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Abstrakt 

Diplomová práce Proměna etiky médií s nástupem občanského žurnalismu se 

zabývá fenoménem občanského žurnalismu, který díky rozvoji informačních  

a komunikačních technologií zaznamenal strmý nárůst a tím, jak proměnil etické 

standardy tradičních médií při referování o teroristických útocích. Práce je v teoretické 

části rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola vymezuje pojem etika se zaměřením na 

etické principy v žurnalistice. Kapitola druhá definuje pojem média, klade důraz na 

masmédia a nová média a jejich zasazení do současného mediálního prostředí.  Třetí 

kapitola je věnována pojmům občanská žurnalistika a participativní žurnalistika. 

Objasňuje jejich definici, vysvětluje rozdíly mezi nimi, nastiňuje jejich výhody  

a nevýhody a porovnává je s tradičními médii. Poslední kapitola praktické části se 

zabývá pojmem terorismus. Definuje jej, zabývá se jeho dělením a vývojovými etapami 

a nastiňuje jeho cíle. Praktická část pomocí případové studie zkoumá, jak se ve vztahu 

k občanskému žurnalismu chovají tradiční média při referování o teroristických útocích 

a jak při přebírání materiálů od amatérských novinářů dodržují či naopak porušují etické 

standardy. Příklady teroristických útoků jsou vybrány tak, aby poskytly co nejucelenější 

přehled o této problematice. Jako první případ byly zvoleny útoky 11. září 2001, které 

poprvé odhalily možnou sílu internetu. Následuje jeden z prvních případů občanského 

žurnalismu při útocích v Londýně v roce 2005. V dalších událostech se promítne vznik 

sociálních aplikací jako je Twitter či Periscope a praktickou část zakončí útok na 

Westminsterském mostě v Londýně z roku 2017, který ukázal stinnou stránku trendu 

přebírání materiálů od amatérů tradičními médii. 

Klíčová slova 

Etika, novinářská etika, občanský žurnalismus, participativní žurnalismus, občané 

svědky, amaterizace médií, media, nová media, terorismus  



   

Abstract 

Master’s thesis transformation of media ethics with the rise of citizen journalism 

presents the phenomenon of citizen journalism (which thanks to the development of 

information and communication technologies has marked a steep increase) and how it 

changed the ethics of traditional media while reporting about terrorist attacks. The 

theoretical part is divided into four chapters. The first chapter defines the concept of 

ethics with a focus on ethical principles in journalism. The second chapter defines the 

concept of media, puts emphasis on mass media and new media and their placement 

into the current media environment. The third chapter deals with the concept of citizen 

journalism and participatory journalism. It clarifies their definition, explains the 

differences between them, outlines their advantages and disadvantages and compares 

them with traditional media. The last chapter of the practical part deals with the term 

terrorism. This chapter defines terrorism, deals with its division and development stages 

and outlines its goals. The practical part examines, through a case study how traditional 

media behaves in relation to citizen journalism when referring to terrorist attacks and 

how they adhere or violate ethical standards when taking materials from amateur 

journalists. The examples of terrorist attacks are selected to provide the fullest possible 

insight into this issue. The first mentioned event is 9/11, an event that revealed the 

potential power of the internet for the very first time. It is followed by one of the first 

cases of citizen journalism during the London bombing attacks in 2005. The following 

events reflect the launch of social applications such as Twitter or Periscope. The 

practical part ends with the 2017 Westminster Bridge attack in London, which showed a 

dark side of the trend of traditional media taking over amateur’s material. 
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Ethics, journalism ethics, citizen journalism, citizen photojournalism, participative 
journalism, citizen witnessing, mass amateurization, media, new media, terrorism 

 

Rozsah práce: 164 096 znaků 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 V Praze dne 1.5.2018                                       Lucie Hrdličková 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala především vedoucímu práce PhDr. 

Václavu Moravcovi, Ph.D., Ph.D. za čas, který mi věnoval při konzultacích, za jeho 

cenné rady, pochopení, podporu i vzpruhu. Poděkování patří i mamince, bratrovi a 

prarodičům za jejich laskavou péči, nehynoucí lásku i motivační výhružky vyděděním, 

když práci nedopíšu. Díky patří také příteli, protože tu pro mě byl po celé mé studium a 

stále je. 



   

 



   

 



   

 



   



   

Obsah 

 

ÚVOD ........................................................................................................................................... 1 

CÍLE A METODOLOGIE ......................................................................................................... 2 

1 VYMEZENÍ POJMŮ ETIKA, ETIKA MÉDIÍ, PROFESNÍ ETIKA A ETICKÉ 
PRINCIPY V ŽURNALISTICE ................................................................................................ 4 

1.1 ETIKA, MORÁLKA ...................................................................................................................... 4 

1.2 PROFESNÍ ETIKA ........................................................................................................................ 6 

1.3 ETIKA MÉDIÍ A PROFESIONALITA .............................................................................................. 8 

1.3.1 Tiskové rady, profesní novinářské etické kodexy ..................................................... 9 

1.3.2 Proměna etiky médií ............................................................................................... 14 

2 MÉDIA, MASOVÁ MÉDIA A NOVÁ MÉDIA ............................................................... 15 

2.1 DEFINICE POJMU „MÉDIUM“ ................................................................................................... 15 

2.1.1 Masová média ......................................................................................................... 17 

2.1.2 Nová média ............................................................................................................. 19 

3 VYMEZENÍ POJMŮ OBČANSKÁ ŽURNALISTIKA A PARTICIPATIVNÍ 
ŽURNALISTIKA ...................................................................................................................... 22 

3.1 AMATÉŘI V ROLI NOVINÁŘŮ ................................................................................................... 22 

3.1.1 Občanský žurnalismus ............................................................................................ 23 

3.1.2 Participativní žurnalismus ..................................................................................... 24 

3.1.3 Občanský versus participativní žurnalismus .......................................................... 25 

3.1.4 Výhody a nevýhody občanského a participativního žurnalismu ............................. 26 

3.2 TRADIČNÍ ŽURNALISMUS VS. OBČANSKÝ A PARTICIPATIVNÍ ŽURNALISMUS ......................... 28 

3.3 MÉDIA PODPORUJÍCÍ AMATÉRSKOU ŽURNALISTIKU .............................................................. 29 

4 TERORISMUS JAKO DALŠÍ FENOMÉN DNEŠNÍ DOBY ........................................ 31 

4.1 DEFINICE TERORISMU A TERORISTICKÉ SKUPINY ................................................................... 31 

4.2 DĚLENÍ TERORISMU ................................................................................................................ 32 

4.3 CÍLE TERORISMU ..................................................................................................................... 33 



   

4.4 VÝVOJOVÉ ETAPY TERORISMU ............................................................................................... 34 

4.5 HROZBA TERORISMU .............................................................................................................. 35 

5 OBČANŠTÍ ŽURNALISTÉ V ÉŘE GLOBÁLNÍHO TERORISMU ........................... 36 

5.1 ÚTOKY 11. ZÁŘÍ ...................................................................................................................... 38 

5.1.1 11. září jako výzva „stát se médii“ ......................................................................... 38 

5.1.2 Náhodně pořízené video nárazu prvního letadla ................................................... 39 

5.2 BOMBOVÉ ÚTOKY V LONDÝNĚ ............................................................................................... 41 

5.2.1 Náhodní novináři jako hlavní zdroj informací ....................................................... 41 

5.2.2 Ikonická fotografie Adama Staceyho ...................................................................... 42 

5.2.3 Občanský žurnalismus a pokrytí události BBC ...................................................... 43 

5.3 TERORISTICKÉ ÚTOKY V BOMBAJI ......................................................................................... 45 

5.3.1 V hlavní roli Twitter ............................................................................................... 46 

5.3.2 Nedostatečné ověřování tweetů médii .................................................................... 47 

5.3.3 Další příklady užití internetu v době útoků ............................................................ 48 

5.3.4 Kritika BBC a dalších médií ................................................................................... 49 

5.4 ÚTOK NA REDAKCI CHARLIE HEBDO ...................................................................................... 51 

5.4.1 Kritika autora ......................................................................................................... 52 

5.4.2 Další dopad události na sociálních sítích .............................................................. 52 

5.5 ÚTOKY V KENI ........................................................................................................................ 54 

5.5.1 Síla a moc sociálních sítí ........................................................................................ 54 

5.6 ÚTOKY V PAŘÍŽI ..................................................................................................................... 56 

5.6.1 V hlavní roli Periscope ........................................................................................... 58 

5.6.2 Kritika živého vysílání ............................................................................................ 59 

5.6.3 Proměna referování o teroristických útocích od 11. září ....................................... 59 

5.7 ÚTOK NA WESTMINSTERSKÉM MOSTĚ V LONDÝNĚ ............................................................... 60 

5.7.1 Občané v roli etické komise .................................................................................... 60 

5.7.2 Kritika občanských žurnalistů samotnými občany ................................................. 62 

6 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ........................................................................................ 64 



   

6.1 NAHRADÍ TRADIČNÍ MÉDIA OBČANŠTÍ ŽURNALISTÉ? ............................................................. 66 

6.2 OBČANSKÝ ŽURNALISMUS JAKO NOVÝ NÁSTROJ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ TERORISMU? ............... 68 

ZÁVĚR ....................................................................................................................................... 70 

SUMMARY ................................................................................................................................ 75 

POUŽITÁ LITERATURA ....................................................................................................... 79 

SEZNAM POUŽITÝCH OBRAZOVÝCH MATERIÁLŮ ................................................... 87 

SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK A GRAFŮ: .................................................................. 87 

SEZNAM PŘÍLOH: .................................................................................................................. 88 

PŘÍLOHY .................................................................................................................................. 90 



 1 

Úvod 

V souvislosti s rozvojem informačních (od rozvoje internetu po sociální sítě)  

a komunikačních technologií (chytré telefony) se do rukou občanů dostala nebývalá možnost 

se na vzniku zpravodajství podílet, nejenom jej konzumovat. Tento jev proměnil tradiční 

model žurnalistiky založené na pasivním publiku a přinesl pojem občanská žurnalistika, 

který se během posledních let napevno ukotvil v novinářském slovníku a sám přispívá ke 

změnám, které se v mediálním světě odehrávají. 

