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Anotace (abstrakt) 

Tato diplomová práce je případovou studií zkoumající obsah generovaný uživatelem 

zasílaný do redakce deníku Metro, jeho následné hodnocení, selekci a využití v tištěné 

produkci periodika. Tamní experiment participativní žurnalistiky – čtenářská on-line 

fotogalerie Hlídač – paří i po pětiletém fungování mezi nevelký počet úspěšných projektů 

tohoto typu v českých médiích. Teoretická část nejprve přináší oborový kontext související s 

demonopolizací a deprofesionalizací žurnalistiky, proměnou komunikačního rámce a rolí 

producenta (novináře) a uživatele (příjemce) mediálních obsahů, dále pak vymezení 

relevantních alternativních typů žurnalistiky. Následně je představen fenomén user-generated 

content, jeho specifika ve vztahu k žurnalistice a vybrané příklady z českého prostředí. V 

analytické části se práce soustředí na čtenářské fotografie z května, srpna, listopadu 2016 a 

února 2017 uveřejněné v on-line fotogalerii Hlídač na webu www.metro.cz. Těžištěm 

výzkumu je dvojí využití kvantitativní obsahové analýzy – definice podoby a charakteru 

zasílaných fotografií s ohledem na jejich účel, předkládané téma a zpravodajskou hodnotu; 

uplatnění konkrétních fotografií v tištěném vydání deníku. Práce se také soustředí přímo na 

autory fotografií, jejich individuální motivaci a vliv autorství a dalších externích faktorů na 

podobu zasílaných fotografií.  

 

 

Abstract 

This thesis is a case study examining a user-generated content delivered to a newsroom of 

Metro daily and its subsequent evaluation, selection and utilization in printed edition of the 

newspaper. Their bold attempt of participatory journalism – online gallery of readers’ 

photographs – remains one of the few successful examples of this type of alternative 



  

 

 

 

journalism in Czech media even after five years since its foundation. The first chapter 

provides necessary field context related to the demonopolization and deprofessionalization of 

journalism as well as to the transformation of the communication framework and the roles of 

the producer (journalist) and the user (recipient) of media content, furthermore some types of 

alternative journalism are listed and distinctively characterized. Secondly, a phenomenon of 

user-generated content (UGC) is described in detail, focusing on its specifics in relation to 

journalism and on selected examples of the UGC occurring in Czech media. Lastly, I present 

a research of readers' photos from May, August, November 2016 and February 2017. The 

content analysis is applied twice – to define a nature of the photographs, their purpose, topic 

and information quality; to detect which of those gets actually used and printed. The work 

also focuses directly on the authors of photographs (citizen reporters) and their individual 

motivation as well as the influence of authorship and other external factors on the nature of 

the photographs. 
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Úvod 

Obsah generovaný uživatelem (user-generated content, UGC) jako jeden z prvků 

alternativních typů žurnalistiky výrazně redefinuje novinářskou praxi a mediální 

průmysl jako celek (Allan, 2013, s. 9). Ačkoliv není ani v českých médiích zrovna 

novinkou, obecně nebývá naplno využíván a jen málokterá redakce s ním pravidelně a 

programově pracuje. Jednou z nich je newsroom deníku Metro. Následující práce 

analyzuje, jakým způsobem a za jakých podmínek se user-generated content uplatňuje 

v produkci tohoto titulu. V žádném případě se přitom nesnaží být kompletním 

přehledem či snad příručkou pro absolutní porozumění problematiky UGC v českých 

médiích. Jde o případovou studii koncentrující výzkum na jednu specifickou redakci, 

což může mít na zjištěné závěry podstatný vliv, a jednotlivé uvedené příklady z jiných 

médií slouží autorovi této práce toliko k ilustraci dílčích způsobů využívání 

participativní žurnalistiky. Cílem práce je přinést zprávu o stavu a způsobu zpracování 

UGC v deníku Metro a poukázat na editorský přístup a případné další objektivní faktory 

ovlivňující využití neredakčních obsahů v tomto konkrétním médiu. Za tímto účelem 

byly definovány následující výzkumné otázky: 

Jakým způsobem nakládá deník Metro s UGC? 

Jakého charakteru je UGC obsah zasílaný do deníku? 

Jakým způsobem probíhá následné hodnocení a využití UGC redakcí deníku? 

Kdo jsou čtenáři podílející se na produkci UGC a jaké jsou jejich motivace? 

 

V první kapitole je téma nejprve vymezeno v kontextu oborových souvislostí. 

Popsány jsou společenské, ekonomické a technologické podmínky umožňující vznik 

alternativních typů žurnalistiky a z nich vycházející konvergenční proměny 

komunikačního rámce, fungování současné žurnalistiky, postavení novináře i role 

publika mediálních obsahů. Blíže je zde představen princip participativní žurnalistiky a 

teorie gatekeepingu jako předmětů zkoumání této práce. Druhá kapitola se pak zabývá 

přímo fenoménem user-generated content. Popsána jsou jeho specifika spojená se 

světem žurnalistiky a konkrétní příklady z českého mediálního prostředí. Hlavní důraz 

je v této kapitole kladen na motivaci redakcí i samotných uživatelů k vzájemné profesní 

spolupráci. Obsahem třetí kapitoly je metodologie vlastního výzkumu, kde jsou uvedeny 

užité v této práci – kvantitativní obsahová analýza, polostrukturované rozhovory a 

dotazníkové šetření. Tento rozbor následuje popis provedeného výzkumu a definice 
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všech analyzovaných proměnných. Ve čtvrté kapitole je pak prezentována vlastní 

analýza práce s UGC v redakci Metra. Uvedeny jsou nezbytné ekonomické a historické 

okolnosti dnešního výjimečného postavení deníku na mediálním trhu. Samotný výzkum 

pak sestává ze tří oblastí zkoumání – kontrolních a hodnoticích mechanismů, charakteru 

zasílaného UGC a následného mediálního využití těchto obsahů. Uveden je také pohled 

vedení deníku a jeho čtenářů na celý participativní projekt. 

 

Práce se do určité míry odchyluje od předpokládaného zpracování popsaného 

v přiložených tezích. Plánované vymezení mělo pokrývat čtenářské fotografie 

z listopadu 2016, za účelem zvýšení reliability závěrů práce byl ale tento výsek rozšířen 

na květen, srpen, listopad 2016 a únor 2017. K této změně bylo přistoupeno na základě 

úvodních rozhovorů s editory Metra, podle kterých se přinejmenším objem zasílaných 

fotografií proměňuje v závislosti na roční době ve prospěch letních měsíců. Výsledkem 

je tedy aktuálnější a navíc obsáhlejší materiál poskytující spolehlivější data. Zároveň se 

práce nezabývá situací a postavením UGC v zahraničních redakcích, neboť se toto téma 

ukázalo být v kontextu analyzovaného jako nadbytečné. Formální změnou prošly také 

výzkumné otázky, jejich zacílení však zůstává stejné. 

 

Důvodem, který přispěl k výběru tohoto tématu, je autorovo přesvědčení, nabyté 

během stáže v deníku Metro v létě 2012, že fenoménu participativní žurnalistiky jako 

možné budoucí dominantní podoby novinářské praxe (Paulsen a Ugille, 2008, s. 25) 

není věnován adekvátní prostor a veškerá kolokvia na toto téma se odehrávají spíše 

v okrajově odborné rovině, často se navíc týkají zahraničních příkladů a v tuzemském 

kontextu příliš obecného přístupu. Už výrazně menší pozornost je upřena na reálné 

podoby UGC v českých médiích a na možná konkrétní úskalí, případně na budoucí 

projekty této formy alternativní žurnalistiky. Přitom lze participativní žurnalistiku 

vnímat jako vhodnou variantu pro dnešní ekonomicky orientovaný mediální průmysl. 

Ačkoliv je využití UGC často honorováno, nedosahují většinou tyto finanční náklady 

částek srovnatelných se standardní novinářskou mzdou. Kromě toho přináší UGC 

redakcím řadu jiných výhod. Jakubowicz jeho aktivní využívání dokonce uvádí jako 

jeden z bodů desatera mediálního úspěchu v on-line prostoru (2013, s. 137). Nabízí se 

tedy otázka, proč se české redakce souhrnně výraznějšímu využití amatérských obsahů 

brání a do jaké míry je relevantní příčinou obecně předpokládaná nedostatečná 

zpravodajská kvalita obsahu generovaného uživatelem. 
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1. Vymezení tématu 

V této diplomové práci autor využívá diferenciaci typů žurnalistiky podle Karola 

Jakubowicze, vyloženou v publikaci Nová ekologie médií: Konvergence a 

mediamorfóza (2013) Nejprve je však nutné ukotvit z profesního hlediska pojem 

tradiční žurnalistiky jako takové. 

 

McQuail ve své definici žurnalistiky mluví o „publikování zpráv o současných 

událostech, okolnostech a osobách, které by mohly mít význam pro veřejnost nebo ji 

zajímat, zpráv opírajících se o informace, které lze uznat za relevantní.“ (2009, s. 47) 

Kromě této kvalitativní funkce McQuail neopomíná normativní stránku žurnalistiky – 

jde podle něj o veřejnou činnost, která by měla být vykonávána transparentně a 

v mezích profesních norem a etických pravidel. Jakubowicz za tradiční žurnalistiku 

uznává „typickou profesionální žurnalistiku, která zahrnuje všechny etapy sběru a 

zpracování informace podle profesionálních standardů.“ (2013, s. 187) Na základě 

uváděných legislativních norem, které se též snaží (většinou neúspěšně) pojmy 

žurnalistika a novinář přesně a jasně vymezit, nabízí Jakubowicz definici podle 

organizovanosti v rámci redakcí – tedy korporativní dělení. Podobný přístup je 

aplikován i v této práci, když je zkoumaný materiál nazýván „neredakčním obsahem“. 

Dále také Jakubowicz pracuje s nazíráním na žurnalistiku ze zcela jiných hledisek, např. 

podle společenské odpovědnosti a angažovanosti. Profesorka Joyce Nip v práci 

Exploring the second phase of public journalism tradiční žurnalistiku popisuje jako 

práci „profesionálních žurnalistů, kteří jsou gatekeepery, filtrují události ve světě, 

vybírají ty významné a zpravují o nich svá publika.“ (Nip, 2006, s. 10)
 1

 Tato publika, 

jak dále Nip tvrdí, do produkce zpráv nijak nezasahují. Celý proces vzniku zprávy (idea, 

rešerše, sepsání, korektura, vydání) náleží jen profesionálním novinářům, kteří si tím 

tříbí své profesní dovednosti a hodnoty, přičemž příjemci mají možnost toliko 

poskytovat zpětnou vazbu. Většina pokusů definovat tradiční žurnalistiku pracuje 

s termínem „profesionalita“ (příp. „profese“), který není v tomto kontextu úplně 

nejspolehlivější. Je-li žurnalistika vůbec profesí, je totiž dlouhodobě nezodpovězená 

otázka, jejíž složitost vychází z nejednotnosti podmínek umožňující výkon této činnosti 

i z rozmanitosti praxe (více viz kapitola 1.3 Proměna úlohy novináře). Digitální média 

                                                 
1
 „In traditional journalism, professional journalists are the gate-keepers who filter through the 

happenings of the world, select the significant events, and report them for their audience.“ (Nip, 2006, s. 

10) 
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tento spor ještě posílila, když zjednodušila přístup k informacím (často i globálního 

významu) a sebrala tak tradičním médiím jejich dosavadní zpravodajský monopol a 

poskytla běžným uživatelům médií nástroje, jak zasáhnout do informačního toku 

vlastním obsahem. Platí-li ale, že „média vznikla pro příjemce“, s odchodem těchto 

publik (k novým, vlastním obsahům), zmizí i média samotná (Deuze, 2007, s. 156). 

 

 

1.1 Proměna formy komunikace 

Proměna komunikačního rámce je způsobena kulturou uživatelské a 

technologické konvergence. Roger Fidler v tomto směru tvrdí, že se v současné době 

nacházíme v období probíhající digitální mediamorfózy
2
 (Moravec, 2016, s. 33). Tuto 

změnu vyvolal od 80. let 20. století prudce (podle Moorova zákona)
3
 postupující vývoj 

nových technologií založených na využití digitálních mikroprocesorů a s ním spojená 

společenská poptávka po novém přístupu ke stávajícím službám (Pavlíček, 2010, s. 61). 

  

Prvním zásadním průvodním rysem digitální mediamorfózy je masové 

fungování běžných konzumentů na internetu a s tím spojené opuštění tradičních kanálů 

komunikace. Zatímco v roce 2000 čítal odhadovaný počet uživatelů internetu na světě 

zhruba 413 milionů jedinců, podle odhadovaných dat za rok 2016 tento počet překonal 

hranic tří miliard
4
 a rychle se blíží k překročení poloviny počtu světové populace.

5
 

Vznikl tak prostor, kde konzumenti mají možnost utvářet obsah konkrétního média 

(Jenkins In: Lister et al., 2009, s. 222). Druhým významným faktorem je přechod k tzv. 

chytrým telefonům. Okolo roku 2008 vlastnilo smartphone bezmála dvacet milionů lidí, 

na konci roku 2013 už chytrým telefonem disponovalo 143 milionů osob a v roce 2017 

                                                 
2
 V 90. letech minulého století přišel teoretik médií Roger Fidler s koncepcí mediamorfózy, kterou 

popsal jako „transformaci komunikačních prostředků obvykle způsobenou složitým vzájemným působením 

potřeb, komunikačních a politických tlaků i sociálních a technologických inovací,“ a zároveň představil 

její tři etapy: i) vznik mluveného mateřského jazyka, ii) vznik písemné podoby jazyka a iii) vznik 

digitálního jazyka (Fidler, 1997, cit. dle Moravec, 2016, s. 33). 
3
 Gordon Moore, spoluzakladatel firmy Intel, předložil v roce 1965 myšlenku o exponenciálním růstu 

výpočetního výkonu nových procesorů, že „při zachování ceny se každoročně složitost součástek 

zdvojnásobí.“ Rychlost růstu se časem zpomalila, dnes je tento cyklus cca osmnáctiměsíční. I přesto je 

zákon všeobecně uznáván jako přesný odhad technologického a ekonomického vývoje a jeho stabilita je 

odhadována minimálně do roku 2030 (Pavlíček, 2010: s. 15). 
4
 Podle automatické kalkulačky InterentLiveStats.com překročil na jaře 2017 počet uživatelů internetu 

3,6 miliardy lidí s rychlostí růstu cca 10 uživatelů za sekundu (InternetLiveStats.com, [2017]). 
5
 Podle údajů z března 2017 se odhadovaný počet lidí na planetě Zemi pohybuje mezi 7,38 a 7,49 

miliardy (U. S. Census Bureau, [2017]; Worldometers.info, [2017]). 
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odhad tohoto čísla přesáhl dvě miliardy uživatelů, podle předpovědí portálu Statista.com 

bude tedy brzy více než polovina všech vlastníků mobilních telefonů používat 

smartphone – 2,71 miliardy z celkových 5,07 miliard (Statista, [2016]). 

 

Jeden z aspektů technologické konvergence – spojení mobilního telefonu 

s digitálním fotoaparátem a zařízením pro mobilní on-line komunikaci přineslo možnost 

bezprostřední komunikace 24/7, absolutního kontaktu a neomezeného přístupu 

k bezprecedentnímu množství multimediálních obsahů (Pavlíček, 2010, s. 61). Zmíněné 

technologické inovace vyvolaly tlak na producenty těchto obsahů ohledně přizpůsobení 

jejich produkce novým možnostem a potřebám publik operujících na komplexnějších 

zařízeních, vedoucí tím pádem ke konvergenci obsahové. Navíc všechny výše uvedené 

změny dané do rukou běžnému člověku jej motivují k bližší spolupráci s profesionály 

z různých oborů, čímž podporují to, co Jenkins nazývá „participativní kulturou“ 

(Moravec, 2016, s. 100), na niž navazuje Brunsův model produžívání, a co lze označit 

za součást konvergence uživatelské. Nové technologie odstranily bariéry mezi 

konzumací informace a její produkcí.  

 

Historik a teoretik médií Mark Poster v publikaci The Second Media Age 

popisuje změnu paradigmatu vzájemného vztahu mezi tvůrci a příjemci mediálních 

obsahů – teorii „prvního a druhého mediálního věku“. První věk, který podle něj vrcholí 

nástupem televize, se vyznačuje jednosměrným tokem masové komunikace. Nejrůznější 

druhy mediálních obsahů jsou produkovány relativně malou skupinou organizovaných a 

komplexních komunikátorů-profesionálů pro masové publikum recipientů. Druhý věk je 

pak podle Postera typický stíráním rozlišení těchto rolí, producent již není gatekeeperem 

s plnou kontrolou nad tvorbou a šířením mediálních sdělení a konzument má mnohem 

více než dříve možnost zasáhnout do procesu vzniku a publikování těchto obsahů a celý 

tento transformační proces se začíná s příchodem digitálních médií (ibid., s. 71). 

 

Například McQuail k tématu uvádí, že v oblasti ne zcela zřetelně vymezených 

nových (digitálních) médií „komunikace neproudí převážně vertikálním nebo 

centralizovaným způsobem 'seshora' nebo 'ze středu' společnosti.“ (2009, s. 153) Tato 

proměna v rozdělení rolí a demonopolizaci autorství se často ilustruje na rozdílech mezi 

komunikačními metodami one-to-many (také jednosměrná, lineární nebo alokuční 

komunikace) a many-to-many (také všeobecná nebo distribuční komunikace).  
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Metoda one-to-many bývá zmiňována v diskurzu politické komunikace. Faktem 

je, že vzhledem ke své povaze bylo její využití často organizováno a podléhalo 

hierarchickému rozdělení společnosti. Podobně se do procesu zapojila i tištěná a později 

vysílací média, která vždy byla a do velké míry i dnes zůstávají v rukou skupiny 

profesionálů sdružujících se v organizacích s vertikální hierarchií a top-down formou 

rozhodování. Vlivem technologického vývoje a zrychlení informačního toku získávají 

do té doby na gatekeeperech závislí příjemci možnost samostatně vyhledávat, třídit a 

zveřejňovat informace vlastní cestou a k vlastním publikům – many-to-many (Šilar, 

2015, s. 6). Čermák podobnou optikou přirovnává dřívější (tradiční) podobu 

žurnalistiky k přednášce (one-to-many), která se prostřednictvím technologické 

konvergence proměnila v hromadnou konverzaci (Osvaldová et al., 2011, s. 114). Je 

patrné, že jde ve své podstatě o rozdíl mezi první generací webu, který byl určen jen pro 

pasivní přijímání obsahů (čtení) a Webem 2.0, nabízejícím uživateli dynamický obsah, 

možnost interakce a zpětné vazby, participovat na materiálech ostatních a vytvářet 

vlastní příspěvky (Macková In: Chytilek, Eibl a Matušková, 2012, s. 308-309). 

Nezřídka se v odborných textech setkáme i s modelem komunikace one-to-one, tedy 

standardní interpersonální komunikací, ke které ani nemusí být žádná technologie 

potřeba. Spadají sem ale i zprostředkované dialogy vyžadující komunikační médium – 

elektronická pošta, SMS, chatování. Oba řekněme tradiční modely komunikace jsou ale 

v současnosti stále více nahrazovány metodou many-to-many, kterou on-line média 

výrazně usnadňují (Lister et al., 2003, s. 272). 

 

 

OBRÁZEK 1.1: Modely komunikace (Macková In: Chytilek, Eibl a Matušková, 2012, s. 310) 
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Antonín Pavlíček s využitím prací Fabuše a Crobieho předkládá dokonce čtvrtý 

model komunikace – many-to-one, kam řadíme různé způsoby zpětné vazby, dále tzv. 

tagování (ověšení příspěvku klíčovými slovy usnadňujícími vyhledávání), ankety, 

hlasování, řazení a vyhledávání. „Tento způsob komunikace je využitelný pro agregaci 

velkého počtu názorů na konkrétní jedno komunikační téma. […] I tady, v duchu 

Corbieho, se bez využití technologie neobejdeme a je to tedy komunikační model 

obdobný many-to-many.“ (Pavlíček, 2010, s. 8). 

 

 

1.2 Proměny a podoby žurnalistiky 

K proměně žurnalistiky dochází z mnoha příčin. Uváděna je např. optimalizace 

výzkumu mediálního publika, trend adaptace obsahu konkrétnímu uživateli nebo nové 

přístupy k formě zpráv (Deuze, 2007, s. 157). Nejen vlivem probíhající digitální 

mediamorfózy je tedy současná žurnalistika v obtížné situaci, jak uchovat svou tradici, 

či dokonce podstatu. Překážky, které jsou před ni kladeny, vedly ke vzniku nových, 

v některých případech revolučních přístupů k vnímání toku informací. Jejich dělení je 

závislé na užité optice nebo terminologii, často se uvádí mj. žurnalistika konvergenční, 

kolaborativní, komunitní, síťovou, místní, otevřenou, open-source, připomínkovou, 

hyper-lokální, hyper-adaptivní, rozloženou nebo „backpack“ žurnalistika (Jakubowicz, 

2013, s. 63 a 201). V této části jsou po představení konkrétních profesních výzev 

uvedeny typy alternativní žurnalistiky zásadní pro tuto práci – interaktivní, občanská a 

veřejná a zejména pak žurnalistika participativní. 

 

 

1.2.1 Výzvy tradiční žurnalistice 

 

„Kdyby kabelové a satelitní vysílání, kdyby internet existoval první, noviny tak,  

jak je známe, by pravděpodobně nikdy nevznikly.“ Warren Buffett
6 

 

                                                 
6
 „Simply put, if cable and satellite broadcasting, as well as the Internet, had come along first, 

newspapers as we know them probably would never have existed.“ (Morton, ©2007) 



   

 

9 

 

 

 

 

 

Chris Peters a Marcel Broersma přirovnávají výzvy postavené před žurnalistiku 

ke změnám klimatu a snaží se tak poukázat na naléhavost probíhající proměny světa 

médií: „Pokud nepromyslíme znovu koncepty jako důvěra, účast a zapojení, pokud 

nepochopíme, že se žurnalistika musí změnit v závislosti na našem vztahu k informacím, 

budeme neustále čelit neváženému povolání, odcizení od veřejnosti, které sami tvrdíme, 

že sloužíme, a naše relevance bude stále na ústupu.” (Peters a Broersma, 2013, s. 3.) 

Naprostá většina problémů, před kterými dnešní žurnalistika stojí a které jsou zmíněny 

níže, vychází nebo alespoň souvisí s digitální mediamorfózou ve spojení s obecnou 

koncepcí médií a jejich vydavatelskou re-orientací na ekonomický zisk. Jen poměrně 

malé množství tradičních médií dokázalo možností internetu okamžitě využít 

k vlastnímu prospěchu. A ačkoliv mají dnes mnohé redakce daleko větší publikum než 

dříve, jen málokterá dokáže tuto skutečnost efektivně zpeněžit (Price, 2015, s. 3). Mezi 

základní problémy současného světa médií patří: 

a) pokles příjmů – často se v této souvislostí hovoří jen o boji mezi on-line 

žurnalistikou a tištěnými médii, stranou zůstává televize a rozhlas. S později 

vzniknuvšími streamovacími on-line portály a službami on-demand se ale otřásl i svět 

audiovizuálních médií. Většina společností na tento trend zareagovala osekáním 

finančních nákladů na nejzazší minimum (Motal, 2012, s. 1č1). Nevyřešeným tématem 

je také zpoplatnění on-line obsahu. Pokud jde o příjmy z inzerce, mezi lety 1950 a 2000 

zaznamenal mediální trh 300% nárůst investic do reklamy na stránkách novin či ve 

vysílacím čase, s nástupem internetu se ale tento trend výrazně propadl, a to ve všech 

zmíněných oblastech trhu. Zatím neexistuje spolehlivý model, jak zhodnotit on-line 

obsah, jehož návštěvnost na úkor čtenosti tisku stále roste (Dočekal, ©2014). Za úspěch 

se považuje návratnost 15 % obsahu, 20 % jsou pak výjimečné cifry (Price, 2015, s. 3). 

b) změna rytmu práce – s nástupem on-line žurnalistiky a jejího hlubšího 

pronikání do fungování tradičních redakcí se kompletně změnil princip novinářské 

praxe. Namísto běžné periodické (většinou večerní) uzávěrky s sebou přinesl internet 

tzv. uzávěrku okamžitou (rolling deadline), kdy se média snaží vyhovět čtenáři, který na 

webu hladoví po stále nových a aktuálních informacích. Redakce v takových případech 

vydá okamžitou strohou zprávu, kterou následně obohacuje o další upřesňující 

informace (Stovall, 204, s. 41). S tím souvisí přístup, který je označován „online first“ 

(„nejprve on-line“). Při této strategii je rychlost zpracování informací upřednostňována 

před ověřováním obsahů za účelem dosažení maximální možné exkluzivity. Tento jev 

pochopitelně vede k degradaci novinářské produkce co do hodnotnosti obsahu, ale i 
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z hlediska formy, možným faktickým nedostatkům zprávy a tím posílení negativního 

obrazu médií v očích čtenářů (McBride a Rosenstiel, 2013, s. 111).  

c) tlak na multifunkčnost novinářů – za účelem zrychlení práce a zároveň jako 

důsledek šetrnější monetární politiky redakcí se vyvinul nový typ novináře, který je 

v zahraniční literatuře označován jako multi-skilled journalist. Jeho charakteristikou je 

multižánrová produkce k jednomu tématu. Kromě zprávy z místa události sám ještě 

pořídí reportážní fotografie a k tomu video pro přesnější informování, případně lze výše 

uvedené ještě doplnit o zvukové nahrávky pro podcasty (Čuřík et al., 2012, s. 11). 

d) demokratizace žurnalistiky – demonopolizace odvětví přináší uživatelům 

zvýšenou možnost zapojovat se do tvorby mediálního obsahu, čímž narušuje zavedené 

mediální systémy a ekonomickou stabilitu médií. Tím, že otevírá nové příležitosti pro 

její dřívější konzumenty a možné budoucí autory, dochází ke změně paradigmatu. Tento 

jev se vždy výrazně projeví a prohloubí v souvislosti s nečekanými událostmi, často 

katastrofického charakteru. Silný je tento fenomén v okamžiku využití nových médií 2.0 

v rámci aktivní občanské participaci na věcech veřejných (Allan, 2013, s. 94). 

e) úpadek prestiže profese – klesající kvalitativní tendence mediální produkce, 

obecná nespokojenost veřejnosti s fungováním profesionální žurnalistiky a stále 

otevřenější svět žurnalistiky vede k posilování nedůvěry v tradiční média a tendence o 

restart současného stavu hledáním alternativních cest a demokratizaci žurnalistiky 

(Pavlik, 2008, s. 72-73). Běžně se novináři v žebříčcích profesní prestiže neumisťují na 

předních příčkách – podle výzkumu agentury CVVM z února 2017 obsadili spolu 

s kněžími 23. místo z osmadvaceti.
7
 

 

Pavlik jako často opomíjené téma uvádí fragmentaci publik a neschopnost 

dnešních médií se tomuto trendu efektivně přizpůsobit (2008, s. 6). Ovšem s možnou 

nastupující zlatou érou UGC souvisí i téma mnohem komplexnější. Často je možné 

setkat se s tvrzením, že žurnalistika (profesionální a kvalitní) je úzce vázána na 

demokratické prostředí a z něho vyplývající společensko-politický kontext. Takové 

myšlenky přináší například James Carey: „Kde není žurnalistika, není demokracie, ale 

zároveň, kde není demokracie, není ani žurnalistika. Žurnalistika a demokracie jsou dvě 

pojmenování pro totéž.“ (2000) Detailně se tématu věnuje i McQuail v knize 

Journalism and Society, kde mj. tvrdí, že vnímání médií jako onoho „hlídacího psa 

                                                 
7
 Lépe si vedli například soustružník, stavební dělník nebo bankovní úředník, horší z pohledu 

veřejnosti je už jen prodavač, sekretářka, poslanec a uklízečka (CVVM, ©2016). 
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demokracie“ už je (i díky prohlédnutí, že objektivita je nedosažitelný stav) překonané a 

nabízí novinářům spíše monitorovací roli (McQuail, 2013, s. 207). Pavlik dokonce na 

základě této proměny označuje média za „gaučového psa“ (lapdog), který už nekouše 

(2008, s. 102). McQuail dále namítá, že „žurnalistika je nakloněna demokracii, neboť to 

vyplývá z její historické oddanosti pravdě, svobodě a rovnosti, systémy a struktury však 

mohou otupit a odvrátit její profesionální a etické cíle.“ (2013, s. 207) Zlomovou 

myšlenku představuje McChesney, když předkládá svůj paradox profesionální 

žurnalistiky: „[…] aby žurnalistika zůstala demokratická, aby nadále existovala, musí 

se stát… neprofesionální.“ (2009, 19-20)
8
 

 

 

1.2.2 Proměna role uživatele mediálních obsahů 

Jay Rosen přístup aktivních publik shrnul v textu People Formerly Known as the 

Audience, kde navazuje na Dana Gillmora.
9
 „Lidé dříve známí jako publikum si přejí 

informovat média o své existenci […] Lidé dříve známí jako publikum jsou prostě 

'veřejnost' – jen skutečnější, opravdovější, schopnější a méně předvídatelná. Měli byste 

to vítat. Ale bez ohledu na to chceme, abyste věděli, že jsme tady.“ (Rosen, 2006) Do 

nedávna hegemonní média tak získávají v podobě svého dřívějšího blízkého spojence 

nového konkurenta – uživatele (Fuchshuber, 2007, s. 3). 

 

Touto proměnou se zabýval už spisovatel a futurolog Alvin Toffler, který 

v knize The Third Wave: The Rise of Prosumer (1980) dělí lidské dějiny na tři etapy 

ohraničené výraznými hospodářsko-společenskými změnami. Tou první „vlnou“ byla 

tisíciletí trvající neolitická zemědělská revoluce, dalším zlomem byla revoluce 

průmyslová, jejíž růst už se vměstnal do tří desetiletí. Třetí a v současné době 

probíhající je post-industriální období informačního věku, jejž charakterizuje rychlost a 

„posun od masově industriální produkce zboží k modelu výroby na zakázku neboli 

k propojení konzumentského módu jednání s módem producentským. Kvůli lepšímu 

                                                 
8
 „Žurnalistika, která by měla alespoň nějaký smysluplný význam, nemůže přežít bez životaschopné 

demokracie. Z toho vyplývá, že žurnalistika musí začít být směle a jednoznačně kritickou 

k antidemokratickému statu quo, musí opět přijmout své staré rčení, že 'znepokojuje klidné a uklidňuje 

znepokojené'. Stručně řečeno, logika věci napovídá, že aby žurnalistika zůstala demokratická, aby nadále 

existovala, musí se stát… neprofesionální.“ (McChesney, 2009, 19-20) 
9
 GILLMOR, Dan. We the media: grassroots journalism by the people, for the people. Sebastopol: 

O'Reilly Press, 2004. 299 s. ISBN 978-0596102272. 
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uchopení splývajících rolí výrobců a spotřebitelů zavádí Toffler na přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let minulého století nový pojem prozument, složený ze slov 

producent a konzument.“ (Moravec, 2016, s. 71) Toffler tak jako první pojmenoval 

fungování určité části společnosti, kterou už před ním popisovali například Marshall 

McLuhan a Barrington Nevitt v knize Take Today (1972), kde autoři představili 

myšlenku, že se konzument brzy stane důležitou součástí produkčního procesu. Toffler 

se touto ideou zabýval už v knize Future Shock (1970) a do aktivního diskurzu ji v roce 

1995 vrátila publikace Dona Tapscotta The Digital Economy. Prozument je „konzument, 

který je zároveň výrobcem (producentem) nebo alespoň svou spoluprací produkci 

výrazně ovlivňuje.“ (Pavlíček, 2007, s. 84) Sám Toffler v jiné své publikaci Powershift 

blíže uvádí, že „producent a konzument, odloučeni od sebe průmyslovou revolucí, se 

opět setkávají v koloběhu vytváření bohatství, kde zákazník přispívá nejen penězi, nýbrž 

i informacemi o trhu podstatnými pro proces produkce. Prodávající a dodavatel sdílejí 

data, informace a znalosti.“ (1990, s. 239)
10

 McQuail cituje Deuzeho, který v roce 2007 

mluví o novém typu publika (prosumers), jemuž dostupná záznamová zařízení a internet 

umožnila masově se podílet na produkci zpravodajského obsahu vlastní nabídkou videí, 

názorů, interních informací atd. (2013, s. 181). Mluvíme tedy o koncepci aktivního 

publika: „Člen mediálního publika na sebe bere některé funkce editora a autora.“ 

(Jirák a Köpplová, 2015: s. 203) Těmto popsaným fenoménům se brzy přizpůsobil i 

spotřebitelský trh, který začal produkovat technologie uzpůsobené tomuto stylu užívání 

(Lister et al., 2003: s. 34). 

