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Anotace 

Sociální sítě, které od počátku 21. století proměňují význam internetu, se staly důležitou 

platformou pro zpravodajská média. Přes sociální síť Facebook se k obsahům českých médií 

dostávají desetitisíce až statisíce uživatelů, pro něž tato média vybírají a plánují příspěvky 

nad rámec domácího webu, z nějž obsahy pocházejí. 

Cílem této práce je popsat specifika online žurnalistiky a na základě předchozích výzkumů 

zpravodajství na sociálních sítích představit Facebook jako distribuční kanál, v němž se 

zpravodajství mísí s osobními, komunitními a zábavními obsahy a ve kterém mají uživatelé 

rozšířené možnosti komunikace s médiem a dalšími čtenáři. 

Analytická část práce se zaměří na obsahy, které na svých facebookových profilech sdílí 

nejnavštěvovanější česká komerční média a média veřejnoprávní. Cílem je na základě 

kvantitativní obsahové analýzy a komparace výsledků vypozorovat, jak média pracují s tématy, 

možnostmi sdílení či časem a jak se facebooková produkce liší od celkové produkce primárních 

webových stránek sledovaných médií. 

 

Abstract 

Social networks which are transforming the essence of the Internet since the beginning of the 

21st century have become an important platform for the news media. Through Facebook Czech 

media are reaching from tens to hundreds of thousands users for which they choose and plan 

posts above the framework of production of the domestic website from which the content 

origins. 



The aim of this thesis is to describe the specifics of the online journalism, and to introduce 

Facebook as a distribution channel, on the basis of previous research of news on social 

networks, in which the news are mixed with personal, community, or entertaining content and 

in which the users have wider possibilities in communication with the media or other readers. 

The analytical part of the thesis focuses on the content shared on the Facebook profiles of Czech 

most visited commercial media and of the Czech public service media. Based on the 

quantitative content analysis and the comparison of the results, the aim of the thesis is to analyze 

how the media work with topics, different options of sharing or time layout, and how the 

Facebook production differs from the overall production of the domestic websites of the 

observed media. 
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Úvod 

Sociální sítě, které se začaly rozvíjet na začátku 21. století, definovaly novou etapu ve vývoji 

internetu. Éru vyhledávání informací díky nim vystřídala éra sdílení, která neproměnila jen 

podobu a zaměření internetu, ale také lidskou komunikaci. Zatímco starší technologie, kterým 

je přičítán podíl na globalizaci společnosti, dávaly svým uživatelům nástroj ke spojení, sociální 

sítě v čele s Facebookem nabízí spojení jako takové, a to nejen mezi jednotlivými uživateli, 

ale také mezi jejich sociálními skupinami. Přestože je již potvrzené, že toto propojení není bez 

rizik a že uživatelské informace jsou mnohem cennější v rukou obchodních či politických 

subjektů než jako prostředek pro sblížení, sociální sítě využívají miliardy lidí po celém světě. 

Uživatelé sociálních sítí nicméně nepředstavují jen přátele, bývalé spolužáky, zákazníky 

či zdroje informací, ale také publikum pro žurnalistická média, která do prostředí sociálních sítí 

za svými konzumenty přicházejí. Jak přiblíží následující kapitoly, zásadní roli v předávání 

zpravodajských informací má sociální síť Facebook, na niž je tato práce zaměřena především. 

Jejím cílem je zmapování fungování online deníků a zejména pak jejich působení 

na Facebooku, a to jak z pohledu teoretického, tak i na základě vlastního výzkumu, který 

sleduje působení deseti českých zpravodajských webů na síti Facebook. 

Teoretická část nejprve představí specifika žurnalistiky online a její rozvoj v prostředí 

českého internetu. Popsány budou také principy, které dělají sociální sítě výjimečnými 

komunikačními prostředky, a vývoj Facebooku a jeho ústřední funkce News Feed, přes kterou 

se uživatelé k příspěvkům online médií dostávají. Změny v tomto distribučním kanálu mají 

totiž vliv i na podobu příspěvků médií, kterým v průběhu let nabízel nové možnosti sdílení 

a komunikace s uživateli, stejně jako ztěžoval práci při pokusech o upřednostnění komunikace 

jednotlivých uživatelů před příspěvky organizací. Přímo zpravodajskou funkcí sociálních sítí 

se pak zabývá kapitola 3 Žurnalistika na sociálních sítích, která vychází z dostupných 

výzkumných článků a publikací zaměřených na doručovatelskou funkci sociálních sítí, 

proměny publika a změny v redakcích médií. Směřování výzkumu pak předestírají kapitoly 

o gatekeepingu a zpravodajských hodnotách vztažených na prostředí sociálních sítí. 

Výzkum, jehož metoda a postup jsou vysvětleny v metodologické části práce, se pomocí 

kvantitativní metody snaží odpovědět na otázku: Jakým způsobem se zpravodajská média 

prezentují na sociální síti Facebook? Do výzkumu je zahrnuto osm komerčních médií – 

Aktuálně.cz, Deník.cz, Echo24.cz, iDnes.cz, iHned.cz, Lidovky.cz, Novinky.cz a Seznam 

Zprávy – a také dvě internetové mutace veřejnoprávních médií ČT24.cz a iRozhlas.cz. 
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Pro dosažení odpovědi na komplexní výzkumný záměr popsat prezentaci médií na Facebooku 

je stanoven soubor šesti podotázek, které se konkrétněji ptají na rozvržení facebookové 

produkce médií, užité formáty, práci s textem, zvolená témata a také na komparaci podoby 

facebookové prezentace s produkcí na domovských webech. Závěrečná analytická kapitola pak 

představuje získané poznatky k jednotlivým zkoumaným oblastem, stejně jako komplexní 

shrnutí výsledků odpovídajících na hlavní výzkumnou otázku. 

Oproti tezi diplomové práce byl upraven výzkumný vzorek. Přidáno bylo médium 

iRozhlas.cz, které bylo založeno až po jejím zadání, zároveň ale bylo kvůli velikosti 

zkoumaného vzorku zkráceno zkoumané období. Původně měly být zpracovávány obsahy 

z třítýdenního období, které bylo zkráceno na jeden týden. Jak je představeno výše, zpracovány 

totiž byly nejen obsahy z facebookových profilů médií, ale i z domovských webů, čímž by se 

celkový počet zkoumaných vzorků dostal do desetitisíců jednotek. 
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1 Internetová žurnalistika 

Přelom dvacátého a dvacátého prvního století přinesl stále se prohlubující snižování cirkulace 

tištěných médií. Zatímco tisk se potýká s propadem výnosů z prodejů a reklamy a s úbytkem 

pracovních pozic, narůstá význam segmentu online zpravodajství. Jeho atraktivita je 

připisována zejména novému a pro síťovou společnost charakteristickému pojetí času, kterému 

tradiční média jen stěží konkurují. Manuel Castells jej v knize The Rise of the Network Society 

pojmenovává jako vnímání bezčasého času, které zcela zásadně proměnilo pojetí aktuálnosti. 

Pevné časové ohraničení má v tradičních tištěných i digitálních médiích zásadní postavení, 

konkurenční souboj v přinášení aktualit se až na výjimky odehrává na úrovni jednotlivých 

vydání či stanovených vysílacích časů zpravodajských relací. Internetová média ale pracují 

s časem, který je průběžný, konstantní a nekonečný, aktuality mohou být přinášeny kdykoli 

a konkurenční boj již není veden v řádech dní či několika hodin, ale v řádech minut či dokonce 

i vteřin. Průběžné obměňování obsahů online médií přivádí během dne na webové stránky 

čtenáře nové a i ty, kteří se pro nejnovější obsah během dne vracejí.1 

Právě aspekt času a dostupnosti je společný jak kritikům, tak i zastáncům pojetí online 

žurnalistiky jako samostatného a od ostatních dostatečně odlišného druhu médií. Jaroslav Čuřík 

v knize Nové trendy v médiích2 upozorňuje, že například podle výzkumu Thorstena Quandta 

online média nepoužívají nové a pro ně specifické postupy zajišťující například větší 

interaktivitu a že pouze v dostupné formě nabízí agregát formátů již používaných v tradičních 

médiích. Nicméně jak Čuřík3 dále zmiňuje, řada dalších autorů nepovažuje vznik nových 

formátů za primární ukazatel pro odlišení online médií jako samostatného druhu žurnalistiky. 

Podle Denise McQuaila je například online žurnalistika specifická decentralizací šíření obsahů, 

interaktivitou a flexibilitou, detailnější specifikaci pak dle Čuříka přináší James Foust, když 

zmiňuje nelinearitu šíření obsahů, multimedialitu, možnost vyhledávání a neomezený prostor 

internetových médií. 

Komerční využití internetu mělo za necelých třicet let svého rozvoje neblahý vliv 

na tradiční mediální formy.4 Na jeho základě se transformovaly formy produkce, možnosti 

prezentace, či definice publik, v neposlední řadě pak internet změnil i ekonomické modely 

mediálního prostředí. Přesto se ale nedá mluvit o tom, že by internet tradiční mediální formy 

                                                 
1 SIAPERA, Eugenia. Understanding new media. s. 125-128 
2 ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích [online]. s. 16-17. 
3 ibid. s. 17. 
4 Srov. SIAPERA, Eugenia. Understanding new media. s. 125-147 
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zahubil. Tisk, rádio i televize se novým modelům dokázaly přizpůsobit a vytvořit komplexní 

systém jakýchsi vrstvených mediálních forem, který Henry Jenkins popisuje jako kulturu 

konvergence.5 

 

1.1 Online novinář 

Rozvoj online žurnalistiky jako nového odvětví přirozeně klade nové nároky na tvůrce 

mediálního obsahu. Jedním z hlavních specifik práce online novináře je nárok 

na technologickou zdatnost a multimedialitu. „Online, multi-skilled novinář musí splňovat 

nejen nároky na tradičního žurnalistu (schopnost najít odpovídající zdroje; získat od nich 

informace; kvalitně napsat/nahrát/natočit tradiční žurnalistický výstup), ale také získat 

multimediální (text; foto; audio; video) obsah vhodný pro online médium, zpracovat jej 

a umístit do online média.“6  

Jak upozorňuje John Russial v publikaci Strategic Copy Editing, vývojem v online 

žurnalistice prošla také editorská práce, která je částečně rozprostřena i do řad reportérů. 

Zejména se tyto proměny týkají nutnosti práce s technologiemi při optimalizování 

audiovizuálních výstupů a interakce s publikem.7 

Zásadní změnou, jak již bylo nastíněno výše, je také faktor času, který není ukotvený 

ke konkrétní uzávěrce. Tlak na aktuálnost informací stanoví jakousi okamžitou uzávěrku, která 

ale zároveň často znamená vynechání editorských zásahů, což ve výsledku vede k vyšší faktické 

i formální chybovosti. V tomto ohledu ale online média nabízí redaktorům oproti jiným 

mediálním formátům jedinečnou možnost chyby i po publikaci dodatečně opravit.8  

  

                                                 
5 MARHALL, P. David. Newly Mediated Media: Understanding the Changing Internet Landscape of the Media 

Industries. 
6 ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích [online]. s. 17 
7 ibid. s. 19. 
8 JON SMITH AND JOANNE BUTCHER., . Essential reporting. s. 147. 
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1.2 Online obsah a jeho percepce 

Obsahy online médií nejčastěji vychází z formátů již používaných v tradičních médiích, stejně 

tak jako z pravidel, která jsou od nich vyžadována. Vyšší nároky jsou v internetovém prostředí 

kladeny na titulek, přes který se na samotný obsah konzumenti dostávají jak z úvodní strany 

média, tak například i z odkazů na sociálních sítích nebo vyhledávačích.9 

Výhodou online žurnalistiky je také neomezený prostor, který mohou redaktoři vyplnit 

– zde přichází na řadu i faktor multimediality. Obsah může být doplněn například o videa či 

audiozáznamy, online média navíc oproti tisku či televizi dávají více prostoru pro fotografie, 

které zde mohou být ve velkém množství uspořádávány ve fotogaleriích. 

Důraz na aktuálnost s sebou nese i dopady na obsah online médií. Kromě již zmíněné 

častější chybovosti zapříčiněné vynecháním editorského stupně zpracování textu má ale tento 

rys online zpravodajství vliv na zpracování témat. Jak si všímá Dimitra Dimitrakopoulou, 

jednotlivá témata jsou ve snaze vytěžit z nich co nejvíce protahována triviálními detaily, jejichž 

zpravodajská hodnota je minimální. Jednou z příčin tohoto vyprázdnění žurnalistických obsahů 

je i neomezený prostor, se kterým online média operují. Prodlužování některých kauz 

v internetovém prostředí pomáhá také funkce hypertextu, která umožňuje k tématu relevantní 

obsahy vzájemně provázat.10  

Online média proměnila také kulturu konzumace médií. Zatímco tištěná periodika jsou 

tradičně čteny hlavně v ranních a dopoledních hodinách a pro televizní zpravodajství diváci 

přicházejí nejčastěji ve večerních hodinách, online zpravodajství je díky své tendenci 

průběžného doplňování pro čtenáře lákavé v průběhu celého dne, včetně pracovní doby. Právě 

to pak může přispívat k tomu, že obsahy online médií jsou vnímány útržkovitě během projetí 

titulků.11 

  

                                                 
9 ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích [online]. s. 23-24. 
10 Srov. WARD, Mike. Journalism online. s. 26-27. 
11 SIAPERA, Eugenia. Understanding new media. s. 130. 
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1.3 Financování online médií 

V tržním prostředí je žurnalistika velmi unikátním segmentem. Strukturálně se totiž nachází 

někde mezi zájmy tržními, na kterých závisí její přežití, a politicko-společenskými, kterým by 

měla sloužit. Mezi online médii, jejichž aktivitou na sociálních sítích se zabývá výzkumná část 

této práce, jsou mimo jiné i dvě média veřejné služby ČT24 a iRozhlas.cz. Ty jsou jako 

internetové odnože veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu financovány 

koncesionářskými poplatky a jen doplňkově příjmy z reklamy ve vysílání.12 Na jejich 

webových stránkách se proto reklama nevyskytuje. Kromě médií veřejné služby či 

filantropických žurnalistických projektů je ale většina médií závislá zejména na prodeji svých 

výstupů a reklamní plochy.13 

 Proměna chování a preferencí publika způsobená nástupem online žurnalistiky výnosy 

médií výrazně zasáhla, a bývá označována i za hlavní příčinu chudnutí žurnalistiky. „Lidé totiž 

už nejsou ochotní hradit poplatky za předplatné či kupovat výtisky novin, když mohou online 

zpravodajství dostávat zdarma.“14 Do problematické situace ale tento trend neuvrhá jen 

tradiční média, ale i ta internetová, která stejně jako jejich předchůdci těží zejména z inzerce. 

Inzerci na zpravodajských webech je totiž podle Eugenie Siapery připisována značně nižší 

účinnost než u tištěných médií – jen něco mezi 35 až 55 procenty účinku na čtenáře tištěných 

periodik. Útraty inzerentů za internetovou reklamu se tak sice zvyšují, největší podíl těchto 

financí ale proudí společnosti Google a dalším vyhledávačům. 15 Ačkoli tak internet přinesl 

nové příležitosti pro rozvoj žurnalistiky, zatím neposkytl nové způsoby jejich zpeněžení či 

zabezpečení stálého příjmu. 

Předchozí kapitoly zmiňovaly požadavek aktuálnosti ve spojitosti s negativními dopady 

na online žurnalistiku. Ty můžeme nacházet i v oblasti jejího financování. Aktuální témata totiž 

vytlačují analytickou a investigativní žurnalistiku16, která má v podobě „sólokaprů“ na titulních 

stranách periodik šanci na zvýšení zisku ze samotného prodeje. Online žurnalistika ale i tento 

                                                 
12 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. s. 75. 
13 ibid. s. 75. 
14 Z anglického originálu: „One of the most widely cited explanations is that journalism is losing money because 

people are no longer willing to pay subscription fees, or for newspaper copies, since they can get the news online 

for free.“  SIAPERA, Eugenia. Understanding new media. s. 129. 
15 ibid. s. 129. 
16 ibid. s. 128. 
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časově i finančně náročnější obsah17 nabízí konzumentům zadarmo, čímž svůj zisk 

z exkluzivních obsahů opět redukuje na pouhé příjmy z reklamy. 

Nové možnosti financování online médií přinesl také trend sdílené ekonomiky, který 

dle poznatků Dese Freedmana odstartoval Web 2.0.18 Internetová média se pod příslibem 

udržení či zvýšení kvality obsahů obrací na své čtenáře s prosbou o sponzorské dary skrze 

zveřejnění bankovních spojení na svých stránkách, či přes crowdfundingové kampaně, v nichž 

za určité peněžní částky nabízí svým dárcům různé odměny.19  

 

1.4 Vývoj českého internetu a online žurnalistiky 

Vznik a vývoj online médií byl nejen v Českém prostředí přirozeně ovlivněn rozšířením 

internetu a dostupností technologií. První pokusy s pevným internetovým připojením probíhaly 

na pražském Českém vysokém učení technickém už v roce 1990, první oficiální připojení 

Československa do internetu ale na ČVUT proběhlo až o dva roky později 13. února 1992. 

Téhož roku začalo být pod záštitou ministerstva školství zaváděno internetové připojení 

k síti CESNET (Czech Educational and Scientific NETwork). Ta byla primárně určena 

akademickým účelům, nevyužitá kapacita ale byla postupně nabízena ke komerčnímu užití 

ziskovým a neziskovým organizacím. Měsíční poplatky se nicméně ještě v roce 1994 

pohybovaly v řádech desetitisíců až statisíců korun. Naplno se komerční využití internetu 

mohlo rozvíjet až od roku 1995, kdy padl monopol společnosti Eurotel vztahující se mimo jiné 

i na přenos dat. 20 

Mediální obsahy mohli uživatelé českého internetu nalézt už od roku 1995, kdy je začal 

na webové stránky překlápět časopis Mladý svět. Rozvoj internetového publikování ale plně 

započal až roku 1996, kdy obsah z tištěných verzí začaly skrze specializované služby překlápět 

i deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Právo a další. Unikátní službu téhož roku 

představila Česká tisková kancelář, která začala vydávat své vybrané obsahy online na webu 

České noviny a tím i v podstatě konkurovat svým vlastním zákazníkům.21  

                                                 
17 Rozpravy o českých médiích: americká a česká investigativní žurnalistika. Dostupné z: https://cz.ejo-

online.eu/2064/etika-a-kvalita-zurnalistiky/rozpravy-o-ceskych-mediich-americka-a-ceska-investigativni-

zurnalistika. 
18 FREEDMAN, Des. Web 2.0 and the death of the blockbuster economy. s. 69– 94. 
19 Z průběžných sponzorských darů je například provozován český investigativní web Hlídací Pes, 

crowdfundingovou kampaň na své další fungování pak například v roce 2016 uspořádala internetová televize 

DVTV. 
20 CHLAD, Radim. Historie Internetu v České republice [online]. 
21 PETERKA, Jiří. Historie českého internetu: slavíme 10. výročí liberalizace. 
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Tyto obsahy ale zatím nebylo možné chápat jako internetovou žurnalistiku, jejíž obsahy by 

měly být výhradně nebo alespoň primárně určeny pro internetová média.22 

Za online deník byl ve své době označován například publicistický web Neviditelný Pes 

založený v roce 1996 Ondřejem Neffem, nebo web Mobil Patrika Zandla.23 „Nositeli původních 

žurnalistických obsahů se tak nestaly redakce velkých tištěných médií, ale především nezávislé 

e-ziny“.24 Ty neměly co do počtu každodenních aktualizací a množství originálního obsahu 

ještě v následujících dvou letech na českém internetu konkurenci. 