Fenomén amatérských reportérů, který zpravidla vzniká při očitém svědectví 

události, je kvitován zejména díky možnosti podat zprávu z místa dřív, než se na místo 

dostanou profesionální novináři. Výpovědi a záběry amatérských reportérů jsou autentičtější 

a mohou nabízet pohled přímo z místa události, kam se novináři často dostat nemohou. 

Přináší s sebou ale také otázky ohledně novinářské etiky a potřebu ji zkoumat z nových úhlů. 

Tím se autorka zabývala ve své bakalářské práci s názvem Etické aspekty občanského 

fotožurnalismu se zaměřením na fotografické a audiovizuální záznamy od konce dvacátého 

století po současnost, když na příkladech těch nejzásadnějších událostí občanského 

žurnalismu poukazovala na etické problémy, které se s jevem občanského žurnalismu pojí 

zejména proto, že amatéři nejsou vázáni etickým kodexem tak, jako profesionálové. 

Předkládaná diplomová práce se zabývá způsobem, jakým se občanští žurnalisté 

zasazují o etickou proměnu etablovaných mediálních organizací. Kromě této otázky bude 

práce hledat odpovědi na to, jak seriózní média nakládají s eticky spornými materiály 

občanských žurnalistů, přistupují-li občanští žurnalisté k úkonu referování o událostech 

správně či jakou roli hrají občanští žurnalisté při naplňování záměru teroristických 

organizací získat publicitu a vyvolat strach. 

 Práce je rozdělena do šesti kapitol. V té první se autorka věnuje etice, jako jednomu 

z nejzásadnějších aspektů profese novináře. Bez etických principů ztratí novinářská profese 

svou kredibilitu a tím pádem i smysl, proto se tato kapitola zaměřuje na profesionalitu, 

mediální etiku i její proměnu a mimo jiné se bude zaobírat otázkou, zdali se dá žurnalistika 

označit jako profese.  

V druhé kapitole se autorka zabývá pojmem média, která se vlivem prudkého rozvoje 

technologií neustále mění, prolínají, či jsou zpochybňována. V této kapitole definuje pojmy 

masová média a nová média a vysvětlí, proč je jejich definice v dnešní době složitá.  
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Třetí kapitola se dostává k vymezení pojmu občanská žurnalistika. Popisuje vznik 

tohoto fenoménu, dává jej do kontrastu k participativní žurnalistice. Vysvětluje, jaké jsou 

mezi nimi rozdíly i jaké jsou výhody a nevýhody tohoto jevu. V závěru této kapitoly se 

čtenář dozví, jak konkrétně tradiční média na občanský žurnalismus reagují. 

Následující kapitola se věnuje především globálnímu terorismu jako dalšímu 

z fenoménů dnešní doby, pro který může být občanský žurnalismus výhodným jevem. Vhlíží 

do historie, nabízí základní členění terorismu a nastiňuje hlavní cíle, které teroristické 

organizace svými hrůznými činy naplňují. 

 Následuje kapitola pátá, která se přímo zabývá občanským žurnalismem v éře 

globálního terorismu. Na sedmi příkladech teroristických útoků ukazuje, jak se o referování 

o události zasadili občanští reportéři a jaká byla reakce médií. Události byly vybrány tak, aby 

co nejlépe reprezentovaly postupy profesionálních novinářů při nakládání s materiály od 

občanských žurnalistů, ale aby také představily nové postupy samotných občanských 

novinářů, jejichž způsob práce se vyvíjel spolu s technologií, zejména s vývojem sociálních 

sítí a nových aplikací, které jim umožňovaly lepší a rychlejší komunikaci, nahrávání 

fotografií i videí. 

Cíle a metodologie 

 Hlavním cílem práce je představit fenomén občanského žurnalismu, jeho promítnutí 

do tradičních médií, na konkrétních případech ukázat, jak tato média nakládají s materiály 

občanských žurnalistů při referování o teroristických útocích, a dále zhodnotit, zda jsou při 

tom dodržovány novinářské etické standardy, případně jak sami novináři ohýbají etické 

kodexy, se kterými by na rozdíl od amatérských reportérů měli být seznámeni a řídit se jimi.  

K tomu pomáhá vysvětlení pojmů spojených s etikou, médii, občanským 

žurnalismem a terorismem, které autorka zhodnotila jako nezbytně nutné pro pochopení celé 

problematiky a následné převedení do praxe v praktické části. Ta má podobu případové 

studie, obecně definované jako „intenzivní studium jednoho případu, ať už situace, člověka, 

nebo problému. Případová studie je kvalitativní metoda, která zkoumá současné fenomény 

do jejich hloubky v jejich skutečném kontextu a splňuje tak základní cíle kvalitativního 

výzkumu.“ (Yin, 2009, s. 18) 
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 Pro dosažení hlavního cíle práce bylo nezbytné získat přehled o teroristických 

událostech, kde se promítla linka občanského žurnalismu. K tomu sloužily především 

zahraniční studie, zahraniční literatura a internetové zdroje, ze kterých autorka čerpala videa 

a fotografie.  

Práce by měla pomocí syntézy dosavadních poznatků o občanském žurnalismu spolu 

s konkrétními případy přinést ucelený přehled o občanském žurnalismu, nastínit, jak tento 

nový jev ovlivňuje tradiční žurnalismus a novinářské etické standardy při referování  

o teroristických útocích, a zamyslet se nad možným přínosem pro teroristické organizace, 

jejichž činy jsou motivovány medializací a publicitou. 
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1  Vymezení pojmů etika, etika médií, profesní etika a etické principy 
v žurnalistice 

První část diplomové práce se zabývá etikou, jako jedním z nejzásadnějších aspektů 

profese novináře. Etické principy by v sobě měl mít zakořeněné každý novinář, ať už se 

jedná o profesionála či občanského žurnalistu. Nedodržování etických standardů by mohlo 

mít za následek postupnou ztrátu novinářské kredibility, čímž by celá novinářská profese 

ztratila smysl. 

1.1 Etika, morálka 

„Není oblasti života, do níž mravní rozhodování nějak nezasahuje, a stejně neexistuje 

oblast života, ve které by se etika nedala uplatnit.“ uvádí Mel Thompson ve svém Přehledu 

etiky. (2004, s. 167) 

Termín etika sahá do starého Řecka. Pochází z řeckého éthos, které označuje mrav. 

Stejný význam má latinský termín mos, od kterého je odvozeno slovo morálka. Etika se jako 

součást filozofie pokouší zdůvodnit, reflektovat, zakládat, popř. poskytnout pravidla  

a normy lidského chování a jednání. Reflektuje morálku a je vnímána jako teorie způsobu 

lidského života, chování a jednání. Etika se stala předmětem teoretického zájmu v antickém 

Řecku zhruba ve 2. polovině 5. století př. n. l. (Brázda, 1988, Bílý 2005) 

Profesor mediální etiky Patrick Lee Plaisance (2014) tvrdí, že moderní filozofové 

pokračují v šlépějích svých řeckých předchůdců a snaží se pochopit, co je správné, co špatné, 

jak by se pojmy „správnost“ a „dobro“ daly definovat a jestli jsou tyto koncepty produkty 

intuice, nebo pochází zevnitř jako akty. Plaisance dále upozorňuje na nejčastější chybu,  

a sice zaměňování morálky a etiky. Na etiku můžeme nahlédnout jako na záležitost vědění. 

V tom případě je morálka záležitostí konání a zabývá se lidskými normami a příkazy. Etika 

je spíše kritickou reflexí morálky, přemýšlí o tom, co je to svědomí nebo svoboda. (Vácha, 

Königová, Mauer, 2012)  

Podle právníka Jiřího Bílého (2005) jsou z etymologického hlediska pojmy etika  

a morálka synonymy. Z pohledu etiky jako vědní disciplíny ovšem musíme rozlišovat, že 

etika řeší především problém mravního dobra. Je tedy vědou o mravnosti a je teorií, nikoli 

praxí. Praxí je právě morálka coby systém mravních pravidel, kterými se chceme řídit 

v životě. Morálka obsahuje vše, o čem člověk přemýšlí a co dělá vzhledem k činění dobra. 
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Může nabývat mnoha podob, od morálky individuální přes národní až po náboženskou. 

Naopak etika, jako věda vedená obecnou logikou, by měla být jen jedna. 

