají co dělat v práci 

nebo ve škole“ (Whiting a Williams, 2013, s. 10). 

Zizi Papacharissiová a Alan M. Rubin (2010, s. 192) rozvádějí dále myšlenku 

jednotlivých faktorů, na jejichž základě se uživatelé připojují k sociálním médiím. Podle 

autorů mají ti, jejichž mezilidské vztahy jsou funkční, jsou ekonomicky zajištění a obecně 

spokojení se svým životem, tendenci užívat sociální sítě více instrumentálně, například 

k vyhledávání informací: „Ti, kteří jsou méně spokojeni a necítí se dostatečně docenění 

při komunikaci tváří v tvář, používají internet jako funkční alternativu k mezilidské 

komunikaci, nebo k vyplnění času.“ 

Ke stejnému závěru docházejí Ashwini Nadkarniová a Stefan Hofmann (2012, 

s. 248), kteří prošli 42 studií zkoumajících faktory, jež spojují uživatele sociálních sítí: 

„Uživatelé Facebooku, kteří vykazují jasný rozpor mezi offline a online chováním, se 

mohou pokoušet kompenzovat všechny domnělé nebo skutečné nedostatky v sociálním 

kontaktu a skutečných vztazích.“  

Je však třeba si uvědomit, že i když sociální sítě umožňují nahradit nefungující 

části reálného života virtuálními, nejde o identickou záměnu sociálních situací. Přestože 

se virtuální sociální situace, například chatování s kamarádem, v lecčems podobá reálné 

– klábosení s přáteli nad sklenicí piva, nejde o její identickou náhradu, ale o vytvoření 

zcela nové situace. „Elektronická média nám změnou ohraničení sociálních situací 

nepřinášejí pouze rychlejší a průhlednější přístup k událostem a chování. Vyvolávají 

úplně nové situace a nové typy chování“ (Meyrowitz, 2006, s. 47). 
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V této nové sociální situaci jsou podle Nadkarniové a Hofmanna (2012, s. 247) 

rozhodující dvě základní sociální potřeby: potřeba někam patřit a potřeba sebeprezentace. 

Ačkoliv jsou společné pro většinu uživatelů Facebooku, jejich důležitost se liší 

v jednotlivých společnostech: „Členové kolektivistických společností vykazují větší 

potřebu někam patřit, zatímco lidé z individualistických kultur kladou větší důraz 

na potřebu sebeprezentace.“ 
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2. Změny v žurnalistické produkci 

Primárním zdrojem informací jsou pro většinu čtenářů a diváků sociální sítě, které 

jsou nejrychlejší při referování o právě probíhajících událostech (Gottfried a Shearer, 

2016). Jim Willis (2014) je označuje jako turbonews a vymezuje tři základní problémy, 

které s jejich používáním souvisí: 1. jakákoliv myšlenka se objevuje na sociálních sítích 

ještě dříve než v online médiích, kde na ni může kdokoliv reagovat, 2. jde spíše o názory 

než o fakta, navíc se během probíhající události mohou ukázat jako chybná a 3. občanští 

žurnalisté nemají při zpracovávání informací zkušenosti jako profesionální reportéři 

a nezabývají se etickou stránkou věci (Willis, 2014, s. 22-23). 

Internetoví uživatelé se díky rychlosti sociálních sítí spoléhají při hledání 

informací právě na ně. Facebook, Twitter a další změnily zvyky konzumentů, kteří už 

nenavštěvují vlastní webové stránky mediálních organizací. Podle statistiky Pew 

Research Center z května 2016 většina (62 %) amerických dospělých uživatelů získává 

zpravodajské informace ze sociálních sítí. Stále častěji tak lidé konzumují zprávy 

prostřednictvím označení líbí se mi a sledováním (follow) média nebo novináře na 

Facebooku či Twitteru (Gottfried a Shearer, 2016). 

Facebook používá 67 % dospělé americké populace a dvě třetiny z nich (44 %) se 

na něj rovněž spoléhají jako na informační zdroj. Podobně na tom je i Twitter (10 %), 

který má sice nižší počet uživatelů oproti větším hráčům, jako jsou YouTube (48 %), 

LinkedIn (20 %) nebo Instagram (19 %), ale 59 % tweetujících zde konzumuje zprávy 

(Gottfried a Shearer 2016). 

Sociální média tedy změnila zvyky konzumentů zpravodajství, kteří využívají při 

čerpání informací o světě zprávy a odkazy na sociálních sítích. Vlastní webové stránky 

mediálních organizací navštěvuje přímo stále méně uživatelů internetu (Gottfried 

a Shearer, 2016). 

Média a přeneseně i novináři se musí tedy spolehnout na práci právě se sociálními 

médii, aby nalezli konzumenty, kteří si navykli pohybovat pouze po nich. „Až do této 

chvíle však soukromé osoby neměly stejné možnosti jednat s reportéry, jakou mají 

oficiální zdroje. Nástup sociálních médií změnil přístupový bod. V současné době existuje 

pro neelity jednoduché místo pro přístup k tvorbě zpráv a k upozornění na různá témata 

a otázky“ (Henderson a Miller, 2014, s. 8). 

Internet sliboval rozvoj vskutku demokratického prostoru, kde se smažou rozdíly 

mezi mocnými a bezmocnými, vlastníky a pracujícími, producenty a uživateli. I když 
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poslední fakt může být pravdivý, o žádné demokratizaci prostoru nemůže být řeč, neboť 

nové technologie rychle ovládají mediální giganti, případně příbuzné firmy 

s dostatečným kapitálovým krytím, zkušenostmi v oboru a obrovskými funkčními 

organizacemi v zádech (McChesney, 2013, s. 131): „Navíc oficiální a elitní zdroje 

informací dominují twitterovým feedům řadových uživatelů a brzdí myšlenku, že sociální 

média otevírají novou éru, v níž budou všichni lidé přispívat k demokratickému 

rozhovoru“ (Henderson a Miller, 2014, s. 15). 

Elity rychle ovládly sociální sítě. Nejlépe se v digitálním prostředí zorientovaly 

světové celebrity, kterým sociální média slouží jako ideální komunikační prostředek, jímž 

mohou přímo oslovovat své fanoušky. Dříve tak mohly činit výhradně skrze tradiční 

média.  

Z pěti nejsledovanějších profilů na Twitteru patří čtyři celebritám.6 Nejvíce 

fanoušků mají zpěváci Katy Perry a Justin Bieber. Třetí místo patří bývalému americkému 

prezidentovi Baracku Obamovi, jenž v průběhu volební kampaně 2008 zmobilizoval 

obrovskou celosvětovou základnu fanoušků, kterou vhodnou strategií dále rozvíjel. 

 Tab. 1 – Nejsledovanější účty na Twitteru k 26. 4. 2017. 

# Jméno Sledující v mil. Tweety v tis. 

1. Katy Perry 97,3 8 

2. Justin Bieber 93,3 30,6 

3. Barack Obama 87,1 15,4 

4. Taylor Swift 84,1 4,2 

5. Rihanna 71,2 9,9 

6. YouTube 68 19,5 

7. Ellen Degeneres 67,1 14,1 

8. Lady Gaga 66 8,3 

9. Twitter 60,7 4,7 

10. Justin Timberlake 58,9 3,6 

Zdroj: Twitter Top 100. Twitter Counter [online]. Nizozemsko: Twitter Counter, 2017 

[cit. 2017-04-26]. Dostupné z: http://twittercounter.com/pages/100 

 

Na prvních příčkách nalezneme především zpěváky (Katy Perry, Justin Bieber, 

Taylor Swift, Rihanna), sportovce (Cristiano Ronaldo, LeBron James), účty sociálních 

sítí (YouTube, Twitter, Instagram) a známé tváře z televize (Ellen DeGeneres, Jimmy 

Fallon, Oprah Winfrey). Hůře, ale přesto se prosazují i tradiční média. Na 14. místě CNN 

Breaking News, 23. The New York Times a 27. CNN.  

 

                                                 
6 Twitter Top 100. Twitter Counter [online]. Nizozemsko: Twitter Counter, 2017 [cit. 2017-04-26]. 

Dostupné z: http://twittercounter.com/pages/100 
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Tab. 2 – Nejsledovanější účty tradičních médií na Twitteru k 26. 4. 2017. 

# Jméno Sledující v mil. Tweety v tis. 

14. CNN Breaking News 48,1 55,2 

23. The New York Times 35,6 274,9 

27. CNN 33,8 127,7 

32. BBC Breaking News 31,6 31,8 

33. ESPN 31,2 87,3 

72. The Economist 20,3 104,5 

75. BBC News (World) 19,3 254,5 

83. Reuters Top News 17,5 184,9 

90. National Geographic 17 36,5 

99. Al Arabiya 15,8 83,3 

Zdroj: Twitter Top 100. Twitter Counter [online]. Nizozemsko: Twitter Counter, 2017 

[cit. 2017-04-26]. Dostupné z: http://twittercounter.com/pages/100 

 

Nové komunikační technologie zdánlivě nabízí možnost demokratizace a rozvoje 

konkurenčního prostředí, avšak naráží na fakt, že startovní čára sice může být narýsována 

z hlediska prvotního užití technologie spravedlivě, nicméně další průběh konkurečního 

boje v procesu digitalizace ovlivňuje enormní peněžní a mocenský doping globálních 

hráčů, monopolních aktérů a mocenských vazeb (McChesney, 2013, s. 83). 

Virtuální svět může nabízet revoluční myšlenky a přístupy, ale samotné revoluce 

probíhají v ulicích, nikoliv v kyberprostoru: „Navzdory brzkým utopickým slibům nejsou 

internet a sociální média samy o sobě schopné svrhnout diktaturu nebo dokonce zajistit 

základní lidská práva, jako jsou svoboda projevu či sdružování“ (Hirst, 2012, s. 1). 

Sociální sítě slouží na druhou stranu médiím také jako zdroj informací. Nicméně 

demokratizace digitálního prostoru prostřednictvím sociálních sítí neproběhla tak, jak 

optimisté předpokládali. Jako zdroje pro zpravodajská média slouží především 

facebookové, twitterové nebo instagramové profily institucí, firem, celebrit 

a významných osobností: „Co mohlo být nástrojem pro gigantický společný fond 

informací, je svým způsobem proces, který vede každého z nás zpátky do naší individuální 

jeskyně, abychom zde četli obrazy na zdi“ (Willis, 2013, s. 30). 

Do zpravodajství se tak většinou nedostávají příspěvky řadových uživatelů 

sociálních sítí (většinou obrazový nebo audiovizuální materiál). Ty přicházejí na řadu až 

ve chvíli mimořádných událostí, jako jsou různá neštěstí, katastrofy nebo válečné 

konflikty. Tedy v případě, kdy žádné oficiální zdroje nejsou v okamžiku události 

na místě.  

Je důležité poznamenat, že redakce přistupují ke zdrojům ze sociálních médií 

obezřetně. Sociální sítě se tak zatím neetablovaly jako samostatný, důvěryhodný zdroj, 
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který není třeba ověřovat. Vliv Twitteru na práci lokálních televizních redakcí 

ve Spojených státech zkoumaly Keren Hendersonová a Andrea Millerová (2014, s. 12-

13), které zjistily, že „ačkoliv Twitter slouží s rostoucí frekvencí jako místo k hledání 

zpravodajských tipů, stanice stále spoléhají na tradiční novinářskou rutinu a ověřují tyto 

tipy u oficiálních zdrojů. Navzdory nedávným selháním při spoléhání na sociální média, 

omlouvána tlakem na rychlost v boji s konkurencí, výsledky odhalují vysokou úroveň 

skepticismu v redakcích při citování zdrojů ze sociálních sítí.“  

Autorky překvapilo, jak často se zprávy čerpající informace z Twitteru objevily 

v televizním zpravodajství. Polovina respondentů odhadovala, že takové zprávy se 

vysílají alespoň jednou týdně, a to navzdory faktu, že velká část gatekeeperů nepoužívá 

Twitter (37 %) (s. 14). 

Práce vyvrací tvrzení obhájců sociálních médií, že nový fenomén dává 

jednotlivcům možnost zvýšit dosah svého hlasu. Zaměstnanci lokálních televizí totiž 

berou v potaz výhradně elity (politiky, celebrity a ostatní novináře) a oficiální zdroje 

(vlády, organizace, společnosti atd.). Řadoví občané tak nemají možnost zasáhnout 

do tvorby zpravodajství: „A protože novináři v drtivé většině sledují elity, zprávy 

dosáhnou pouze k elitám a mladým. (…) Pokud jste starší nebo nepřipojení, nejste 

součástí konverzace“ (Henderson a Miller, 2014, s. 15). 

2.1 Tlak na novináře 

Podíváme-li se na historii žurnalistiky, bylo po většinu doby pro novináře důležité 

osvojení pouze jednoho řemesla, a to psaní. „Technické know-how potřebné pro produkci 

zpráv bylo doménou velkého a rozmanitého kádru ‚podpůrného novinářského 

personálu‘“ (Örnebring, 2010, s. 65). Novinář 21. století však musí držet krok 

s technickými inovacemi a zvládat za stejný čas i stejné finanční ohodnocení práci, kterou 

dříve odváděly tyto technické profese (Remišová, 2010, s. 92). 

2.1.1. Konvergence a multiskilling 

Mimo rešerší, sbírání materiálů, psaní textů, natáčení reportáží a dalších částí 

tradiční novinářské práce, přebírají žurnalisté i funkci korektorů, kameramanů, střihačů, 

dramaturgů nebo editorů v dané redakci. Navíc všechny tyto funkce musí zvládat na 

profesionální úrovni tak, aby kvalita žurnalistických produktů zůstávala ve stejné nebo 

lepší kvalitě (Quinn, 2005, s. 30). 
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Změny v novinářské práci jsou součástí probíhajícího procesu konvergence médií. 

Konvergenci definují autoři různě (srovnej Gordon, 2003, Quinn, 2005, Nygren, 2014), 

ale obecně lze říci, že jde o proces, v rámci kterého se sbližují různé formáty médií (tisk, 

audio, video, online) tak, aby se stejný obsah mohl objevit na odlišných platformách 

(Nygren, 2014, s. 77). Zároveň ke konvergenci dochází napříč úrovněmi mediální práce, 

tedy jak v rovině institucionální – např. sbližování redakcí televizí a novin (Quinn 2005), 

tak individuální – multiskilling novinář, viz dále (Gordon, 2003): „Konvergence je 

přitažlivá jak pro mediální manažery, tak pro praktiky, protože odpovídá požadavkům 

uživatelů i jejich životnímu stylu“ (Quinn, 2005, s. 30). 

Gordon (2003, s. 69) rozlišuje pět typů konvergence, z nichž pro změny 

v novinářské práci je určující čtvrtý typ – konvergence shromažďování informací. 

Konvergentní novinář sbírá podklady ve všech různých formátech (píše reportáž, fotí a 

natáčí) a je schopný nasbíraný materiál i na různých platformách publikovat (psaná 

reportáž, video, audio nahrávka, fotografie). 

Všeobecné dovednosti žurnalisty se obecně označují jako multiskilling. Novinář 

pak jako multiskilled reporter, backpack7 journalist, a poněkud opovržlivě také Inspector 

Gadget8 nebo platypus9 (Quinn, 2005, s. 31). V češtině ho můžeme označit jako 

multimediálního novináře. 

Koncept multiskilling reaguje na překotný vývoj v technických inovacích, 

především v oblasti digitalizace (Örnebring, 2010). Jeho rozvoj však podle Nygrena 

(2014, s. 75) nemá přímou souvislost s personálními škrty v mediálních domech, podle 

něj jde spíše o „průmyslovou normu pro organizování práce v dnešních redakcích“. 

Přesto má tlak mediálních organizací na své zaměstnance, aby si osvojili multimediální 

dovednosti, jasný cíl – získat více obsahu se stejným nebo menším počtem novinářů (Lee-

Wright a Phillips, 2012). 

                                                 
7 Backpack (batoh) journalism odkazuje na skutečný batoh, který technici na Kolumbijské univerzitě 

vyvinuli pro potřeby novinářů, již si na zádech nesli veškeré technické vybavení, s nímž mohli nasbírat 

materiál pro různé mediální platformy (text, foto, audio, video). 
8 Inspector Gadget (v češtině Inspektor Šikula) je postava vystupující v několika seriálech a filmech. Je to 

hloupý detektiv, který má však do těla implantované technické vymoženosti (nůž, vysouvací ruku, ale i 

zubní pastu), jež mu pomáhají vyřešit kriminální případy. 
9 Platypus (v češtině ptakopysk) je zvíře, které slouží jako metafora pro nedokonalou novinářskou 

všestrannost. Stejně jako novinář, který vytváří materiál pro různé platformy, je hybridní formou 

novinového, televizního, rádiového žurnalisty a fotografa, se i ptakopysk přizpůsobil prostředí a je 

„kombinací“ několika zvířat – kachní zobák, bobří ocas, klade vajíčka jako plaz, ale vylíhlá mláďata kojí. 
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2.1.2. Novinář jako značka 

Nedílnou součástí multiskillingu je i práce novináře se sociálními sítěmi. Mimo 

vlastní žurnalistické práce musí žurnalista utvářet svou značku a povědomí o své osobě 

i mimo mediální organizaci a zároveň propagovat sebe i celou redakci na veřejnosti 

(Willis, 2014, s. 24). 

Sociální sítě ale stojí na myšlence, že lidé píší, fotí, natáčejí videa a obecně 

diskutují o tématech, která jsou pro ně, ať už z jakéhokoliv důvodu, aktuálně zajímává. 

Žurnalista tak musí zajistit, aby se o tématu, které zpracovává, hovořilo na sociálních 

sítích, a tím se zvýšil jeho dosah: „Celá představa reportéra pracujícího se sociálními 

médii je založená na faktu, že podnítí lidi, aby diskutovali o jeho tématu, a tím zvýší jejich 

zájem o příběh do bodu, že se vrátí k tradičnímu médiu nebo jeho digitální verzi, aby si 

o něm našli více informací“ (Willis, 2014, s. 24). 

Novinář tedy musí přemýšlet nejen o samotné profesionální redaktorské práci, ale 

také jak nalákat čtenáře ke svému obsahu a vlastní digitální značce. Joe Hight (2014, 

s. 17) o ní mluví jako o ME BRAND, což je „vlastní personalizovaná značka uživatele, 

která dokládá, jak se člověk vztahuje ke komunitě“. Ať už má člověk „sto nebo pět tisíc 

přátel či následovníků na Facebooku, Twitteru nebo jiné sociální síti, musí brát v úvahu 

význam své značky“. 

Novinář by měl jít v digitální době nad rámec redakční práce a vytvořit si vlastní 

digitální značku a s ní spojené věrné publikum. Může toho docílit aktivní komunikací 

s fanoušky a osobními komentáři (Broersma a Graham, 2012). Ze studie pod vedením 

Dominica L. Lasorsy (et al., 2012), která zkoumala 500 nejsledovanějších účtů 

profesionálních novinářů, vyplývá, že nejčastěji žurnalisté publikují odkazy na zdroje 

informací (42 %), osobní příběhy (20,2 %) a názory (15,7 %). Novináři se tak v používání 

sociálních sítích nijak výrazně neliší od ostatních uživatelů těchto médií (Lee, 2015). 

Vlastní značka neslouží jen k sebepropagaci, ale měla by posilovat i důvěru 

a provázanost mezi novinářem a jeho publikem. Důvěru, které se v dnešní době čím dál 

méně dostává televiznímu, novinovému i rozhlasovému zpravodajství, tedy tradičním 

zdrojům informací. Gallupův ústav zjistil, že masová média se těšila ve Spojených státech 

v roce 2016 nejmenší důvěře od počátku každoročního sledování trendu v roce 1997.10 

Podle analytiků ústavu k tomu mohla přispět vyhrocená kampaň před americkými 

                                                 
10 Americans' Trust in Mass Media Sinks to New Low. Gallup [online]. Washington: Gallup, 2016 [cit. 

2017-04-26]. Dostupné z: http://www.gallup.com/poll/195542/americans-trust-mass-media-sinks-new-

low.aspx 
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prezidentskými volbami. Posílí ale novináři poloveřejnou aktivitou na sociálních sítích 

upadající důvěru médií? 

Novinář si může vybudovat svou značku na sociálních sítích prostřednictvím 

osobních příspěvků a přátelské interakce s ostatními uživateli (srovnej Broersma 

a Graham, 2012, Lee, 2015). Stejná praxe, která cílí na vybudování věrného publika, však 

může vést k porušení profesních norem a etických kodexů (Molyneux a Holton, 2014). 

Tomuto tvrzení odpovídají i patrně nejexplicitněji popsané normy chování na sociálních 

sítích, které v českém prostředí stanovuje etický kodex serveru Aktuálně.cz vydavatelství 

Economia. Redaktoři musí při publikování na sociálních sítích podle kodexu „dodržovat 

standardy, které platí pro publikování v titulech, ve kterých působí“, protože „jejich 

postoje a názory mohou být vnímané jako postoje titulů, pro která píší“.11 

Většina mediálních domů má dnes člověka nebo celý tým, který se stará o sociální 

sítě. Řada redakcí jde ale dále a podporuje novináře, aby se sociálními sítěmi pracovali. 

Agentura AP už v roce 2010 vyčlenila skupinu, která se sociálními sítěmi zabývá a mimo 

jiné pravidelně školí novináře, jak nový fenomén začlenit do své práce (Gleason, 2010): 

„Dříve zpravodajská média reagovala na dlouhodobější trendy ve svém publiku, zatímco 

dnes musí vytvářet "komunitu" kolem značky (Beckett a Mansell, 2008, s. 96). 

Příkladem novináře, který velmi úspěšně pracuje se sociálními sítěmi, je Nicholas 

Kristof z The New York Times. Americký žurnalista oslovil veřejnost publikováním 

příspěvků a videí ze světových konfliktních oblastí na Facebooku, Youtube nebo 

Twitteru, kde jeho účet sleduje nejvíce lidí ze všech printových novinářů – přes dva 

miliony (Lee, 2015, s. 316). 

Nicméně stejná aktivita novinářů může být z hlediska zvyšování jejich důvěry 

a daného média kontraproduktivní. Jayeon Leeoová (2015, s. 324) sledovala vnímání 

novinářů a jejich zpráv čtenáři na základě jejich aktivity na Facebooku. Na jednu stranu 

zjistila, že žurnalisté, kteří aktivně komunikovali a odhalovali tak své soukromí (svou 

osobnost), byli hodnoceni pozitivněji než ti, kteří odkazovali pouze na články a dále je 

nekomentovali. Na druhou stranu novináři, kteří aktivně interagovali s publikem 

v komentářové sekci, byli sice vnímáni jako „osobně sympatičtí“, ale v profesionální 

rovině méně důvěryhodní. Leeová (s. 324) nabízí možné zdůvodnění výsledku. Podle ní 

jsou diváci zvyklí na novináře, kteří komentují zprávy, ale už ne na jejich veřejně 

                                                 
11 Etický kodex Aktuálně.cz. Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, 2015 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: 

https://www.aktualne.cz/eticky-kodex/ 
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dostupnou diskusi s obyčejnými lidmi. Nenucená konverzace tak může znít publiku 

neprofesionálně. 

Co je však ještě důležitější, aktivita novinářů na sociálních sítích ovlivňuje, ať už 

pozitivně či negativně, percepci jejich mediálních produktů: „Doložené poznatky ukazují, 

že aktivita novinářů na sociálních sítích může poškodit jejich profesionální obraz, i bez 

výraznějšího porušení pravidel chování“ (s. 324). 