Až v roce 1998 byl spuštěn web iDnes.cz, který vytvářel vlastní obsahy a upravoval ty 

přejaté z deníku Mladá fronta Dnes, brzy jej pak doplnil zpravodajský server iHned.cz 

vycházející z redakce Hospodářských novin. V roce 1998 začal také katalogový a vyhledávací 

portál Seznam provozovat web Novinky.cz, ve zpravodajský server se ale proměnily až v roce 

2003 s uzavřením spolupráce s redakcemi deníku Právo. Prvním ryze internetovým 

zpravodajským médiem se tak stal až v roce 2005 projekt Aktuálně.cz portálu Centrum, který 

se neopíral o redakce žádného již existujícího tištěného média.25 

  

                                                 
22 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. s. 324 
23 Obě jmenovaná média byla později různými způsoby přičleněna k online médiím vydavatelství Mafra. 
24 PAVEC, Michal. Vznik a vývoj internetového zpravodajství v Česku na příkladu deníku iDnes.cz. s. 32. 
25 ibid. s. 33–35. 
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2 Sociální sítě 

Sociální sítě jsou webové aplikace, které začaly vznikat a rozvíjet se na začátku 21. století 

a které původně rozšiřovaly a propojovaly některé funkce předchozích možností internetu, jako 

diskuzní servery, fotogalerie či blogy.26 Sociální sítě v současnosti nabývají mnohých podob 

i zaměření, mezi jejich společné znaky ale vždy patří možnost vytvoření vlastního veřejného 

profilu, který dle jeho nastavení mohou sledovat různě velká publika, možnost sestavení 

seznamu propojených uživatelů a účtů a možnost nahlédnutí do jejich uživatelské sítě.27 

Svou schopností propojovat tyto unifikované komunikační systémy28 v zásadě změnily 

podstatu využití internetu. Před jejich masovým rozšířením se internet ubíral zejména cestou 

zdokonalování vyhledávání informací, se sociálními sítěmi ale přišla nová informační éra 

sdílení.29 O jak významný globální fenomén se jedná ukazují počty uživatelů sociálních sítí – 

v roce 2017 čítaly 2,46 miliard uživatelů, do roku 2020 se předpokládá, že počet uživatelů 

sociálních sítí naroste na necelé tři miliardy, čímž dosáhne třetiny světové populace.30 

 

2.1 Sociální síť Facebook 

Nejvýznamnější sociální sítí současnosti je Facebook, který počtem aktivních uživatelů dalece 

překračuje všechna ostatní sociální média různých zaměření.31 Facebook byl poprvé svým 

zakladatelem Markem Zuckerbergem zaregistrován 11. ledna 2004 pod doménou 

thefacebook.com. Sloužit měl jako centralizovaná a snadno dostupná webová stránka, 

která původně měla spojovat a přibližovat studenty Harvardovy univerzity, pro které byla 

z počátku výlučně vytvořena. Podle spoluzakladatele Facebooku Dustina Moskovitze se už 

během prvních čtyřiadvaceti hodin od rozšíření odkazu na sociální síť přihlásilo „něco mezi 

dvanácti sty až patnácti sty“32 uživatelů. Pod doménou facebook.com pak byl Facebook 

zaregistrován o necelý měsíc později, 4. února 2004.33 Už v polovině roku si rostoucí popularity 

a potenciálu sítě začali všímat investoři, díky nimž se Facebook rozšířil do univerzitních 

                                                 
26 BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích. s. 10. 
27 BOYD, Danah M. a Nicole B. ELLISON. Social Network Sites. s. 2. 
28 BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích. s. 11. 
29 OLMSTEAD, Kenneth, Amy MITCHELL a Tom ROSENSTIEL. Navigating News Online. 
30 Social Media Statistics & Facts. Dostupné z: https://www.statista.com/topics/1164/social-networks/. 
31 Most popular social networks worldwide as of January 2018, ranked by number of active users (in millions). 

Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/. 
32 ZEEVI, Daniel. The Ultimate History of Facebook. 
33 Facebook. Dostupné z: https://www.facebook.com/pg/facebook/about/. 
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kampusů, v prosinci 2004 pak překročil jeden milion uživatelů.34 Počet univerzit a společností 

s přístupem na Facebook průběžně rostl až do 26. září 2006, kdy byla registrace na sociální síť 

plně zpřístupněna osobám nad třináct let.35 

Popularita Facebooku, jehož deklarovaným cílem je „dát lidem sílu k vybudování 

komunity a sblížit svět“36, během let strmě rostla, ze sta milionů aktivních uživatelů37 v roce 

2008 se do konce roku 2012 počet rozrostl na jednu miliardu a kontinuálně roste až 

do současnosti. Ve třetím kvartálu roku 2017 měl Facebook 2,07 miliardy aktivních uživatelů38, 

z nichž se 1,28 miliardy k síti přihlašovalo denně. 92 procent aktivních uživatelů pak k přístupu 

na Facebook používalo aplikaci pro mobilní telefony.39 Co se týče světového rozložení 

facebookové populace, na první příčce se nachází se 736 miliony asijský kontinent, 

370,9 milionů uživatelů pochází z Latinské Ameriky, třetí nejvýznamnější oblastí je pak 

Evropa s 343,2 miliony uživatelů.40 

Facebook se samozřejmě těší velké oblibě i v České republice. Během třetího kvartálu 

roku 2017 používalo Facebook 4,9 milionů Čechů, tedy 60 procent ze všech tuzemských 

uživatelů internetu. V průběhu roku rostl i počet denních uživatelů, těch bylo v daném období 

3,8 milionů. Přes mobilní zařízení se pak do Facebooku přihlašovalo 4,1 milionů aktivních 

uživatelů a 3,2 milionů denních uživatelů.41 

Ať už uživatelé na Facebook přicházejí z jakéhokoli zařízení, vždy se jim jako první 

zobrazí jeho zásadní funkce – News Feed. Algoritmem uspořádaná stránka má uživatelům při 

každém spuštění Facebooku nabídnout co nejrelevantnější informace o jejich přátelích, zájmech 

a nejnovějších událostech, většinou uživatelů je proto vnímán jako podstata této sociální sítě. 

I přesto, že informace v News Feedu nejsou jen obměněné při každém spuštění stránky 

či aplikace, ale také se vždy liší u jednotlivých uživatelů, lze říci, že se News Feed stal 

nejvlivnějším zdrojem informací v historii lidské civilizace.42 Příspěvky algoritmus News 

                                                 
34 ZEEVI, Daniel. The Ultimate History of Facebook. 
35 Welcome to Facebook, everyone. Dostupné z: https://www.facebook.com/notes/facebook/welcome-to-

facebook-everyone/2210227130/. 
36 Z anglického originálu: "Give people the power to build community and bring the world closer together." 
Facebook. Dostupné z: https://www.facebook.com/pg/facebook/about/. 

37 Jako aktivní uživatelé se označují ti, kteří se alespoň jednou za posledních 30 dní přihlásili. 
38 Number of monthly active Facebook users worldwide as of 3rd quarter 2017 (in millions). Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/. 
39 Facebook statistics directory. Dostupné z: https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/. 
40 Facebook Users In The World. Dostupné z: http://www.internetworldstats.com/facebook.htm. 
41 HUŠKOVÁ, Lucie. V Česku vyrostl počet denních uživatelů Facebooku na 3,8 milionů. 
42 MANJOO, Farhad. Can Facebook Fix Its Own Worst Bug?. 
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Feedu vybírá ze Zdí43 jednotlivých profilů, stránek, skupin či událostí, které daný uživatel 

sleduje, stejně tak jako z reakcí, které někdo z přátel dané osoby udělí přístupným obsahům. 

Facebook umožňuje přidávat textové příspěvky, odkazy, obrázky a galerie, videa a živá 

vysílání, uživatelé mohou zakládat různé skupiny, stránky či události, které dále dle svých 

preferencí šíří mezi svou síť či širokou veřejnost. Součástí Facebooku je také tzv. Marketplace, 

kde mohou uživatelé nabízet či poptávat různé zboží, nebo funkce vyhledávání přátel a míst 

v okolí.44 Významnou službou náležící k Facebooku je také Facebook Messenger, který 

umožňuje zasílat osobní zprávy na základě facebookového propojení a připojení k internetu 

a který v lednu 2018 využívalo 1,3 miliardy uživatelů.45 

Hlavním zdrojem příjmu Facebooku je digitální reklama, kterou díky množství 

informací o jednotlivých uživatelích mohou inzerenti mnohem přesněji než u konkurence cílit 

na jednotlivé skupiny. Spolu se společností Google, která poskytuje digitální reklamní prostor 

s vyhledávacím mechanismem, tak Facebook patří k nejvýznamnějším poskytovatelům 

digitální reklamní plochy. V roce 2017 dosahovaly příjmy Facebooku z reklamy 7,9 miliard 

dolarů.46 Sponzorované příspěvky se na Facebooku objevují v celkem osmi podobách47, z nichž 

se většina uživatelům zobrazuje při prohlížení News Feedu mezi ostatními příspěvky. 

 

2.2 Facebook a proměny preferencí News Feedu 

News Feed je již více než dekádu chápán jako základní kámen facebookové interakce, právě 

na News Feedu je možné nalézt aktualizace přátel a dalších sledovaných stránek včetně těch 

provozovaných zpravodajskými médii. Součástí Facebooku, který do té doby fungoval na více 

encyklopedickém principu vyhledávání jednotlivých profilů,48 se ale News Feed stal až dva 

roky po jeho spuštění v roce 2006 a od té doby prošel velkou řadou změn a aktualizací. První 

z nich přineslo přidání tlačítka To se mi líbí a spuštění algoritmu, který na základě užívání této 

funkce vybíral uživatelům podobný obsah. Uspořádání ale stále bylo reverzně chronologické, 

až v roce 2009 došlo k zásadní změně algoritmu, který na první místa News Feedu umisťoval 

                                                 
43 Zeď je součástí jednotlivých profilů, na níž se zobrazují příspěvky daných uživatelů, příspěvky, které na jejich 

Zeď umístili jejich přátelé, či příspěvky, v nichž jsou vlastníci profilu označeni. 
44 List of Facebook features. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Facebook_features. 
45 Most popular social networks worldwide as of January 2018, ranked by number of active users (in millions). 

Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/. 
46 SHARMA, Rakesh. How Does Facebook Make Money?. 
47 Facebook Ad Types for Your Ecommerce Store. Dostupné z: https://www.shopify.com/guides/facebook-

advertising/types. 
48 ARRINGTON, Michael. New Facebook Redesign More Than Aesthetic. 
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příspěvky na základě oblíbenosti.49 Uživatelům se tak některé příspěvky začaly na předních 

místech zobrazovat i opakovaně v závislosti na tom, jak velkou odezvu vyvolaly. 

Tento systém byl drobně korigován už o dva roky později, v roce 2013 se pak vývojáři 

Facebooku rozhodli dát druhou šanci i příspěvkům, které při svém zveřejnění nevyvolaly 

odezvu a mohly tak být i přes svůj význam pro blízké autorů upozaděny. V roce 2014 byl 

algoritmus proměněn tak, aby se uživatelům méně zobrazovaly zejména obtěžující clickbaity50. 

Nově totiž dokázal sledovat, jak dlouho se uživatel zdrží na otevřeném odkaze, a na základě 

toho příště upřednostňovat či upozaďovat podobný obsah. O několik měsíců později pak 

Facebook začal sledovat i čas, na který se uživatelé „zastaví“ u jednotlivých příspěvků při 

projíždění News Feedu, a přidal toto kritérium k zobrazovacímu algoritmu. Ten se na počátku 

roku 2015 změnil tak, aby ještě více upřednostňoval příspěvky přátel – oficiálním důvodem byl 

návrat k původní funkci sociální sítě, ze strany inzerentů a médií byl ale spíše chápán jako tlak 

na zvýšení investic do sponzorovaných příspěvků. 51  

Stále ale platilo, že výběr na News Feedu je především v rukou algoritmu. Větší kontrolu 

nad tím, co se jim zobrazí, získali uživatelé až v druhé polovině roku s funkcí See first, díky 

které mohli nastavit, které uživatele a druhy obsahů chtějí vídat častěji a které méně. 

Po upozadění příspěvků stránek na začátku roku 2015 přinesl rok 2016 jistý ústupek 

provozovatelům stránek, které kvůli algoritmu jen obtížně získávaly organický, 

nesponzorovaný dosah. Nově si mohli nastavit, na jaké publikum cílí, a to na základě 

demografických údajů či zájmů uživatelů. Algoritmus byl pak na základě výzkumů v průběhu 

roku upraven tak, aby upřednostňoval živá vysílání a závažné zpravodajství, které sice uživatelé 

vidět chtěli, ale více se ostýchali na něj reagovat. I kvůli těmto případům byla v průběhu roku 

funkce Líbí se mi rozšířena o další reakce s pestřejší škálou emocí, včetně těch negativních. 

Nejpodstatnější úpravou ale bylo zakotvení pořadí News Feedu: na první místo algoritmus začal 

řadit příspěvky rodiny a blízkých přátel, za ně seriózní zpravodajství a až na třetí příčku zábavné 

příspěvky. V roce 2017 patřila k významnějším zásahům určitá změna priorit zobrazovacího 

algoritmu ve vztahu k rozšířeným reakcím. Jejich udělení totiž dle výzkumů značilo vyšší míru 

                                                 
49 Facebook Newsfeed Algorithm History. Dostupné z: https://wallaroomedia.com/facebook-newsfeed-algorithm-

change-history/. 
50 Clickbait je označení pro obsah, který senzačním a do jisté míry klamavým způsobem láká ke vstupu na weby, 

které ve výsledku jen velmi zřídka odpovídají atraktivitě upoutávky.  
51 Facebook Newsfeed Algorithm History. Dostupné z: https://wallaroomedia.com/facebook-newsfeed-algorithm-

change-history/. 
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zájmu uživatelů než pouhé To se mi líbí. Upozaděny také byly odkazy na stránky nízké kvality52 

a uživatelé produkující spam, což mělo významně pomoci odkazům na seriózní weby a média.53  

Nejnovější a dle ohlasů specializovaných médií i nejzásadnější změna ve fungování 

News Feedu má ale pravděpodobně nastat v průběhu roku 2018. Zakladatel a generální ředitel 

Facebooku Mark Zuckerberg 11. ledna 2018 deklaroval, že Facebook byl vytvořen „s cílem 

pomoci lidem zůstat v kontaktu a sblížení s těmi, na kterých nám záleží“, nicméně že jeho 

poslední vývoj vedl k tomu, že „veřejný obsah – příspěvky firem, značek a médií – vytlačuje 

osobní zážitky, které nás vzájemně propojují.“54 V prohlášení, které neobsahuje konkrétní 

termín ani podobu zavedení celoplošných změn, Zuckerberg připustil, že chystané změny 

povedou k propadu dosahu příspěvků stránek včetně úbytku návštěv Facebooku celkově. 

Jednou z testovaných možností nového News Feedu byl tzv. Explore Feed, který byl 

v listopadu 2017 zaveden v šesti zemích světa včetně Slovenska. Jednalo se o rozdělení 

na primární News Feed zobrazující příspěvky přátel a skupin, v nichž se sdružují, a na druhotný 

Explore Feed, který měl uživatelům nabízet příspěvky stránek včetně těch zpravodajských. 

Nastalou situaci po spuštění testování Explore Feedu na základě datové analýzy zhodnotil 

redaktor a editor sociálních sítí slovenského Denníku N Filip Struhárik. Počty interakcí 

uživatelů klesly řádově o tisíce denně, u padesáti největších slovenských médií se snížily 

průměrně o 52 procent, u zpravodajských médií o 39 procent. O jak významnou ztrátu 

se jednalo ilustruje i fakt, že například Denník N dosud přes Facebook získával 40 procent 

svých čtenářů. Mnohem lépe ze změny ovšem vycházely dezinformační a nenávistné stránky, 

kterým ubylo průměrně pouhých 27 procent interakcí uživatelů.55 Jejich obsah totiž mnohem 

častěji sdíleli samotní uživatelé, jejichž příspěvky se zobrazovali v primárním News Feedu. 

Podle Stuhárika nebylo příznivé pro zpravodajství a další žurnalistická média ani uspořádání 

Explore Feedu, v němž měly přednost často irelevantní virální obsahy.56 

                                                 
52 Facebook takto označuje stránky publikující jen málo věcného obsahu, které jsou pokryty rušivými, šokujícími 

či zákeřnými reklamami.  
53 Facebook Newsfeed Algorithm History. Dostupné z: https://wallaroomedia.com/facebook-newsfeed-algorithm-

change-history/. 
54 Z anglického originálu: „We built Facebook to help people stay connected and bring us closer together with the 

people that matter to us. (…) But recently, we’ve gotten feedback from our community that public content – posts 

from businesses, brands and media – is crowding out the personal moments that lead us to connect more with each 

other.“ 

 ZUCKERBERG, Mark. Big focus area for 2018 is making sure the time spent on Facebook is time well spent. 
55 STRUHÁRIK, Filip. Facebook has hurt mainstream media more than fake news sites. 
56 STRUHÁRIK, Filip. Less News in the News Feed? These 8 Charts Will Show You What Can Happen. 
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1. března 2018 nakonec společnost Facebook od záměru globálního zavedení Explore 

Feedu upustila. Důvodem byly kritické reakce uživatelů z testovaných zemí, významnou roli 

v opuštění myšlenky Explore Feedu ale sehrál i již zmíněný nárůst vlivu manipulativních 

webů.57 Zatím tak stále není jisté, jakým směrem se bude vývoj News Feedu a potažmo i celého 

Facebooku ubírat.  

  

                                                 
57 Facebook Ending Explore Feed Test. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-03-

01/facebook-ending-explore-feed-test-video. 
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3 Žurnalistika na sociálních sítích 

Jak upozorňuje Malin Sveningsson z University of Gothenburg, sociální sítě jsou jako zdroje 

informací často přehlíženy a řazeny spíše do kategorie zábavních médií.58 Svým uživatelům 

vedle rozličných osobních, komunitních, komerčních či zábavních obsahů ale 

zprostředkovávají i přístup ke zpravodajství a dalším žurnalistickým obsahům. Uživatelům tak 

otevírají široký prostor nabízející mnoho zdrojů a diskuzních příležitostí i nové náhledy 

na jednotlivé aspekty zpráv.59 Přestože sociální sítě jsou pravděpodobně jednou z příčin krize 

současné žurnalistiky60, mediální domy ani jednotliví žurnalisté neváhají kanály jako Facebook 

využít pro distribuci obsahů a jejich propagaci.61 Jakými způsoby sociální sítě, zejména pak 

Facebook, ovlivňují mediální prostředí a publikum v České republice i ve světě, nastíní 

následující část práce. 

 

3.1 Sociální sítě jako doručovatelé žurnalistiky 

Ač jsou sociální sítě většinou jen jednou z platforem užívaných tradičními masmédii, mezi 

řadou mediálních výzkumníků62 panuje shoda, že markantně proměňují vztah médií a publika. 

Zatímco tradiční platformy jako tisk, televize či rádio dopřávají svým uživatelům převážně 

jednostrannou komunikaci iniciovanou poskytovatelem, internetová média s významným 

přispěním sociálních médií nabízí dosud méně interaktivnímu publiku63 širokou škálu možností 

zacházení s mediálním obsahem.64 

Příjem mediálních sdělení se zde odehrává v mnoha rovinách. Uživatelé sociálních sítí 

mohou na základě vlastního rozhodnutí odebírat obsah sdílený mainstreamovými médii na jimi 

vytvořených stránkách, přichází s ním ale do styku i prostřednictvím sdílení lidmi z jejich sítě 

či sledováním jejich aktivit jako komentářů či agregovaných reakcí (To se mi líbí atd.), které 

jsou algoritmem sociální sítě zvýrazněny v News Feedech uživatelů.65 Z hlediska výběru 

                                                 
58 SVENINGSSON, Malin. “It’s Only a Pastime, Really”. s. 2. 
59 ibid. s. 7. 
60 SIAPERA, Eugenia. Understanding new media. s. 126. 
61 HERMIDA, Alfred, Fred FLETCHER, Darryl KORELL a Donna LOGAN. SHARE, LIKE, RECOMMEND. s. 