 

Axel Bruns zpracoval Tofflerovu myšlenku prosumption dále do konceptu 

produsage (česky produžívání, nebo produživatelství), kterou popisuje jako 

uživatelskou „spolupráci a kontinuální tvorbu a rozšiřování existujícího obsahu.“ 

(Bruns, 2010: s. 9)
11

 Ačkoliv by se mohlo zdát, že se oba termíny prosumer a produser 

překrývají (částečně i proto, že i původní termín prosumer uniká pevnějším definicím)
12

, 

Bruns mezi nimi dělá jasný rozdíl. Prosumer v jeho chápání poskytuje zpětnou vazbu 

                                                                                                                                               
 
10

 „Producer and consumer, divorced by the industrial revolution, are reunited in the cycle of wealth 

creation, with the customer contributing not just the money but market and design information vital for 

the production process. Buyer and supplier share data, information, and knowledge. Someday, customers 

may also push buttons that activate remote production processes. Consumer and producer fuse into a 

'prosumer'.“ (Toffler, 1990, s. 239) 
11

 „The collaborative and continuous building and extending of existing content.“ (Bruns, 2010, s. 9) 
12

 „To begin with, the term 'prosumer' has never been satisfactorily defined, and is now regularly used 

to mean whatever a particular speaker wants it to mean.“ (Bruns, [2009]) 
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tvůrcům mediální produkce za účelem zdokonalení procesu přizpůsobení těchto obsahů 

potřebám příjemců, věnuje se především konzumaci mediálních sdělení a neklade si za 

cíl stát se producentem v pravém slova smyslu, nýbrž jakožto „profesionální“ 

konzument napomáhá komerčním producentům zdokonalovat jejich práci. Produser je 

pak produktivním uživatelem, aktivně využívá možnosti vytvářet vlastní obsah, čímž 

práci komerčních producentů nahrazuje, v jiných případech s nimi může při tvorbě 

obsahů rovnocenně spolupracovat (Bruns, 2009). 

 

Kromě této terminologie nabízí Jakubowicz detailnější pětistupňové dělení na 

základě aktivity a hloubky spolupráce: i) příjemce – bezmyšlenkovitě přijímá 

mediálních obsahy; ii) aktivní příjemce – sám si vybírá obsahy podle vlastních 

preferencí
13

; iii) uživatel – vyhledává a vybírá si optimální platformy, poskytuje zpětnou 

vazbu, diskutuje; iv) účastník/spolutvůrce – participuje na tvorbě obsahu poskytnutím 

vlastního UGC; v) partner – nositel oficiální funkce, která mu dává možnost a právo 

spolurozhodovat o podobě mediální produkce (divácké programové rady atp.) a vi) 

organizátor, tvůrce a/nebo správce (2013, s. 151-152). 

 

Pokud jde o aktivitu mediálních přispěvatelů, „musíme si uvědomit, že ne 

všichni, kteří jsou on-line, participují.“ (Macková In: Chytilek, Eibl a Matušková, 2012, 

s. 311) Dokonce naprostá většina těch, kdo surfují po síti, je neaktivní. Obecně se uvádí 

poměr 90:9:1, kdy jen 10 % nějakým způsobem přispívá k obsahu na internetu. Z toho 9 

% jsou občasní participanti, jejichž momentální motivace často nebývá zřejmá, a jen 

pouhé 1 % jsou v pravém smyslu produsers – pravidelní, motivovaní a 

poloprofesionální přispěvatelé (ibid.). Jiný poměr uvádí analytická firma Experian 

Hitwise, podle které bez jakékoliv reakce ve stylu tradiční jednostranné komunikace 

vstřebává on-line informace 80 % návštěvníků, pro alespoň minimální reakci se 

rozhodne 19 % a zbylé 1 % obohacuje ostatní o vlastní UGC. Další šetření prováděné 

jen na Twitteru zjistilo, že celých 90 % všech tweetů bylo dílem pouhých 10 % 

uživatelů (Jakubowicz, 2013, s. 154-155). A na závěr podobný výzkum autorství 

encyklopedického portálu Wikipedie, který zmiňuje i Lister (2009, s. 206-207), 

provedené jeho spoluzakladatelem Jimmym Walesem: „Ukázalo se, že přes 50 % všech 

úprav má na svědomí pouhých 0,7 % (524) uživatelů, navíc nejaktivnější dvě procenta 

                                                 
13

 Jakubowicz v této souvislosti varuje před jevem „effect chamber reverberator“ („přesvědčování 

přesvědčených“) často v rámci sociálních skupin (2013, s. 151). 
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(1400 uživatelů) vytvořila 73,4 % všech úprav.“ (Swartz, 2006)
14

 Wales v této 

souvislosti také zmiňuje Paretovo pravidlo.
15

 Ačkoliv se tyto cifry mezivýzkumově liší, 

ze srovnání je patrný jistý vzorec v chování uživatelů interaktivních webů a utváří se tak 

kritický diskurs, který zastává například José van Dijck.
16

 Tito kritici tvrdí, že 

produživatelé jsou vlastně malá skupina hyperaktivních a hyperloajálních příjemců, 

kteří jsou díky síťovým médiím jen výrazněji slyšet, ale byli by aktivní i v analogovém 

světě (Svetlík, 2010, s. 39). 

 

Zároveň ale takovýto přístup přináší celou řadu kontroverzních jevů, které 

vycházeí z nabyté volnosti tvorby a publikace, provázených mnohdy negativními 

dopady na jedince nebo veřejnost. Například dynamické bujení obsahů mění paradigma 

tvůrčí činnosti podpořené relativně nízkými limity pro umělecké vyjádření. „Jde o 

pozdně moderní variaci lidové zábavy, jež nás vrací před éru písma a tisku.“ (Moravec, 

2016, s. 167) Zbiejczuk nebo Christensen k tomu podotýkají, že nástup kultury 

blogování, komunitních portálů a komunikačního modelu many-to-many je pouze 

zřetelnějším symptomem masového rozšíření osobních počítačů se zjednodušeným 

rozhraním přístupným i laické veřejnosti. Problémem se tak stane ne složitost 

distribuce, kterou téměř kompletně odstranil internet, ale naopak ztráta přehledu a 

orientace, která povede k vytváření filtrů pro usnadnění vyhledávání v nekonečném toku 

obsahu (Pavlíček, 2010, s. 95). 

 

 

1.2.3 Nové typy žurnalistiky 

 Vlivem výše uvedených faktorů vznikají na mediální scéně alternativní 

žurnalistické žánry. Tato práce zkoumá konkrétní projev participativní žurnalistiky, jejíž 

hranice je ale nutné z profesního hlediska vymezit a definovat dílčí prvky, kterými se 

odlišuje od jí blízkých žánrů – žurnalistiky interaktivní, občanské a veřejné. 

 

                                                 
14

 “I expected to find something like an 80-20 rule: 80% of the work being done by 20% of the users, 

just because that seems to come up a lot. But it’s actually much, much tighter than that: it turns out over 

50% of all the edits are done by just .7% of the users … 524 people. … And in fact the most active 2%, 

which is 1400 people, have done 73.4% of all the edits.” (Swartz, 2006) 
15

 Podle Paretova pravidla (též Paretův princip nebo „Pravidlo 80/20“) je 80 % důsledků (v tomto 

případě článků, stránek) pramení z 20 % příčin (uživatelů, autorů). 
16

 VAN DIJCK, José. Users like you? Theorizing agency in user-generated content. Media, Culture & 
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Pokud jde o žurnalistiku interaktivní, je nutné nejprve vysvětlit pojem 

interaktivita. Tou rozumíme nelineární oboustrannou aktivitu mezi zařízením a 

uživatelem či možnost takové činnosti, vyplývající z potřeb tohoto uživatele 

(Zimmerman, [2010]). Před érou internetu takovou roli v médiích plnily tehdy 

inovativní hypertextové kanály jako teletext nebo jeho vylepšená podoba videotext 

(Čermák In: Osvaldová et al., 2011, s. 106-107). Podle Jakubowicze má interaktivní 

žurnalistika dva rozměry. „Prvním je obsahová interaktivita: příjemce má svobodnou 

vůli výběru z celé nabídky žurnalistických obsahů, které jej zajímají. Druhým je 

interpersonální interaktivita, jež umožňuje dialog mezi novinářem a příjemcem, pokud 

na obou stranách existuje zájem navázat kontakt.“ (Jakubowicz, 2013, s. 188) Deborah 

Chung rozlišuje dokonce čtyři různé druhy interaktivity.
17

 Základem a podmínkou 

interaktivní žurnalistiky je technologický rozvoj a schopnost a vůle institucí tento 

pokrok efektivně využít. James Stovall však tvrdí, že zatím žádný zpravodajský web 

nevyužívá všechny možnosti, které jsou mu nabízeny (Stovall, 2004, s. 15). 

 

V případě, „kdy 'amatéři' sami sbírají informace, redigují je a publikují bez 

účasti profesionálních novinářů“ a přijímají tak veškerou aktivitu zpravodajského 

procesu bez sebemenšího zapojení profesionálních novinářů, hovoříme o žurnalistice 

občanské (Jakubowicz, 2013, s. 188). Jedním z hlavních kritérií pro rozlišení občanské 

žurnalistiky (citizen journalism) od ostatních je otázka odpovědnosti za uveřejněný 

obsah. Ačkoliv za něj ručí sami publikující amatéři, tedy lidé bez profesionálního 

žurnalistického výcviku, jde v konkrétních případech o úspěšné a respektované projekty 

(OhmyNews, Indymedia a Wikinews). Jejich reálný vliv sice nedosahuje úrovně 

tradičních médií, není však zanedbatelný (Paulsen a Ugille, 2008, s. 25). Občanská 

žurnalistika je tou nejotevřenější formou novinařiny, což může vést k nesnázím ve snaze 

definovat, co její kritéria splňuje, a co už svou podstatou žurnalistika ani není. Obecně 

lze pod kategorii občanské žurnalistiky zařadit zejména blog jako veřejnou platformu 

pro uveřejňování vlastních obsahů. Jakubowicz rozlišuje celou řadu blogů, z nichž snad 

jen profesionální, zaměřené na politicko-společenská témata nebo blogy přímo 

                                                                                                                                               
Society. 2009, roč. XXI, č. 1, s. 41-58. 

17
 Podle Debory Chung existuje i) mediální interaktivita: příjemce si vybírá, jaký obsah a jakým 

kanálem chce vnímat; ii) interaktivita medium-čtenář: přizpůsobení obsahu konkrétnímu čtenáři na 

základě jeho dřívějšího působení a výběru; iii) interaktivita čtenář-medium: recipientova vlastní činnost – 

publikování svých materiálů na dotyčné platformě a okamžitá zpětná vazba telefonicky, e-mailem nebo 

skrze interní komunikační systémy; iv) interaktivita čtenář-čtenář: on-line mezilidská komunikace, chaty, 

message boardy, diskuze (Lukšová, 2012, s. 7-8). 
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novinářského typu splňují uvedenou McQuailovu definici žurnalistiky (Jakubowicz, 

2013, s. 195-199). U tohoto obtížně vymezitelného tématu se v případě postulování 

jasných definic mohou na tenkém ledě ocitnout i legislativní normy, ve kterých se často 

objevuje podmínka „redakční přípravy“, čímž konkrétně blogy obecně z množiny 

žurnalistiky přímo vylučují (ibid., s. 72). Dalším z významných atributů občanské 

žurnalistiky je její schopnost optimálního geografického pokrytí a důraz na regionální 

zpravodajství, kdy hovoříme o naplněném fenoménu lokální žurnalistiky, k jejíž tvorbě 

má ta občanská ideální predispozice (Glasser, 1999, s. 178). 

 

Veřejná žurnalistika (public nebo též civic journalism), někdy označována také 

jako „žurnalistika v zájmu veřejnosti“, se v zásadě od tradiční žurnalistiky nijak výrazně 

neliší. Je to ještě „stále profesionální žurnalistika, která nicméně angažuje ostatní lidi 

do role jak účastníků tvorby materiálů, tak i zdroje informací a orientuje se především 

na zpracování problémů, jež společnost považuje za důležité a přistupuje k nim 

z pohledu zájmů obyčejných lidí.“ (Jakubowicz, 2013, s. 187-188) Jak doplňuje 

Theodore Glasser, žurnalistika v zájmu veřejnosti je o stupeň výše (ve smyslu 

otevřenosti) než žurnalistika tradiční, ale ještě zdaleka nedosahuje volnosti žurnalistiky 

občanské (Glasser, 1999, s. 177).  Uživatelé médií nejsou totiž v tomto případě sami 

autory mediálního obsahu, ale nanejvýš jeho aktivními účastníky, kteří svou činností 

kontinuálně proměňují práci novinářů-gatekeeperů (Nip, 2006, s. 216). Přes to všechno 

ale není možné tvrdit, že by veřejná žurnalistika byla liberálnější, jelikož jejím 

primárním cílem je eliminace negativních jevů, které se ve volném mediálním trhu 

objevují. Účelem tohoto progresivního přístupu je zkvalitnění mediálního výstupu i 

fungování redakcí jako takových (v otázce společenské odpovědnosti) a následně pak 

posílení důvěry veřejnosti v konkrétní organizace i mediální systém jako celek. V tomto 

procesu demokratizace médií je klíčovým prvkem kritika a pochybnosti ze strany 

veřejnosti, které jsou často zapříčiněny ekonomickými tlaky na dané médium. 

 

 

1.2.3.1 Participativní žurnalistika 

Participativní (někdy též nazývána participatorní) žurnalistika je z našeho 

pohledu vzhledem k analytické části této práce zkoumající využití UGC v deníku Metro 

klíčový termín, a proto je mu věnován výjimečný prostor. Jakubowicz popisuje 
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participativní žurnalistiku jako širší kolektivní a aktivní spolupráci, kdy „tradiční 

žurnalisté nebo mediální organizace dávají jednotlivcům možnost zasílat vlastní 

materiály nebo vyjadřovat svůj názor – ale pouze v rámci systému, který vytvořili a 

dozorují profesionální novináři.“ (Jakubowicz, 2013, s. 188) Tento typ je tedy velmi 

blízký veřejné žurnalistice, liší se však v charakteru UGC a v přístupu médií ke 

zpracování tohoto obsahu. 

 

Někteří autoři považují participativní žurnalistiku za kompromis mezi 

žurnalistikou tradiční a občanskou a předkládají tuto „fúzi“ jako možné řešení sporu 

těchto dvou (v tomto ohledu radikálních) přístupů, u kterých se v budoucnu očekává 

souboj o vliv (Paulsen a Ugille, 2008, s. 25). I zde však platí, že zapojení jednotlivce do 

sběru, výběru a produkce zpráv je minimální, případně není prezentována na stejné 

úrovni jako u pravidelných a profesionálních autorů-novinářů (Örnebring, 2008, s. 9). 

Důležitým faktorem je ověřování tohoto příjemcem poskytnutého materiálu už v rámci 

běžné redakční práce jako u kterékoliv jiné informace. Obecně totiž platí, že 

zodpovědnost za kvalitu uveřejněné zprávy vycházející z UGC nese redakce, a ne sám 

autor. Tuto skutečnost však jednotlivé redakce často upravují vlastními regulemi. 

 

Velkou otázkou však také často zůstává, kdo tito uživatelé jsou a zároveň s tím, 

jaká je jejich motivace k participování na mediálním obsahu. Podle analýzy z roku 2011 

provedené Holtem a Karlssonem byli autory „uživatelem“ generovaného obsahu z velké 

části novináři, známé osobnosti, mluvčí různých organizací a pracovníci z oblasti PR a 

„obyčejní lidé“ byli v konečném srovnání v menšině (Jakubowicz, 2013, s. 215). 

 

1.3  Proměna úlohy novináře 

S proměnou žurnalistiky souvisí i redefinice pojmu profesionálního novináře, 

která je o to obtížnější, že už dosud šlo o neukotvené téma. Nejdůležitější v této diskusi 

je apriorní stanovisko, že „ve skutečnosti neexistuje žádný pevný koncept toho, co 

přesně se považuje za profesi, který bychom mohli použít pro srovnání jako standard.“ 

(McQuail, 2013, s. 79) A u žurnalistiky je tato „tekutost“ obzvlášť patrná i proto, že má 

jen velmi vágní profesní zvyklosti (Jirák a Köpplová, 2015, s. 70). Podle Osvaldové a 

Halady je novinář profesní označení hned se třemi různými významy: i) smluvní člen 
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redakce, ii) externí, ale stále smluvně vázaný spolupracovník, iii) přispěvatel do on-line 

periodik (2010, s. 130). McQuail nabízí pět základních kritérií obecně vlastních 

„profesím“, která ale vzápětí odmítá jako příliš obecná a teoretická a za důležité 

hledisko nazírání považuje komplexitu a specializaci organizované práce. (2013, s. 79-

80) Zároveň ale odmítá definovat novináře na základě mzdy z žurnalistické činnosti 

plynoucí, protože by se tím podle něj vyloučily všechny novinářské mimoinstitucionální 

aktivity a práce neziskových organizací (2009, s. 48-49). 

 

Digitální mediamorfóza vnesla do této diskuze ještě více nejistot. Kromě výše 

popsaných změn stylu práce vycházejících převážně z ekonomického tlaku a vzniků 

alternativních typů žurnalistiky vstupují do kontextu také technologie (hardware i 

software) přímo ovlivňující redakční proces zpracování témat, čímž zásadně posouvají 

roli a činnost novináře. Ten se stále méně zabývá vyhledáváním a sběrem informací a 

častěji pouze filtruje příchozí zprávy (Deuze, 2007, s. 155). Také Pavlik zmiňuje např. 

vynález e-mailu coby zlom v principu získávání informací a v otázce toho, kdo všechno 

a jak snadno dnes může být jejich zdrojem. Díky elektronické komunikaci se novinařina 

stále více stává statickou kancelářskou činností, což nahrává rozvoji občanské a 

participativní žurnalistiky (2008, s. 72). Žurnalisté kvůli internetu ztratili kontrolu nad 

obsahem a nejsou nadále jeho strážci, jejich úloha nyní spočívá v selekci, hodnocení a 

předkládání vybraných informací v závislosti na cíli daného média (Deuze, 2007, 156). 

Tento posun by do budoucna mohl v tradičních redakcích vést k určité eliminaci 

zpravodajství, které by našlo svůj prostor na serverech on-line médií a sociálních, či 

spíše komunitních sítích. S výraznějším zaměřením na publicistiku by se zase média 

musela vyrovnat s konkurencí projevů občanské žurnalistice – politickými, názorovými 

a poloprofesionálními blogy (Allan, 2006, s. 102). Skeptičtější pohled nabízí McQuail, 

podle kterého je skutečný význam technologií a jejich možný budoucí vliv na mediální 

sféru přeceňován. Podle něj k nevyhnutelným změnám dojde (a dochází), nepřinesou 

však podle něj velké paradigmatické posuny a radikální přehodnocení úlohy médií: 

„Dopady technologie jsou omezené a nevedou nutně novými směry.“ (2009, s. 204) 

  

 

1.3.1  Gatekeeping 

Tato teorie je zde představena ze dvou důvodů. Autor s tímto termínem operuje 

v analytické části práce, a je tedy nezbytné uvést faktické náležitosti. Zároveň, je-li 
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předpověď o nastupující nadvládě participativní žurnalistiky označena jako 

pravděpodobná, lze princip gatekeepingu vnímat jako možnou budoucí dominantní 

náplň novinářské praxe. 

 

Teorii gatekeepingu, tedy vlivu novinářů (zejména editorů) coby strážců 

zveřejněného obsahu a mediální agendy, formuloval v roce 1950 David Mannig White, 

k čemuž využil termínu sociálního psychologa Kurta Lewina, který zkoumal 

rozhodování a typy motivace nakupujících spotřebitelů.
18

 Whiteova empirická studie 

The “Gate Keeper”: A Case Study in the Selection of News, zaměřená na způsob 

zpracovávání „laviny“ agenturních informací, jejich zařazování do výsledné mediální 

produkce a případná institucionální pravidla upravující tuto činnost, prokázala silně 

subjektivní tendence při manipulaci se zpravodajským obsahem a výrazný vliv jedince 

na formování obsahu předkládaného čtenářům, přičemž za hlavní motivaci v tomto 

konkrétním případu označuje White snahu uspokojit očekávání a požadavky čtenářstva. 

„[…] všechny editorovy standardy vkusu se podřizují tomu, aby jeho publikum bylo 

potěšené a spokojené.“ (White, 1950, s. 398) Důležitým faktorem je, že Whiteův 

gatekeeper („Mr. Gates“) je až několikátým „dveřníkem“ v řadě procesů výběru zpráv, 

takováto selekce tedy neprobíhá jen jednou, ale na několika na sebe navazujících 

úrovních (McQuail, 2009: s. 318; Jirák a Köpplová, 2015, s. 170). 

 

Na Whitea následně navázali další, Gertrude Joch Robins například vymezila 

možné typy podle předmětu výzkumu – individuální, institucionální, kybernetická 

studie (1973, s. 551). Richard M Brown dále rozlišuje čtyři etapy gatekeepingu.
19

 

Nejkomplexnější rozpracování nabízí Pamela Shoemaker, která jednak popsala vlivy 

působící na gatekeepera
20

 a zároveň vztáhla tuto teorii na celý proces mediální 

komunikace
21

: „Gatekeeping začíná v momentě, kdy se komunikační pracovník poprvé 

                                                 
18

 LEWIN, Kurt. Forces behind food habits and methods of chase. In: The Problem of Changing Food 

Habits: Report of the Committee on Food Habits 1941-1943. Washington D. C.: National Academy of 

Sciences, 1943, s. 35-65. 
19

 „1) Extrakce, tj. výběr určitých informací z informačního univerza. 2) Koncentrace, tj. redukce 

vybraného materiálu podle požadavků času, nákladů, kapacity komunikačního kanálu a podobně. 3) 

Pročištění, tj. úprava obsahu a informace tak, aby byly vyloučeny elementy z komunikačního záměru 

nežádoucí, redundantní nebo irelevantní. 4) Konečná formulace, která spojuje danou informaci s jinými 

informacemi tak, aby mohla být základem pro další rozhodování.“ (Brown, 1979, s. 578) 
20

 SHOEMAKER, Pamela J. a Stephen D. REESE. Mediating the message:Theories of influences on 

mass media content. Druhé vyd. White Plains: Longman, 1996. s. 287. ISBN 978-020-3930-434. 
21

 SHOEMAKER, Pamela J. A new gatekeeping model. In: BERKOWITZ, Daniel. Social Meanings of 

News: A Text-Reader.  Thousand Oaks: SAGE Publications, 1997. s. 57-62. ISBN 978-076-1900-764. 
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dozví o aktuálním či potenciálním sdělení, a končí v době, kdy je podmnožina těchto 

sdělení přenesena příjemci.“ (cit. dle Trampota, 2009, s. 41) Jane B. Singer popsala, jak 

se v roli gatekeeperů nově ocitají sami uživatelé díky moci sdílet on-line obsah ve svých 

sociálních skupinách (2014). 

 

Právě Whiteovým výzkumem gatekeepingu se práce inspiruje ve dvou 

výzkumných otázkách: Jakého charakteru je UGC obsah zasílaný do deníku? Jakým 

způsobem probíhá následné hodnocení, selekce a výběr z UGC redakcí deníku? 



   

 

21 

 

 

 

 

 

2. User-generated content 

Oproti částečně doplňujícím se a překrývajícím se termínům v předchozí 

kapitole je vymezení pojmu user-generated content (UGC)
22

 do jisté míry čitelnější. Jde 

o veškerý obsah generovaný uživatelem, tedy nikoliv primárním autorem, správcem, 

vlastníkem, nebo zřizovatelem pro dané médium. Právě to, kdo je v takovém případě 

uživatel, je podstatným aspektem tohoto jevu. Zároveň jde o dosti široký pojem 

klenoucí se přes vícero společensko-kulturních oborových oblastí. 

 

Znesnadněním orientace v tématu může být také existence řady ekvivalentů 

užívaných v této souvislosti, jako např. consumer-created content 

(spotřebitelem/konzumentem vytvořený obsah) nebo podobné obměny s využitím 

synonym daných výrazů (audience = publikum) – nejčastěji se tedy setkáváme se 

zkratkami UGC, UCC, CGC a CCC
23

 (Jakubowicz, 2013, s. 153). Jiní autoři v této 

souvislosti hovoří o vlastní tvorbě, příp. osobním publikování nebo sebevyjádření (self-

creating, self-expresion), ale jen výjimečně se setkáme s konkrétním vymezením 

(Koláčková, 2009, s. 13). 

 

Podobně jako u pojmů novinář a žurnalistika je zřetelné vymezení těchto 

termínů nutné z pohledu legislativy „Neexistuje žádná široce uznávaná definice UCC a 

výzkum jeho sociálních, kulturních a ekonomických dopadů je zatím v rané fázi,“ píše se 

ve zprávě OECD Participative web: User-Created Content, která podrobně popisuje 

rapidní růst UGC a jeho vlivu na veřejnou komunikaci a tento obsah chápe jako „i) 

obsah veřejně přístupný prostřednictvím Internetu, ii) který vykazuje 'určitou míru 

vlastní kreativity', a iii) který 'vzniká mimo profesní postupy a praxi'.“ (Wunsch-Vincent 

a Vickery, 2006, s. 4)
24

 

 

                                                 
22

 V této práci je operováno s anglickým překladem tohoto výrazu a jeho zkratkou. Autor této práce je 

využívá z toho důvodů, že i v odborné literatuře dostupné v českých překladech převažuje původní znění 

tohoto pojmu, český ekvivalent „uživatelem generovaný obsah“ je totiž značně neobratný. 
23

 Významy zkratek: user-generated content, user-created content, consumer-generated content (příp. 

community-generated content) a consumer-created content, de facto ale mezi nimi není rozdíl a jde o 

stejný typ obsahu. 
24

 „There is no widely accepted definition of UCC, and measuring its social, cultural and economic 

impacts are in the early stages. In this study UCC is defined as: i) content made publicly available over 

the Internet, ii) which reflects a 'certain amount of creative effort', and iii) which is 'created outside of 

professional routines and practices'.“ (Wunsch-Vincent a Vickery, 2006, s. 4) 
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V zásadě jde u kategorie user-generated content o veškerý materiál 

v nejrůznějších typech médií, který vytvořili jeho uživatelé. Do takto obsáhlého rámce 

se ovšem vejdou příspěvky, které spolu mají jen málo společného. O UGC totiž 

hovoříme v případě blogů všeho druhu, článků v internetových encyklopediích 

(Wikipedie, About.com apod.), recenzí na nejrůznějších hodnoticích, obchodních a 

jiných portálech, inzerátů na aukčních webech a on-line bazarech, ale i pokud jde o 

nekončící diskuzní vlákna na fórech a diskuzních serverech a v neposlední řadě se toto 

označení týká i veškerého obsahu na sociálních sítích – Facebook, Twitter, Instagram, 

Tumblr., LinkedIn, Reddit, Flickr, Myspace aj. (Lister et al., 2009, s. 208; Mádlová, 

2013, s. 27). 

 

Všechny tyto kategorie vznikají a jsou dostupné na internetu. Neznamená to 

sice, že by se téma UGC týkalo výlučně on-line prostředí, v porovnání s „analogovým“ 

světem tradičních médií je ale web v tomto směru bohatší. Pod UGC pochopitelně 

řadíme veškeré typy produkce, ať už jde o text, obrázky, videa, ale i zvukovou stopu, 

nebo dokonce nejrůznější netextové vyjádření názoru, hodnocení nebo obliby určitého 

produktu nebo produkce – palce, hvězdičky, srdíčka, pluska apod. Ačkoliv na webech 

k těmto účelům zřízených (Yelp, Tripadvisor, ČSFD, Amazon aj.) uživatelé nevytvářejí 

vlastní obsah, upravují vzhled stránky na základě vlastních preferencí; stránky se pak i 

dalším uživatelům zobrazují v upravené podobě, což je pro řadu z nich zásadní prvek. 

Na podobném principu – vytváření žebříčků úspěšnosti na základě obliby mezi 

veřejností – funguje i tvorba hudebních hitparád nebo skladba playlistů rozhlasových 

stanic – ať už internetových, či klasických. Webové stránky, které jsou závislé na 

obsahu vytvořeném svými návštěvníky, se v literatuře označují user-generated media, 

případně UGC-weby (Jakubowicz, 2013, s. 153). 

 

Z tohoto popisu je patrné, jak obrovské množství materiálu UGC zaujímá. 

Vzhledem k zaměření této práce, je pozornost věnována jen tomu výseku, který vzniká, 

je zpracováván nebo publikován v rámci žurnalistické produkce zpráv. V této práci se 

zabýváme materiálem, jenž je průnikem množiny UGC s množinou neredakčního 

obsahu. 
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2.1 UGC ve světě žurnalistiky 

User-generated content je de facto specifickým typem crowdsourcingu – v tomto 

případě jde o crowdsourcing informační (Al Sukaini, Zhang a Albazooni, 2015, s. 26). 

Tento proces kolektivního autorství komunity koncových uživatelů výrazně usnadnilo 

dnešní masové rozšíření internetu. Crowdsourcing nabývat mnoha podob, jak uvádí 

autoři zprávy Crowdsourced Geospatial Data: A report on the emerging phenomena of 

crowdsourced and user-generated geospatial data Rice, Paez, Mulhollen a Shore (2012, 

s. 3) a odkazují zejména na práci Jeffa Howea.
25

 

 

Mnozí autoři v případě UGC hovoří o určité „komunitě“ (nejen v případě 

komunitní žurnalistiky). Tu popisují jako uskupení osob s obdobnými názory a 

zálibami, které spolu dlouhodobě interagují (Fuchshuber, 2007, s. 8). U tematicky 

zaměřených obsahů jako ČSFD nebo Tripadvisor je dané vymezení poměrně prosté. Jde 

o fanoušky kinematografie, resp. rekreačního cestování. Jakým způsobem a zda vůbec 

lze definovat komunitu prozumentů v případě deníku Metro, nám pomáhá rozkrýt 

provedené dotazníkové šetření, jehož zjištění je shrnuto v kapitole 4.2.2.2. Autorství. 

 

Výrazy UGC nebo produser nejsou exkluzivní pro téma médií a objevují se i 

v jiných kontextech zahrnujících crowdsourcing, například v oblasti hospodářství 

(Hrnčiar, 2015), počítačových her (Záhora, 2013), nebo dokonce vědeckých objevů 

(Rice, Paez, Mulhollen a Shore, 2012).
26

 Samozřejmým jevem je využití tohoto 

fenoménu v marketingu, a je tedy tématem mnoha odborných publikací, např. Philipa 

Kotlera (1986) a Tomasze Szymusiaka (2013 a 2015). Aplikace UGC je zde vázána 

převážně na získávání a poskytování informací za vynaložení téměř nulových nákladů 

(Jakubowicz, 2013, s. 161).  

 

V žurnalistice je možné o UGC podle Čermáka hovořit už v poměrně dávné 

historii, jeho prvky využívaly např. první americké noviny Public Occurences v roce 

1690
27

 (Čermák In: Osvaldová et al., 2011, s. 112). Revoluci umožnily moderní 

                                                 
25

 HOWE, Jeff. Crowdsourcing : Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business. New 

York: Crown Business, 2008. 336 s. ISBN 978-0307396211. 
26

 BROLÍK, Tomáš. Denní menu 31.1.2017: I ty se můžeš stát satelitním archeologem. 

In: Respekt.cz [online]. 2017 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/denni-menu/i-ty-se-

muzes-stat-satelitnim-archeologem. 
27

 […] byly tvořeny čtyřmi stránkami, potištěné však byly jen tři. Čtvrtá byla „rezervována“ pro 

https://www.respekt.cz/denni-menu/i-ty-se-muzes-stat-satelitnim-archeologem
https://www.respekt.cz/denni-menu/i-ty-se-muzes-stat-satelitnim-archeologem
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komunikační kanály, zejména internet, a také později mobilní telefony disponující on-

line přístupem. Výrazný zlom přichází s rokem 2004, kdy se princip produžívání 

prosazuje masově. Tehdejší autoři blogů, například on-line publicista a zakladatel 

serveru SocialMedia.biz J. D. Lasica, jako první výrazně oscilují mezi rolí konzumenta, 

novináře a informačního zdroje a veřejnost si toho začíná všímat
28

 (Pavlik, 2008, s. 75–

76). Nástup UGC je spojen s událostmi globálního dopadu v následujících několika 

letech. Mezi ty nejvýznamnější patří bombové útoky na veřejnou dopravu v Londýně (7. 

července 2004), zemětřesení a vlnu tsunami v Indickém oceánu (26. prosince 2004), 

popravu Saddáma Husajna (30. prosince 2006) a v souvislosti s Twitterem také přistání 

letu US Airways 1549 na newyorské řece Hudson z 15. ledna 2009 (Al Sukaini, Zhang 

a Albazooni, 2015, s. 29). 

 

Do pojmu „neredakční obsah“ nespadají jen uživatelské příspěvky, ale také 

všechen inzertní materiál, články přebírané ze zpravodajských agentur a přísněji řečeno 

i práce stálých externích spolupracovníků. Jaroslav Bartošek
29

 sem navíc řadí i kulturní 

servis a pravidelné i nepravidelné přílohy (Lahová, 2013, s. 21). Tato diplomová práce 

se věnuje přímo prozumentům. Ti mají i celou škálu možností, jakým způsobem 

interagovat a zasahovat do mediální produkce. 