Novináři se při pohybu na sociálních sítích dostávají do obtížného postavení. Na 

jedné straně musí aktivně vystupovat a podněcovat diskusi uživatelů, na druhé straně ale 

musí dodržovat nejen etické normy, ale i své renomé profesionálního novináře, které je 

založené na důvěře čtenářů. Tím se opět dostáváme k chování střední zóny, která je vždy 

kompromisem mezi soukromou a veřejnou sférou chování. 
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3. Etická rizika při práci se sociálními sítěmi 

Digitální média nepředstavují z hlediska etiky zcela nový prostředek masové 

komunikace. Naopak navazují na dřívější formy komunikace a médií, jako jsou tištěné 

knihy, noviny, rádio nebo televize (Ess, 2009, s. 8). Zásadní odlišností je však jejich 

konvergence (viz kapitola 2.1.1. Konvergence a multiskilling), a proto „kdysi odlišné 

soubory etických otázek se dnes sbližují – někdy vytvářejí nové kombinace etických výzev, 

jimž jsme nikdy předtím nemuseli čelit“ (Ess, 2009, s. 9). 

3.1. Hledání jednotné etické teorie v procesu digitalizace 

Etika je filozofií v praxi a dává člověku odpovědi na dvě základní otázky: co je 

dobro, tedy skutečná hodnota pro člověka a jeho život, a co je správné, tedy jak se má 

člověk chovat (Remišová, 2010, s. 52). 

Proces digitalizace, rozvoj masových médií s celosvětovým dosahem a především 

rozmach internetu zdůraznil potřebu obecných etických norem na pozadí rozdílných 

přístupů k základním právům a potřebám v různých koutech planety. A to nejen v rovině 

žurnalistické, ale všeobecné: „Kosmopolitní postoj k žurnalistice potřebujeme z toho 

samého obecného důvodu, proč ho potřebujeme v etice obecně: abychom se ujistili, že 

neustoupíme k úzkoprsému etnocentrismu v reakci na zmatený, pluralitní svět kolem nás“ 

(Ward, 2005, s. 5). 

Kosmopolitní postoj, který zmiňuje Ward (2005), definuje Ess (2009, s. 191) 

z pohledu etického pluralismu, jenž je kompromisem mezi etickým absolutismem 

a relativismem. Ess uznává (v souladu s absolutismem), že „existují hodnoty, normy, 

postupy atd., které jsou platné pro všechny lidské bytosti v každé době a na všech 

místech“. Stejné základní normy musíme ale vykládat „různě v rozdílných kontextech“ 

(jak praví etický relativismus). 

Tento metaetický rámec nastiňuje přístup k základním etickým teoriím: 

utilitarismu, deontologii, konfuciánské filozofii, etice ctnosti, ale i k hodnotám 

vyznávaným africkými společenstvími a mnohými dalšími (např. feminismus).   

Fakt, že lze mezi těmito rozdílnými filozofickými náhledy na svět najít základní 

společné normy, dokládá řada dokumentů, na nichž se shodlo mezinárodní společenství, 

například Všeobecná deklarace lidských práv, Ženevské úmluvy či Helsinská deklarace: 

„Jádrem těchto základních principů jsou elementární zásady lidské důstojnosti, 

autonomie, ochrany, bezpečí, maximalizace užitku a minimalizace škod nebo v nejnověji 
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přijímané formě respekt k osobám, spravedlnost a dobročinnost“ (Markham a Buchanan, 

2012, s. 4).  

Nelze však pominout, že mezi západními a nezápadními společnostmi „existují 

velmi odlišné morální postoje ohledně tří klíčových otázek v oblasti informační etiky: 

soukromí, duševního vlastnictví a svobody informací“ (Brey, 2007, s. 20). 

Remišová (2010, s. 56) definuje šest základních etických principů žurnalistiky: 

čestnost, pravdivost, zodpovědnost, respektování lidské důstojnosti, respektování lidských 

práv a participace na společenském blahu. Ward (2005) mluví obecněji o třech 

základních normách: důvěryhodnosti, ospravedlnitelném důsledku chování 

a odpovědnosti k celému lidstvu. 

Ať už stanovíme minimální etické principy pro globální žurnalistiku jakkoliv, 

problém nastává ve chvíli, kdy se základní normy dostanou do rozporu. V takovém 

okamžiku se nelze spolehnout na soubor protichůdných etických norem, ale na kritické 

uvažování (Remišová, 2010). 

Možným východiskem je teorie morální imaginace, která kombinuje Aristotelovu 

nauku o ctnostech s utilitarismem. Vyžaduje, aby si člověk osvojil charakterové vlastnosti 

v souladu s ctnostmi. Především ale „musí kriticky uvažovat o důsledcích svého jednání“ 

(Musa a Yartey, 2014, s. 92). Morální imaginace dovolí člověku odhlédnout od současné 

situace a uvažovat o svém rozhodnutí v širší perspektivě. Zároveň dovolí kreativně 

přistupovat ke kodifikovaným etickým normám. 

Blízko k morální imaginaci má situační etika. S jejím konceptem je v moderní 

filozofii nejvíce spojené jméno Josepha Fletchera (2009, s. 166), který viděl etické 

jednání v činech, na jejichž konci je láska: „Nejsou žádná předem daná rozhodnutí“.  

Každou situaci podle něj doprovází čtyři faktory, „které musíme vážit na vahách 

lásky“ (s. 166): účel (o co usilujeme), prostředky (jak dosáhnout cíle), motiv (proč toho 

chceme dosáhnout) a předvídatelné následky. A právě důsledky jednání rozhodnou, zda 

jsme jednali eticky, tedy v souladu s láskou, či nikoliv (Fletcher, 2009, s. 168). 

Globální svět konvergentně propojený nejrůznějšími technickými vymoženostmi 

klade vysoké požadavky na zhodnocení, které etické normy, principy či algoritmy 

musíme při rozhodování zvážit (Ess, 2009, s. 191). Minimálně stejně důležité jako 

stanovení společných světových etických norem je tedy kritické uvažování; činnost, 

kterou Aristoteles (2009) označuje jako fronésis – praktickou moudrost, prozíravost. 

Považuje ji za základní ctnost, jíž lze ale nabýt pouze zkušeností.   
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Etické jednání nelze tedy chápat, zvlášť v 21. století, jako soubor pravidel, ale 

naopak jako nekončící proces kritického uvažování a stálého učení a zdokonalování.  

3.2. Etická rizika pro novináře na Facebooku 

V následujících dvou kapitolách se zaměřením na etická rizika při používání 

sociálních sítí z technického pohledu. 

Základním prvkem Facebooku je vytvoření sítě kontaktů (přátel). Uživatel tak 

může sledovat příspěvky svého přítele, a to jak veřejné, tak ty určené pouze pro přátele. 

Novináři by si měli dát pozor, aby nevyvolali střet zájmů, pokud mají v seznamu přátel 

např. pouze politiky z jedné strany.12 Americká asociace elektronických médií RTDNA 

doporučuje svým členům, aby pravidelně kontrolovali seznam přátel.13 

Ještě rizikovější je členství, označování líbí se mi nebo sledování názorových či 

tématických skupin. BBC to svým novinářům až na výjimečné okolnosti zakazuje. Pokud 

je to důležité kvůli pokrytí zpravodajského tématu, měl by členství ve skupině novinář 

vyvážit připojením i ke skupině z druhé strany názorového spektra.14 

Pokud novináři publikují na Facebooku, měli by zvážit, kdo si bude moci 

příspěvek prohlédnout. Jeho soukromí lze nastavit v pěti základních možnostech: veřejný, 

pouze pro přátele, přátelé vyjma některých uživatelů, specifický výběr přátel, pouze pro 

sebe. Lze však nastavit další předvýběry menších skupin přátel, např. lidé z práce nebo 

rodina. Agentura Reuters své novináře varuje, „že i když používají nastavení ochrany 

soukromí, vše, co publikují na sociálních médiích, může být zveřejněno“.15 

Dvousečným nástrojem jsou z hlediska novinářské práce vyhledávací nástroje 

Facebooku Graph Search a Knowledge Graph. Facebook je spustil pro anglickou verzi 

v roce 2013.16 Vyhledávače umožňují najít konkrétní a často velmi podrobné informace 

o uživatelích sociální sítě. Lze například dohledat i takové podrobnosti jako například 

                                                 
12 SOCIAL MEDIA GUIDELINES FOR AP EMPLOYEES. In: The Associated Press [online]. New 

York: The Associated Press, 2013 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://corp-live-bypass-

ap.cphostaccess.com/assets/documents/social-media-guidelines_tcm28-9832.pdf 
13 Guidelines for Social Media and Blogging. In: Radio Television Digital News Association [online]. 

Washington: Radio Television Digital News Association [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

https://www.rtdna.org/content/social_media_and_blogging 
14 Guidelines for Social Media and Blogging. In: Radio Television Digital News Association [online]. 

Washington: Radio Television Digital News Association [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

https://www.rtdna.org/content/social_media_and_blogging 
15 REPORTING FROM THE INTERNET. In: HANDBOOK OF JOURNALISM [online]. New York: 

Thomson Reuters, 2011 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

http://handbook.reuters.com/index.php?title=Reporting_from_the_internet&direction=prev&oldid=2458 
16 Graph Search Now Fully Launched in US English. Facebook [online]. 2013 [cit. 2017-05-07]. 

Dostupné z: https://newsroom.fb.com/news/2013/08/graph-search-now-fully-launched-in-us-english/ 
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seznam svobodných uživatelek Facebooku narozených v roce 1982, které žijí v Brně 

(Čížek, 2017). Zatímco takový vyhledávač se může v rukou novináře změnit ve velmi 

mocného pomocníka, ostatní uživatelé si mohou stejně tak dohledat konkrétní informace 

o jakémkoliv novináři. 

3.3. Etická rizika pro novináře na Twitteru 

Sociální síť Twitter je ještě otevřenější než Facebook. Příspěvky jsou veřejné pro 

všechny uživatele. Twitterový účet však lze zamknout a jednotlivě schvalovat, kdo bude 

mít k příspěvkům přístup.17 Stejně jako na Facebooku si novináři musí dát pozor, koho 

sledují, respektive zohlednit při sledování nestrannost a pokusit se zapojit do listu 

uživatele napříč názorovými proudy.18 

Problém může při užívání Twitteru vzniknout v rámci retweetování příspěvku 

(sdílení cizího postu na vlastním profilu), neboť veřejnost může přebrání textu brát jako 

vyjádření souhlasu s autorem. Tomu se žurnalisté brání oznámením v profilu: „Retweet 

neznamená souhlas“ (v České republice ho používají např. novináři Daniel Stach z České 

televize nebo Filip Horký z DVTV). Nicméně agentura AP varuje, že takové upozornění 

nemusí být dostatečné: „Mnoho lidí, kteří uvidí vaše tweety a retweety, se nikdy nepodívá 

na informace ve vašem profilu. (…) Nicméně můžeme uvážlivě retweetovat komentář, 

pokud dáme jasně najevo, že to pouze oznamujeme, stejně jako bychom jej ve zprávě 

citovali. Úvodní slova to pomáhají rozlišit.“19 

Twitter nabízí podobně jako Facebook vlastní vyhledávací nástroj. Ačkoliv nemá 

k dispozici takové obrovské množství detailních informací v porovnání s konkurenční 

sociální sítí, lze přesto jednoduše dohledat jakýkoliv tweet publikovaný kdykoliv a 

kýmkoliv (Waldington, 2016). 

                                                 
17 About public and protected Tweets. In: Twitter Support [online]. San Francisco: Twitter, 2017 [cit. 

2017-05-07]. Dostupné z: https://support.twitter.com/articles/14016 
18 Guidelines for Social Media and Blogging. In: Radio Television Digital News Association [online]. 

Washington: Radio Television Digital News Association [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

https://www.rtdna.org/content/social_media_and_blogging 
19 SOCIAL MEDIA GUIDELINES FOR AP EMPLOYEES. In: The Associated Press [online]. New 

York: The Associated Press, 2013 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://corp-live-bypass-

ap.cphostaccess.com/assets/documents/social-media-guidelines_tcm28-9832.pdf 
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4. Komparace samoregulace ve VB a ČR s důrazem na sociální 

sítě 

V následující kapitole se budu zabývat ukotvením médií ve veřejném prostoru. 

Zaměřím se především na očekávání, která mají konzumenti spojená s daným médiem 

(tedy samoregulace médií), a to s důrazem na sociální sítě. Samoregulace média ve formě 

etického kodexu je podstatným aspektem budování důvěry mezi redakcí a diváky či 

čtenáři. 

Burton s Jirákem (2003) dělí regulaci médií na externí, pod níž spadají v České 

republice zákony upravující fungování mediálních subjektů20, a interní, jíž redakce, 

organizace nebo odborové svazy dále vymezují v etických kodexech základní profesní 

předpisy. 

Všechny zákony v rámci externí regulace slouží pouze k obecnému ukotvení 

média z hlediska práva. Neříkají nic o tom, jak má médium 21. století zacházet 

s informacemi, jakým způsobem je má ověřovat, jak přistupovat k soukromí osob nebo 

pracovat se sociálními sítěmi.  

Novinářská etika je formou aplikované etiky, kterou zastřešuje etika médií jako 

celého oboru žurnalistiky. Sem spadá systém mediálního procesu včetně ústavních práv, 

legislativního rámce fungování médií, vystupování mediální organizace na veřejnosti, 

práce řídících pracovníků, střihačů, kameramanů, marketingového oddělení, inzerce 

apod. Ve své práci se však soustředím na mikroúroveň etiky médií tak, jak ji vymezuje 

např. Remišová (2010), tedy přímo na proces vytváření mediálních výstupů a práci 

novináře jako hlavního aktéra.  

                                                 
20 Fungování médií v České republice vymezuje několik nejdůležitějších zákonů. Veřejnoprávní média se 

řídí zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi a zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. Obou 

veřejnoprávních médií se týká i zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, který 

stanovuje zdroj příjmů pro obě média. Zákon č. 517/1992 Sb. o ČTK se věnuje České tiskové kanceláři.  

Zákon o České televize a Českém rozhlase obecně vymezuje funkce veřejnoprávního média, jeho úkoly, 

odpovědnost vůči Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, financování a další specifika.  

Všechna audio a audiovizuální média se řídí zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání a zákonem č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 

Rámec periodických tištěných médií upravuje zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při 

vydávání periodického tisku. Všechna média musí rovněž ctít zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.  

Zákony však vymezují pouze obecně práva a povinnosti při vydávání tiskovin nebo provozování televize 

či rádia. Tiskový zákon například stanovuje, že za obsah periodického tisku odpovídá jeho vydavatel. 

Vymezuje právo odpovědi, které zaručuje, že fyzická osoba má právo na zveřejnění odpovědi, pokud se 

sdělení média dotklo její důstojnosti, cti nebo soukromí. Právo dodatečného sdělení umožňuje osobě 

uveřejnit výsledek trestního řízení nebo řízení o správním deliktu, pokud o něm médium dříve 

informovalo. V rámci ochrany zdroje a obsahu informací může novinář odepřít soudu vydat informace 

o původu či obsahu sdělení. 



27 

 

 

Odpovědí na otázku, kterými imperativy se daná redakce řídí, jsou etické kodexy. 

Tyto nezávazné normy, jejichž zveřejněním se médium „obnažuje“ před veřejností, jasně 

vymezují, podle jakých měřítek mají jeho práci hodnotit čtenáři a diváci. 

4.1. BBC Editorial Guidelines 

BBC Editorial Guidelines je široký etický kodex, který upravuje práci 

veřejnoprávní britské televize, rozhlasu i online zpravodajství. Základním rysem, kterým 

se liší od většiny etických kodexů a všech samoregulačních snah v České republice, je 

jeho aktuálnost. BBC21 neustále obnovuje, popisuje, rozšiřuje a zpřesňuje etické normy, 

jimiž jsou vázáni všichni zaměstnanci BBC. A nejde jen o kodex samotný, BBC publikuje 

další doporučení k novým výzvám, jimž média čelí, nebo i k jednotlivým událostem, jako 

byl BBC Election Guidelines 201622, který upravoval britské volby v květnu 2016. 

BBC Editorial Guidelines zaštiťuje práci novinářů na sociálních sítích 

v dokumentu Social Networking and Other Third Party Websites (including Blogs, 

Microblogs and Personal Webspace): Personal Use. Nicméně k rizikům, která přináší 

mimo jiné i sociální sítě se vyjadřuje již v Sekci 15: Konflikt zájmů: „Konflikt zájmů může 

nastat, když externí činnosti každého, kdo se podílí na vytváření našeho obsahu, ovlivňují 

pověst BBC, co se týká integrity, nezávislosti a vysokých standardů, nebo by ji ovlivnit 

mohly. Naše publikum musí být schopné důvěřovat BBC a být si jisté, že naše redakční 

rozhodnutí nejsou ovlivňována vnějšími zájmy, politickými nebo komerčními tlaky nebo 

jakýmikoliv osobními zájmy.“23 

Působením na sociálních sítích konstruují novináři svůj obraz na internetu 

a zprostředkovaně i obraz své redakce a značky celého média. Právě to si britská BBC 

velmi dobře uvědomuje, a proto se pohybu svých novinářů na sociálních sítích podrobně 

věnuje. BBC očekává od všech členů redakce, kteří „se jasně identifikují s BBC a/nebo 

                                                 
21 Veřejnoprávní BBC předsedá řídící orgán s názvem BBC Trust, který mimo jiné schvaluje každých pět 

let etický kodex BBC Editorial Guidelines, stejně jako všechny dodatky. Od 1. ledna 2007 nahradila BBC 

Trust podle přijaté královské listiny BBC dřívější vedoucí orgán Board of Governors: „Trust odpovídá za 

schválení BBC Editorial Guidelines. Tato pravidla jsou klíčovým ustanovením pro zachování vysokých 

redakčních norem ve všem, co vysílá nebo produkuje BBC. Pokrývají širokou škálu norem včetně 

nestrannosti, poškození a urážek, přesnosti, poctivosti, soukromí a berou v potaz děti a mladé lidi jako 

přispěvatele.“ 
22 Election Guidelines 2016. BBC [online]. Londýn: BBC, 2016 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/editorial_standards/election_guidelines_2016 
23 Editorial Guidelines, Section 15: Conflicts of Interest. BBC [online]. Londýn: BBC, 2016 [cit. 2017-04-

26]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/conflicts-of-interest 
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se vyjadřují ke své práci (…), že se budou na internetu chovat adekvátně a způsobem, 

který je v souladu s redakčními hodnotami a zásadami“.24 

Vyjádření identifikace s médiem veřejné služby etický kodex BBC chápe jako 

publikování podrobností o svém zaměstnání v profilu na sociálních sítích nebo připojení 

k síti BBC. Za členy redakce jsou považováni „všichni, kteří mohou mít vliv na redakční 

tvorbu, od výzkumníků z oddělení News and Current Affairs po členy výkonné rady“.25 

Členové redakce by se neměli angažovat v aktivitách, které by „mohly poškodit 

pověst BBC“, používat je k útokům na kolegy a neměli by psát „urážlivé či hanlivé 

komentáře na internetu“. Naopak by měli pracovat transparentně v případě, že „mění 

odkazy na online zdroje informací“.26 

Za porušení zásad vhodného chování na sociálních sítích, jako je například 

Facebook, se považuje přidání se do skupiny, jež se vymezuje ve prospěch jednoho 

z politických uskupení.27 Ačkoliv to etický kodex přímo nevymezuje, pokud zůstaneme 

u Facebooku, může být problematické i označení příspěvku, který by porušoval výše 

zmíněné zásady, jako to se mi líbí nebo přidat si do přátel politika, vlivného podnikatele 

apod. 

Sociální nebo také mikroblogovou síť Twitter kategorizuje etický kodex do části 

o blogování a blogovacích službách. Opět se zabývá problémem, kdy se člen redakce na 

svém blogu přichyluje k BBC: „Je-li z blogu jasně patrné, že autor pracuje pro BBC, měl 

by zahrnovat jednoduché a viditelné dementi jako například ‚toto jsou mé osobní názory 

a nikoliv názory BBC.‘“28  

I samotné označení, že člověk pracuje pro BBC, je však v případě známých 

novinářů zbytečné. Pokud se daný žurnalista pohybuje ve veřejné sféře a jeho jméno se 

stane známým, není příliš důležité, zda se přímo v profilu jasně označí za člena redakce. 

Novináři na sociálních sítích fungují jako názoroví vůdci29 a veřejnost jejich příspěvky 

sleduje stejně jako politiky, sportovce nebo celebrity a více či méně si je spojuje s danou 

redakcí. 

                                                 
24 Editorial Guidelines, Social Networking, Microblogs and other Third Party Websites: BBC Use. BBC 

[online]. Londýn: BBC, 2016 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidance/social-networking-microblogs 
25 Editorial Guidelines, Social Networking, Microblogs and other Third Party Websites: BBC Use. BBC 

[online]. Londýn: BBC, 2016 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidance/social-networking-microblogs 
26 Tamtéž. 
27 Tamtéž. 
28 Tamtéž. 
29 Aktivní člověk, který je činný na veřejnosti a ovlivňuje názory dalších lidí.  
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Ačkoliv BBC nařizuje oddělovat názory vlastní a organizace, zároveň zakazuje 

publikovat stanoviska, která ač soukromá by mohla ohrozit nestrannost a narušit integritu 

společnosti. Členové oddělení News and Current Affairs by například neměli vyjadřovat 

názory „ve prospěch konkrétní politické strany“, související s „otázkou aktuální stranické 

politické diskuze“, a zastávat jasný postoj „ke kontroverzním tématům“, která se probírají 

ve veřejném prostoru.30  

BBC tedy jasně specifikuje, že navzdory dementi si členové redakce nemohou 

dovolit publikovat svá stanoviska k aktuálním veřejným otázkám. Jednoduše by tak 

narušili důvěru ve vlastní objektivitu v očích publika, stejně jako integritu a nestrannost 

BBC. 

4.2. Kodex České televize 

V českém prostředí jsou ekvivalentem BBC Česká televize (ČT) a Český rozhlas 

(ČRo). Stejně jako BBC má na české poměry ČT velmi rozsáhlý a podrobný etický kodex. 

Jedním z rozdílů, který zamezuje častější aktualizaci dokumentu, je skutečnost, že změny 

v etickém kodexu neschvaluje jen Rada ČT (v případě BBC je to BBC Trust), ale 

i Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Do působnosti Rady náleží pouze 

„předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize, který stanoví 

zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání“.31 Jakákoliv změna je 

tedy v rovině hlasování o novele zákona, čímž se z Kodexu ČT stává velmi rigidní 

a v podstatě neměnný dokument. Kodex nebyl aktualizován od 2. července 2003.32 

Právě kvůli tomu, že nedochází k pravidelné aktualizaci Kodexu ČT, jejíž původ 

leží v politickém boji při přijímání zákona o ČT, nevěnuje se ani fenoménu sociálních 

sítí, případně pohybu novinářů ČT na nich. Nejznámější z nich, a to Facebook, se začala 

rozvíjet až od roku 2006.  

Samoregulační pravidla, která se na užívání sociálních sítí členy redakce ČT 

vztahují, lze vyčíst z obecných norem Kodex ČT. Podle článku 5.14 si musí redaktoři ČT 

„při vystupování ve zpravodajských a aktuálně publicistických pořadech počínat tak, aby 

                                                 
30 Editorial Guidelines, Social Networking, Microblogs and other Third Party Websites: BBC Use. BBC 

[online]. Londýn: BBC, 2016 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidance/social-networking-microblogs 
31 Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, In: Sbírka zákonů. 22. 4. 1998. ISSN 1211-1244 Ve znění 

pozdějších předpisů. 
32 Kodex ČT. Česká televize [online]. Praha: Česká televize, 2003 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/ 
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divák nemohl rozpoznat, jaký mají na věc, o níž informují, názor“.33 Do konfliktu s tímto 

bodem by se mohl dostat každý redaktor, jehož názor na danou problematiku by byl 

veřejně známý ze sociálních sítí. Stejně se Kodex vyjadřuje v bodu 6.5 k moderátorům: 

„Moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost. 

Divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému 

nebo diskutujícím zaujímají postoj.“34 

Otevřená podpora redaktora sportovnímu klubu nebo sportovci prostřednictvím 

sociálních médii může rovněž narušit nestrannost ČT. V bodě 12.7 se píše: „Česká 

televize nevyvolá v divácích pocit, že v rozporu se sportovními hledisky upřednostňuje 

určitý sportovní klub či komerční zájem spojený se sportem. Česká televize musí 

přistupovat zvláště citlivě k otázkám klubové rivality a zůstat televizí pro sportovní 

fanoušky bez rozdílu jejich klubové přízně.“35 

Z hlediska střetu zájmů se členové redakce mohou dostat do konfliktu s Kodexem 

podle článku 22.1 „již tehdy, jestliže mohou vyvstat pochybnosti o nestrannosti nebo 

předpojatosti osoby podílející se na přípravě obsahu pořadu, lhostejno zda mezi diváky 

či subjekty, o kterých jsou získávány informace“.36 Tato obecná proklamace v sobě nese 

sdělení a zároveň nebezpečí, že předchozí veřejné komentáře redaktora České televize na 

sociálních sítích vůči osobě, subjektu či ve prospěch jedné strany veřejné diskuse, odhalí 

jeho názor, čímž dojde ke ztrátě nestrannosti a objektivity. 

Článek 22 o střetu zájmů upravuje i spolupráci redaktorů České televize s jiným 

médiem. Podle bodu 22.7 tak „autorský příspěvek připravený pro jiné médium musí 

odpovídat redakčním zásadám a standardu kvality vlastní České televizi. Není přijatelné, 

aby se zaměstnanci vystupující v pořadech České televize prezentovali v jiných médiích 

způsobem, který by byl v České televizi nepřípustný“.37 Synonymem sociálních sítí je 

v češtině termín sociální média (z anglického social media používaného v anglicky 

mluvících zemích), v němž je implicitně vloženo sdělení, že sociální sítě jsou novým 

typem médií, sdělovacích prostředků, komunikačního kanálu v digitální éře. Redaktoři 

ČT by tedy měli k sociálním sítím přistupovat podle stejných měřítek jako k práci ve 

veřejnoprávním médiu. 

                                                 
33 Kodex ČT. Česká televize [online]. Praha: Česká televize, 2003 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/ 
34 Tamtéž. 
35 Tamtéž. 
36 Tamtéž 
37 Tamtéž 
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4.2.1. Pravidla předvolebního a volebního vysílání 

Kromě Kodexu vydává ČT před prezidentskými volbami, volbami do Poslanecké 

sněmovny, Senátu a krajských zastupitelstev Pravidla předvolebního a volebního 

vysílání. Tento institut není kodifikován v zákoně o ČT, takže se jedná pouze o návod pro 

redaktory a další pracovníky televize, čeho se vyvarovat v průběhu volební kampaně. 

V zásadě jde o shrnutí zákonných úprav a článků Kodexu rozšířených o konkrétní 

události, jež lze v průběhu volební kampaně očekávat. Úprava zároveň transparentně 

ukazuje veřejnosti, ve kterých pořadech se budou objevovat volební kandidáti, a také 

podle jakého klíče budou do programů zařazováni.  

Zatím naposledy publikovala ČT Pravidla předvolebního a volebního vysílání 

v souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR, které se 

konaly 7. a 8. října 2016 (druhé kolo voleb do Senátu 14. a 15. října 2016).38 Pravidla 

nabyla účinnosti 1. září 2016.39 

Zásadní body pro práci redaktorů upravují Pravidla v části VI. Střet zájmů 

redaktorů a jiných osob zúčastněných na výrobě a vysílání zpravodajských a politicko-

publicistických pořadů. Hned v prvním bodě upozorňuje ČT na zásadní, často však 

explicitně nevyjádřenou skutečnost: „Relevantní není pouze to, zda Česká televize je 

skutečně otevřená, nestranná, nezávislá a důvěryhodná, ale zda se takto jeví i 

veřejnosti.“40 

V bodu dva se ČT věnuje možnému střetu zájmů redaktorů s výslovně zmíněnými 

komentáři na sociálních sítích: „Redaktor a rovněž moderátor zúčastněný na výrobě či 

vysílání zpravodajských a polticko-publicistických pořadů se nesmí aktivně podílet na 

jakékoliv formě propagace kandidátů na zastupitele, senátora, politických stran, 

politických hnutí a jejich koalicí. Redaktor a moderátor je tedy zejména povinen zdržet se 

jakýchkoliv vystoupení na podporu či v neprospěch kandidátů, kandidujících poltických 

stran, poltických hnutí a jejich koalicí, zejm. ve formě publikování osobních názorů a 

                                                 
38 Kodex ČT. Česká televize [online]. Praha: Česká televize, 2003 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/ 
39 Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize. Česká televize [online]. Praha: Česká 

televize, 2016 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/pages/vse-o-

ct/zakony/volby-2016.pdf 
40 Tamtéž. 
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komentářů v jiných sdělovacích prostředcích, na internetu (včetně blogů) a na sociálních 

sítích“.41  

Pravidla připomínají, že zaměstnanci ČT musí dodržovat čl. 22 Kodexu o střetu 

zájmů: „Zejména musí vyloučit, aby jejich politické přesvědčení či názory na politickou 

situaci jakýmkoliv způsobem ovlivnily vysílání nebo nezařazení určitých sdělení či pořadů 

do vysílání v předvolebním období.“42 Pokud zaměstnanci ČT měli nebo mají „rodinný, 

přátelský nebo jiný osobní poměr, pracovní, členský nebo smluvní poměr“ s kandidáty do 

voleb nebo k osobám kandidátům blízkým, musí tuto situaci nahlásit šéfredaktorovi 

redakce, který je v případě možného střetu zájmů přeřadí na jiný pořad či výrobu 

příspěvku.43 

4.2.2. Etický panel 

Dalším orgánem, který se zabývá dodržováním etických norem v ČT, je Etický 

panel, jenž slouží jako poradní orgán generálního ředitele ČT: „Posláním Etického panelu 

České televize je přijímat stanoviska k eticky sporným aspektům pořadů České televize.“44 

Etický panel přijímá usnesení ke stížnostem, které míří na činnost ČT a jimiž stanovuje 

normy, jež Kodex ČT explicitně nevymezuje.  

V usnesení č. 6 ze dne 10. září 2012 se zabýval stížností Štěpána Kotrby (2012) 

na „komentářový charakter uvedeného příspěvku v upoutávce na zpravodajský pořad“ na 

facebookových stránkách pořadu Události. Ten zněl: „Eurozóna a celá Unie si hlasitě 

oddechly. Až na podruhé v řeckých volbách zvítězily strany, které chtějí pokračovat v 

úsporných plánech. Detaily v 19:00 na ČT1.“45 

Etický panel zhodnotil stížnost jako bezpředmětnou, což není z hlediska praxe ČT 

nijak zásadní. Důležitá je pasáž, v níž se Etický panel vyjadřuje, že „ve formulacích 

Kodexu České televize nenalézá závazné vodítko k posouzení této stížnosti vzhledem 

k faktu, že facebook je nové médium, s jehož existencí Kodex České televize nepočítal a 

jehož produkty jsou daleko uvolněnější než vysílání České televize“.46 

                                                 
41 Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize. Česká televize [online]. Praha: Česká 

televize, 2016 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/pages/vse-o-

ct/zakony/volby-2016.pdf 
42 Tamtéž. 
43 Tamtéž. 
44 Etický panel. Česká televize [online]. Praha: Česká televize, 2017 [cit. 2017-04-27]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/eticky-panel/ 
45 Tamtéž. 
46 Usnesení č. 6 ze dne 10. září 2012. Etický panel České televize [online]. Praha: Česká televize, 2012 

[cit. 2017-04-27]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/pages/vse-o-ct/eticky-

panel/pdf/EP_usneseni6_2012.pdf 
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Etický panel tak zdůraznil dvě věci. Zaprvé, že Kodex ČT je zastaralý a měl by se 

aktualizovat, zadruhé, že si neví rady s fenoménem sociálních sítí, které v České 

republice v roce 2012 fungovaly aktivně nejméně čtyři roky. Etický panel pouze přiznal, 

že produkty Facebooku „jsou daleko uvolněnější“, avšak už nedodal, že uvolněné sice 

mohou být, ale stále jsou produktem ČT, který upravuje zákon, Statut ČT a Kodex ČT, 

a musí se tedy řídit základními pokyny nestrannosti, objektivity, integrity atd., přestože 

jde o nové médium, jemuž se dané dokumenty výslovně nevěnují.  

Etický panel se rovněž ve dvou usneseních z roku 2012 věnoval pořadu Otázky 

Václava Moravce a vyjádření jeho moderátora na sociální síti Facebook. V prvním 

usnesení ze 17. dubna, v němž Etický panel odmítl námitky, se píše, že „stěžovatel (Lesy 

ČR, pozn. aut.) nepředložil žádná nová fakta, která by nebyla v posuzovaném pořadu 

zmíněna a která by mohla jeho vyznění jakýmkoliv způsobem ovlivnit“.47 

Pro práci novináře na sociálních sítích bylo však z hlediska České televize určující 

druhé usnesení z 25. května 2012, v němž se stejné stížnosti Lesů ČR věnuje znovu, 

tentokrát z hlediska vyjádření moderátora na sociální síti. Václav Moravec (2012) na svůj 

profil na Facebooku 30. března 2012 napsal: „Právě držím v ruce poklad... Jde 

o zvěřinovou kuchařku Lesů ČR, kdy jeden výtisk útlé publikace přišel státní podnik na 

4.164,- Kč. V rámci zvýšení efektivity takto vynaložených peněz jsem se rozhodl 

publikovat jeden z receptů: (…) Přeji vám všem, milí přátelé, dobrou chuť a při pojídání 

dobrot nemyslete na to, kolik kuchařka stála... VM.“ 

V tomto případě není důležité, zda jako moderátor mohl Václav Moravec svým 

příspěvkem narušit svou nestrannost v očích veřejnosti před vysíláním diskuzního pořadu 

(1. dubna 2012), ale jakým způsobem zdůvodnil Etický panel možnost moderátora na 

Facebooku se vyjádřit: „Etický panel nepokládá vyjádření moderátora na sociální síti 

Facebook k zjevné nehospodárnosti při správě státního majetku za výroky, které by byly 

v jakémkoliv rozporu s ustanovením 6.5 v Kodexu ČT; považuje je za uplatnění ústavního 

práva občana na vyjádření názoru.“48 

V ustanovení 6.5 Kodexu České televize se píše, že „moderátoři diskusních 

pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost. Divák by neměl z jejich 

                                                 
47 Usnesení č. 2 ze dne 17. dubna 2012. Etický panel České televize [online]. Praha: Česká televize, 2012 

[cit. 2017-04-27]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/pages/vse-o-ct/eticky-

panel/pdf/EP_usneseni6_2012.pdf 
48 Usnesení č. 3 ze dne 25. května 2012. Etický panel České televize [online]. Praha: Česká televize, 2012 

[cit. 2017-04-27]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/pages/vse-o-ct/eticky-

panel/pdf/EP_usneseni3_2012.pdf 
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vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícím 

zaujímají postoj“.49 

Tím, že Etický panel považuje vyjádření moderátora ČT na svém facebookovém 

profilu, na němž se Václav Moravec otevřeně k ČT hlásí, za „ústavní právo občana na 

vyjádření názoru“ se vymyká západní novinářské praxi, třeba v případě BBC Editorial 

Guidelines, kdy BBC očekává od všech členů redakce, kteří „se jasně identifikují s BBC 

a/nebo se vyjadřují ke své práci (…), že se budou na internetu chovat adekvátně 

a způsobem, který je v souladu s redakčními hodnotami a zásadami“.50 BBC tedy 

k problému přistupuje zcela opačně a nebere příspěvky na Facebooku jako „ústavní právo 

občana na vyjádření názoru“. Naopak i vyjádření na Facebooku spadají do kompetence 

etického kodexu, a zaměstnanci BBC musí pamatovat, že stále na sociální síti reprezentují 

značku BBC. 

4.3.  Národní svaz novinářů  

Národní svaz novinářů (National Union of Journalists; NUJ) zaštiťuje jako 

profesní organizace širokou paletu profesí v britských a irských mediálních organizací, 

od píšících novinářů, moderátorů a fotografů přes učitele mediálních oborů a grafiky až 

po módní fotografy, PR pracovníky nebo programátory.51 

NUJ dohlíží na dodržování práv novinářů a vyžaduje od nich zpětně vysokou 

profesionalitu. K tomu slouží jako návod od roku 1936 etický kodex Code of Conduct. 

Pohybuje se pouze v nejobecnější rovině a stanovuje dvanáct základních principů.  

Pro zorientování novináře na sociálních sítích, především z hlediska konfliktu 

zájmů, slouží osmý bod, podle něhož žurnalista „odolává hrozbám či jiným pohnutkám 

ovlivňovat, narušovat nebo potlačovat informace“.52 

NUJ pořádá pravidelné semináře a workshopy, aby pomohl vylepšit pracovní 

schopnosti svých členů. Zaměřuje se i na aktuální fenomény internetové doby – 

digitalizaci, multiskilling a sociální sítě. Mimo jiné se věnuje podpoře vlastní práce nebo 

                                                 
49 Kodex ČT. Česká televize [online]. Praha: Česká televize, 2003 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/ 
50 Editorial Guidelines, Social Networking, Microblogs and other Third Party Websites: BBC Use. BBC 

[online]. Londýn: BBC, 2016 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidance/social-networking-microblogs 
51 NUJ Rules 2016. In: National Union of Journalists [online]. London: National Union of Journalists, 

2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.nuj.org.uk/documents/nuj-rules-2016/ 
52 NUJ Code of Conduct. In: National Union of Journalists [online]. London: National Union of 

Journalists, 2011 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.nuj.org.uk/about/nuj-code/ 
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akcí prostřednictvím sociálních sítí53, sbližování tradičních prostředků masové 

komunikace (print, rádio, televize) s online možnostmi54 i boji proti diskriminaci, 

sexismu a kyberšikaně na internetu.55 

4.3.1. Návody 

NUJ však neupravuje profesionální přístup novinářů pouze etickým kodexem, ale 

průběžně publikuje tematické návody, jež pomáhají žurnalistům zorientovat se v dané 

problematice. Poslední pokyny se věnovaly například reportování o chudobě, uprchlících 

nebo sebevraždách.56 

Již v roce 2007 připravil NUJ dokument Shaping the Future, v němž nastínil 

dopad vývoje nových technologií na novinářskou praxi. NUJ si všímá, že řada redakcí 

požaduje po svých novinářích, aby komunikovali prostřednictvím diskusí na internetu, 

blogů nebo e-mailu (např. The Guardian). Rovněž sleduje fenomén sociálních sítí 

a doporučuje, aby redakce nezakazovaly jejich používání v práci. NUJ vidí sociální sítě 

jako zajímavý zdroj informací.57 

Role novinářů v konvergentním světě je ještě důležitější než kdy předtím, a to 

hlavně jejich role průvodců na sociálních sítích, plných různě důvěryhodných 

informací.58 

Nejdůležitější dokument z hlediska sociálních sítí publikoval NUJ v roce 2012. 

Social networking – advisory guidance for journalists59 vychází základním vymezením 

z kodexů BBC.60 Hned v úvodu varuje před zdáním soukromí na těchto sítích 

                                                 
53 Run a successful social media campaign – London. In: National Union of Journalists [online]. London: 

National Union of Journalists, 2014 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.nuj.org.uk/events/run-a-

successful-social-media-campaign--london/ 
54 Social media and the digital newsroom: closing the gap. In: National Union of Journalists [online]. 

London: National Union of Journalists, 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

https://www.nuj.org.uk/events/social-media-and-the-digital-newsroom-closing-the-gap/ 
55 Don’t Tweet me this way - NUJ women's conference 2012. In: National Union of Journalists [online]. 

London: National Union of Journalists, 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

https://www.nuj.org.uk/news/dont-tweet-me-this-way-nuj-womens-conference-2012/ 
56 NUJ guidelines. In: National Union of Journalists [online]. London: National Union of Journalists, 

2017 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.nuj.org.uk/about/nuj-resources/nuj-guidelines/ 
57 Shaping the Future. In: National Union of Journalists [online]. London: National Union of Journalists, 

2007 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.nuj.org.uk/documents/shaping-the-future/ 
58 Shaping the Future. In: National Union of Journalists [online]. London: National Union of Journalists, 

2007 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.nuj.org.uk/documents/shaping-the-future/ 
59 Social networking – advisory guidance for journalists. In: National Union of Journalists [online]. 

London: National Union of Journalists, 2012 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://www.nujcec.org/brussels/wp-content/uploads/nmic_social_networking_guidelines_v03.doc. 
60 Editorial Guidelines, Social Networking, Microblogs and other Third Party Websites: BBC Use. BBC 

[online]. Londýn: BBC, 2016 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidance/social-networking-microblogs 
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a zdůrazňuje, že používání těchto médií je vždy kompromisem mezi soukromou 

a veřejnou sférou: „Bez ohledu na to, jak málo lidí si myslíte, že čte váš twitterový kanál 

nebo sleduje váš účet na Facebooku, YouTube či LinkedInu, nikdy nevěřte, že mluvíte 

pouze k sobě nebo ke svým přátelům, když publikujete příspěvky online.“61 

Návod pokračuje 11 body s doporučeními k používání sociálních sítí. Novináři by 

se měli na svých soukromých profilech jasně vymezit vůči mediální organizaci, v níž 

pracují, a to i tím, že nebudou vůbec jmenovat v profilu ani v příspěvcích svého 

zaměstnavatele, používat firemní e-mail a nebudou publikovat příspěvky z pracovního 

zařízení.62 NUJ doporučuje vytvořit si separátní pracovní účty. Nicméně upozorňuje, že 

podobné profily mohou být považovány za majetek mediální organizace společně se 

všemi kontakty, příspěvky a mediálními výstupy.63 

Novinář musí přistupovat k sociálním sítím uvědoměle a vyhnout se veškerým 

urážkám ostatních uživatelů, ctít jejich soukromí a nepoužívat nelegální obsah. NUJ 

varuje, že žurnalisté „jsou osobně odpovědní za obsah, který publikují na sociálních 

sítích“.64 

V roce 2013 vydal NUJ návod pro chování online, aby novináři předešli sexismu, 

kyberšikaně nebo týrání. Především sítě jako jsou Facebook a Twitter umožňují 

násilníkům opakovaně útočit na žurnalisty, především na ženy.65 

NUJ požaduje, aby orgány činné v trestním řízení zasahovaly proti pomluvám 

a útokům na sociálních sítích: „Domníváme se, že je zvláštní, když úřady někoho obviní 

za vtipkování o bombě na letiště prostřednictvím Twitteru, ale ten samý postup neuplatní 

v případě, kdy novinářky a reportérky dostávají výhružné zprávy s detailním popisem 

toho, které části jejich těla by měly být znásilněny, jak by měly být násilně zavražděny 

a/nebo kdy by měla před jejich domem vybuchnout bomba.“66 

V návaznosti na urážky a útoky, jimž musí novináři čelit, publikovala NUJ 

v dokumentu i několik základních bodů pro bezpečný pohyb na internetu. Novinářům 

doporučuje, aby „pravidelně kontrolovali nastavení ochrany soukromí jednotlivých 

                                                 
61 Social networking – advisory guidance for journalists. In: National Union of Journalists [online]. 

London: National Union of Journalists, 2012 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://www.nujcec.org/brussels/wp-content/uploads/nmic_social_networking_guidelines_v03.doc. 
62 Tamtéž. 
63 Tamtéž. 
64 Tamtéž. 
65 Online sexism, cyber bullying and online abuse. In: National Union of Journalists [online]. London: 

National Union of Journalists, 2013 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

https://www.nuj.org.uk/documents/nuj-guidance-online-abuse/online-abuse-nuj-guidance-nov-2013.pdf 
66 Tamtéž. 



37 

 

 

příspěvků na Facebooku“ a mysleli na to „co dávají k dispozici, aby všichni viděli“. 

Rovněž NUJ nabádá žurnalisty, aby zvážili, „kdo jsou jejich online přátelé“.67 

4.3.2. The Journalist  

NUJ vydává dvouměsíčník The Journalist, který slouží jako prostředník mezi 

profesní organizací a jejími členy. Jeho cílem je nabídnout novinářům ucelené zprávy, 

týkající se jejich každodenní rutiny: „Naše profese jsou v procesu rychlých a obrovských 

změn a je důležité, abychom drželi krok s novinkami, problémy a trendy.“68 

Samostatné texty v jednotlivých číslech se nemohou vyhnout problematice 

sociálních sítí, protože jednoznačně zapadají do procesu, o němž The Journalist chce 

informovat. Číslo duben-květen 2017 se věnuje boji proti misogynii na sociálních sítích. 

Delegátka svazu Cath Sauntová k tomu na konferenci TUC dodala, že ženy se setkávají 

s urážkami na internetu častěji než muži: „Mnohé z nás cítí, že nemáme jinou možnost než 

používat Twitter a další sociální sítě jako část naší práce.“69  

Číslo pro únor-březen 2017 obsahuje článek Raymonda Snoddyho, který 

komentuje, jak používá Twitter americký prezident Donald Trump. Zároveň se ale dotkne 

i tématu tvorby vlastní novinářské značky: „Mnoho novinářů miluje Twitter a používá ho 

neustále. Je to koneckonců cesta, jakkoli skromná, budování osobní značky“ (Snoddy, 

2017, s. 19). 

Důležitým etickým dilematem při používání sociálních sítí se zabývá v čísle říjen-

listopad 2016 Rachel Brodyová (2016), a to zabezpečením soukromí na Facebooku nebo 

Twitteru. Připomíná případ australského novináře Scotta McIntyrea, který musel odejít 

z veřejnoprávní televize SBS kvůli svému kritickému tweetu při svátku veteránů na 

adresu australských vojáků v první světové válce. V příspěvku Brodyová cituje 

akademičku Collette Snowdenovou, která vidí v soukromém komentování novinářů na 

sociálních sítích etické dilema: „Pokud si chcete jako novinář nárokovat místo ve 

veřejném prostoru, musíte se vzdát práva na osobní komentáře na téže platformě“ (Brody, 

2016, s. 17). NUJ připomíná v závěru článku základní body návodu pro používání 

sociálních sítí, které publikoval v září 2012 (viz kapitola 4.3.1. Návody). 

                                                 
67 Online sexism, cyber bullying and online abuse. In: National Union of Journalists [online]. London: 

National Union of Journalists, 2013 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
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Ruth Addicotová (2016) píše v čísle únor-březen 2016 o urážkách a vydírání, 

kterým musí čelit novináři na internetu, a to především ženy. NUJ při této příležitosti 

zmiňuje, stejně jako v případě soukromí na sociálních sítích, návod, který publikoval 

v roce 2013 (viz kapitola 4.3.1. Návody). 

4.4. Etický kodex Syndikátu novinářů České republiky 

Syndikát novinářů České republiky je „dobrovolným profesním sdružením 

novinářů“.70 Zasazuje se o dodržování principů svobody tisku, práva na informace a 

nezávislosti žurnalistů. Rovněž pomáhá chránit práva novinářů, „mimo jiné autorská, 

sociální a právní“.71 Z hlediska zaměření mé práce je však důležitý etický kodexu 

Syndikátu, který je podle oznámení Syndikátu závazný „pro jeho členy a k jehož 

dobrovolnému dodržování vyzval všechny české a moravské novináře bez ohledu na jejich 

členství v syndikátu“.72  

Etický kodex přijala valná hromada Syndikátu novinářů ČR 18. června 1998 a 

k jeho jediné a zároveň poslední aktualizaci došlo 25. listopadu 1999. Kodex tedy 

nereflektuje změny, jimiž žurnalistika prošla ve 21. století, a zůstává pouze v rovině 

obecné.  

Z hlediska pohybu novinářů na sociálních sítích se lze odvolat na několik 

obecných pravidel, která kodex pokrývá. Žurnalista by neměl podle bodu 2. g. zneužívat 

„výsad, plynoucích z povolání novináře, k prezentování svých osobních postojů“.73 Tedy 

i na sociálních sítích by měl zůstat seriózní a objektivní. Zároveň část 2. a. upřesňuje, že 

„nese odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály“74 včetně těch na sociálních 

sítích. Nemůže tedy zdánlivě soukromé komentáře zcela oddělovat od svého profesního 

vystupování. 