2 
62 srov. WEEKS, Brian E. a R. Lance HOLBERT. Predicting Dissemination of News Content in Social Media. 
63 Tradiční média umožňují svému publiku jen omezenou možnost interakce. Tradiční proces komunikace je 

jednosměrný a řízený odesílatelem a umožňuje publiku jen malou kontrolu nad konzumovaným obsahem či 

načasováním příjmu informací. 

ibid. s. 3. 
64 ibid. s. 3. 
65 ibid. s. 3. 



18 

obsahů tak dochází k obratu od editorské skladby k algoritmy zvoleným výběrům, které dle 

studie Reuters Institute provedené v roce 2017 upřednostňuje 54 procent příjemců digitálního 

zpravodajství.66 „Sociální média tak ovlivňují roli žurnalistů jako tradičních regulátorů 

a moderátorů veřejného diskurzu.“67 Nedochází pouze k výběru jednotlivých obsahů, 

ale i jejich poskytovatelů, jejichž množství na sociálních sítích není vůbec zanedbatelné. Liší 

se sice frekvencí nových příspěvků či mírou profesionality, lze ale říci, že média 

nereprezentovaná na sociálních sítích jsou v současnosti stále vzácnější.68 

Přestože většina médií či žurnalistů využívá sdílení na sociálních sítích k přesměrování 

na své domovské stránky69, povědomí o jejich značkách tento druh šíření dle závěrů Reuters 

Institute spíše škodí. Příjemci mediálních sdělení si totiž mnohem častěji vybavují, jak se 

k obsahu dostali, než jaké médium je publikovalo – u přístupů přes sociální sítě to bylo pouhých 

47 procent respondentů.70 Jednou z příčin tohoto jevu může být i fakt, že dvě pětiny uživatelů 

sociálních sítí získávají odkazy na zpravodajství skrze sdílení svých přátel, zatímco příspěvky 

na účtech médií či jednotlivých žurnalistů registrovala jen pětina.71 Přímé zobrazení příspěvků 

z oficiálních účtů mediálních organizací totiž vyžaduje cílené vyjádření zájmu uživatele, který 

se k jejich sledování musí obdobně jako u odebírání e-mailových newsletterů přihlásit.72 

Uživatelé sociálních sítích tedy spíše preferují odkazy na mediální výstupy doporučené 

jejich blízkými, i přesto jsou ale zpravodajství a názory hlavními důvody pro návštěvu 

sociálních sítí. Jak již v roce 2012 zaznamenal Alfred Hermida a kol., 71 procent uživatelů 

sociálních sítí nacházelo zpravodajství a publicistiku prostřednictvím sociálních sítí, záměrně 

kvůli tomuto obsahu na ně přicházelo 59 procent respondentů.73 Aktuální data Pew Research 

Center pro rok 2017 ukazují, že počet osob přicházejících konkrétně na Facebook 

pro zpravodajství narostl na 68 procent.74 Nárůst nicméně nebyl kontinuální. Změny algoritmů 

News Feedu, kterými Facebook v roce 2016 upřednostnil komunikaci mezi přáteli a rodinou, 

                                                 
66 NEWMAN, Nic. Reuters Institute Digital News Report 2017 [online]. s. 12. 
67 Z anglického originálu: „The results suggest that social media are affecting the role of the journalist as the 

traditional regulator and moderator of public discourse.“ 

 HERMIDA, Alfred, Fred FLETCHER, Darryl KORELL a Donna LOGAN. SHARE, LIKE, RECOMMEND. s. 

3 
68 BOWD, Kathryn. Social Media and News Media: Building New Publics or Fragmenting Audiences?.s. 3. 
69 WEEKS, Brian E. a R. Lance HOLBERT. Predicting Dissemination of News Content in Social Media. s. 4. 
70 NEWMAN, Nic. Reuters Institute Digital News Report 2017 [online]. s. 10. 
71 HERMIDA, Alfred, Fred FLETCHER, Darryl KORELL a Donna LOGAN. SHARE, LIKE, RECOMMEND. s. 

5. 
72 WEEKS, Brian E. a R. Lance HOLBERT. Predicting Dissemination of News Content in Social Media. s. 5. 
73 HERMIDA, Alfred, Fred FLETCHER, Darryl KORELL a Donna LOGAN. SHARE, LIKE, RECOMMEND. s. 

6. 
74Z celkového počtu respondentů bylo 66 % uživateli Facebooku, 45 % respondentů jej pak využívalo k přístupu 

ke zpravodajství. Viz: SHEARER, Elisa a Jeffrey GOTTFRIED. News Use Across Social Media Platforms 2017. 
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způsobily stagnaci a v některých zemích i úbytek přístupů na zpravodajské servery skrze něj.75 

Tento trend se dle Reuters Institute projevil i v České republice – jak ukazuje graf Changing 

media zveřejněný v publikaci Reuters Institute, mezi lety 2015 a 2016 ještě zpravodajská role 

sociálních sítí mírně rostla, v následujícím období ale zůstala na hodnotě 52 procent.76  

 

3.2 Proměna vztahu s publikem 

Jak ukázala kapitola zaměřená na Facebook a jeho využití, zpravodajství a publicistika 

rozhodně nejsou jediným důvodem pro jeho užívání. Jedná se o virtuální prostor, do kterého 

média přicházejí za svým publikem, a pochopitelně tak vstupují i do prostoru, kde mají čtenáři 

potenciálně mnohem aktivnější roli než v případě tradičních mediálních kanálů. Uživatelé 

mohou médiu či novináři zaslat osobní, neveřejnou zprávu, ale zejména také veřejně 

komentovat, sdílet či přidávat reakce. 

Každý příspěvek média na sociální síti vytváří nový prostor pro vyjádření názorů 

publika77, diskuze pod příspěvky a odkazy na články se stávají novou přidanou hodnotou 

žurnalistických výstupů.78 „…[Č]lenové publika nejsou spojeni jen s osobou, která zprávu 

odeslala, ale zároveň i mezi sebou.“79 Komentáře proto nejsou jen zpětnou vazbou 

pro žurnalisty, ale i veřejně dostupným obsahem, který „…ovlivňuje čtenářský zážitek dalších 

čtenářů, stejně jako jejich vnímání mediálního biasu a žurnalistické kvality.“80 

S veřejnou povahou reakcí na mediální výstupy ale přichází i dilemata pro uživatele. 

Facebook totiž jejich přátelům nezobrazuje pouze obsah, který přidají na svůj profil, v jejich 

News Feedu se zobrazují i příspěvky, které uživatelé komentovali či označili reakcí, 

a to i s informací o tom, na základě čí reakce pro ně byl obsah vybrán. Uživatelé tak mohou být 

od reakcí odrazováni nejen možnou diskuzí, kterou by jejich komentář mohl vyvolat, ale i tím, 

že si jejich obsah zobrazí přátelé.  

                                                 
75 NEWMAN, Nic. Reuters Institute Digital News Report 2017 [online]. s. 12. 
76 ibid.  s. 63. 
77 HANUSCH, Folker a Edson C TANDOC. Comments, analytics, and social media. s. 6. 
78 SVENINGSSON, Malin. “It’s Only a Pastime, Really”. s. 3. 
79 Z anglického originálu: „Instead, members of the audience are connected not just to the person who send the 

message, but also to each other.“ 

BOWD, Kathryn. Social Media and News Media: Building New Publics or Fragmenting Audiences?. s. 7. 
80 Z anglického originálu: „Studies have found that reader comments impact the reading experience of other 

readers, such as in their perception of media bias and journalisic quality.“ 

 HANUSCH, Folker a Edson C TANDOC. Comments, analytics, and social media. s. 5. 
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Podle studie Reuters Institute v roce 2017 od sdílení (81 procent) a komentování 

(87 procent) žurnalistických příspěvků uživatele nejvíce odrazoval fakt, že neznali názory 

svých přátel. Jen o něco méně uživatelů nesdílelo (73 procent) a nepublikovalo komentáře 

(80 procent) v případě, že jejich přátele své názory pouze veřejně neprojevovali.81 Z toho je 

patrné, že se nemění pouze možnosti zpětné vazby publika, ale i mizí jeho anonymita – zatímco 

i diskuzní fóra pod zpravodajskými články umožňovala uživatelům vystupovat pod přezdívkou, 

na Facebooku se uživatelé prezentují nejčastěji pod svým jménem.82 I díky tomu tak „…většina 

uživatelů sociálních sítí (…) v současnosti již nerozlišuje mezi světem online a offline.“83 

Jedním ze zásadních dopadů veřejné zpětné vazby, která se často dostává ke kritice 

tisku84, je působení na obsah médií. Ten neovlivňují jen psané reakce publika, ale i agregovaná 

zpětná vazba. Počty vyvolaných reakcí, ať už ve formě To se mi líbí, komentářů či sdílení, 

novinářům a správcům profilů na sociálních sítích napovídají, který obsah má větší šanci 

u publika uspět. Že si internetová média uvědomují dosah sociálních sítí, je patrné už jen 

na samotném nastavení jejich domovských stránek. Ty často umožňují přímé propojení 

se sociálním médiem pomocí lišty s nabídkou akcí – čtenáři tak nemusí pro sdílení či udělení 

To se mi líbí opouštět webové stránky média.85  

Podstatnější než technické přizpůsobení stránek jsou ale již zmíněné změny v obsahu 

vyplývající z ohlasů na sociálních sítích. „Zdá se, že zvýšené vystavení zpětné vazbě publika 

spolu s prekérnější finanční situací nutí žurnalisty k orientaci zaměřené na zákazníka 

a k produkci zpráv, které lidé chtějí vidět, spíše než ke lpění na tradiční občanské orientaci, 

která chápala úlohu žurnalismu v zajišťování zpráv, které by lidé znát měli.“86 Tento obrat 

samozřejmě sociální sítě podporují – nabízí totiž redakcím metriky, které preference publika 

prokazují. S uspořádáním a selekcí informací v jednotlivých výstupech se mění i tematická 

skladba média, dopady pak lze ve výsledku pozorovat i globálněji na proměně žurnalistických 

hodnot a úsudků.87 

                                                 
81 NEWMAN, Nic. Reuters Institute Digital News Report 2017 [online]. s. 46 
82 TITCOMB, James. Facebook admits up to 270m users are fake and duplicate accounts. 
83 BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích. s. 25 
84 HANUSCH, Folker a Edson C TANDOC. Comments, analytics, and social media. s. 5. 
85 HERMIDA, Alfred, Fred FLETCHER, Darryl KORELL a Donna LOGAN. SHARE, LIKE, RECOMMEND. s. 

4 
86 Z anglického originálu: „Increased exposure to audience feedback, coupled with a more precearious financial 

situation, seems to be driving journalists to be more consumer-oriented, producing news that people want to know, 

rather than sticking to traditional citizen orientations, which have understood journalism‘s role as providing news 

that people need to know.“ 

    HANUSCH, Folker a Edson C TANDOC. Comments, analytics, and social media. s. 2 
87 ibid. s. 7 
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Sociálním sítím bývá přičítán podíl na vytváření tzv. sociálních bublin,88, některé 

výzkumy ale toto částečně vyvrací. Například podle Alfreda Hermidy a kol. „se většina 

uživatelů sociálních sítí domnívá, že jejich sociální kruhy jim poskytují mnohem širší škálu 

novinek a informací, než kdyby se spoléhali jen na tradiční média.“89 K podobnému závěru pak 

došla i Malin Sveningsson, jejíž respondenti nicméně shledávali, že široký výběr mediálních 

výstupů je vykoupen útržkovitostí jimi vnímaných obsahů90 a větší tolerancí k výskytu 

manipulací a s ní spojenou nutností obezřetnosti.91  

 

3.3 Redakční přizpůsobení životu sociálních sítí 

Redakční profily na sociálních sítích nejsou jen prostorem k překlápění obsahů z webu. 

Jsou především vlastním médiem, které – ač ve zkratkovité formě – vyžaduje vlastní obsah, 

invenci a čas. Doprovodné příspěvky se přizpůsobují obsahu článků ale i vybudovanému vztahu 

s uživateli, na němž ostatně princip sociálních sítí stojí.92 Uživatelé očekávají reakce na dotazy 

veřejné i zaslané soukromě, správci stránek „musí být (…) v neustálém kontaktu s fanoušky. 

Musí odpovídat na jejich dotazy, motivovat je ke komunikaci.“93 Obrat k zákaznicky 

orientované žurnalistice je zde více než patrný, tradiční roli médií proměňuje už samotný 

specifický vztah s odanonymizovaným publikem. Mnohé mediální organizace proto sestavují 

týmy orientované speciálně na sociální média, výjimečné není ani obsazování pozic manažerů 

a editorů sociálních sítí, zejména pak u médií, které mají pro specializované redakce i více 

vlastních facebookových stránek.94 

Své redakční sestavy přizpůsobují sociálním sítím i česká média. Tyto změny v roce 

2016 na základě rozhovorů s editory sociálních sítí vybraných českých médií zmapovala Anna 

Hájková: „Z většiny rozhovorů vyplynulo, že firmy v poslední době, v horizontu řekněme měsíců 

ustanovovaly pozici editora sociálních sítí (…) či najímaly nové (zkušené) zaměstnance na tuto 

pozici (…), či ji přesouvaly z částečného úvazku na plný, či něco takového alespoň v nejbližší 

                                                 
88 SVENINGSSON, Malin. “It’s Only a Pastime, Really”. s. 5. 
89 Z anglického originálu: „A majority of social media users believe their social circles provide them with a 

broader range of news and information than if they relied solely on traditional media.“ 

HERMIDA, Alfred, Fred FLETCHER, Darryl KORELL a Donna LOGAN. SHARE, LIKE, RECOMMEND. s. 7 
90 SVENINGSSON, Malin. “It’s Only a Pastime, Really”. s. 5. 
91 ibid.  s. 8. 
92 BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích. s. 12. 
93 ibid. s. 41 
94 HANUSCH, Folker a Edson C TANDOC. Comments, analytics, and social media. s. 6. 
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době plánují (…).“95 Většinu příspěvků a komunikace tak zajišťují správci profilů, žurnalističtí 

editoři se ke správě účtů na sociálních sítích dostávají zpravidla při publikaci bleskových zpráv 

nebo v nepřítomnosti editorů sociálních sítí.96  

Příspěvky tradičních médií se na sociálních sítích mísí s méně formálními osobními 

obsahy, jejich forma proto musí být schopna v této konkurenci potenciální čtenáře oslovit. 

„Platí, že čím vyšší míra invence a vytvoření zcela nového konceptu, tím vyšší je 

pravděpodobnost úspěchu.“97 Na specifické prostředí sociálních sítí i proto není možné plně 

uplatňovat nároky žurnalistických kodexů. Nicméně ještě v roce 2016, kdy se touto 

problematikou zabývala Anna Hájková, existovala kodifikace pro správu redakčních profilů 

na sociálních sítích jen ve zlomku médií, v neveřejné formě například v Českém rozhlasu.98 

Editoři sociálních médií tak často hledali vodítka pro zpracování příspěvků v diskuzních 

pravidlech, která stanovují, „… jakým způsobem je přijatelné formulovat názory, vyjadřovat 

kritiku či reagovat na diskuzní příspěvky a zároveň je v nich zakotveno, jaké jednání bude 

perzekuováno například smazáním příspěvku či jeho skrytím.“99 Tato pravidla přitom mají 

editoři sociálních sítí primárně uplatňovat na uživatele vyjadřující se k jejich příspěvkům, 

udávají podmínky, za jakých budou například komentáře smazány. 

Interní dokument Českého rozhlasu pro správu sociálních sítí100, který je dostupný 

v příloze textu Anny Hájkové, se kromě pravidel zakládání oficiálních účtů instituce zabývá 

zejména stylem, jakým má být komunikace s publikem vedena. Editorům profilů na sociálních 

sítích doporučuje kultivovaný ale „lidský“ projev, včasné a věcné reakce i upřednostnění 

diskuze před skrýváním či mazáním příspěvků, které doporučuje jen v krajních případech 

stanovených diskuzními podmínkami, jako jsou vulgární, nenávistné, rasistické či xenofobní 

komentáře. Správci by se tak měli i s uživateli kritizujícími instituci Českého rozhlasu snažit 

o budování přátelských vztahů. 

  

                                                 
95 HÁJKOVÁ, Anna. Přístup k sociálním sítím Facebook a Twitter ve vybraných českých zpravodajských 

redakcích. S. 61 
96 ibid. s. 68 
97 BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích. s. 43 
98 HÁJKOVÁ, Anna. Přístup k sociálním sítím Facebook a Twitter ve vybraných českých zpravodajských 

redakcích. s. 14. 
99 ibid. s. 58 
100 Pravidla zakládání a správy účtů na sociálních sítích ČRo. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120228628/?lang=cs. 
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Kromě fungování oficiálních profilů Český rozhlas ale svým zaměstnancům zasahuje 

i do soukromých aktivit na sociálních sítích, v nichž by měli dávat najevo, že se nejedná o 

názory instituce, a vyhýbat se kritice zaměstnavatele. Mimo času stráveného na samotné 

sociální síti Pravidla zakládání a správy profilů na sociálních sítích také editorům oficiálních 

profilů ukládají povinnost informovat se o novinkách ve fungování a podmínkách sociální sítě. 