Naopak profesorka filozofické fakulty v Bratislavě Anna Remišová (2010) tvrdí, že 

jedna jediná etika neexistuje. Etiku chápe jako filozofickou disciplínu, jejímž předmětem 

zkoumání je morálka jako společenský jev. Jde o filozofii praktickou, která pomáhá člověku 

poznat, jak se má v reálném životě chovat, a existuje mnoho etických teorií, jejichž 

společným jmenovatelem je objektivní a interaktivní zkoumání. Filozof Radim Brázda 

(1998, s. 129) formuluje klíčové otázky, které si etika klade: „Co nás v našem životě nutí 

používat jazyk morálky? Co je dobro? Co je zlo? Jaký je smysl mého konání?“ 

Rakouský filozof Arno Anzenbacher (2001) říká, že v běžné řeči existuje mnoho 

slov, kterých užíváme k vyjádření mravních skutečností. V běžném diskursu fungují jako 

mravní slova. Příkladem mohou být antonyma slov jako dobré – špatné či lidské – nelidské. 

Skutečnost, že mravním slovům obvykle snadno rozumíme a bez problémů jich užíváme, 

podle Anzenbachera ukazuje, že v naší běžné komunikaci uplatňujeme předporozumění 

mravní skutečnosti a že ho také předpokládáme u druhých lidí. Důležitým prvkem tohoto 

předporozumění je připisování mravních hodnot svému vlastnímu jednání, stejně jako 

jednání druhých lidí. Dále je to předpoklad, že každý rozezná základní rozdíl mezi dobrem  

a zlem, jedná dobrovolně a jeho jednání je chápáno jako výsledek svobodného rozhodnutí, za 

který nese zodpovědnost. Také se předpokládá, že jednající může rozumně odpovědět na 

otázku, proč jednal takto a ne jinak.  

Bílý (2005) staví dobro a zlo do nejvyšší a nejobecnější kategorie etiky. Jimi lze 

vyjádřit morální hodnocení sociálních jevů i jednajících jednotlivců ve všech dobách a ve 

všech situacích. Dobro je podle něj v nejobecnějším slova smyslu to, co člověk hodnotí na 

jiném člověku jako užitečné a prospěšné. Dobro je shoda myšlení a jednání se svědomím  

a s přirozeným řádem. Zlo naopak spočívá v lidské svobodě. Pokud člověk, co si uvědomuje 

své povinnosti, ví o mravním zákoně ve svém nitru, a přesto proti nim vědomě jedná, jedná 

zle. 

Zlem a dobrem v etice se zabývá i Plaisance (2014). Podle něj v běžném jazyce 

slovní spojení „být neetický“ znamená být špatný. Etika je chápána jako proces hledání toho 

nejlepšího nebo toho nejsprávnějšího řešení mezi řadou méně uspokojujících možností. Etika 

odkazuje ke kvalitě našich hodnotových úsudků, které činíme při velkých i malých 

záležitostech. Plaisance tvrdí, že je přirozené předpokládat, že ten, kdo zvolil „špatné“ 
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řešení, se zachoval špatně. Je však třeba mít stále na paměti, že zaměření etiky zůstává na 

procesu úvahy, spíše než na finálním rozhodnutí. Fakt, že často nazýváme špatné nebo 

nevhodné počiny „neetickými“, může zastínit pravou podstatu etiky – tedy to, jak se 

vypořádáváme s obtížnými situacemi, které autor nazývá „šedými zónami.“ Téměř každý 

den je v médiích řada skandálů a diskutovatelných počinů prezentována jako neetická. Ale 

mnoho z nich, přestože zahrnují důležité otázky hodnot a principů, nejsou opravdovými 

etickými problémy, protože jsou relativně jednoznačné – je to například situace, kdy se 

politik dopustil podvodu nebo byl přistižen při lži. V těchto případech onu „šedou zónu“ 

nenalezneme. Podvádění a lži nejsou otázkou etiky. Jestliže se považujeme za morální 

bytosti, nezpochybňujeme, že podvádět a lhát je špatné.  

1.2 Profesní etika 

Pedagogický slovník definuje profesní etiku jako „soubor etických požadavků, které 

je nutno respektovat při výkonu určité profese. Ve vyspělých zemích bývají tyto požadavky 

shrnuty do etického kodexu dané profese.“ (Průcha, 1998)  

Mel Thompson (2004) rozlišuje čtyři základní přístupy etiky. Deskriptivní etika se 

zabývá fakty o lidském mravním chování, normativní etika argumenty týkající se hodnot  

a principů, metaetika zkoumáním povahy etických výroků. Aplikovaná etika jako jediný ze 

čtyř přístupů etiky vystupuje z teoretického hloubání do praxe. Její součástí je etika profesní, 

jelikož jejím úkolem je vypořádat se s úskalími dané profese a s tím, co by mohlo být uvnitř  

i vně profese považováno za špatné a zavrženíhodné. (Moravec, 2015) V žurnalistice se 

uplatňuje právě aplikovaná etika, coby nejdůležitější a nejnaléhavější oblast. Zabývá se 

konkrétními problémy, jež vybízejí k vyjadřování a zkoumání mravních rozhodnutí a hodnot. 

K nejvýznamnějším oblastem aplikované etiky patří například lékařská či právní etika. 

(Thompson, 2004) 

Podle Remišové (2010) v sobě profesní etika zahrnuje nejen historické zkušenosti 

z působení dané profese ve společnosti, ale také požadavky společnosti na tuto profesi. 

Společnost poskytuje profesi podmínky na její rozvoj, společenský status a především 

autonomii, bez které by nemohla daná profese existovat. Nároky společnosti na dodržování 

etických závazků ze strany profese jsou tak legitimní. 

Autorka dělí působení profesní etiky na dvě úrovně: institucionální a osobní. Na 

institucionální úrovni nabývá podobu skupinových etických principů, norem a požadavků, 
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které regulují dané profesní aktivity. Nositelem profesní etiky na institucionální úrovni je 

kolektivní subjekt, to znamená profesní obec. Profesní etiku dané profese není třeba 

studovat, abychom věděli, co ji charakterizuje. 

Na individuální úrovni se profesní etika projevuje v chování každého jednotlivce, 

který vykonává profesní činnost či danou profesi reprezentuje. Pokud se jednotlivec dopustí 

porušování profesních etických požadavků, jeho činy vrhají špatné světlo na celou profesi. 

Následkem může být pokles či úplná ztráta důvěry veřejnosti. To může vyústit až v regulaci 

profesních aktivit ze strany státních orgánů. Taková regulace znamená omezení autonomie 

profese, což povede ke ztrátě jedné z největších hodnot – svobody při výkonu pracovní 

činnosti. Pokud by novinářská profese byla regulována státem, znamenalo by to, že může 

přijít o svobodu slova, hlavní symbol moderní demokratické společnosti. 

Sociolog Jan Keller (1994) chápe jako profesi jen ty pracovní aktivity, ve kterých 

dominuje intelektuální činnost, jejich vykonavatelé disponují velkou mírou autonomie  

a zároveň se toto povolání odlišuje od ostatních vysokou společenskou prestiží.  

Novinářská profese není závislá na speciálním žurnalistickém vzdělání. Právě proto 

vyvstává otázka, je-li novinařina skutečně profesí. Kontury novinářské profese jsou obtížně 

uchopitelné, z toho důvodu bývá žurnalistika označována v sociologickém pojetí za 

semiprofesi. Ve filozofickém pojetí ovšem povoláním je, jelikož má propracovanou 

aplikovanou etiku. (Moravec 2016)  

Mediální teoretici Philip Paterson a Lee C Wilkins (1994) v knize Media Ethics tvrdí, 

že každá tradiční profese si dělá nárok na některý z centrálních principů filozofie. Právo se 

staví v ideálním případě na stejnou úroveň se spravedlností, medicína se pojí s povinností 

poskytnout pomoc. Stejně tak žurnalistika má ušlechtilý ideál, a to oznamovat pravdu. 

Profesní etika novinářů je souhrn etických požadavků, pravidel a závazků, kterými se řídí 

všichni členové novinářské obce. Je založena na etických principech pravdivosti, čestnosti, 

respektování lidských práv a zodpovědnosti. Vztahuje se i na ty novináře, kteří nemají 

speciální vysokoškolské vzdělání. Etické požadavky jsou zakódované v samotném 

společenském poslání profese, do kterého patří přinášet pravdivé informace, být čestný, 

respektovat právo jiných na svobodu projevu, respektovat lidskou důstojnost, zodpovídat za 

svoje skutky a jejich důsledky, sloužit veřejnému zájmu. (Remišová, 2010) 
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Regulace etického chování každého člena profese se uskutečňuje etickou 

samoregulací. Profesní organizace, profesní etický kodex a orgán, který kontroluje 

dodržování etického kodexu (v žurnalistice to bývá tisková rada či tiskový ombudsman) jsou 

nejvýznamnější mechanizmy profesní etické samoregulace. Jedním z nejúčinnějších 

prostředků etické samoregulace je etický kodex profese. Není sporu, že novinářská obec jako 

celek má dostatečně jasně definovaná základní etická profesní pravidla a že různými 

mechanismy se snaží podporovat jejich respektování, proto Remišová (2010), stejně jako 

Moravec (2016) a také autorka této práce zastávají názor, že z filozofického hlediska 

novinařina status profese má. 