Právě na profesionalitu klade Etický kodex Syndikátu novinářů důraz. Důvěra 

veřejnosti je základním předpokladem pro žurnalistickou praxi.75 Proto povinností 

                                                 
70 Syndikát novinářů. Syndikát novinářů České republiky [online]. Praha: Syndikát novinářů České 

republiky, 2017 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/ 
71 Stanovy Syndikátu novinářů ČR, z. s., platné od 1. ledna 2014. Syndikát novinářů České republiky 

[online]. Praha: Syndikát novinářů České republiky, 2017 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://syndikat-

novinaru-cr-z-s.webnode.cz/ 
72 Etický kodex. Syndikát novinářů České republiky [online]. Praha: Syndikát novinářů České republiky, 

2017 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/ 
73 Etický kodex. Syndikát novinářů České republiky [online]. Praha: Syndikát novinářů České republiky, 

2017 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/ 
74 Tamtéž. 
75 Tamtéž. 
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novináře (2. b.) je „vyloučit všechny činnosti, které by jej mohly kompromitovat nebo vést 

ke konfliktu zájmů“.76 

4.4.1. Komise pro etiku 

Pro praktické naplňování Etického kodexu ustanovil Syndikát novinářů Komisi 

pro etiku, která „vydává obecná doporučení, konkrétní stanoviska i odsudky k jednotlivým 

případům porušení novinářské etiky“.77 Její stanoviska se týkají všech novinářů na území 

České republiky, a to členů i nečlenů Syndikátu. 

Na rozdíl od Etického panelu ČT se však tato Etická komise dosud nezabývala 

podnětem, který by mířil na chování novinářů na sociálních sítích. 

V drtivé většině případů se ve svých stanoviscích věnuje konkrétním článkům 

novinářů, na něž se zaměřuje z vlastní vůle nebo podnětem člena Syndikátu, ostatních 

novinářů či veřejnosti.78 

Do oblasti sociálních sítí vstoupil Syndikát, konkrétně předseda územního 

sdružení pro Prahu a Středočeský kraj Marek Zouzalík (2017), výrazněji v dubnu 2017, 

kdy podal žádost o informace Kanceláři prezidenta republiky ohledně twitterového účtu 

mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. Syndikát zajímalo, zda účet „představuje oficiální 

informační kanál vyjadřující názory a postoje prezidenta republiky“ anebo jde 

„o soukromou aktivitu Jiřího Ovčáčka“. 

Mluvčí prezidenta Ovčáček reagoval na dotaz pobouřeně a obvinil Syndikát, že 

mu „zřejmě chce zakázat Twitter“. Zároveň pro server Aktuálně.cz dodal: „Smysl celé 

akce Syndikátu je každému zřejmý. Ptá se na otázky, které byly mnohokráte zodpovězeny, 

a tyto odpovědi jsou veřejně dostupné, třeba právě na mém Twitteru“ (Němcová 2017). 

Ohledně twitterového účtu Kancelář odpovídala už v říjnu loňského roku a uvedla, 

že se jedná o soukromý profil Jiřího Ovčáčka (Dunka, 2016). Přesto ho ale můžeme 

naleznout jako oficiální kanál mluvčího na stránkách Pražského hradu.79 

                                                 
76 Etický kodex. Syndikát novinářů České republiky [online]. Praha: Syndikát novinářů České republiky, 

2017 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/ 
77 Etika. Syndikát novinářů České republiky [online]. Praha: Syndikát novinářů České republiky, 2017 

[cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/ 
78 Složení komise a stanovy. Syndikát novinářů České republiky [online]. Praha: Syndikát novinářů České 

republiky, 2017 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/ 
79 Organizační struktura. Pražský hrad / Prezident ČR [online]. Praha: Správa Pražského hradu, 2017 [cit. 

2017-05-01]. Dostupné z: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/kancelar-prezidenta-republiky/organizacni-

struktura 
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4.5.  The Independent – Code of Conduct 

The Independent je britské online médium. Jako velkoformátové noviny ho 

založili v roce 1986 bývalí novináři The Daily Telegraph Andreas Whittam Smith, 

Matthew Symonds a Stephen Glover. List si od svého vzniku zakládal na kvalitě 

a inovacích. V těžce konkurenčním mediálním prostředí, ovládaném novinami The 

Times, The Daily Telegraph a The Guardian, vsadil na dlouhé, autorské texty, politickou 

nezávislost a propracovaný grafický design (Blackhurst, 2017). Publikum si noviny našly 

téměř okamžitě a nákladem se vyrovnaly ostatním konkurenčním tištěným médiím.80 

V roce 2003 získal The Independent cenu za nejlepší noviny roku.81 

Od roku 2008 se však noviny potýkaly s klesajícím nákladem, což vyústilo v roce 

2010 v prodej ruskému miliardáři Alexandru Lebeděvovi za symbolickou jednu libru 

(Brook a Robinson, 2010). O šest let později The Independent kompletně přešel do 

digitálního formátu. Poslední tištěné číslo vyšlo 26. března 2016 (Slawson, 2016). 

Chování novinářů The Independent upravuje etický kodex (Code of Conduct), 

který „se vztahuje na všechny zaměstnance, pracovníky a přispěvatele do publikací 

společnosti, ať už jsou vázáni smlouvou, externími spolupracovníky nebo jinak 

pověřenými“.82 

Žurnalista přichází do kontaktu s mnoha lidmi, kteří (až na výjimky) musí znát 

jeho identitu a fakt, že je novinář pracující pro danou redakci. Rozhodně jako pracovník 

The Independent „nesmíte zastrašovat nebo obtěžovat respondenty“ a „pokud vás 

požádají, abyste přestali s kladením otázek, kontaktováním, natáčením nebo 

fotografováním, musíte tak učinit“.83 „Stejná pravidla platí při kontaktu někoho 

prostřednictvím e-mailu, Facebooku nebo Twitteru.“84 

Kodex upozorňuje, že je nutné přistupovat s opatrností ke zdrojům z internetu 

nebo sociálních sítí. Žurnalisté by měli mít rovněž „na paměti, že to, co vidí online včetně 

sociálních médií, není zdarma k užití jen proto, že je to zdarma k zobrazení“.85 

                                                 
80 The Independent. In: Encyclopædia Britannica [online]. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2017 [cit. 

2017-05-08]. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/The-Independent-British-newspaper 
81 PRESS AWARDS WINNERS 2000 - 2008. Society of Editors [online]. 2008 [cit. 2017-05-08]. 

Dostupné z: http://www.pressawards.org.uk/page-view.php?pagename=2000-2008-Winners 
82 Code of Conduct. The Independent [online]. 2017 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://www.independent.co.uk/service/code-of-conduct-a6184241.html 
83 Tamtéž. 
84 Tamtéž. 
85 Tamtéž. 
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Co se týče zdrojů, novináři The Independent si musí dát pozor, pokud „citují 

příspěvky ze sociálních sítí“, protože je ve svém materiálu pak nesmí prezentovat „jako 

by byly poskytnuty v rámci rozhovoru“.86 Rovněž je třeba dbát na dodržování soukromí 

osob. To se týká „informací opatřených při osobních setkání včetně e-mailu nebo 

sociálních médií s omezeným přístupem“.87 

Kodex varuje před „etickým vakuem“, které může zdánlivě v digitálním prostředí 

panovat. A tak nelze „předpokládat, že můžeme publikovat informace jen proto, že se 

objevují na internetu“.88 Zjišťuje-li žurnalista skutečnosti z internetu, musí brát v úvahu 

řadu rizik: kdo informaci nahrál a proč, zda je volně přístupná, jestli je možné ji 

publikovat nebo půjde o zásah do soukromí apod.89  

The Independent v zásadě podporuje aktivitu novinářů na sociálních sítích, např. 

v podobě „tweetů, blogů, komentářů nebo obrázků, (…) protože publikování pomáhá 

našim titulům a webům získat publikum a zviditelnit se“.90 Nicméně Kodex varuje, že 

reputaci média mohou novináři svým chováním na sociálních sítích rovněž poškodit, 

ačkoliv vystupují pouze v rovině osobní.91  

4.6.  Etický kodex Aktuálně.cz 

Server Aktuálně.cz vznikl v roce 2005 a při jeho zrodu stáli František Gallo 

a Jakub Unger.92 Ačkoliv nebyl od počátku spojený s žádným tištěným titulem ani 

velkým vydavatelským domem (vznikl ve spolupráci s internetovým portálem 

Centrum.cz, v roce 2013 ho koupilo vydavatelství Economia), velmi rychle se dostal mezi 

nejnavštěvovanější média v České republice.93 V roce 2006 vyhrál v anketě Křišťálová 

lupa cenu Projekt roku a v kategorii obecného zpravodajství se umístil na druhém místě 

za iDnes.cz.94 

                                                 
86 Code of Conduct. The Independent [online]. 2017 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://www.independent.co.uk/service/code-of-conduct-a6184241.html 
87 Tamtéž. 
88 Tamtéž. 
89 Tamtéž. 
90 Tamtéž. 
91 Tamtéž. 
92 Nová tiráž on-line deníku Aktuálně.cz. Aktuálně.cz [online]. 2006 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

https://nazory.aktualne.cz/nova-tiraz-on-line-deniku-

aktualnecz/r~i:article:167206/?redirected=1494271333 
93 Zpravodajské servery: nejdůvěryhodnější iDnes, Tn.cz je bulvár. Lupa.cz [online]. 2008 [cit. 2017-05-

08]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/oblibenost-internetoveho-zpravodajstvi/ 
94 Křišťálová Lupa 2006. Křišťálová Lupa [online]. 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://kristalova.lupa.cz/2006/vysledky/ 
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Server se v roce 2014 spojil s televizí DVTV moderátorů Martina Veselovského 

a Daniely Drtinové. Aktuálně.cz nyní spadá pod vydavatelství Economia a v roce 2015 

zveřejnilo na svých stránkách Etický kodex.95 V něm se v části 11 věnuje chování 

novinářů na sociálních sítích.  

Podle kodexu vydavatelství přiznává právo na soukromé aktivity na internetu, 

„redaktoři však musí mít vždy na paměti, že jejich postoje a názory mohou být vnímané 

jako postoje titulů, pro která píší“.96 Pro příspěvky na sociálních sítích tak platí stejná 

pravidla jako pro publikování v rámci mediálního domu.  

Žurnalisté musí na sociálních sítích „vystupovat pod vlastními jménem“, 

„vyjadřovat své politické názory či sdílet odkazy na konkurenční média (…), pokud však 

přitom nezveřejní důležité interní redakční informace“.97 Naopak nesmí kritizovat kolegy 

nebo publikovat interní obchodní informace.  

Economia podporuje novináře v budování své značky na internetu a promování 

redakce. „Ideálním způsobem publikace je vložení odkazu na článek, video či fotogalerii, 

která již byla publikována v jednom z médií společnosti Economia“.98 

Redaktor může přebrat informaci veřejné osoby z jejího profilu na sociálních 

sítích, „přesto se ale redaktor snaží informace ověřit i jinak“.99 „O lidech, kteří nejsou 

veřejně činní, redaktor nepíše, pokud to není ve veřejném zájmu.“100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Etický kodex Aktuálně.cz. Aktuálně.cz [online]. 2014 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

https://www.aktualne.cz/eticky-kodex/ 
96 Tamtéž. 
97 Tamtéž. 
98 Tamtéž. 
99 Tamtéž. 
100 Tamtéž. 
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5. Analýza příspěvků vybraných novinářů 

V následující kapitole se budu věnovat vybraným českým novinářům a pokusím 

se na základě předcházející teoretické část a poznatků z etických kodexů zhodnotit, jak 

přistupují k práci se sociálními sítěmi. 

Pro každého novináře jsem stanovil tři stejná období, po která budu sledovat jejich 

aktivitu na facebookovém a twitterovém profilu – vždy prvních 14 dní daného měsíce 

(září 2016, prosinec 2016 a březen 2017). 

5.1. Marek Wollner 

Novinář Marek Wollner pracuje jako šéfredaktor reportážní publicistiky ve 

veřejnoprávní České televizi, kam spadají pořady Reportéři ČT, 168 hodin a Černé ovce. 

Předtím působil v Lidových novinách, Respektu a v roce 1999 spoluzakládal časopis 

Týden. Diváci ho nejvíce znají jako moderátora pořadu Reportéři ČT, jehož je také 

dramaturgem. Pořad se vysílá každý týden v pondělí a „přináší politické, ekonomické i 

společenské kauzy, hledá zajímavé lidské příběhy a natáčí unikátní rozhovory. 

Investigativní reportáže z domova i ze zahraničí“.101 

Marek Wollner má na svém facebookovém profilu pět tisíc přátel. Je to maximum, 

které Facebook povoluje. Pokud člověk chce rozšířit svůj profil, může si založit stránku 

(page), která mu umožní spojit se s více lidmi prostřednictvím možnosti líbí se mi (like). 

Stránky i profily však nabízí další, společnou možnost, jak je mohou uživatelé sledovat – 

uživatel ji může začít sledovat, a tak se mu novinky zobrazí bez nutnosti přidání 

sledovaného do přátel, nebo označením stránky tlačítkem líbí se mi.  

Marka Wollnera sleduje 6 256 sledujících (k 1. 2. 2017)102. V nastavení svého 

profilu na Facebooku má povoleno postování příspěvků ostatních uživatelů na své 

timeline, na jeho zdi se tak objevuje množství příspěvků fanoušků, přátel a sledujících, 

kteří ho ve svém komentáři označili.  

Šéfredaktor reportážní publicistky používá svůj facebookový profil v několika 

směrech. V souladu s budováním značky své a pořadu Reportéři ČT promuje jednotlivé 

pořady před jejich uvedením. K propagaci používá i Twitter, a to výhradně. Jiné 

příspěvky se tam až na výjimky neobjevují. 

                                                 
101 Reportéři ČT. Česká televize [online]. Praha: Česká televize, 2017 [cit. 2017-04-27]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/ 
102 Marek Wollner. Facebook [online]. Menlo Park: Facebook, 2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/marek.wollner.7 
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5.1.1. První dva týdny v září 2016 

Marek Wollner publikoval v prvních čtrnácti dnech září 2016 pět příspěvků, 

z nichž jeden byl osobní a zbylé čtyři komentovaly aktuální dění. Jelikož Wollner 

umožňuje na své zdi svým přátelům umísťovat komentáře, objevily se zde i tři příspěvky, 

jichž Wollner není autorem. První publikoval Robert Procházka s fotkami z výletu na 

Sněžku, kterého se účastnil i Wollner. Jeden byl osobní hodnocení Wollnerova obleku 

a poslední poděkování za pořad Reportéři ČT. 

Marek Wollner si vybudoval oddanou skupinu fanoušků, se kterou pravidelně 

a často komunikuje. Druhého září publikoval příspěvek o koncentračním táboru v Letech: 

„Lety se vrací jako evergreen. Jako každý nevyřešený problém z minulosti. Tento navíc 

smrdí prasečákem, který na něm pořád stojí. Okamura, Klaus, teď Babiš“ (Wollner, 

2016a). Uživatel Daniel Hendrych na to Wollnerovi napsal, že se soustředí pouze na tábor 

v Letech, přitom podobných míst bylo v ČR více.  

Wollner v diskusi pokračoval: „Myslíte ten v Kunštátu? Cikánské sběrné tábory 

byly dva, ale stačilo to pro všechny Romy u nás.“ 

Wollnerovy příspěvky reagují na výrok ministra financí a předsedy hnutí ANO 

Andreje Babiše, který v rámci výjezdu na Šluknovsko při debatě s místními řekl: „Byly 

doby, kdy všichni Romové pracovali. To co píší v novinách, ti blbečci, že tábor v Letech 

byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam.“ Výrok 

zachytili reportéři Aktuálně.cz (Hradilek, 2016). 

Babišův incident v Letech ovládal v médiích první a druhý zářijový týden. 

Wollner se k němu vrátil i 6. září. Podle něj je Babiš „jako kouzelník, který z kapes 

vytahuje takovou kartu, na kterou jeho posluchači zrovna myslí. Ve Varnsdorfu šup 

s cikány do lágru, před lágrem šup do vlaku za Lustigem. Aspoň v tom je konzistentní“ 

(Wollner, 2016b). 

Wollner na Facebooku komentuje pravidelně aktuální dění v České republice. 

Nejinak tomu bylo v druhém příspěvku 6. září, ve kterém se věnoval kauze brněnského 

radního Matěje Hollana103. 

                                                 
103 Pro připomenutí se tento případ začal v médiích probírat od 2. září, kdy si Hollan na svém Facebooku 

postěžoval, že jemu, předsedovi Strany Zelených Matěji Stropnickému a místopředsedovi stejné strany 

Michalu Bergovi vyhrožovali v brněnské hospodě U Poutníka: „Volám tedy a najedou ke mně přistoupili 

velice důrazně dva štamgasti, se kterými se znám od vidění mnoho let, kdy se U Poutníka potkáváme. 

‚Vypadni, nebo ti rozbijeme hubu... Dopiješ to pivo a vypadneš pryč, do týhle hospody už nepáchneš, tady 

pro tebe není místo... Stropnickýho sem tahat nebudeš... Refugees NOT welcome!!!‘“. 



45 

 

 

Wollner (2016c) přímo s Hollanem nesympatizuje, ale odmítá přístup jeho kritiků: 

„Dost to připomíná Putinovu mládež, co takto demonstruje před okny lidí s jinými názory. 

Tož tyto ruské manýry nám tu hoši nezavádějte.“ 

Debata pokračuje v komentářích, kde uživatelé komentují další vývoj událostí. 

Neonacisté totiž přišli až před Hollanův dům: „Nejde o to, ze by si troufli, to asi fakt ne. 

Jde o ten fakt hrozící masy, která jde až pred dům. To je symbolika, která má sílu: 

symbolika lynče“ (Wollner, 2016d). 

Poněkud osobnější komentář přidal Wollner (2016e) 9. září. Zabývá se v něm 

vlastní zkušeností se silniční policejní kontrolou: „Bacha na Hořovice, tam se s vámi 

nemažou. Policajti vám naměří rychlost 60 v obci (50 povolená), ale ukázat odmítnou. 

Prý má fotku druhé auto na začátku obce, jestli chcete důkaz, musíte odmítnout řešit 

přestupek na místě a jít do správního řízení.“ 

Diskuse pod příspěvkem se zvrhla v kritiku Wollnera, který se podle komentářů 

chlubí porušováním pravidel, a debatou nad řešením dopravních přestupků. „A co tak 

dodržovat předepsanou rychlost a dopravní předpisy vůbec?“ ptá se Wollnera uživatel 

Stanislav Češka (2016). Na to se mu dostává odpovědi: „Ano, to mate pravdu, ale člověku 

se přestupek občas podaří - 10 km se docela snadno přehledne, pokud zrovna nekoukate 

na tachometr. Jde o to, zda mate dostat sankci za to, ze se vubec ptáte po důkazech, když 

si tím přestupkem nejste jist“ (Wollner, 2016f). 

Poslední Wollnerův komentář v prvním sledovaném období se týkal přímo 

sociálních sítí – Wollner (2016g) psal o svém twitterovém účtu. „Tak tohle je znamení, že 

bych ten Twitter už asi fakt měl začít brát vážně,“ napsal a přidal k němu snímek 

obrazovky, podle kterého ho na Twitteru sleduje papež František. Stejný příspěvek sdílel 

i na Twitteru, jejž jinak používá pouze pro propagaci pořadu Reportéři ČT. 

5.1.2. První dva týdny v prosinci 2016 

V prosinci obsadily Wollnerův Facebook cizí komentáře, z nichž čtyři nechal 

zcela bez odpovědi. Stejný počet okomentoval a jednomu dal líbí se mi (prosba o hlas 

v anketě pro vánoční stromeček ZŠ Emy Destinnové).  

Bez povšimnutí Wollner nenechal příspěvek novináře a spisovatele Aleše Palána 

(2016), který vysvětloval, proč se nezúčastní vyhlášení ankety Lidových novin Kniha 

roku: „Babišův spár v Knize roku necítím, proto se jí i nadále – byť s jistým váháním – 

účastním. Probabišovské směřování však nacházím v celkové koncepci listu, zejména na 

stránkách politických, ekonomických a názorových.“ 
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Literární kritika a šéfredaktor nakladatelství Host Miroslav Balaštík (2016), ale 

s postojem Palána nesouhlasil a oponoval mu: „Tohle lavírování v vztahu k Lidovkám ale 

samozřejmě chápu, sám uplně nevím, jak se k tomu postavit, tím spíše ne, že ten 

"babišovský dráp" tam vpodstatě moc nikde nevidím a Orientaci čtu rád.“ 

Wollner (2016h) ale nezávislost Lidových novin vůči zájmům majitele a ministra 

financí Andreje Babiše zpochybnil a položil Balaštíkovi řečnickou otázku: „Fakt tam 

nevidíte babišovský dráp? No tak s tím se asi nedá nic dělat.“ Příspěvek doplnil 

smajlíkem. 

Wollner je aktivní, i co se týče vystoupení na diskuzích nebo při školních 

přednáškách. Za jednu takovou na Metropolitní univerzitě mu poděkovala na jeho 

facebookové zdi Kamila Klausová (2016): „Marek Wollner měl vyprodáno! Díky za 

pěknou besedu na Metropolitní univerzitě.“ 

Velký prostor věnoval Wollner na Facebooku kauze šéfa hradního protokolu 

Jindřicha Forejta, který oficiálně rezignoval na svou funkci ze zdravotních důvodů. Ve 

stejné době ale neznámý člověk nabízel médiím kompromitující video, které Forejta 

zachycuje „mimo jiné při užívání drog“ (Malecký, 2016): „Před pár dny dostal padáka 

velitel Hradní stráže Prskavec, teď to vypadá bledě s šéfem protokolu Forejtem. 

Panebože, kde to jen skončí?! Dělám si starosti nejen o pana Ovčáčka, ale i o pana p... 

Ne, ne, toho přece kancléř Mynář s poradcem Nejedlým odvolat nemůže, že ne?“ 

(Wollner, 2016ch). 

V satirickém duchu se nesly i komentáře fanoušků. Jeden z nich, Petr Soukup 

(2016), napsal: „Jen aby nechtěli odvolat pana MW,“ což doplnil třemi smajlíky. Wollner 

mu rovněž vtipně odpověděl: „Ten je na to zvyklej a dává si bacha na sex, lži a video.“ 

Případ Jindřicha Forejta sledoval Wollner i v dalších dnech: „Co případ Forejtova 

videa podle mě říká o české novinářské scéně: nemáme tu hyeny, které by video 

odvysílaly, jak leží a běží, což je sousto, které by si podle mě britský bulvár neodpustil. 

Máme tu spoustu obezřetných novinářů, kterým ale k pocitu spokojenosti stačí, že to 

odporné kompro odmítnou, aniž by se jím zabývali jako novináři: nemáme tedy žádný 

záznam ze schůzky s kurýrem, neví se proto ani pořádně, kdo jím vlastně byl, natož aby 

se pátralo po tom, kdo jej nechal vyrobit a o co mu skutečně šlo. (…)Tohle jsou opravdu 

metody, jaké snad u nás naposledy používala StB. Kdysi se náznak čehosi podobného 

vyskytl v blízkosti Miloše Zemana na úřadě vlády: byla to kauza Olovo a obětí měla být 

Petra Buzková. Tohle je Olovo na druhou. Uskutečněné a natočené na video“ (Wollner, 

2016i). 
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Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk (2016) se ho v komentáři ptá, 

jestli podle něj server Hlídací Pes, který s informací přišel, udělal dobře, že „koupil 

kompro a zveřejnil ho tak, jak ho zveřejnil?“ 

Podle Wollnera (2016j) „udělal dobře, že ho koupil, měl ale obrátit směr pátrání 

proti tomu, kdo ho přinesl - lépe by se obhajoval veřejný zájem.“ 

Mimo konstruktivní debaty s Honzejkem se ale šéfredaktor reportážní publicistiky 

v České televizi nevyhnul konfrontaci s šéfreportérem časopisu Euro Janem Hrbáčkem. 