To vše do jisté míry ilustruje nutnost vytvoření nové pracovní pozice, která by v opačném 

případě ukrajovala podstatnou část pracovní doby redaktorů. 
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4 Gatekeeping a zpravodajské hodnoty v éře sdílení 

Jak již bylo předestřeno v kapitole 3.3 Redakční přizpůsobení životu sociálních sítí, správci 

profilů médií na sociálních sítích mají za úkol vybírat a vytvářet obsahy, které mají potenciál 

oslovit specifické publikum sociální sítě. V zásadě se tak stávají dalšími gatekeepery, tedy 

„držiteli pozic v rámci mediálních organizací, kteří rozhodují o výběru témat a událostí, které 

budou zpracovány na mediální obsahy.“101  

Konceptem gatekeepingu v mediálním prostředí se v roce 1950 poprvé zabýval David 

Manning White. Zaměřil se na to, jakým způsobem redaktoři z ohromného množství 

potenciálních zpráv vybírají obsahy, které médium zveřejní.102 Na základě Whiteovy případové 

studie bylo zjištěno, že výsledný produkt podléhá značně subjektivnímu hodnocení 

autonomního gatekeepera. Už White si ale byl vědom, že na vznik mediálních obsahů nemá 

vliv pouze jediný gatekeeper, nýbrž mediální profesionálové na různých pozicích v mediální 

organizaci. John Taylor McNelly pak tento řetězec gatekeeperů rozšířil o samotné konzumenty 

médií, kteří rovněž vybírají pro sebe relevantní média a obsahy.103 

Jak ale upozorňuje Pamela Shoemaker, představa, že gatekeepeři rozhodují jen 

na základě subjektivních pocitů, je mylná.  Gatekeepeři, se totiž musí držet redakčních rutin 

a priorit mediální organizace, zároveň jsou ale pod vlivem profesních vztahů i vnějších tlaků.104 

Shoemaker proto rozlišuje čtyři úrovně rozhodování o výběru obsahů: individuální úroveň, 

ve které se redaktor obrací na své představy o definici zprávy a vnímání své role jako žurnalisty; 

úroveň mediálních rutin formujících na základě tlaků mediální organizace, zdrojů a publika 

soustavu pravidel; úroveň mediální organizace, na níž vznikající obsahy, ovlivňuje hlavně 

technologická a organizační podstata média; extramediální úroveň a ideologická úroveň.105 

Faktory ovlivňující výběr obsahů pro mediální tituly na úrovni mediálních rutin pak lze 

představit na konceptu zpravodajských hodnot.106 

Stabilní a předvídatelný charakter zpravodajství107 se opírá o kritéria, na jejichž základě 

se stanovuje vhodnost informací pro mediální zpracování. Těmito kritérii jsou rozuměny 

zpravodajské hodnoty, jejichž užíváním pro nacházení témat a vytváření zpráv média konstruují 

                                                 
101 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. s. 70. 
102 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. s. 38-39. 
103 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. 70. 
104 SHOEMAKER, Pamela J. a Stephen D. REESE. Mediating the message. s. 62. 
105 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. s. 43-47. 
106 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. s. 71. 
107 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. s. 77. 
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vlastní pojetí reality.108 Události vhodné pro mediální zpracování musí intenzivně nabývat 

alespoň některé ze zpravodajských hodnot nebo ideálně více z nich. Faktory, na základě kterých 

média témata vybírají, rozdělili v roce 1965 Johan Galtung a Marie Ruge na organizační, 

žánrové a sociokulturní. „Mezi sociokulturní a žánrové zpravodajské hodnoty patří blízkost 

předmětu zprávy, její jednoznačnost, jednoduchost, kulturní pochopitelnost, novost, průběžnost 

a možnost dalšího rozvoje, vztah k elitním národům či státům a vztah k elitním osobám či 

k celebritám, možnost personalizace, negativita, překvapení, či podobnost s dřívějšími 

zprávami.“ 109 Organizačními faktory jsou pak předvídatelnost události a technologické 

a organizační možnosti daného média. Mezi tyto faktory ovlivňující výběr témat patří mimo 

jiné i časové souznění události s rytmem práce příslušného média110, která právě u online médií 

de facto ztrácí opodstatnění.111 

Ačkoli Galtung a Ruge publikovali svou kategorizaci zpravodajských hodnot před více 

jak padesáti lety, z jejich koncepce vychází současné výzkumy zahrnující zkoumání těchto 

hodnot i na sociálních sítích.112 Tony Harcup a Deirdre O’Neill v roce 2016 publikovali 

v odborném časopise Journalism Studies srovnávací studii dominantních zpravodajských 

hodnot v tištěných denících a na sociálních sítích. Ty v prostředí Facebooku a Twitteru 

sledovali na základě statistik o počtech sdílení u žurnalistických výstupů. Výsledky analýzy 

ukázaly, že uživatelé sociálních sítí považují za nejrelevantnější zpravodajské hodnoty zábavu, 

překvapení a špatné zprávy – tyto zpravodajské hodnoty autoři identifikovali jako 

nejrelevantnější i ve zkoumaných zpravodajských médiích, ovšem v opačném pořadí. Zásadněji 

se v žebříčku hodnot lišil pouze faktor mocenských elit, který byl u uživatelů sociálních sítí až 

na předposledním devátém místě, kdežto tisk je vnímal jako pátou nejvýznačnější 

zpravodajskou hodnotu.113 

Z obdobného výzkumu z českého prostředí, který v roce 2012 provedla Monika 

Šikýřová na Filozofické fakultě Západočeské univerzity, pak vychází, že nejrelevantnější 

zpravodajské hodnoty jsou pro uživatele sociálních sítí zajímavost, šokující zpráva a tragédie. 

Ukázalo se navíc, že podle uživatelů sociálních sítí nehraje větší roli faktor lokální blízkosti.114 

                                                 
108 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. s. 76. 
109 ibid.  s. 77. 
110 ibid.  s. 77. 
111 SIAPERA, Eugenia. Understanding new media. s. 127. 
112 HARCUP, Tony a Deirdre O’NEILL. What is News?. 
113 ibid.   s. 8-13. 
114 ŠIKÝŘOVÁ, Monika. Zpravodajské hodnoty v prostředí WEB 2.0. s. 129. 
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Představené práce se sice zaměřují na zpravodajské hodnoty aplikované soukromými 

uživateli sociálních sítí. Na jejich základě lze ale do jisté míry posuzovat i to, jaké faktory budou 

při výběru zpráv primární pro správce oficiálních účtů zpravodajských médií. Jejich primárním 

zájmem je totiž stále navýšení provozu na domovských stránkách115, na základě metrik 

získaných z provozu profilů na sociálních sítích by tak měli být schopni vysledovat preference 

svého publika. 

  

                                                 
115 HARCUP, Tony a Deirdre O’NEILL. What is News?. s. 6. 
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5 Metodologie 

Analytická část této práce se za užití metody kvantitativní obsahové analýzy zaměřuje 

na produkci deseti českých online médií na sociální síti Facebook. Sledovaná média byla 

zvolena na základě dat výzkumného projektu NetMonitor, podle nichž bylo vybráno osm 

nejnavštěvovanějších zpravodajských médií českého internetu a online verze dvou médií 

veřejné služby. Podmínkou pro zařazení do výzkumu samozřejmě bylo, aby média aktivně 

využívala oficiální profily na Facebooku. Primárním předmětem zkoumání byly příspěvky 

zveřejňované na facebookových profilech těchto médií, v druhé fázi pak byl vytvořen přehled 

o celkové produkci těchto online médií ve sledovaném období, který v porovnání s aktivitou 

médií na sociální síti přinesl poznatky o selekci obsahů pro facebookové profily. 

Vzhledem k množství dat, které bylo třeba analyzovat, bylo sledované období oproti 

tezi zkráceno na období jednoho kalendářního týdne, konkrétně od 26. 2. 2018 do 4. 3. 2018. 

Během něj byly analyzovány facebookové příspěvky a články zveřejněné online médii 

Aktuálně.cz, Deník.cz, Echo24.cz, iDnes.cz, iHned.cz, Lidovky.cz, Novinky.cz, Seznam 

Zprávy, ČT24 a iRozhlas.cz. Poslední zmíněný zpravodajský portál byl do výzkumného 

souboru přidán nad rámec teze, jelikož v době jejího odevzdání ještě nebyl v provozu. 

V následujících podkapitolách bude detailněji představena zvolená metoda zkoumání, 

sledovaná média a cíle analýzy. 

 

5.1 Kvantitativní obsahová analýza 

Volbu metody zkoumání mediálních obsahů ovlivňuje několik prvotních záměrů autora, jako 

je kýžený výsledek analýzy či zamýšlená hloubka zkoumání jednotlivých obsahů. Zásadní je 

ale pro toto rozhodnutí velikost vzorku, který výzkumník zamýšlí postihnout. Kvantitativní 

obsahová analýza, která je použita pro zpracování následujícího výzkumu, je metoda 

umožňující výzkumníkovi zahrnout velkou řadu mediálních obsahů a pomocí kvantifikace 

vyvodit srozumitelné závěry. Jejím prostřednictvím lze zkoumat a porovnávat mediální výstupy 

k dílčímu tématu, stejně jako komplexně nahlížet na mediální agendu v rámci různých 

mediálních titulů a například tak určit, „jak věrohodně média reflektují život společnosti v jeho 

plnosti“. 116  

                                                 
116 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. s. 101 
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Základem kvantitativní obsahové analýzy je kategorizace sledovaných prvků 

v analyzovaných jednotkách. Jedná se o vysoce strukturovaný a selektivní proces, který 

„vychází ze sociálněvědních metod měření a kvantifikace, a při jeho(ž) použití se mediované 

obsahy zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků“117. Subjektivní pojetí výzkumu lze 

nalézt ve zvoleném tématu, médiích či v určení kategorií, pečlivě selektované a kategorizované 

záznamy by ale měly zaručit, aby na jejich základě byla analýza zopakovatelná se stejnými, 

ověřitelnými výsledky.118 

Za původce kvantitativní obsahové analýzy je označován Bernard Berelson, který ji 

v manuálu Content analysis in communication research z roku 1952 vyčlenil jako samostatnou 

metodu z výzkumů účinků médií Paula Lazarsfelda. Za klíčový postup při provádění analýzy 

označil neměnné uchopení předmětu výzkumu a nutnost aplikovat na všechny objekty analýzy 

totožný postup. Za důležité také považoval zaměření na zjevné stránky obsahu, které 

kvantitativní analýzu odlišuje od kvalitativních analýz „čtoucích mezi řádky“.119 

Analýza začíná definováním výzkumného problému, na jehož základě jsou zvoleny 

výzkumné otázky, jejichž prostřednictvím by měl být výzkumný problém objasněn. Možnou 

variantou je také stanovení hypotéz, které vychází z předchozích poznatků k danému 

výzkumnému problému a které výsledky výzkumu buď verifikují či vyvrací. Následuje pak 

ohraničení zkoumaného vzorku stanovením analyzovaných médií, časového rozpětí nebo 

dílčího tématu. Zásadní částí kvantitativní obsahové analýzy je stanovení sledovaných 

proměnných, které budou ve výzkumu sledovány. Až poté přichází na řadu kódování 

sledovaných proměnných v rámci sledovaných jednotek (nejčastěji článků) a analýza získaných 

dat a vyhodnocení.120 Detailněji aplikaci metody popisují Trampota a Vojtěchovská 

v následujícím výčtu: 

1. formulace výzkumné otázky nebo hypotézy, 

2. definice výběrového souboru, 

3. výběr patřičného vzorku z populace, 

4. výběr a definice jednotky měření, 

5. konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány, 

                                                 
117 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. s. 29 
118 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. s. 103 
119 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. s. 21 
120 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. s. 104–107 
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6. vystavení systému kvantifikace, 

7. trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu, 

8. kódování obsahů, 

9. analýza shromážděných dat, 

10. definice závěrů.121 

 

5.2 Profily médií 

Předmětem výzkumu, který je součástí této diplomové práce, budou obsahy zveřejněné 

na facebookových stránkách významných českých zpravodajských serverů. Do výzkumného 

vzorku bylo zahrnuto osm nejnavštěvovanějších soukromých zpravodajských serverů českého 

internetu – Aktuálně.cz, Deník.cz, Echo24.cz, iDnes.cz, iHned.cz, Lidovky.cz, Novinky.cz 

a Seznam Zprávy – a zpravodajské weby médií veřejné služby ČT24.cz a iRozhlas.cz. 

Následující část tato média ve stručnosti představuje, doplněna je o údaje o návštěvnosti 

zvolených zpravodajských webů ze zkoumaného období 26. 2. 2018 – 4. 3. 2018, které na svých 

stránkách v interaktivní formě poskytuje výzkumný projekt NetMonitor, a o počty sledujících 

a fanoušků stránek zkoumaných médií na sociální síti Facebook122. V závěru podkapitoly jsou 

pak tato data pro větší přehlednost znázorněna v grafické podobě. 

 

5.2.1 Aktuálně.cz 

Zpravodajský server Aktuálně.cz je provozován českým mediálním domem Economia 

podnikatele Zdeňka Bakaly. Vychází od 1. listopadu 2005 a označuje se za první čistě online 

deník v České republice.123 Současným šéfredaktorem je Josef Pazderka, který do funkce 

nastoupil v dubnu 2018.124 Server pokrývá aktuální zpravodajství z domova, světa, ekonomiky, 

kultury a společnosti, mimo to publikuje také autorské komentáře. Kromě článků, grafik či 

                                                 
121 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. s. 103–104 
122 Pokud uživatelé udělí stránce To se mi líbí, stanou se automaticky jejími sledujícími. Mají ale možnost sledování 

zrušit např. v případě, že jim stránka v News Feedu nabízí příliš mnoho obsahu. Stále ale zůstanou jejími fanoušky 

prostřednictvím funkce To se mi líbí. Druhou možností je pouhé sledování stránky bez udělení To se mi líbí, které 

uživatelům umožňuje sledovat obsah stránky bez toho, aby se de facto stali jejími „přáteli“. 

Srov. GRAVESANDY, Shanice. The Difference Between a Like and Follow on Facebook. 
123 Tiráž. Dostupné z: https://www.aktualne.cz/autori/. 
124 ROŽÁNEK, Filip. Šéfredaktor Aktuálně.cz opouští vydavatelství Economia. 
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vlastního fotografického obsahu web zahrnuje i vlastní video sekci, jíž dominuje projekt 

DVTV.125 

Server Aktuálně.cz měl během sledovaného období 1 824 265 reálných uživatelů, 

přičemž zaznamenal 6 297 498 návštěv. To z něj po webech iDnes.cz, Novinky.cz a Seznam 

Zprávy činí čtvrtý nejnavštěvovanější zpravodajský server v České republice.126 Facebooková 

stránka zpravodajského webu Aktuálně.cz měla k 29. 3. 2018 celkem 87 953 sledujících, 

88 845 uživatelů sociální sítě pak stránce udělilo To se mi líbí. 

 

5.2.2 Deník.cz 

Zpravodajský web Deník.cz je provozován vydavatelstvím Vltava Labe Media investiční 

skupiny Penta. Web přebírá nejdůležitější regionální a celostátní zpravodajství z oblastních 

mutací Deníku. Kromě článků nabízí vlastní fotografie a videa. Šéfredaktorem webu Deník.cz 

je David Vagaday.127  

Ve sledovaném období Deník.cz navštívilo 1 410 709 reálných uživatelů při celkovém 

počtu 3 389 272 návštěv.128 Na Facebooku má k 29. 3. 2018 Deník.cz 7 547 sledujících a 7 689 

To se mi líbí, což je pravděpodobně způsobeno rozdělením „fanouškovské základny“ mezi 

jednotlivé regionální verze.129 

 

5.2.3 Echo24.cz 

Online deník Echo24.cz společnosti Echo Media spustil svou činnost 16. března 2014. 

Web Echo24.cz a následně i další mediální tituly společnosti Echo Media vznikl jako reakce 

na technologické a společenské změny, zejména pak na oligarchizaci tuzemských médií.130 

Majoritním vlastníkem vydavatelství a zároveň šéfredaktorem online deníku Echo24.cz 

je Dalibor Balšínek.131 

                                                 
125 Aktuálně.cz. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/aktualne-cz/. 
126 Online data. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/online-data-ola. 
127 Redakce. Dostupné z: https://www.vlmedia.cz/kontakty/redakce.html. 
128 Online data. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/online-data-ola. 
129 Regionální mutace Českobudějovický deník měla například ke stejnému datu 7 172 sledujících a 7 112 To se 

mi líbí. 
130Zahájil online deník Echo24.cz, placený nebude. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2014/03/zahajil-online-denik-echo24-cz-placeny-nebude/. 
131 O nás. Dostupné z: https://echo24.cz/p/o-nas. 
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Na server Echo24.cz v třítýdenním sledovaném období přišlo 550 122 reálných 

uživatelů, celkem pak web Echo24.cz zaznamenal 1 085 735 návštěv.132 K 29. 3. 2018 mělo 

Echo24.cz na facebookovém profilu 54 478 sledujících a 55 670 To se mi líbí. 

 

5.2.4 iDnes.cz 

Zpravodajský portál iDnes.cz je provozovaný vydavatelstvím Mafra, jež patří do holdingu 

Agrofert Andreje Babiše. Webový deník iDnes.cz začal publikovat 12. ledna 1998, nabízí 

zpravodajství tuzemské, zahraniční, ekonomické, sportovní či kriminalistické. Kromě 

zpravodajství nabízí také online magazíny z oblastí kultury, bydlení, technologií, či online 

magazíny zaměřené na ženy či muže. Šéfredaktorkou webu je od roku 2015 Naděžda 

Petrová.133 

Web iDnes.cz je dle dat projektu NetMonitor druhým nejnavštěvovanějším 

zpravodajským webem českého internetu. Ve sledovaném období web navštívilo 3 510 016 

reálných uživatelů, kteří zde provedli celkem 21 952 164 návštěv.134 Zpravodajský web 

k 29. 3. 2018 na Facebooku sledovalo 201 495 uživatelů, 204 964 pak stránce udělilo To se mi 

líbí. 

 

5.2.5 iHned.cz 

Zpravodajský web iHned.cz vydavatelského domu Economia, který patří podnikateli Zdeňku 

Bakalovi, vznikl v roce 1999 a svým čtenářům přináší zejména ekonomicky zaměřené 

zpravodajství a publicistiku z českého i zahraničního prostředí. Web iHned.cz od roku 2014 

část svého obsahu zpoplatňuje na základě paywallu, který stanovuje limit autorských článků, 

které mohou čtenáři bezplatně zobrazit.135 Šéfredaktorem zpravodajského webu je Miloš 

Čermák. 

Ve stanoveném období měl server iHned.cz dle dat projektu NetMonitor 581 772 

reálných uživatelů a celkově 1 515 556 návštěv.136 K 29. 3. 2018 iHned.cz na Facebooku 

sledovalo 88 835 uživatelů a stránka měla 90 097 To se mi líbí. 

                                                 
132 Online data. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/online-data-ola. 
133 SLÍŽEK, David. IDNES.cz má novou hlavu, šéfredaktorkou je Naděžda Petrová. 
134 Online data. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/online-data-ola. 
135 SLÍŽEK, David. Economia spustila placený iHNED.cz, první měsíc na webu je za korunu. 
136 Online data. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/online-data-ola. 
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5.2.6 Lidovky.cz 

Zpravodajský server Lidovky.cz funguje od 5. června 2000. Vydáván je mediálním domem 

Mafra vlastněným holdingem Agrofert Andreje Babiše. Kromě obsahů z tištěných Lidových 

novin nabízí vlastní obsah obohacený o databáze, videonahrávky či plná znění rozhovorů. 

Zaměřuje se také na vědecká a kulturní témata, na webu jsou publikovány autorské 

komentáře.137 Šéfredaktorem online deníku je István Léko. 

Na server Lidovky.cz ve sledovaném období zavítalo 713 125 reálných uživatelů. 

Celkově server v tomto období zaznamenal 2 320 117 návštěv.138 Na sociální síti Facebook 

k 29. 3. 2018 Lidovky.cz sledovalo 24 360 uživatelů a 24 590 udělilo stránce To se mi líbí. 

 

5.2.7 Novinky.cz 

Zpravodajský web Novinky.cz vydává český mediální dům Borgis vlastněný z 59 % Zdeňkem 

Porybným a z 33,6 % společností Seznam.cz.139 Většinový vlastník Zdeněk Porybný je zároveň 

šéfredaktorem zpravodajského webu, který byl spuštěn v roce 2003. Výběr zpravodajství 

Novinky.cz je zobrazován na domovské stránce internetového portálu Seznam.cz. 

Novinky.cz dosahují nejvyšší návštěvnosti mezi českými zpravodajskými servery. 

Ve sledovaném období zaznamenaly 3 337 465 reálných uživatelů a celkem 25 933 160 

návštěv.140 Novinky.cz měly 29. 3. 2018 na Facebooku 130 763 sledujících a 133 373 To se mi 

líbí. 

 

5.2.8 Seznam Zprávy 

Zpravodajský web Seznam Zprávy byl spuštěn v říjnu 2016 a na domovské stránce 

internetového portálu Seznam.cz doplnil svým výběrem zpravodajství webu Novinky.cz.141 

Vlastníkem webu Seznam Zprávy je akciová společnosti Seznam s majoritním vlastníkem Ivem 

                                                 
137 Lidovky.cz. Dostupné z: https://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-lidovky.htm&cat=internet. 
138 Online data. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/online-data-ola. 
139 Infografika: Aktualizovaná mapa vlastníků médií. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/03/infografika-aktualizovana-mapa-vlastniku-medii/. 
140 Online data. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/online-data-ola. 
141 Seznam Zprávy zahájily, přispějí i Forbes či Reportér. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/10/seznam-zpravy-zahajily-prispeji-i-forbes-ci-reporter/. 
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Lukačovičem. Šéfredaktorem online deníku je Jakub Unger, médium si zakládá na nezávislém 

a vyváženém zpravodajství a publicistice.142 

Přestože se jedná o relativně nový projekt, drží zpravodajský portál Seznam zprávy třetí 

příčku v návštěvnosti českých online deníků. Seznam Zprávy ve stanoveném období navštívilo 

2 634 503 reálných uživatelů při celkových 9 976 712 návštěvách.143 Seznam Zprávy 

k 29. 3. 2018 sledovalo 40 308 uživatelů Facebooku, 37 811 pak jejich stránku označilo funkcí 

To se mi líbí. 