1.3 Etika médií a profesionalita 

Etika médií1 se zaobírá projektováním nových etických pravidel pro mediální sféru, 

v jednotlivých strukturách i komplexně. Hlavní úlohou etiky médií je teoreticko-praktické 

zdůvodnění přítomnosti všeobecně platných etických norem a principů ve sféře médií – tedy 

jak je aplikovaná etika teoretickým i praktickým východiskem pro mediální tvorbu 

založenou na hodnotách, jako je například veřejný zájem. „Etika médií je aplikovaná etika, 

která kriticky reflektuje morálku a etiku v oblasti médií ve všech jejích formách a na všech 

jejích úrovních. Je to normativní etika, která studuje mediální oblast na základě hodnot. 

Předmětem společenské disciplíny etika médií je zkoumání morálky a rozvoj etiky v celé 

mediální sféře,“ píše Remišová. (2010, s. 21) 

Coby interdisciplinární nauka ve svých zkoumáních integruje poznatky dalších 

vědních disciplín, jako například filozofie, žurnalistika, historie, sociologie, psychologie, 

kulturologie, právní vědy, ekonomie nebo politologie. Termínu etika médií je významově 

blízký termín novinářská etika. Pojem etika médií je však širší než pojem novinářská či 

žurnalistická etika, přičemž tyto dva pojmy jsou brány jako synonyma. Novinářská etika 

jako disciplína aplikované etiky vnikla historicky dříve než etika médií. Tak jako je 

žurnalistika jádrem médií a poslání shromažďovat, zpracovávat a šířit informace je 

stavebním kamenem každé mediální oblasti, také novinářská etika představuje základ etiky 

médií.  

 

Etika médií plní několik významných funkcí. Především jde o tyto úlohy: 

                                                
1 Autorka v této práci užívá pojem média coby novinářské výstupy v oblasti audiovizuálních 
a tištěných médií, nikoli PR a marketingovou komunikaci. 
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1) kriticky analyzuje platné a fungující morální normy a principy ve všech médiích, 

2) diagnostikuje hlavní etické problémy v oblasti médií; 

3) projektuje nové etické principy a normy pro oblast médií; 

4) vytváří postupy na implementaci etických norem a principů do mediální sféry na 

všech úrovních; 

5) vypracovává metodiku řešení etických dilemat v jednotlivých sférách mediální 

tvorby; 

6) vypracovává metodiku etického vzdělávání a tréninků pro mediální pracovníky. 

(Remišová, 2010) 

Chris Frost (2014), britský novinář, profesor a bývalý prezident Národní unie 

žurnalistů (NUJ) v knize Journalism – Ethics and Regulation píše, že samotný koncept 

etického novináře se může zdát jako protimluv. Fráze „neměli byste věřit všemu, co píšou 

v novinách“ shrnuje přístup mnoha lidí. Dobrý novinář by se dal definovat jako „někdo, kdo 

morálně obhajitelným způsobem shromažďuje informace, které jsou tematické, pravdivé  

a založené na faktech, jež jsou zajímavá pro čtenáře či publikum, a poté je publikuje, 

v časové, přitažlivé a přesné podobě.“ (Frost, 2014, s. 12) Autor předpokládá, že mnoho lidí 

působících v médiích by dobrého novináře popsalo podle schopnosti získat dobrý příběh. Jak 

byl získán a ozdrojován, by pro ně byl až druhotný aspekt. Novináři často zapomenou na 

svou loajalitu ke čtenáři na úkor loajality k zaměstnavateli, který požaduje rychlost, 

atraktivitu a vysokou čtenost. Novináři podle něj potřebují profesní etiku proto, aby 

nezapomínali na své poslání – podávat pravdivé informace veřejnosti, která je za to odmění 

svou důvěrou. Bez důvěry by se totiž celá novinářská mašinerie zasekla a nebyla potřebná. 

1.3.1 Tiskové rady, profesní novinářské etické kodexy 

Rozvoj žurnalistické profesionality byl reakcí na pociťované selhání masového tisku 

po druhé světové válce, zejména na jeho komercionalizaci a nedostatek politické 

nezávislosti, tvrdí akademik zabývající se komunikační teorií Denis McQuail (2009). 

Projevoval se různými způsoby, mimo jiné právě zakládáním asociací, vytvářením tiskových 

rad a vypracováváním etických kodexů. Denis McQuail ovšem zmiňuje až druhou etapu 

rozvoje žurnalistické profesionality. Etapa první proběhla ještě za první světové války. 

Nejstarší tisková rada vznikla v roce 1916 ve Švédsku, právě jako reakce na první světovou 

válku se snahou zajistit co nejserióznější referování o událostech poté, co se na novináře 

snesla kritika, že podléhají cenzuře. (Moravec, 2016) 
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Jestliže svoboda tisku nemá být ohrožena zneužíváním, jsou takové profesní normy  

a účinné samoregulace, které sahají tam, kam nedosahují právní normy a zákony, nutností. 

To potvrzuje mediální teoretik Stephan Ruß-Mohl (2005), podle kterého je vnější 

kontrola žurnalistiky za pomoci právních norem nedostatečná. S tím souhlasí i Frost (2014), 

podle kterého se novinářská branže od konce dvacátého století zásadně proměnila a etiku 

novináři potřebují víc než kdy dřív. S nástupem internetu se informační i novinářské 

spektrum značně rozšířilo, mnoho novinářů začalo stavět atraktivitu a čtenost před správné 

novinářské přístupy.  

Profesní etický kodex představuje souhrn etických norem a principů, které jsou 

závazné pro každého vykonavatele dané profese. Je kompasem, který vede členy novinářské 

profese v jejich každodenní činnosti k respektování etických požadavků obsahově spjatých 

s novinařinou. (Remišová, 2010) 

Novinářský etický kodex je soubor zásad profesního chování, který přijali  

a kontrolují sami novináři. První kánony žurnalistiky byly ve dvacátých letech zaváděny 

v Evropě, zejména ve Francii, Švédsku a Finsku, i v Americe. Tento jev odrážel všeobecný 

proces profesionalizace žurnalistiky, ale také přání médií chránit se před omezením 

autonomie, kritikou a zejména před hrozbou vnějších zásahů. Studium samostatných kodexů 

může vyvolat zavádějící představu o žurnalistice, ale jejich samotný obsah poskytuje 

poměrně přesnou představu o tom, co by žurnalistika podle autorů měla dělat. Novinářské 

profesní kodexy odhalují hodnoty, které média veřejně prohlašují za vodítka pro svou práci, 

a tím tvoří jistou formu normativní teorie. (McQuail, 2009) Nesou v sobě zkušenost mnoha 

novinářských generací, pro něž byla jejich profese posláním a prostředkem k participaci na 

společném dobru a lidském pokroku. Mohou se od sebe lišit, každý však požaduje, aby 

novinář dodržoval etický princip pravdivosti a zodpovědnosti. Ten, kdo není schopný etické 

principy novinářské práce respektovat, by měl z novinářské branže odejít dobrovolně, 

případně by měl být vyloučený profesním svazem. (Remišová, 2010) 

Většina zemí disponuje vlastním novinářským kodexem, který novinářům nařizuje, 

jak se mají chovat. Je sestaven tak, aby pokryl hlavní etické problémy, kterým novináři čelí 

při sběru informací pro své příběhy: jak nakládat s kontakty a zdroji, jak si počínat při 

publikování, vysílání a prezentování shromážděných informací a jak garantovat kvalitu 

informací, včetně nakládání s případnými stížnostmi. Kodex umožňuje předem debatovat  
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o zásadních etických problémech a předem identifikovat a zvolit tu správnou cestu či 

způsob, jak si jako novinář počínat. (Frost, 2011) 

Existuje mnoho různých zásad, které se v kodexech jednotlivých zemí objevují. 

McQuail (2009) tvrdí, že obsah novinářských etických kodexů odráží hlavně „západní“ 

hodnotové systémy, přesto některé klíčové prvky platí i v jiných kulturních souvislostech. 

Mediální teoretik Kai Hafez (2002) srovnal evropské žurnalistické kodexy s kodexy 

platnými v severní Africe, na Středním východě a v islámské Asii. Došel k závěru, že 

existuje všeobecná mezinárodní shoda, že ústředními hodnotami žurnalistiky by měly být 

pravda a objektivita. V islámských zemích se klade menší důraz na svobodu vyjádření a větší 

důraz na soukromí.  

Nejčastější etické zásady uváděné v evropských žurnalistických etických kodexech 

jsou podle výzkumu tyto: pravdivost informací, srozumitelnost informací, ochrana práv 

veřejnosti, odpovědnost při formování veřejného mínění, standardy při shromažďování  

a předkládání informací, respektování nedotknutelnosti zdrojů. Ve více než 70 % kodexů se 

vyskytoval zákaz diskriminace na základě rasy, etnického původu, náboženství a tak dále, 

úcta k soukromí a zákaz úplatků. (McQuail, 2009, Latila, 1995) 

a. Pravdivost informací. Novinář má zveřejňovat jen informace, jejichž původ je 

znám, nebo je v opačném případě doprovodit nezbytnými výhradami. Pravdivost 

informací musí být ověřena alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Novinář má 

respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro něj může mít. (Syndikát 

novinářů ČR) 

b. Srozumitelnost informací. Novinář musí veřejnost informovat jasně, stručně, úplně 

a přesně. Záleží také na publiku, pro které obsah vytváří – měl by jej přizpůsobit 

podle jeho potřeb. 

c. Ochrana práv veřejnosti. Veřejnost má právo znát pravdu. Novinář musí neustále 

hájit zásady svobody při čestném shromažďování a publikaci zpráv. Důležitým 

pojmem je veřejný zájem, v jehož jménu by se měla veřejnost odpovědně informovat. 