„Promiň, já nechci bejt zlej, ale když to hrotíš, tak se pak nelituj,“ ukončil Wollner 

(2016k) výměnu názorů. Na to ale ještě Hrbáček (2016) zareagoval: „Marku, a jak to mas 

na benzince Velke Mezirici, jako Ivan Mladek, taky te ty lidi obtezujou? Nevim, jak ti mam 

dat jinak najevo, ze zijes v unrealu.“ 

V dalších dvou velmi komentovaných příspěvcích se Wollner věnoval zákazu 

kouření v restauracích a poměrně okrajovému tématu státních symbolů na dresech české 

fotbalové reprezentace. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod vedení 

Kateřiny Valachové z ČSSD požaduje, aby fotbalová reprezentace dodržovala zákon 

a používala na svých dresech velký státní znak. Fotbalová asociace České republiky ale 

názor ministerstva odmítá a chce nadále používat vlastní logo s českým lvem, především 

z komerčních důvodů (Biben, 2016). 

„Cože? Ministryně školství řeší, jak má vypadat lev na dresu fotbalové repre? 

A neměla by jim i radit, jak to mají hrát, když tam má takového fotbalového experta jako 

je Karel Březina104? (Při poslechu ranního radiožurnálu.),“ napsal k tomu Wollner 

(2016l). 

Do dlouhé diskuse se moderátor pořadu Reportéři ČT pustil s uživatelem 

Kamilem Andree (2016), který Wollnerovi oponoval: „Marek Wollner Má pravdu. Pokud 

byste reprezentovali firmu, trvala by na tom mít na dresu své logo.“ 

Wollner (2016m) s narážkou na motto předsedy hnutí ANO Andreje Babiše 

s úsměvem odpověděl: „Už zase stát jako firma?:-) Nic ve zlým, ale nedělal bych ze znaku 

na drese takovou kovbojku- pokud samozřejmě není lev ve tvaru slepice.“ 

                                                 
104 Karel Březina je vlivný pražský politik z ČSSD, bývalý ministr bez portfeje v Zemanově vládě a v 27 

letech vůbec nejmladší ministr vlády České republiky. Soud Březinu v říjnu 2014 pravomocně odsoudil 

za neoprávněné pobírání odměny v dozorčí radě pražského dopravního podniku.  
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5.1.3. První dva týdny v březnu 2017 

Během prvních dvou březnových týdnů publikoval Marek Wollner oproti 

předchozím dvěma měsícům nezvykle málo komentářů. Omezil se pouze na dva odkazy 

článků na internetu, které se věnovaly kauze stížností ministra financí a předsedy hnutí 

ANO Andreje Babiše na pořad Reportéři ČT. Většina komentářů (14) na facebookové zdi 

jsou vyjádření podpory od jeho fanoušků, z nichž pět Wollner okomentoval.  

Novinářka a humanitární pracovnice Markéta Kutilová (2017) publikovala na 

Wollnerově profilu jeho rozhovor, který poskytl časopisu Respekt: „Když v Německu 

svým přátelům říkám, kterak si u nás místopředseda vlády koupil dva nejvlivnější deníky 

v zemi, nechápou a jsou zděšení,“ napsala k odkazu Kutilová.  

Uživatelka Jitka Flower (2017) s německým příkladem Kutilové nesouhlasila 

a napsala: „(…) dějí se tu mnohem horší věci díky německé politice a hlavně 

ekonomickému diktátu.“ Wollner (2017a) na její příspěvek ironicky reagoval sloganem 

květinových dětí symbolizující nenásilný odpor a hnutí proti vietnamské válce Flower 

power, ale zároveň i jako náznak ke jménu pisatelky. 

První vlastní příspěvek ve sledovaném období publikoval dramaturg pořadu 

Reportéři ČT 9. března. Uveřejnil pouze odkaz na článek serveru Mediaguru, který se 

zabývá požadavkem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na Českou televizi 

v otázce objektivity pořadů Reportéři ČT a 168 hodin.105 Reportéři ČT v reportáži 

s názvem Ministerské počty referovali o případných ztrátách Babišových firem, pokud by 

kvůli projednávanému zákonu o střetu zájmů přišly o obchody se státem, a o nákupu 

korunových dluhopisů jeho firmy Agrofert, kterou dříve přímo vlastnil, ale později ji 

převedl do svěřenského fondu. 

V komentářích pod příspěvkem navíc Wollner obvinil RRTV z podjatosti: „Z 

argumentace plyne, že už jim to vysvětlil pan Babiš“ napsal Wollner (2017b) na řečnickou 

otázku Petra Musila, co RRTV na reportáži potřebuje vysvětlit, a doplnil text smajlíkem. 

Na připomínku „svého“ redaktoru z pořadu Reportéři ČT Jana Moláčka (2017), že „RRTV 

v podobných případech v žádostech o vysvětlení jednoduše kopíruje formulace ze 

stížnosti, ale to dle mých zkuseností nic neznamená,“ odpověděl Wollner (2017c) 

podobně: „Měli by se naučit formulovat. Například - stezovatel namítá atd., nikoli to 

                                                 
105 RRTV chce po ČT vysvětlit reportáže o Babišovi. MediaGuru [online]. 2017 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/aktuality/rrtv-chce-po-ct-vysvetlit-reportaze-o-babisovi/ 
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formulovat za sebe. Mám s tím bohaté zkušenosti a vždy, když se to zveřejní tímto stylem, 

ukazuje to na to, že je Rada pod tlakem.“ 

Na otázku Roman Šemíka, zda se bude „spontánní vyjádření Babiše“ řešit soudně, 

odpověděl: „Můj názor znáte, za instituci nemluvím“ (Wollner, 2017d). 

Diskuze reportérského týmu na facebookové zdi Wollnera pokračovala 

příspěvkem další novinářky pořadu Reportéři ČT Markéty Dobiášové, která sdílela 

komentář šéfredaktora serveru Svobodné fórum Pavla Šafra s odkazem na článek 

„Likvidace tiskové svobody pokračuje. Rada vyšetřuje reportéry České televize“. 

Dobiášová (2017) se Wollnera zeptala: „Vubec mi z toho neni dobre..zvladnem to,ze jo 

Marek Wollner?“ Wollner (2017e) ji na to v komentáři odpovídá: „Tohle zvládneme 

určitě, ale kam až to muze zajít, to nebude záviset na nás. Směr už je teď zcela jasný 

každému, kdo nemá klapky na očích.“ 

Další Wollnerův (2017f) příspěvek je z 13. března a opět publikuje odkaz, 

tentokrát na vlastní text na stránkách serveru Forum 24. V něm se zabývá žádostí RRTV, 

která požaduje vysvětlení České televize k reportážím uveřejněným v pořadu Reportéři 

ČT a 168 hodin (viz výše). Wollner (2017g) vysvětluje, že se k případu chce vyjádřit 

nejprve veřejně, než pošle úřední vysvětlení, protože se o stížnosti RRTV nedozvěděl 

„z úřední pošty, jak by bylo obvyklé, ale z médií (mediaguru.cz)“. Wollner mimo jiné 

argumentuje na dotaz RRTV, proč se věnuje situaci „kolem nákupu korunových dluhopisů 

Andrejem Babišem (…), ačkoli se jedná o hojně využívanou finanční transakci i jinými 

osobami,“106 tím že „nejde o zpochybňování legitimity nákupu dluhopisů obecně, ale 

právě o nejasnosti, které se objevily v daném konkrétním případě.“ Wollner dále 

doplňuje: „Pokud je RRTV známý jeden jediný podobný případ, kdy ústavní činitel 

nedokáže věrohodně vysvětlit rozpory ve svých příjmech v řádu stovek milionů korun, byl 

bych jako šéf investigativního pořadu vděčný, kdyby mě o takové skutečnosti neprodleně 

informovala.“ 

Jakou důležitost kauze Wollner (2017h) přikládá, dokládá jeho příspěvek na 

Twitteru z 13. března, kde rovněž publikoval odkaz na svůj text na serveru Forum 24, 

ačkoliv na Twitteru publikuje výhradně upoutávky na jednotlivé díly pořadu Reportéři 

ČT. 

 

                                                 
106 RRTV chce po ČT vysvětlit reportáže o Babišovi. MediaGuru [online]. 2017 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/aktuality/rrtv-chce-po-ct-vysvetlit-reportaze-o-babisovi/ 



50 

 

 

5.1.4. Shrnutí 

Marek Wollner si dokázal na Facebooku vybudovat oddanou skupinu fanoušků, 

kteří sledují jeho komentáře a diskutují s ním nad aktuálními otázkami. Využil tak 

bezezbytku popularitu pořadu Reportéři ČT a šíří jeho pověst i na sociálních sítích. 

Nicméně Wollner pravidelně komentuje dění ve veřejném prostoru, a to nikoliv 

pouze z pozice dramaturga reportážního pořadu České televize, ale i v roli občana. 

Vyjadřuje se tedy kriticky nebo ironicky například k ministrovi financí Andreji Babišovi 

(Wollner, 2016b) nebo prezidentovi Miloši Zemanovi (Wollner, 2016ch), což mu vynáší 

mimo jiné zaplněné sály i při nejrůznějších debatách, jichž se Wollner účastní, ale také 

rozpor s Kodexem České televize, ačkoliv jako publicista si může jistou názorovou 

volnost dovolit. 

Wollner vystupuje na sociálních sítích jako komentátor veřejného dění, nicméně 

v roli profesní se profiluje jako objektivní novinář, který vede v České televize tým 

nestranných investigativců. Role Marka Wollnera se tak rozpadá do dvou rozporuplných 

pozic: profesně objektivního novináře a subjektivního komentátora na sociálních sítích. 

Ačkoliv může Wollner obě role striktně oddělovat, rozumět jim jako nezávislým složkám, 

které fungují vedle sebe, čtenáři a fanoušci je automaticky slučují dohromady a nerozlišují 

mezi Wollnerem na obrazovce a Wollnerem na Facebooku. 

Novináři nelze zakázat, aby se vyjadřoval na sociálních sítích, nicméně je třeba 

přistupovat k přestřelkám opatrně. Zvláště v postavení, které Wollnerovi náleží, tedy 

pozice šéfredaktora investigativních pořadů ČT. Jiná je situace komentátorů, kteří se 

z povahy své práce ke společenským tématům vyjadřují. Moderátoři, zpravodajci a 

investigativci se však musí mít na pozoru, neboť, jak se píše v pravidlech předvolebního 

a volebního vysílání ČT “relevantní není pouze to, zda Česká televize je skutečně 

otevřená, nestranná, nezávislá a důvěryhodná, ale zda se takto jeví i veřejnosti“.107 

Z hlediska střetu zájmů se členové redakce mohou dostat do konfliktu s Kodexem 

podle článku 22.1 „již tehdy, jestliže mohou vyvstat pochybnosti o nestrannosti nebo 

předpojatosti osoby podílející se na přípravě obsahu pořadu, lhostejno zda mezi diváky 

či subjekty, o kterých jsou získávány informace“.108 

                                                 
107 Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize. Česká televize [online]. Praha: Česká 

televize, 2016 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/pages/vse-o-

ct/zakony/volby-2016.pdf 
108 Kodex ČT. Česká televize [online]. Praha: Česká televize, 2003 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/ 
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5.2. Jindřich Šídlo 

Jindřich Šídlo pracuje v pozici šéfreportéra na zpravodajském portále Seznam 

Zprávy. Každý týden vysílá svůj satirický videopořad Šťastné pondělí, natáčí rozhovory, 

komentuje události ve studiu, případně vystupuje jako reportér z místa události.  

Do léta 2016 pracoval jako šéfredaktor politického zpravodajství a názorové sekce 

v Hospodářských novinách. Působil také v Respektu, Mladé frontě a České televizi.  

Na sociálních sítích je velmi aktivní. Jeho facebookový účet sleduje 17 834 

uživatelů (k 14. dubnu) a má maximální počet přátel – 5 tisíc. Na Twitteru Šídla sleduje 

162 798 lidí109, což z jeho účtu dělá čtvrtý nejsledovanější novinářský profil v Česku po 

sportovních komentátorech České televize Jaromíru Bosákovi a Robertu Zárubovi a 

moderátorovi DTVT Martinu Veselovském.  

Šídlo zabodoval i ve vůbec první anketě o českém Twitteru. V soutěži Tweet roku 

si odnesl ocenění za osobnost roku.110 Ještě důležitější z hlediska vystupování novinářů 

na sociálních sítích byl ale jeho příspěvek na Facebooku z roku 2009, v němž označil 

čínskou velvyslankyni v České republice za „arogantní bábu“ (Wirnitzer, 2009). Nejde 

ani tak o lehce bulvární mediální přestřelku, ale především o následnou diskuzi, kterou 

nevhodný komentář vyvolal. Poprvé se tak v českých médiích výrazněji rozebíraly etické 

normy novinářů při vystupování na internetu (Potůček, 2009a). Tehdejší ředitel 

zpravodajství České televizi v návaznosti na Šídlův prohřešek přislíbil, že připraví psaná 

pravidla pro chování redaktorů veřejnoprávní televize na internetu (Potůček, 2009b). 

Výsledkem byl ale pouze interní oběžník (Potůček, 2010). 

Jindřich Šídlo používá více Twitter a často na svém Facebooku pouze 

přepublikovává příspěvky, které už dříve na Twitter napsal. Šéfreportér Seznam Zpráv je 

také náruživým fotbalovým fanouškem, hlavně anglického prvoligového klubu Arsenal, 

proto se i na sociálních sítích často k fotbalu vyjadřuje. 

5.2.1. První dva týdny v září 2016 

Jindřich Šídlo publikoval během prvních dvou týdnů v září na obou sociálních 

sítích 29 příspěvků. Většinu (24) originálně napsal na Twitter. Facebookový profil sice 

zaplnil 16 komentáři, ale 11 příspěvků Šídlo přepublikoval z Twitteru.  

                                                 
109 Twitter účty. Follow.cz [online]. Jan Tichý, 2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.follow.cz/ucty 
110 Jindřich Šídlo je osobností roku českého Twitteru. MediaGuru [online]. 2013 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/2013/06/jindrich-sidlo-je-osobnosti-roku-ceskeho-twitteru/ 
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Speciální druhem příspěvků jsou u Šídla komentáře o fotbale, kterému se 

v příspěvcích věnoval vůbec nejčastěji, devětkrát. Osobní věci komentoval sedmkrát a 

další komentáře o různých tématech se na jeho profilech objevily třináctkrát.  

Naopak v září Šídlo nepropagoval ani jeden vlastní aktuální článek nebo video, 

pouze starší odkazy, což bylo hlavně z toho důvodu, že jeho tehdy nový zaměstnavatel 

Seznam Zprávy, zatím nespustil projekt veřejně. Seznam Zprávy začaly fungovat až od 

října 2016.111 

V prvním zářijovém příspěvku se Šídlo (2016a) věnoval ministryni školství, 

mládeže a tělovýchovy Kateřině Valachové. „@katavalachova je za poslednich 10 let 

druhy ministr skolstvi, co vydrzel ve funkci dve 1.zari za sebou. Prvni byl Dobes,“ napsal 

sice už 31. srpna na Twitter, ale na Facebooku příspěvek publikoval až 1. září. 

Na začátku září se v šesti příspěvcích (včetně dvou retweetů) zabýval pracovním 

táborem v Letech, o kterém pronesl ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš 

nevhodný komentář (viz kapitola 5.1.1.). Šídlo (2016b) to okomentoval slovy: „Když to 

zkrátíme, Andrej Babiš viděl dneska lidi, podle něj Romy, co nebyli dopoledne v práci, i 

když on sám je v práci furt.“ 

Pod jedním z nich – „A nejšťastnější z celýho příběhu jsou majitelé prasečáku z 

AGPI. Po 20 letech se toho konečně zbaví a ještě jim Babišem dá, co si řeknou“ (Šídlo, 

2016c) – se pustil do slovní přestřelky s uživatelem Late Man, který opakovaně útočí 

nejen na Jindřicha Šídla. Late Man (2016) napsal: „tebe by se mel svet zbavit!“ na což 

Šídlo (2016c) reagoval slovy: „chcipni, zmrde únavná“. 

U příležitosti reprezentačních zápasů kvalifikace na mistrovství světa ve fotbale 

4. září komentoval Šídlo v pěti příspěvcích (včetně tří retweetů) právě fotbal. Mimo jiné 

ohodnotil výkon českého týmu v zápase proti Severnímu Irsku: „Není to tedy zatím úplně 

špičková kopaná“ (Šídlo, 2016d) nebo sdílel příspěvek šéfreportéra Aktuálně.cz Luďka 

Mádla (2016): „Uz aby ten stadion pro 50 000 lidi stal, zjevne ho potrebujeme. Zn.: Nutne. 

Letna dneska poloprazdna.“ 

Šídlo (2016e) ale přidal i tři osobnější příspěvky k dopravě. Například v příspěvku 

ze 7. září: „Klimatizovaná tramvaj. Nekecám. Fakt v ní jedu.“ Do ironicky laděné debaty 

se se Šídlem v komentářích pustil Zdenek Toman (2016): „A někdy si jde koupit jízdenku 

                                                 
111 Seznam.cz spustil vlastní zpravodajský servis Seznam Zprávy. Týden [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/media/internet/seznam-cz-spustil-vlastni-zpravodajsky-servis-

seznam-zpravy_400251.html 
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přímo v tramvaji. Kartou. Viděl jsem dnes poprvé,“ na což Šídlo (2016f) reagoval: „Ano, 

tato legenda se již šíří po Praze.“ 

Tradičně Šídlo (2016g) komentuje politickou situaci, většinou ironickým tónem. 

Jako v případě vystoupení předsedy KSČM Vojtěcha Filipa v pořadu Otázky Václava 

Moravce: „Vojtěch Filip na téma ‚co bych jako ministr zahraničí dělal s ruskými agenty‘. 

To je úplný dada.“ 

Osobně laděný příspěvek s fotkou své dcery přidal na Facebook 9. září: „Rostou 

nám ty děti, rostou. Josefína, už dvouměsíční, přemýšlí“ (2016h). Pod ním se pustil do 

výměny názorů s Martinou Zábranskou Vrátnou (2016), která napsala: „Co to pořád 

máte, vy známé osobnosti, potřebu strkat ty miminka na fcb? Dala Vám k tomu souhlas? 

Nedala, co? Tak to nechte na ní, kde se bude vystavovat a kde ne. (…) Nezlobet se, ale 

mě tohle za ty nebohé děti, které se nemůžou sami ještě bránit, hrozně vadí.“ Šídlo (2016h) 

podle svého zvyku ironicky odpověděl: „ Já se na vás nezlobím, máte pravdu, nedala mi 

souhlas, dokonce mi ho ještě asi nějaký čas nedá, i když se zkusím ráno zeptat, ale jestli 

dovolíte, nesl bych za ni odpovědnost sám, ano?“ 

K výročí útoku na newyorské World Trade Center 11. září 2001 se Šídlo vrátil 

čtyřmi příspěvky. Na Twitteru dvěma retweetovanými příspěvky uživatele Leni Krsové 

(2016) o „pocitu bezstarostnosti při cestování letadlem před 11.9.“ a komentářem 

twitterového účtu serveru The Student Times, který s ním udělal rozhovor. Sám přidal 

následující text: „Jestli se ještě hraje ta hra ‚cos dělal 11. září‘, tak jsem se šel zeptat 

editora v MfD, jak dlouhej text o volbě ředitele ČT chce a kam“ (Šídlo, 2016i). Na jeho 

výzvu zareagoval vlastním příběhem například předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, 

herec David Novotný nebo proděkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jiří Gregor. 

K fotbalu se vrátil ještě 13. září, když komentoval výkon svého oblíbeného tým 

Arsenalu, který remizoval v zápase Ligy mistrů s Paris Saint-Germain 1:1: „Arsenal hraje 

tak špatně, že jsem to neviděl dobře měsíc“ (Šídlo, 2016j). 

5.2.2. První dva týdny v prosinci 2016 

Jindřich Šídlo publikoval v prvních dvou prosincových týdnech na sociálních 

sítích 40 příspěvků. Drtivou většinu z nich (38) zveřejnil na Twitteru, na Facebook napsal 

jeden osobní a jeden politický komentář, zbytek (20) byly přepublikované texty 

z Twitteru. Velké množství zabíraly osobní příspěvky (9), oproti 15 povětšinou 

politickým komentářům, dvěma o fotbale a 12 retweetům (z nich dva o fotbale a jeden 

promo komentář). 
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Šídlo se věnuje několik tématům, která opakovaně ve svých příspěvcích rozebírá, 

a to fotbal, stav dopravní sítě a pořad Máte slovo! České televize. Na poslední dvě 

oblíbená témata upozornil 1. prosince. Nejdříve okomentoval stav dopravy do Brna: „Čím 

dál víc si myslím, že Brno je fakt super město. Kdyby se sem dalo nějak normálně dojet“ 

(Šídlo, 2016k). Poté ironicky i pořad České televize: „Brno je sice super, ale i tady dávají 

v TV Máte slovo“ (Šídlo, 2016l). 

Šídlo (2016m) se neomezuje pouze na českou politiku, ale téměř vždy komentuje 

ironicky či s vtipem. „Van der Bellen podle odhadů jasně vede, takže já bych radši počkal 

do úterý.“ Na stejné vlně pokračoval i v diskusi s Jindrou Šídlovou (2016): „No ale Hofer 

už protivníkovi pogratuloval, tak by to mohlo platit, ne?“ Šídlo (2016n) na to odpověděl: 

„To je jak Tour de France, výsledky se taky dozvíš až po letech.“ 

Šéfreportér Seznam Zpráv neopomenul 5. prosince okomentovat kauzu 

kompromitujícího videa ředitele hradního protokolu Jindřichá Forejta, která se na začátku 

prosince 2016 silně probírala v médiích. „Pořád napjatě čekám na vysvětlení, jestli musel 

Forejt jít, protože nemá prověrku“ (Šídlo, 2016o). Na komentář zareagoval Karel Škrabal 

(2016): „Žádný pan Forejt nikdy na Hradě nebyl.“ Ve stejném, ironickém duchu 

odpověděl i Šídlo (2016p): „ To mě taky napadlo, normálně ho vymažou z fotek, což bude 

ale dost práce.“ 

V prvních 14 dnech v prosinci přidal Šídlo i velký počet osobních příspěvků (9). 

Nejprve dvakrát okomentoval hudební koncerty: „Tak poslední koncert Pražskýho 

výběru... Dohadujeme se tu, na kolika posledních koncertech Pražskýho výběru už jsme 

byli“ (Šídlo, 2016q) a „Všechno je jednou poprvé, i koncert Ewy Farné“ (Šídlo, 2016r), 

který doplnil i fotkou z vystoupení. Poté 12. prosince třikrát publikoval i tweety ze schůze 

společenství vlastníků jednotek, např.: „Schůze našeho SVJ začíná připomínat sjezd 

Strany zelených. Hodinu po oficiálním začátku se přepočítává první hlasování o 

programu“ (Šídlo, 2016s). 

Naopak pouze dvakrát napsal Šídlo příspěvek o fotbale. Nejprve okomentoval 

výsledky úřadujícího anglického mistra Leicester city a 12. prosince se vyjádřil i k losu 

osmifinále Ligy mistrů, ve kterém jeho oblíbený tým Arsenal čelil favoritovi Bayernu 

Mnichov: „Bayern jsem si moc přál. Atraktivní soupeř, ničím nemůže překvapit... do 

prdele“ (Šídlo, 2016t). Ve stejný den také na Twitteru retweetoval příspěvek oficiálního 

účtu Seznam Zpráv, který propagoval v odkazu Šídlův pondělní pořad Šťastné pondělí. 