 

Také Claire Wardle a Andrew Williams ve své případové studii zkoumající 

názory zaměstnanců BBC na využívání neredakčního obsahu (pracují s termínem 

„audience material“)
30

 upozorňují na širokost blíže nevymezeného pojmu UGC, který 

podle nich nedostatečně vystihuje varietu těchto publikem nabízených obsahů. Podle 

vzájemných souvztažností mezi konkrétními příspěvky následně navrhují pětibodovou 

žurnalistickou typologii materiálu poskytovaného publikem: i) audience content (s 

podkategoriemi audience footage, audience experiences a audience stories), ii) audience 

                                                                                                                                               
názory a poznámky čtenářů. Noviny se mezi lidmi půjčovaly, takže čtenářský obsah se mohl sdílet.“ 

(Čermák In: Osvaldová et al., 2011: s. 112). 
28

 Ohlas vzbudila přednáška výkonné ředitelky J-Lab: Intitute for Interactive Journalism Jan Schaffer 

na konferenci Asociace edukativních vysílatelů 18. dubna 2004 v Las Vegas s hlavním tématem 

„consumers are creators“ (Pavlik, 2008, s. 75-76). 
29

 Bartošek, Jaroslav. Žurnalistika. Olomouc: Středisko distančního vzdělávání FF UP, 1997. s. 22. 
30

 „We propose that the term ‘audience material’ should be used instead of UGC, because the latter 

fails to capture adequately the range of phenomena it describes: breaking newsfootage, audience 

comments, audience experiences, collaborative journalism (community reporters, digital stories), 

networked journalism (BBC journalists tapping into expert communities online), and non-news content 

included in news output.“ (Wardle a Williams, 2010, s. 781-782) 
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comments, iii) networked journalism, iv) collaborative content a v) non-news content 

(Wardle a Williams, 2010, s. 778). 

 

Dále takto definovaný neredakční obsah lze rozdělit podle periodicity a stability 

spolupráce na i) vyžádaný (pravidelný) a ii) „náhodný“ (nevyžádaný, nárazový). 

Vyžádaným neredakčním obsahem rozumíme přímo uzpůsobené redakční kanály 

umožňující příjemcům podle jejich vůle zasáhnout do mediálního procesu. Příklady 

takovýchto metod českých médií jsou popsány v další části této kapitoly. „Náhodný“ je 

na druhé straně takový materiál, který nebyl jako součást mediální produkce zamýšlen, 

ale na základě svých kvalit se stává pro média relevantní, a nezřídka se tak prosadí to 

televizního vysílání nebo na stránky denního tisku. Je svým způsobem natolik unikátní a 

přinášenou informací podstatný, že tato kritéria jsou nadřazena technické kvalitě 

příspěvku. Často se jedná o videa ze sociálních a komunitních sítí (Twitter, Facebook 

nebo YouTube).
31

 Samozřejmě se vyskytují příspěvky na pomezí těchto dvou kategorií. 

Příkladem může být článek sestavený z fotografií čtenářů (galerie, obrazem), který 

vznikne výjimečně při nestandardní události, příp. pravidelný výběr ze sociálních sítí 

(Fuchshuber, 2007, s. 8). 

 

Od roku 2006 se v souvislosti s nevyžádaným UGC objevuje výraz „youtube 

efekt“, jako jedni z prvních o něm informovali Dan O'Shea nebo Moisés Naím. Jde o 

narážku na dnes již více než čtvrt století užívaný termín CNN efekt.
32

 Naím ale tvrdí, že 

kvůli několikanásobně hustší síti „občanských zpravodajů“ může, a pravděpodobně 

bude, mít „youtube efekt“ na veřejnost nesrovnatelně intenzivnější dopad. „Jde o videa 

incidentů s politickými následky, případně dokumentují významné události, jakými je 

globální oteplování, ilegální migrace a korupce. Některá videa odhalují pravdu. Jiná 

šíří dezinformace, propagandu nebo vyložené lži. A všechna jsou součástí 'youtube 

efektu'.“ (Naím, 2007, s. 104)
33

 Podobný nově vzniklý termín vycházející z vlivu 

sociálních sítí představil ve své práci Media and the Arab Uprisings of 2011: Research 

                                                 
31

 Tyto weby jsou také uvedeny coby zdroje zobrazovaných materiálů, jelikož od okamžiku nahrání 

jsou z hlediska autorského práva duševními vlastníky těchto materiálů. 
32

 CNN efekt (také „CNN factor“ nebo „CNN curve“) je fenomén známý od 90. let 20. století. Podle 

této teorie mají média a jejich zpravodajství markantní vliv na rozhodování západních vlád, především při 

vojenských misích. To má pak dvě roviny, kdy média nejprve informují vlády a veřejnost o situaci a 

následně tlačí zodpovědná místa k rychlým a jasným rozhodnutím (Robinson, 2002). 
33

 „Some are clips of incidents that have political consequences or document important trends, such 

as global warming, illegal immigration, and corruption. Some videos reveal truths. Others spread 

disinformation, propaganda, and outright lies. All are part of the YouTube effect.“ (Naím, 2007, s. 104) 
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Notes Simon Cottle, když dramatické události tzv. Arabského jara označuje pojmem 

„Twitter Revolutions“ nebo „Facebook Revolutions“ (Lahová, 2013, s. 31). Amatérský 

obsah tedy nelze generalizovat a nahlížet na něj povšechně jako na nižší formu 

zpravodajské produkce. Šok z moci, kterou kolem roku 1991 veřejnost zpozorovala u 

zpravodajských televizí, se rozšířil na obavu z běžného občana, každý z nich totiž může 

předložit reportážní materiál schopný ovlivnit národní politiku (Belknap, 2001, s. 13). 

Stuart Allan v této souvislosti zmiňuje také vliv Twitteru a jako příklad uvádí aktivitu 

jeho uživatelů po oznámení provedeného vojenského útoku na Usámu bin Ládina 2. 

května 2011 (Allan, 2013, s. 7). 

 

Působením globalizace na mediální, především pak zpravodajskou sféru dochází 

k prostorové konvergenci a propojování obsahů bez ohledu na zeměpisný charakter 

událostí. Výsledkem je, že recipienti mají k dispozici více zpráv ze světa, které ale 

nemohou vlastními silami ověřit. „Nezprostředkované a přímé smyslové poznání 

samozřejmě stále existuje, ztrácí však na významu.“ (Končelík et al. In: Reifová et al., 

2011, s. 71) UGC do tohoto rozložení vnáší nový řád. Čistě originální obsah 

produživatelů, má nutně lokální charakter. Překážkou při využívání UGC může být 

nutnost ověřování informací, což bývá v odborné literatuře popisováno jako jedno 

z klíčových úskalí, jež znemožňuje tuto spolupráci (Jakubowicz, 2013, s. 74; Fisher, 

2011, s. 8–9). Silně přitom závisí na tom, jakým způsobem jsou tyto obsahy 

zveřejňovány – zda automaticky, nebo procházejí redakční kontrolou jako v případě 

deníku Metro a participativní žurnalistiky obecně. Bližší pohled na zacházení se 

čtenářskými obsahy právě v redakci deníku Metro nabízí kapitola 4.2.1 Popis 

kontrolních a hodnoticích mechanismů. 

 

V souvislosti s negativními jevy, které tento alternativní přístup k žurnalistice 

provázejí, přichází snaha o regulaci, a to jak interní, tak i externí, v závislosti na 

kulturních, politických, společenských a ekonomických podmínkách toho kterého 

mediálního trhu. Účel tohoto kroku může být různý – ohled na příjemce a prosazování 

kvalitní žurnalistiky, zpřehlednění definičně sporné oblasti či právní ochrana mediálních 

subjektů. Velká část dnešního obecného vnímání uživatelského obsahu vychází 

z dřívější práce s ním a určitými historickými milníky, které UGC překonal. 
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2.1.1 Motivace zúčastněných stran 

V mnohých případech alternativní žurnalistiky média trend nenastolují, ale 

reagují na již existující chování uživatelů. Zatímco dříve sloužila k řadě jiných účelů, 

v dnešních kapitalistických systémech jsou v naprosté většině orientovaná na zisk. 

V tomto smyslu je z pohledu komerčních mediálních institucí prosumering výhodný 

zejména pozitivními ekonomickými dopady a jejich důvody k ochotě spolupracovat 

s publikem je tak často finanční než profesní (Fuchshuber, 2007, s. 16). Jejich zjištěnou 

motivací tedy mohou být: 

a. nízké, nebo nulové náklady – UGC je ze své definice neziskovou, a tedy 

nehonorovanou činností; pro ekonomicky řízená média je to nejsnazší cesta k produkci 

za vynaložení minimální finančních prostředků potřebných pro její vznik; média 

v mnoha případech za využití UGC poskytují autorský poplatek (na základě vlastních 

redakčních pravidel), výše těchto honorářů je ale z pohledu médií do určité míry 

symbolická a má za cíl motivovat autora k další kvalitní činnosti (ibid., s. 10)
34

;
 

b. síť zpravodajů – široká masa loajálních uživatelů dokáže pokrýt nesrovnatelně 

obsáhlou oblast událostí (jak geograficky, tak tematicky) a vytváří tak jakousi 

amatérskou alternativu ke zpoplatněnému agenturnímu servisu (Karg, 2011); 

c. „příběh“ – produživatel často formulují svá sdělení jako reportážně-subjektivní 

líčení o dané události, tedy jako lidský příběh (feature), se kterým se mohou konzumenti 

identifikovat, pro média v posledních letech silně atraktivní formát: „Je to právě osobní 

svědectví, přítomné v ‚neredakčních obsazích‘ (UGC), jež dodává emocionální sílu 

danému vyprávění na rozdíl od většiny profesionálně natočeného materiálu, který si od 

zachycovaných událostí drží jistý odstup“ (Eltringham, 2011), zároveň ale citovaný 

editor BBC zmiňuje úskalí takového materiálu, který občas naráží na hranice novinářské 

etiky vycházející z neprofesionálního přístupu k událostem a nespoutanosti etickými 

normami jeho autorů a zdůrazňuje způsob, jakým redakce s UGC zacházejí, a nutnost 

editorské kontroly nad tímto amatérským obsahem; 

d. posilování loajality – mediální instituce a redakce jakožto tržní subjekty mají 

zájem na utužování pozitivního vztahu značky a příjemce (spotřebitele) zajišťujícího 

řadu ekonomických pozitiv: „Budování a podpora loajality ke značce bylo vždy ve 

středu zájmu marketingových teorií o ustanovení udržitelných konkurenčních výhod,“ 

                                                 
34

 S výjimkou případů, kdy je autor-občan za svou participaci finančně odměněn, čímž redakce vybízí 

své příjemce k aktivnější a hlavně kvalitnější spolupráci, jako je tomu ve vybraných ukázkách Hlídače 

redakce deníku Metro. 
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(Gommans, Krishnan a Scheffold, 2001, s. 43), podobným způsobem média pracují 

s UGC s cílem propagovat své ostatní platformy, kdy skrze odkazování a využití 

uživatelských materiálů přibližují příjemcům celé své mediální spektrum, jde např. o 

propojení sociálních sítí, on-line zpravodajství a tradičního výstupu (tisk, rozhlas a 

televize)
35

;
 

e. jinakost a inspirace – cestou participativní žurnalistiky vznikají nejrůznější 

příspěvky, které běžnou agendu média obsahově obohacují; ze strany uživatelů se může 

jednat o prosté tematické náměty, ucelenější či hotové obsahy či případně odbornější 

materiál vycházející z expertních vědomostí jeho autora (Karg, 2011), Jakubowicz tento 

princip nazývá „kolektivním rozumem publika“ (2013, s. 137); 

f. exkluzivní obsah – rychlost a přímost očitého svědectví předbíhá v mnoha (i 

níže uvedených) případech technické schopnosti tradičních zpravodajských zdrojů, 

navíc tento obsah neprochází žádnou mezistupňovou organizační kontrolou a redakce 

jej tak získá v autentické podobě (Karg, 2011); 

g. výzkumná sonda – UGC může být také vnímán jako reflexe čtenářských 

preferencí, jako zpráva o tom, co čtenáře zajímá a jaká témata od redakce očekávají 

(Lacy, 2015); 

h. budování publika – vychází z fenoménu výrazného zásahu on-line obsahu mezi 

mladší generací, která se běžně pohybuje v prostředí webu 2.0, a díky už zmiňovanému 

propojení mediálního obsahu s činností na sociálních sítích je možné nejen posilovat 

vztah k médiu, ale také ho i od počátku vytvářet (Pulizzi, 2009); 

i. kultivace publika – média mohou mít v tomto ohledu také edukativní funkci, 

když vytvářejí pozitivní tlak na příjemce, aby se více zajímali o veřejné dění, a 

poskytují jim i způsoby, jak tuto svou aktivitu zúročit v rámci profesionální mediální 

produkce. 

 

Podle Brantse a de Haana existují tři hlavní důvody, které nahrávají fungování 

takovéto praktické spolupráce mezi médii a jejich odběrateli: i) společenská 

odpovědnost, ii) strategické cíle redakce a iii) empatie (2010, s. 417). 

 

                                                 
35

 „Building and maintaining brand loyalty has been a central theme of marketing theory and practice 

in establishing sustainable competitive advantage.“ (Gommans, Krishnan a Scheffold, 2001, s. 43) 



   

 

29 

 

 

 

 

 

 

TABULKA 2.1: Důvody otevřenosti médií k UGC podle Brantse a de Haana (2010, s. 417). 

 

Pátrání po motivacích, proč se uživatelé (ať už vědomě, či nikoliv) rozhodují 

participovat na mediální produkci, může být mnohem obtížnější. Spíš než v ekonomické 

rovině jde o pole psychologie (Gleitman, 1991, s. 62). Konkrétní motivace je přitom jen 

jedním z faktorů ovlivňujících míru zájmu a chuti se spolupodílet, vedle 

sociodemografických kategorií, obecných zájmů, aktuální nálady apod. (Väätäjä, 

Sirkkunen,  Ahvenainen, 2013, s. 16). Přímou motivací tedy mohou být: 

a) egoistické pohnutky – těmi rozumíme snahu o mediální prosazení se, které 

spojujeme s význačností, důležitostí a slávou; pojem egoismus je spjat s celou řadou 

negativních konotací, v tomto případě jde ale spíše o druh přisuzování významu a 

společenského statutu mediálnímu prostoru a z toho vyplývajících tendencí 

„celebritizace“ událostí a jedinců (Daugherty, Eastin a Bright, 2008); 

b) expresivní touha – jde o potřebu se vyjádřit, být slyšet nebo vyslyšen – de facto 

exhibicionismus; tento aspekt se však týká především sociálních sítí, komunitních webů 

a blogů, ale významně se projevuje i v produkci tradičních a seriózních médií, která 

dopisy, či dokonce názory svých příjemců celkem běžně publikují (Matikainen, 2015: s. 

48); 

c) pocit začlenění a potřeba být součástí konkrétní komunity (viz výše stať o 

komunitách produživatelů), přičemž z výzkumů vyplývá silný vliv vnímání takové 
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komunity na touhu dalších uživatelů se začlenit (ibid., s. 50); 

d) altruistická snaha vylepšovat mediální produkci nebo usnadňovat práci 

profesionálním redakcím souvisí s předchozím bodem, často jde o nezištnou podporu 

konkrétního média, kdy hybatelem je určitá míra identifikace příjemce s producenty 

obsahu, případně osobní sympatie (ibid., s. 52); 

e) finanční motivace – autorský poplatek jako odměna (v některých případech 

stanovená v redakčních pravidlech zpracování UGC) a zároveň jako podnět k budoucí 

spolupráci (Väätäjä, 2012, s. 3); 

f) „pro legraci“ – ačkoliv tento důvod zdánlivě nezapadá mezi ostatní, zábavu 

jako motivaci participace dokládá vícero výzkumů (Rafaeli a Ariel, 2008, s. 261); 

některé dokonce uvádějí, že určitá míra pozitivního vztahu k samotné činnosti (psaní, 

fotografování, natáčení) a chuť věnovat se jí jako hobby ve volném čase je vůbec 

podmínkou výraznějšího zapojení jednotlivých uživatelů do procesu participativní 

žurnalistiky (Väätäjä, 2012, s. 2). 

 

 

2.1.2 UGC v českých médiích 

V přístupu a práci s neredakčním obsahem vytvořeným vlastními příjemci lze 

pozorovat jasné rozdíly a nejde jen o technická specifika závislá na konkrétním typu 

média, ale i na programové, tematické a ekonomické politice vydavatele nebo vlastníka. 

V konvergovaných mediálních systémech dochází ke stírání mezi obsahy využívanými 

jednotlivými typy média. Vzhledem ke stále užšímu propojování těchto obsahů mezi 

některými tradičními médii a jejich on-line mutacemi se mohou určité části jejich 

produkce překrývat nebo doplňovat. Většina redakcí či mediálních organizací 

v současné době disponuje kromě svého primárního produkčního kanálu také webovými 

stránkami a profily na sociálních sítích. Díky tomu už není konkrétní typ obsahu (text, 

foto, video) omezen na původní platformu, ale technické možnosti k využití 

nejrůznějších typů materiálu má dnes téměř každé médium. Poskytnout kompletní 

přehled zpracování UGC českými redakcemi není v možnostech této práce, a proto jsou 

zde uvedeny jen významné či výrazné příklady z činnosti tuzemských médií. 
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V zahraničí se prosadily projekty participativní žurnalistiky jako BBC Have Your 

Say (2005), CNN iReport (2006), My Telegraph (2007), Times People (2008), FOX 

News uReport (2009), MSNBC FirstPerson (2013) nebo Guardian Witness (2013).
36

 

Dominantním typem média, které se snaží využívat UGC v praxi, se i v ČR stala 

televize. Stanice TV Nova na přelomu tisíciletí vyzývala diváky k zasílání námětů 

přímo v rámci hlavní zpravodajské relace Televizních novin a na diváckých dotazech byl 

postaven i propagačně-informativní pořad Volejte řediteli (v roce 2003 se pořad 

přejmenoval na Volejte Novu). Česká televize přistoupila k výraznějšímu využití 

diváckých materiálů o něco později. „Období od poloviny roku 2009 charakterizuje 

eminentní zájem ČT24 o zapojení diváků a nastavení obousměrné komunikace s nimi 

prostřednictvím nových technologií. Jednalo se o velmi dlouhý a intenzivní proces, 

během kterého ČT24 testovala různé způsoby, jak s diváky pracovat a jak je více 

vtáhnout do vysílání.“ (Motal et al., 2012, s. 181-182) Interaktivní prvky se ve vysílání 

ČT kromě sportovních šampionátů a speciálních událostí (volby, povodně aj.) výrazně 

prosadily v pořadu Hyde park, který se na obrazovkách poprvé objevil v lednu 2010, 

dnes je součástí publicistického bloku 90‘. Diváci své dotazy pozvaným osobnostem 

zasílají skrze oficiální stránku pořadu na webu České televize
37

, přes sociální sítě 

(Facebook, Twitter, Google+), SMS, telefonicky (i přes Skype), nebo jako videodotaz. 

S diváckými fotografiemi pracuje ČT v rámci Předpovědi počasí (Česká televize, 

©2017a). V případě FTV Prima je nejviditelnějším zásahem jejích příjemců do 

produkce obsahu infotaimentová relace Divácké zprávy, kam mohou prozumenti zasílat 

svá videa prostřednictvím formuláře na webu www.youbo.iprima.cz
38

 nebo skrz mobilní 

aplikaci (You.bo, ©2017). Pořad nazývaný familiérně „Divošky“, zasazený programově 

do zpravodajské hodiny FTV Prima mezi pořady Krimi zprávy a magazín o celebritách 

TOP STAR, vysílá tato televize od roku 2013
39

 a alespoň v začátcích byla její činnost 

spojena také s finanční odměnou autorům odvysílaných videí.
40

 Obsahově však Divácké 

                                                 
36

 Podrobné srovnání fungování některých těchto projektů nabízí Nic Newman ve studii The Rise of 

Social Media and Its Impact on Mainstream Journalism (2009). 
37

 90' ČT24. In: Česká televize [online]. 2017 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412 378947-90-ct24. 
38

 Původně FTV Prima spolupracovala s agenturou Natočvideo s. r. o a využívala jejich internetové 

infrastruktury. V polovině roku 2015 společnosti rozvázaly spolupráci a stanice si založila vlastní UGC 

portál www.budunaprime.cz (Zvelebilová, 2016, s. 24). 
39

 „Od ledna do června 2015 si "Divošky" pustilo průměrně 551 tisíc diváků v cílové skupině 15+ 

(průměrný share 15,27%). Jejich obliba a sledovanost stále stoupá, v meziročním porovnání si polepšily 

bezmála o 90 tisíc diváků (share +2,76 % v CS 15+). Za dobu své existence se odvysílalo téměř 600 

relací, což přestavuje zhruba 3 500 videí.“ (Marketing & Media, ©2015) 
40

 Částka autorského honoráře se odvíjela od bodů získaných za počet zhlédnutí na webu 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412%20378947-90-ct24
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zprávy „nedosahují vysokých kvalit,“ neboť „nemá se zpravodajstvím moc společného 

a obsahuje zejména druhořadá domácí videa.“ (Zvelebilová, 2016, s. 25) Zatím 

posledním významným posunem ve využití UGC je participativní platforma iReportér, 

kterou představila Česká televize ve spolupráci s agenturou Natočvideo 1. února 2016. 

Konceptuálně jde o podobný princip jako v případě projektu FTV Prima, ČT však UGC 

nevěnuje samostatný pořad. Portál iReportér využívá Česká televize i k nahrávání 

zmiňovaných čtenářských videodotazů (Česká televize, [2017]b). 

 

V případě tištěných médií se způsob práce s UGC silně odvíjí od předpokládané 

cílové skupiny periodika. U seriózního tisku nebývá tento obsah nijak vyzdvihován, 

nýbrž je nanejvýše výjimečným doplňkem k běžné produkci média. Nejčastěji se pak 

jedná o využívání čtenářských dopisů. Kupříkladu Lidové noviny podle asistentky 

vedení deníku Hany Hübschové publikují čtenářské příspěvky v rubrice Názory – 

dopisy redakci. Na serveru Lidovky.cz se s tímto obsahem už nijak nepracuje, prostor 

dostávají starostové obcí (Starostové píší) a blogeři (www.bigbloger.lidovky.cz). 

Nárazově zde také vznikají příležitosti k zasílání vzkazů (především se sportovní 

tématikou). Jiný přístup volí Mladá Fronta DNES, která podobně jako později uvedený 

deník Metro využívá svou internetovou mutaci iDnes.cz ke spolupráci se čtenáři 

v rubrice Očima čtenářů. Kromě toho však i zde redakce pracuje se vzkazy českým 

sportovcům, ale také s dotazy dotazů v rámci seriálu rozhovorů Rozstřel. V případě 

týdeníků můžeme jako výrazný příklad uvést Respekt, který v rubrice nazvané Jeden 

den v životě uveřejňuje autorské příběhy. Opět jiný přístup volí celá řada semi-

bulvárních společenských magazínů, které otiskují líčení životních osudů a fotografie 

čtenářů. 

 

Opomínán je UGC i ve veřejně dostupných redakčních kodexech českých médií. 

Většina těchto direktiv se nejblíže věnuje obecně neredakčnímu obsahu, kam ovšem 

řadí i komerční sdělení – upravují možnost využití reklamy a optimální formy jejího 

zpracování vycházející z charakteru média a jeho standardní produkce. V druhém 

případě jde o právní úpravu nakládání s profesionálními neredakčními obsahy, které 

dotyčné médium přebere a využije v rámci vlastního mediálního výstupu, autory těchto 

                                                                                                                                               
www.natocvideo.cz a podle případného odvysílání televizních Diváckých zprávách: „1. autor videa 

s nejvyšším počtem bodů získá 5000 Kč, 2. místo je za 3000 Kč a 3. místo získá 2000 Kč! Ten, koho 

vyhlásí porota Diváckých zpráv reportérem týdne, dostane každý týden od poroty Diváckých zpráv 10 000 
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materiálů jsou zaměstnanci jiných médií nebo externí spolupracovníci a jiní freelanceři. 

I v tomto smyslu tedy UGC čeká na profesní uznání. Redakce deníku Metro profesní a 

etická hlediska nakládání s UGC materiálů také konkrétně neupravuje, soustředí se ale 

na právní souvislosti okolo vzniku, autorství a nakládání s těmito fotografiemi. V rámci 

snahy o vyšší transparentnost vydala redakce tříbodová Pravidla pro využití a 

oceňování fotografií, která ve spolupráci s Vladanem Rámišem z právního oddělení 

vydavatelství Mafra vypracoval editor webu www.metro.cz Josef Škvor. Čtenář-

fotograf podle tohoto dokumentu dává i) souhlas k užití a téma finanční odměny, ii) 

prohlášení odpovědnosti za uvedený materiál a iii) souhlas s udělením licence redakci 

pro další použití (Metro.cz, [b.r.]a). Tyto regule následně převzala sama mediální 

skupina Mafra bez faktických změn, jediných úprav doznalo rozšíření podstaty 

dokumentu také na audiovizuální záznamy (Mafra, [b.r.]). 

                                                                                                                                               
Kč.“  (iPrima.cz, ©2013) 
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3. Metodologie výzkumu 

Tato práce je případovou studií (case study) o tom, jakým způsobem se UGC 

projevuje na redakční činnosti deníku Metro. Prozkoumán je přístup redakce i 

samotných prozumentů. Po úvodním zasazení do souvislostí týkajících se dotyčného 

titulu a jemu odpovídajícímu segmentu mediálního trhu se autor práce zaměřuje na 

kontrolní a hodnoticí mechanismy uplatňované v souvislosti s UGC a případný vliv 

editorů v jeho třídění. Dále pak zkoumá samotnou on-line fotogalerii Hlídač, kde jsou 

vybrané doručené materiály pro návštěvníky webu www.metro.cz vystaveny, a 

množství v ní obsažených příspěvků. Následně je podrobně prostudován charakter 

těchto snímků z několika samostatných hledisek (autorství, geografické a tematické 

pokrytí, jejich účel a kvalita) a poté přehled toho, které z těchto fotografií redakce 

využije v tištěném vydání periodika. Závěrem autor zjištěná data doplňuje o přehled 

názorů zúčastněných prozumentů  i o výpovědi vedení Metra. 

 

V této kapitole jsou uvedeny všechny výzkumné metody, jejichž využitím se 

autor této práce dobral prezentovaných dat. V jejím závěru je ještě popsán samotný 

postup od prvopočátků skrze několikaměsíční výzkumnou práci až po grafické 

znázornění výsledků a vyvozování jimi podložených závěrů. 

  

3.1 Případová studie 

 „Umožňuje analyzovat chování mediální organizace a principy, kterými se její chod 

řídí. (…) Je vhodná pro pochopení produkce mediálních obsahů.“ 

(Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 59) 

 

Už název tohoto výzkumného přístupu napovídá určité tematické a časové vymezení. 

Na druhou stranu ale může být i zavádějící, „v určitém slova smyslu totiž všechny 

výzkumy zkoumají nějaké 'případy'.“ (Flyvbjerg, 2006. cit. dle Jelínková In: Nekola, 

Geissler a Mouralová, 2011, s. 195) Podstatou případové studie je „intenzivní studium 

jednoho případu – tedy jedné situace, jednoho člověka, jednoho problému,“ (Olecká a 

Ivanová, 2010a, s. 63), může ale jít i o konkrétní „program, událost, instituci, proces 

apod. v určitém časovém úseku.“ (Nekola a Veselý, 2007, s. 152) Intenzivní empirické 
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studium umožňuje podrobit konkrétní případ hlubšímu zkoumání z různých pohledů a 

přístupů, např. z pozic jednotlivých aktérů porovnávaných mezi sebou, případně i 

s možným externím vhledem. Přínos takového nazírání spočívá v bohatém obrazu, který 

nám tak o zkoumaném případu podává – u případové studie je zkoumaná jednotka tím, 

„co chceme pochopit jako celek.“ (de Vaus, 2001, s. 220) Jak uvádí Jelínková, 

„případová studie se jako výzkumná strategie používá především k tomu, abychom 

porozuměli komplexnímu sociálnímu fenoménu.“ (Nekola, Geissler a Mouralová 2011, 

s. 196) 

 

O nedostatcích této metody se detailněji rozepisuje Šimandlová (2013, s. 13-14). 

Podle ní u případové studie neexistuje běžně opakovatelná rutina postupu a sama 

metoda není z pohledu vnitřní a vnější validity dostatečně reprezentativní kvůli 

zaměření se na malý počet případů obecnějšího fenoménu. Arend Lijphart se naopak 

věnuje jejím výhodám, kdy soustředěným výzkumem jednoho případu můžeme provést 

poměrně intenzivní analýzu i za vynaložení limitovaných a minimálních zdrojů (1971, s. 

691). Zároveň tento autor rozlišuje různé typy případových studií.
41

 Pro další informace 

k tématu lze dohledat práce de Vause (2001, s. 221-225), Yin (Jelínková Jelínková In: 

Nekola, Geissler a Mouralová, 2011, s. 201) nebo Baumgartnera a Jonese (2009, s. 47).  

 

Jako taková je případová studie obecně definovaná jako spíše kvalitativní přístup 

(Olecká a Ivanová, 2010a, s. 63) než kvantitativní, záleží však na podstatě a cíli 

výzkumu a jím podmíněných aplikovaných metodách. Přitom „mezi těmito dvěma 

ideálními typy leží široká škála smíšených forem.“ (Scherer In: Reifová et al., 2011, s. 

30) Tato studie si za objekt zájmu bere UGC v deníku Metro a nahlíží na tento „případ“ 

z několika úhlů. Využívá tak kvantitativních metod doplněných o techniky 

kvalitativního charakteru, aby bylo dosaženo validních a spolehlivých výsledků, tzv. 

„sekvenční triangulace“ (Hendl, 1999. cit. dle Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 20). 

Nejprve bylo kvalitativními metodami analyzováno a definováno výzkumné pole, 

následně aplikováno statistické zpracování jednotek výzkumu a nakonec tato zjištění 

podrobena hlubší analýze za účelem rozkrytí relevantních vlivů a vztahů. 

 

                                                 
41

 „These are ideal types, and any particular study of a single case may fit more than one of the 

following catego- ries: (1) Atheoretical case studies; (2) Interpretative case studies; (3) Hypothesis-

generating case studies; (4) Theory-confirming case studies; (5) Theory-infirming case studies; (6) 
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3.2 Výzkumné metody 

Nejprve byl prostudován samotný výzkumný vzorek – UGC zasílaný do deníku 

Metro a následně jako výzkumná metoda vybrána obsahová analýza, která je tak 

základem této práce. Vzhledem k charakteru zkoumaných příspěvků a položených 

výzkumných otázek byl vybrán kvantitativní přístup. V této souvislosti byla také 

využita institucionální studie gatekeepingu. Za účelem porozumění profesním 

souvislostem a formulování možných vysvětlení korelace konkrétních jevů byl výzkum 

doplněn o polostrukturované rozhovory a řízené dotazování, vedené se 

zainteresovanými osobnostmi – vedením redakce a samotnými prozumenty. 

 

 

3.2.1 Obsahová analýza 

Zpravidla vnímáme obsahovou analýzu jako „výzkumnou techniku pro 

objektivní, systematický a kvantitativní popis zjevného obsahu komunikace.“ Tak ji 

v 50. letech minulého století definoval americký sociální psycholog a sociolog Bernard 

Berelson (cit. dle Končelík et al. In: Reifová et al., 2011, s. 76). Ten tedy obsahovou 

analýzu vnímá spíše jako jeden, kvantitativní typ přístupu. Často se však zapomíná na 

obsahovou analýzu zkoumající kvalitativní hodnoty, tento přístup bývá dokonce 

označován jako „ten druhý“ (Disman, 2002, s. 284). Olecká s Ivanovou tento způsob 

vnímání kvalitativního výzkumu odsuzují a viní odbornou literaturu, která se této 

metodě věnuje jen okrajově (2010a, s. 62). 

 

Základním rozdílem mezi těmito příbuznými metodologickými přístupy je jejich 

funkce, kdy kvalitativní analýza vytváří hypotézy a kvantitativní je testuje na masovém 

počtu zkoumaných jednotek. Využívají k tomu každá svých předností – ta kvalitativní 

vysoké validity, kvanitiativní pak vysoké reliability byť v onom případě na úkor právě 

různorodosti, pravdivosti a s rizikem povrchnosti výzkumu a zkreslení nebo konstrukce 

reality (Disman, 2002, s. 287). „Reliabilita znamená, že metody využívané při šetření 

jsou zpracovány a zdokumentovány tak, že každý odborník, který tyto metody použije na 

stejném materiálu, musí dojít ke stejným výsledkům.“ (Sherer In: Reifová et al., 2011, s. 

34) V případě kvantitativní obsahové analýzy „je charakteristickým rysem této metody 

                                                                                                                                               
Deviant case studies.“ (Lijphart, 1971, s. 691) 
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vysoká míra strukturovanosti a s tím je spojen i vysoký stupeň ověřitelnosti.“ (ibid., s. 

29) V závislosti na cíli bádání závisí, kterou z těchto metod se výzkumník 

rozhodnevyužít. Podmínkou kvalitního výzkumu jsou ale obě tyto vlastnosti, do určité 

míry vyvážené tak, aby nedostatečnou mírou jedné z kvalit ve prospěch té druhé nebyla 

narušena celková hodnota zjištění studie. Zejména v honbě za vysokou reliabilitou má 

validita tendenci se vytrácet (Krippendorff, 2004, s. 213). 

 

Jak z výše uvedené definiční poučky vyplývá, hlavní přínos kvantitativní 

analýzy spočívá ve statistickém porovnání rozličných subjektů či jevů a následné snadné 

komparaci nejrůznějších vnitřních korelací, základním rysem této metody je objektivita 

v přístupu ke sběru dat. Z tohoto pohledu je část níže uvedeného postupu potenciálně 

napadnutelná právě pro svůj částečně subjektivní postup při „čtení“ (výkladu, 

hermeneutice) fotografií v rámci UGC deníku Metro. 