Podle Moravce (2015) je definice tohoto pojmu proměnná, ale veřejným zájmem se 

zpravidla rozumí: 

• odhalování vážného přestupku nebo zločinu; 

• ochrana veřejného zdraví či pořádku; 

• odhalování záměrného uvádění veřejnosti v omyl; 
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• odhalování střetu zájmů ve veřejné sféře; 

• odhalování firemní chamtivosti – nečestné jednání firem a institucí, které jsou 

vedeny snahou maximalizovat zisk; 

• zachování svobody slova a médií. 

d. Odpovědnost při formování veřejného mínění. Povahou novinářské profese je 

odpovědnost k veřejnosti. Z tohoto hlediska je novinář povinen nést osobní 

odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály a vyloučit všechny činnosti, které 

by jej mohly kompromitovat nebo vést ke konfliktu zájmů. Obsah, který novinář 

předkládá veřejnosti, by měl být vyvážený a nezaujatý. 

e. Standardy při shromažďování a předkládání informací. Tato zásada obsahuje 

kvalitní přípravu novináře – důkladnou rešerši, vyhledání potřebných dokumentů  

a jejich následnou archivaci pro případ, že by se téma stalo opět aktuálním. Novináři 

by se neměli dopouštět klamání a skrývání své profese (pokud to není ve veřejném 

zájmu). Samozřejmostí by mělo být striktní oddělování redakčních sdělení od 

inzerce. (Firbacherová, 2012) 

f. Respektování nedotknutelnosti zdrojů. Někdy je informace, kterou by se veřejnost 

měla dozvědět, dostupná jen z anonymního zdroje (dotyčný se může bát o svou 

bezpečnost či o své postavení). „Pokud si zdroj informací přeje zůstat utajen, 

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

vzniknout potíže.“ (Syndikát novinářů ČR) V takovém případě může novinář 

přistoupit na „off the record“, tedy získat informace mimo záznam, avšak touto 

metodou ztrácí informace na věrohodnosti. 

g. Zákaz diskriminace na základě rasy, etnického původu, náboženství. Novinář by 

si měl být vědom nebezpečí diskriminace a nesmí vytvářet ani ztvárňovat námět, 

který by podněcoval k diskriminaci týkající se rasy, barvy pleti, politického  

a náboženského smýšlení, sexuální orientace nebo národního a sociálního původu. 

h. Úcta k soukromí. Právo na soukromí patří mezi základní lidská práva. V České 

republice jej zajišťuje Listina základních práv a svobod a občanský zákoník, 

v mezinárodním prostředí Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. 

(Smyčková, 2010) Novinář musí soukromí osob respektovat a nenarušovat jej bez 

dobrého důvodu. Soukromý a intimní život, informace, korespondence a konverzace 

by neměly být vynášeny na veřejnost, pokud se nejedná o veřejný zájem. Soukromí 

slavných osobností, ale i politiků, však bývá novináři odkrýváno poměrně často – 
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hlavně pokud se soukromý a veřejný život prolíná. V éře nových médií jsme svědky 

významného posunu. V nebývalé míře se stírají a rozvolňují hranice mezi soukromou 

a veřejnou sférou. (Moravec, 2015) Informace a fotografie ze soukromého života 

známých osob jsou čtenáři žádané a vyhledávané. (Své o tom vypovídá i fakt, že 

nejčtenějším deníkem v České republice je bulvární deník Blesk2.) Zda narušit 

soukromí osoby a informaci zveřejnit záleží na samoregulaci novináře či mediální 

organizace. Pokud usoudí, že veřejný zájem převažuje a dotčená osoba s tím nebude 

souhlasit, může se bránit u soudu žalobou na ochranu osobnosti. V konečné fázi tedy 

vyvážení práva na soukromí a veřejného zájmu na zveřejnění informace posoudí 

soud. 

i. Zákaz úplatků. Novinář nesmí přijímat žádné hodnotné dary nebo výhody, které by 

měly souvislost s jeho novinářskou činností, zvláště pak z důvodu zveřejnění nebo 

zatajení nějaké informace. (Hrdličková, 2016) 

Kromě kodexů slouží jako další způsob samoregulace tiskové rady. Tiskové rady 

jsou obvykle dobrovolné (nebo přinejmenším alespoň nevládní) orgány, které působí jako 

prostředníci mezi veřejností a masovými médii. Jejich hlavním úkolem je posuzovat stížnosti 

od kteréhokoli subjektu postiženého činností médií, především médií tištěných (televize  

a rozhlas mají samostatné formy). Z toho vyplývá potřeba mít určité kodexy nebo zásady, 

k nimž se lze odvolat. Tiskové rady jsou pro tisk v podstatě samoregulační nástroje, jimiž 

tisk uznává svou odpovědnost vůči veřejnosti. (McQuail, 2009) 

Porušení etických norem novinářské profese je přímým poškozením pověsti profese 

s důsledkem ztráty důvěry ze strany veřejnosti. Jelikož novinářská práce neodmyslitelně 

souvisí s demokracií a svobodou, nerespektování a nedodržování novinářské etiky ovlivňuje 

i stav a kvalitu demokracie v dané zemi. (Remišová, 2010) 

O propasti mezi obecně rozšířeným a proklamovaným dodržováním zásad liberální 

žurnalistiky a skutečnou každodenní praxí v mnoha zemích se vyjádřil Paolo Mancini 

(1996). „Mezera“ mezi teorií a praxí podle něj existuje ve dvou hlavních bodech. Jeden 

souvisí s investigativní, kritickou a přesvědčovací úlohou žurnalistiky, které se etické kodexy 

věnují jen velmi málo. Druhý se vztahuje k předpokládané nezávislosti a neutralitě 

žurnalistiky, přičemž v praxi působí většina novinářů v těsné symbióze s vládou, politickými 

                                                
2 podle výzkumu čtenosti Media projekt z druhého pololetí 2017 (MediaGuru, 2018) 
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stranami, silnými ekonomickými zájmy a dalšími autoritami. Tato pozorování vedla 

přinejmenším k závěru, že žurnalistické kodexy jsou nepřiměřené a neúplné, a snad také 

k závěru, že by možná bylo vhodnější považovat je za specifickou ideologii s konkrétním 

účelem. (McQuail, 2009) 

Jeden z hlavních omylů kodifikace etiky spočívá v tom, že kodexy chtějí formulovat 

novinářskou etiku, ač se v každodenní žurnalistice zřídkakdy postupuje podle černobílého 

vzoru v každodenní žurnalistice spíše výjimkou. Etické otázky by měly být reflektovány 

systematicky. K tomu je zapotřebí zvažovat mnoho zájmů, například které skupiny vstupují 

jakým způsobem do vzájemných vztahů, jak jsou ovlivňovány novinářským jednáním  

a rozhodnutími a jaké normy při tom mohou být porušeny. (Ruß-Mohl, 2005) 

1.3.2 Proměna etiky médií 

Podle Chrise Frosta (2011) dochází komodifikací zpráv k tomu, že všechna média, 

kromě sektoru médií veřejné služby, se více soustředí na „nahánění“ publika než na 

prezentování kvalitních zpráv. Autor tvrdí, že dny, kdy se reportéři zajímali o příběhy 

z důvodu, že byly kvalitní a lidé je chtěli číst, jsou téměř kompletně u konce. Témata se nyní 

hledají podle toho, jestli zaujmou cílové publikum a přinutí je koupit si noviny nebo časopis. 

Tato „tržní“ témata jsou pro novináře natolik žádoucí, že je to může svést k neetickému 

chování mnohem častěji, než kdyby byla jejich motivace k usilování o příběh méně svázaná 

s komercionalizací. 

Hlavní doménou, která prodává, jsou v dnešní době celebrity, ať už jde o zpěváky, 

herce, sportovce, nebo další veřejně známé osobnosti. Tím se i novinářům ze seriózních 

médií dostává pokušení lehce zohýbat pravidla a upřednostnit něco, co lidé chtějí číst, na 

úkor politických diskusí, mezinárodních zpráv a dalších informací rozšiřujících obzor.  

Frost uvádí, že dnešní zprávy jsou kombinací několika faktorů. Ve finální analýze je 

hlavním cílem zaujmout publikum, prodávat noviny nebo časopisy a zajistit publikum pro 

rádio, televizi nebo webovou stránku. Mezi faktory patří cílení na své publikum a umožnění 

publiku se se zprávou ztotožnit – zprávy, se kterými se čtenář, divák nebo posluchač nebude 

schopný ztotožnit, jelikož zpráva bude přesahovat hranice jeho zkušeností, ho nezaujme. 

Jako další faktory autor vyjmenovává načasování, tematičnost a zdůrazňuje pravdivost,  

o které však tvrdí, že nenastává vždy.  
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2 Média, masová média a nová média 

Pojmy média, masová média a nová média se vlivem stále se rozvíjejících 

technologií mění, slučují a jsou dokonce zpochybňované. V následujících kapitolách se 

autorka pokusí co nejpřesněji tyto termíny definovat, zachytit jejich vývoj a zasadit je do 

současného mediálního prostředí. 

2.1  Definice pojmu „médium“ 

Teoretici médií Jan Jirák a Barbara Köpplová (2003, s. 52) definují média jako 

„společenské instituce, které se ve velkém podílejí na zajišťování komunikace ve veřejné 

sféře, a tím přispívají k rozvoji, ustavování a proměnám kultury, tedy sdílených významů, 

hodnot a výkladů světa.“ 

V jednotném čísle nabývá slovo médium pocházející z latiny dalších významů. 