Poslední výraznější téma, kterému se v prosinci Šídlo (2016u) věnoval, byl zákaz 

kouření, jejž poslanci schválili 9. prosince. Na Twitter i Facebook napsal: „V Prašivce se 
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nebude kouřit. Jaký to bude?“ David Hrabec (2016) mu na to odpověděl: „Nezakouřený“, 

na což Šídlo (2016v) reagoval: „To neni možný.“ O několik hodin později přidal ještě 

další komentář ke stejnému tématu na Facebook: „Při tom zákoně o zákazu kouření jsem 

si vzpomněl na zásadní krok v historii českého parlamentarismu, když v roce 1995 

poslanec ODS (kde je svoboda volby!) Emil Jaroš prosadil přes jednací řád zákaz kouření 

v prostorách sněmovny, kde se do té doby hulilo i v kuloárech“ (Šídlo, 2016w).  V diskusi 

s Hanou Šimkovou ještě přidal vzpomínku na devadesátá léta: „No já ještě pamatuju, jak 

se kouřilo na chodbě FSV UK, když jsem tam v roce 1991 začal docházet. a v Respektu 

nebylo obvykle pro mlhu vidět“. K zákazu kouření ještě retweetoval i příspěvek svého 

kolegy z redakce Václava Dolejšího (2016): „Vládní ČSSD, která včera prosadila 

antikuřácký zákon, dnes na své schůzci slušně zahalila dýmem bufet v hotelu Olšanka. 

#ještě si to užít.“ 

5.2.3. První dva týdny v březnu 2016 

Šídlo se v březnu výrazněji vrátil k obvyklému rysu svých účtů na sociálních 

sítích, a to k příspěvkům s fotbalovou tématikou (5 + 7 retweetů), naopak osobní 

komentáře přidal pouze dvakrát. Častější než v minulých sledovaných obdobích byla 

i propagace vlastního mediálního domu – Seznam Zpráv. Vlastní propagační příspěvek 

sdílel dvakrát, navíc ještě pětkrát podobný komentář retweetoval. Šídlo pokračoval 

v trendu, kdy mnohem více používá Twitter a na Facebook pouze kopíruje příspěvky, už 

dříve na Twitteru publikované. Z celkových 42 komentářů publikoval na Twitteru 39, na 

Facebooku pouze tři příspěvky, zbylých 17 přepublikoval z Twitteru. 

Šéfreportér Seznam Zpráv publikoval 1. a 3. března odkazy na dva články své 

redakce o snaze Zdeny Mašínové o navrácení rodinného statku zabaveného 

komunistickým režimem. Ke druhému odkazu přidal komentář, v němž doporučuje 

ministrovi financí Andreji Babišovi, aby podobnou částkou, která šla na projekt Čapí 

hnízdo z evropských dotací, dal i na opravu zmíněného statku: „Měl bych takový nápad, 

kam by Andrej Babiš mohl dát těch 50 milionů, co dostal na Čapí hnízdo“ (Šídlo, 2017a). 

Příběh rodiny Mašínů ve společnosti i dnes velmi rezonuje, proto se i pod tímto 

komentářem strhla široká a emotivní diskuse. Uživatel Denny Steigenberger (2017) 

napsal: „Batovy ktery vybudoval cele mnesto nic nevrati. Ale matce vrahu to se muzou 

pretrhnout vcetne sidla.“ Šídlo (2017b) v diskusích pro ráznou odpověď nejde daleko: 

„Matku komunisti umučili, pitomče.“ 
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Jeden ze dvou osobních komentářů přidal Šídlo (2017c) 4. března, když 

komentoval své rodičovské zkušenosti, což je časté téma jeho osobních příspěvků: 

„Pročpak jsou na světě křupínky? Aby zaprasily maminky a tatínky a Pepinky a kočárek 

a úplně všechno.“ Dva fotbalové komentáře přidal 7. března, kdy Arsenal prohrál 

v odvetě osmifinále Ligy mistrů 1:5 s Bayernem Mnichov, a jeden o den později 

s odkazem na celkové skóre dvojzápasu: „Je 10:02. Nějaký vtipný komentář?“ (Šídlo, 

2017d). Karel Irlweg (2017) odpověděl: „Bylo mi Vás včera na stadionu až líto chvilkama 

....#AFCFCB.“ Šídlo (2017e) na to zareagoval: „Nic proti tomu, jak jsem se litoval já 

sám...“ 

Jeden ze dvou komentářů publikovaný pouze na Facebooku věnoval Šídlo (2017f) 

historce „o bývalém ministru zemědělství za ČSSD Petru Zgarbovi“, který „neměl zrovna 

pověst nejostřejší tužky v penále, a tak mu PR agentura, co ho měla na starosti, zakázala 

mluvit s novináři bez jejich dohledu.“ Na dotaz PR agentury, jestli nemluvil s nějakým 

novinářem při výjezdu na zasedání místního zastupitelstva, podle Šídla odpověděl: „Jen 

se mě na něco ptala místní MF DNES. (…) Nějakej Kmenta.“ Šídlo k příspěvku přidal 

i odkaz na zmíněný rozhovor. 

Do prvních čtrnácti dnů v březnu zasáhl také kongres ČSSD konaný ve dnech 

10. a 11. března na brněnském výstavišti, kterého se Šídlo jako novinář Seznam Zpráv 

zúčastnil a napsal o něm osm komentářů. Všechny byly v osobitém, ironickém duchu: 

„Čím míň má strana členů a voličů, tím víc má místopředsedů, tím déle je volí, tím méně 

to někoho zajímá, tím víc je kolem toho nervů. Z cyklu Úvahy v Brně“ (Šídlo, 2017g).  

Šídlovi odpověděl poslanec Evropského parlamentu za ODS Jan Zahradil (2017), který 

je na Faacebooku velmi aktivní: „Na druhou stranu, někdy se to vyplatí. Já už nejsem 

místopředseda rok a skoro nikdo si toho v médiích nevšim. Takže mi to u jména pořád 

píšou a říkaj. Nechám děkovat.“ Šídlo (2017h) svým typickým stylem na příspěvek 

Zahradila napsal: „Rádo se stalo, pane mistopredsedo.“ 

Šídlo (2017ch) také upozornil na bývalou poslankyni ČSSD Janu Volfovou, která 

se v posledních letech v médiích prezentovala jako bojovnice proti „islamizaci“ České 

republiky: „U vchodu na BVV (pozn. aut. brněnské výstaviště) stojí Jana Volfová, aby 

tam zabránila islamizaci země.“ 

Poslední příspěvky sledovaného období věnoval Šídlo auditu ministra financí 

Andreje Babiše, propagaci svého pořadu Šťastné pondělí, ale především fotbalu, který 

komentoval jednou sám a třikrát pomocí retweetů. Ve vlastním příspěvku se opět vyjádřil 

ke svému oblíbenému klubu Arsenal, který zvítězil ve čtvrtfinále anglického poháru FA 
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Cup: „Bayern je zapomenut, Arsenal drtí Lincoln City z 5.ligy. Krize je pryč“ (Šídlo, 

2017i). 

5.2.4. Shrnutí 

Jindřich Šídlo je na sociálních sítích jedním z nejsledovanějších novinářů112 

a oblíbeným glosátorem aktuálního dění. Jako komentátor si může na sociálních sítích 

dovolit otevřenější přístup k aktuálním otázkám než reportér nebo investigativní 

žurnalista, přesto by určité hranice neměl překračovat. Porušením novinářské etiky jsou 

bezesporu invektiva směrem k diskutujícím uživatelům jako například „Chcipni, zmrde 

únavná“ (Šídlo, 2016c) nebo „Matku komunisti umučili, pitomče“ (Šídlo, 2017b). Šídlo 

by se jako profesionální novinář rozhodně neměl snižovat k urážkám, i když na něj 

uživatelé hanlivě útočí. Jako veřejně známá osobnost by si měl udržet dostatečný nadhled.  

Zajímavým projevem Šídla na sociálních sítích jsou jeho komentáře k fotbalu, a to 

především k jeho oblíbenému anglickému klubu Arsenal. Šídlo si svými komentáři 

o fotbale vybudoval už určitou značku, a podobné příspěvky k němu již neodmyslitelně 

patří. Nicméně jsou vzorovým příkladem srážky soukromé a veřejné sféry. Ačkoliv 

sociálním média používá z pozice novináře a veřejně známé osobnosti, komentuje i zcela 

soukromé věci, například i rodinné záležitosti (Šídlo, 2016h). 

5.3.  Jaroslav Plesl 

Jaroslav Plesl působí jako šéfredaktor deníku Mladá Fronta DNES. Jeho vedení 

převzal po Sabině Slonkové, která z pozice odstoupila kvůli neshodám s manažery 

majitele a politika Andreje Babiše (Hvížďala, 2015). 

Plesl pracoval na stejné pozici v časopise Týden. Předtím psal jako redaktor 

v Lidových a Hospodářských novinách nebo týdenících Euro a Reflex.  

Na Facebooku má šéfredaktor MF Dnes 1 345 přátel a 4 542 sledujících 

(k 8. květnu 2017). Aktivní účet funguje i na Twitteru, kde ho sice sleduje 4 371 lidí, ale 

poslední příspěvek přidal 12. července 2016.  

Plesl zakazuje lidem přidávat příspěvky na jeho profil, takže se tam objevují pouze 

jeho komentáře. 

Odkazy ke svým příspěvkům často sdílí prostřednictvím online zpravodajského 

serveru MF Dnes iDnes.cz.  

                                                 
112 Twitter účty. Follow.cz [online]. Jan Tichý, 2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.follow.cz/ucty 
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5.3.1. První dva týdny v září 2016 

Jaroslav Plesl publikoval během prvních 14 dnů září 2016 celkem 17 příspěvků. 

Největší počet (9) tvořily sdílené komentáře jiných uživatelů nebo odkazů na články 

zpravodajských médií. Šéfredaktor MF Dnes přidal dále pět příspěvků bez odkazu a tři 

osobní komentáře (ve všech případech se jednalo o fotky). 

V nadpoloviční většině případů (desetkrát) se Plesl věnoval zahraničním tématům. 

Nejčastěji komentoval kroky německé kancléřky Angely Merkelové a kandidátky na 

americkou prezidentku Hillary Clintonové. Obě političky výhradně kriticky. Zahraniční 

témata komentují na Pleslově profilu obvykle jednotky uživatelů, zatímco domácí zprávy 

desítky. 

Pouští se i do kritiky ostatních médií, např. konkurenčních Hospodářských novin, 

České televize nebo amerického magazínu New Yorker. 

Hned prvními dvěma zářijovými příspěvky roznítil Plesl zajímavou diskusi. Sdílel 

fotky z představení nového vozu Škoda Kodiaq, na nichž se objevil spolu s autem 

a dalšími novináři (Plesl, 2016a). Z akce vyšla druhý den v MF Dnes pochvalná recenze, 

což v komentářích například česko-americký novinář Erik Best (2016a) popsal ironicky 

slovy „úkol splněn“. 

Následující den 2. září kritizoval ve dvou příspěvcích německou kancléřku 

Angelu Merkelovu. Mimo jiné o plánované distanci Německa od rezoluce o arménské 

genocidě spáchané Turky: „Nakonec Angela skončí v učebnicích dějepisu jako popíračka 

arménského holocaustu,“ napsal Plesl (2016b). 

Českou televizi kritizoval šéfredaktor MF Dnes za výběr expertů k vyjádřením 

ohledně regionálních voleb v německém Meklenbursku: „Experti ČT na Německo: Šonka 

a Procházková. Tak to už může volby v Německu pro ČT rovnou komentovat nezávislý 

expert Tomáš Prouza. A ten slovník: ‚xenofobní populisté‘... Pak by ovšem v ČT měli být 

důslední a Merkelovou titulovat ‚nezodpovědná naivka‘“ (Plesl, 2016c). 

V mediální kritice pokračoval Plesl (2016d) 5. září. Tentokrát se zaměřil na 

magazín New Yorker a jeho pokrytí předvolební prezidentské kampaně ve Spojených 

státech. Americký časopis varuje v článku, že Clintonová má problém s imagí kampaně: 

„New Yorker uplne zoufalej. Rok delaj z Trumpa kasparka, ted je humor prechazi.“ 

Největší ohlas ve sledovaném období vyvolal Pleslův odkaz na článek bulvárního 

deníku Blesk, který informoval o tom, že dcera bývalého sociálnědemokratického 
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premiéra Jiřího Paroubka „studuje v anglické škole za 25 tisíc měsíčně“113. Šéfredaktorovi 

MF Dnes se nelíbil pokrytecký, vzhledem k podílu ČSSD na vývoji českého školství, 

komentář Paroubkovy manželky: „Kdybych dělal kampaň pro konkurenční politickou 

stranu, dám Petru Paroubkovou na billboard s jejím citátem: ‚České školství upadá, proto 

platím dceři soukromou školu za 25000 měsíčně.‘ A k tomu Sobotku, Chládka 

a Valachovou“ (Plesl, 2016e). Do diskuse se zapojila i Petra Paroubková (2016), která 

napsala, že učitelé měli problém se jménem její dcery: „Tak si prosím přečtěte,jak nám 

dali učitele sežrat to,že je Paroubková při zápisu do české školy.“ 

Americkou předvolební kampaň komentoval Plesl (2016f) znovu 12. září: „Je 

ironií osudu,že poslední hřebíček do rakve prezidentských ambicí Hillary zatloukl její 

příznivec, český imigrant Zdeněk Gazda. To je jak z Cimrmana.“ Šéfredaktor MF Dnes 

komentoval případ Čecha Zdeňka Gaždy, který natočil unikátní záběry kolapsu Hillary 

Clintové po pietním aktu v New Yorku, což vyvolalo otázky na její zdravotní stav 

(Vodička, 2016). 

5.3.2. První dva týdny v prosinci 2016 

Plesl zveřejnil v prosinci 2016 celkem 31 příspěvků. Oproti září 2016 se tentokrát 

většina komentářů věnovala tuzemským událostem (20). Mezi většinou politickými 

komentáři byly i tři osobní příspěvky, a to fotky krajiny.  

Šéfredaktor MF Dnes se opět nevyhnul kritice ostatních médií – České televize, 

Hlídacího Psa, Hospodářských novin, ale i opakovanému označování ředitele think-tanku 

Evropské hodnoty Jakuba Jandy jako gay pornoherce114. 

Plesl se na začátku prosince věnoval ve třech příspěvcích (Plesl, 2016g-ch) 

události v pražské kavárně Café Neustadt, kde Andrej Babiš 1. prosince představoval 

elektronickou evidenci tržeb. Majitel Ondřej Kobza ale nevpustil na akci novináře Deníku 

Referendum a Respektu, protože akce byla pouze pro vybrané novináře (Štindl, 2016). 

Kritiku Jakuba Jandy nabídl Plesl (2016i) 2. prosince, když sdílel zprávu iDnes.cz 

Islamistický krtek v německé kontrarozvědce hrál v gay pornu s komentářem: „Janda. 

Jakub Janda.“ Václav Ungr (2016) na Pleslovu urážku napsal: „Pane Plesl, misto 

                                                 
113 Paroubkova dcera v anglické škole za 25 tisíc měsíčně. České školství ztrácí úroveň, vysvětlila Petra. 

Blesk,cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-

celebrity/416087/paroubkova-dcera-v-anglicke-skole-za-25-tisic-mesicne-ceske-skolstvi-ztraci-uroven-

vysvetlila-petra.html 
114 Janda se už dříve přiznal, že v mládí podobné video natočil. 
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trapnych komentaru si radeji prectete foreign policy. Pise se tam o Vas a Vasi skvele 

praci pro pana Hrabise;-).“  

„Co se týče politiky, má Foreign Policy v poslední době relevanci Čtyřlístku,“ 

zareagoval na to šéfredaktor MF Dnes (Plesl, 2016j).  

S výhradami vůči práci, tentokrát českých, médií pokračoval i v dalších dnech. 

Nejprve se 5. prosince vyjádřil k práci komentátorů Českého rozhlasu Plus: „Italii 

vykopnout z EU hned, delaji tam ostudu velkym evropskym myslenkam a stejne na to nikdy 

nemeli... Tohle dnes ocekavam od pokrokovych komentatoru ČRo Plus, coz je ted moje 

nejoblibenejsi zabava do auta,“ napsal Plesl (2016k) v příspěvku.  

Hned další den pokračoval výsměšným přejmenováním url adresy serveru Hlídací 

Pes, který zveřejnil v textové formě obsah kompromitujících nahrávek šéfa hradního 

protokolu Jindřicha Forejta, na „Smirovacipes.org“ (Plesl, 2016l). 

Sérii příspěvků zakončil připomínkou vůči konkurenčním Hospodářským 

novinám, které podle něj „tak dlouho zduraznovaly klicovy vyznam cesko-americkych 

vztahu, az se dostaly do situace, kdy vubec neinformuji o tom, ze si prezidenti vymenili 

pozvani na statni navstevy. Jak priznacne!“ (Plesl, 2016m). Komentátor Hospodářských 

novin Petr Honzejk (2016b) však v komentářích sdílel odkaz na článek k tématu na webu 

Hospodářských novin a napsal: „Na pravou míru. Web Hospodářských novin, včera 

15:45.“ Plesl (2016n) na to odpověděl: „Noviny nic“. 

Od poznatků k politice českých médií přešel Plesl (2016o) k politice reálné. „Bylo 

by fair, kdyby ČSSD do příštích voleb vedl Radek Pokorný, aby už se Sobotka nemusel 

trápit špatnou interpretací jeho programu, který se navíc neustále mění,“ napsal na 

Facebook 11. prosince. Podle něj by se tak premiér Bohuslav Sobotku přihlásil k tomu, 

že ho podporuje státní firma ČEZ, „kdyz uz teda Sobotka rika, ze ma ve vlade Agrofert“. 

Od politiky se Plesl (2016p) vrátil opět k médiím a pořadu 168 hodin České 

televize: „Ten koncept 168 hodin se mi moc libi: obsah krademe z MF Dnes a komentovat 

si to nechavame od lidi ze Seznamu.“ 

K zahraničním událostem se šéfredaktor MF Dnes vyjádřil ve dvou postech 

13. a 14. prosince. Nejprve komentoval případ šéfa serveru WikiLeaks Juliana Assange 

(Plesl, 2016q), a poté tvrzení labouristického poslance Bena Bradshawa, že referendum 

o Brexitu ovlivnilo Rusko (Plesl, 2016r). 

Druhé sledované období zakončil opět kritikou think-tanku Evropské hodnoty: 

„V rámci boje s prokremelskou propagandou se letos na pokyn ministra vnitra nebude 

vysílat Mrazík. Analytici z Evropských hodnot totiž po dvouletém pátrání zjistili, že je to 
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ruský film“ (Plesl, 2016s). Stejný den, 14. prosince, sdílel ještě fotku státního tajemníka 

pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR Tomáše Prouzy s Jakubem Jandou, 

zástupcem ředitele Evropských hodnot, kterou doprovodil ironickým popiskem: „A to je 

pro dnešek vše. Jandouza“ (Plesl, 2016t). 

5.3.3. První dva týdny v březnu 2017 

V prvních čtrnácti dnech března 2017 publikoval Plesl celkem 47 příspěvků, 

z nichž 13 bylo sdílených a jeden osobní. Nejčastěji psal o České straně sociálně 

demokratické i díky tomu, že 10. a 11. března proběhl v Brně její sjezd. Komentáře byly 

většinou negativní nebo neutrální, žádný nebyl pozitivní.  

Předsedu ČSSD a premiéra Bohuslava Sobotku zmínil Plesl v šesti komentářích 

a všechny reakce byly negativní. Opět kritizoval i česká média, a to Seznam.cz, 

Hospodářské noviny, Respekt nebo Deník Referendum. 

Zahraniční události nebyly v březnu tak častým tématem Pleslových komentářů, 

celkem se jich objevilo 10.  

Plesl (2017a) 3. března dvakrát komentoval ČSSD: „Jestli to se Sobotkou takhle 

pujde dal, v pondeli zacne vypravet vtipy o Cikanech, ve stredu vyrazi na koncert Ortela 

a v patek vyhlasi, ze necha postavit plot proti migrantum.“ Později přidal ještě komentář 

ke konci Sobotkova poradce pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy: „Prouza skončila. 

Teď jeste Patočka. Nebo ten blogísek uvědomělé brněnské levice bude Česká strana 

sociálně komunistická platit dál?“ (Plesl, 2017b). 

Následující den se šéfredaktor MF Dnes vrátil ke svému častému tématu, a to 

kritice konkurenčních médií. Nově založenou (říjen 2016) redakci Seznam Zpráv označil 

za „zajímavou strategii“ provozovatele Seznam.cz, který si mimo serveru Novinky.cz 

pořídil „ještě jeden horší produkt“ (Plesl, 2017c). 

Zahraničním událostem se Plesl (2017d) věnoval 6. března. Sdílel video, na němž 

turecký prezident Recep Tayyip Erdogan přirovnává kroky německé vlády k nacistickým 

praktikám, a doprovodil ho komentářem: „Věřím, že turecká menšina se teď pevně postaví 

za německou demokraci, za Merkelovou a za Schulze...“ 

Během 7. března se vrátil zpět k sociální demokracii s tvrzením, že „po Sobotkovi 

tu zustane Denik Referendum“ (Plesl, 2017e) a že ČSSD „akutně potřebuje svýho novýho 

Paroubka“ (Plesl, 2017f). Nikola Džokić (2017) se v komentářích obává, „aby neprisel 

ten starej Paroubek. Slysel jsem ze ted ma hodne casu a Tinder uz ho prej moc nebavi“. 

„Proč ne?“ ptá se Plesl (2017g).  
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Den před sjezdem ČSSD, 9. března, se soustředil na týdeník Respekt, jehož 

komentátor Marek Švehla (2017) odhadoval, že prezident Miloš Zeman nebude znovu 

kandidovat na funkci. Zeman ale kandidaturu oproti názoru Švehly oznámil a šéfredaktor 

MF Dnes to posměšně okomentoval: „Rozumět něčemu jak Respekt politice“ (Plesl, 

2017h). Současný šéfredaktor Respektu Erik Tabery podle Plesla (2017ch) týdeník „zničil 

definitivně“ a „úplně to odklonil od žurnalistiky směrem k PR pro neziskové organizace 

a TOP 09“. 

K zahraničním událostem se vrátil na Facebooku 10. března, kdy se vyjádřil 

ironicky k národnosti útočníka na düsseldorfském nádraží, o níž informoval světový tisk, 

a který zranil devět lidí sekyrou: „Jugoslávec s psychickými problémy... Jasně. 

Jugoslávec“ (Plesl, 2017i). Jiří Raška (2017) se v komentářích řečnicky ptá: „Ten útvar 

(Jugoslávie) ještě existuje?“ „V německých policejních statistikách evidentně ano,“ 

odpovídá Plesl (2017j). 

Šéfredaktor MF Dnes se 10. března vyjádřil pěti příspěvky k probíhajícímu sjezdu 

ČSSD: „Strhující projev“ předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky byl „odměněn adekvátně 

strhujícím potleskem“ (Plesl, 2017k). Následně se věnoval i místopředsedovi strany 

Milanu Chovancovi nebo analogii s Občanskou demokratickou stranou. Plesl (2017l) 

zhodnotil sjezd slovy, že „je rozkošné sledovat, jak oranžové ovečky v Brně spořádaně 

kráčejí na porážku“. 

5.3.4. Shrnutí 

Jaroslav Plesl píše na Facebook velmi otevřeně a kritizuje jak politické strany, tak 

ostatní média. Ale i šéfredaktor MF Dnes spadá pod Etický kodex novinářů mediální 

skupiny MAFRA a nesmí tedy podobně jako ostatní pracovníci média „žádným způsobem 

poškozovat dobrou pověst médií a vydavatelství. Platí to i při publikování a působení na 

sociálních sítích jako jsou blog, Facebook, Twitter atd., kde musejí mít na paměti, že 

budou stále spojováni se značkami, pro něž pracují“115. 