 

Obsahová analýza pomáhá zodpovědět hlavní výzkumnou otázku této práce: 

Jakým způsobem nakládá deník Metro s UGC? 

A spolu s ní i výzkumné otázky dílčí: 

VO1: Jakého charakteru je neredakční obsah zasílaný do deníku Metro? 

VO2: Jakým způsobem probíhá následné hodnocení a využití UGC redakcí deníku? 

VO3: Kdo jsou čtenáři podílející se na produkci UGC a jaké jsou jejich motivace? 

 

Konkrétně kvantitativní obsahová analýza byla aplikována: i) pro zjištění 

charakteru UGC zasílaného do redakce deníku Metro (jeho kvalit a obsahového 

zaměření); ii) za účelem definování redakčního nebo editorského přístupu k tomuto 

crowdsourcovanému materiálu podle teorie gatekeepingu, tedy jaké fotografie čtenářů a 

v jakém poměru se dostanou do webové galerie Hlídač na www.metro.cz; iii) jak je 

s tímto schváleným obsahem dále nakládáno v rámci denní mediální produkce titulu – 

které fotografie a v jakém poměru se uplatní v tištěném vydání a jakého jsou zaměření 

(opět vliv editorů). 
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3.2.2 Polostrukturované rozhovory 

Je-li v rámci výzkumu třeba zkoumat, kdo jsou vlastně účastníci mediální 

komunikace (vlastníci, tvůrci sdělení, šiřitelé, příjemci)a jak hodnotí různé jevy týkající 

se jejich profese, využíváme jednoho ze způsobů metody dotazování (Trampota a 

Vojtěchovská, 2010, s. 88). Sedláková rozlišuje mezi dotazníkovým šetřením (survey, 

do kterého zahrnuje anketu) a řízeným dotazováním (osobní dotazování, 

standardizovaný rozhovor, dotazování face-to-face) v závislosti na povaze a intenzitě 

výzkumníkova vstupu do získávání informací od respondentů. (2014, s. 157). 

 

V závislosti na charakteru výzkumu lze přistoupit ke kvalitativnější variaci 

dotazování, jakou je rozhovor (řízené dotazování, interview). Ten nám pomáhá objasnit 

respondentovy postoje, názory, jak vnímá svou profesi ve vztahu k dílčím aktérům, 

např. fungování redakce a zároveň jeho představu o publiku, tedy cílových klientech 

jeho práce. Podle míry standardizace otázek vycházející z výzkumného záměru volíme 

buďto strukturovaný (standardizovaný) rozhovor s neměnnou sadou dotazů, nebo 

hloubkový rozhovor s variováním otázek na základě od respondenta již získaných 

odpovědí (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 89). 

 

V této práci je využito metody rozhovoru polostrukturovaného. Na počátku 

stojící totožné (či velmi blízké) otázky pro různé dotazované je možné podle potřeby a 

názoru výzkumníka variovat. Využití této metody bylo silně inspirováno (a v určitém 

slova smyslu i podmíněno) již citovanou prací, na kterou se dotyčná část výzkumu 

odkazuje – případovou studií Davida M. Whitea The „Gate Keeper“: Case Study in the 

Selection of News (1950). Autor v ní aplikuje sadu čtyř otázek adresovanou jedné osobě 

(„panu Gatesovi“). V našem případě je postup i podoba téměř totožná s několika dílčími 

rozdíly i vzhledem k dvojímu aplikování metody během výzkumu gatekeepingu, 

nemluvě o využití polostrukturovaných rozhovorů mimo tuto oblast. 
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3.2.3 Dotazníkové šetření 

 Jak už bylo naznačeno, dotazníkové šetření (anketa) nám pomáhá získat 

základní informace o širokém počtu osob. Nejvýraznějším rysem tohoto vysoce 

standardizovaného typu survey je určitá povrchnost, mající vliv na uplatnitelnost 

konečných dat, navíc s rizikem vstupu dezinterpretačního šumu a zjednodušení 

(Sedláková, 2014, s. 158). Proto je aplikován na tu oblast výzkumu, kde není hlubší a 

podrobnější poznání předmětem zkoumání. Výhodou je naopak možnost přístupu  

k údajům od široké masy respondentů i z rozsáhlé geografické oblasti, snadná 

administrace, vysoká reliabilita, minimální náklady na provedení (pokud navíc odpovědi 

vyplňuje respondent sám bez výzkumníkovy participace) a následné snadné zpracování 

a komparace dat. Mezi hlavní témata tohoto kvanitativního zkoumání patří mj. rod, věk, 

vzdělání, sociální postavení a příjem, případně názory, postoje a motivace (Trampota a 

Vojtěchovská, 2010, s. 90). 

 

Na konci 80. let minulého století americká společnost konečně dostala odpověď 

na otázku, kdo jsou její novináři, zásluhou práce autorů Weavera a Wilhoita nazvané 

příznačně American Journalist: A Portrait of U.S. News People and Their Work 

(1986).
42

 Otázka, kdo jsou vlastně přispěvatelé podílející se vlastním obsahem na 

mediální produkci deníku Metro, je v mnohém podobná, a proto stejně jako výše 

zmínění američtí výzkumníci, využívá tato práce metodu dotazníkového šetření ke 

zjištění základních údajů o zkoumaných prosumerech. Bližší popis výběru respondentů 

je popsán v následující stati o postupu výzkumu.  

 

 

3.3 Postup výzkumu  

Primárním krokem výzkumu bylo seznámení se se zpracovávaným materiálem. 

Jednak pro úspěšné formulování validních výzkumných otázek a hypotéz, zároveň pak 

pro získání patřičného vhledu a počátečního porozumění, v neposlední řadě také za 

účelem vytvoření relevantních výzkumných proměnných pro kódovací manuál. V tomto 

ohledu autor práce využívá převážně empirického výběru a výzkumný vzorek byl 

                                                 
42

 Autoři v této publikaci aktualizovali poznání, která v roce 1971 poskytli Johnstone, Slawski a 

Bowman ve studii The News People (Schweitzer, 1986, s. 71). Weaver s Wilhoitem svou studii v letech 

1988 a 1991 zopakovali a z třicetiletého výzkumu je patrné, že jimi pořízená zjištění se od sebe výrazně 
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definován nepravděpodobnostním konstruovaným výběrem (Trampota a Vojtěchovská, 

2010, s. 106) a jak proměnné, tak jejich kategorie definuje na základě dřívější práce 

s dotyčným materiálem. V některých případech byly nastoleny kategorie, které 

v dotyčném tématu (zpravodajská produkce) běžně předpokládáme. 

 

Z veřejně přístupné fotogalerie Hlídač na webu www.metro.cz bylo zjištěno 

celkové množství uveřejněných snímků za celou existenci projektu a prolistováním 

všech stran galerie
43

 byla získána data i o počtu fotografií za každý jeden z dvaašedesáti 

měsíců. Díky tomuto přehledu se podařilo získat informace o míře aktivity prozumentů 

za souhrnné období, o jejím vývoji v průběhu pěti let a také o případných externích 

vlivech omezujících, nebo naopak podporujících tuto činnost. 

 

Ve spolupráci s redakcí Metra byla provedena parafráze studie gatekeepingu 

Davida M. Whitea. Editoři zpracovávající doručený UGC byli požádáni, aby v průběhu 

jednoho týdne označovali každý ze snímků, který se rozhodli nezveřejnit v on-line 

galerii Hlídač, příslušným důvodem. Na základě jejich práce byly vytvořeny dílčí 

kategorie a vyhodnoceno nejen množství příchozích a uveřejněných příspěvků, ale také 

představeny důvody, proč některé z nich na web umístěny nejsou, a zároveň četnost 

těchto editorských kritérií v praxi. 

 

Kvantitativní obsahová analýza byla uplatněna na fotografie uveřejněné 

v měsících květnu, srpnu a listopadu 2016 a únoru 2017. Toto rozložení vychází 

z informací editorů deníku o rozdílné aktivitě prozumentů v jednotlivých měsících 

v průběhu roku a zároveň šlo o dosažení co nejvyšší možné míry reliability a aktuálnosti 

výzkumu. Tento výzkumný vzorek byl následně nakódován podle identifikačních a 

analytických proměnných, jejichž definice je uvedena v následující části. Po uvážení 

bylo přistoupeno k zaznamenávání všech jednotlivých fotografií bez ohledu na 

duplikování témat a událostí, množství snímků od jednoho fotografa zachycujících tutéž 

událost je neoddělitelným průvodním jevem typickým zejména pro relevantní a 

informačně hodnotná témata a vyjadřuje tedy autorův postoj k zobrazované události. 

Proto nebylo přistoupeno k žádné sekundární selekci a shlukování sobě podobných typů 

                                                                                                                                               
nemění a vývoj v tomto směru není výrazný (Štáfová, 2013, s. 29). 

43
 V době vzniku této práce čítala fotogalerie Hlídač bezmála 2 200 stránek se vždy dvaceti snímky na 

každé z nich. Průměrný přírůstek za celou existenci projektu činí 35 stran za měsíc, vzhledem k současně 
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obsahu, čím byl zároveň výzkum ušetřen možných sporných okamžiků při této činnosti. 

Následovalo zpracování získaných dat, jejich interpretace a zkoumání korelací mezi 

jednotlivými proměnnými a jejich kategoriemi. Hlavním cílem této analýzy bylo 

zjištění, jaký UGC čtenáři Metra do redakce posílají a za jakým účelem, jakým tématům 

se věnují a jaká je obecná kvalita těchto příspěvků. Autor práce se kromě toho zaměřil 

na otázku autorství fotografií, jaký je poměr v aktivitě jednotlivých prozumentů a také 

na geografické rozložení pořizovaných fotografií. 

 

Na tuto část výzkumu pak navázala druhá obsahová analýza toho, který ze 

snímků uveřejněných na webu v květnu, srpnu a listopadu 2016 a únoru 2017 byl 

otištěn přímo na stránkách deníku Metro. Vzhledem k tomu, že redakční proces 

zpracování námětu se v některých případech protáhl i na několik dní, musel být v tomto 

případě výzkumný vzorek rozšířen i na ostatní měsíce v roce, a byla tedy prostudována 

relevantní vydání Metra i v okolních měsících. Cílem této analýzy bylo představení 

redakčního přístupu k UGC. Touto cestou autor práce zjistil, jaké snímky Metro 

nejčastěji využívá ve vlastní produkci, o jaká témata jde a jak se tento elitní výběr liší 

od průměrných hodnot doručeného UGC. Grafické zpracování do podoby tabulek a 

grafů bylo vyhotoveno v sadě nástrojů Microsoft Office 2010 s výjimkou krostabulační 

mapy zpracované v programu ArcMap s využitím volně přístupných dat 

z www.opendata.praha.eu. 

 

Ze zpracovaných dat vyplývajících z obou uvedených obsahových analýz byla 

dále vybrána skupina nejaktivnějších prozumentů, kteří byli osloveni a požádáni o 

vyplnění dotazníku zkoumajícího jejich přístup k tomuto případu participativní 

žurnalistiky. Dotazník byl vytvořen v prostředí bezplatné on-line služby Google Forms 

a za pomoci zaměstnanců deníku Metro odeslán vybraným dvaceti fotografům 

s největším počtem zveřejněných snímků. Formulář obsahoval otázky vycházející 

z velké části přímo ze zjištění vyvozených z obsahové analýzy. Týkaly se vztahu 

fotografů k deníku Metro a jeho on-line mutaci, vnímání principu Metro Hlídač, 

motivací jednotlivých autorů k této spolupráci s médiem a v neposlední řadě i 

sociodemografické struktury této části publika. Ačkoliv šlo o anonymní šetření 

(Sedláková, 2014, s. 175) a respondenti byli ujištěni, že jimi poskytnuté údaje nebudou 

                                                                                                                                               
nižší průměrné čtenářské produkci jej však můžeme odhadnout spíše na 21 stran za měsíc. 
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předány třetí straně ani komerčně nebo jinak zneužity, většina dotázaných své jméno 

dobrovolně uvedla a poskytla tím autorovi této práce konkrétnější a hodnotnější 

informace o své činnosti a vnímání Metro Hlídače. 

 

Doplněním pak bylo provedení strukturovaných rozhovorů s vedením redakce 

Metra – bývalým šéfredaktorem deníku a zakladatelem Metro Hlídače Josefem 

Rubešem, současným šéfredaktorem a dřívějším Rubešovým zástupcem Janem 

Davidem a nynějším zástupcem šéfredaktora Petrem Holečkem. 

 

 

3.3.1 Definice proměnných 

Tato práce v rámci kvantitativní obsahové analýzy využívá dvou typů 

proměnných – identifikačních a analytických. Identifikačními proměnnými, 

využitými při katalogizaci a orientaci v materiálu, v tomto výzkumu rozumíme časové 

údaje, které se vztahují ke konkrétnímu dni, kdy byla daná fotografie umístěna na web 

www.metro.cz, případně pořadí snímku. V galerii Hlídač je každý jednotlivý příspěvek 

označen časovou značkou, kdy byl redakcí na internetu uveřejněn. Zde je na místě 

zásadní upozornění týkající se rozdílu mezi zasláním materiálu do redakce a samotnou 

publikací na internetu. Jak byl autor této práce informován členy redakce, zpracovávání 

čtenářského materiálu je v naprosté většině nárazová činnost, které se kompetentní 

osoba věnuje v přestávkách mezi jinou redakční činností. Může tedy dojít (a v průběhu 

výzkumu byly takové výjimečné případy zjištěny) k časové prodlevě. Fotografie byly 

označovány příslušnými údaji tak, jak jsou uvedeny na webu. Výzkumný vzorek byl 

vymezen na fotografie zaslané v období čtyř měsíců rovnoměrně rozložených v průběhu 

jednoho roku (květen, srpen, listopad 2016 a únor 2017).
44

 Každá fotografie tedy nese 

označení konkrétního data v pořadí rok, měsíc, den. Z důvodů bližší konkretizace a 

definice jednotlivých fotografií je každá fotografie označena pořadovým číslem 

v daném dni podle posloupnosti, jak jsou snímky v galerii na webu řazeny. Dále bylo 

přistoupeno pořadovému číslování všech 2 013 fotografií, které v dalších částech 

                                                 
44 

 V jedné oblasti výzkumu – zjišťování skutečného využití čtenářských fotografií na stránkách 

tištěného vydání deníku Metro – se výzkumný vzorek rozšiřuje i na ostatní měsíce v roce, neboť u snímků 

na přelomu měsíců může dojít k časovému posunu. V záznamovém archu této analýzy je konkrétně 

uveden duben a září 2016. 
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využito k odkazování na konkrétní snímek (jehož zápis lze tak dohledat v přiloženém 

podobě Záznamovém archu). Toto pořadí fotografií slouží jako unikátní kód k dohledání 

a odkazování na konkrétní snímek a je ho užito i dále v analytické části (č. 1 až č. 2013). 

 

Analytické proměnné bychom v případě této práce mohli pro zjednodušení 

rozdělit do tří skupin. Tou první jsou proměnné, které mají za úkol podat zprávu o 

celkovém chování a aktivitě produživatelů v tomto zkoumání. Analyzovány byly proto 

dny v týdnu, kdy byl každý snímek oštítkován příslušnou hodnotou (1 = pondělí až 7 = 

neděle). U každé fotografie byl dále zaznamenán její autor. Tato proměnná není 

v záznamovém archu vyjádřena čísly, a to po pečlivém zvážení a následném 

upřednostnění snazší orientace při práci se získaným materiálem. Posledním  

z této skupiny proměnných je místo pořízení snímku. To bylo definováno na základě 

pražských dvaadvaceti správních obvodů (správní obvod s rozšířenou působností), na 

které bylo hlavní město rozděleno v červenci 2001. Tento přístup nabízí kompromis 

mezi příliš obecným odkazováním na jeden z deseti městských obvodů, které by mohly 

získaná data nežádoucím způsobem rozmělnit, a kontraproduktivně konkrétním dělením 

na padesát sedm městských částí, jež by v mnoha případech znemožňovalo spolehlivé 

určení lokality. 

 

Druhá skupina analytických proměnných (Účel, Téma, Rubrika a Objekt) se 

vztahuje k zobrazovaným předmětům fotografií, tyto proměnné je nutno rozebrat 

detailněji. Proměnná Účel zkoumá funkci jednotlivých příspěvků a i na základě 

doprovodného komentáře rozkrývá, za jakým účelem uživatel daný snímek do redakce 

primárně odeslal a co jím chtěl sdělit.  Reportážním účelem rozumíme zachycení 

jedinečného a nečekaného okamžiku (nehody, havárie, zásahy záchranných a 

bezpečnostních složek aj.), tato kategorie se tedy oproti ostatním vyznačuje obecně 

vysokou mírou aktuality. Už méně časově naléhavý je Informativní účel, jehož primární 

funkcí je přinášet zpravodajský servis o (více, či méně) relevantních událostech, a jak už 

z názvu vyplývá, informovat redakci a čtenáře Metra. Výrazně méně zpravodajsky 

hodnotné jsou příspěvky spadající do následujících dvou kategorií účelu – Estetický a 

Zábavný. Funkcí prvního z nich je vyvolání uměleckého dojmu, a to buď zpracováním 

fotografie, nebo uměleckou atraktivitou samotného fotografovaného objektu. Zábavné 

fotografie si kladou za cíl pobavit své příjemce zachycením kuriózních okamžiků, 

situací nebo předmětů netradičního vzhledu (případně v netradičním kontextu). 
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Sdílením Kritizující fotografie dává její autor najevo svůj nesouhlas se stavem 

zobrazovaného objektu a upozorňuje na nevzhledné, poškozené či opomíjené prvky ve 

veřejném prostoru. Svébytnou kategorií je Odpověď, kam spadají snímky zasílané do 

Metra na přímé vyzvání redakce týkající se vždy nějaké předem stanovené události, 

příležitosti či jevu. Pod kategorii Jiné spadají všechny do výše uvedených kategorií 

nezařaditelné materiály. 

 

Proměnná Téma se věnuje samotným přinášeným konotátům – událostem, 

objektům a jevům. Do určité míry se kategorie této proměnné potkávají, protínají a 

překrývají s kategoriemi proměnné předchozí. Tento fakt nijak negativně neovlivňuje 

výsledky výzkumu, naopak poskytuje detailnější vhled do zkoumaného obsahu a lze ho 

vnímat také jako kontrolní prvek mezi oběma proměnnými. Kategorií témat je v této 

práci užito třináct: Breaking-news, Doprava, Konaná akce, Pozvánka, Nevyhovující 

stav, Probíhající stavba, Kuriozita, Graffiti, Umělecké dílo, Krása, Počasí, Co děláme a 

Jiné. Kategorie Breaking-news představuje nečekané události, autor fotografií je jejich 

náhodným a očitým svědkem. Další kategorie Doprava přináší zprávy o dopravní 

situaci v pražských ulicích, ale i méně významných nehodách. Konaná akce je 

plánovaná, oficiálně organizovaná, předem avizovaná a již ukončená událost konající se 

za nejrůznějším účelem (výstava, veletrh, trhy, setkání, sportovní akce, oslavy výročí, 

státních nebo lidových svátků, světové dny či každoroční happeningy), kdy autor 

podává zprávu o tom, že akci navštívil a jak proběhla. Pozvánka je velmi podobná, ale 

liší se tím, že čtenář poskytuje zprávu o konání akce s dostatečnou časovou rezervou, a 

zve tedy ostatní k návštěvě dané události. Nevyhovující stav je kritikou objektu či 

prostředí ve veřejném prostoru (podobně jako Kritizující účel fotografie), tato stížnost 

ovšem nemusí být vždy pojata negativně a káravě. Probíhající stavba sleduje stavební 

práce a rekonstrukce na budovách a veřejných prostorech Prahy. Kuriozita poukazuje na 

zábavné, nečekané a netradiční jevy, přičemž je oblast této kategorie poměrně rozsáhlá. 

Vlastní kategorie byla vytvořena pro Graffiti, ačkoliv byly původně součástí kategorie 

Nevyhovující stav. Pro četnost tohoto tématu, která se ukázala být u tak konkrétního 

prvku celkem neobvyklá, se autor rozhodl zkoumat jej zvlášť. Fotografie zahrnuté pod 

Umělecké dílo zachycují sochy, obrazy a jiné veřejně přístupné umělecké předměty. Do 

kategorie Krása byly zahrnuty vesměs méně relevantní snímky Estetického účelu 

zobrazující většinou přírodní scenérie. Podobné příspěvky, avšak s výraznější 

informativní hodnotou, často je možné nalézt v kategorii Počasí, obecná relevance 
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zkoumaných snímků zařazených do této kategorie byla značně kolísavá. Kategorie Co 

děláme pak informuje redakci o tom, jak jejich čtenáři tráví volný čas a čemu se věnují. 

I zde se objevily nezařaditelné fotografie, které byly shromážděny do kategorie Jiné. 

 

Závěrečná skupina proměnných se věnuje přímo kvalitě jednotlivých UGC, 

jedná se o Relevanci a Aktuálnost. Relevance je chápána jako kvalitativní znak 

mediálního sdělení, který označuje to, „co si zasluhuje určitou pozornost všeobecně, 

neboť je to důležité pro utváření vztahu k politickému a společenskému kontextu.“ 

(Hagen In: Reifová et al., 2011, s. 53) V tomto případě jde tedy o externí relevanci, což 

je standardní kritérium pro výběr zpráv, jehož míra říká, nakolik přinášené téma působí 

na společnost, případně do jaké míry je zpráva atraktivní pro cílové publikum 

konkrétního média (ibid.). Je nutné upozornit, že jde o proměnnou, jejíž vnímání může 

být silně subjektivní a individuální přístup výzkumníka nutně ovlivní výsledná zjištění. 

Jako Velmi relevantní byla označena témata, která autor vnímal jako významná pro 

mediální publika obecně, hard-news či zprávy za určitých podmínek uplatnitelné 

v seriózních tradičních médiích. Označení Částečně relevantní náleží tématům méně 

zásadním a uživatelsky univerzálním, často infotainmentovým, která jsou však stále 

nositeli informace s určitým mediálním potenciálem a v kontextu se standardní produkcí 

deníku Metro v míře relevance výrazně nezaostávají. Témata ještě méně podstatná a 

společensky vlivná byla nakódována jako Zcela irelevantní (z pohledu mediální 

produkce). Podobný přístup zvolil autor práce ve věci aktuálnosti jednotlivých 

fotografií, jejíž úroveň odkazuje na pomíjivost, či trvalost zachyceného okamžiku a 

časovou naléhavost zprávy. Velmi aktuální jsou události, jež bylo možno vyfotografovat 

pouze několik minut až hodin, Částečně aktuální byly pozorovatelné jeden či více dní a 

nakonec záležitosti dlouhodobé, hraničící s trvalým stavem věcí byly označeny jako 

Zcela nadčasové. 

 

V původním záměru práce operoval její autor s dalšími třemi proměnnými – 

Rubrika, Objekt a Věcnost – a výzkumný vzorek byl na jejich základě také nakódován. 

V kontextu s ostatními proměnnými však byly vyhodnoceny jako nedostatečně 

vypovídající či hodnotné a tedy irelevantní pro závěry této práce a nejsou tedy uvedeny 

ani v záznamovém archu. 
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4. Práce s UGC v deníku Metro 

V této kapitole je představena vlastní analýza sestavená z různých pohledů na 

reportážní materiál poskytovaný redakci deníku Metro jeho vlastními čtenáři. Tento 

postup byl inspirovaný zahraničními výzkumy této oblasti, např. pracemi Henrika 

Örnebringa (2008; 2011). První část práce se věnuje ekonomicko-společenskému 

kontextu se zaměřením na postavení deníku Metro na domácím mediálním trhu, 

zejména z důvodu výsadního až monopolního postavení, kterému se tento novinový titul 

v segmentu free newspaper těší. Dále je zde představena a podrobně popsána politika a 

přístup Metra k neredakčnímu obsahu, zejména pak geneze čtenářské fotogalerie 

Hlídač, její etablování do zaběhnutého fungování redakce a praktické otázky spjaté s 

tímto projektem dnes. V druhé části se pak autor soustředí na vlastní zjištění ohledně 

redakční editorské práce s UGC a na prezentaci dat získaných kvantitativní obsahovou 

analýzou, která byla hlavním zdrojem informací pro tento výzkum. Při interpretaci 

uváděných výsledků se opírá o data kvalitativního charakteru – dotazník mezi častými 

prozumenty deníku a rozhovory se současným i bývalým vedením redakce Metra. 

 

Obecným cílem výzkumu je zjistit, jak redakce Metra pracuje s UGC, a s tím 

zodpovězení těchto výzkumných otázek: 

Jakým způsobem nakládá deník Metro s UGC? 

Jakého charakteru je neredakční obsah zasílaný do deníku Metro? 

Jakým způsobem probíhá následné hodnocení a využití UGC redakcí deníku? 

Kdo jsou čtenáři podílející se na produkci UGC a jaké jsou jejich motivace? 

 

Práce se soustředí na témata, kterým se občanští fotografové deníku Metro ve 

svých příspěvcích nejčastěji věnují, dále na to, jaké individuální a externí faktory 

ovlivňují charakter jejich snímků, zda tento UGC naplňuje naše představy o 

zpravodajské kvalitě a jakou má dále vliv na celkovou (tištěnou i on-line) agendu 

deníku Metro. 
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4.1 Historie a status deníku Metro v ČR 

Deník Metro je součástí ve Švédsku založené mezinárodní značky, která 

představuje největší novinovou síť na světě.
45

 „Vychází ve více než 100 metropolích 23 

zemí Evropy, Asie, Severní a Jižní Ameriky.“ (Metro.cz, ©2015)
46

 První číslo tohoto 

deníku vyšlo v ČR 7. července 1997 a po osm let bylo Metro také jediným tuzemským 

zástupcem segmentu free newspaper. Na podzim 2005 se objevil konkurenční deník 24 

hodin vydávaný společností Ringier ČR a o půl roku později Metropolitní expres 

vydavatelství Mafra. Od listopadu 2007 přibyl navíc deník E15. V prosinci téhož roku 

Mafra skoupila 60% podíl v deníku Metro a následně oba své bezplatné tituly sloučila 

(iDnes.cz, ©2007). Od 7. dubna 2008 tak vycházel deník Metro v nové podobě 

produkovaný kombinovanou redakcí dřívějších redaktorů Metra a Metropolitního 

expresu. Koncem téhož roku Ringier přestal vydávat deník 24 hodin jakožto 

„preventivní opatření“ související s očekávanou finanční krizí (Lidovky.cz, ©2008). 

 

Dnes je tedy Metro jediný zdarma rozdávaný deník v ČR.
47

 V hlavním městě 

dosahuje jeho čtenost bezmála 30 % (okolo 460 tisíc čtenářů) při nákladu oscilujícím 

kolem hranice 280 tisíc výtisků (Ročenka Unie vydavatelů 2015, ©2016a, b).   

 

 

GRAF 4.1: Odhad čtenosti tisku – Praha (Ročenka Unie vydavatelů 2015, ©2016c) 
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 Společnost Metro International založil v roce 1995 Per Andersson. V následujících letech značka 

expandovala do zahraničí s různým úspěchem na vnitrostátních trzích. Postupně téměř všechny evropské 

odnože rozprodala a pozornost nasměrovala k působení v zemích latinské Ameriky (Revolvy, [b.r.]). 
46

 Podle e-readingového portálu readmetro.com vychází pod značkou Metro noviny dokonce ve 24 

zemích (Brazílie, Čína, Česká republika, Dominikánská republika, Ekvádor, Finsko, Francie, Guatemala, 

Chile, Itálie, Jižní Korea, Kanada, Kolumbie, Maďarsko, Mexiko, Nikaragua, Nizozemsko, Peru, 

Portugalsko, Portoriko, Rusko, Řecko, Švédsko, USA) navíc se zvláštním vydáním věnovaným fotografii 

(ReadMetro, [b.r.]). 
47

 Deník E15 je částečně zpoplatněný a funguje na jiném ekonomickém modelu, případným dalším 

konkurentem je týdeník 5plus2, který ale stejně jako Metro patří do portfolia vydavatelství Mafra, a. s. 
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Vysokého nákladu využívá Metro i v rámci propagace, podtitul deníku zní 

„Nejčtenější noviny v Praze“. Zároveň je to klíčový faktor pro inzerenty, protože titul 

z větší části živí inzerce. Komerční sdělení tvoří výraznou část (běžně i více než 

polovinu celkového prostoru) obsahu v tištěném vydání a chod média je na příjmech 

z reklamy silně závislý, ačkoliv redakce bližší informace o finanční politice titulu 

neposkytuje.
48

 Nicméně vztah redakce a jejích čtenářů je pro crowdsourcovanou 

žurnalistiku klíčovým faktorem. Současnou redakci deníku Metro tvoří 14 novinářů, 

z nich tři jsou reportéři přímo zaměření na hlavní zpravodajské pokrytí hlavního města. 

Šéfredaktorem je Jan David, jeho zástupcem Petr Holeček. Kromě tištěného vydání 

deníku ve třech regionálních mutacích – Praha, Brno a jihozápad Čech (Plzeň a České 

Budějovice) a zpravodajství na webu vydává redakce od roku 2007 také lifestylový 

magazín Men/Women ONLY. 

 

 

4.1.1  Založení čtenářské fotogalerie Hlídač 

Skutečnost, že deník Metro býval součástí mezinárodní mediální sítě, je zásadní 

zejména pro pochopení redakční práce a přístupu ke čtenářskému obsahu v českém 

kontextu. Pokud jde o samotný vliv této zavedené značky, jde ve většině případů o 

mezinárodní redakční spolupráci ve smyslu sdílení obsahů, zejména rozhovorů mezi 

jednotlivými vydáními. Na rozvoj myšlenky participativní žurnalistiky a toho, jak 

funguje v české redakci deníku Metro dnes, měla mezinárodní kooperace redakcí 

výrazný vliv. Do Prahy ji přinesl na počátku roku 2011 tehdejší šéfredaktor deníku Josef 

Rubeš. Ten vycházel ze zkušeností nabytých při návštěvě helsinské redakce finského 

Metra, která byla toho času ve věci spolupráce se čtenáři daleko před českými kolegy. 

Tehdejší šéfredaktor helsinského Metra Janne Kaijärvi se nechal inspirovat britským 

deníkem The Guardian, jenž v roce 2010 vyzval své čtenáře, aby mu pomohli rozkrýt 

podezřelé účetnictví odborových předáků, kteří vykazovali na tzv. dietách (účtenkách za 

stravu) nezvykle vysoké částky. Čtenáři Guardianu tak zasílali do redakce fotografie ze 
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 Jen za únor 2017 ale částka hrubých inzertních příjmů činila více než 82 milionů korun (Unie 

vydavatelů, ©2017a). To je ve srovnání s necelými čtrnácti miliony, které z reklamy získal v tomtéž 

období byznysově nejbližší titul – deník E15, podstatný rozdíl, zejména bavíme-li se o zdarma 

rozebíraných titulech (Unie vydavatelů, ©2017b). Zde se však sluší poukázat na nepravidelnost a 

nevelkou stabilitu těchto příjmů. Vždyť i v uplynulém roce se výše výnosů z inzerce v deníku Metro za 

jednotlivé měsíce výrazně lišila – od červencového minima (57 milionů) až po více než dvojnásobek v 

listopadu 2016 (126 milionů). 
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stravovacích zařízení, díky čemuž se přišlo na to, že si vedoucí odborů žili skutečně nad 

poměry. Na základě toho se Kaijäarvi rozhodl orientovat redakční politiku ve velké míře 

na čtenáře samotné a pokusit se vytvořit funkční kooperativní systém. Za publikovaný 

materiál se redakce čtenářům neodměňuje jen finančně (jak je tomu v českých médiích), 

ale také hodnotnými dary (vstupenky na koncert atp.). 

 

Česká redakce deníku Metro si výraznější zapojení uživatelů do tvorby obsahu 

vyzkoušela poprvé v lednu 2011, zpočátku ovšem nešlo o fotografie, ale jen o náměty, 

stížnosti na stav veřejného prostoru (stržené schody v ul. Libočanská – 4. ledna, 

nefunkční eskalátory na Můstku – 4. dubna, lípami zarostlá ulice V Roháčích – 24. 

června, placené parkoviště před poliklinikou Prosek – 10. srpna 2011, propadlý chodník 

a kaluže v ulici Na Hranicích – 3. října, vykácené topoly na sídlišti Invalidovna – 14. 

února 2012).
49

  

 

Od března 2013 přijímala redakce i čtenářské fotografie a spustila on-line galerii 

Hlídač. „U nás to tehdy bylo tak, že nám lidé poslali několik fotek špatně 

zaparkovaných policejních aut, a tak jsme je vyzvali, ať se na to zaměří. Není to velké 

zpravodajské téma, jako že třeba nejsou peníze na zdravotnictví, ale zároveň je to něco, 

co se přeneseně týká všech a někomu to může připadat jako banální, ale zároveň je 

tohle konkrétně určitý druh pokrytectví, na který je třeba zrovna u Policie 

upozorňovat,“ popisuje tehdejší postup Metra tehdejší šéfredaktor Josef Rubeš. Po 

policejních autech
50

 následoval monitoring nepřehledných dopravních značek.
51

 Za 

účelem propagace projektu Hlídač se redakce 16. března 2012 rozhodla vydat noviny 

bez fotografie na titulní straně, jako výzvu svým čtenářům.
52

 Na tomto principu 

kritických fotografií jako veřejných stížností se v českém Metru ustanovil stálý princip 

participativní žurnalistiky, který v kontextu tuzemských redakcí patří k výrazným 

příkladům (viz kapitola 2.1.2 UGC v českých médiích). 
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 Všechna uvedená vydání jsou dostupná v elektronické verzi na www.e.metro.cz. 
50

 VÁCHAL, Adam. Akce sámoška aneb jak policisté špatně parkují. Metro.cz [online]. 2012a [cit. 