Médium znamená střed, prostředník, prostředek, zprostředkující činitel. V souvislosti se 

sdělovacími prostředky používáme výhradně množné číslo. S médii, tedy se sdělovacími 

prostředky, se setkáváme na denní bázi v různých souvislostech. Jsou významnou součástí 

života současné společnosti, především v rozvinutých zemích.  

Média jsou jednoduše prostředky sdělení. Pravděpodobně si pod nimi snadno 

vybavíme ta nejzákladnější – televizi, rozhlas, tisk a internet. Prostředků zajišťujících šíření 

informací a umožňujících komunikovat je však mnohem víc. Komunikace je možná pouze za 

přítomnosti komunikačního prostředku, proto kódy, které komunikaci umožňují, také řadíme 

mezi média. Kódem je jak přirozený i umělý jazyk, tak například dopravní značka či jazyk 

programovací. 

Zprostředkovatele sdělení mezi účastníky komunikace označujeme jako primární 

komunikační média. Ta nacházejí uplatnění v přímé komunikaci za jednoty času i místa  

a jedná se o přirozený jazyk, mimiku či intonaci. 

To, co umožňuje primárním médiím překonávat vzdálenost místa a času, tedy 

zaznamenávat sdělení, přenášet je na větší vzdálenost a reprodukovat je co největšímu počtu 

lidí, nazýváme nepřímou komunikací, tedy sekundárními komunikačními médii. Mezi 

sekundární komunikační média se řadí jednak prostředky, které sdělení zaznamenávají  

a přenášejí, (např. písmo, tisk, obrázek, nebo fotografie) a dále i prostředky, jejichž úkolem 

je tato sdělení prostřednictvím něčeho (tzn. např. poslů, signalizace, přenosové a vysílací 

techniky či počítačové sítě) přenášet ke vzdáleným adresátům. Tyto prostředky označujeme 
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jako sdělovací a patří mezi ně právě již zmiňovaná televize, rozhlas či denní tisk. (Greplová, 

2008) 

Sekundární média můžeme dále rozdělit na klasická, neboli off-line média, která 

nevyžadují propojení s internetem, jako je klasické televizní vysílání, tisk či rádio, a média 

nová, která pro své fungování připojení k internetu vyžadují, jako jsou webová zpravodajství 

či sociální sítě. I do „klasických médií“ se ovšem vkrádá podmínka být připojen – v tisku se 

objevují odkazy na internet či „hashtagy“3, televize i rádio nabízí delší verze pořadu na 

internetu. 

V různých definicích pojmu médium můžeme jednotlivé přístupy odlišit podle toho, 

které aspekty médií zdůrazňují: 

• materiální, tvořící podmínky pro akt sdělení čili jde o samotný sdělovací 

prostředek nebo infrastrukturu, jež zprostředkovává akt komunikace; 

• organizační, vztahující se k instituci, která tvoří veřejné sdělení; v tomto 

pojetí musí být zahrnuta práce žurnalistická i redakční a další práce, která 

souvisí s přípravou obsahu komunikace určeného k masovému šíření; 

• funkcionální, to znamená týkající se úlohy, kterou média ve společnosti plní, 

například informační či zábavní funkce. (Lasota, 2010, cit. z Jakubowicze, 

2013) 

Definice pojmu médium se velmi často soustředí na aspekt materiální. Za médium ve 

smyslu materiálním je možné uznat každý nosič nebo prostředek sdělení i techniku sloužící 

k tomuto cíli. To obsahuje široké spektrum prostředků od papíru až k internetu, přestože 

internet je pouze komunikační platforma, která k příjemci přenáší obsahy, které vytvořil 

odesílatel, uvádí polský politolog a po více než tři desetiletí vůdčí osobnost 

středoevropského výzkumu médií Karol Jakubowicz (2013). Podle něj bychom se měli 

soustředit na samotný komunikační akt, nikoli na sloužící prostředky, které tento akt 

umožňují. 

Autor uznává, že výše zmíněné komunikační platformy mají na obsahy, které se na 

nich vytváří, určitý vliv. Není však zdůvodnitelné, aby se definice média koncentrovala 

                                                
3 Hashtag je slovo nebo fráze označená znakem „#“. Význam slova označeného tímto 
symbolem je dnes chápán jako forma klíčového slova. 
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hlavně na materiální rozměr, naopak bychom měli věnovat více pozornosti samotnému 

procesu tvorby obsahů. Médium můžeme vztáhnout k samotné organizaci vytvářející nebo 

kompletující obsah komunikace, ale nemůžeme jej použít k popisu samotného aparátu, který 

tyto obsahy šíří. Za médium se podle autora musí uznat jak redakce, tak výsledek její práce, 

nikoli nosič obsahu, jelikož nosičů a distribučních kanálů v dnešní době může být mnoho. 

Ve vztahu k rádiu nebo televizi není médiem elektromagnetický signál jako nosič programu 

či telekomunikační operátor, který signál převádí k příjemcům. Médiem je v tomto případě 

vysílatel a jeho program. 

2.1.1 Masová média  

Výraz masová média se začal používat na počátku 20. století. Lidé tímto termínem 

popisovali nový společenský jev a základní rysy vznikajícího moderního světa, který byl 

budován na základech industrializace a demokracie. Pojmem masová média, který se zrodil 

v kontextu své doby a jejích konfliktů, označujeme organizované prostředky komunikace na 

velkou vzdálenost, s mnoha příjemci a v krátkém čase. Dodnes je hluboce spjat s trendy  

a změnami společnosti a kultury, které prožíváme na osobní úrovni i na úrovni společnosti  

a světového systému. (McQuail, 2009) 

Koncept „masy“ ovšem sahá hluboko do minulosti. Britsko-rakouský spisovatel, 

teoretik společenských věd a humanista, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1981 

Elias Canetti (2007) v knize Masa a moc píše, že historie masy je stejně stará jako dějiny 

samotného lidstva. Tvrdí, že masa vzniká v důsledku zvratu strachu z doteku. Jedině v mase 

může být člověk z tohoto strachu vysvobozen. Je to jediná situace, v níž se tento strach 

obrací ve svůj opak, a jakmile se tělo mase poddá, už se nebojí doteku. Je k tomu zapotřebí 

husté masy, ve smyslu fyzickém, i ve smyslu psychického stavu, kdy nedbáme na to, kdo nás 

tísní. V ideálním případě masy jsou si všichni rovni. Neplatí v ní žádný rozdíl, ani pohlaví  

a vše se odehrává jako uvnitř jednoho těla. Američtí sociologové a teoretici komunikace 

Kurt Lang a Gladys Engel Lang (2009) masu charakterizují jako společnost lidí, kteří jsou 

nějakým způsobem spojeni komunikací, zatímco jsou zároveň rozptýleni v prostoru  

a v podstatě se od sebe oddělují.  

Mezi hlavní aspekty pojmu „masové publikum“ patří rozptýlenost a fakt, že jeho 

příslušníci se navzájem neznají a nezná je ani ten, kdo dal masovému publiku vzniknout. 

Postrádá sebeuvědomění a vědomí identity a není schopno jakkoli organizovaným způsobem 

společně jednat, aby si zajistilo naplnění jakýchkoli cílů. Složení masového publika je 



 18 

proměnlivé, stejně jako jeho hranice. Samo o sobě žádnou činnost nevyvíjí, naopak činnost 

je na něm „vyvíjena“, čímž se snadno stává předmětem manipulace. Je různorodé, nesmírně 

početné a jeho členové pocházejí z nejrůznějších společenských vrstev a demografických 

skupin. Je však stejnorodé v tom, že si jeho příslušníci vybírají určitý identický předmět 

svého zájmu. Homogenní je také v tom, jak na něj nahlížejí ti, kteří by jím rádi manipulovali. 

(McQuail, 2009) 

Američtí sociologové Nicholas Abercrombie a Brian Longhurst (1998) uvádějí, že 

před nástupem moderní společnosti byla společnost, závislá na kultuře přenosné 

slovem, jednoduchým publikem. Podle autorů se často můžeme setkat s názory, že příchod 

masové komunikace, zejména rádia, televize, nahrávané hudby a filmu, odstranil podporu 

pro jednoduchá publika – film zničil divadlo, nahrávaná muzika koncerty, lidé se přestali 

účastnit náboženských či jiných veřejných ceremonií. Abercrombie a Longhurst ale tvrdí, že 

je tomu přesně naopak a že jsou tyto události pro jednoduché publikum navštěvovány více 

než kdy dřív. V porovnání s těmito událostmi však události pro masové publikum nevyžadují 

jednotu místa. Komunikace tak není přímo adresovaná, masové publikum ji jako všední 

obvykle přijímá v soukromí a nevěnuje jí takovou pozornost. Co mají jednoduchá a masová 

publika společné je to, že obě publika závisí na oné události či představení a obě zahrnují 

komunikaci mezi výrobci a spotřebiteli, kteří jsou fyzicky i sociálně drženi od sebe.  