Plesl ale opakovaně kritizuje ČSSD a v menší míře TOP 09. Naopak ve 

sledovaných obdobích se vůbec nevěnoval ostatním politickým subjektům, což může ve 

veřejnosti vyvolávat dojem jisté tendenčnosti. Zvlášť když majitelem vydavatelství 

MAFRA, jehož je MF Dnes součástí, vlastní předseda ANO a ministr financí Andrej 

Babiš, o kterém se na rozdíl od novinářů z ostatních médií vůbec nevyjadřuje (na začátku 

                                                 
115 Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA. IDnes.cz [online]. Praha: MAFRA, 2013 [cit. 2017-

05-13]. Dostupné z: http://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=346756 
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září se například většina novinářů alespoň okrajově zmínila o Babišově výroku o 

pracovním tábor Lety). 

Naopak šéfredaktor MF Dnes velmi často kritizuje konkurenční média, a to 

především tituly z vydavatelství Economia, jako jsou Hospodářské noviny nebo týdeník 

Respekt. 

5.4.  Dalibor Balšínek 

Dalibor Balšínek je vydavatelem a šéfredaktorem časopisu Echo a serveru 

Echo24, který začal fungovat v březnu 2014. Balšínek vystudoval Fakultu sociálních věd 

Univerzity Karlovy a první pracovní zkušenosti sbíral v Lidových novinách a TV Nova. 

V roce 1998 zakládal časopis Spy, ale po roce se vrátil na TV Nova. Od roku 2000 se 

pohyboval v řadě šéfredaktorských funkcí – v časopise Týden, Instinkt a Lidových 

novinách. 

Z Lidových novin odešel v roce 2013, poté co jejich vydavatele MAFRA koupil 

předseda hnutí ANO Andrej Babiš, společně s dalšími novináři Lenkou Zlámalovou, 

Danielem Kaiserem,  Martinem Weissem nebo Ondřejem Štindlem. Společně založili 

nejprve server, a posléze i tištěný časopis Echo.  

Balšínek (2014) zdůvodnil vznik nového média jako důsledek „oligarchizace 

médií“ v České republice. Média se dostávají do rukou nových majitelů, kteří tak chtějí 

„získat vliv na veřejné mínění“ a ochránit své „ekonomické nebo politické zájmy“. 

Echo24.cz má dle Balšínkových slov být „protiváhou oligarchizovaným českým médiím“. 

Šéfredaktor časopisu Echo má na Facebooku 2 492 přátel a sleduje ho 1 042 

uživatelů. Aktivně vystupuje i na Twitteru má přes 12 tisíc sledujících.  

5.4.1. První dva týdny v září 2016 

V září 2016 se na facebookovém profilu Dalibora Balšínka objevilo 13 příspěvků, 

z toho dva přebral ze svého Twitteru. Balšínek pravidelně sdílí odkazy na zprávy 

vlastního serveru (8). Naopak pouze dvě zprávy jsou jeho komentáře. Přidal také dva 

osobní příspěvky. Na Twitteru publikoval během 14 dnů tři posty.  

První zářijový den představil Balšínek na Facebooku EchoPrime – placený 

internetový obsah. Komentář „Co vás všechno čeká? Spustili jsme EchoPrime a změny 

na Echo24“ doplnil odkazem na článek na stránkách Echo24.cz.  

Následující den se šéfredaktor časopisu Echo věnoval výroku ministra financí a 

předsedy hnutí ANO Andreje Babiše o pracovním táboru v Letech. Publikoval obrázek 
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s článkem Babišova serveru Lidovky.cz s titulkem Nebylo to o letech, to je manipulace, 

tvrdí Babiš. S omluvou ale problém nemá116. „Lidovky.cz: Věrně sloužíme svému Vůdci,“ 

napsal k odkazu Balšínek (2016a). Stejný příspěvek se objevil i na Twitteru. 

S novým předplatitelem se pochlubil 3. září. Šéfredaktor Echa sdílel příspěvek 

bývalého ministra vnitra za ODS Ivana Langra: „Jdu si koupit Echo a knihy Roberta 

Putnama, abych se ujistil, že to, co si myslím, si nemyslím sám...“ (Balšínek, 2016b). 

Balšínek (2016c) se velmi často vyhrazuje vůči Andreji Babišovi, a proto sdílel i 

příspěvek novináře Pavla Šafra, který popisoval postup práce Babišova média Mediahub: 

„Pavel píše o Babišově Aeronetu, kde své služby poskytují šlapky nejnižší kategorie. 

Nástroji, který Mafra používá k dehonestaci nezávislých médií a oslavování mediálních 

produktů Agrofertu.“ 

Šéfredaktor Echa se 9. září pochlubil novým předplatitelským systémem Tony, 

který „umí prodávat digitální i tištěný obsah a hlavně je hodně jednoduchý na obsluhu. 

(…) A hlavně přináší to peníze, za první týden jsem utržili tolik jako za dva měsíce“ 

(Balšínek, 2016d). 

Nejkomentovanějším Balšínkovým (2016e) příspěvkem v prvních 14 dnech září 

2016 byla pozvánka na debatu v CEVRO institut, což by podle něj „mohla být zábava“. 

David Franke (2016) se ho v komentářích ptá, jestli „bude přenos“, na což Balšínek 

(2016f) odpovídá, že by to „muselo zařídit cevro“. 

5.4.2. První dva týdny v prosinci 2016 

Balšínek publikoval během prvních čtrnácti dnů prosince 2016 dohromady 12 

příspěvků na Facebooku a 9 na Twitteru, z toho jen jeden příspěvek se objevil pouze na 

Twitteru.  

Většina facebookových postů byly sdílené příspěvky (7) a pětkrát Balšínek 

komentoval bez odkazu, z toho jeden text byl osobní. Na Twitteru se nejčastěji 

objevovaly komentáře (5) a poté sdílené příspěvky a retweety (3). 

Co se týče obsahu, šéfredaktor Echa publikoval často odkazy na články vlastního 

média, konkrétně v šesti případech.  

Prostřednictvím retweetu webového projektu MotejlekSkocdopole se Balšínek 

(2016g) 1. prosince ptá, jestli si někdo z Finančního úřadu „troufne vyzvat Babiše, ať 

                                                 
116 Nebylo to o Letech, to je manipulace, tvrdí Babiš. S omluvou problém nemá. Lidovky.cz [online]. 

2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/nebylo-to-o-letech-to-je-manipulace-tvrdi-

babis-s-omluvou-ale-problem-nema-1qq-/zpravy-domov.aspx?c=A160902_115014_ln_domov_ELE 
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doloží, z čeho koupil dluhopisy Agrofertu“, když „ode dneška platí Zákon o prokazování 

původu majetku“. 

Šefredaktor Echa okomentoval výsledky rakouských prezidentských voleb, kde 

podle něj „vyhrává levicová populismus nad pravicovým“ (Balšínek, 2016h). „A ten 

levicový populismus se projevuje u Van der Bellena zhruba jak?“ ptá se Martin Freund 

(2016). Další uživatel Lukašenko Šlapintis (2016) nabízí jako vysvětlení Van der 

Bellenův „odpor k jaderné energetice“. S tím Balšínek (2016ch) souhlasí, ale navíc vidí 

v bývalém předsedovi rakouských Zelených populismus „analogicky jako u Hofera“. 

Balšínek (2016i) komentuje na Twitteru i Facebooku kauzu kompromitujícího 

videa hradního protokoláře Jindřicha Forejta: „Komu není shůry dáno v apatyce nekoupí. 

Kompro video na Forejta odmítl Blesk, Nova, Echo24, Mafra, Čro a nakonec se našel 

HlidacíPes. Haf.“ Ondřej Matěj Hrubeš (2016) šéfredaktora Echa ale kritizuje, protože 

sice odsuzuje server Hlídací Pes, že video koupilo, „ale píšete o tom na Echo24 hned na 

úvodu“. „Ale žádné podrobnosti, fota, jen to, že jde o součást hry na Forejtovo odstranění. 

Pokud neumíte číst, tak je to politováníhodné,“ odpovídá Balšínek (2016j). 

V dalším příspěvku ještě opravil předešlou informaci, protože „Mafra si to 

kompro na Forejta pořídila taky. Jsem blbej, jak mě to mohlo napadnout, že by takovou 

věcičku do trezoru nechtěli“ (Balšínek, 2016). 

Nové číslo Echa promuje Balšínek v příspěvku z 9. prosince a 11. prosince přidal 

i odkaz na zprávu z webové stránky Echa Zeman vážně uvažuje, že už nebude kandidovat. 

Trápí ho zdraví117. Podle něj „by to nebylo poprvé - Zeman už jednou na vrcholu odešel. 

Ještě kdyby zvládl návštěvu Donalda v Bílém domě do půl roku, aby dokončil osu Moskva-

Peking-Washington a zase sebe bude mít všechno splněno“ (Balšínek, 2016l).  

Poslední příspěvek ve sledovaném období byl poněkud osobnější. Balšínek 

(2016m) napsal, že „Dvě krásné holčičky a kudrnatý kluk z Dětského domova z Dolních 

Počernic nám do redakce přinesli Světlo z Betléma“, a doprovodil příspěvek fotkou 

lucerny.  

                                                 
117 Zeman vážně uvažuje, že už nebude kandidovat. Trápí ho zdraví. Echo24.cz [online]. 2016 [cit. 2017-

05-13]. Dostupné z: http://echo24.cz/a/wWUFL/zeman-vazne-uvazuje-ze-uz-nebude-kandidovat-trapi-ho-

zdravi 
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5.4.3. První dva týdny v březnu 2017 

Na Facebooku Dalibora Balšínka se v březnu 2017 objevilo 20 komentářů, z toho 

17 bylo sdílených odkazů, dva osobní příspěvek a jeden samostatný komentář. Twitter 

používal Balšínek pro sdílení odkazů a retweetování. Publikoval 11 příspěvků.  

Nejčastěji se věnoval ministrovi financí a předsedovi hnutí ANO Andreji 

Babišovi, a to v pěti příspěvcích, navíc dvakrát ještě komentoval elektronickou evidenci 

tržeb ministerstva financí. Nejčastěji pak opět promoval zpravodajství vlastního serveru. 

Celkem na něj odkazoval desetkrát. 

Měsíc březen začal šéfredaktor Echa třemi příspěvky o elektronické evidenci 

tržeb. Vládu označil za „zločinnou“, protože s EET „definitivně končí polistopadové 

svobodné podnikání“ (Balšínek, 2017a). V následné diskusi o účelnosti elektronické 

evidence připomněl Balšínek (2017b) rakouský případ: „V Rakousku to funguje úplně 

jinak a taky s tím mají trable.“ 

Na prezidentském postu by Balšínek viděl raději někoho jiného než současného 

prezidenta Miloše Zemana. Podle něj se „do dějin zapsal dostatečně a měl by teď myslet 

hlavně na sebe a své zdraví“ (Balšínek, 2017c). K příspěvku připojil odkaz na svůj článek 

Miloš Zeman by měl odpočívat (Balšínek 2017d). 

Pro ostrá slova nešel daleko při komentování zásahu policie ve firmě podnikatele 

Tomáše Čupra Rohlík.cz, kde zadržela asi 80 zaměstnanců jiné než české národnosti. 

„Čupr musel někoho pořádně nasrat. (…) Žijeme ve zkurveném fašistické státě, který 

likviduje pracovité lidi, kteří jedou za své a od státu nemají žádné zakázky ani dotace“ 

(Balšínek, 2017e). 

Znovu svou pozornost na Babiše obrátil Balšínek (2017f) v kauze korunových 

dluhopisů, tedy jestli ministr financí měl peníze na jejich zaplacení. „Aby v tom nedělal 

ještě větší zmatek, drží se své poslední verze, že měl celkové příjmy ve výši 2,4 mld korun 

a tím chce jakože dokázat, že měl dost peněz na nákup dluhopisů za 1,5 mld.“ 

Na závěr sledovaného období se šéfredaktor Echa ve třech příspěvcích zabýval 

skypeovým rozhovorem televize BBC se svým spolupracovníkem Robertem Kellym, do 

něhož zasáhly jeho děti. Balšínek s odkazem na článek Expertovy děti aneb genderový 

mikrohoror (Jarkovská, 2017) na webu časopisu A2 kritizoval, že „z roztomilého videa, 

které během několika dní má 60 mio shlédnutí a které není ničím jiným než povedenou 

skečí, se stane genderový mikrohoror“ (Balšínek, 2017g). Jan Lopatka (2017) s ním 
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souhlasí, protože „jsou dulezitejsi veci nez takovyhle blaboly. davat jim pozornost je 

zbytecne zvelicuje“. „Přesně tak, stačilo se zasmát,“ odvětil Balšínek (2017h). 

5.4.4. Shrnutí  

Příspěvky Dalibora Balšínka na Facebooku i Twitteru mají velmi proměnlivé 

publikum. Některé komentuje jen pár uživatelů, jiné se stanou střetem desítek lidí. Sám 

šéfredaktor Echa na komentáře dalších uživatelů reaguje sporadicky. Většinou je nechá 

bez svého doplňujícího komentáře, nebo reaguje jen na jeden vybraný.  

Balšínek se při komentování politické situace zaměřuje téměř výhradně na 

Andreje Babiše, což může vyvolávat dojem jisté tendenčnosti. Novináři by se obecně měli 

vyhnout na sociálních sítích, tedy v poloveřejné debatě, vulgaritám a urážkám, které 

občas právě Balšínek použije.   

5.5.  Erik Tabery 

Erik Tabery spojil celou svou profesní kariéru s časopisem Respekt, kde začal 

pracovat ještě při studiu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Po dvou letech se 

stal stálým členem redakce. Od roku 2009 vykonává roli šéfredaktora. Do časopisu 

Respekt přispívá především svými komentáři, ale také rozhovory. 

Časopis Respekt je jedním z mála tištěných titulů v České republice, kterým 

neklesá náklad. V posledních deseti letech se pohybuje stále mezi 40 a 50 tisíci kusy. 

Konkurenční týdeníky, jako jsou Reflex nebo Týden, oslabily o desetitisíce.118¨ 

Erik Tabery to vysvětluje názorovou kontinuitou: „Naše základní hodnotová 

orientace se od začátku nezměnila a přístup k novinařině také ne. Pochopitelně se také 

vyvíjíme, ale podstata zůstává stejná“ (Hodboď, 2017). 

Šéfredaktor časopisu Respekt je držitelem řady novinářských ocenění, např. 

Novinářské křepelky pro novináře do 33 let za své komentáře (2002) nebo Ceny 

Ferdinanda Peroutky (2008). 

Napsal dvě knihy s politickou tematikou a obě byly nominovány na Magnesii 

literu. Za publikaci Vládneme, nerušit, která mapovala období opoziční smlouvy, získal 

cenu Toma Stopparda. V roce 2008 vydal knihu Hledá se prezident. V ní mapuje pozadí 

volby českých a československých prezidentů.  

                                                 
118 ABC ČR - Respekt. ABC ČR [online]. Praha: ABC ČR, 2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.abccr.cz/vydavatelstvi-v-systemu/seznam-vydavatelu/economia-a-s/respekt/ 
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Erika Taberyho sleduje na Facebooku 31 856 uživatelů (k 10. květnu 2017), údaj 

o počtu přátel není veřejně dostupný. Na Twitteru je šestým nejsledovanějším českým 

novinářem se s 119 tisíci sledujícími.119 

5.5.1. První dva týdny v září 2016 

Erik Tabery publikoval na Facebooku v září 2016 celkem 28 příspěvků, z toho 

osm příspěvků sdílel a 20 bylo jeho vlastních komentářů. V sedmi postech navíc 

propagoval vlastní redakci prostřednictvím odkazů webu Respektu nebo úryvků textů 

z chystaných čísel časopisu. Tři komentáře na jeho zdi pocházely od jiných uživatelů, 

jelikož povoluje, aby se příspěvky, v nichž je označený, objevovaly právě na jeho profilu. 

Na Twitteru napsal 12 příspěvků, z nichž většina (9) byla shodná s komentáři na 

Facebooku. 

Tabery 1. září napsal „samozřejmě“ k odkazu na článek České televize 

Prezidentská kancelář se musí za Peroutku omluvit.120 Prezidentská kancelář se podle 

výroku soudu musela omluvit Terezii Kaslové, vnučce novináře Ferdinanda Peroutky, za 

to, že prezident Miloš Zeman přisoudil autorství článku Hitler je gentleman chybně právě 

Peroutkovi. 

Antonín Dobrák (2016) v reakci na příspěvek napsal: „Všichni vědí prdlačku, ale 

klacek na Zemana by se hodil.“ Komentář doplnil smajlíkem. Podle Taberyho (2016a) to 

není třeba, protože „klacek je Zeman“.  

Velký ohlas vyvolal odkaz šéfredaktora Respektu z Aktuálně.cz, v němž ministr 

financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl na adresu Romů z pracovního tábora 

v Letech: „Byly doby, kdy všichni Romové pracovali. (…) Kdo nepracoval, šup a byl tam“ 

(Hradilek, 2016). Tabery (2016b) na výrok Babiše upozornil jako jeden z prvních, a tak 

se k události na jeho profilu vyjádřilo 96 uživatelů a 102 ho sdílelo. 

Reportér pořadu Reportéři ČT Jan Moláček (2016) se ptá: „Existuje záznam? 

Audio nebo video? Šílený…“ „Nevím, jestli to má Ludvík Hradilek natočené, ale na té 

fotce drží někdo vpravo diktafon,“ dostává se mu odpovědi od Taberyho (2016d). Diskuse 

novinářů dokládá dvě roviny komentářů, které se pod původním příspěvkem objevili. 

                                                 
119 Twitter účty. Follow.cz [online]. Jan Tichý, 2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.follow.cz/ucty 
120 Hrad se musí omluvit Peroutkově vnučce. Soudce ale jeden z článků označil za antisemitský. Česká 

televize [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1894142-

prezidentska-kancelar-se-musi-za-peroutku-omluvit 



69 

 

 

Jedna skupina řešila autentičnost výroku a důsledek pro politickou situaci, druhá zabředla 

do debaty, zda Lety byly koncentračním, pracovním nebo jiným táborem. 

Šéfredaktor časopisu Respekt poutal 4. září příspěvkem na nové číslo týdeníku. 

Místo o obsahu se strhla debata na téma přechylování ženských jmen, politika Respektu 

v tomto případě stanovuje nepřechylovat. „Proboha,nechte už toho nepřechylovani! 

Vždyť to trhá uši, jenom to čtu. Prechylovani je věc jazykova,nikoliv genderova,“ napsala 

Zuzana Svobodová (2016) a Tabery ji poděkoval za reakci. 

O kauze brněnského zastupitele Matěje Hollana, kterého skupina mužů vyhodila 

z hospody a vyhrožovala mu, se Tabery (2016f) zamýšlí 6. září. „Marně přemýšlí“, jestli 

viděl „něco tak ponižujícího“, než situaci, kdy „dvacet vycvičených chlapů vyhrožuje“ 

jednomu muži a zástup dalších ho zesměšňuje pokřiky - „tak se ukaž zbabělče!“. Událost 

na sociálních sítích velmi rezonovala a jen u Taberyho příspěvku se sešlo 119 komentářů.   

Šéfredaktor Respektu si myslí, že „jsme země snů. Stále klesá nezaměstnanost 

(jedna z nejnižších v Evropě), stoupají platy, žijí tu šikovní a milí lidé, nádherná příroda, 

památky až se tají dech. Je tu radost žít“ (Tabery, 2016g). Podle Ondřeje Cháry (2016) 

by měl ale „přestat fetovat“. „Fetuju statistické údaje, pozor velmi návykové,“ odvětil mu 

Tabery (2016h). 

5.5.2. První dva týdny v prosinci 2016 

Tabery publikoval ve sledovaném období 18 příspěvků na Facebooku. Nejčastěji 

sdílel příspěvky dalších uživatelů (16). Vlastní komentář publikoval jedenáctkrát. Naopak 

oproti minulému měsíci se na jeho profilu objevilo velké množství cizích příspěvků – 

celkem 13.  

Šéfredaktor Respektu používal i Twitter, který využil pro 52 příspěvků. Většina 

(43) z nich byly retweetované zprávy, obvykle jiných médií nebo novinářů. Pouze pět 

komentářů bylo vlastních, a ty se navíc všechny objevily i na Facebooku.  

Začátek prosince 2016 se nesl ve znamení kauzy nevpuštění novináře Respektu 

na představení elektronické evidence tržeb Andrejem Babišem v Café Neustadt, na níž se 

odvolávalo pět příspěvků na Taberyho profilu. „To jsou ale konce. Redaktor Respektu šel 

na setkání Andreje Babiše s novináři k EET, které probíhalo v Cafè Neustadt. Ve dveřích 

jej ale zastavil majitel kavárny Ondřej Kobza s tím, že to je jen pro vybrané novináře a 

mezi ně Respekt nepatří. Prý to nemá hrotit a jít pryč,“ napsal Tabery (2016ch). Co to 

znamená vybraní novináři, se ptá Marie Kieslowski (2016): „Vybrané = pozvané 

novináře? Vybrané = přijatelné novináře? A kdo novináře vybíral? Kobza nebo Babiš?“ 
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Na to má šéfredaktor Respektu jasnou odpověď – „Určitě Babiš“ (2016i). Ondřej Kobza 

(2016) přišel ještě téhož dne s vysvětlením, že šlo o nedorozumění. V následné diskusi se 

objevilo 178 komentářů, které se stavěly na obě strany sporu. Tabery (2016j) ale zůstal u 

svého původního názoru a argumentoval dřívějším Kobzovým vyjádřením, podle něho 

„reprodukoval přání týmu pana Babiše“, který „tam nechtěl Respekt“. Oba aktéři se 

usmířili 3. prosince. „Je to za námi, těším se na dobrou kávu, kterou si spolu dáme,“ 

napsal šéfredaktor Respektu (Tabery, 2016k). 

Tabery chválí 1. prosince novináře z konkurenčních médií za jejich „skvělé 

knihy“, konkrétně Ondřeje Štindla, Jana Dražana, Jan Perglera, Petra Vizinu a Hynka 

Glose. Pogratuloval rovněž DVTV za zisk ocenění Křišťálová Lupa v kategorii 

zpravodajství.  

Na Twitteru vzpomněl šéfredaktor Respektu španělskou fotbalovou ligu a 

nejsledovanější zápas sezóny „El Clásico“ (Tabery. 2016l). 

Tabery (2016m) si 6. prosince na Facebooku postěžoval, „že psát cokoli 

racionálního na facebook, je naprosto iracionální“. Michaela MB (2016) s ním 

nesouhlasí: „Neni to tak, ale lidi, co ty racionalni veci oceni, mozna jen casto nemaji cas 

na takove to virtualni poplacani po rameni.“ Šéfredaktor Respektu ale upřesnil, že tím 

myslel „čistě vlastní limity, nikoli debatujících“ (Tabery, 2016m). 

Šéfredaktor Respektu 7. prosince poděkoval svým čtenářům časopisu. „Najezdili 

jsme desítky tisíc kilometrů po celém Česku, abychom psali o radostech i problémech naší 

země, ale také abychom s vámi mohli debatovat. Nic z toho by nebylo možné bez vás, 

čtenářů. Pokud máte o náš obsah zájem, budeme rádi, když si nás předplatíte, případně 

když předplatné obnovíte“ (Tabery, 2016n). 

Tabery (2016o) 12. prosince poutal na Facebooku článek z Respektu o muži, 

kterého dostihly neoprávněné exekuce. Mimo jiné se k tomu v komentářích vyjádřila i 

senátorka a bývalá ústavní soudky Eliška Wagnerová (2016), podle níž se jednalo o 

„ostudný případ, ostudu soudců“. 

5.5.3. První dva týdny v březnu 2017 

V prvních čtrnácti březnových dnech Tabery publikoval méně příspěvků než 

v předchozích dvou měsících. Na Facebook napsal 9 příspěvků a na Twitter 23.  