2014-05-20]. Dostupné z: http://www.metro.cz/akce-samoska-aneb-jak-policiste-spatne-parkuji-f48-/co-

se-deje.aspx?c=A120309_140509_co-se-deje_ava. 
51

 VÁCHAL, Adam. Značky se schovávají za křovím. Vyfoťte takovou a dostanete odměnu. Metro.cz 

[online]. 2012b [cit. 2014-05-23]. Dostupné z: http://www.metro.cz/znacky-se-schovavaji-za-krovim-

vyfotte-takovou-a-dostanete-odmenu-10h-/co-se-deje.aspx?c=A120531_111527_co-se-deje_ava. 
52

  Autorova reportáž z této porady, která vznikla jako studentská práce, je přiložena (viz Příloha č. 7). 

http://www.e.metro.cz/
http://www.metro.cz/akce-samoska-aneb-jak-policiste-spatne-parkuji-f48-/co-se-deje.aspx?c=A120309_140509_co-se-deje_ava
http://www.metro.cz/akce-samoska-aneb-jak-policiste-spatne-parkuji-f48-/co-se-deje.aspx?c=A120309_140509_co-se-deje_ava
http://www.metro.cz/znacky-se-schovavaji-za-krovim-vyfotte-takovou-a-dostanete-odmenu-10h-/co-se-deje.aspx?c=A120531_111527_co-se-deje_ava
http://www.metro.cz/znacky-se-schovavaji-za-krovim-vyfotte-takovou-a-dostanete-odmenu-10h-/co-se-deje.aspx?c=A120531_111527_co-se-deje_ava
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4.1.2 Typy neredakčního obsahu 

Neredakční obsah má v případě deníku Metro několik podob. Tou nejvýraznější 

je honorovaná čtenářská fotografie otištěná přímo na stránkách denního vydání. O 

konkrétním nakládání s tímto obsahem a uplatňovaných kontrolních a hodnoticích 

editorských mechanismech se rozepisují kapitoly 4.2.1 Popis kontrolních a hodnoticích 

mechanismů a 4.2.3 Obsahová analýza otištěných čtenářských fotografií. Další 

neredakční příspěvky v Metru jsou v rubrice Dopisy a vzkazy umožňující čtenářům 

vyjádřit se k libovolným společenským tématům i ke zprávám otištěným v předchozích 

číslech. Jak uvádí současný zástupce šéfredaktora Petr Holeček, příležitostně jsou 

některé jinde neuveřejněné vzkazy využity jako tipy na články, v tom případě bývá ve 

zprávě čtenář často přímo citován (Holeček, 2017). Méně seriózním prvkem je pak 

anketa, jejíž respondenti a odpovědi na otázky týkající se seriózních i odlehčenějších 

témat se rekrutují na sociální síti Facebook. Už vyloženě infotainmentovou formu 

využívá další facebookové propojení s redakcí, kterým je komentář k netradiční 

fotografii nazvaný Napište svou bublinu. S výjimkou čtenářské fotografie, která je 

otištěna na stránce odpovídající závažnosti a relevanci sdělení podle preferencí editorů 

vydání, jsou všechny tyto další čtenářské příspěvky publikovány na dvojstraně rubriky 

Servis věnované méně závažným až zcela zábavným žánrům (sudoku, počasí, kvíz, 

televizní program, sloupek, Výrok dne, Slovo dne, horoskop, komiks a tiráž). 

 

V případě on-line mutace média na www.metro.cz pozorujeme spolupráci se čtenáři 

v jiné rovině. Kromě využívání již zmiňované galerie Hlídač, ze které navíc redakce 

vybírá fotografii dne, je zatím nejnovější UGC inovací redakční projekt Praha ON-

LINE, kde návštěvníci webu zveřejňují tipy, ve stylu kulturního servisu, na události 

konané daný den. „Celý nápad vznikl, abychom podpořili náš web a vytvořili silnější 

skupinu jeho čtenářů. Abychom jej více provázali s papírem. Funguje asi měsíc a zatím 

se stále rozbíhá, lidi si na ten formát stále zvykají,“ vysvětluje zástupce šéfredaktora 

deníku Metro Petr Holeček (ibid.). 
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4.2 Analýza zpracování UGC v deníku Metro 

Základem této práce je analýza výzkumného vzorku snímků zveřejněných 

v galerii Hlídač na webu www.metro.cz v průběhu měsíců května, srpna a listopadu 

2016 a února 2017. Ve snaze poskytnout co nejkomplexnější možný výstup se 

následující studie zaměřuje na nejrůznější aspekty, které bylo možno kvantitativní 

cestou z těchto materiálů vyčíst – časové, geografické i tematické pokrytí, autorskou 

produktivitu a její vývoj a samotný charakter a kvalitu sdílených snímků. Výsledkem je 

detailní popis charakteru uživatelských příspěvků, který je redakci Metra předkládán 

jako alternativní zdroj informací. Z podstaty Hlídače jako pokusu o uživatelské 

zpravodajství z pražských ulic ve výběru zcela chybějí některá témata, která u běžné 

produkce i regionálních deníků očekáváme (krimi a soudnictví, finance a byznys nebo 

zprávy ze světa). Bude také uvedeno, jak s tímto obsahem redakce nakládá a do jaké 

míry mají sami čtenáři vliv na tamní mediální agendu. Nejprve je však nutné ozřejmit, 

jakým způsobem redakce deníku Metra s tímto UGC pracuje a jak probíhá samotný 

proces překlápění amatérských fotografií do zpravodajského výstupu. 

 

4.2.1  Popis kontrolních a hodnoticích mechanismů 

Pokud jde o samotné zpracování UGC, v první fázi si čtenáři vyberou jeden ze 

dvou způsobů, jakým pořízený snímek do redakce zašlou: buď i) na e-mailovou adresu 

mms@metro.cz, nebo ii) pomocí speciálního formuláře
53

. Zmiňme, že ve druhém 

případě dokonce není nezbytně nutné přikládat fotografii. Chce-li čtenář poskytnout 

pouze slovní námět, využije box určený primárně doprovodným komentářům 

k fotografii, který je omezen do rozsahu dvou set znaků. Tímto způsobem se konkrétní 

snímek dostane do redakce, kde následně prochází vstupní kontrolou. Tou jsou pověřeni 

editoři webu – v současné době Josef Škvor a Lucie Mottlová a zabere jim prý zhruba 

desetinu pracovní doby (Holeček, 2017). Právě editoři kontrolují, zda jednotlivé snímky 

neodporují podmínkám stanoveným v již popsaných Pravidlech pro využití a oceňování 

(viz kapitola 2.1.2 UGC v českých médiích), k jejichž dodržování se odesílatelé 

fotografií zavazují. Zároveň ale tito „gatekeepeři“ uplatňují nepsaná kritéria redakční 

politiky. Proces gatekeepingu (jak je představen v kapitole 1.3.1 Gatekeeping) byl 

předmětem prvního z dílčích výzkumů této případové studie. Jeho cílem bylo zjistit 
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 Vzorový formulář. In: Metro.cz [online]. Nedatováno. [cit. 2014-05-20]. Dostupné z: 
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poměr mezi zaslanými a zveřejněnými fotografiemi a odhalit zároveň konkrétní důvody 

(a jejich četnost) zapříčiňující nepublikování některých snímků. 

 

Tato analýza, inspirovaná původní studií Davida M. Whitea, byla provedena za 

pomoci editorů na vzorku fotografií zaslaných čtenáři v období 27. března až 2. dubna 

2017.
54

 Za daný týden dorazilo do redakce celkem 535 příspěvků (proč na tomto místě 

práce neoperuje s termínem „fotografie“, je vysvětleno níže), z nichž selektivním 

procesem úspěšně prošlo 192 a 343 se z redakčního systému na veřejnost internetu 

nedostalo. Úspěšnost UGC se zde pohybuje okolo 36 % (ve všech dnech se tento poměr 

pohyboval v rozmezí 30 až 40 %) a většina příspěvků tak zůstane nezveřejněna. 

V průměru na den by to znamenalo zhruba 76 příspěvků, 27 vydaných a 49 

zamítnutých. Pokud jde o samotná kritéria, podle nichž byly jednotlivé příspěvky 

vyřazovány, editoři ke každému z nich poznamenali, proč se rozhodli jej na web 

neumístit. Z těchto jejich označení vzešlo sedm negativních faktorů (ačkoliv se dá 

v jiných dnech očekávat i případný výskyt jiných, spíše marginálnějších typů) – 

duplikované téma, bez informační hodnoty, nízká technická kvalita, dopis redakci, 

tisková zpráva, reklama a jiné.  

Datum Přijato Vydáno Nevydáno Prošlo 

(%) 

Duplikát Bez info. Kvalita Dopis TZ Reklama Jiné 

27.3.2017 49 20 29 40,82 % 14 4 3 3 2 2 1 

28.3.2017 119 44 75 36,97 % 60 9 2 0 3 1 0 

29.3.2017 81 24 57 29,63 % 42 5 3 0 5 2 0 

30.3.2017 59 24 35 40,68 % 20 6 0 1 6 2 0 

31.3.2017 37 15 22 40,54 % 12 5 0 1 1 3 0 

1.4.2017 122 42 80 34,43 % 69 10 0 0 0 1 0 

2.4.2017 68 23 45 33,82 % 36 6 3 0 0 0 0 

Celkem 535 192 343  253 45 11 5 17 11 1 
Podíl 100 % 35,89 % 64,11 %  73,76 % 13,12 % 3,21 % 1,46 % 4,96 % 3,21 % 0,29 % 

Průměr 76,4 27,4 49,0 35,89 % 

 

36,14 6,43 1,57 0,71 2,43 1,57 0,14 
 

TABULKA 4.1: Výsledky týdenní gatekeepingové analýzy doručených čtenářských příspěvků  

 

Zde je nutné vysvětlit preferované užívání termínu „příspěvek“. Do redakce výše 

uvedenými komunikačními cestami bývají nezřídka doručeny i textové materiály, které 

s galerií nesouvisejí. Z tabulky 4.1 vidíme, že se jedná o dopis redakci (výsledek výše 

zmiňovaného využívání kontaktního formuláře za účelem poskytnutí námětu textem), 

                                                                                                                                               
http://g.idnes.cz/o/metro/hlidac-vzor.jpg. 

54
 Důvodem, proč nebyl vybrán vzorek odpovídající některému z týdnů spadajícího do hlavního 

analyzovaného období, je samotné technické fungování programu, v němž je UGC zpracováván. Ten 

uchovává doručený materiál jen po určitou dobu, a proto byl využit nejbližší možný časový úsek – 27. 

březen až 2. duben 2017. 

http://g.idnes.cz/o/metro/hlidac-vzor.jpg
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případně o spam, tedy nevyžádanou poštu, jako jsou reklamy a tiskové zprávy, kdy se 

jedná o výsledek práce automatizovaných marketingových programů shromažďujících 

veřejně dostupné e-mailové adresy za účelem masového šíření sdělení, jak je patrné 

z přiložených příkladů (viz Příloha č. 10–12).
55 

 

V tabulce 4.1 vidíme, že jednoznačně hlavním důvodem nezveřejnění některých 

materiálů je skutečnost, že jde o snímky ze skupiny pokrývající totéž téma či událost 

(téměř tři čtvrtiny všech příspěvků). Jak však dodává Holeček, redakce se snaží dostát 

závazku, který ke svým aktivním čtenářům cítí, a tak od každého autora takové série 

fotografií uveřejní vždy alespoň jednu. Jinak vše závisí na editorovi – kolik snímků od 

jednoho autora považuje za hodnotné a zveřejní je (Holeček, 2017). Strategie při tomto 

postupu je tedy v redakci zažitá, praxe však odvisí i od subjektivního vnímání UGC 

jednotlivcem. Tento fakt je ještě zřejmější u druhé početné skupiny zamítnutých 

fotografií, které propadly z důvodu nedostatečné informační hodnoty. Tento faktor je 

silně subjektivní a hranice informační kvality zde nejsou zcela jasné. Mnohé ze 

zveřejněných fotografií byly v tomto směru velmi blízké obsahům označeným za 

nedostatečně hodnotné. Posledním kritériem, podle něhož editoři pouštějí snímky 

„branou“ do mediálního světa, je požadavek na dostatečnou technickou kvalitu obrazu 

(tento aspekt se ještě výrazněji projevuje u fotografií uvažovaných do tisku).
56

 Existují 

výjimky, u nichž je informativní hodnota nebo společenský přínos nadřazen obrazové 

dokonalosti, jak je možné doložit na konkrétních případech z analyzovaných 

zveřejněných fotografií v galerii Hlídač – pohotový občanský reportér zachytil 

pacifikaci zloděje v obchodním domě My (č. 1174), jiný čtenář oznámil náhodný nález 

slepecké hole (č. 749). 

 

Lze tedy konstatovat, že editorská práce v tomto směru nepodléhá konkrétním 

redakčním normám a je do velké míry závislá na osobním úsudku jednotlivce 

vycházejícího z redakční politiky ve vtahu k UGC. Hlavními hledisky ovlivňujícími tuto 

činnost jsou ovšem obecně sdílená pravidla novinářské práce a technická kvalita 
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 Takovýmto způsobem byla do redakce v listopadu 2016 doručena například výzva antisystémové 

politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net. Z jara 2017 je uveden slevový newsletter 

internetového obchodu www.eobuv.cz a pozvánka (TZ) na metalový koncert v klubu Modrá vopice. 
56

 Holeček v tomto směru uvádí, že u naprosté většiny fotografií zveřejněných na webu není problém s 

využitím v tištěném vydání, a to zejména díky pokroku ve vývoji kvalitních fotoaparátů u mobilních 

telefonů (2017). 



   

 

54 

 

 

 

 

 

materiálu. 

 

Druhým stupněm je pak využití UGC v tištěném vydání deníku. Jeho zpracování 

podle výpovědí jeho zaměstnanců není nijak pevně organizačně ustáleno, vychází spíše 

z aktuální situace a kontextu denních agenturních témat a jejich kvality a současně ze 

závažnosti a atraktivity daného UGC (Holeček, 2017). Kromě prodiskutování na 

denních poradách jsou čtenářské fotografie přejímány a zpracovávány spontánně, 

kontrolní a hodnoticí mechanismy tedy nejsou institucionalizované a opět kopírují 

princip gatekeepingu. V případě využití redakce kontaktuje čtenáře za účelem ověření a 

získání detailnějších informací a nejnutnějších osobních údajů (adresy, rodného čísla a 

čísla účtu – pro zaslání honoráře 300, 500, nebo 800,- Kč). 

 

 

4.2.2 Obsahová analýza galerie Hlídač 

V této části výzkumu byly analyzovány fotografie zaslané do redakce deníku 

Metro jejími čtenáři, jež prošly výše popsanou redakční kontrolou a byly následně 

umístěny na webu www.metro.cz v galerii Hlídač. Jednalo se o snímky zveřejněné 

v květnu, srpnu a listopadu 2016 a v únoru 2017. Zkoumány byly všechny takto 

definované příspěvky, a proto se často setkáme s větším množstvím fotografií od 

jednoho autora reportujících tutéž událost. Tento fakt níže uvedené výsledky 

pravděpodobně do jisté míry ovlivnil. Cílem této práce je zjištění, jaký UGC čtenáři do 

médií zasílají, jakého je charakteru a jaký k tomu mají důvod. Z výsledků vyplývá, že 

jednotlivé proměnné a kategorie jsou spolu často v úzké korelaci, a proto je v nutných 

případech odkazováno na pozdější kapitoly či přímo na konkrétní fotografie, občas se 

setkáme i se jmény samotných čtenářů-fotografů. 

 

 

4.2.2.1  Množství a frekvence 

Abychom získali představu, s jakým výzkumným vzorkem tato studie pracuje, 

uveďme nejprve data týkající se galerie Hlídač jako celku. Pro souhrnný přehled 

prosumerské aktivity byl zjištěn celkový počet uveřejněných snímků od února 2012 až 
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po 31. březen 2017. K tomuto datu obsahovala on-line galerie deníku Metro 42 840 

fotografií zaslaných čtenáři. Z tohoto kompletního úhrnu byly pro další část vyňaty 

fotografie z února a března 2012. Měsíc únor 2012 není v galerii kompletní a březnový 

materiál vykazoval nestandardní prvky, díky čemuž byl vyhodnocen jako nereliabilní. 

Eliminací těchto závadných kusů bylo zkoumané období vymezeno přesně na pět krát 

dvanáct měsíců, tedy od dubna 2012 po březen 2017. V tomto období redakce uveřejnila 

celkem 41 494 čtenářských fotografií. 

 

 

GRAF 4.2: Vývoj množství uveřejněných fotografií v galerii Hlídač od dubna 2012 do března 2017
57

 

 

 

Z grafu 4.2 je patrné, jak se měnila a mění aktivita prosumerů deníku Metro 

v jednotlivých měsících v roce a jaký je vývoj a trend v této oblasti v průběhu 

uplynulých pěti let existence této galerie. Zaměříme-li se nejdřív na první uvedenou 

skutečnost, je patrná výrazná nerovnovážnost v jednotlivých obdobích. Při bližším 

ohledání jsou zjevné konkrétní externí faktory, které aktivitu občanských fotografů 

ovlivňují a mají dopad nejen na množství zasílaných fotografií, ale i na tematické 

zaměření a pestrost těchto materiálů. Je zřejmé, že fotografická produkce vždy výrazně 

klesne s příchodem letních prázdnin, kdy velká část obyvatel hlavní město opouští. 
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 Jednotlivé roky jsou vizuálně rozlišeny dvěma odstíny modré, počínaje rokem 2012. Oranžová 

spojnice znázorňuje průměrnou hodnotu v jednotlivých letech, a tím dokresluje vývoj v počtu 

zveřejněných fotografií. 
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Nejmarkantnější takový rozdíl nastal v roce 2013, kdy počet snímků klesl téměř o 

polovinu z červnových 834 na 425 v červenci, ale objevuje se bez výjimky každý 

zkoumaný rok. Výrazný pokles počtu obyvatel setrvávajících během letních měsíců 

v hlavním městě má za následek ještě jeden důležitý jev, a to omezení společensko-

kulturních akcí pořádaných přímo na území Prahy, což následující kapitoly ozřejmí jako 

výrazný faktor ovlivňující vlastnosti user-generated kontentu. Podobně je tomu i 

v zimních měsících, kdy se koná výrazně méně tradičně reportovaných událostí 

(sousedská setkání, open-air koncerty, pouliční umělecká vystoupení, ale také stavební 

práce a s nimi spojené uzavírky). Nabízí se také další možné vysvětlení, a sice že 

pořízení fotografií může být v mrazivých měsících spojeno s nepříjemnou nutností čelit 

venkovnímu chladu, v případě chytrých telefonů navíc bez rukavic. Na druhé straně by 

se však dal očekávat nárůst fotografií asociovaných s počasím, kterému se dále věnuje 

kapitola 4.2.2.3 Geografické a tematické pokrytí. Z těchto zjištění vyplývá poměrně 

pravidelný vzorec, který je možné zjednodušeně rozdělit podle ročních období na jaro 

(velmi mnoho snímků), léto (poměrně málo), podzim (poměrně mnoho) a zimu (velmi 

málo). Pro podtrhnutí výše řečeného uveďme, že v součtu byl nejplodnějším měsícem 

duben (celkem 4 435 fotografií), těsně následovaný březnem (4 433) a květnem (4 348), 

nejméně fotografií je naopak v červenci (2 615), prosinci (2 567) a lednu (2 523). 

 

Pokud jde o křivku znázorňující průměrnou hodnotu v daných letech (2012 až 

2017), je jasně zřetelný rostoucí zájem o galerii Hlídač jako o službu nabízející možnost 

aktivní participace na mediálním obsahu v jejím počátku a následujících dvou letech až 

do rekordního maxima v březnu 2014 (1 467) a okolních jarních měsících. Na samém 

vrcholu tedy počet fotografií dosáhl přesně 250 % své počáteční hodnoty z dubna 2012 

(587). Následně však přichází zlom a počet zveřejňovaných snímků se postupně 

s měsíčními výkyvy popsanými výše vrací k číslům, kterých projekt dosahoval na 

samém počátku. Poslední zaznamenaný měsíc – březen 2017 – vykázal jen 588 snímků, 

což je o jedinou fotografii více než první zkoumaný měsíc (duben 2012 = 587 snímků), 

zároveň o 132 fotografií méně než nejméně úspěšný měsíc v roce 2013 (prosinec = 820 

snímků), příp. pouhých 40 % hodnoty téhož měsíce z roku 2014. Zdá se tedy, že zájem 

uživatelů o konkrétně tuto UGC platformu upadá, a to i navzdory stále rostoucímu 

rozšířením chytrých telefonů v České republice.
58

 

                                                 
58 Podle výzkumu zadaného společností Google analytické firmě Kantar TNS se od roku 2012 

počet uživatelů chytrých telefonů v České republice zvýšil z původních 17 % na 58 % v roce 2016, tedy o 
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Pro podrobnější analýzu byly vybrány snímky ze čtyř rovnoměrně rozložených 

měsíců v roce s důrazem na jejich aktuálnost. Vybrány byly měsíce květen, srpen a 

listopad 2016 doplněné o únor 2017. V tomto období bylo zjištěno celkem 2 013 

uveřejněných fotografií. Zdaleka nejobsáhlejší část tvořila květnová galerie (877 

snímků), výrazně méně jich pak bylo v srpnu (327) a listopadu (319) a množství obsahu 

alespoň do jisté míry narostlo v letošním nadprůměrně teplém únoru (490). I zde tedy 

vnímáme trend vlivu ročních období. Z hlediska rozložení počtu fotografií 

v jednotlivých dnech v týdnu se nejproduktivnější v průměrném srovnání čtyř 

zkoumaných měsíců ukázala být sobota (celkem 341 fotografií), následovaná nedělí 

(351), s výrazným odstupem pak čtvrtek (258), pondělí (283), úterý (295) a nejméně 

snímků lidé zasílali ve středu (295) a v pátek (226).  

 

 

GRAF 4.3: Průměrný počet snímků uveřejněných v galerii Hlídač v jednotlivých 

dnech v týdnu během zkoumaného období 

 

 

Sobota (konkrétně 7. května) se navíc stala dnem, ve který za zkoumané období 

dorazilo do redakce nejvíce fotografií (52 snímků), dalšími takovými významnými dny 

byl čtvrtek 5. května (51) a sobota 21. května (50) a není náhodou, že ve všech třech 

případech šlo o květen. Příčiny víkendového úspěchu jsou podobné, jaké byly popsány 

výše u meziměsíčních rozdílů v průběhu roku. Rozdíl mezi středou, čtvrtkem a pátkem, 

který nemá podle zjištění v této analýze žádných zjevných příčin. 

                                                                                                                                               
241 % a toto číslo stále roste (Consumer Barometer, [2017]). Oprávněná námitka by nejspíš připomněla, 

že v hlavním městě můžeme tušit pomalejší, nebo minimální růst vzhledem k nynější již vysoké 
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4.2.2.2  Autorství 

Provedená analýza 2 013 fotografií uveřejněných za čtyři měsíce zjistila 308 

unikátních přispěvatelů.
59

 Konkrétně tedy 133 v květnu 2016, 83 v srpnu téhož roku, 

nejméně (64) pak v listopadu a konečně 114 v únoru 2017. Některá jména se 

pochopitelně objevují častěji, ale jen dvaačtyřiceti fotografům byly uveřejněny práce ve 

dvou a více zkoumaných měsících (nehledě na počet zaslaných a zveřejněných fotek).
60

 

Z toho vyplývá, že během zkoumaného čtyřměsíčního období celkem 266 fotografů 

přispělo pouze v jediném měsíci, a navíc často jen jediným snímkem, což by odpovídalo 

v průměru 67 jedincům za měsíc, kteří redakci s vlastním UGC kontaktují jen zcela 

výjimečně. Zvláštností jsou také nepodepsané fotografie (případně podepsané jen 

křestním jménem, přezdívkou nebo iniciálami), kterých se za čtyři měsíce 

nashromáždilo 35 kusů (1,74 %), podepsaných tedy bylo 1 978 (98,26 %). 

 

V jedné z dřívějších kapitol (1.2.2 Proměna role uživatele mediálních obsahů) 

předkládá autor práce řadu výzkumů, které uvádějí a vysvětlují silnou disproporci mezi 

autorskou aktivitou jednotlivých internetových skupin uživatelů, kdy naprostá většina 

on-line UGC je tvořena překvapivě nepatrným zlomkem nejaktivnějších autorů. 

Analýza provedená na webové galerii Metra prokázala, že podobně výrazný nepoměr je 

patrný i zde a velmi se blíží již zmiňovanému Paretovu pravidlu. Přes osmdesát procent 

všech zaslaných fotografií (80,18 %; 1 586 z 1 978) je dílem dvanácti procent uživatelů 

(12,01 %; 37 ze 308). Podíváme-li se na výsledky z opačného konce, pak dvacet procent 

nejpilnějších přispěvatelů (20,13 %; 62 ze 308) se podělilo o téměř pětaosmdesát 

procent uveřejněných snímků (84,73 %; 1 676 z 1 978). 

Nejaktivnější přispěvatelkou byla čtenářka Jarmila Kostkanová, s níž se 

v následujících kapitolách setkáme ještě mnohokrát. Během zkoumaného čtyřměsíčního 

období zveřejnila redakce Metra na webu celkem 471 jejích fotografií, což představuje 

téměř čtvrtinu (23,4 %) z celkového počtu 2 013, navíc s unikátním průměrem téměř 

118 snímků za měsíc. Nutné je také zmínit její konstantnost a spolehlivost. Například 

v únoru 2017 uveřejnila redakce minimálně jednu její fotografii bez výjimky každý den 

                                                                                                                                               
rozšířenosti smartphonů, data v tomto ohledu se však autorovi práce dohledat nepodařilo. 

59
 Přepočet naovídát, že za pětileté fungování se do projektu zapojilo pět až šest tisíc fotografů. 

60
 Jména patnácti autorů byla přitom zjištěna ve všech čtyřech zkoumaných měsících. 
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a podobně v květnu 2016 chyběla mezi uveřejněnými jen jedenkrát (24. května). Sama 

tato čtenářka tedy zaslala do redakce více snímků než čtyři po ní nejaktivnější 

fotografové, a zároveň téměř tolik materiálu jako 283 těch nejméně aktivních 

přispěvatelů. Takové množství fotografií sdílených s redakcí jediným uživatelem se 

pochopitelně nutně musí odrazit na informační kvalitě a podobě takovýchto příspěvků. 

Stejně tak autorčino chápání poslání galerie a její preference určitých témat silně ovlivní 

i celkový obsah a charakter galerie jako celku. To, jak se rozdíly v periodicitě a 

intenzita v zasílání fotek do redakce promítají do zpravodajské hodnotnosti jednotlivých 

fotografií, ukáže kapitola 4.2.2.4 Účel a zpravodajská hodnota. Podobně výrazný vliv 

má pak výjimečně vysoká (nebo i nízká) aktivita jednotlivých amatérských fotografů na 

zachycované a zobrazované oblasti Prahy, jak si je uvedeno v následující kapitole 

4.2.2.3 Geografické a tematické pokrytí. 

 

Z celkového počtu 308 podepsaných prosumerů bylo 114 žen a 194 mužů (37:63 

%), přičemž ženy byly podepsány pod 729 snímky, muži jich zaslali 1 249 (38:62 %) 

z celkových 1 978 podepsaných. Omezíme-li naše soustředění jen na dvacet 

nejaktivnějších přispěvatelů (tzn. s dvanácti a více zaslanými fotografiemi), ti do 

redakce celkem odeslali 1 454 (73,52 %) snímků, ovšem z těchto dvaceti autorů byly 

pouze tři ženy. Poměr počtu zaslaných fotografií ale zůstává zachován, od žen redakce 

obdržela 529 fotografií, 925 pak od mužů (36,4:63,6 %).
61

 I zde je tedy patrný výrazný 

vliv jedinců a jejich individuálních výkonů.  

                                                 
61

 Všechna tato zjištění můžeme dát do souvislosti s daty vydavatelství Mafra, která uvádějí daleko 

vyrovnanější podíl – 52:48 % ve prospěch mužů (Mafra, ©2017). 
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AUTOR POČET FOTOGRAFIÍ PODÍL             
z 1 978 

PRŮMĚR  
za měsíc

62
 Jméno Příjmení Květen Srpen Listopad Únor CELKEM 

--- (nepodepsané) 15 6 2 12 35   8,75 

Jarmila Kostkanová 179 65 104 123 471 23,81 % 117,75 

David Tichý 68 16 27 39 150 7,58 % 37,5 

Tadeáš Havlík 70 11 7 37 125 6,32 % 31,25 

Roman Kubarič 106 1     107 5,41 % 53,5 

Alexander Berezin 48 21 6 12 87 4,4 % 21,75 

Luboš Zámiš   20 9 41 70 3,54 % 23,33 

David Sedlecký 14 18 13 23 68 3,44 % 17 

Jakub Stránský 37 9 16 5 67 3,39 % 16,75 

Martin Stehlík 21 4 17 7 49 2,48 % 12,25 

Gabriela Uhrová 19 8 10 3 40 2,02 % 10 

Miloš Cvrk 8 13 9 8 38 1,92 % 9,5 

Pavel Tůma 17 5 11 5 38 1,92 % 9,5 

Václav Jukl 16 8 3   27 1,37 % 9 

Martin Kubík 4 10 4 7 25 1,26 % 6,25 

Jan Grof 5 3 2 8 18 0,91 % 4,5 

Lucie Ptáčková 3 9 2 4 18 0,91 % 4,5 

Marcel Záděra 10   4 2 16 0,81 % 5,33 

Ivan Štěpán 4 2 4 5 15 0,76 % 3,75 

Karel Kýr 10 1   2 13 0,66 % 4,33 

Matěj Hrabánek 8 3 1   12 0,61 % 4 

CELKEM 647 227 249 331 1 454  73,52 %   

 
TABULKA 4.2: Dvacet nejaktivnějších autorů během zkoumaného období, počet snímků, podíl na celku 

 

Nyní je vhodný okamžik prezentovat některé informace získané prostřednictvím 

dotazníku zaslaného přispěvatelům. Nebylo v silách autora této práce získat informace 

od všech přispívajících fotografů, proto se ve spolupráci s redakcí deníku Metro zaměřil 

na skupinu oněch dvaceti nejaktivnějších, zodpovědných za téměř tři čtvrtiny 

zkoumaného obsahu. Z šestnácti přijatých odpovědí
63

 (kompletně uvedených v Příloze 

č. 14) vyplynulo, že participanty Metra jsou většinou právě jeho čtenáři, kteří kromě 

tištěného vydání pravidelně sledují jeho on-line mutaci i samotné fotografie na 

stránkách Hlídače. Z odpovědí dále vyplývá, že se obeznámili s Pravidly pro využití a 

oceňování a vědí tedy o možnosti honorovaného využití snímků v tištěném vydání. 

Rozmanitější paletu odpovědí zaznamenaly dotazy týkající se délky trvání spolupráce 

                                                 
62

 Týká se jen měsíců, kdy byl konkrétní autor přímo aktivní. Většina fotografů v první dvacítce 

přispívala během všech čtyř zkoumaných měsíců, výjimkou byli Zámiš, Jukl, Záděra, Kýr, Hrabánek (3 

měsíce) a Kubarič (pouze 2 měsíce). 
63

 Dotazník byl vystavěn jako dobrovolně anonymní, přesto téměř všichni respondenti uvedli svá 

jména. Díky tomu můžeme zaručeně tvrdit, že odpovědi vyjadřují názory a motivace autorů 

zodpovědných za minimálně 58,6 % (1 179) všech zaslaných fotografií. 
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s redakcí, podle kterých je takto zkušenost různě hluboká. Častěji se však jednalo o 

údobí blížící se pěti letům celkové existence projektu – polovina dotázaných uvedla, že 

pro Metro pořizuje fotografie už déle než tři roky. Dále, většina z oslovených 

občanských fotografů označila tuto svou činnost jako nejvýraznější nebo dokonce 

jediný způsob, jak zasahují do mediálního toku (výlučně jen s deníkem Metro přitom 

spolupracuje sedm z nich), což naznačuje jistý stupeň loajality a autorské exkluzivity u 

těchto prozumentů deníku Metro. Kromě propojení webových stránek metro.cz a 

iDnes.cz jsou participanty většího množství redakcí iReportéři ČT David Tichý, Matěj 

Hrabánek a Roman Kubarič, poslední jmenovaný publikuje i na serveru www.you.bo 

náležícímu k Primě TV. Jinak lze dohledat soukromé on-line galerie jednotlivých autorů 

(např. Gabriely Uhrové, Václava Jukla, Jana Grofa a Marcela Záděry na portálu 

megapixel.cz). Obecně nejsou dotázaní prozumenti Metra příliš aktivní na sociálních 

sítích (sedm z nich využívá Facebook, jeden Instagram, čtyři službu Google+), což 

vychází z jejich věkového spektra, které lze vnímat jako podstatné hledisko jejich 

participativní činnosti. Toto rozložení věkových kategorií je blízké celkové skladbě 

čtenářů deníku Metro za III. a IV. čtvrtletí roku 2016 (Mafra, ©2017). 