Masovými médii se zpravidla rozumí periodický tisk (především noviny a časopisy 

určené široké veřejnosti), rozhlasové a televizní vysílání a také veřejně dostupná sdělení na 

internetu, která mají povahu výstupu výrobní organizace (např. zpravodajské portály), 

akumulace uživatelských příspěvků (např. Youtube), individuálních počinů (např. autorské 

blogy), popřípadě kontaktních sebeprezentačních nástěnek (Facebook, Twitter a další 

sociální sítě). Jsou to historicky a společensky podmíněné formy sociální komunikace. Jejich 

společným charakteristickým rysem je to, že díky technickým, organizačním a distribučním 

možnostem jsou potenciálně dostupné neomezenému množství adresátů a uživatelů a reálně 

využívané jejich velkým počtem, nabízejí těmto uživatelům obsahy, které pro ně mohou být 

z různých důvodů použitelné, tyto obsahy nabízejí průběžně nebo pravidelně a na zájmu  

a potřebách uživatelů závisí samotná existence těchto forem komunikace. (Jirák, Köpplová, 

2009) 

Představa masy nebo masové společnosti byla podle McQuaila (2009) vždy 

abstraktní a za hranicemi totalitních států nijak zvláště nezasahovala do každodenního 
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života. V dnešním světě je mnohem více teoretická a méně hrozivá. Některé problémy, ke 

kterým odkazovala v minulosti, však stále existují, i když dnes je pojmenováváme jinak. Jde 

o pocity osamělosti a odtržení, neosobní charakter mnoha aspektů moderního života, na 

kterém se podílejí i informační technologie, dále je to úpadek nebo zánik soudržnosti, ztráta 

bezpečnosti a pocity bezmoci vůči ekonomickým, politickým a environmentálním silám, 

které nemůžeme kontrolovat.  

Součástí tohoto problému mohou být právě masová média. Stejně tak mohou být  

i součástí řešení. Média nabízí různé možnosti, jak se vyrovnat s potížemi života ve 

společnosti, pomáhají se v ní vyznat a přibližují nám velké společenské elity. V moderní 

době navíc média ztratila část své masovosti, jednosměrnosti a nepřístupnosti a získala na 

vnímavosti a spoluúčasti. To souvisí s nástupem médií síťových, neboli nových. 

V současnosti masová média a média síťové komunikace prorůstají a stírají se rozdíly mezi 

nimi. Následující podkapitola vysvětlí, proč k tomuto jevu dochází. 

2.1.2 Nová média 

Výraz nová média se používá od šedesátých let minulého století a zahrnuje stále širší 

a rozmanitější soubor komunikačních technologií. Toto spojení poprvé použil mediální 

teoretik Marshall McLuhan k označení elektronických médií a jejich obsahu. Podoba médií 

se v 70. a 80. letech minulého století začala měnit jako důsledek technologických změn, 

k nimž postupně docházelo již 20—25 let. Tím se zrodil fenomén, pojmenovaný jako nová 

média. Zároveň se rozvíjel proces další zrychlené technologické změny.  

Samotný pojem je obtížné přesně vymezit, podstatné rysy nových médií jsou však 

tyto: jejich vzájemné propojení, přístupnost pro individuální uživatele jako odesílatele  

i příjemce, interaktivita, rozmanité způsoby použití a otevřený charakter, všudypřítomnost  

a decentralizace. (Jakubowicz, 2013) „Obecně lze říci, že nová média jsou taková, která se 

od předchozích liší změnou v základních vlastnostech svého fungování a v modelech 

komunikačních situací a sociální komunikace, které vytvářejí.“ (Jakubowicz, 2013, s. 60) 

Nejzásadnějším aspektem informační a komunikační technologie je patrně 

digitalizace, tedy proces, v jehož průběhu jsou všechny texty (symbolické významy ve všech 

zakódovaných a zaznamenaných podobách) převedeny do binárního kódu a mohou být 

stejným procesem vyráběny, distribuovány i skladovány. Nejčastěji diskutovaným 
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potenciálním důsledkem pro mediální instituce je sbližování všech stávajících mediálních 

forem, pokud se týká jejich organizace, distribuce, příjmu a regulace. (McQuail, 2009) 

Čermák označuje nová média jako taková, „která můžeme souhrnně nazvat 

elektronickými, případně onlinovými. Vyznačují se tím, že jsou rychlá a ke svým 

konzumentům vstřícná. Nárokují si jejich pozornost, ale odměňují je za to obsahem, jehož 

konzumace je méně náročná a také návykovější než čtení novin.“ (Čermák, 2009, s. 7) 

Jakubowicz rozlišuje po druhé světové válce tři generace nových médií: 

• Nová média 1.0, čili nová média a analogové technologie před etapou konvergence 

(zásadní technologií je teletext a videotext) 

• Nová média 2.0, čili nová média digitální technologie vzniklá v důsledku 

konvergence (internet, web a elektronická pošta) 

• Nová média 3.0, čili média plně integrovaná a konvergovaná (přenosná elektronická 

zařízení jako chytré telefony a notebooky, technologická integrace televize  

a rychlého internetu) 

Podle autora nás právě toto rozdělení do tří generací nových médií nutí revidovat pohled 

na samotnou definici médií. Nová média 1.0 bychom v dnešní době rozhodně označili za 

stará. O tom, která média jsou „stará“ a která „nová“, rozhoduje referenční bod, a nová 

média jsou taková, která se od předchozích liší změnou v základních vlastnostech svého 

fungování a v modelech komunikačních situací a sociální komunikace, které vytvářejí. 

2.1.3) Roztříštění definice masových médií s nástupem médií nových 

Pojem „masové sdělovací prostředky“ v dnešní době už nemůžeme používat, jelikož 

se současná média, zvláště elektronická, změnila na individualizovaná a interaktivní. Tato 

změna zapříčinila, že přestala být masová a neslouží pouze ke sdělení. Probíhající změny 

vyžadují revizi pohledu na tradiční definice masových médií. (Jung, 2005, cit. podle 

Jakubowicze, 2013) 

Jakubowicz (2013) předkládá tři nejdůležitější procesy, které zapříčinily 

deinstitucionalizaci, dematerializaci a deintermediaci pojmu masová média: 

• Sociální změny přispívající k deinstitucionalizaci masové komunikace: stále více 

jednotlivců i skupin mimo institucionální systém masových médií disponuje vůlí 

společensky komunikovat, má i kulturní a komunikační kompetence a také 
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disponuje zařízením, které umožňuje tvorbu a distribuci sdělení masovému 

publiku. 

• Technologické změny způsobující značnou dematerializaci informací nebo 

obecně obsahu komunikace čili odtržení od jejich materiálních forem, jako je 

filmový pás, novinový papír, kniha či magnetofonová páska. Fakt, že obsahy 

informací dostávají podobu digitálních souborů, vede k tomu, že tytéž obsahy 

mohou být přenášené různými nosiči, a také k otázce, jaký je status „uvolněného“ 

obsahu od materiální formy a nosiče. Autor klade otázku, zda-li jsou noviny 

dostupné na internetu stále ještě novinami, nebo je to už něco jiného. 

• Sociální a technologické změny vedoucí společně k deintermediaci, tedy 

k možnosti oslovit příjemce přímo, bez zprostředkování tradičními médii. Úplná 

a všeobecná deintermediace by následně způsobila změnu paradigmatu 

zprostředkované komunikace.  

Masová komunikace je těsně spjata se „starými“ médii a z hlediska nových médií je 

tedy považována za zastaralou. Komunikační revoluce, která v současnosti probíhá, může 

být považována za revoltu proti masové komunikaci. Hlavním hnacím motorem změn jsou 

technologie založené na počítačích. Některé aspekty masové komunikace však do jisté míry 

změnily i další vynálezy – nové způsoby přenosu, nové metody ukládání a vyhledávání, nové 

možnosti soukromého „vytváření médií“ - digitální videokamery, počítače, tiskárny  

i fotoaparáty. Poslední jmenovaný aspekt rozšířil svět médií a vytvořil most mezi veřejnou  

a soukromou komunikací i mezi profesionální a amatérskou oblastí. 

Důsledky, jež ze všech změn a procesů plynou pro masová média, jsou nejasné  

a nepřehledné. Jisté je, že inovace a konkurence v podobě nových médií byla pro tradiční 

média přínosem. Komunikační revoluce posunula rovnováhu moci od médií k obecenstvu, 

které má dnes na vybranou z více možností a může média využívat mnohem aktivnějším 

způsobem. Tradiční masová média byla jednosměrná, kdežto nové formy komunikace jsou 

ze své podstaty interaktivní. O těchto možnostech, které daly vzniknout novému fenoménu 

s názvem občanská žurnalistika, pojednávají následující kapitoly. Pro účely této práce chápe 

autorka masová nová média jako novou podobu tradičního žurnalismu, který v dalších 

kapitolách bude stavět proti občanskému a participativnímu žurnalismu. (McQuail, 2009) 
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3 Vymezení pojmů občanská žurnalistika a participativní žurnalistika  

Tato část diplomové práce je věnována občanské a participativní žurnalistice. Klade 

si za cíl vysvětlit pojmy občanský a participativní žurnalismus, ukázat jejich odlišnosti, 

nabídnout mezi nimi srovnání a nastínit, jak se s nástupem veřejné žurnalistiky proměnila 

žurnalistika tradiční. 

3.1 Amatéři v roli novinářů 

S prudkým rozvojem informačních technologií, zejména vynálezem internetu, 

vznikla konkurence tradičních médií, jež je značně oslabila. Tou konkurencí je samotná 

veřejnost, které do klína spadl rychlejší a snazší přístup k informacím, a díky zlevňování  

a zpřístupňování informačních technologií ji bylo umožněno začít vstupovat na mediální trh 

a aktivně se podílet na jeho utváření.  