 

5.2.9 ČT24.cz 

ČT24.cz je webový portál veřejnoprávní České televize. Web ČT24.cz byl spolu 

se stejnojmennou televizní stanicí spuštěn 2. května 2005. Jeho úkolem je poskytovat objektivní 

domácí a zahraniční zpravodajství, obsahy jsou často propojené s videoarchivem České 

televize a doplněné o redakční texty. 

Zpravodajský web České televize měl během sledovaného období průměrně 393 035 

reálných uživatelů a zaznamenal celkově 891 030 návštěv.144 K 29. 3. 2018 sledovalo 

facebookovou stránku zpravodajského portálu ČT24 268 261 uživatelů, 273 852 uživatelů pak 

ČT24 udělilo To se mi líbí. 

 

5.2.10 iRozhlas.cz 

Zpravodajský web iRozhlas.cz veřejnoprávního Českého rozhlasu byl spuštěn 18. dubna 2017 

se záměrem přinášení vlastních kauz, původního zpravodajství, pravidelných sloupků a datové 

žurnalistiky. Šéfredaktorem webu je Radek Kedroň.145 

Na server iRozhlas.cz zavítalo ve sledovaném období 261 734 reálných uživatelů. 

Celkově pak dosáhl 496 253 návštěv.146 Facebooková stránka zpravodajského serveru k 29. 3. 

2018 měla 23 299 sledujících a 22 669 To se mi líbí. 

                                                 
142 Kdo je kdo? Tiráž redakce Seznam Zprávy. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/redakce-seznam-

33526. 
143 Online data. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/online-data-ola. 
144 ibid. 
145 Nový web iROZHLAS.cz nabízí spolehlivé a rychlé zpravodajství se značkou Českého rozhlasu. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/digital/digital/_zprava/novy-web-irozhlascz-nabizi-spolehlive-a-rychle-zpravodajstvi-se-

znackou-ceskeho-rozhlasu--1718991. 
146 Online data. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/online-data-ola. 
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5.2.11 Návštěvnost sledovaných webů a jejich oblíbenost na Facebooku 

Pro větší přehlednost jsou údaje o návštěvnosti představených zpravodajských serverů níže 

převedeny do grafické formy. Graf 1 znázorňuje počty sledujících a To se mi líbí 

u facebookových profilů jednotlivých webů. Graf 2 shrnuje počty reálných uživatelů příchozích 

na weby ve zkoumaném období. Graf 3 pak nese informaci o celkovém počtu návštěv 

na stránkách. 

 

Graf 1: Počet sledujících a fanoušků zpravodajských serverů na síti Facebook. Zdroj: Facebook.com 
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Graf 2: Průměrný počet reálných uživatelů zpravodajských serverů v období od 26. 2. 2018 do 18. 3. 2018. 

Zdroj: NetMonitor.cz 

 

 

Graf 3: Celková návštěvnost zpravodajských serverů v období od 26. 2. 2018 do 18. 3. 2018. Zdroj: NetMonitor.cz 
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5.3 Výzkumné otázky 

Výzkum se bude snažit nalézt odpověď na následující výzkumnou otázku, k čemuž bude sloužit 

soubor podotázek. 

 

Hlavní výzkumná otázka 

Jakým způsobem se zpravodajská média prezentují na sociální sítí Facebook?  

 

Výzkumná otázka 1 

Jaké je časové rozvržení příspěvků na profilech médií na síti Facebook? 

Výzkumná otázka 2 

Jaký obsah je na facebookových profilech médií v rámci dostupných funkcí prezentován? 

Výzkumná otázka 3 

Jakou podobu měl doprovodný text příspěvku? 

Výzkumná otázka 4 

Jaká témata byla na facebookových profilech médií prezentována? 

Výzkumná otázka 5 

Jaký je poměr mezi zveřejňovanými příspěvky a denní produkcí jednotlivých médií? 

Výzkumná otázka 6 

Jaké obsahy z denní produkce médií se nedostávají na příslušné facebookové profily? 

 

5.4 Definice kódovací jednotky 

Vzhledem k tomu, že zkoumaná data budou zahrnovat příspěvky médií na sociální síti 

Facebook a zároveň i záznamy o celkové produkci zkoumaných médií, budou data rozdělena 

do dvou souborů dat. 

Pro první soubor dat bude kódovací jednotku představovat příspěvek zveřejněný 

některým ze zkoumaných médií představených v části 5.2 Profily médií v období od 26. 2. 2018 

do 4. 3. 2018. 
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V druhém datovém souboru bude kódovací jednotkou článek zveřejněný na stránkách 

sledovaných médií v období od 26. 2. 2018 do 4. 3. 2018. Tyto články budou vyhledávány 

v mediálním archivu Newton Media na základě zadání data a názvu média. Vynechány přitom 

budou obsahy zveřejněné na stránkách regionálních mutací online deníků. 

 

5.5 Proměnné a jejich hodnoty 

Obsahové kategorie pro jednotlivé proměnné této analýzy, byly konstruovány na základě 

emergent kódování, tedy předběžného prostudování zkoumaného vzorku.147 Proměnné budou 

zvlášť zaznamenávány ve dvou datových souborech dle toho, zda se bude jednat o příspěvky 

na Facebooku nebo o články na stránkách médií. První soubor dat sledující příspěvky 

na sociální síti bude zaznamenávat tyto proměnné a jejich hodnoty: 

a) Pořadí analyzovaného příspěvku 

Numerická proměnná nabývající hodnoty 1 až x sloužící k orientaci mezi 

analyzovanými obsahy. 

b) Médium 

Proměnná informující o médiu, které příspěvek na svém profilu na sociální síti 

zveřejnilo. Zaznamenáván bude název média. 

c) Datum zveřejnění příspěvku 

Proměnná nesoucí informaci o datu zveřejnění postu. Zaznamenávána bude ve formátu 

DD.MM.YYYY. 

d) Čas zveřejnění příspěvku 

Informace o čase přidání obsahu na facebookový profil. Zaznamenáván bude ve formátu 

HH:MM. 

e) Formát příspěvku 

Tato proměnná bude zaznamenávat, jaký formát měl zveřejněný příspěvek. Dosahovat 

bude následujících hodnot: Odkaz na domovskou stránku – 1, fotografie – 2, video – 3, 

živý přenos – 4, samostatný text – 5, odkaz na jiné médium – 6, událost - 7 

f) Podoba textového doprovodu 

Proměnná sledující textový doprovod příspěvku, která bude zaznamenávána pomocí 

dvou hodnot: Užití části textu/shrnutí obsahu – 1, komentář k obsahu – 2. 

g) Místopisné určení obsahu příspěvku 

                                                 
147 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. s. 106. 
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V této proměnné bude sledováno, k jakému místu se příspěvek (resp. odkazovaná 

zpráva) vztahuje. Zaznamenávána bude v rámci hodnot domácí – 1, zahraniční – 2. 

h) Druh žurnalistické tvorby 

Proměnná bude dosahovat hodnot zpravodajství – 1, publicistika – 2. 

i) Téma obsahu 

V této proměnné budou sledována témata, kterých dosahuje sdílený obsah. Rozlišena 

budou na základě těchto hodnot: politika - 1, ekonomika – 2, společnost – 3, 

krimi/terorismus - 4, katastrofy/neštěstí - 5, kultura - 6, sport - 7, věda a technologie - 8, 

životní styl - 9, příroda a životní prostředí - 10, historie – 11. 

j) Dnešní článek 

Proměnná bude zaznamenávat, zda se příspěvek na sociální síti vztahuje k obsahu, který 

byl publikován ve stejném dni. Kódována bude pomocí proměnných ano – 1, ne – 2. 

 

Druhý datový soubor pak bude obsahovat poznatky k obsahům, které byly 

zveřejněny zkoumanými médii v jednotlivé dny sledovaného období. Druhý soubor dat je 

vytvářen pro lepší orientaci v datech, výsledné odpovědi na odpovídající výzkumné otázky 

budou získány kombinací dat z obou souborů. Sledované proměnné budou v tomto souboru 

následující: 

a) Pořadí analyzovaného článku 

b) Datum vydání článku 

c) Médium 

d) Místopisné určení obsahu článku 

e) Druh žurnalistické tvorby 

f) Téma obsahu 

Jednotlivé hodnoty pro tyto proměnné budou stejné jako u odpovídajících 

proměnných z prvního souboru. 
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6 Výsledky výzkumu 

Analýzou dat z facebookových profilů a domovských stránek zpravodajských médií bylo 

možné získat a porovnat poznatky o obsazích distribuovaných deseti českými médii skrze 

sociální síť Facebook a zodpovědět tak otázky stanovené v úvodní části výzkumu. Následující 

kapitola bude získaná data představovat v různých přístupech, které pomohou nahlédnout 

do tematické skladby facebookových příspěvků médií a jejího propojení s celkovou produkcí 

médií, do způsobu práce s dostupnými formáty příspěvků či do režimu, ve kterém sledované 

online deníky Facebook využívají. Celkově tak bude z dílčích výsledků možné sestavit 

odpověď na hlavní výzkumnou otázku: 

 

 Hlavní výzkumná otázka 

Jakým způsobem se zpravodajská média prezentují na sociálních sítích?  

 

Výsledky vychází ze souboru 1532 facebookových příspěvků zveřejněných na profilech 

médií Aktuálně.cz, ČT24.cz, Deník.cz, Echo24.cz, iDnes.cz, iHned.cz, iRozhlas.cz, 

Lidovky.cz, Novinky.cz a Seznam Zprávy v týdnu od 26. 2 do 4. 3. 2018. Tyto příspěvky byly 

získány za pomoci aplikace Zoomsphere. Ta zaručila přesnost dat kódovaných v základních 

proměnných jako čas a datum zveřejnění, které bylo možné automaticky získat ve formátu .xlsx. 

Při kódování dalších proměnných pak zajistila snazší orientaci v příspěvcích, které byly staženy 

ve formátu .pdf. 

V druhé fázi výzkumu byla data z facebookových příspěvků doplněna o analýzu 4423 

článků, které sledovaná média v období od 26. 2. do 4. 3. 2018 publikovala na svých 

domovských stránkách. K jejich vyhledání byl použit mediální archiv Newton Media. 

Všech deset zkoumaných médií přidávalo příspěvky na své Facebookové profily denně, 

pouze s různou četností. V týdenním sledovaném období nejaktivněji doplňoval své příspěvky 

server iDnes.cz, který jich během sedmi dní vyprodukoval 230. Jak je viditelné z níže 

přiloženého Grafu 4, nejvíce se produkci iDnes.cz blížily profily veřejnoprávních médií 

ČT24.cz s 205 příspěvky a iRozhlas.cz, který publikoval 175 příspěvků. Server Aktuálně.cz 

stejně jako zpravodajský web Lidovky.cz publikoval 166 facebookových příspěvků, iHned.cz 

zveřejnil 159 příspěvků. Méně využívaly Facebook k distribuci obsahů média Novinky.cz 
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(128 příspěvků), Deník.cz (114 příspěvků) a Seznam Zprávy, které byly s 76 příspěvky na 

sociální síti nejméně aktivní. 

 

Graf 4: Počet příspěvků v týdnu od 26. 2. do 4. 3. 2018 

 

V celkové webové produkci byly nejaktivnější servery Novinky.cz (742 článků) 

a iDnes.cz (741 článků). Celostátní mutace Deník.cz publikovala 569 článků, následovaly ji 

weby Lidovky.cz (466 článků), iRozhlas.cz (423 článků) a Aktuálně.cz (395 článků). Nižší 

produkci na domovské stránce zaznamenaly weby iHned.cz (313 článků) a ČT24.cz s 312 

články. Nejméně obsahů pak na své webové stránce zveřejnily servery Seznam Zprávy (232 

článků) a Echo24.cz (230 článků). 

 

Graf 5: Počet článků vydaných v týdnu od 26. 2. do 4. 3. 2018 
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6.1 Rozvržení produkce na sociální síti 

Online média umožňují svým čtenářům přicházet pro aktuální obsahy kdykoli a kdekoli, kde je 

možné se připojit k internetové síti. Možnost nalézt čerstvé zpravodajství v průběhu dne dávají 

média svým konzumentům také skrze sociální sítě, pro něž obsah vybírají a – jak si ukážeme 

dále – pravidelně dávkují. Pro zhodnocení rytmu provozu médií na sociální síti Facebook byly 

využity proměnné data a času zveřejnění, které příspěvky přirozeně obsahovaly, a bylo je tak 

možné pomocí aplikace Zoomsphere zanést do kódovací knihy automaticky. Zároveň byla 

použita proměnná „dnešní článek“, která byla původně zaznamenávána pro umožnění 

porovnání produkce média s produkcí facebookovou. V průběhu analýzy se ale ukázalo, že 

publikování obsahů z předchozích dní pravděpodobně úzce souvisí s určitou rutinou práce 

se sociálními sítěmi. V této části tak můžeme zodpovědět první ze sady podotázek: 

 

Výzkumná otázka 1: Jaké je časové rozvržení příspěvků na profilech médií na síti Facebook? 

 

Co se týče rozložení příspěvků v týdnu, většina médií posilovala svou facebookovou 

produkci během pracovních dní, tedy od pondělí do pátku. Nejvíce příspěvků pak, jak ukazuje 

souhrnný Graf 6, média publikovala mezi úterým a čtvrtkem. V „okrajové dny“ pracovního 

týdne – v pondělí a v pátek – bylo zásobení facebookových profilů nižší. Nejméně příspěvků 

se ale na facebookových profilech zpravodajských webů objevilo o víkendu. 

 

Graf 6: Rozložení příspěvků v týdnu (všechna média) 
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Souhrnný pohled je ale samozřejmě ovlivněn médii, která svou aktivitou některé 

konkurenty až třikrát převyšovala148. Například server Seznam Zprávy byl nejaktivnější 

v pondělí, kdy mimo jiné vydává a na Facebooku publikuje své pravidelné pořady jako Šťastné 

pondělí Jindřicha Šídla. Naproti tomu Echo24.cz v podělí distribuci obsahů přes Facebook 

využilo i oproti víkendu nejméně. V poměru s průměrnou produkcí v pracovním týdnu pak 

svou aktivitu během víkendu nejvýrazněji snižovaly weby ČT24.cz a Lidovky.cz – průměrně 

o 12 až 20 příspěvků. Jak je patrné z následujícího Grafu 7, na serveru Lidovky.cz bylo během 

sledovaného týdne zároveň možné pozorovat největší výkyvy v četnosti zveřejněných 

příspěvků. 

 

Graf 7: Průměrná týdenní produkce na Facebooku a maximální denní odchylky 

 

Rytmus distribuce obsahů na Facebooku je samozřejmě možné pozorovat také v rámci 

jednotlivých dní na základě času zveřejnění. Ten se totiž u facebookových příspěvků na rozdíl 

od obsahů z domovských stránek médií při aktualizacích nemění. 

Jak ukazuje Tabulka 1, většina sledovaných médií začala přidávat příspěvky na své 

facebookové profily po šesté hodině ranní. Výjimku tvořily weby Lidovky.cz, Novinky.cz 

a Seznam Zprávy, které první ranní příspěvky ve sledovaném týdnu zveřejnily až po sedmé 

                                                 
148 viz Graf 4. 
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hodině. Profily médií pak utichaly po dvacáté druhé hodině, v jednotkách případů se ale 

u některých médií objevovaly čerstvé příspěvky až do druhé hodiny ranní. Až na server 

iRozhlas.cz soustředila všechna média své nejbrzčí příspěvky do pracovních dní, o víkendu se 

pak začátek denní aktivity posouval o jednu až dvě hodiny. V tomto ohledu byly výjimkou 

weby iDnes.cz a iHned.cz, u nichž se takto lišil začátek produkce pouze v neděli. Servery 

Aktuálně.cz, ČT24.cz, iRozhlas.cz a Lidovky.cz pak oproti pracovním dnům o víkendu 

ukončovaly facebookovou produkci dříve, či omezovaly četnost příspěvků. 

 

Rozložení denní produkce na Facebooku dle hodin 

 

Tabulka 1: Rozložení denní produkce na Facebooku dle hodin 

 

Při hledání vrcholu facebookové produkce u jednotlivých médií se ukázalo, že u všech 

médií bylo možné nalézt dva až čtyři nejakcentovanější časy, u serveru Novinky.cz, jehož 

produkce byla obecně velmi vyrovnaná, pak dokonce pět časů, které zbytek dne převyšovaly. 

Ve výsledku se tak u všech deseti médií vrcholy produkce pohybovaly v celém spektru od osmé 

do jedenadvacáté hodiny. Při rozdělení maximálních počtů příspěvků do delších časových 

úseků pak bylo možné sledovat, že v dopoledních hodinách (6 až 12 hodin) a v odpoledních 

Aktuálně.cz ČT24.cz Deník.cz Echo24.cz iDNES.cz iHned.cz iRozhlas.cz Lidovky.cz Novinky.cz

Seznam 
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hodinách (13 až 17 hodin) se shodně nacházelo třináct nejakcentovanějších časů. Večerních 

vrcholů produkce (18 až 21 hodin) pak bylo možné nalézt jen osm. 

Nejvytíženějším časem byla třináctá hodina, ve které dosáhla vrcholu produkce pěti 

médií, čtyři média publikovala nejvíce v deváté ranní hodině. Na třech facebookových profilech 

pak bylo zveřejněno nejvíce příspěvků v deset, jedenáct a osmnáct hodin. Při vztažení tohoto 

rozložení maxim facebookové produkce na pracovní dobu lze říci, že nejvíce příspěvků média 

zveřejňovala po začátku pracovní doby, následně po obědové pauze a poté na úplném konci 

pracovní doby či těsně po něm. Na toto porovnání se pak lze dívat dvěma optikami: prvním 

možným vysvětlením je, že v tyto časy jsou správci sociálních sítí nejaktivnější, druhým pak 

to, že naopak uživatelé hledají v tyto časy mediální obsahy nejvíce a správci tak dorovnávají 

čtenářskou poptávku. Tyto časy zároveň odpovídají mezinárodním trendům ve facebookové 

publikaci.149 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, časové rozložení příspěvků médií na Facebooku 

se ukázalo být podstatné i v porovnání s aktuálností odkazovaných obsahů, která byla 

hodnotami ano/ne zaznamenávána pod proměnnou „dnešní článek“. Z Grafu 8 lze vyčíst, že 

nejvíce článků z předchozích dní média na svém Facebooku přidávala v ranní hodiny, 

konkrétně mezi šestou a osmou hodinou byl rozdíl oproti zbytku dne nejvyšší. V týdenním 

rozložení „neaktuálních“ článků pak jejich počet nejmarkantněji rostl v sobotu, kdy jich 

z celého týdne nejvíce zveřejnily weby Aktuálně.cz, Echo24.cz, iHned.cz a Seznam Zprávy. 

Nejméně obsahů z předchozích dní se pak na facebookových profilech médií objevilo 

v pondělí. Většina médií nicméně přidávala na svůj profil starší články jen sporadicky, 

každodenně je ale zveřejňovaly servery Aktuálně.cz, ČT24.cz a iHned.cz. 