 

4.2.2.3 Geografické a tematické pokrytí 

To, že user-generated content má ze své podstaty často lokální podobu, zmiňuje 

už kapitola 2.1 UGC ve světě žurnalistiky a platí to i pro Metro Hlídač. Svou roli v tom 

jistě hraje i politika redakce, která otiskuje jen fotografie z Prahy, a tedy jen v pražském 

vydání deníku. Toto rozhodnutí pak vysvětluje jako čistě praktické opatření vyplývající 

z personálních možností redakce. Z tohoto pravidla se však objevuje několik málo 

výjimek. Ve výzkumném vzorku 2 013 fotografií se snímky prokazatelně pořízené 

mimo území hlavního města ČR objevily celkem osmkrát, často se však jedná o území 

těsně za okrajem Prahy. Kupříkladu šlo o nefunkční mechanické přejezdové 

zabezpečovací zařízení v Řevnicích, rekonstrukci prodejny Lidl nebo zámek 

v Průhonicích, západ slunce na Vestcem (Praha-západ), nádraží v Loděnicích (okres 

Beroun), v jednom případě dokonce o prvomájovou fotku z Paříže. 

 

U poměrně velkého množství nebylo přímo z fotografie ani z doprovodného 

komentáře možné s jistotou určit, v které části Prahy byl snímek pořízen, nebo kterou 
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zobrazuje. Za zkoumané čtyři měsíce k tomu došlo celkem 176krát (8,7 %). V celé řadě 

případů jde ale o výsledek způsobený zaměřením analýzy, která analytickou proměnnou 

definovala jako dvaadvacet správních oblastí Prahy. Uvedl-li však fotograf bez další 

konkretizace jako místo pořízení snímku např. Vinohrady, není možné s jistotou označit 

Prahu 2, 3, nebo 10 (příp. 1 a 4) jichž jsou právě Vinohrady součástí. Zhruba ve stejném 

množství se ovšem v galerii vyskytují snímky, jejichž lokalita pořízení je jednoduše 

zcela nejasná. Často jde o fotografie nízké relevance zobrazující přírodu (divokou floru) 

případně nějakou kuriozitu, mnohdy ve velkém detailu, kdy autor reportovanou událost 

vůbec nelokalizuje, neboť je v kontextu přinášené informace její umístění často 

nepodstatné. Speciální kategorii by pak tvořily snímky pořízené uvnitř vozů MHD 

(nejčastěji metra), u nichž místo pořízení většinou nehraje takovou roli. Naprostá 

většina sdělení však alespoň v doprovodném komentáři uvádí, o jakou konkrétní oblast, 

ulici nebo budovu se v daném případě jedná.  

 

Obvod Počet 
foto. 

Podíl (%) Rozloha 
(km

2
) 

Obyvatel Hustota 

Praha 1
64

 613 33,37 5,53 29 587 5 350,3 

Praha 2 141 7,68 4,19 49 335 11 774,5 

Praha 3 138 7,51 6,49 73 095 11 262,7 

Praha 4 113 6,15 32,32 137 900 4 266,7 

Praha 5 101 5,5 35,08 87 699 4 000,9 

Praha 6
64

 154 8,38 56,09 115 295 2 055,5 

Praha 7
64 

186 10,13 10,5 44 654 4 252,8 

Praha 8 92 5,01 37,58 113 758 3 027,1 

Praha 9 57 3,1 13,86 57 048 4 116,0 

Praha 10 56 3,05 19 109 336 5 754,5 

Praha 11 54 2,94 21,92 84 744 3 866,1 

Praha 12 8 0,44 28,57 65 757 2 301,6 

Praha 13 12 0,65 22,36 66 438 2 971,3 

Praha 14 10 0,33 19,29 49 001 2 540,2 

Praha 15 48 2,61 28,59 47 998 1 678,8 

Praha 16 5 0,27 36,12 24 291 672,5 

Praha 17 10 0,54 10,46 31 051 2 968,5 

Praha 18 22 1,36 15,79 30 072 1 904,5 

Praha 19 4 0,22 15,79 13 804 874,2 

Praha 20 0   16,95 15 304 902,9 

Praha 21 4 0,22 26,62 18 368 690,0 

Praha 22 1 0,05 33,67 15 910 472,5 

nelze určit 176 8,74       

jiné 8 0,40       

TABULKA 4.3: Počet fotografií pocházejících z jednotlivých obvodů zastoupených v galerii Hlídač 
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 Tučně jsou vyznačeny tři nejčastěji fotografované správní obvody – Praha 1, Praha 7 a Praha 6. 
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Nejzobrazovanějším obvodem byla ve sledovaném období Praha 1, ze které 

pocházela třetina snímků (613), jež bylo možné lokalizovat (1 837). Z tabulky 4.3 je 

zřejmé, že počet zaslaných fotografií není přímo úměrný jeho rozloze ani počtu nebo 

hustotě obyvatel daného pražského obvodu. Prahu 1 navíc nikdo z respondentů 

dotazníku neuvedl jako místo svého bydliště. Důvodem je značný kulturní a 

společenský význam této oblasti. Zároveň je Praha 1 významnou tranzitní oblastí, a 

navíc se zde pořádá mnoho společenských nebo kulturních událostí, které mají 

nepopiratelný mediální potenciál. Podobné faktory ovlivnily i četnost zobrazení druhého 

nejfrekventovanějšího pražského obvodu, kterým je Praha 7. V případě Holešovic, větší 

části Bubenče a Troji se fotografický materiál omezuje na několik málo konkrétních 

míst. Těmi jsou Královská obora Stromovka, Výstaviště Holešovice, Trojský zámek a 

bývalý Stalinův pomník. Jiná místa Prahy 7 byla pro Metro fotografována jen zcela 

výjimečně. Charakterem snímků se přitom od ostatních odlišují ty z holešovického 

Výstaviště. Zpravidla se totiž nevěnují malebnosti a atraktivitě prostředí či případným 

kuriozitám v okolí Letné, ale informují o probíhajících, většinou vícedenních 

událostech, jako jsou veletrhy, výstavy a festivaly. Na druhou stranu jde často o akce 

konající se pravidelně a v kombinaci s ostatními snímky z tohoto obvodu je autor práce 

označuje jako materiál s nízkou časovou naléhavostí. 

 

Z výsledků lze také dovodit převahu „tradičních“ obvodů (Praha 1 až 10) nad 

ostatními oblastmi. U nich je až na konkrétní výjimky zjištěný počet výrazně nižší a 

s vyššími čísly v označení konkrétního obvodu také toto množství dále klesá. Pro 

nejmarkantnější odchylky od této křivky se nabízejí poměrně snadná vysvětlení. Pokud 

jde o Prahu 18, která mezi ostatními „novými“ pražskými správními obvody vyčnívá, 

vysvětlení je podobné jako v případě Prahy 7 kvůli tamnímu veletržnímu areálu PVA 

EXPO. U Prahy 11 (dříve Praha-Jižní Město) je příčinou dlouhodobá rekonstrukce 

Centra Chodov, která byla nejfrekventovanějším místním tématem v galerii. Patrně 

nejvýraznější anomálie – skokový výkyv Prahy 15 – je způsobena tím, že v naprosté 

většině fotografií je jejich autorkou Jarmila Kostkanová (34 snímků), která v Horních 

Měcholupech bydlí a z analýzy vyplynulo více takových případů. Ukazuje se tedy, do 

jaké míry je UGC v individuálních případech vázán na bezprostřední a každodenní okolí 

svého autora. Tento fakt je možné vnímat jako relevantní indicii v případě pokusu o 
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vytvoření organizované a institucionalizované sítě uživatelských fotoreportérů.   

 

Vedle bydliště jednotlivých autorů je důležitým faktorem i charakter témat, jimž 

se uživatelé věnují. Lidé často fotografují plánované události, většina dotázaných 

produživatelů uvedla, že společenské nebo kulturních události cíleně vyhledávají 

s apriorní vidinou pořídit z nich obrazový report pro redakci deníku Metro. 

 

 

GRAF 4.4: Podíl fotografovaných témat zveřejněných v galerii Hlídač (z 2 013 snímků) 

 

S množstvím 472 fotografií se nejzobrazovanějším tématem staly Konané akce. 

Jde o události i) krátkodobé a časté (farmářské trhy, setkání, sportovní akce), ii) konající 

se jednou do roka (výročí, oslavy státních nebo lidových svátků, světové dny či 

happeningy), nebo iii) záležitosti dlouhodobější (adventní trhy, výstavy, veletrhy). 

Obecně jsou méně časově naléhavé a jsou většinou spojeny s informativním účelem 

sdělení (viz výklad proměnné Účel v kapitole 3.3.1 Definice proměnných). Jednou 

z nejvýznamnějších co do počtu byla v rámci zkoumaného období Bitva národů 2016, 

pětidenní festival středověkého šermu na strahovské straně vrchu Petřín. Redakce Metra 

na web z těchto slavností umístila 25 snímků od sedmi různých autorů, což představuje 

v daném období nejzachycovanější zjištěnou událost z jednoho místa zároveň 

s nejvyšším počtem zúčastněných autorů. Další takové příklady jsou: různě rozmístěné 

oslavy masopustu (35 fotek) nebo adventní trhy (19), Prague Pride 2016 (17), natáčení 

filmu Monstrum na Letné (16), přistání letadla Antonov na Ruzyni (16), veletrh Svět 



   

 

65 

 

 

 

 

 

knihy 2016 (13), Den Karla IV. (13), oslavy 17. listopadu (11), otevření hračkářství 

Hamleys (10), jízda historickou soupravou metra (10), Volkswagen Maraton Praha 2016 

(9), rekonstrukce bitvy o pivovar Kolčavka (9), festival Praha žije hudbou 2016 (9), 

veletrh MHD Czechbus 2016 (8), Mezinárodní den Hvězdných válek (7) nebo 

Svatomartinské slavnosti na nám. Jiřího z Poděbrad (7). 

 

Druhým nejfrekventovanějším tématem byly Kuriozity (292 fotografií). Tento 

obsah nejčastěji spojujeme se zábavným účelem nebo funkcí, nicméně ho lze blíže jen 

těžko popsat. V naprosté většině případů se totiž jedná o samostatné a nárazově 

pořizované snímky s nízkou nebo nulovou informační hodnotou. To však neznamená, 

že by se nemohly prosadit do tištěného vydání deníku Metro, jak je uvedeno v kapitole 

4.2.3 Obsahová analýza otištěných čtenářských fotografií. Níže nabízené příklady jsou 

s ohledem na typ obsahu spíše ilustrační: bosí lidé, pes za volantem auta nebo netopýr 

v bytě, pouliční umělci, jednonohý racek, nesmyslné dopravní značení, sbírka pohozené 

obuvi na Letné nebo na Pankráci, lidské nohy trčící z kontejnerů, pašijová oslava 

narozenin, „broukoviště“ na Olšanech či hmyzí hotel v Kobylisích. 

 

Další významnější složka je informačně hodnotnější a více už odpovídá poslání 

participativní žurnalistiky. Jde o čtenářská upozornění nebo stížnosti na nevyhovující 

stav nejrůznějších pražských objektů (265 snímků). S tímto obsahem úzce souvisí 

v menší míře zastoupená skupina snímků – Graffiti. Jak bylo uvedeno v definici 

proměnných, původně byly Graffiti součástí výše uvedené kategorie, nicméně pro jejich 

četnost, která je u tak konkrétního tématu neobvyklá, se autor rozhodl zkoumat je 

zvlášť. Dohromady by však dosáhly přes 15,5 % ze všech zveřejněných snímků. Za 

zkoumané období kategorie Nevyhovující stav dosahovala nadprůměrných hodnot 

zejména ve správních obvodech Praha 6, Praha 8, Praha 10 a Praha 11.
65

 Zatímco ve 

většině oblastí jde zejména o šablonové stížnosti na špatné parkování, stav veřejných 

laviček a zastávek MHD, zápach či kapacitu odpadkových košů (mimo to je obecným 

opakujícím se tématem také dlouhodobě neřešený problém prosakující vody ve 

stanicích metra), v případě Prahy 6 je důvod jiný. V polovině srpna 2016 zde byl 

spuštěn systém placeného parkování („modré zóny“), jehož technické zpracování se 

setkalo se silnou kritikou. Místním obyvatelům vadilo zejména rozmístění parkovacích 
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 Ostatní oblasti zahrnující neobvykle vysoké hodnoty (Prahy 12, 13, 14 a 15) nebyly pro celkový 

počet fotografií nepřesahující 10 % z celku shledány relevantními k bližší analýze. 
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míst a nekvalitní provedení vymezujících čar. Tato samostatná stížnost přitom zabrala 

11 snímků z této kategorie v Praze 6. 

 

Další významnou kategorií je Pozvánka na konkrétní událost, opět společensko-

kulturní akci (188 snímků). Z již zmíněných relevantních důvodů v této kategorii 

excelují Praha 7 a Praha 10. Bohatší paletu oblastí v tomto směru nabízí kategorie 

Probíhající stavba. Z důvodů usnadnění pohybu občanů po městě cítí někteří čtenáři 

potřebu informovat veřejnost o započatých či probíhajících rekonstrukcích, případně 

takové snímky spojují s údaji o tom, kdy by měly být stavební práce dokončeny. 

Zejména se to týká oprav kolejí tramvajových tratí a významných dopravních úseků, 

objevují se (často s kritickým vyzněním) i materiály zachycující výstavbu nových 

bytových a kancelářských budov (např. Střešovice, Barrandov či Pankrác). 

 

Standardní hard-news ve smyslu zásadních a neočekávaných událostí byly 

v tomto výzkumu zastoupeny jen minoritně, celkově tvoří jen 8 % fotografií v galerii. 

Pro UGC projekt deníku Metro jsou zkrátka utvářejícím prvkem pravidelné 

významnější akce společensko-kulturního charakteru a jejich frekvence do určité míry 

souvisí s geografickým rozmístěním na území hlavního města. Zpravidla existují 

obvody, kde se některá témata objevují častěji než jinde, což už bylo uvedeno jako 

jeden z důvodů zvýšeného poměru zobrazování několika konkrétních oblastí v tomto 

výzkumu. Nicméně společensko-kulturní události lze najít často i v případě dalších 

obvodů (nejen v Praze 1, Praze 7 a Praze 18) a to v zásadě bez ohledu na jejich popsaný 

charakter. Jak už bylo zmíněno, takové případy jsou často příčinami výkyvů v jinak 

vcelku posloupné klesající řadě mezi obvody Prahy 1 až Praha 22. 
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GRAF 4.5: Mapa rozmístění nejčastěji zobrazovaných témat v galerii Hlídač 

 

 

Kompletní přehled zastoupení jednotlivých témat v konkrétních správních obvodech 

dokresluje výše uvedené skutečnosti. Zároveň na grafu 4.5 vidíme, že u lokalit s větším 

a dostatečně reliabilním počtem fotografií, není rozdíl v reportovaných tématech nijak 

markantní a případné individuální výkyvy vyplývají ze zjistitelných specifik daných 

oblastí. 

 

 

4.2.2.4 Účel a zpravodajská hodnota 

V následující části se zabývám tím, s jakým účelem čtenáři snímky s redakcí 

Metra sdílejí, jak vnímají svou roli a co je motivuje, zda je jimi poskytovaný materiál 

vůbec zpravodajsky relevantní a pokud ne, jaký smysl tedy produživatelská galerie 

Hlídač má? Na tyto otázky se pokusí odpovědět následující část výzkumu, která na 

základě šesti aplikovaných proměnných zkoumala informační kvalitu tohoto user-

generated contentu. 
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Už při samotné definici proměnných bylo poukázáno, že v několika případech je 

vyznění dílčích kategorií podobné, a tak se výsledky jednotlivých proměnných mohou 

do jisté míry překrývat. Zde se jedná například o téma Nevyhovujícího stavu a účelu 

Kritizujícího, částečně shodný průnik s jednou nebo i více kategoriemi však může nastat 

i jinde. Kuriozity nejčastěji odpovídaly Zábavnému účelu, Dopravní situace a Breaking-

news pak Reportážnímu a Umělecké dílo a Krása zase Estetickému. Tomuto vnímání 

také do jisté míry odpovídají i konkrétní čísla u těchto kategorií, překryv ale 

pochopitelně nikde není stoprocentní. Tohoto dvojího dělení bylo mj. užito pro přesnější 

kategorizaci a zpracování některých hraničních materiálů a pro následnou optimální 

interpretaci dat. 

 

 

GRAF 4.6: Poměr zjištěného účelu čtenářských fotografií zveřejněných v galerii Hlídač 

 

Z grafu 4.6 je zřejmé, že převažuje informativní účel, který rozsahem téměř 

jednoho tisíce fotografií obsáhl bezmála polovinu celého výzkumného vzorku. Do jisté 

míry je možné jej provázat s kategoriemi témat Konaná akce, Pozvánka, Probíhající 

stavba a Kuriozita
66

. Z toho vyplývá, že čtenáři chtějí redakci, potažmo veřejnosti 

přinést informace, které by ji mohly zajímat, již menší důraz je zde kladen na reálný 

celospolečenský dopad jednotlivých zpráv stejně tak jako na časovou urgenci. 

Řada snímků má za cíl vyvolat estetický dojem, a míjí se tedy s ideální 

                                                 
66 Možná překvapivě, ale Kuriozity mají mezi snímky Informativního účelu celkem vysoké 

zastoupení (téměř 10 %). Zde se ukazuje, že při takovémto typu diskursivního bádání je nutné vnímat 

nejen samotné obrazy, ale také jejich význam a příčinu vzniku v kontextu s ostatními materiály a v tomto 

případě autorovým doprovodným komentářem. 
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představou o participativní žurnalistice. U těchto materiálů je obecná míra relevance 

ještě nižší než v předchozím případě a aktuálnost této skupiny snímků také obecně není 

vysoká, ačkoliv v rámci tohoto aspektu se mohou objevit a objevovaly také výjimky. 

 

Dvanáctiprocentní podíl pak náleží kritickým fotografiím veřejného prostoru, 

kde čtenáři poukazují na závadné jevy, se kterými se v ulicích Prahy setkávají. 

Frekvence tohoto typu obsahu se silně odvíjí od vnímání poslání Metro Hlídače 

jednotlivými fotografy. Mnozí z nich totiž svou snahu zvýšit povědomí o nevzhledném, 

poškozeném nebo zanedbávaném zákoutí Prahy staví na první místo důvodů participace 

(viz Příloha č. 14). Tímto způsobem komunikují s municipalitními orgány skrze 

redakci, která v tu chvíli přijímá roli ochránce veřejného prostoru a optimálního postupu 

zodpovědných úřadů. Tím posiluje pozitivní vztah se svými čtenáři, jak tvrdí i Josef 

Rubeš: To je myslím ten hlavní důvod, proč jsou právě čtenáři Metra tak aktivní. Nějaký 

ten tlak funguje, čtenář ví, že si můžou skrze Metro na něco stěžovat a ty úřady to 

napraví. […] Ten čtenář sice pravděpodobně nezpůsobí to, že by kvůli jeho fotce padla 

vláda, ale může se díky němu opravit třeba ten chodník, nebo něco jiného ve veřejném 

prostoru“ (Rubeš, 2017). Výsledky této čtenářsko-redakční osvětové činnosti ovšem 

nejsou zřejmé. Její efektivitu nám umožňuje přímo poznat jen samotná produkce Metra, 

která na tyto případné úspěchy poukazuje ve svých textech (Jaroševský, ©2016). 

 

 Relevance a aktuálnost zachycovaných témat byla také v rámci tohoto výzkumu 

podrobena analýze. Výsledky složení těchto proměnných do velké míry odpovídají 

předchozím zjištěním, a slouží tedy jako potvrzení výše uvedených soudů a zároveň 

jako přehledné shrnutí toho, jak mediálně kvalitní materiál se v galerii Hlídač ve 

sledovaném období objevoval. Více než polovina zveřejněných fotografií je jen 

částečně relevantní a aktuální, což odpovídá závěrům učiněným v souvislosti 

s předchozími proměnnými. Ve zhruba čtvrtině případů tedy čtenáři narazí na relevantní 

či v daný moment aktuální a časově omezenou událost, ve většině ale autoři fotografují 

méně hodnotná témata s nadčasovým nebo dokonce stálým charakterem. 
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GRAF 4.7: Relevance témat zasílaných do redakce    GRAF 4.8: Aktuálnost témat zasílaných do redakce 

 

Příspěvky společensky a zpravodajsky relevantní se velmi často objevovaly 

hromadně, kdy z jedné události bylo jedním nebo více fotografy pořízeno a odesláno 

větší množství snímků. Zákonitě k tomu docházelo častěji než u materiálů nižší 

informační kvality. Tento jev může svědčit o tom, že autoři takových sérií fotografií si 

význam zachycovaných okamžiků sami dobře uvědomují a snaží se poskytnout co 

nejkvalitnější možný materiál. 

 

4.2.3 Obsahová analýza otištěných čtenářských fotografií 

Další částí výzkumu je rozkrytí toho, jak redakce výše popsaný materiál využívá 

ve vlastní mediální produkci, jaké snímky se v tištěném vydání uplatní a jak se liší jejich 

skladba a průměrná podoba od již popsaných charakteristik zasílaného UGC do deníku 

Metro. Níže uvedené odpovědi na tyto otázky jsou formulovány vcelku stručně 

v kontextu výše popsaných charakteristik a ve vztahu ke zjištěním o celkové skladbě 

galerie Hlídač. 

Během zkoumaných čtyř měsíců (května, srpna a listopadu 2016 a února 2017) 

vyšlo na stránkách deníku Metro 75 čtenářských fotografií (v jednotlivých měsících: 26, 

10, 11 a 28), za které celkem redakce jejich autorům vyplatila 24.300 Kč (z toho 

šestkrát 500 Kč) v průměru přes šest tisíc měsíčně). Jde tedy o dohromady necelá 4 % 

ze souhrnu všech doručených příspěvků. U otištěných snímků se projevuje rozdíl 

v aktivitě fotografů vypsaný v jedné z předchozích kapitol – i zde byla nejčastějším 
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prozumentem Jarmila Kostkanová (pět otištěných fotografií) a jednotlivci ze zmiňované 

dvacítky nejvýkonnějších participantů se objevují v žebříčku vysoko i zde.
67

 Lehce 

znatelnější odchylku vykazuje proměnná Místo, které sice také dominuje Praha 1 (27 

%), další pořadí pražských obvodů se ale také proměnilo (např. propad Prahy 7). 

 

Co je ovšem podstatnější, je tematická a kvalitativní rovina snímků, které 

redakce do tištěného vydání vybrala. V otázce účelu příspěvků převládá Informativní 

(31 %), následuje Kritizující (23 %), Reportážní a Odpověď (15 %), Zábavný (12 %) a 

Estetický účel (4 %). Až na jednu výjimku se tato čísla radikálně neliší od 

prezentovaných výsledků předchozí analýzy – tuto výjimku představují Odpovědi, 

fotografie zasílané na přímou redakční výzvu čtenářům (první máj, zapomenuté kamery 

STB, žebrání na Karlově mostě, krmítka pro ptactvo a svátek sv. Valentýna), z nichž 

Metro přes marginální doručené množství otisklo většinou téměř všechny. Přesto i u 

ostatních kategorií lze vyčíst určitý rozdíl mezi podílem přijatých a otištěných.  

 

Téma Hlídač Tisk Rozdíl  Nárůst Účel  Hlídač Tisk Rozdíl  Nárůst 

Co děláme 5,27 17,33 12,06 228,8 Odpověď 4,82 14,67 9,85 204,4 

Nevyhovující stav 13,16 25,33 12,17 92,5 Kritizující 12,17 22,67 10,5 86,3 

Kuriozita 14,51 20 5,49 37,8 Reportážní 9,54 14,67 5,13 53,8 

Breaking-news 4,52 5,33 0,81 17,9 Zábavný 9,09 12 2,91 32,0 

Počasí 1,59 1,33 -0,26 -16,4 Jiný 1,54 1,33 -0,21 -13,6 

Konaná akce 23,45 18,67 -4,78 -20,4 Informativní 49,08 30,67 -18,41 -37,5 

Probíhající stavba 9,14 6,67 -2,47 -27,0 Estetický 13,76 4 -9,76 -70,9 

Doprava 3,33 1,33 -2 -60,1           

Pozvánka 9,34 2,67 -6,67 -71,4   
    

Krása 6,61 1,33 -5,28 -79,9   
    

Graffiti 2,24 0 -2,24 -100,0   
    

Umělecké dílo 3,78 0 -3,78 -100,0   
    

Jiné 3,08 0 -3,08 -100,0   
   

 

TABULKA 4.4: Procentuální rozdíl mezi zastoupením Témat a Účelu v galerii Hlídač 

a tištěném vydání Metra (všechny údaje jsou v procentech) 

 

Méně často se v tisku objevuje Informativní a Estetický účel, naopak častější 

využití zaznamenaly Zábavný, Reportážní a vůbec nejmarkantnější je tento rozdíl u 

Kritizující funkce, o jejímž fungování se rozepisuje kapitola 4.2.2.3 Geografické a 

tematické pokrytí. Je tedy patrné, že výrazně vyšší šanci na reálné mediální uplatnění 
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 Snímky Alexandera Berezina a Davida Sedleckého využila redakce čtyřikrát, dvě fotografie byly 

otištěny osmi autorům (Miloši Cvrkovi, Romanu Kubaričovi, Aleši Náhlému, Janu Šounovi, Davidu 
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mají příspěvky s jasně zřejmým a přímým účelem a čitelnou informací, kterou chtějí 

čtenáři předat. 

 

Pokud jde o redakcí žádoucí témata zhusta a častěji, než v souhrnu doručených 

příspěvků je s využitím UGC referováno o Nevyhovujícím stavu (25 %), Kuriozitách (20 

%), Co děláme (17 %) a Breaking-news (5%). Naopak nižšího poměru doznaly snímky 

zachycující Konanou akci (19 %), Probíhající stavbu (7 %) a Pozvánku (3 %). Po jedné 

fotografii (a jednom procentu) zaznamenala témata Doprava, Krása a Počasí a 

fotografie uměleckých děl a graffiti se v tomto období neuplatnily vůbec. Vysoký 

výskyt Nevyhovujícího stavu v tištěném vydání vyplývá z postoje redakce k UGC, u 

kategorie Co děláme je příčinou to, že deník Metro zpravidla otiskne většinu 

doručených fotografií, tedy několik v jednom čísle (např. pět prvomájových snímků ve 

vydání z 2. května 2016). Často redakce vybírá neočekávané události, využila se např. 

čtenářská fotografie netradiční a v médiích později velmi diskutované propagační akce 

Bloku proti islámu Martina Konvičky na Staroměstském náměstí, v dalších případech 

šlo o zprávy technických nehod (havárie vody). Charakter kuriózních snímků využitých 

v tištěném vydání se podstatně liší od jejich převládající podoby v celkové množině 

příchozích příspěvků vyhodnocených jako Kuriozity.
68

 Nejde o nahodilé a solitérní 

fotografie (občas i z domácího prostředí), jejichž funkce je primárně humorná (např. 

jednonohý racek či člověk zaražený v kontejneru), nýbrž o neobvyklé, hodnotné a často 

aktuální události zachycené v ulicích s nepopiratelnou informační hodnotou – rojení 

včel, natáčení filmu, auto zasypané odpadky nebo přílet exotického ptactva. Hlavním 

kritériem je ale mediální potenciál materiálu a schopnost vystavět na zobrazovaném 

tématu novinový článek. „[…] samotná fotka v naprosté většině případů nestačí. 

Podstatné je, aby se za danou věcí schovával nějaký příběh, o kterém třeba společnost 

nevěděla, nebo věděla málo. Takové fotky jsou pro nás nejzajímavější,“ (Holeček, 

2017). Vysoko však jako mediální hodnota stále zůstává infotainment a odlehčený 

přístup k událostem. 

 

Jako poslední je s odvoláním na výsledky předchozí analýzy uvedena analýza 

rozdělení Relevance a Aktuálnosti u otištěných fotografií. V otázce informační hodnoty 

                                                                                                                                               
Tichému, Pavlu Tůmovi, Gabriele Uhrové a Petru Váňovi), celkem své příspěvky uplatnilo 57 fotografů. 

68
 V tomto směru opět velmi záleží na prezentaci zobrazované informace a na zjevném úmyslu, s 

jakým je takový materiál redakci, potažmo čtenářům autorem předkládán. 
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a společenského dopadu byl zjištěný poměr 32:41:27 %.
69

 Největšího rozdílu tedy 

doznala skupina Spíše relevantních (minus 11 %) a to zejména ve prospěch snímků 

označených jako Velmi relevantní (plus 8 %). Méně patrný rozdíl je mezi složkami 

hodnotícími nadčasovost tématu, zde vznikla proporce 33:55:12 %, tedy velmi blízká 

rozložení v množině všech 2 013 fotografií. Čtyři procenta si z třetí skupiny nejméně 

aktuálních událostí uzmula kategorie první – nejkvalitnější, což v obou proměnných 

vypovídá o pochopitelné tendenci editorů vybírat zásadnější zpravodajské příspěvky. 

 

 

4.2.4 Přístup redakce Metra a jejích produživatelů 

Většina dotázaných autorů UGC ve svých odpovědích na otázku osobní 

motivace k chování nejčastěji uváděla samotné fotografování jako zálibu, zábavu a 

volnočasový koníček, případně v kombinaci se seberealizačními tendencemi. U dalších 

dvou respondentů je důvodem finanční odměna a jen tři odpovědi zmiňovaly vůli a chuť 

informovat ostatní o událostech z ulic města. Dva dotázaní využili možnosti otevřených 

odpovědí v dotazníku k detailnější deskripci svých pohnutek: 

- „Zajímám se o dění v Praze, každý den se pohybuji v pražských ulicích a 

pomocí Metro databáze 'Vaše foto' se dozvídám o všech událostech v Praze. Moje 

motivace je doplnit obrazovou databázi o další, mnou pořízené fotky. Nejde mi o 'slávu 

a peníze', ale potěší mě, když některé mé fotografie jsou uveřejněny i v novinách.“ (Ivan 

Štěpán, viz Příloha č. 14: Dotazník) 

- „Mým koníčkem je fotografování, chtěl jsem, aby fotky našly také jiné 

uplatnění než jen v mém albu. Přispívám nejen do Metra, ale také dávám fotky na 

Wikimedia Commons, kde jsou volně přístupné pro další média.“ (David Sedlecký, 

ibid.) 

 

Nejdůležitějším hlediskem v celém tématu je přístup samotných přispěvatelů a 

jejich případná projekce vlastních představ o smyslu a optimální podobě 

produživatelské galerie. Respondenti v odpovědích zaslaných v rámci dotazníku uvádějí 

jako primární funkci Hlídače zpravodajský účel – informovat redakci Metra a touto 

cestou i její čtenáře. Tato tvrzení ne zcela odpovídají zjištěným a výše prezentovaným 

                                                 
69

 V logickém pořadí i) Velmi relevantní, iii) Spíše relevantní a iii) Zcela irelevantní. Stejný postup 
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datům, která spíše navozují dojem, jako by občané možnost zasáhnout kvalitními 

obsahy do mediální produkce vůbec nevnímali, a naopak využívali Metro jako 

komunikační médium pro šíření humorných příspěvků a zajímavostí. 

 

Možné vysvětlení tohoto protichůdného zjištění nabízí samotný web deníku 

Metro, konkrétně ty stránky přímo věnované službě Hlídač. Podívejme se, jakým 

způsobem redakce své čtenáře vyzývá ke spolupráci. Přímo na hlavní straně v sekci 

Vaše fotky z Prahy je uvedeno: „Máte pro nás zajímavý tip nebo Vás něco trápí a my 

Vám můžeme pomoct?“ (Metro.cz, [2017]) Podobně vyznívají i další návodně-

motivační apely na stránce již zmiňovaného formuláře, který je uveden veskrze 

neutrální výzvou: „O všem, co se v Praze děje, víte nejlíp vy. Pošlete nám zprávu, fotku 

nebo video, podělte se s ostatními. Nejlepší fotky otiskneme v deníku Metro a jejich 

autor získá až 800 korun.“ (Metro.cz, [b.r.]b) Další text téže stránce už je konkrétnější a 

poskytuje přímý popis a návrhy toho, jaký materiál redakce od čtenářů očekává:  

„K čemu je Hlídač: Svěřte se nám, redaktoři Metra vám pomohou! 

Trápí vás něco ve vašem okolí? Neopravený chodník, nepořádek či chybějící 

koš? Užili jste si piknik nebo fotbálek s přáteli? Viděli jste havárii? Pošlete nám MMS 

nebo využijte náš formulář. Vaše fotka se objeví na webu Metro.cz, z vašich zpráv 

uděláme noviny.“ (ibid.) 

 

Pro doplnění je žádoucí uvést, jak na uživatelskou galerii nahlížejí tři významné 

postavy projektu Hlídač a redakce Metro, bývalý šéfredaktor a průkopník tohoto 

participativního projektu Josef Rubeš, dnešní šéfredaktor Jan David (do roku 2015 byl 

Rubešovým zástupcem) a současný zástupce šéfredaktora Petr Holeček. 