Facebookový profil zaplnily ve stejné míře komentáře jako sdílené zprávy (4), 

jeden příspěvek byl osobního rázu. Twitter ovládly opět retweety, a to v počtu 14. Počet 

ostatních příspěvků byl shodný jako v případě Facebooku. 
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Tabery (2017a) komentoval 2. března na Twitteru nejednotný přístup některých 

lidí k potravinové politice Evropské unie: „Češi, kteří bojovali za máslo, které není máslo, 

a pak naříkali, že prohráli, teď chtějí, aby potraviny byly v celé EU stejné. To jsou věci.“ 

„Jestli jsou Němci skutečně solidární tak jak se prezentují, budou od zítřka žrát ty stejně 

(polské) svinstva jako žereme v ČR,“ odpověděl mu na to uživatel TryAgainGuy (2017). 

Tabery (2017b) na to ironicky poznamenal, že „polské potraviny jsou prý v Německu 

velmi populární“. 

Šéfredaktor Respektu pochválil na Facebooku seriál Svět pod hlavou, který je „asi 

nejlepší český seriál s detektivní záplatekou“. Zkritizoval cestování časem, ale naopak 

ocenil, jak „z toho ten totalitní hnus doslova sálal“ (Tabery, 2017c). K jeho hodnocení se 

vyjádřilo přes sto uživatelů.  

Tabery (2017d) uvítal rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana znovu kandidovat, 

protože „kdyby nekandidoval, stala by se z něj u nemalé části české společnosti mýtická 

postava, která se ve veřejném zájmu tak vydala ze svých sil, že jí už zdraví neumožnilo 

kandidovat. Ale kdyby Zeman kandidoval, volil by ho určitě celý národ. Teď aspoň 

uvidíme, jestli ho opravdu podpoří drtivá většina země, jak jeho spolupracovníci tvrdí.“ 

Na Twitteru stejný den zhodnotil politickou kariéru premiéra Bohuslava Sobotky 

za „impozantní“. „V tak těžké pozici (za tak těžkých okolností), bez populismu a stále na 

špici“ (Tabery, 2017e). Právě spojení „bez populismu“ mu uživatelé na Twitteru vyčítali. 

„Bez populismu? Od vás bych dvojí metr nečekal... Vždyť člověk již mnoho let často dělá 

něco jiného než říká,“ napsal Roman Osvald (2017). „Částečně souhlasím, ale to bych 

nenazýval populismem. Mám spoustu výhrad, ale cestou Zemana, Klause či Babiše se 

prostě nevydal,“ odpověděl na výhradu Tabery (2017f). 

5.5.4. Shrnutí 

Erika Tabery je prvním ze sledovaných novinářů, který jiným způsobem používá 

Facebook a Twitter. V podání šéfredaktora časopisu Respekt je Facebook platforma pro 

vyjadřování stanovisek a diskusi s ostatními uživateli, ať už se jedná o novináře, známé 

osobnosti nebo řadové uživatele. 

Na Facebooku dokáže Tabery vyvolat svým příspěvkem velkou diskusi, 

v takovém případě se u jeho komentáře objevuje i více než sto reakcí. Co se týče reakcí 

na odpovědi, je navíc velmi aktivní a reaguji i na velmi kritické, nebo dokonce vulgární 

komentáře.  
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5.6.  Filip Horký 

Filip Horký pracuje jako reportér v internetové televizi DVTV. Začínal na 

specializovaném serveru o fotbale Eurofotbal.cz. V roce 2010 pokračoval do České 

televize, kde pracoval ve sportovní redakci, z níž přešel do zpravodajství.  

Horký působil na pozici parlamentního zpravodaje nebo v pořadu Studio 6. Po 

pěti letech ve veřejnoprávním médiu skončil a přešel do DVTV. V roce 2015 získal 

Novinářskou křepelku, ocenění pro žurnalisty do 33 let.  

Reportér DVTV se ještě coby novinář České televize proslavil především díky 

Twitteru během ukrajinské krize, která začala na podzim 2013. Horký agregoval zprávy 

tamních novinářů i běžných uživatelů a sdílel je dále.  

Se sociálními sítěmi pracuje reportérským stylem a zprostředkovává informace 

především při významných zahraničních událostech, jako byl např. teroristický útok na 

pařížský Bataclan v listopadu 2015 nebo americké prezidentské volby o rok později.  

Nejvíce používá Twitter, kde ho sleduje přes 59 tisíc uživatelů. Na Facebook píše 

pouze doplňkově, a to obvykle jeden příspěvek denně. Sleduje ho 14 435 lidí (k 13. 

květnu 2017).  

5.6.1. První dva týdny v září 2016 

Horký publikoval v prvních čtrnácti dnech v září 2016 celkem 58 příspěvků na 

Twitteru. Reportér DVTV nejčastěji sdílel reportérské komentáře (28), tedy informační 

texty pokrývající aktuální událost. K tomu mu slouží i příspěvky s odkazem (12) a 

retweety (13). Samostatné komentáře bez informací o události sdílel v pěti případech.  

Speciální částí Horkého (2017a) Twitteru  jsou zprávy v angličtině o dění v České 

republice (tři z celkových 28 reportérský komentářů), na něž poutá už v informacích 

v profilu: „Internationally interesting news about CZ in ENG tweets“ (v překladu: 

„Mezinárodně zajímavé zprávy o České republice anglických tweetech“). 

Na Facebooku je, oproti Twitteru, aktivní jen omezeně. Sdílel 15 příspěvků, 

z nichž 12 bylo sdílených nebo obsahovalo odkaz na jiný web.  

Reportér DVTV se 1. září věnoval poslanci za KSČM Zdeňku Ondráčkovi, který 

se zúčastnil otevření zastupitelství mezinárodně neuznávané Doněcké lidové republiky 

v Ostravě. „Ondráček /KSČM/ jediným zákonodárcem na otevíračce ‚zastupitelství‘. Na 

seznamu očekávaných bylo i jmeno Jan Veleba“ (Horký, 2016a). Jan Tvrdoň (2016) ze 

serveru Demagog.cz, který kontroluje pravdivost výroků politiků, se nediví, že KSČM 

s účastí svého poslance na podobné akci nemá problém, „když jim nevadí, že v r.89 mlátil 
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lidi na demonstracích“.121 Místopředseda KSČM Jiří Dolejš (2016), kterého v příspěvku 

Tvrdoň označil, zdůrazňuje, že se jednalo o osobní akci Ondráčka, ale zároveň se obává, 

„že i soukromá přítomnost poslance může být brána jako legitimizace“(Dolejš 2016). 

Horký k Ondráčkově akci přidal ještě tři tweety – komentář předsedy Poslanecké 

sněmovny za ČSSD Jana Hamáčka (Horký, 2016b), anglický překlad příspěvku (Horký, 

2016c) a protest ukrajinského ministerstva zahraničí (Horký, 2016d). 

Reportér DVTV jen minimálně komentuje probíhající události, pět podobných 

příspěvků ale za 14 dnů přidal: „Ok. Nejenom, že už se ten náš politickej bizár nedá 

stihnout pojmout rozhovorama. Tohle už je problém i utweetovat...“ (Horký, 2016e). 

Reagoval jím na události kolem výroku ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje 

Babiše o pracovním táboře v Letech, jemuž se Horký věnoval ve čtyřech komentářích.  

K Babišovi se Horký (2016f) vrátil 6. září, když připomněl obrázky propagačního 

letáku hnutí ANO, který podezírá „tradiční politiky“ z pokrytectví, protože přepisují 

firmy na své rodinné příslušníky. „Letáky ANO X Babiš ve #Snemovna: ‚Čapí hnízdo 

vlastnily v rozhodné době mé 2 dospělé děti a bratr mojí partnerky..‘“ Stejný obrázky 

publikoval i na Facebooku (Horký, 2016g). 

Artur Longen (2016) se pod příspěvkem na Twitteru reportéra DVTV řečnicky 

ptá, zda pracuje v České televizi a jestli „jsou toto osobní názory, nebo názory organizace, 

ve které pracujete?“ „V ČT nejsem od září/října loňského roku. A krom toho budu rád, 

když mi řeknete, kde v původním tweetu je nějaký názor,“ odpověděl mu Horký (2016h).  

Horký (2016ch) se 8. prosince, pro něho typicky, věnuje zahraniční události, 

kterou přibližuje pro české uživatele: „BFMTV: Policista zraněn během zásahu, při 

kterém byly zadrženy 3 ženy v souvislosti s nálezem auta s výbušninami poblíž katedrály 

v Paříži.“ Sám pak svůj komentář rozšiřoval dalšími informacemi.  

Překládá ale i vyjádření zahraničních politiků: „Americký ministr zahraničí Kerry: 

Zástupci USA a Ruska dospěli k dohodě příměří v Sýrii“ (Horký, 2016i). 

5.6.2. První dva týdny v prosinci 2016 

Během první dvou týdnů prosince 2016 se na twitterovém účtu Filipa Horkého 

objevilo 74 příspěvků. Největší část tvořili reportérské příspěvky (39). Reportér DVTV 

převzal také 30 příspěvků z jiných účtů (13 retweetů) nebo webových stránek (17). Jeden 

                                                 
121 Jako člen Veřejné bezpečnosti zasahoval Zdeněk Ondráček v lednu 1989 proti demonstraci studentů 

během tzv. Palachova týdne  
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komentář byl osobní. Hlavním tématem byly tweety z války v Sýrii (10) a italské politické 

krize (8). Na Facebooku Horký postoval 12 příspěvků, z nichž 9 tvořily sdílené příspěvky.  

Na začátku prosince se reportér DVTV zaměřil na start elektronické evidence 

tržeb. „Tak i moje občasné místo na obědy zdražilo,“ napsal Horký (2016j) a v druhém 

komentáři dodal, že „na jiném místě zase přestala obsluha brát dýško při platbě kartou“ 

(Horký, 2016k). Propagoval také vlastní rozhovor s hlavní tváří zákona Andrejem 

Babišem (Horký, 2016l). 

Odlehčenější komentář publikoval Horký (2016m) 4. prosince: „Tak s těmahle 

biatlonistkama se o bezpečí na našich hranicích bát nemusíme!“ Ve stejném duchu se ho 

ale Andrej Bolkonskij (2016) ptá, „co když nebude sníh? Co potom?“ 

Ve stejný den se na twitterovém účtu reportéra DVTV objevila první zpráva 

k italskému referendu, jehož prostřednictvím chtěl premiér Matteo Renzi zesnadnit 

přijímání reformních zákonů (Kejlová, 2016). „Pozornost se teď upírá na Itálii - Italové 

hlasují o historické ústavní reformě, hrozí pád vlády“ (Horký, 2016m). Horký (2016n) 

 informace během dne rozšiřoval v komentářích k příspěvkům. Nakonec „italský 

premiér uznal prohru a ohlásil, že rezignuje“. 

Na Twitteru se věnoval kauze hradního protokoláře Jindřicha Forejta, jehož 

kompromitující video zveřejnil server Hlídací Pes: „Tak nakonec Psisko. Tak snad ví, 

jaký páníček nakonec hvízdá...“ (Horký, 2016o) Editor Respektu Michal Ischia (2016) se 

v komentářích ptá, jestli anonymní autoři videa ho nabídli i DVTV. „Myslím, že ne. 

Minimálně o tom nic nevim,“ odpověděl Horký (2016q). Informaci přinesl také 

v angličtině: „Acc to @hlidacipes_org there are 9 video-records showing #president 

#Zeman chief of protocol, Jindrich Forejt, e.g. snoring white powder“ (Podle serveru 

Hlídací Pes existuje 9 nahrávek zobrazujících šéfa protokolu prezidenta Zemana při 

chrápání bílého prášku). Právě na chybu v překladu122 upozornil uživatel ML, což Horký 

(2016p) potvrdil, akorát si postěžoval, že mu to „rozhodí vláček tweetů. Snad to anglický 

čtenář pochopí“. 

V záplavě zpravodajských příspěvků si reportér DVTV našel čas i pro jeden 

osobní komentář. „Poctivá, náročná, nikdy nekončící, únavná práce se začíná vyplácet. 

V televizi běží fotbal. Opodál se ozve: ‚Můžu teď mluvit?‘ #pani“ (Horký, 2016r).  

V průběhu celého měsíce publikoval Horký informace ze syrského konfliktu, 

např. o bombardování Aleppa, jednáních OSN nebo vyjádřeních světových politiků. Na 

                                                 
122 Snoring = chrápání, správně však mělo být snorting = šňupání. 



75 

 

 

Facebooku přidal k tématu příspěvek, který okomentovalo výrazně nadprůměrné 

množství uživatelů (36) (Horký, 2016s). Ještě významnější byla z hlediska pochopení 

práce se sociálními sítěmi reakce reportéra DVTV v komentářové sekci. Martin Řezník 

se ho ptá, zda se chystá zjišťovat dodatečné informace k příspěvkům, na což Horký 

(2016t) odpovídá: „Dobrý den, nevím, jestli na to budu mít kapacitu, ale třeba mě snažení 

někoho dalšího praští do nosu, tak to pošlu dál.“ 

5.6.3. První dva týdny v březnu 2017 

V prvních 14 dnech března 2017 napsal Filip Horký 48 příspěvků na Twitteru. 

Nejvíce zabíraly sdílené příspěvky (17 retweetů a 3 odkazy na zpravodajské weby). Na 

druhém místě byly reportérské komentáře (19), z toho tweety v angličtině se objevily 

v pěti případech. Výrazněji v březnu reportér DVTV promoval internetovou televizi, a to 

konkrétně v pěti příspěvcích. Přidal také jeden osobní komentář.  

Facebook používal Horký především ke sdílení odkazů na zprávy a videa. 

Z celkových devíti komentářů ve sledovaném období, tvořily sdílené příspěvky 7 postů. 

Jeden příspěvek byl osobní a jeden vlastní komentář.  

Horký okomentoval 1. března ve třech příspěvcích francouzské prezidentské 

volby. Druhý den pokračoval odlišným komentářem, a to hodnocením vystoupení 

moderátorky Michaely Jílkové v pořadu České televize Máte slovo. „‚Tak to vážení ne. 

To tedy ne. To tady nebude taková demagogie politická!‘ M. Jílková v Máte slovo“ 

(Horký, 2017b). 

Druhého září přidal také propagační příspěvek k chystanému rozhovoru cyklistou 

Leopoldem Königem: „Druhým hostem #DVTVforum v pondělí na 6.3. od 20:00 bude 

cyklista @LeopoldKonig. Tak se ptejte přes hashtag #DVTVforum nebo #sledujuDVTV“ 

(Horký, 2017c). 

Na začátku března se na twitterové účtu Horkého (2017d) objevují častěji jiné než 

reportérské snímky. Přidal i jeden osobní, ve kterém si stěžuje: „Je to v háji. Stárnu. Začal 

jsem používat kalendář. Což ale neznamená, že na věci nezapomínám...“  

Reportér DVTV se 5. března na Facebooku zmínil, že jde „mluvit o médiích na 

jednu střední školu. Kromě spousty jinýho zkusím zmínit to, jestli se nepohybujeme v 

informačních bublinách“ (Horký, 2017e). Stejné téma rozebíral i v twitterovém příspěvku 

8. března. „Zvláštní, že to napíšu zrovna já, ale Twitter je tak uzavřená bublina absolutně 

neodrážející skladbu populace, že snaha vyhrát tak volby...“ (Horký, 2017f). 
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Horký (2017g) se 9. březnem vrátil zpět hlavně k reportérským příspěvkům. 

Komentoval rozhodnutí prezidenta Zemana o opětovné kandidatuře. Příspěvek 

publikoval i v angličtině: „#Czech president #Zeman has just announced at official party 

for his supporters and guests he will run again in January 2018 elections.“ A doplnil ho 

dalšími podrobnosti v komentářové sekci. 

O den později publikoval sérií příspěvků, fotek a videí ze sjezdu ČSSD v Brně. 

Videem například dokumentoval napjaté vztahy mezi předsedou strany Bohuslavem 

Sobotkou a bývalým prvním místopředsedou Michalem Haškem, které doplnil popiskem: 

„Michal Hašek a sedící Bohuslav Sobotka.... bez zájmu“ (Horký, 2017h). 

Konec sledovaného období věnoval turecko-nizozemskému sporu ohledně agitace 

tureckých politiků před menšinou Turků žijících v Nizozemsku, které holandská strana 

zakázala (Horký, 2017ch. 

5.6.4. Shrnutí 

Filip Horký pracuje z povahy své profese se sociálními sítěmi reportérským 

způsobem. Zaměřuje se především na Twitter, který umožňuje spojit se s kterýmkoliv 

uživatelem po celém světě.  

Reportér DVTV se soustředí především na zahraniční události, které přibližuje 

v aktuálním čase sledujícím prostřednictvím sdílených tweetů. Funguje tedy jako jakýsi 

český agregátor novinek na Twitteru.  

Zajímavou částí, jež Horký rozpracovává, jsou anglické tweety o významných 

událostech v České republice, kterými tak přibližuje dění v tuzemsku zahraničním 

uživatelům. Jednalo se například o rozhodnutí prezidenta Zemana, který se rozhodl 

opětovně kandidovat, nebo kompromitující záběry na hradního protokoláře Jindčicha 

Forejta.  

Díky v zásadě informačnímu charakteru Horkého komentářů, se reportér udržuje 

v roli novináře a nevystupuje z profesionálního rámce ani na sociálních sítích. 
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Závěr 

Sociální sítě proměňují zavedené vzory chování. Soukromá a veřejná vystoupení, 

která se v reálném životě snažíme oddělovat, se v kyberprostoru spojila do jedné nejasné 

situace střední zóny. Tento typ situace omezuje krajní polohy soukromého i veřejného 

chování a vytváří zcela novou hybridní situaci, která se navíc, tak jako soukromá a veřejná 

jednání, neváže na fyzické místo, ale funguje v prostorově neidentifikovatelném 

informačním systému na internetu (Meyrowitz, 2006). 

Právě ve střední zóně se pohybují žurnalisté na sociálních sítích Facebook 

a Twitter. Jejich zaměstnavatelé je podporují, aby si na internetu vytvářeli svou vlastní 

značku, a tedy i konkrétní publikum. K tomu účelu používají novináři kombinaci 

veřejného a soukromého vystupování. Prostřednictvím osobních komentářů a diskusí 

s fanoušky ale mohou porušovat profesní normy a etické kodexy.  

Základem pro vytvoření vlastní digitální značky (brand, branding) je důvěra mezi 

novinářem a publikem. Cílem žurnalisty v rámci sebepropagace je, aby se o jeho tématech 

na sociálních sítích mluvilo. Nicméně i aktivita novináře, kterou neporušuje etické normy, 

může vést ke ztrátě důvěry. Proto je třeba ke komentování aktuálních událostí a k diskusi 

se čtenáři přistupovat obezřetně i kvůli tomu, že chování žurnalistů na sociálních sítích 

ovlivňuje percepci jejich mediálních produktů.  

Vytváření značky na sociálních sítích je jen jednou částí širšího procesu 

konvergence médií. Na novináře je vyvíjen obecně tlak, aby rozvíjeli své všeobecné 

dovednosti v rámci tzv. multiskillingu. Žurnalisté proto pracují nejen se sociálními sítěmi, 

ale jsou nuceni ovládat také všechny formáty médií způsobem, který zaručí, že obsahy 

zvládnou rovněž na různých platformách publikovat (psaná reportáž, video, audio 

nahrávka, fotografie). 

Konvergence ale přináší také řadu etický rizik. Stejně jako se sbližují rozdílné 

formáty médií, kombinují se i etické problémy. Zatímco v době před nástupem 

digitalizace přistupoval novinář ke každému etickému problému zvlášť, nyní si musí 

poradit s jejich kombinacemi. Větší důraz se tedy namísto jasně daných etických pravidel 

klade na kritické uvažování a tvůrčí proces při vyhodnocování eticky sporných aspektů 

novinářské práce, a to například formou morální imaginace nebo situačním přístupem. 

Etické kodexy a návody zpravodajských médií se snaží svým zaměstnancům 

poskytnout manuál, jak podobná dilemata řešit na sociálních sítích. Jak se ukázalo 

v praktické části, mediální organizace ve Velké Británii přistupují k samoregulaci 
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systematicky. Podobně jako v dalších západních zemích média a novinářské svazy reagují 

na proces digitalizace v aktuálním čase a doplňují průběžně nové poznatky, protože 

dochází k neustálému vývoji technologií. České mediální prostředí dosud na proces 

digitalizace nezareagovalo. Řada médií ale pokročila správným směrem a zformulovala 

základní etické principy pro pohyb na sociálních sítích (např. vydavatelství Mafra nebo 

Economia).  

Výsledky případových studií práce šesti českých novinářů se sociálními sítěmi lze 

vykládat tak, že žurnalisté pracují s Facebookem a Twitterem jako osobním médiem. 

Jedinou výjimkou ze sledovaných osob může být reportér Filip Horký, který i při práci se 

sociálními médii dodržuje profesní standardy a neuchyluje se k publikování osobních 

příspěvků a komentářů ani se nepouští do vyhrocených debat s dalšími uživateli. 

Další práce v této oblasti by se mohly věnovat typologizaci postupů, jimiž si 

žurnalisté vytváří na sociálních sítích oddané publikum. Stěžejním bodem pro pochopení 

souvislostí bude vyhodnocení, jakým způsobem působí na diváky chování jednotlivých 

novinářů na Facebooku a Twitteru. 

Summary 

Social networks are changing established patterns of behavior. Private and public 

appearances, which we try to separate in real life, have combined in cyberspace into one 

unclear situation of the middle zone. This type of situation limits the extreme positions of 

private and public behavior and creates an entirely new hybrid situation, which, as well 

as private and public negotiations, does not bind to physical place but functions in a 

spatially unidentifiable information system on the Internet (Meyrowitz, 2006). 

The journalists are in the middle zone on social networks like Facebook and 

Twitter. Their employers are encouraging them to create their own brand and therefore a 

specific audience on the Internet. For this purpose, journalists use a combination of public 

and private appearances. However, through personal comments and discussions with fans, 

they may violate professional standards and ethical codes. 

The basis for creating your own brand (branding) is trust between the journalist 

and the audience. The goal of a journalists´ self-promotion is to share and discuss their 

work on social network. However, the activity of a journalist who although does not 

violate ethical standards can lead to a loss of confidence. Therefore, it is necessary to be 

careful about comments on topics, because the journalists´ behavior on social networks 

is influencing the perception of their media products. 
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Creating a brand on social networks is just one part of a wider media convergence 

process. Journalists are generally pressured to develop their general skills (multiskilling). 

Journalists therefore work not only with social networks, but they are also forced to be 

able to publish different type of content on different platforms (written report, video, 

audio recording, photographs). 

However, convergence also brings a several ethical risks. Different media formats 

converge; ethical issues are combined. While in the period before digitization, journalists 

approached each of the ethical issues separately, now they must deal with their 

combinations. Instead of clearly defined ethical rules, greater emphasis is placed on 

critical thinking and the creative process in evaluating ethically controversial aspects of 

journalistic work, for example by means of moral imagination or a situational approach. 

Ethical codes and media intelligence guides are trying to provide their staff with 

a manual on how to solve similar dilemmas on social networks. As you can find in the 

practical section, media organizations in the UK are systematically self-regulating. As in 

other Western countries, the media and press unions respond to the digitalization process 

at the current time and are continually adding new findings as technology is continually 

developing. The Czech media environment has not fully reacted to the digitization 

process. However, several media houses have already made steps in right direction and 

formulated basic ethical principles for social networking (eg, Mafra or Economia). 

The results of the case studies of the work of six Czech journalists with social 

networks can be interpreted in such a way that journalists work with Facebook and Twitter 

as a personal medium. The only exception is Czech journalist, Filip Horký, who, even 

when working with social media, adheres to professional standards and does not complain 

about publishing personal papers and comments, nor does venture into heated debates 

with other users. 

Further work in this area could be used to typify the procedures by which 

journalists create a devoted audience on social networks. A key point for understanding 

the context will be the assessment of how the viewers behave on Facebook and Twitter. 
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