                                                 
149 Srov. AMANN, Antoine. When's the best time to share on Facebook?. 
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Graf 8: Publikace obsahů z předchozích dní dle denní doby (všechna média) 

 

 

6.2 Formát příspěvků 

Facebook umožňuje svým uživatelům zveřejňovat obsahy v různých podobách, jako je prostý 

text, odkaz, fotografie či videa a živá vysílání. Stejné možnosti mají samozřejmě i facebookové 

stránky spravované médii. Vzhledem k tomu, že média formáty příspěvků užívala k různým 

účelům, jako např. k publikaci pravidelných pořadů určených pro sociální síť, a nebylo tak tyto 

specifika možné postihnout předem stanovenými hodnotami, vychází podrobnější popis užití 

formátů z poznámek, které byly při analýze k jednotlivým příspěvkům zaznamenány. Tato 

kapitola bude odpovídat na podotázku: 

 

Výzkumná otázka 2: Jaký obsah je na facebookových profilech médií v rámci dostupných 

funkcí prezentován? 

 

Analýza příspěvků zveřejněných na profilech médií ukázala, že se sledovaná média až 

na výjimky spoléhají na jediný formát příspěvků. Tím byl v 88,4 procentech případů formát 

odkazu, přes který média směřovala provoz na své domovské weby. Kromě zpravodajského 

webu České televize ČT24.cz se četnost dalších formátů pohybovala v jednotkách výskytů. 
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Médii nejvyužívanější formát odkazu v sobě přirozeně kombinuje hned několik druhů 

obsahu. V první řadě je možné jej doplnit o textový doprovod, který je vybírán či vytvořen 

výlučně pro daný odkaz na síti Facebook; součástí odkazu je také prostor pro fotografii či 

obrázek, přičemž se zpravidla jedná o titulní fotografii, kterou odkazovaný článek obsahuje; 

kromě textového doprovodu odkaz obsahuje i prostor pro titulek a úryvek z perexu článku, 

který se stejně jako fotografie automaticky načítá z odkazovaného obsahu. Nejdůležitější je ale 

samozřejmě samotný hypertext, přes který se čtenáři dostávají k celému obsahu a zároveň 

i reklamě, z jejíhož zhlédnutí médium profituje. 

 

Poměr užitých formátů facebookových příspěvků 

 

Tabulka 2: Poměr užitých formátů facebookových příspěvků 

 

Pokud prozatím z hodnocení užití jednotlivých formátů vynecháme web ČT24.cz, 

zjistíme, že druhým nejčastěji užívaným druhem příspěvků byly fotografie a obrázky. 

Ani u těch ale až na jednotky výjimek nechyběl přidaný odkaz – tentokrát na rozdíl 

od klasického zobrazení popsaného výše ale jen jako webová adresa přidaná k obrázku. 

Některé z těchto obrazových materiálů byly zveřejněny jako fotogalerie, nejčastěji se ale 

jednalo o grafické zpracování dat či do obrázku vložené citace osobností. Článek skrytý 

pod URL adresou se pak zabýval souvisejícím tématem. Spíše než o fotogalerie, 

které se v největší míře objevovaly u ČT24.cz, tak šlo o obrázky, které by v případě vložení 

v podobě odkazu nebyly plně zobrazené, nebo u nichž bylo pro plnou čitelnost potřeba umožnit 

uživatelům zobrazení v plném okně pro fotografie. Specifickým způsobem formát fotografie či 

fotogalerie využíval web Novinky.cz, který pětkrát týdně publikoval na Facebooku kreslenou 

glosu k aktuálnímu dění. Deník.cz pak v jednom případě publikoval obrázek se zadáním 

médium odkaz foto video živě externí

Aktuálně.cz 88,0% 0,6% 1,8% 3,0% 6,6%

ČT24.cz 58,0% 2,9% 30,2% 7,3% 1,5%

Deník.cz 96,5% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0%

Echo24.cz 99,1% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0%

iDNES.cz 96,1% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0%

iHned.cz 90,6% 5,0% 1,3% 2,5% 0,6%

iRozhlas.cz 96,0% 2,3% 0,6% 0,6% 0,6%

Lidovky.cz 94,0% 3,6% 2,4% 0,0% 0,0%

Novinky.cz 89,1% 4,7% 2,3% 3,9% 0,0%

Seznam Zprávy 84,2% 3,9% 5,3% 3,9% 2,6%
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čtenářské soutěže, Seznam Zprávy skrze obrazový materiál dvakrát zvaly ke sledování jejich 

pořadů v nadcházejícím dni. Jako upoutávku používaly formát fotografie také Lidovky.cz, které 

upozorňovaly na vydání pravidelných příloh tištěných Lidových novin. 

Bohatší využití měl formát videa, který, jak ukazuje Tabulka 2, nejvíce využíval web 

ČT24.cz. Ten celkem devětkrát publikoval speciální pořad pro sociální sítě #ČT24 (Hashtag 

ČT24) – každý den ráno a dvakrát pak ve večerních hodinách. Pořad je formátem uzpůsoben 

zobrazení na sociální síti a jedná se o krátkou verzi zpravodajské relace, která je vysílána 

uprostřed pole a po stranách doplněna například informacemi z počasí či dopravy, kromě 

sociálních sítí je ale součástí i televizního vysílání. Ve čtvrtek server ČT24.cz na Facebooku 

zveřejnil pořad #LIKE24, který provázel zábavnými obsahy z uplynulého týdne na sociálních 

sítích. Celkem dvacet pět videí na profilu ČT24.cz obsahovalo televizní reportáž, k šesti z nich 

byla přiložena URL adresa na doprovodný článek na webu ČT24.cz. Čtrnáct videopříspěvků 

web na svém Facebooku sdílel ze samostatných profilů regionálních redakcí a pořadů. Médium 

ČT24.cz pak také jako jediné využívalo speciální funkci 360° videa, které se přehrává a zároveň 

umožňuje divákovi posouvat si obrazem do všech stran a nezůstávat tak jen v úzkém záběru 

kamery. 

Zbylých devět médií využilo formát videa celkově jen dvacet osmkrát. Aktuálně.cz 

sdílelo video ve sledovaném týdnu jen třikrát, z toho dvakrát s doprovodným odkazem 

na článek a jednou jako reklamní sdělení. Dvakrát využil video web Deník.cz, jednou 

s přiloženým odkazem a jednou jako pozvánku na sportovní událost pro děti. Web iDnes.cz 

zveřejňoval videa na svém profilu po ČT24.cz nejhojněji. Pět videopříspěvků obsahovalo odkaz 

na příslušný článek. Čtyřikrát pak iDnes.cz přes Facebook sdílel online zpravodajskou relaci 

Zprávy iDnes.cz. Unikátní byla také dvě videa webu Lidovky.cz, který ve spolupráci 

s gastronomickým podnikem sdílel recepty na přípravu exotických pokrmů. Videa webu 

Seznam Zprávy pak obsahovala upoutávky na videopořady přiložené pod URL adresou. 

Sedm ze sledovaných médií na svých profilech také vysílalo živě. Aktuálně.cz celkem 

pětkrát, z toho jednou byl živý přenos sdílen z Facebooku jiného média. Sdílení živých vysílání 

z jiných médií se ukázalo být jako jeden z běžných postupů i u dalších médií – využily jej weby 

Echo24.cz, iHned.cz, iRozhlas.cz, Novinky.cz i Seznam Zprávy. Nejvíce vlastních živých 

vysílání přes Facebook – celkem patnáct – zajistil web ČT24.cz. Ve třech případech byl 

k vysílání připojen odkaz na článek, jednou byl jako živé vysílání zveřejněn také pořad #ČT24. 

V jednom případě pak bylo živé vysílání sdílené ze samostatného profilu pořadu Události.  
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Posledním využívaným druhem příspěvků bylo sdílení odkazů na cizí stránky či 

facebookové profily. Server Aktuálně.cz z celkových jedenácti externích odkazů desetkrát 

odkazoval na články přes samostatné profily svých rubrik Sport a Auto, v jednom případě pak 

sdílel článek z webu Studenta.cz. Profil ČT24.cz své externí odkazy také soustředil 

na facebookové stránky jednotlivých redakcí České televize. iHned.cz jednou odkazoval 

na stránky odborné konference, Seznam Zprávy pak jednou na web Aktuality.sk. Facebookový 

příspěvek ze zdroje, který nebyl primárně s médiem spojen, sdílel pouze web iRozhlas.cz, který 

odkazoval na soukromý profil svého šéfredaktora, a Seznam Zprávy, které sdílely příspěvek 

z profilu slovenského prezidenta Andreje Kisky. Celkově se ale dá říci, že většina příspěvků 

označených jako externí odkaz ve skutečnosti vedla na weby či profily redakcí vlastního média 

a že odkazy na skutečně cizí subjekty se objevily velmi sporadicky a ve výjimečných případech.  

Převaha obsahů zveřejněných prostřednictvím formátu odkazu se objevuje také napříč 

sledovanými tématy. Menší podíl než některý z dalších formátů má pouze v tematické kategorii 

„nelze určit“, která byla nejméně početná (37 příspěvků) a která se skládala převážně 

ze shrnujících pořadů či rubrik, v nichž bylo zastoupeno více různých témat. Tyto příspěvky se 

nejčastěji objevovaly ve formátu videa (45,9 procent), osmiprocentní zastoupení formátu 

fotografie pak tvořily příspěvky propagačního charakteru.150 Jak ukazuje Tabulka 3, 

u konkrétních témat formát odkazu výrazně převládal. Pod osmdesát procent jeho podíl klesl 

pouze v případě sportovní tematiky, u níž 12,1 procent příspěvků odkazovalo na jiné profily, 

která ale převážně náležely ke stejnému médiu. 8,8 procent sportovních příspěvků pak bylo 

sdíleno formou živého vysílání a to především v prvním sledovaném dni – média totiž sledovala 

návrat českých olympioniků. V dlouhodobém hledisku se tak nejednalo o trvalý úkaz, ale 

o jednorázové užití pří speciální příležitosti. To lze ostatně obecně říci i o všech dalších živých 

vysíláních, která už svým charakterem vybízejí ke sledování ojedinělých událostí. U ostatních 

tematických kategorií pak pět procent příspěvků převyšoval pouze formát videa, který byl 

výrazněji užit u témat společnost, neštěstí, kultura a životní styl a bulvár. Vyšší zastoupení 

videopříspěvků měly kategorie příroda a životní prostředí (10,3 procent) a historie 

(15,8 procent). Z dalších formátů se přes pět procent z celkové facebookové produkce dostala 

jen podoba fotografie, která byla v 5,4 procentech případů použita pro kategorii kultura. 

Tabulka 3 nabízí také srovnání užití formátů pro domácí a zahraniční obsahy. Domácí 

události se častěji než zahraniční objevovaly ve formě videa a odkazů na jiné stránky. 

                                                 
150 Jedná se především o jíž dříve zmíněná upozornění serveru Lidovky.cz na vydání pravidelných příloh tištěných 

Lidových novin. 
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K zahraničí se pak více vztahovaly příspěvky zveřejněné ve formátu fotografie a živého 

vysílání. 

Užití formátů příspěvků pro jednotlivá témata (všechna média) 

 

Tabulka 3: Užití formátů příspěvků pro jednotlivá témata 

 

6.3 Textový doprovod příspěvku 

Pro zodpovězení třetí výzkumné podotázky se nyní zaměřím na podobu textu, který příspěvky 

doprovázel. Text se totiž, jak ukázala předchozí kapitola, nikdy nevyskytoval jako samotný 

příspěvek, ale pouze uvozoval informace v odkazu, videu či obrázku. Pro zhodnocení podoby 

tohoto textu byly užity dvě hodnoty nazvané „obsah“ a „komentář“. 

První hodnoty nabývaly příspěvky, jejichž textový doprovod buď využíval část 

odkazovaného článku či citaci jeho aktérů, nebo stručně, podobně jako perex, shrnoval 

nejdůležitější informace. Druhá hodnota pro podobu textového doprovodu pak byla zanášena 

v případě, že text přidával k odkazovanému obsahu určitý komentář, či přímo oslovoval 

uživatele k určité interakci například v komentářích či v nich otázkou podněcoval, podobně 

jako clickbait, k otevření odkazu.  

 

 

odkaz foto video živě externí

nelze určit 43,2% 8,1% 45,9% 2,7% 0,0%

politika 92,0% 1,5% 3,2% 2,5% 0,7%

ekonomika 94,8% 0,9% 2,6% 0,0% 1,7%

společnost 87,6% 3,6% 6,7% 2,1% 0,0%

krimi 91,0% 1,9% 3,8% 3,2% 0,0%

neštěstí 91,2% 0,0% 5,9% 2,9% 0,0%

kultura 87,5% 5,4% 7,1% 0,0% 0,0%

sport 72,5% 3,3% 3,3% 8,8% 12,1%

věda a 

technika 91,7% 3,3% 3,3% 0,0% 1,7%

životní styl a 

bulvár 88,9% 2,8% 8,3% 0,0% 0,0%

příroda 86,2% 3,4% 10,3% 0,0% 0,0%

historie 84,2% 0,0% 15,8% 0,0% 0,0%

domácí 88,8% 1,7% 5,9% 2,0% 1,6%

zahraniční 90,7% 3,0% 3,1% 2,5% 0,7%
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Výzkumná otázka 3: Jakou podobu měl doprovodný text příspěvku? 

 

S podobou příspěvku a mírou využití komentáře či oslovení čtenářů pracovala 

sledovaná média odlišně. Jak je zřetelné z Grafu 9, nejčastěji se od užití části textu či shrnutí 

obsahu odchyloval server Aktuálně.cz, který formu „komentáře“ volil v 54,2 procentech 

příspěvků. Častý byl komentář také na facebookových profilech Deník.cz a iRozhlas.cz, kde 

jeho míra překračovala třicet procent. U zbylých sedmi médií ale byl více jak v osmdesáti 

procentech případů příspěvek doplněn o jakýsi „druhý perex“ či výňatek z odkazovaného 

obsahu. 

 

Graf 9: Podoba textového doprovodu příspěvku 

 

Pro bližší představu o tom, v jakých případech jsou oba typy textového doprovodu 

užívané, byl jejich výskyt porovnán s žánrem obsahů, tedy jestli se jednalo o zpravodajství či 

publicistické útvary. Web Aktuálně.cz, který komentáře v textovém doprovodu využíval 

nejvíce, jím doplňoval publicistické obsahy v 39 procentech případů. U četněji zastoupených 

zpravodajských obsahů se pak komentář v textovém doprovodu objevil u 58 procent příspěvků. 

Komentář pro zpravodajství více než pro publicistiku využíval také server iRozhlas.cz, který 
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jím doplnil 31 procent zpravodajských a 29 procent publicistických obsahů. U zbylých médií 

se pak komentář objevoval více u publicistických příspěvků. 

Proměnná tématu obsahů bude důkladněji představena až dále, míra užití komentáře 

v textovém doprovodu se ale lišila i u jednotlivých okruhů témat. Jak znázorňuje Graf 10, ani 

jeden příspěvek, který byl zařazen do kategorie „neštěstí/katastrofa“ nebyl komentářem 

doplněn, v méně než dvaceti procentech případů se také vyskytoval u kriminálních, politických 

a historických témat. V nejvyšší míře se pak vyskytoval u témat kulturních (48 procent) 

a u kategorie životní styl a bulvár (47 procent). 

 

Graf 10: Podoba textového doprovodu u jednotlivých témat 

 

6.4 Témata příspěvků 

V této kapitole se zaměřím na témata příspěvků zveřejněných na profilech sledovaných médií. 

Ta se samozřejmě neodvíjí jen od zaměření média či možných plánů produkce, ale především 

od aktuálního dění, které přináší více či méně předvídatelné události, kterým média věnují různě 

velkou pozornost. Mým primárním cílem bylo vyhnout se významným událostem, které bylo 

možné předem předvídat, při výběru zkoumaného období se ale ukazovalo, že některá témata 

jsou vždy v určitém týdnu dominantní. Jak naznačuje již kapitola představující proměnné 

a zaznamenávané hodnoty, témata byla rozdělena do jedenácti kategorií a zvlášť bylo určováno, 
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zda informace pochází z domova či ze zahraničí. Dominantním tématem byla ve sledovaném 

týdnu vražda slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny 

Kušnířové, která dle dostupných informací souvisela s jeho žurnalistickou prací. Tato událost 

a následné reakce na ni značně navýšily počet zahraničních obsahů zejména v kategorii krimi, 

politika a částečně i společnost, vražda totiž vyvolala na Slovensku masové piety a protesty 

a následně i politické změny. 

Tematické kategorie byly stanoveny na základě předběžného průzkumu sledovaného 

vzorku, některé kategorie ale obsahují širší záběr témat, než může na první pohled napovídat 

jejich název. Proto si některé z nich před představením výsledků tematické analýzy dovolím 

specifikovat a vysvětlit jejich rozdělení. Do kategorie společnost jsem se rozhodla zařazovat 

obsahy zabývající se například již zmíněnými masovými shromážděními, které nebyly 

primárně politické, dopravou a dalšími tématy, která nesouvisela s dalšími již stanovenými 

kategoriemi.  Zároveň jsem se zejména v této kategorii držela seriózních témat, aby ji bylo 

možné odlišit od tematické kategorie životní styl a bulvár, která zahrnovala rozhovory 

s celebritami, zábavné články, různé druhy hobby, rady a podobně odlehčené obsahy. Od těchto 

dvou zmíněných hodnot proměnné „téma příspěvku“ pak byla oddělena ještě kategorie kultura, 

která se již přímo zabývala kulturními pozvánkami, zprávami o připravovaných událostech či 

recenzemi. V přiložených grafech také figuruje kategorie nelze určit, která zahrnuje příspěvky 

nežurnalistického charakteru nebo shrnující pořady a texty, které představovaly více různých 

témat najednou. 

V rozdělení na domácí a zahraniční témata byl pak primární vztah obsahu s Českou 

republikou. Pokud bylo Česko či její představitelé do tématu zahrnuto jako jeden z aktérů, bylo 

téma označeno za domácí. Domácí příspěvky ve vybraných případech odpovídaly tematice 

Evropské unie, pokud se jednalo o rozhodnutí mající i tuzemský dosah. Evropská unie tak jako 

domácí téma nebyla pojímána celkově, například vyjednávání o Brexitu byla ponechána 

v kategorii zahraniční. 

  

Výzkumná otázka 4 

Jaká témata byla na facebookových profilech médií prezentována? 
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Nejakcentovanější tematikou byla na facebookových profilech sledovaných médií 

politika, kterou se zabývalo 38,6 procent ze všech zveřejněných příspěvků. Jak dále ukazuje 

Graf 11, následovala témata společnost a krimi, dosahující celkově přes 10 procent celkové 

produkce, více jak pět procent patřilo tematice ekonomické, sportovní a tematice životního 

prostředí a přírody. 4,7 procent produkce českých médií na sociálních sítích zahrnovala 

kategorie životní styl a bulvár, která tak byla až sedmou nejakcentovanější tematikou. Za ní 

nicméně zaostaly ještě příspěvky věnující se vědě a technice, kultuře, historii a neštěstím 

a katastrofám, které byly v produkci obsaženy nejméně.  

Z pohledu zpravodajských hodnot byl nejvýraznější faktor mocenských elit zastoupený 

zejména v politické a historické tematice. Značné zastoupení měl také faktor negativity, který 

kromě kategorií krimi a neštěstí zasahoval do části společenských a politických obsahů, 

významně byl ale zastoupen i v kategorii příroda a životní prostředí. Třetí nejzastoupenější 

zpravodajskou hodnotou byla zábava a celebrity, která se objevovala v kategoriích sportu, 

životního stylu a bulváru a kultury. Zpravodajská hodnota dobrých zpráv se pak nejčastěji 

vyskytovala u vědeckých a technologických obsahů. 

 

Graf 11: Rozložení témat příspěvků (všechna média) 
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Příspěvky týkající se dění v České republice média na svých facebookových profilech 

zveřejňovala v 58,2 procentech případů, 39,5 procent témat pak pocházelo ze zahraničí.151 

Jak znázorňuje Graf 12, na většině facebookových profilů médií převažovaly příspěvky 

s domácí tematikou. Z pohledu zpravodajských hodnot tak byl význačný zejména faktor 

geografické a kulturní blízkosti. Od tohoto trendu se odchýlily pouze Novinky.cz, které 

se v 51,6 procentech příspěvků věnovaly zahraničním tématům. Nejméně zahraniční agendy 

na svém Facebooku zveřejňoval web iHned.cz (32,1 procent).  