 

Josef Rubeš: „V dnešní době internetu už to nefunguje tak, že novinář ví 

všechno, že jen on má přístup k té informační síti a k politikům a čtenář by byl odkázaný 

jen na to, co mu ten novinář předloží. Celý ten nápad stojí vlastně na tom, že jako 

novináři chceme čtenáře více zatáhnout do té hry, udělat z něho aktivního hráče. To 

zrovna v Metro Hlídači podle mě nejlépe funguje na té municipalitní úrovni. Ten čtenář 

sice pravděpodobně nezpůsobí to, že by kvůli jeho fotce padla vláda, ale může se díky 

němu opravit třeba ten chodník, nebo něco jiného ve veřejném prostoru.“ (Rubeš, 2017) 

                                                                                                                                               
byl dodržen i v případě následně uvedené proměnné Aktuálnost. 
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Jan David: „Už samotný název rubriky Metro Hlídač předurčuje, že rubrika 

vznikla primárně s cílem ‚něco pohlídat‘, na něco v metropoli upozornit. Čtenáři se 

postupně naučili, že deník Metro může v ideálním případě pomoci s problémem, který 

obyvatele trápí v jejich okolí. Počet zveřejněných fotografií jsme nepočítali, ale 

samozřejmě za úspěchem stojí i kombinace toho, že lidé za fotografie vydané v printu 

získávají honorář a zároveň touto cestou prakticky každý může mít ‚tu svou fotografii‘ 

v novinách, což je také lákavé. Je důležité zůstávat v kontaktu se čtenáři, kteří relevantní 

fotky posílají, aby viděli, že jejich aktivita není marná. Díky zveřejněným fotkám 

můžeme navíc zároveň oslovovat další zájemce. […] Kdo ví víc o dění v Praze než 

čtenáři, kteří žijí ve všech částech města?“ (David, 2017) 

 

Petr Holeček: „Díky vysoké čtenosti deníku Metro dokážeme ke statisícům 

čtenářů dostat zprávy, které by bez našich amatérských ‚redaktorů‘ často ani nevznikly. 

V lepším případě bychom mohli maximálně vydat zprávu bez fotky, což ovšem nikdy 

nemá takovou informační hodnotu. Proto je to pro nás vítaný zdroj, na který se můžeme 

spolehnout a který naši práci obohacuje. Nechceme to rozhodně zadarmo, dobře 

platíme. Navíc každý čtenář může být reportérem. Dnes má každý u sebe v mobilu foťák, 

to s sebou nese nové možnosti. Takže je to navíc vůči lidem i spravedlivé. […] Každá 

zpráva má svou hodnotu. A je taky pravda, že lidi se chtějí spíš bavit a mít radost, než 

hledat jen zlo a problémy. O to se my jako noviny snažíme. Všichni ví, co se můžou 

v Metru dočíst, co od nás můžou očekávat. A z toho pramení i témata fotek našich 

čtenářů. Pokud tedy jako soft-news bereme fotku toho, co lidé dělají a co kolem sebe 

vidí, je to přesně ten odraz.“ (Holeček, 2017) 

 

Z uvedených výpovědí i návodných textů na www.metro.cz je zřejmé, jaké typy 

fotografií a témat od svých čtenářů redakce deníku Metro přepokládá. Ačkoliv 

prostřednictvím Hlídače vznikají i tematicky jiné články, než kvůli kterým byl projekt 

v roce 2012 spouštěn, fenomén snímků jako stížnosti a kritiky veřejného pořádku je 

stále zásadním prvkem, a to jak v očekávání vedení redakce, tak i v uživatelském 

nazírání prozumentů na tento projekt. Tyto zjištěné postoje obou skupin výrazně 

odpovídají zjištěním provedené obsahové analýzy zasílaných a otištěných fotografií. 
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Závěr 

Tato práce se zaměřila na user-generated content (UGC) zasílaný do redakce 

deníku Metra a jeho následné využití v mediální produkci. V první kapitole byl 

poskytnut kontext oborových souvislostí a výklad užitých termínů. Druhá kapitola pak 

poskytla bližší deskriptivní pohled na fenomén UGC, jeho specifika spojená se světem 

žurnalistiky a konkrétní příklady z českého mediálního prostředí. Třetí kapitola se 

věnuje samotné užité metodologii se zaměřením na výčet a definici aplikovaných 

metod, následovaných popisem vlastního výzkumu. Poslední částí je pak samotná 

případová studie, jejímž cílem bylo určit jakého charakteru je UGC, který s Metrem 

jeho čtenáři sdílejí, jaký je jejich přístup a motivace ke spoluúčasti na mediální produkci 

a jakým způsobem vnímá a hodnotí tento projekt participativní žurnalistiky přímo 

redakce deníku. 

 

Ve výzkumu bylo užito kvantitativní obsahové analýzy, polostrukturovaných 

rozhovorů a dotazníkového šetření. Hlavní výzkumný vzorek analýzy je tvořen 

uživatelskými fotografiemi, které redakce Metra uveřejnila v on-line galerii Hlídač na 

www.metro.cz v průběhu čtyř měsíců – května, srpna a listopadu 2016 a května 2017. 

Data získaná z nakódování těchto snímků byla dále podrobena analýze vnitřních vztahů 

a souvislostí, která byla porovnána s výpověďmi respondentů – autorů UGC či vedení 

redakce. Na základě těchto zjištění je možné zodpovědět položené výzkumné otázky. 

 

 

VO1: Jakého charakteru je neredakční obsah zasílaný do deníku Metro? 

Za pět let fungování participativního projektu Hlídač bylo na webu uveřejněno 

přes 42 tisíc čtenářských fotografií. Úvodní růst počtu fotografií, a tedy zájmu o 

možnost ovlivňovat mediální produkci titulu se po prvních dvou letech obrátil a 

v dalších letech počet snímků dále klesá. Dnes je zhruba na stejné úrovni jako v roce 

2012. Na jaře a na podzim jsou občanští fotografové výrazně aktivnější než v zimě a 

v létě a podobně jsou v týdenním srovnání bohatší víkendy. 

Fotografie mají až na vzácné výjimky silně lokální charakter. Nejen že se 

z redakčního rozhodnutí týká Hlídač jen Prahy, informace sdílené čtenáři se navíc 

zhusta vztahují jen na oblast konkrétní městské části. Více snímků bylo pořizováno 
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v „tradičních“ pražských obvodech (Praha 1–10), důvodem je jejich značný kulturní a 

společenský význam. Výběr reportovaných témat se mezi jednotlivými obvody výrazně 

neliší. Největší podíl zastávají právě plánované kulturní a společenské akce bez ohledu 

na dobu trvání – výstavy, veletrhy, festivaly, farmářské a adventní trhy, sportovní akce, 

oslavy státních nebo lidových svátků či světové dny – což potvrzuje závěry 

Örnebringova výzkumu UGC (2008). Dalšími častými příspěvky byla kritika 

nevyhovujícího stavu veřejných objektů a snímky kuriózních situací nebo probíhající 

stavby v ulicích hlavního města. Charakter fotografií je jen velmi zřídka reportážní ve 

smyslu zachycení relevantního, neočekávaného a aktuálního okamžiku a spíše se 

soustředí na soft-news. Zde se nabízí otázka, zda tímto Metro Hlídač naplňuje smysl a 

podstatu UGC a participativní žurnalistiky. Produživatelé totiž v tomto případě 

nevykonávají funkci fotoreportérů, kteří by byli právě tam, kde se odehrává něco 

exkluzivního, ale jsou spíše personálně-množstevním doplněním redakce. 

 

VO2: Kdo jsou čtenáři podílející se na produkci UGC a jaké jsou jejich motivace? 

U souhrnného počtu 2 013 snímků bylo zjištěno 308 autorů. Další zkoumání 

prokázalo výraznou nerovnováhu v aktivitě jednotlivých prozumentů, která se ukázala 

být velmi blízká zjištěním z jiných výzkumů podobných obsahů uvedeným v kapitole 

1.2.2 Proměna role uživatel mediálních obsahů a do určité míry také odpovídající 

Paretovu pravidlu. V případě galerie Hlídač se tedy do velké míry jedná o kolektivní 

dílo poměrně malého počtu uživatelů, čímž se z projektu vytrácí ideální podoba 

otevřené žurnalistiky. Výhodou tohoto jevu může být určitá profesionalizace skupiny 

občanských fotografů, negativním prvkem naopak postupná inklinace k rutinnímu 

způsobu zpracování témat a ztráta pestrosti jako významné devizy participativní 

žurnalistiky. 

Občanští fotografové jsou v případě Metra pravidelnými čtenáři deníku (tištěné i 

on-line verze) spíše vyššího věku, kteří často nevyužívají sociální sítě. Na druhou stranu 

bývají tito autoři produktivní i v rámci jiných tuzemských projektů participativní 

žurnalistiky či soukromých on-line fotogalerií. Převážná většina respondentů vnímá 

fotografování jako zálibu, zábavu a hobby a sdílení svých snímků s redakcí deníku 

vnímají jako jednu z možností seberealizace a vyjádření svých postojů ve vztahu 
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k událostem a jevům v ulicích Prahy. V tomto směru zjištění této práce odpovídají tezím 

o motivaci prozumetů (Jirák, Köpplová, 2015, s. 113). Naopak v určitém rozporu 

uváděnou převládající motivací je vnímání postaty a smyslu galerie Hlídač. 

V odpovědích fotografové vyjadřovali názor, že hlavním posláním tohoto projektu je 

informovat, upozorňovat a inspirovat, jen malá část z nich přitom jako vlastní motivaci 

uvedla určitý způsob plnění občanské a zpravodajské povinnosti. Marginální příčinou 

spolupráce je pak finanční odměna, což je podstatná informace pro diskutování 

ekonomického aspektu participativní žurnalistiky. Souhrnně se tedy v odpovědích 

objevily v určitých podobách všechny body motivací vypsané v kapitole 2.1.1 Motivace 

zúčastněných stran, obecně je však vlastní zájem dotázaných autorů přednější než věcný 

přínos danému médiu.  

 

VO3: Jakým způsobem probíhá následné hodnocení a využití UGC redakcí 

deníku?  

Editorské hodnocení UGC v deníku Metro se provádí ve dvou stupních. Tím 

prvním je filtrování všech doručených příspěvků a následné zveřejnění vybraných 

snímků v on-line galerii Hlídač. V týdenním výzkumu provedeném ve spolupráci 

s editory webu, kteří jsou v tomto případě prvními gatekeepery selektivního procesu, 

bylo zjištěno, že do on-line galerie se prosadí cca 36 % z 535 doručených příspěvků. U 

odmítnutých editoři uvedli sedm příčin bránících zveřejnění. U některých z nich nejde o 

fotografie, ale o dopis určený redakci, případně spam, (tisková zpráva, reklama) kdy se 

jedná o výsledek práce automatizovaných marketingových programů shromažďujících 

veřejně dostupné e-mailové adresy za účelem masového šíření sdělení. U fotografií 

bývá hlavním důvodem nezveřejnění nízká informační hodnota a nedostatečná 

technická kvalita snímků (s případnými výjimkami). Početně nejzásadnějším kritériem 

je však výskyt snímků, jež zobrazují totéž téma, kdy redakce z těchto duplicitních 

příspěvků vybírá a publikuje jen zlomek. Práce editorů není vázána konkrétní direktivou 

nebo redakčními pravidly, o zařazení nicméně nerozhoduje ani tak osobní úsudek, jako 

spíše obecně sdílená pravidla novinářské práce a technická kvalita fotografie 
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Druhá obsahová analýza zkoumala, které ze snímků zveřejněných na webu 

www.metro.cz jsou využity v tištěném vydání Metra a jak se jejich zastoupení liší od 

skladby fotografií v on-line galerii. Rozdíl zjištěný u konkrétních témat není významný, 

častěji se zde objevovaly příspěvky relevantní a zpravodajsky hodnotné, zastoupené 

v kategoriích Breaking-news a Nevyhovující stav. V případě druhé skupiny snímků jde o 

důsledek původního zaměření projektu v době jeho spuštění v roce 2012, ale vedení 

redakce dodnes nahlíží na Hlídače jako na komunikační kanál čtenářů ve vztahu 

k nevzhledným, nefunkčním či poškozeným prvkům ve veřejném prostoru. Často 

redakce využívá také zábavných fotografií kuriozit, což vyplývá čistě z programového 

zaměření periodika. Největší procentuální nárůst byl zpozorován u snímků ze života 

samotných čtenářů a Pražanů obecně, příčinou jsou fotografické akce a soutěže 

nárazově vyhlašované redakcí Metra, jejich úspěšnost v uplatnění v tištěném vydání je 

rozhodně nejvyšší (pohybuje se kolem 35 %), byť v poměru k množině všech zaslaných 

fotografií představují pouze marginální skupinu (jen 2 %). 

 

HVO: Jakým způsobem nakládá deník Metro s UGC? 

Deník Metro se až na několik marginálních prvků UGC soustředí zejména na 

čtenářské fotografie, které využívá v rámci obohacení vlastního obsahu, případně jako 

občasné náměty na zprávy. Čtenářský obsah je v celkové produkci titulu ve výrazné 

menšině a není podmínkou úspěšné činnosti redakce (Örnebring, 2008). Smyslem 

projektu je vytvářet a posilovat vztah médium-uživatel za účelem zvýšení čtenosti 

deníku. Snímky zasílané do redakce dle očekávání ve většině případů nedosahují kvality 

běžných a seriózních zpravodajských témat. Deník Metro je ovšem zdarma a lidé jej 

nečtou pro „tvrdou žurnalistiku“ ale jako formu zábavy při pohybu po městě. Proto se 

uživatelské soft news od standardní produkce titulu příliš neliší a redakce tak dokáže 

UGC využívat efektivněji, než by tomu bylo v případě serióznějších titulů, což otevřeně 

přiznává i vedení deníku. Hlídač stojí na přímých a nezpracovaných informacích, čímž 

do určité míry simuluje veřejnou interpersonální komunikaci, kterou očekáváme spíše 

od sociálních sítí, které tímto může částečně nahrazovat. Silný vliv na kvalitu UGC má 

komunikace ve směru redakce – uživatel, která probíhá na dvou rovinách. Metro jednak 

na webu avizuje, jaké snímky od čtenářů očekává, druhým faktorem je výběr fotografií, 

které jsou využity v tištěném vydání. Ty jsou v konkrétních prvcích do velké míry 

podobné a odpovídají poměrům převládajícím v galerii Hlídač jako celku, ačkoliv 
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obecně inklinují ke kvalitnějším tématům. Tento přístup může vést k tomu, že jejich 

otištěním je dosavadní styl čtenářských příspěvků redakcí legitimizován a označen za 

dostatečně relevantní a žádoucí. Pro prozumery, kteří (jak z výzkumu vyplynulo) 

pravidelně a často sledují produkci ostatních autorů v galerii Hlídač, je to srozumitelný 

signál pro to, aby pokračovali ve své participativní činnosti i nadále stejným způsobem. 

Tímto produživatelským „nastolováním agendy“ se vytváří cyklický proces, jež brání ve 

výchově publika směrem ke kvalitnějším tématům. Deník Metro selhává v množné 

optimalizaci přístupu autorů k participativní žurnalistice, která je v jejich podání 

prezentována jako infotainmentová soft news komunikační platforma. Bylo by však 

naivní očekávat právě od Metra – zdarma rozdávaného deníku – že bude kultivovat 

české čtenáře denního tisku, ačkoliv mu k tomu vysoká čtenost poskytuje minimálně 

v hlavním městě určitý potenciál. 

 

 

 

 

Summary 

This thesis has focused on user-generated content (UGC) sent to the newsroom 

of the Metro newspaper and its subsequent usage in media production. In the first 

chapter, the field context and the definitions of the used terms were stated.  The second 

chapter then provided a closer descriptive view of the phenomenon of UGC; its 

specifics connected to the world of journalism and concrete examples from the media 

environment in the Czech Republic. The third chapter focused on the applied methods, 

followed by a description of a concrete procedure of the research. The last part of this 

thesis is a case study, the goal of which was to determine what kind of UGC, Metro and 

its readers share, what their attitude and motivation towards cooperation on media 

production is, and how this project of participatory journalism is valued by the editorial 

board/newsroom of the Metro newspaper. 

 

This case study included a quantitative content analysis, semi structured 

interviews and a survey. The main research sample of the analysis consists of user 

photographs, published by the Metro in an on-line gallery Hlídač (www.metro.cz) 

during the months of May, August, October 2016 and May 2017. Connections amongst 
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the photographs were analysed and the results were compared with the answers of the 

respondents – the authors of the UGC or the editorial board. Based on these finding, it is 

possible to answer the research questions. 

 

What is the nature of UGC sent to the Metro newspaper?  

Durring the five years of the Hlídač project 42 000 readers´ photographs has 

been posted on the web. The initial growth of the number of photographs posted has 

reached its peak after two years and has been declining ever since. Today it is at the 

same level as in the 2012. During spring and fall the contributors are more active than in 

the summer and winter, also more contributions are made during weekends than during 

the business days. 

In the vast majority of cases the photographs have a very local character. Not 

only does Hlídač concerns Prague alone (by the editorial decision), but the news shared 

by the readers applies only to particular dictricts of the city. More pictures were taken in 

"traditional" Prague districts (Prague 1-10), the reason being their considerable cultural 

and social significance. Selection of the reported topics does not vary considerably 

amongst different districts. Most of the posted photographs depict cultural and social 

events regardless of the time of their duration - exhibitions, fairs, festivals, farm and 

advent markets, sporting events, bank holidays or international days - confirming the 

conclusions of Örnebring's UGC research (2008). Other frequent contributions were 

criticisms of poor state of public buildings and pictures of peculiar situations or ongoing 

buildings in the streets of the capital. The photographs are rarely hard-news in terms of 

capturing a relevant, unexpected and current moment, and should be rather considered a 

form soft-news. The question here is whether Hlídač fulfills the meaning and essence of 

UGC and participatory journalism. In this case, the prod-users do not act as 

photojournalists, who are at the place where something special is happening, giving 

them a chance to exclusively report about something that could not been accessed by a 

regular journalist. In this case they merely increase the number of the newspaper 

correspondents but do not change the nature of the news. 
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Who are the UGC authors and what is their motivation for contributing? 

A total number of 2 013 images has been produced by 308 authors. Further 

analysis has shown a significant imbalance in the activity of the individual prosumers, 

which has proved to be very similar to the findings of other researchers examining 

similar content (mentioned in Chapter 1.2.2 Transformation of the role of the users of 

media content) and, to a certain extent, follow the Pareto principle. Thus, in the case of 

the Hlídač gallery, it is largely a collective work of a relatively small number of users, 

which is not the ideal form of open journalism. The advantage of this phenomenon may 

be a certain professionalization of a group of civilian photographers, a negative element, 

on the other hand, might be a gradual tendency towards a routine way of dealing with 

topics and the loss of diversity which is a significant positive aspect of participatory 

journalism. 

The civilian photographers are, in the case of Metro, regular readers of the 

newspaper (both the printed and the online versions) of older age, who often do not use 

social networks. On the other hand, these authors are often also productive in other 

domestic projects of participatory journalism or private online photo galleries. The vast 

majority of the respondents sees photography as a hobby and view sharing their pictures 

with the editors as a possibility for self-realization and a way to express their attitude 

towards the events or any unsightliness in the streets of Prague. These findings are in 

correspondence with the thesis on the motivation of the prosumers (Jirák, Köpplová, 

2015, p. 113). On the other hand users’ approach and perception of Hlídač gallery does 

not fully correspond with motivations stated in the survey. In their responses, 

photographers expressed the opinion that the main mission of this project is to inform, 

draw attention and inspire, but only a small part of them stated as their motivation a 

certain way of fulfilling civil or journalistic duty. Financial reward has been rarely a 

reason for participation in the project, which is a crucial piece information for the 

discussion about the economic aspects of participatory journalism. In summary, all the 

kinds of motivation listed in Chapter 2.1.1 Motivation of stakeholders, has been 

reported. The personal interests and benefits of the photographers are, however, what 

motivate them rather than the contribution to the newspaper. 
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How does the editorial board subsequently value and use the UGC?  

   

The editorial evaluation of UGC in the Metro newspaper is done in two steps. 

The first one is to filter all the received contributions and then to post the selected 

images in the online gallery Hlídač. In a week long research conducted in collaboration 

with the web editors, who are the first gatekeepers in the selective process, it has been 

found that approximately 36% of the 535 submitted pictures were posted in the online 

gallery. 

As far as the rejected contributions are concerned, the editors listed seven 

reasons for not accepting the received material. Some of it are not photos, but letters 

addressed to the editors or spam (press releases, advertising) automatically generated by 

marketing programs collecting publicly available email addresses for the mass spread of 

a certain content. The main reasons for the rejection of the received photographs are low 

quality and low informativity. In most cases the pictures are rejected for depicting the 

same theme. In such cases the editors pick only a fraction of these ´duplicates´. The 

work of the editors is not restricted by a specific directive or editorial rules, but the 

personal judgment still does not play a big role in choosing the pictures to be published. 

Rather, the generally shared rules of journalism and the technical quality of the 

photographs are what guide their decisions.  

The second content analysis examined which of the images published on 

www.metro.cz are used in the printed issue of Metro and how they differ from the 

photos in the online gallery. As far as the specific themes are concerned, no significant 

difference has been found. More relevant and journalistically valuable contributions 

occured, those from the categories Breaking-news and Unsatisfactory State. In the case 

of Unsatisfactory state, the reason for its wide spread is the main original sense of 

gallery from 2012. Moreover, the editorial board perceives Hlídač as a communicational 

channel towards city halls regarding unsightly, functionless or damaged elements in 

public space. The editors also often publish fun and peculiar photographs, which is in 

accordance with the focus of the newspaper. The greatest percentage increase was 

observed for pictures depicting the life of the readers themselves and citizens of Prague 

in general. This increase was caused by photographic events and competitions organized 

by Metro. The success rate of such pictures being published is definitely the highest 
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from all the contributions (around 35%), although these pictures represent only 2% of 

all the pictures sent to the editors.  

 

How does the Metro newspaper work with UGC? 

The Metro newspaper apart from a few marginal features of UGC focuses 

mainly on readers´ photographs, which are used to enrich the content of the newspaper, 

or occasionally as subject of the news. The UGC represents only a portion in the overall 

news production and is not a prerequisite for successful editorial work (Örnebring, 

2008). The purpose of the project is to create and strengthen the media-user relationship 

in order to increase an offtake of the journal. The pictures sent to the editors in most 

cases do not reach the quality and standards of the professional journalism. Metro is, 

however, a free newspaper and people do not read it for "hard journalism" but as a form 

of entertainment when moving around the city. Therefore, some of the contributions do 

not differ significantly from the material produced by the editorial staff and thus Metro 

can use UGC more efficiently than would be the case with a more respectable 

newspaper, which is openly admitted even by the editorial board. Hlídač provides direct 

and raw information, which to some extent simulates public interpersonal 

communication. That is normally a domain of social networks, which UGC can 

sometimes partially replace. The communication in the direction editors-users has a 

strong influence on the quality of UGC. Such communication has two levels. Firstly, on 

its website, Metro informs its readers what kind of pictures they would like them to 

send, and secondly, Metro also selects a portion of the received photos and publishes 

them in the printed version of the newspaper. This approach can lead to making the 

present quality of the UGC more legitimate by marking it as sufficient, relevant and 

desirable. For prosumers who (as the research has shown) regularly follow the 

production of other authors in the Hlídač Gallery, it is a clear signal to continue their 

participatory activity in the same way. This produsers’ "agenda-setting" creates a 

cyclical process that prevents needed journalism education for readers to share higher-

quality topics. Metro is failing in optimization of authors' approach to participatory 

journalism, since it is presented as an infotainment and soft-news based 

communicational project. However, it would be naive to expect the Metro daily, a free 

newspaper, to cultivate Czech readers of the daily press, even though the high level of 

offtake provides it with some tools to do so at least in the capital. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Kódovací kniha pro obsahovou analýzu fotografií (tabulka) 

 

Identifikační proměnné 
 

1 Rok zveřejnění 2016 2016 

  
2017 2017 

    
2 Měsíc zveřejnění 2 únor 

  
5 květen 

  
8 srpen 

  
11 listopad 

    
3 Den zveřejnění 1 1 

  
2 2 

  
3 3 

  
… 31 31 

    
4 Denní pořadí 1 1 

  
2 2 

  
3 3 

  
… 52 52 

    
5 Číslo (celkové pořadí) 1 1 

  
2 2 

  
3 3 

  
… 2013 2013 

    
Analytické proměnné 

 
6 Den v týdnu 1 pondělí 

  
2 úterý 

  
3 středa 

  
4 čtvrtek 

  
5 pátek 

  
6 sobota 

  
7 neděle 

    
7 Místo 1 Praha 1 

  
2 Praha 2 

  
3 Praha 3 

  
… 22 Praha 22 

    
8 Účel 1 Reportážní 

  
2 Informativní 

  
3 Estetický 

  
4 Zábavný 

  
5 Kritizující 

  
6 Odpověď 

  
7 jiný 

    
9 Téma 1 Breaking-news 
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2 Doprava 

  
3 Konaná akce 

  
4 Pozvánka 

  
5 Probíhající stavba 

  
6 Nevyhovující stav 

  
7 Kuriozita 

  
8 Grafitti 

  
9 Umělecké dílo 

  
10 Krása 

  
11 Počasí 

  
12 Co děláme 

  
13 jiné 

    
10 Relevance 1 Velmi relevantní 

  
2 Částečně relevantní 

  
3 Zcela irelevantní 

    
11 Aktuálnost 1 Velmi aktuální 

  
2 Částečně aktuální 

  
3 Zcela nadčasové 

 
12 Využita v tisku 1 Ano 

  
2 Ne 
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Příloha č. 2: Oznámení projektu Hlídač, titulní strana Metra z 3. ledna 2011 (obr.) 
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Příloha č. 3: Článek s využitím UGC, vydání Metra ze 4. ledna 2011 (obrázek) 

 

 

 

 

Příloha č. 4: Článek s využitím UGC, vydání Metra ze 4. dubna 2011 (obrázek) 

 

 

 

 

 

 



   

 

105 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5: Oznámení příjímání fotografií, vydání Metra z 1. března 2012 (obr.) 
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Příloha č. 6: Titulní strana bez fotografie, vydání Metra z 16. března 2012 (obr.) 

 

 

 

 

Příloha č. 7: Reportáž: Sonda do tvorby denních novin, archiv autora (text)  

 

Sonda do tvorby denních novin 

„Radši tě představim hned na začátku. Aby si nemysleli, že se maj bát o místo,“ 

uklidnil mě Petr, šéfeditor deníku Metro. Čekáme v kanceláři šéfredaktora, až vypukne 

odpolední porada o podobě zítřejšího – pátečního vydání. Ve smluvený čas do kanceláře 
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dorážejí také všichni redaktoři, editoři, komentátoři, „sporťáci“, ekonomové a grafici. V 

místnosti je nás devět. 

Josef Rubeš, šéfredaktor deníku, opřen o pracovní stůl a trpělivě dohlíží na to, 

jak jeho kolegové usedají na židle a skříňky postrkané po jeho úřadovně. Je to muž 

nevysoké postavy a světlých vlasů „na patku“. Působí navíc mladě a od prvního 

představení ve mně evokuje představu Jindry Hojera. 

„Tak, máme něco novýho?,“ započal poradu. Místo odpovědi se mu dostalo 

rozpačitého mlčení. „To je děsný, v týhle zemi se vůbec nic neděje!“ zvolal nakonec 

zoufale. Patos v jeho řeči pobavil i jeho kolegy. „Tak jo,“ opře se lokty o stůl, 

„probereme si znovu všechny stránky,“ rozhodne a věci se začnou dávat do pohybu. 

Během deseti vteřin se atmosféra promění k nepoznání a vzduchem létají headliny a 

titulky článků a jejich obsah. Člověku, nezasvěcenému do novinářského žargonu, jde při 

diskuzi v místnosti hlava třikrát kolem dokola. 

„Ty kola dáme do čtveráku nahoru.“ – „A na čtyřku, nebo na pětku?“ – „Na 

čtyřku. Na šestku pak dáme to ‚Jak sme tlustý a tučný?‘ a na pětku přijde ta Anežka.“ – 

„A co ty naháči?“ - „No jo, naháči… hele nemáme k nim nějakou pěknou fotku?“ 

Dosud mlčky sedící redaktor se opatrně otáže: „Pepo, a mam já teda dělat nějakou tu 

stránku?“ – „A s čim, když si nabíd samý hnusný témata!,“ ušetří mu šéfredaktor práci 

za pobaveného smíchu jeho kolegů. 

Když už jsou všechny Anežky, celebrity a naháči umístěny tam, kam mají, 

zavelí velký šéf: „Nic, je to hotový,“ a všichni řadoví novináři opouštějí postupně 

kancelář. Zůstali jsme v místnosti čtyři. Vedle mě postávající šéfeditor si rukou mne 

zarostlou bradu a prohlíží vytištěné schéma novin stránku po stránce. Volnou rukou si 

vedle polí představujících jednotlivé strany bezmyšlenkovitě čmárá hvězdičky a 

spirálky. Šéfredaktor si oproti tomu, opřen o stůl, kriticky prohlíží výsledek 

čtvrthodinové porady a nespokojeně se přitom kaboní. Až později se dozvím, že to 

může být i dobré znamení, s jistotou to ale nikdo předem odhadnout neumí. Čtveřici pak 

uzavírá Jiří Bigas, sedmadvacetiletý editor webu Metro.cz. 

Šéfredaktorovo zamračení ale nakonec nemá co dělat se spokojeností. 

Z kamenného postoje najednou rozhodí ruce a vykřikne: „Já jsem v totální depresi 

z toho, jak ty noviny budou hnusný!“ Po tomto projevu beznaděje se kancelář opět 

pohrouží do přemýšlivého ticha. Všichni se snaží přijít na to, jak páteční číslo obohatit. 

Uběhne dalších pět minut. „Tak jo, co novýho na webu? Posílaj nám pořád lidi ty 

parkující policajty?,“ změní nakonec šéfredaktor téma. Změna prostředí zapůsobí 
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pozitivně i na jeho kolegy. „Posílaj,“ potvrzuje editor webu, „ale k tomu samý kraviny, 

který ani nemůžu zveřejnit. Kdyby aspoň posílali nějaký hezký fotky.“ 

„Tak je nějak namotivujem, ne?,“ odvětí šéfredaktor. „Vyhlásíme soutěž o 

nejkrásnější jarní fotku, kterou pak dáme na titulní stranu. Nabídnem za to nějakou 

odměnu, pochopitelně finanční. Lidi se budou snažit, budou fotit. A aspoň to na tom 

webu bude přes víkend trochu žít.“ Jeho nápad, zdá se, dopadá na úrodnou půdu. Podle 

úsměvu mnohých by oživení stránek Metro.cz bylo jen k užitku. „A aby se toho všimlo, 

co kdybysme zítra nedali na titulku žádnou fotku, ale nechali tam prázdný místo?!,“ 

přihazuje Rubeš, „páni, já sem kreativní! Co vy na to?“ 

Vydat noviny bez titulní fotky je na deník Metro zjevně něco nevídaného, působící 

na všechny přítomné málem kacířským dojmem. Sám šéfredaktor mě upozorňuje, abych 

vše pečlivě zdokumentoval, neboť jsem právě svědkem historického okamžiku. A 

opravdu, na každém v redakci je vidět drobné chvění, způsobené tímto rebelským 

návrhem jejich nadřízeného. Do té míry, že šéfeditor Petr označil rozhodnutí za 

„punkový“ a jedním dechem ale dodává, že se mu nápad zamlouvá, alespoň to podle něj 

přidá pátečnímu vydání na zajímavosti. To Jirka od webu je už v entusiasmu střízlivější. 

Snad aby bylo rozhodnuto demokraticky, rozhodne se šéfredaktor přivolat kolegu ze 

sportovního zpravodajství. O něm se mi dostává tvrzení, že když Šimon něco nového 

schválí, pak nebude proti málem nikdo. 

„Mě první stránka bez fotky vadit nebude,“ pohodí lehce rukama a tím je 

rozhodnuto. „Tak jo, dáme to tam. Nahoru volat nebudem. Tam by se to stejně zamítlo,“ 

zdvihne Pepa oči ke stropu a šibalsky se usměje. Redakce to bere jako jasný povel 

k aktivitě. Pro případ, abych snad nenarušil tu slibně se vyvíjející pracovní atmosféru, 

opouštím pro tuto chvíli redakci, jež zažívá svůj „historický okamžik“. 

Druhý den jsem si cestou po Praze zašel dolů do metra, jen abych si prohlédl to dílo, 

jehož tvorbě jsem den předtím přihlížel. Hrdě jsem tedy přistoupil k postaršímu 

kamelotovi a s děkovným úsměvem a příjemným pocitem zúčastněnosti jsem od něho 

přijal noviny bez fotky na titulní straně. 

Martin Holzknecht 
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Příloha č. 8: Ukázka neuveřejněné fotografie: bez informační hodnoty (obrázek) 

Peter Figuš, Procházka lesem - Praha 4, Kamýk 

 

Příloha č. 9: Ukázka neuveřejněné fotografie: nízká technická kvalita (obrázek) 

MUDr. Fox: Vzbuzení je často agresivní. Bohužel do naší noční práce patří také zjištění 

totožnosti a zda osoba není zraněna.Často jde, ale o bezdomovce kteří se při našem 

zásahu brání, často agresivním útokem. Michael FOX 
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Příloha č. 10: Ukázka neuveřejněného příspěvku: dopis redakci (text) 

 

Dobrý den,  

nejsem z Prahy a tak se ke mì vaše číslo dostalo jen přez známé ve skenu. Věnuji se již 

několik let zelným potravinám a zaujal mě článek o ječmeni. Je možné získat zpětně 

číslo z pondělí tohoto týdne?  