 

 

Graf 12: Poměr příspěvků s domácí a zahraniční tematikou 

 

Následující Graf 13 znázorňuje, v jakém poměru se domácí a zahraniční témata 

na Facebooku vyskytovala u jednotlivých témat. U osmi z jedenácti sledovaných témat 

převládala domácí kategorie, konkrétně u témat politika, ekonomika, společnost, neštěstí, sport, 

životní styl a bulvár, příroda a historie. Ze zahraničí pak častěji pocházely informace týkající 

se vědy a techniky a kriminálních či teroristických činů, jejichž zvýšený počet je vysvětlen 

v úvodu kapitoly jako mediální reakce na vraždu slovenského žurnalisty. Obecně ale lze říci, 

                                                 
151 Zbylých 2,3 procent zaujímá kategorie nelze určit, která stejně jako stejnojmenná kategorie u rozdělení témat 

odkazuje k obsahům, které například shrnují více událostí, nebo se například jednalo o komerční sdělení. 
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že zahraniční zpravodajství bylo nejvíce spjato s faktorem negativity a vztahu k elitním státům 

a osobám, v nichž je vývoj zejména na základě kulturní blízkosti sledován průběžně. 

 

 
Graf 13: Poměr tuzemských a zahraničních obsahů u jednotlivých témat (všechna média) 

 

Přestože se politikou všechna sledovaná média zabývala nejvíce, míra jejího zastoupení 

se u jednotlivých webů lišila. Nejvýraznější politické zaměření měl facebookový profil 

Echo24.cz, který se jí zabýval v 61,1 procentech příspěvků. Přes čtyřicet procent příspěvků 

obsahovalo politickou tématiku také na profilech iHned.cz, iRozhlas.cz a Seznam Zprávy. 

Ve více jak v třiceti procentech příspěvků byla politika zahrnuta na facebookových profilech 

Aktuálně.cz, ČT24.cz, Deník.cz a Lidovky.cz. 27,3 procent příspěvků se politikou zabývalo na 

Facebooku Novinky.cz, nejmenší zastoupení ale měla na profilu iDnes.cz, kde jí bylo věnováno 

jen 26,1 procent příspěvků. 

Jak ukazuje Tabulka 4, ekonomická témata byla nejvíce zastoupena na profilu iHned.cz 

(17,4 procent) a Aktuálně.cz (11,4 procent), u dalších médií zůstala ekonomika pod deseti 

procenty facebookové produkce. V kategorii společnost publikoval na svém Facebooku nejvíce 

příspěvků iDnes.cz (17,4 procent), Seznam Zprávy (15,8 procent) a ČT24.cz (15,1 procent). 
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Kategorii krimi se nejvíce věnovaly Seznam Zprávy (14,5 procent), Echo24.cz (13,3 procent) 

a iDnes.cz (13 procent). 

Z dalších kategorií přesáhlo deset procent facebookové produkce téma sportu, kterému 

se ve 12,3 procentech věnoval Deník.cz a iRozhlas.cz v 10,3 procentech příspěvků. Web 

Novinky.cz věnoval na svém profilu druhé nejvyšší procento příspěvků po politice obsahům 

z kategorie životní styl a bulvár, která byla zastoupena v 14,1 procentech příspěvků. Nejvíce se 

tomuto stavu přiblížila média vydavatelství Mafra iDnes.cz a Lidovky.cz, které se tematice 

životního stylu a bulváru věnovala ve více jak osmi procentech případů. 

 

Zastoupení témat na facebookových profilech médií 

 

Tabulka 4: Zastoupení témat na facebookových profilech médií 

 

Politika nad ostatními tématy u většiny médií převládala v průběhu celého týdne. 

Aktuálně.cz sdílelo na Facebooku politická témata nejhojněji ve všech dnech týdne, pouze 

v sobotu web zveřejnil srovnatelný počet obsahů ze společnosti, kultury a sportu (po čtyřech 

příspěvcích) jako z politiky (pět příspěvků) Na facebookovém profilu ČT24.cz byla politická 

tematika zastoupena nejméně rovněž v sobotu, kdy se jí zabývaly čtyři příspěvky. 

Nejvýraznějším tématem byla ve stejný den společnost (sedm příspěvků). V pátek a sobotu byla 

politická témata nejslaběji zastoupena na profilu Deník.cz – v pátek je se čtyřmi příspěvky 

vyrovnala společnost, v sobotu pak web publikoval tři příspěvky z politiky a sportu a čtyři 
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ze společnosti. Naopak v neděli akcentoval Deník.cz politická témata nejvíce, tvořila deset 

ze čtrnácti zveřejněných příspěvků. Web iDnes.cz politická témata akcentoval mezi úterým 

a pátkem. V pondělí je ale na facebookovém profilu iDnes.cz předstihla kategorie krimi 

a dorovnala kategorie společnost. Nižší pozornost profil iDnes.cz politice věnoval také 

o víkendu – v sobotu publikoval dvojnásobně více příspěvků ze společnosti, v neděli pak 

politiku dorovnala kategorie věda a technika a o jeden příspěvek více bylo zveřejněno 

v kategorii společnost. Na Facebooku iRozhlas.cz klesal počet politických příspěvků nejvíce 

v pondělí, kdy zde bylo zveřejněno více příspěvků ze sportu, a v sobotu, kdy ale byla stále 

nejzastoupenější ze všech témat. Na facebookovém profilu webu Lidovky.cz bylo možné 

pozorovat postupný nárůst politické tematiky mezi pondělím a čtvrtkem, v pátek se zastoupení 

politických témat stejně jako celková četnost příspěvků snižovala, až v sobotu dosáhla 

kategorie politika minima. V neděli, kdy web na Facebooku publikoval nejméně příspěvků 

ze sledovaného týdne, pak opět zastoupení politických témat rostlo. Novinky.cz se jak 

v porovnání s ostatními tématy, tak v porovnání s počtem politických témat během týdne 

na Facebooku nejméně zabývaly politikou v pondělí, kdy ji vyrovnaly či mírně převýšily 

kategorie krimi, kultura, sport, příroda a životní prostředí a životní styl a bulvár, a v sobotu, kdy 

byl na facebookovém profilu Novinky.cz zveřejněn politický obsah pouze jednou, zato 

společenská, kriminální a bulvární témata spolu s neštěstími a vědou a technikou dvakrát až 

čtyřikrát. Seznam Zprávy se politikou na Facebooku zabývaly nejméně ve středu, kdy v této 

kategorii publikovaly jediný příspěvek, společenská, kriminální a kulturní témata ale zveřejnily 

dvakrát až třikrát. U médií Echo24.cz a iHned.cz byla politika nejakcentovanějším tématem 

v průběhu celého týdne. Souhrnné rozložení témat do dní v týdnu zachycuje Tabulka 5.  

 

Rozložení témat v průběhu týdne (všechna média) 

 
Tabulka 5: Rozložení témat v průběhu týdne (všechna média) 

 

pol i tika ekonomika společnost krimi neštěstí kultura sport
věda a  

technika

životní s tyl  

a  bulvár
příroda historie

Po 29,3% 7,7% 9,5% 16,7% 0,9% 4,1% 13,1% 4,1% 2,3% 6,3% 4,1%

Út 44,1% 10,5% 10,1% 9,2% 1,7% 2,5% 2,9% 3,8% 4,6% 7,1% 1,3%

St 44,0% 6,5% 5,6% 12,9% 2,4% 3,2% 4,4% 4,4% 7,3% 5,2% 0,4%

Čt 42,6% 8,7% 11,6% 12,0% 0,8% 3,7% 2,9% 2,1% 5,4% 4,5% 2,5%

Pá 37,6% 6,6% 18,8% 8,7% 0,9% 1,7% 3,5% 3,5% 4,4% 7,0% 4,8%

So 23,7% 5,4% 23,1% 7,5% 4,8% 5,4% 8,6% 4,8% 4,3% 8,1% 2,7%

Ne 47,3% 7,2% 12,6% 1,2% 5,4% 6,0% 7,8% 5,4% 4,2% 0,6% 1,8%
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6.5 Komparace s denní produkcí médií 

První část analýzy se zabývala tím, jak vypadají obsahy a produkce zpravodajských médií 

na sociální síti Facebook. Vzhledem k tomu, že se jedná jen o specifický distribuční kanál 

pro obsahy, které produkuje samotné médium, což ukázaly i výsledky z předchozích částí 

analýzy, další části výzkumu budou zaměřené na propojení mezi facebookovou a celkovou 

produkcí médií. V rámci druhého výzkumného souboru dat, do nějž byla zanášena data 

o vydaných obsazích na domovských stránkách médií, bylo zanalyzováno 4 423 článků, které 

bylo možné na základě zadání názvu média a dne vydání nalézt v databázi Newton Media. 

Vynechány byly z druhého souboru dat obsahy regionálních mutací médií. U obsahů, které 

z nich celostátní facebookové profily vybraly pro zveřejnění, pak byla v prvním datovém 

souboru uvedena poznámka, že se jedná o krajskou mutaci, aby bylo možné je při porovnání 

s denní produkcí rovněž odfiltrovat. 

Aby bylo možné obsahy z webových stránek a facebookových profilů médií porovnat, 

byla v průběhu sběru dat u facebookových příspěvků zanášena proměnná „dnešní článek“. Díky 

tomu bylo možné odfiltrovat facebookové příspěvky, které se věnovaly obsahům z předchozích 

dní, a zjistit, jaké články se v den jejich zveřejnění dostaly do facebookové distribuce. V první 

řadě tak na základě porovnání dat z webových stránek a facebookových profilů bude 

zodpovězena pátá výzkumná podotázka: 

 

Výzkumná otázka 5 

Jaký je poměr mezi zveřejňovanými příspěvky a denní produkcí jednotlivých médií? 

 

Jak ukazuje Tabulka 6, facebooková aktivita sledovaných médií nutně 

nekorespondovala s jejich primární produkcí. Nejvíce obsahů ve sledovaném týdnu publikovaly 

weby Novinky.cz a iDnes.cz, i přes téměř shodný počet zveřejněných článků se ale jejich 

využití Facebooku k distribuci aktuálních obsahů lišilo. iDnes.cz na Facebooku během 

sledovaného týdne publikoval o 104 aktuálních příspěvků více a přes Facebook tak sdílel 

celkem 31 procent své webové produkce, Novinky.cz naproti tomu ze všech sledovaných médií 

sdílely na Facebooku nejmenší část své produkce, konkrétně 17 procent. Podobně odlišný 

přístup ke sdílení obsahů na facebookových profilech lze pozorovat také u médií Echo24.cz 

a Seznam Zprávy, jejichž webová produkce se lišila o pouhé dva články, na Facebook 

ale Echo24.cz sdílelo 48,7 procent své denní produkce, kdežto Seznam Zprávy jen 31 procent. 



59 

Nejvíce ze své denní produkce na Facebooku distribuoval web ČT24.cz, který sdílel 60,3 

procent svých aktuálních článků. 

 

Počet zveřejněných obsahů na webu v porovnání 
s počtem aktuálních facebookových příspěvků 

 

Tabulka 6: Počet zveřejněných obsahů na webu v porovnání s počtem aktuálních facebookových příspěvků 

 

Poměr aktuálních příspěvků vůči denní produkci se během týdne proměňoval, což 

ukazuje Tabulka 7. U médií Aktuálně.cz, iDnes.cz, iHned.cz, iRozhlas.cz a Novinky.cz podíl 

sdílení aktuálních článků rostl o víkendu, což koresponduje s faktem, že média v sobotu a neděli 

publikovala na webu méně obsahů, z nichž bylo možné vybírat příspěvky na sociální síť. 

Mírněji se tento trend projevil u webů Deník.cz a Echo24.cz. Opačný vývoj pak lze sledovat 

u facebookového profilu Lidovky.cz, který oproti průměrným 40 procentům sdílených obsahů 

v pracovní dny o víkendu publikoval jen 22 procent produkce v sobotu a v neděli pouhých 

15 procent. Konstantní byl poměr vydaných obsahů a těch publikovaných na Facebooku 

u ČT24.cz. 
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Aktuálně.cz 395 141 35,7%

ČT24.cz 312 188 60,3%

Deník.cz 569 112 19,7%

Echo24.cz 230 112 48,7%

iDNES.cz 741 230 31,0%

iHned.cz 313 130 41,5%

iRozhlas.cz 423 173 40,9%

Lidovky.cz 466 166 35,6%

Novinky.cz 742 126 17,0%

Seznam Zprávy 232 72 31,0%
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Množství obsahů z denní produkce publikované na Facebooku 

 
Tabulka 7: Množství obsahů z denní produkce publikované na Facebooku 

 

6.6 Výběr témat pro facebookové profily 

Poslední část analýzy je zaměřena na témata příspěvků v porovnání s jejich zastoupením 

v denní produkci médií. Jak ukázala předchozí kapitola, značná část obsahů publikovaných 

médii je z facebookové distribuce vyřazena. Vzhledem k tomu, že nebylo možné u všech webů 

vysledovat například čas zveřejnění článků, jelikož se v některých případech proměňoval 

s každou další aktualizací, zůstalo tematické zařazení jako jediná proměnná, na jejímž základě 

lze vypozorovat, co ovlivňovalo rozhodnutí zveřejnit obsah na facebookovém profilu. 

Následující kapitola tak z pohledu zpracovaných témat odpovídá na poslední výzkumnou 

podotázku: 

 

Výzkumná otázka 6 

Jaké obsahy z denní produkce médií se nedostávají na příslušné facebookové profily? 

 

Jak již ukázala kapitola 6.4 Témata příspěvků, zastoupení tematických kategorií se 

na profilech médií liší. Různé zastoupení mají sledovaná témata také v celkové produkci médií. 

Už při srovnání dat ze zmíněné kapitoly, která zahrnovala i příspěvky odkazující na články 

z předešlých dní152, a počtu článků zpracovávajících sledovaná témata v následující Tabulce 8 

můžeme pozorovat, že některé kategorie byly ve facebookové produkci akcentovány v odlišně. 

                                                 
152 viz Tabulka 4 

Po Út St Čt Pá So Ne

Aktuálně.cz 33% 26% 32% 36% 33% 64% 56%

ČT24.cz 58% 65% 67% 57% 63% 53% 56%

Deník.cz 22% 18% 20% 17% 19% 22% 23%

Echo24.cz 37% 45% 47% 55% 49% 61% 54%

iDNES.cz 29% 27% 27% 31% 33% 39% 37%

iHned.cz 42% 39% 39% 38% 30% 92% 76%

iRozhlas.cz 39% 43% 42% 32% 38% 51% 47%

Lidovky.cz 42% 38% 41% 47% 38% 22% 15%

Novinky.cz 14% 14% 16% 12% 17% 32% 29%

Seznam Zprávy 39% 33% 30% 25% 34% 24% 30%
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Kromě Aktuálně.cz se například politická témata objevovala na Facebooku častěji než 

ve webových obsazích média. Všechna média naopak věnovala na Facebooku méně pozornosti 

ekonomice. Značný rozdíl můžeme nalézt také u sportovních obsahů, které byly v případě médií 

iDnes.cz, iRozhlas.cz a Lidovky.cz na sociální síti zastoupeny výrazně méně. Na facebookovém 

profilu iDnes.cz byla oproti celkové produkci také méně akcentována kategorie životního stylu 

a bulváru; na druhou stranu stejná kategorie byla na Facebooku zastoupena ve vyšší míře 

u médií Novinky.cz, Lidovky.cz, iHned.cz a iRozhlas.cz. 

 

Zastoupení témat ve webové produkci médií 

 
Tabulka 8: Zastoupení témat ve webové produkci médií 

 

Pro porovnání denní produkce a její průnik na facebookové profily bylo opět potřeba 

vyfiltrovat příspěvky s označením „dnešní článek“. Graf 14 znázorňuje, jaký podíl článků se 

v den jejich zveřejnění dostal na facebookové profily, na druhou stranu z něj lze vyčíst i opačné 

číslo, tedy jaká část příspěvků nebyla pro distribuci přes Facebook vybrána. V případě tří médií 

byly všechny články z některých kategorií zastoupeny v den jejich zveřejnění. Ve všech 

případech se jednalo o kategorie s celkově nižším počtem článků – iHned.cz na Facebooku 

sdílel všechny sportovní články z aktuální produkce, stejně jako obsahy z kategorie životní styl 
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a bulvár. Weby Aktuálně.cz a iRozhlas.cz pak na facebookových profilech v den zveřejnění 

článků publikovaly všechny články s historickou tematikou. Některá témata se ale 

na facebookové stránky daných médií nedostala vůbec, nebo alespoň ne v den jejich zveřejnění 

na webových stránkách – Seznam Zprávy na Facebooku nepublikovaly obsahy z kategorií 

životní styl a bulvár a ekonomika; Echo24.cz z kategorií sport a věda a technika. 

Z celkového pohledu bylo nejméně obsahů z facebookové distribuce vynecháno 

v kategorii politika, z níž se na Facebook nedostalo 58 procent článků, přes šedesát procent 

obsahů neprošlo na Facebook v kategoriích historie (60 procent), krimi (63 procent), příroda 

a životní prostředí (67 procent) a společnost (69 procent). Více než sedmdesát procent denní 

produkce pak nebylo na sociální síti sdíleno z oblastí vědy a techniky (71 procent) a životního 

stylu a bulváru (77 procent). Nejméně sdílenými obsahy pak byly ty z kategorií ekonomiky (83 

procent), kultury (86 procent), neštěstí (87 procent) a sportu (87 procent). Jak se tyto podíly 

lišily u jednotlivých médií znázorňuje Graf 14. 
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Graf 14: Průnik témat z denní produkce médií na facebookové profily 

 

Rozdílné pokrytí webových obsahů na Facebooku lze pozorovat také při komparaci 

domácích a zahraničních témat. U všech médií byla webová produkce více zaměřena na domácí 

tematiku – například u webů Seznam Zprávy či Echo24.cz se poměr v zastoupení domácí 

a zahraniční rubriky příliš nelišil, na serveru Deník.cz ale byla zahraniční témata zastoupena 

čtyřikrát méně než domácí. Oproti celkové facebookové produkci zachycené v kapitole 6.4 

Témata příspěvků, konkrétně pak v Grafu 12, se ve webové produkci věnovaly zahraniční 

tematice více weby Aktuálně.cz, Echo24.cz, iDnes.cz, iHned.cz, iRozhlas.cz, Lidovky.cz 
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Aktuálně.cz 35% 19% 32% 42% 9% 75% 80% 20% 13% 14% 100%

ČT24.cz 54% 22% 39% 34% 13% 8% 67% 25% 55% 42%

Deník.cz 35% 12% 18% 13% 6% 11% 21% 9% 5% 17% 14%

Echo24.cz 52% 17% 42% 50% 20% 11% 0% 0% 60% 60%

iDnes.cz 47% 23% 58% 65% 36% 7% 1% 57% 13% 34% 19%

iHned.cz 47% 25% 37% 59% 0% 12% 100% 27% 100% 67%

iRozhlas.cz 53% 9% 63% 45% 21% 35% 18% 67% 75% 61% 100%

Lidovky.cz 46% 29% 35% 57% 11% 27% 14% 18% 48% 58% 75%

Novinky.cz 18% 7% 9% 17% 16% 8% 20% 22% 33% 28% 9%

Seznam Zprávy 45% 0% 26% 62% 10% 24% 13% 33% 0% 18% 20%
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a Seznam Zprávy. Méně se pak na webu zahraničí věnovala média ČT24.cz, Novinky.cz 

a Deník.cz, kde rozdíl oproti celkové Facebookové produkci činil více jak 20 procent. Poměr, 

v jakém se aktuální domácí a zahraniční témata153 dostávala do facebookové produkce, 

zachycuje Tabulka 9. 

 

Průnik domácích a zahraničních obsahů na facebookové profily 

(všechna média) 

 

Tabulka 9: Průnik domácích a zahraničních obsahů na facebookové profily (všechna média) 

 

6.7 Shrnutí výsledků analýzy 

Cílem této práce bylo na základě kvantitativní obsahové analýzy nalézt odpověď na otázku: 

Jakým způsobem se zpravodajská média prezentují na sociální síti Facebook? Jelikož se jedná 

o záměr velmi komplexní, byly výsledky analýzy rozděleny do souboru podotázek, které se 

v předchozích kapitolách věnovaly vždy určitému aspektu facebookové produkce zkoumaných 

českých zpravodajských online médií.  

Ve facebookové produkci desítky sledovaných médií bylo možné nalézt společné znaky 

či podobné trendy. Jedním z nich bylo zveřejňování většího množství příspěvků během 

pracovních dní, které bylo možné pozorovat u většiny profilů. Také časové rozložení příspěvků 

bylo u sledovaných médií podobné, a lze říci, že amplitudy jejich facebookové produkce 

v dopoledních, brzkých odpoledních a brzkých večerních hodinách se shodovaly 

s mezinárodními trendy v rozvržení příspěvků. S rytmem produkce na facebookových profilech 

                                                 
153 Tedy ta s označením „dnešní článek“ v případě sdílení na Facebooku. 

webová produkce 

domácích obsahů

podíl aktuální domácí 

produkce na 

Facebooku

webová produkce 

zahraničních obsahů

podíl aktuální 

zahraniční produkce 

na Facebooku

Aktuálně.cz 220 41,8% 174 27,6%

ČT24 186 51,6% 124 65,3%

Deník.cz 448 13,6% 112 36,6%

Echo24.cz 120 56,7% 110 39,1%

iDNES.cz 449 30,3% 282 30,9%

iHned.cz 189 45,0% 109 40,4%

iROZHLAS.cz 243 42,4% 174 39,7%

l idovky.cz 270 37,0% 192 33,3%

Novinky.cz 444 13,7% 291 22,3%

Seznam Zprávy 120 38,3% 104 25,0%
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u některých médií souviselo také zveřejňování starších obsahů z webové stránky. Přestože toto 

nepraktikovala všechna média, bylo u tří v tomto směru nejaktivnějších médií Aktuálně.cz, 

ČT24.cz a iHned.cz možné pozorovat, že počet článků z předchozích dní byl na svém maximu 

mezi šestou a osmou hodinu ranní a s postupující denní dobou se snižoval. 

Shodu napříč sledovanými médii bylo možné nalézt při zkoumání užitých formátů 

facebookových příspěvků. Všechna média nejčastěji sdílela odkazy, které svou povahou 

umožňují uživatelům zobrazit velké množství textu doprovozeného dalšími audiovizuálními či 

interaktivními přílohami. Jeho uživatelskou přívětivost může představovat také fakt, že se jedná 

o „tichý“ formát – konzumenti mají díky němu k dispozici potenciálně velké množství 

informací, které zároveň mohou bez technických či společenských obtíží prozkoumávat 

prakticky kdekoli, na rozdíl např. od formátu videa, který sice může obsahovat velké množství 

informací, ale lze jej tiše sledovat jen pokud jsou v něm vloženy titulky. Zároveň ale nelze 

opomenout fakt, že online média většinou nevydělávají na přečteném obsahu, ale na zobrazené 

reklamě vložené na webových stránkách. Citelnější odchylku od tohoto trendu bylo možné 

sledovat na Facebooku ČT24.cz, který díky povaze svého primárního média – zpravodajské 

stanice veřejnoprávní České televize – měl k dispozici mnohem vyšší množství videí a zároveň 

byl oproštěn o potřebu přivádět publikum na web kvůli reklamě. Zajímavé nicméně bylo, že 

možností facebookových formátů více nevyužíval web iRozhlas.cz, který je stejně jako web 

ČT24.cz financován z koncesionářských poplatků. Při využití živých videopřenosů, které 

nabídlo sedm z deseti sledovaných médií, se pak ukázalo, že je tento formát používán velmi 

standardizovaně – jejich prostřednictvím bylo možné na profilech všech médií sledovat nejen 

stejný typ událostí (masová shromáždění, tiskové konference), ale i tytéž události. 

Až na jednu výjimku média užívala v textovém doprovodu převážně formu určitého 

„druhého perexu“ či citací z odkazovaných obsahů. Společným znakem také bylo, že se podoba 

komentáře nebo určité výzvy k čtenářům téměř nevyskytovala u závažných témat (krimi, 

neštěstí) a v malé míře jimi byla doplněna i další seriózní témata. Více kreativní byli správci 

sociálních sítí jen v případě kategorií kultura a životní styl a bulvár. Tím se produkce zásadně 

lišila od praktik, které média používala v době přípravy teze této diplomové práce, tedy zhruba 

rok před provedením předkládaného výzkumu. Tehdy totiž bylo možné pozorovat trend 

„anket“, v němž textový doprovod příspěvků vyzýval čtenáře k vyjádření názoru pomocí 

rozšířených funkcí To se mi líbí. V době provedení výzkumu ale již tento trend, který se 
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rozvinul se zavedením rozšířených funkcí To se mi líbí v roce 2017, zjevně pominul. Facebook 

navíc na konci roku 2017 dosah takto formulovaných příspěvků omezoval.154 

Podobnost bylo možné nalézt také v tematické skladbě facebookových profilů médií. 

Zaměřena byla především na politiku, společnost a krimi, a to i v případech, kdy webová 

produkce médií, z níž facebookový obsah vychází, měla jiné tematické rozložení. Facebooková 

produkce byla vyvážená také v případě referování o domácích a zahraničních událostech – až 

na výjimku serveru Novinky.cz u všech médií mírně převyšovala domácí agenda. 

Snahu o udržení poměru domácích a zahraničních zpráv bylo možné pozorovat i při komparaci 

s webovým obsahem médií. Například Deník.cz na webu produkoval jen 20 procent textů 

ze zahraničí, na svém Facebooku ale zveřejnil o 24 procent zahraničních příspěvků více.  

V produkci sledovaných médií ale bylo možné pozorovat i značné rozdíly. Jedním 

z nejzásadnějších byl počet sdílených příspěvků, který byl různý i u médií s obdobně velkou 

webovou produkcí. Na facebookových profilech médií tak bylo možné nalézt různý počet 

příspěvků na škále od sedmdesáti šesti do dvě stě třiceti. Média se lišila také rozložením 

produkce do dní v týdnu. U některých činily rozdíl mezi dny s nejnižší a nejvyšší produkcí 

pouhé čtyři příspěvky, u média s nejméně vyváženou produkcí pak dvacet šest příspěvků. 

Různý postoj média zaujímala také ke sdílení starších obsahů, tedy těch, které byly 

na webu publikovány ve dnech předcházejících dni zveřejnění na Facebooku. Ve vyšší míře 

sdílení starších příspěvků využívala jen média Aktuálně.cz, ČT24.cz a iHned.cz, zbylá média 

pak jen v jednotkách případů či vůbec.  

 

 

  

                                                 
154 HUŠKOVÁ, Lucie. Facebook sníží dosah příspěvkům podněcujícím zájem. 
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Závěr 

Éra sdílení podpořená vznikem a oblibou sociálních sítí způsobila komunikační proměnu, která 

se dotkla také žurnalistiky. Konzumenti již nutně nemusí kvůli aktuálnímu zpravodajství 

do trafiky, pouštět televizi v přesně stanovený čas či zadávat do vyhledávače názvy 

jednotlivých médií. Sociální sítě spolu s technologiemi, na kterých jsou dostupné, umožnily 

svým uživatelům nalézt pohromadě informace o přátelích a komunitách, ale také o domácím 

a světovém dění v rámci jediné stránky či aplikace, jejíž význam a doručovací schopnost 

si uvědomují i žurnalistická média. 

Ta na sociálních sítích nabízí svůj obsah zpravidla zdarma všem, kteří se přihlásí k jejich 

sledování, přičemž se na základě zkrácené formy snaží upoutat pozornost uživatelů natolik, 

aby chtěli pokračovat ve čtení, sledování, či prohlížení. Cílem této práce bylo z hlediska 

předchozích výzkumů i vlastní analýzy popsat, jaké obsahy média sdílí na sociální síti 

Facebook, jak pracují s načasováním příspěvků a jak se facebooková produkce liší od produkce 

webové, z níž zpravidla vychází.  

Teoretická část představila internetová média z pozice proměny novinářské práce 

a obsahů, finančního zázemí online médií a proměny preferencí a chování publika. 

České prostředí internetu a online médií, kterému se věnuje výzkumná část práce, bylo 

přiblíženo z hlediska historického vývoje a významných milníků, jako byly první webové verze 

českých periodik či první samostatný internetový deník bez přímé vazby na tradiční médium. 

Důležitou částí bylo také představení sociálních sítí, resp. Facebooku a jeho hlavní 

součásti News Feedu, jehož principy a proměny mají zásadní vliv na žurnalistické subjekty 

distribuující skrze něj své obsahy. Kapitoly věnované sociální síti připomínají, že jejím 

primárním cílem, ač se to zejména v době skandálů se zneužitím informací nemusí zdát, není 

distribuce mediálních výstupů ani profesionální komunikace se zákazníky, ale kontakt mezi 

jednotlivými uživateli. Jedná se tak o prostředí, kde se nabízené žurnalistické obsahy snaží 

zaujmout nejen v porovnání se svou oborovou konkurencí, ale i v množství osobních, 

komunitních, zábavních, či reklamních příspěvků. Stejně tak ale tato část vysvětluje, jak se 

v průběhu let chování uživatelů Facebooku měnilo stejně jako jeho preference, o nichž některé 

zmíněné výzkumy naznačují, že se obrací více směrem ke zpravodajskému využití. 

Výzkum, který je ústřední částí této práce, si kladl za cíl popsat v rámci možností 

kvantitativní obsahové analýzy chování českých internetových deníků na Facebooku. 

Jak detailně představily jednotlivé analytické kapitoly, desítka sledovaných médií vykazovala 
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řadu společných znaků a trendů. Z porovnání s webovou produkcí médií vyplynulo, 

že v případě výběru témat a domácí či zahraniční agendy je facebooková produkce napříč médii 

výrazně plošší, než je poměr zastoupení témat v primárním webovém obsahu. Společné 

pro média bylo také časové rozvržení facebookové produkce, která ve výsledném součtu svými 

maximy v konkrétní časy odpovídala mezinárodně nastoleným trendům. Až na web ČT24.cz, 

který vychází z televizních obsahů, média také příliš nepracovala s dostupnými formáty 

příspěvků a snažila se hlavně přivést své čtenáře na domovské weby, na nichž kromě plného 

obsahu distribuovaných sdělení většinou uživatelům zobrazovala i inzerční obsahy. Tyto a další 

trendy bylo navíc možné vysledovat i přes značné rozdíly, které se mezi facebookovou produkcí 

médií vyskytovaly i v základních rovinách, jako byl třeba počet příspěvků a jeho poměr k denní 

produkci domovských webů. 
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Summary 

This thesis focused on the online news media use of the social network Facebook. 

Facebook and the social networks generally changed the communication possibilities for its 

usual users and also for companies and media. The initial chapters were describing some 

general specifics of the online media, e.g. its possibilities of using different formats, demands 

on the online journalists, the history of Czech internet journals, or their funding. The theoretical 

part of the thesis also focuses on explaining what the social networks are and how the Facebook 

– which is the main subject here – and its core function News Feed has evolved. Then, the thesis 

is offering findings about the journalistic use of social networks and the way the users may 

reach the news via social media, which were studied in previous academic researches and 

publications. 

The research which is the main part of the thesis has focused on the content shared by 

the official Facebook accounts of ten internet journals based in the Czech Republic. Eight of 

them – Aktuálně.cz, Deník.cz, Echo24.cz, iDnes.cz, iHned.cz, Lidovky.cz, Novinky.cz, and 

Seznam Zprávy – are the most visited commercial news websites of the Czech internet. The 

remaining two – ČT24.cz and iRozhlas.cz – are then the online versions of the Czech public 

service television and radio. 

The analytic part of the thesis has shown that the way the observed media used Facebook 

shows some similarities and that they all keep up with some trends. The comparison has shown 

that the media posted similar ratio of domestic and foreign news on Facebook even though the 

ratio of domestic and foreign news was sometimes very different in their web production. One 

of the common signs of their Facebook activity was the time layout of posting news on the 

social network. Its maxims during forenoon, early afternoon, and about 6 p.m. were also 

corresponding to the international trends. Except for ČT24.cz whose content is based on 

television broadcasting, all the remaining media did not use different formats very often. Most 

of the posts were in the form of a link which is effective in leading the users to their websites 

where they provide them with the full content and in most cases also with the ads. Moreover, 

these trends and many others could be observed despite the fact that the analysed media’s 

Facebook activity has differed in some basic attributes, as the number of posts per day, or the 

ratio of published articles on the website and Facebook posts. 
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Internet zásadně změnil podobu mediální krajiny, kromě samostatných online médií na něm svůj obsah 

šíří i zavedená tištěná, rozhlasová či televizní média. Ve spojení s oblíbeností chytrých telefonů či dalších 

přenosných zařízení totiž umožnil dostat jakékoli obsahy ke čtenářům přímo a téměř kamkoli. Rostoucí 

význam mají v tomto způsobu šíření žurnalistických obsahů sociální sítě, které čtenářům umožňují 

sledovat všechna jimi zvolená média spolu s dalšími obsahy např. zábavního či osobního charakteru 

v prostředí jediného webu či aplikace. Kromě algoritmů určujících, co se uživatelům na „zdi“ objeví, hrají 

důležitou roli v zaujetí diváka i samotné formy a obsahy příspěvků. Správci účtů jednotlivých médií 

na sociálních sítích se tak stávají nejen propagátory jednotlivých článků a zpráv, ale také jakýmisi 

druhotnými gatekeepery, kteří určují, co z množství textů online deníku bude na sociálních sítích 

zveřejněno, jak a kdy. 

Vzhledem k existenci výzkumů1, které oslovují samotné novináře či správce účtů médií na sociálních 

sítích a rozebírají problematiku vzniku či etiky těchto příspěvků, se tato práce zaměří na obsahovou 

analýzu toho, jaké texty či témata zpracovaná na domovských stránkách deníků pronikají do nabídky 

prezentované na sociální síti Facebook, a ke kterým se uživatelé sociálních sítí přímo nedostanou. Důraz 

bude kladen také na to, v jakých časech či s jakým zpožděním se jednotlivé texty na facebookové profily 

médií dostanou a jaká je jejich formální podoba. 

Kromě provázanosti facebookových „zdí“ vybraných médií s domovskými stránkami se tato práce zaměří 

také na celkový obsah vybraných profilů na sociální síti Facebook a podobu těchto sdělení. 

                                                 
1 Např. HÁJKOVÁ, Anna. Přístup k sociálním sítím Facebook a Twitter ve vybraných českých zpravodajských 
redakcích [online]. 2016 [cit. 2016-11-17]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/169421. Vedoucí 
práce Roman Hájek. 
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1800 znaků):  

 

Tato práce si klade za cíl komplexně popsat výstupy vybraných českých zpravodajských médií na sociální 

síti Facebook se zaměřením na jejich provázanost s domovskými stránkami těchto médií. Hlavním 

výstupem analýzy bude odpověď na hlavní výzkumnou otázku:  

Jakým způsobem se zpravodajská média prezentují na sociálních sítích? 

K dosažení odpovědi na tuto zastřešující otázku pak poslouží soubor podotázek, které se dotazují 

na konkrétní znaky sledovaných obsahů. Práce bude sledovat, jaký formát samotné příspěvky měly a jak 

média na sociální síti pracují s textovým doprovodem. Důležitou součástí bude také analýza toho, které 

články z domovského webu byly na facebookových stránkách médií prezentovány, zda existuje určitá 

preference témat a jak správci facebookových účtů pracují s načasováním jednotlivých příspěvků. 

Obsahy propagované na sociální síti Facebook pak budou porovnány s denní produkcí daného média, což 

by nám mělo pomoci v dalším pochopení logiky fungování zpravodajských médií na sociální síti.  

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu): 

 

1) Úvod 

     - Seznámení s problematikou 

2) Teoretická část 

     - Zpravodajství online a jeho proměny 

     - Sociální sítě s důrazem na Facebook 

     - Zásady a cíle (žurnalistické) komunikace na sociálních sítích 

3) Metodologická část 

     - Kvantitativní obsahová analýza 

     - Představení zkoumaného vzorku 

     - Určení výzkumných cílů 

4) Praktická část 

     - Analýza facebookových profilů sledovaných online deníků 

     - Analýza obsahů sledovaných online deníků 

5) Závěr 

     - Představení výsledků analýzy 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

 

V této práci se zaměřím na seriózní česká zpravodajská online média celorepublikového rozsahu, která 

kromě vlastních webových stránek aktivně užívají k propagaci jednotlivých žurnalistických výstupů 

sociální síť Facebook. Mezi ně se řadí Novinky.cz, iDnes.cz, Aktuálně.cz, Deník.cz, Lidovky.cz, 

iHned.cz, Echo24.cz, zpravodajství Seznam.cz a webová verze veřejnoprávní zpravodajské stanice ČT24. 

Online verze dalších audiovizuálních médií nebyly do výběru zahrnuty kvůli dílčí roli, kterou 

zpravodajské či publicistické pořady v jejich vysílání zastávají. Do výzkumného vzorku budou zahrnuty 

všechny příspěvky těchto médií na sociální síti Facebook. Kromě nich pak budou zkoumány také samotné 

webové stránky vybraných online médií, aby bylo možné určit, zda a jakým způsobem probíhá 

gatekeeping zveřejněných obsahů na Facebooku. 

Vzhledem k obtížnému přístupu do historie příspěvků na facebookových profilech jednotlivých médií 

není zkoumané období stanoveno zpětně ale na trojici budoucích týdnů, ve kterých bude pokrývána 

kompletní nabídka sledovaných médií a jejich facebookových účtů. 

 



Metody (techniky) zpracování materiálu: 

 

Tato práce si vzhledem k širokému záběru zkoumaných materiálů neklade za úkol odhalit autorské 

intence správců facebookových profilů sledovaných médií, nýbrž vysledovat a popsat znaky a možné 

pravidelnosti ve skladbě jejich facebookové komunikace. K tomu byla jako nejvhodnější zvolena metoda 

kvantitativní obsahové analýzy, která umožňuje zkoumání s ohledem na několik vybraných znaků. 

Na základě předběžného seznámení s tématem budou stanoveny kategorie, pomocí nichž bude možné 

systematicky rozřadit znaky zkoumaných obsahů a zanést je do kódovací knihy. Díky ní bude možné 

stanovovat statistická data vyplývající z jednotlivých kategorií a vzájemně je mezi sebou kombinovat 

pro dosažení konkrétnější představy o systému fungování facebookové komunikace zkoumaných médií. 

Sledované kategorie budou stanoveny v souladu se záměrem daných výzkumných otázek. 
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nejvhodnější cílové skupiny, či tvorbou atraktivních obsahů pro sociální sítě Facebook a Twitter. 

 

2) ČUŘÍK, Jaroslav et al. Nové trendy v médiích. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-

802-1058-392.  
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University Press, 2013. ISBN 978-0-19-997077-3.  

Tato publikace popisuje prudký nárůst používání sociálních sítí v posledních deseti letech a zabývá se 
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požadavky, ať už jde o kreativitu novináře či o schopnost pracovat s moderními technologiemi a figurovat 

na sociálních sítích. 
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