25. 3. 2017 

Děkuji velice za váš čas  

Adresa: Kolonka 98, Hoštka 411 72  

Šárka Kalová  

Poradce pro zelené potraviny 

 

 

 

Příloha š. 11: Ukázka neuveřejněného příspěvku: jiné – www.cibulka.net (obrázek) 
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Příloha č. 12: Ukázka neuveřejněného příspěvku: TZ – Modrá vopice (obrázek) 

 

Ahoj, 

zveme všechny příznivce tvrdé hudby v neděli 2. dubna do Vopice. Můžete se těšit na 

Martyrium (Mlt), Sudden Death (Ita) a české Let Them Burn a Bajonet. Začátek v 17h. a 

vstupné je 150Kč.  

Kamila Janatková 

Modrá Vopice 

27. 3. 2017 12:10:25 

Scheryl@email.cz 

 

 

 

Příloha č. 13: Ukázka neuveřejněného příspěvku: reklama – eObuv.cz (text) 

 

eobuv.cz: Do -30% během akce SHOPPING WEEKEND! Tommy Hilfiger, Guess, Ecco 

a mnoho dalších značek  

Do -30% během akce SHOPPING WEEKEND! Tommy Hilfiger, Guess, Ecco a mnoho 

dalších značek >> Využijte slevový kód SHOPPING! Přes 450 značek v akci! Největší 

slevová nabídka již tento víkend.  

Kontaktujte nás prosím. 

infolinka: 480023835  

e-mail: info@eobuv.cz  

Zákaznická podpora:  

pon.-pát.  

8:00-16:00  

Přejeme pěkný den.  

Zákaznická podpora internetového obchodu Eobuv.cz eobuwie.pl S. A. (dříve Obchodní 

společnost "TRAF" K.Grzymkowska, K. Grzymkowski v.s.) se sídlem v Zelené Hoře, 

Polskoul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Gora, Polsko 
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Příloha č. 14: Dotazník provedený mezi nejčastějšími fotografy Hlídače (tabulka) 

 

Jak často (pokud vůbec) čtete deník Metro? Výskyt Podíl (%) 

5-4 krát týdně 11 68,75 

Zhruba jednou za týden 3 18,75 

Méně než jednou týdně 1 6,25 

Odhadem 2-3 dny v týdnu 1 6,25 

Jak často (pokud vůbec) navštěvujete zpravodajský web Metro.cz?     

5-4 krát týdně 12 75 

Odhadem 2-3 dny v týdnu 3 18,75 

Zhruba jednou za týden 1 6,25 

Jak často (pokud vůbec) si prohlížíte fotografie v galerii Metro Hlídač?     

5-4 krát týdně 11 68,75 

Odhadem 2-3 dny v týdnu 4 25 

Zhruba jednou za týden 1 6,25 

Jakou zajímavou nebo významnou událost jste pro Metro zdokumentovali? 
  Výročí 42 let metra v Praze,květen 2016 
  Většinou mimořádné události v MHD třeba přerušení tramvajového provozu v 

Holešovicích 
  Sraz velocipedů na Letné 
  nádraží Vysočany,Buďánka,Kinského zahrada-ruina hostince v roce 2010 a 

prakticky celou Prahu 
  hnízdění labutí pod stříškou, kterou jim vytvořili majitelé restaurace, vedle které 

labutě hnízdily 
  Bylo jich více. Prsvidelně sleduji fotky Da.avida Seleckého 
  Pražský 1/2 Maraton, Dostihy - Velká Chuchle 
  Jízdy historických tramvají 
  Zebrani na Karlove moste je vynosna zivnost. 
  Problémová oblast Prahy - otevření tunelu Blanka - zahlcení dopravy v Praze 6 

"kulaťák náměstí", Modré zóny v Praze 6, oblast kulurní- výstavy v Holešovicích 
a v PVA Letňany (všechny), různé akce - farmářské trhy, stavby, atp.- podrobně 
viz zaslané fotografie do Metra za cca posledních 5 roků 

  Pražský maraton 
  Škrpálovník 
  Námraza 2.12.2014 
  1. Bourání továrny Rustonka 2. Natáčení filmu Anthropoid 3. Každoroční oslavy 

17.listopadu 4.Každoroční Masopust na Malé Straně 5. Akce nadace Světluška 6. 
Zahájení sezóny v Národním divadle 7. Tři králové na Vltavě (plavecká akce) 

  --- 
  Vánoční trhy, Velikonoční trhy 
  Dokážete odhadnout, jak dlouho již redakci Metra zasíláte své fotografie?     

5 let 4 25 

3-4 roky 4 25 

2-3 roky 3 18,75 

1-2 roky 3 18,75 

Max. 1 rok 1 6,25 

Nevím, nedokáži říct. 1 6,25 

Jaká je Vaše motivace k zasílání fotek redakci Metra? 
  Záliba o fotografováni,dělit se o zajímavé věci s ostatními 
  Žádná dělám to i pro svou zábavu, ale jsem rád když je METRO.cz použije. 
  Chci dokumentovat, co se děje v Praze 
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Kritika stavu v Praze a jeho zlepšení, osvěta pro ostatní 
  finanční odměna 
  RÁD FOTÍM A RÁD SEZNAMUJI ČTENÁŘE S TÍM, CO SE DĚJE V MÉM OKOLÍ. 
  zábava 
  Rád fotografuji,zajímá mě reportážní fotografie. 
  Seberealizace, radost pro ostatni. 
  Zajímám se o dění v Praze, každý den se pohybuji v pražských ulicích a pomocí 

Metro databáze "Vaše foto" se dozvídám o všech událostech v Praze. Moje 
motivace je doplnit obrazovou databázi o další, mnou pořízené fotky. Nejde mi o 
"slávu a peníze", ale potěší mě, když některé mé fotografie jsou uveřejněny i v 
novinách. 

  Finanční 
  Krása i jedinečnost okamžiku 
  Fotografování je můj koníček 
  Mým koníčkem je fotografování, chtěl jsem, aby fotky našly také jiné uplatnění 

než jen v mém albu. Přispívám nejen do Metra, ale také dávám fotky na 
Wikimedia Commons, kde jsou volně přístupné pro další media. 

  koníček 
  informovat čtenáře, uplatnění svých fotografií 
  Za jakých okolností nejčastěji pořizujete fotografie pro deník Metro?     

"Žádná z nabízených možností neodpovídá mojí odpovědi" 5 31,25 

Často, ale spíše náhodně při volnočasových procházkách Prahou. 4 25 

Nejčastěji z dopředu plánovaných společenských akcí (výstavy, setkání atp.) 4 25 

Pravidelně cestou do zaměstnání/školy atp. - vždy se najde něco zajímavého. 3 18,75 

Nevyhovuje-li Vám žádná z nabízených možností, uveďte svou odpověď: 
  Fotografuji a zasilam kdyz vidim neco zajimaveho kdykoliv. 
  Dlouhodobě sleduji různé lokality, místa procházím periodicky znovu, některá 

místa objevuji zcela nově, Prahu sleduji od dětství, píšu do pražských novin od 
devíti let věku, prvně v roce 1974 (Večení Praha) co zrušili tramvaj na 
Budějovické náměstí. První článek zveřejněn v roce 1976 o plynových lampách. 

  Pravidelne pri volnočasových procházkách a cestách do zaměstnání. 
  Pravidelně také každodenní cestou po Praze 
  Fotoaparát(y) nosím prakticky stále s sebou, ať již zrcadlovku nebo někdy jen 

telefon. Fotím jak náhodné události, tak dopředu plánované akce. 
  pořizuji fotografie při svých procházkách po Praze , jsem již několik let 

důchodce, takže mám jakousi činnost, fotografie je mým koníčkem celý život, 
ale v době chození do zaměstnání na koníčky není tolik času 

  Navštěvujete konkrétní události s vědomým cílem pořídit tam snímky pro 
Metro?     

Ano 12 75 

Ne 3 18,75 

Nevím 1 6,25 

Věděl/a jste, že fotografie mohou být využity v tištěném vydání deníku 
Metro?     

Ano 16 100 

PODOTÁZKA: Věděl/a jste, že otištění fotografií je finančně ohodnoceno?     

Ano 16 100 

Seznámil/a jste se s "Pravidly pro využití a oceňování fotografií" deníku 
Metro?     

Ano 16 100 

Jaká je podle Vás funkce Hlídače a jakou roli hraje v práci redakce deníku 
Metro? 

  Funkce je informativní a velmi dobrá.Hlìdač pŕinàsi udalosti kde treba redaktori 
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chybi a pomaha vsem. 

Informuje přednostně redakci METRO.cz a ta poté čtenáře. 
  Motivat co nejvíce lidí k zprostředkování informací ostatním spoluobčanům 
  Myslím ,že je to důležité, ne vždy však využito a dotáhnuto do konce u volených 

orgánů ,starostů atd. 
  funkce hlídače upozorňuje na zajímavé situace, akce, také nešvary našeho 

hlavního města, navíc redakce tak získá zajímavý tip, podle kterého může sepsat 
článek 

  hlídač je skutečně hlídačem. 
  Důvodem vzniku funkce "Hlídače" byla snaha získat upozornění na to co se kde 

děje nebo je s pohledu čtenářů zajímavé. Určitě lze některé snímky využít jako 
"tip" pro další redakční rozpracování. 

  Hraje velkou roli,lépe jednou vidět než stokrát slyšet. 
  Foto zprávy 
  Fotogalerie je průřezem dění v Praze, obvzláště o víkendech, řada mých přátel ji 

začala také sledovat. Některé z mých fotografií možná motivovali redaktory k 
článkům "Modré zóny", "Stávka taxikářů", "Tunel Blanka" "140 let MHD" atd. a 
moje fotografie byly použity jako ilustrační i k dalším článkům o této tématice. 

  Pomáhá s vhodným výběrem fotografií. 
  Je pro ně inspirativní. 
  Redaktor může do svého článku použít foto čtenáře. 
  Upozorňuje na zajímavé události a také na problémy a nešvary v hlavním městě. 
  Nevím 
  informovanost čtenářů o událostech v Praze, pomáhá v činnosti redaktorů 
  Pomáháte obdobným způsobem i jiným českým médiím?     

Ne, focení pro Metro je má jediná taková činnost. 7 43,75 

Ano, ale ve výrazně menší míře/jiným způsobem. 5 31,25 

Ano, jiným novinám/časopisu. 2 12,5 

Ano a dokonce nejen tištěným médiím. 2 12,5 

Využíváte aktivně některou ze sociálních sítí spojenou se sdílením fotografií?     

Facebook 7 43,75 

Ne, žádnou z uvedených sítí aktivně nevyužívám. 6 37,5 

Google+ 4 25 

Instagram 1 6,25 

POHLAVÍ:     

Muž 14 87,5 

Žena 2 12,5 

VĚK:     

60-69 4 25 

70-79 3 18,75 

50-59 3 18,75 

40-49 2 12,5 

20-29 2 12,5 

30-39 1 6,25 

0-19 1 6,25 

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ:     

Středoškolské s maturitou 9 56,25 

Magisterské 3 18,75 

Základní 2 12,5 

Středoškolské bez maturity 1 6,25 

Vyšší 1 6,25 

BYDLIŠTĚ (Praha 1 - Praha 22):     
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Praha 4 3 18,75 

Praha 6 3 18,75 

Praha 9 2 12,5 

Praha 2 1 6,25 

Praha 5 1 6,25 

Praha 7 1 6,25 

Praha 8 1 6,25 

Praha 10 1 6,25 

Praha 11 1 6,25 

Praha 15 1 6,25 

Praha 17 1 6,25 

Můžete konkretizovat oblast svého bydliště (podle městské části)? 
  Praha 10-Strasnice 
  Háje 
  Nusle-Pankrác 
  Chodov 
  Vysočany 
  120 00 Praha 2, Nové Město 
  Holešovice 
  Dejvice 
  HORNÍ Měcholupy 
  Brrandov 
  Břevnov 
  Prosek 
  Záběhlice 
   

 

 

Příloha č. 15: Rozhovor s Josefem Rubešem, archiv autora (text) 

 

Mohl byste na úvod popsat, jak vznikla celá myšlenka využití participativní 

žurnalistiky a založení Hlídače?  

Každý rok se šéfredaktoři ze všech zemí sjížděli na Metro International Conference a 

tam se prezentovaly nejrůznější inovativní nápady. Tehdy tam šéfredaktor helsinského 

Metra prezentoval tuhle myšlenku. V jeho prezentaci šlo o dva různé typy obsahu – 

fotky, kterými lidé upozorňují na negativní věci ve svém okolí a v druhém případě 

obecnější materiál jako náměty pro redakci. S kolegou Jirkou Bigasem jsme se na 

podzim 2011 vydali do Helsinek prozkoumat, jak vše funguje v praxi a u nás v redakci 

jsme to odstartovali 3. ledna 2011. 

 

Proč jsou podle Vašeho názoru právě čtenáři Metra s UGC tak aktivní? 
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Tehdy, když jsme ten projekt rozjížděli, tak vypadalo Metro trochu jinak. První stránky 

byly vyloženě o Praze a až pak byla rubrika Domov. Myslím, že v začátku to mohlo 

pomoci, že si to lidé asociují s tím, co se děje v jejich městě, co je trápí. Takže některá ta 

témata – rozbité chodníky, nesmyslné lampy – je to takový ten každodenní „malý 

problém“, který ty lidi trápí a tak to pošlou do Metra. Tou cestou vlastně komunikují s 

úřady, s městskou částí na radnici a ty pak sjednají nápravu, což je vlastně ten hlavní 

cíl. To je myslím ten hlavní důvod, proč jsou právě čtenáři Metra tak aktivní. Nějaký ten 

tlak funguje, čtenáři ví, že si můžou skrze Metro na něco stěžovat a ty úřady to napraví. 

 

Souhlasíte s tvrzením, že čtenáři většinou posílají materiál "nižší zpravodajské 

hodnoty" a většinou jde o "soft-news"? Pokud ano, proč tomu tak je?  

V dnešní době internetu už to nefunguje tak, že novinář ví všechno, že jen on má přístup 

k té informační síti a k politikům a čtenář by byl odkázaný jen na to, co mu ten novinář 

předloží. Celý ten nápad stojí vlastně na tom, že jako novináři chceme čtenáře více 

zatáhnout do té hry, udělat z něho aktivního hráče. To zrovna v Metro Hlídači podle mě 

nejlépe funguje na té municipalitní úrovni. Ten čtenář sice pravděpodobně nezpůsobí to, 

že by kvůli jeho fotce padla vláda, ale může se díky němu opravit třeba ten chodník, 

nebo něco jiného ve veřejném prostoru. 

 

Týká se tento jev výlučně právě deníku Metro, nebo jde o problém UGC obecně? 

Takhle, já si nemyslím, že by UGC měl třeba menší dopad, nebo tak. Musíme pochopit, 

že tohle, o čem se bavíme, je vlastně jenom část. Záleží na tom, jak s takovým obsahem 

ta která redakce pracuje. Nepříklad BBC nebo CNN permanentně vyzývá lidi 'jste-li v 

oblasti, kde se tohle stalo, pošlete nám fotku', tak je čtenář jednak zatažen do té hry a 

navíc se částečně stává tím moderátorem. Z blízké minulosti si můžeme vzpomenout, jak 

cestující natočili, jak United Airlines vytahují z letadla toho chlapíka, tak taková zpráva 

by nikdy nevznikla, kdyby to oni nenatočili a meposlali do médií. Nebo když někdo 

vysoftí před americkými volbami, že v Trump Tower byla Le Penová, tak takovéhe 

události mají potenciál hodně zamíchat politickou nebo ekonomickou situací. Když dnes 

máme všichni u sebe telefony schopnými natáčet, tak je o to větší pravděpodobnost, že 

se tam nějaká taková vážná věc objeví.  

 

Jak ale kultivovat čtenáře k serióznější žurnalistice? Zmůžou v tomto směru něco 

samy redakce? 
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Záleží jak se s UGC pracuje a jaká nastavíte očekávání. Stejně tak bychom mohli 

čtenáře vyzvat 'Posílejte ne, co vás pálí, co vás bolí, ale posílejte nám fotky celebrit, 

které jste potkali po Praze'. Pak by to byl ale jenom hloupý a nevkusný hon na celebrity. 

U nás to tehdy bylo tak, že nám lidé poslali několik fotek špatně zaparkovaných 

policejních aut a tak jsme je vyzvali, ať se na to zaměří. Není to velké zpravodajské 

téma, jako že třeba nejsou peníze na zdravotnictví, ale zároveň je to něco, co se 

přeneseně týká všech a někomu to může připadat jako banální, ale zároveň je tohle 

konkrétně určitý druh pokrytectví, na který je třeba zrovna u Policie upozorňovat.  

 

 

 

Příloha č. 16: Rozhovor s Janem Davidem, archiv autora (text) 

 

Za pět let života Hlídače uveřejnila redakce přes 42 tisíc fotografií, to je poměrně 

velké množství potenciálních informačních tipů. Čím to, že je v tomto ohledu 

Metro tak úspěšné? 

Může za tím být více faktorů. Už samotný název rubriky Metro Hlídač předurčuje, že 

rubrika vznikla primárně s cílem „něco pohlídat“, na něco v metropoli upozornit. 

Čtenáři se postupně naučili, že deník Metro může v ideálním případě pomoci s 

problémem, který obyvatele trápí v jejich okolí. Počet zveřejněných fotografií jsme 

nepočítali, ale samozřejmě za úspěchem stojí i kombinace toho, že lidé za fotografie 

vydané v printu získávají honorář a zároveň touto cestou prakticky každý může mít „tu 

svou fotografii” v novinách, což je také lákavé. Je důležité zůstávat v kontaktu se 

čtenáři, kteří relevantní fotky posílají, aby viděli, že jejich aktivita není marná. Díky 

zveřejněným fotkám můžeme navíc zároveň oslovovat další zájemce. U čtenářských 

fotografií je samozřejmě vždy důležité ověřit, že je snímek aktuální, zda se týká 

popisovaného místa. Zkrátka jestli je to auto propadlé v silnici opravdu v dané ulici a 

jestli odpovídá datu nafocení, s tím nám pomohou třeba hasiči nebo policisté. Často se 

fotky týkají také hromadné dopravy, pak jsme v kontaktu s dopravním podnikem či 

Ropidem. V případě fotografií, které mají potenciál na článek, vyráží na místo i 

redaktor. 

 

Na druhou stranu ale zájem o Hlídače postupně upadá.  Změnilo se něco na 

redakční práci nebo editorském přístupu k čtenářským fotografiím? 
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Čtenářská aktivita mohla souviset se změnami, kterými v posledních letech procházel 

web metro.cz - to znamená nejprve utlumení čistě pražského redakčního obsahu a 

následná obnova webu v širším rozsahu od ledna letošního roku. 

 

Jaký je smysl Hlídače? Jaká témata v něm od občanských fotografů očekáváte? 

Kdo ví víc o dění v Praze než čtenáři, kteří žijí ve všech částech města? Smysl už jsem 

naznačil v první odpovědi a ohledně očekávání: fotografie aktuálního dění/události, 

která může následně rozšířit obsah novin a být bonusem pro čtenáře. Mnohdy jsem 

překvapen, jak naši čtenáři dokáží rychle zareagovat. Jako první případ mě napadá, když 

před lety prasknulo potrubí kdesi ve vestibulu metra na Dejvické. Měli jsme přímo z 

místa perfektní aktuální fotky ještě dřív, než místo uzavřeli hasiči a Metro jako jediné 

mohlo nabídnout unikátní záběry. Různé fotky z podzemí poslalo šest nebo sedm 

různých lidí, to je perfektní. S motivem a unikátností také souvisí výše odměny, která se 

pohybuje v rozmezí 300, 500 či 800 korun. Jsme rádi, že máme tak aktivní čtenáře a 

pokud budou ještě aktivnější, jenom to uvítáme.  

 

Mediální výzkumy dochází k závěru, že v podobných případech čtenáři většinou 

posílají materiál "nižší zpravodajské hodnoty" a většinou jde o "soft-news". 

Nevadí takový jev redakci? 

Setkáváme se s tím, že čtenář pošle čtyřicet fotek ze své procházce po Karlově mostě. 

Pak jednu z nich vybereme na www.metro.cz, ale do do printu se s velkou 

pravděpodobností nedostane. Na druhou stranu i fotky, které nezachycují drama, mohou 

svou atmosférou nebo nápadem pobavit, a i na takové bývá v deníku Metro místo - 

zvláště s víkendem, kdy se v Praze koná více akcí pro veřejnost. Na jednu stranu 

můžeme poukazovat na poškozené věci v ulicích a zjišťovat možnosti nápravy, na 

druhou stranu i zamilované polibky pod rozkvetlými stromy na Petříně nebo aktuálně 

život na podvečerní náplavce zaznamenávají aktuální dění.  

 

 

 

Příloha č. 17: Rozhovor s Petrem Holečkem, archiv autora (text) 

 

Kolik celkem členů má dnešní redakce Metra? A kolik z nich je reportérů, kteří 

mohou vyrazit do ulic a nafotit nějakou událost? 
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Redakce má v současnosti čtrnáct členů, z toho jsou tři čistě reportéři, kteří se zabývají 

pražskými událostmi. Vyrazit do ulic a fotit ale mohou i editoři. A často to dělají všichni 

členové redakce, fotí ve volném čase i na cestě z práce i do práce a vznikají z toho další 

nové příběhy pro naše čtenáře. 

 

Kdo má web Hlídače na starosti a kolik času tomu věnují? 

Máme dva editory webu. Věnují se mu oba. V průběhu své pracovní doby uveřejňují 

nebo zamítají fotky. Zabere jim to přibližně desetinu jejich pracovní náplně. 

 

Proč, když Metro vychází v padesáti městech ČR, se fotografie omezují na území 

Prahy? 

Důvody jsou čistě praktické, žádné nadržování Pražanům v tom nehledejme (smích). 

Zkrátka bychom nebyli schopni pokrýt fotky z celé republiky, nemáme na to pracovní 

sílu. Při takovém počtu fotek, kolik by chodilo od čtenářů po celém Česku, by to 

znamenalo mít vyčleněného administrátora pouze na probírání se fotkami a selekci těch 

nepublikovatelných. Možná i dva. Dnes už nám ani jiné než pražské fotky nechodí. A 

samozřejmě je z toho důvodu vkládáme jen do pražského vydání. 

 

Při denním počtu cca 20 zaslaných fotek není možné každou z nich fakticky 

ověřovat. Nicméně publikováním na webu na sebe redakce bere část odpovědnosti 

za uveřejněnou informaci. Jak se vypořádáváte s problematikou vykonstruování 

zpráv? 

To je pochopitelně důležitá věc, ale musím zmínit, že se s podobnými problémy v praxi 

příliš nesetkáváme. Nicméně jsou určité způsoby, jak se dají podvodné materiály 

odhalit. Jakmile zjistíme, že jde o ukradenou fotku, ihned ji stahujeme. Někdy to 

poznáme sami, protože je to evidentní, jindy nás upozorní i čtenáři. Notoričtí zloději 

fotek, kterým jde jen o odměnu, u nás mají ban. Celou záležitost jsme navíc zahrnuli do 

pravidel, kterými se fotografové při odesílání fotky zavazují, že jsou jejími původními 

autory a fotka není použita nijak lživě nebo upravena. 

 

Jaká je návštěvnost galerie? 

Na to nemáme nástroj. Celkové počty neznám. 

 

Jaký je vlastně smysl projektu Hlídač na www.metro.cz? 
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Zakladatel celého projektu, bývalý šéfredaktor Josef Rubeš, za kterého v roce 2012 

Hlídač vznikl, už tehdy vkládal čtenářům Metra velkou důvěru a hlavně potenciál v tom, 

že právě díky nim, jejich tipům a hlavně fotkám se i ostatní mohou dozvědět o všem, co 

je důležité, zajímavé a zábavné. Díky vysoké čtenosti deníku Metro dokážeme ke 

statisícům čtenářů dostat zprávy, které by bez našich amatérských „redaktorů“ často 

ani nevznikly. V lepším případě bychom mohli maximálně vydat zprávu bez fotky, což 

ovšem nikdy nemá takovou informační hodnotu. Proto je to pro nás vítaný zdroj, na 

který se můžeme spolehnout a který naši práci obohacuje. Nechceme to rozhodně 

zadarmo, dobře platíme. Navíc každý čtenář může být reportérem. Dnes má každý u 

sebe v mobilu foťák, to s sebou nese nové možnosti. Takže je to navíc vůči lidem i 

spravedlivé. 

 

Souhlasíte s tvrzením, že čtenáři většinou posílají materiál "nižší zpravodajské 

hodnoty" a většinou jde o "soft-news"? Pokud ano, proč tomu tak je? A nevadí to 

redakci? 

Každá zpráva má svou hodnotu. A je taky pravda, že lidi se chtějí spíš bavit a mít 

radost, než hledat jen zlo a problémy. O to se my jako noviny snažíme. Všichni ví, co se 

můžou v Metru dočíst, co od nás můžou očekávat. A z toho pramení i témata fotek 

našich čtenářů. Pokud tedy jako soft-news bereme fotku toho, co lidé dělají a co kolem 

sebe vidí, je to přesně ten odraz. 

 

Do jaké míry je Hlídač skutečným zdrojem informací a nakolik pouhou zábavnou 

složkou propojujícím redakci Metra s jejími čtenáři? 

Fotografie, s výjimkou těch, jejichž publikování znemožňuje etické hledisko, se co 

nejdříve pověsí na internet a z těch nejzajímavějších vytvoří naši redaktoři články. Ty se 

pak objeví nejen na webu, ale také v deníku. Často se stává, že je fotka zdrojem článku, 

který díky ní rozšíříme a vypracujeme, takže nelze tvrdit, že je to jen nějaká kratochvíle 

nebo třeba náhražka sociálních sítí. Hlavně ale samotná fotka v naprosté většině 

případů nestačí. Podstatné je, aby se za danou věcí schovával nějaký příběh, o kterém 

třeba společnost nevěděla, nebo věděla málo. Takové fotky jsou pro nás nejzajímavější, 

i kdyby se to mělo týkat jen malého procenta z doručených do redakce. Na druhou 

stranu je pravda, že podobné věci na čtenáře fungují. Každý rád uvidí svojí fotku v 

novinách. 
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Jaké prvky musí fotografie splňovat, aby mohla být využita v tištěném vydání 

Metra? Často jde totiž spíš o kuriozity než reportážní fotky. 

Musí mít technickou kvalitu, aspoň minimální rozlišení, aby mohla vyjít na papíře, 

nesmí být rozmazaná, musí mít základní kompozici. Dnešní mobily ale tohle zvládají, už 

dávno se nestalo, že bychom nedali fotku, že je datově malá nebo rozpixelovaná. Záleží 

už jen často na šikovnosti toho, kdo fotí. Čím je fotka propracovanější, tím má větší 

šanci se do novin dostat. 

 

Do jaké míry je zacházení s UGC materiálem benevolentnější ve vztahu ke 

zveřejnění než v případě běžné zpravodajské fotografie? 

Těžko říct. Otiskneme v novinách pouze ty čtenářské fotky, které mají kvalitu – 

technickou zejména. Jsme benevolentnější v případech, kdy čtenář zachytil něco v pravý 

okamžik, na což neumí profesionální novinář zareagovat. Když například v autobuse 

vypukne požár, trvá většinou pár minut, než ho řidič uhasí. My fotku od čtenáře máme - 

čert pak vem, že je trochu neostrá nebo nemá kompozici. Profesionál se z vydavatelství 

na místo dostane až za 30 minut když je po všem a vyfotí maximálně jen uhašený stroj 

bez lidí. V tom mají čtenáři obrovskou výhodu. Jinak bych ale řekl, že nároky na 

všechen materiál, který nám kdokoliv nabídne a který pak my máme nabízet čtenářům 

jsou pro všechny stejné. 

 

Podle hrubého součtu redakce na webu za pět let uveřejnila přes 42 tisíc fotek od 

čtenářů. To je na česká média nezvyklý zájem čtenářů o možnost spolupracovat s 

redakcí. Proč je podle Vás právě Metro tak úspěšné? 

Metro má obrovský zásah, jen v Praze vychází denně přibližně 200 tisíc kusů deníku, v 

celém česku pak přes 300 tisíc. Každé noviny přečtou skoro dva lidé. Tak si vezmi, kolik 

pražanů jej čte, když v metropoli žije milion lidí. Lidi žijí tím, co se v jejich městě děje a 

rádi se o to podělí. Rádi vidí, že se o jejich názory, radosti a stížnosti někdo zajímá a 

jsou rádi, že mohou za dobrou fotku dostat i odměnu. Šikovní fotografové si mohou 

vydělat i pár tisícovek měsíčně. Které jiné noviny tohle čtenářům nabízejí? Takže je to 

díky velkému zásahu novin, také díky tomu, že jinde tuto službu nenajdou, a když, tak to 

moc nefunguje. 

 

V gatekeepingové analýze toho, jaký materiál se na váš web vůbec nedostane, bylo 

zjištěno, že z fotografií doručených do redakce editoři na web umístí jen asi 30-40 
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procent. Více než polovinu snímků tedy nikdo mimo redakci nespatří. 

To vlastně velmi přesně odpovídá mým zkušenostem. Jasně, že se to den ode dne liší jak 

v počtu tak i co do důvodů zamítnutí, ale obecně to zhruba odpovídá. Ono je také 

důležité tu galerii nezahltit fotkami, které sice nejsou nějak závadně nebo bychom je 

nezveřejnili z jiného profesního důvodu. Jestli chceme, aby tam lidé chodili a nechali se 

třeba inspirovat tím, co tam vidí a to je motivovalo k vlastní aktivitě, tak to musí být 

ukoukatelné, Nemůžeme tam denně pověsit sto fotek a čekat, že se tím lidé budou chtít 

proklikávat. 

 

Naprostá většina zamítnutých fotografií byla označena jako Duplikované téma. Jak 

editoři postupují ve výběru, který snímek zveřejnit a který nevyužít? 

Ono je logické, že když se děje něco významného, tak prostě přijde více fotek od různých 

čtenářů. Vlastně to můžeme vnímat i jako důkaz o tom, že ten pricip funguje. Myslím to 

tak, že kdyby nám z velké události přišly dvě fotky a zbytek by byl o počasí nebo 

štěňátkách, tak by asi bylo něco špatně. Tím chci říct, že jsme rádi, že nám chodí i 

jakoby „zbytečné“ fotky. Bohužel je ale nemůžeme uveřejnit všechny, právě kvůli tomu 

množství. Máme ale zásadu, že u takových témat uveřejníme každému fotografovi 

alespoň jednu fotku. Výběr přitom záleží čistě na editorovi, který se snaží o nějakou 

pestrost v kontextu ostatních fotek. My si čtenářů a jejich práce vážíme a jsme za ni rádi 

a chceme jim tak dát najevo, že každý z nich je pro nás důležitý a nenecháme ho 

„vyhnít“. 

 

Tuší redakce, kdo jsou lidé, kteří do redakce fotky posílají? Třeba pokud jde o věk 

nebo záliby? Zná redakce blíže někoho z nich? 

Samozřejmě máme informace od lidí, kterým posíláme honoráře, to ani jinak vzhledem k 

systému autorských honorářů nejde. Jejich záliby nebo motivace ovšem nesledujeme. 

Stane se, že autory kontaktuje redaktor ohledně článku na základě jejich fotek, co si 

povídají, to netuším… 

 

Jaká je budoucnost Hlídače? Uvažuje se o nějaké změně? 

Není to úplně věc, kterou bychom se v současné době zabývali. Poměrně dobře fungují 

nějaké konkrétní výzvy toho, co nám mají lidé posílat. Také se nám myšlenka vyhlásit 

nějaké tematické soutěžní focení a pak vyhlásit vítěze. Ale uvidíme. 
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Metro Hlídač je nejvýraznější projev využití UGC na stránkách vašeho deníků. 

Uvažujete o jiném zapojení čtenářů do redakční práce - vlastní otištěné texty nebo 

blogy na webu? 

Vlastní texty posílají - buď pak vyjdou v rubrice Servis jako dopisy čtenářů nebo je 

redaktor zakomponuje s citacemi do vlastního článku. Nově se teď pokoušíme čtenáře 

zapojit v rámci formuláře, kam píší svoje tipy na restaurace a koncerty, zamilované 

vzkazy a tak dále. Jejich příspěvky pak dáváme do novin. Celý nápad vznikl, abychom 

podpořili náš web a vytvořili silnější skupinu jeho čtenářů. Abychom jej více provázali s 

papírem. Funguje asi měsíc a zatím se stále rozbíhá, lidi si na ten formát stále zvykají. 

 

Jak funguje rubrika Dopisy a vzkazy - kolik dotazů odhadem lidé za den pošlou? 

Uveřejníme v ní zajímavý email od čtenáře. Lidé posílají názory na 

email redakce@metro.cz a editor rubriky SERVIS vybere zajímavé dopisy. Denně chodí 

od 10 do 20 emailů od čtenářů. Desítky e-mailů pak tvoří reklama a tiskové zprávy. 

 