Zjednodušeně by se tento proces dal popsat následovně: dnes už nemusíme čekat ani 

na ranní vydání novin, abychom se dozvěděli, že včera došlo k požáru, ale navíc nemusíme 

čekat ani na média, až se k místu požáru dostanou a přinesou nám o něm informace – stačí 

dva kliky na chytrém telefonu, který je v dnešní době přístupný téměř pro kohokoli. Jedním 

klikem vytvoříme fotografii, druhým ji sdílíme na jednu z platforem, která to umožňuje – ať 

už se jedná o jednu ze sociálních sítí nebo o webovou stránku řízenou přímo médii, která tyto 

aktivity občanů podporuje a vyzývá je k nim. 

Američtí teoretici médií a digitálního žurnalismu John V. Pavlik a Shawn McIntosh 

(2013) uvádějí, že občanský žurnalismus vznikl na začátku 90. let minulého století jako 

odpověď na vzrůstající nedůvěru k novinářům a na nespokojenost s tím, jak média zacházela 

se sociálními a politickými problémy. 

Tento druh žurnalismu se skloňuje ve dvou podobách – jedná se o již zmiňovaný 

občanský žurnalismus a participativní žurnalismus. Tyto dva fenomény moderní doby si jsou 

velmi podobné a díky tomu, že jsou založené na podobném principu, jsou často brány jako 

synonyma. Přesto je mezi nimi zásadní rozdíl, který autorka v následujících podkapitolách 

objasní. 
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3.1.1 Občanský žurnalismus 

Profesor žurnalistiky a mediálních studií Stuart Allan tvrdí, že pokud bychom pátrali 

po první zmínce o občanském žurnalismu, zjistili bychom, že se do novinářského slovníku 

dostal v souvislosti s tsunami v jihovýchodní Asii v prosinci roku 2004. Přírodní katastrofa 

s sebou přinesla právě tento pojem popisující nový fenomén občanů, kteří se za absence 

novinářů na místě zapojují do novinářské aktivity za použití digitálních technologií. 

Allan se však domnívá, že občanská žurnalistika jako taková je stará jako sama 

žurnalistika, jen dříve tomuto jevu chybělo pojmenování. Jako příklad uvádí amatérský film 

Abrahama Zaprudera o atentátu na amerického prezidenta Johna F. Kennedyho v texaském 

Dallasu v roce 1963. Lidé jako on byli označování jako amatérští zpravodajci, soukromí 

novináři či samozvaní reportéři. Jsou příkladem toho, jak občané přinesli vizuální důkazy, 

které dokázaly zprostředkovat působivý pohled na věc s významným dopadem na veřejný 

život.  

Britský profesor používá termín „občan-svědek“ pro lidi, kteří se ocitli v centru dění 

při krizové situaci, ať už se jedná o nehodu, přírodní katastrofu, nebo i ve válečné oblasti. 

Tito lidé se vyznačují tím, že si v takové chvíli zachovají chladnou hlavu a dokážou událost 

zdokumentovat. Na místě se mohli ocitnout čistou náhodou, ale i úmyslně. Klíčové je ovšem 

odhodlání ke svědectví ze svého výhodného postavení, bez ohledu na to, zda se osoba 

považuje za občanského žurnalistu, nebo ne. (Hájek, Štefaniková, 2015) 

Občanský žurnalismus stručně a výstižně definuje profesor a mediální kritik Jay 

Rosen: „Občanský žurnalismus říkáme tomu, když lidé, dříve známí jako publikum, použijí 

vlastní mediální nástroje k informování ostatních lidí.“ (Rosen, 2008) 

Profesorka mediální komunikace Joyce Nip (2006) tvrdí, že občanská žurnalistika 

může být reprezentována jednotlivcem, neziskovou organizací nebo skupinou lidí, kteří 

spravují blog, zpravodajské či informační webové stránky, rozhlasovou stanici nebo noviny. 

Jejich produkt musí být výsledkem samostatného procesu sběru informací, rozhovorů 

s osobami zainteresovanými v událostech a musí obsahovat analýzu veřejně známých 

událostí a jevů. 

Občanský žurnalismus nastává podle Jakubowicze (2013) tehdy, kdy amatéři sami 

sbírají informace, redigují je a publikují bez účasti profesionálních novinářů. Aby ale 



 24 

„amatérská“ žurnalistická tvorba získala status žurnalistiky, musí se dostatečně přiblížit 

výsledkům práce profesionálních žurnalistů.  

Může nabývat čtyř podob – prostřednictvím zasílání korespondence do hlavních 

médií (fotografií, audio a videonahrávek pořízených např. mobilním telefonem), vlastních 

webových stránek se samostatně získávanými informacemi, blogu s „agregovanými“ 

materiály, či názorového blogu ovlivňujícího veřejné mínění.  

Americká National Association of Citizen Journalists rozlišuje „občanské žurnalisty“, 

„náhodné novináře“ (accidental journalists) a „angažované novináře“ (advocacy journalists). 

Ti první jsou nezávislí reportéři, kteří získávají a zpracovávají informace, dělají rešerše, 

analyzují a publikují zprávy a informace. Náhodní novináři jsou lidé, kteří se náhodně 

ocitnou u nějaké události, kterou vyfotí nebo natočí a poté materiál umístí na sociální síť 

nebo jej pošlou na informační portály. To z nich však podle americké asociace nedělá 

skutečné novináře a nazývat je občanskými žurnalisty je chyba. Angažovaní novináři mají 

zřetelný cíl podporovat a propagovat nějaké společenské, politické, marketingové nebo 

náboženské téma. Nejsou nestranní a na rozdíl od profesionálních reportérů lidem sdělují  

i svůj názor. (Ross, Carson Cormier, 2015) 

3.1.2 Participativní žurnalismus 

Participativní žurnalismus funguje na podobné bázi jako občanský žurnalismus, 

přesto se ve své podstatě odlišuje. Bývá ztotožňován s občanskou žurnalistikou, což 

z formálního hlediska není správné. Jakubowicz (2013, s. 188) tvrdí, že participativní 

žurnalismus „je uskutečňován tehdy, pokud tradiční žurnalisté nebo mediální organizace 

dávají jednotlivcům možnost zasílat vlastní materiály nebo vyjadřovat svůj názor – ale pouze 

v rámci systému, který vytvořili a dozorují profesionální novináři.“  

Termín participativní žurnalismus vytvořili v roce 2003 mediální konzultanti Shayne 

Bowman a Chris Willis, aby zachytil rozšířenou myšlenku, že digitální média by mohla 

umožnit divákům vytvářet své vlastní zprávy, místo aby zůstávali závislými na 

profesionálních novinářích a zpravodajských organizacích. Během uplynulého desetiletí 

mnoho učitelů a pozorovatelů žurnalistiky předvídalo vznik nového typu žurnalistiky, který 

by radikálně proměnil tradiční rozdělení rolí mezi novináři a publikem. Jinými slovy, 

participativní žurnalistika ohrožuje definici žurnalistiky a toho, kdo se počítá jako novinář. 

(Broger, Van Hoof a Sanders, 2016) 
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Samotní „vynálezci“ tohoto pojmu, Bowman a Willis (2003), jej definují jako činnost 

občana nebo skupiny občanů, kteří se aktivně účastní procesu sběru, ověřování, analýzy  

a rozšiřování informací a zpráv. Cílem takové účasti je přinášet nezávislé, důvěryhodné, 

přesné, relevantní a podstatné informace z mnoha oblastí, které vyžaduje demokracie. 

3.1.3 Občanský versus participativní žurnalismus  

Již zaznělo, že pojmy občanský a participativní žurnalismus jsou často zaměňovány, 

nebo je jim přisuzován stejný význam. Nejstručnější a nejjednodušší vysvětlení rozdílu 

nabízí autorka této práce následující: občanští žurnalisté kromě sběru zpravodajského 

materiálu řeší i způsob a místo jeho publikování, kdežto participativní žurnalisté přispívají na 

již zavedenou zpravodajskou platformu, čímž na ni přesouvají i zodpovědnost. 

Důvodem, že dochází k nejasnému pochopení a rozlišení obou termínů může být  

i fakt, že občanská žurnalistika může být někdy také publikována v institucionálních 

formách, které jsou charakteristické pro participativní žurnalistiku. Tento popis se dá použít 

na příkladu jihokorejského portálu Ohmy-News, který je se svým mottem „Každý občan je 

reportér“ považován téměř za symbol občanské žurnalistiky. Portál s hybridní strukturou 

vznikl v roce 2000. Zaměstnává personál, jehož materiály se neliší od obsahu běžných novin, 

ale většina článků je psaná nezávislými přispěvateli. Od novinářů dostává materiály 

z různých oblastí společnosti. Během prvních deseti let portál obdržel 426 500 

korespondenčních příspěvků, což je 150 denně, od 63 300 občanských novinářů z celého 

světa. Materiály zaslané občanskými novináři, kteří za ně dostávají odměnu, jsou hodnoceny, 

doplňovány a eventuálně redigovány zaměstnanými novináři. Denně má více než dva 

miliony uživatelů. (Jakubowicz, 2013)  

V roce 2002 hrál portál Ohmy-News velkou roli v prezidentských volbách, kdy 

poskytoval alternativní zdroj informací k mainstreamovým médiím. Zvolený prezident Roh 

Moo-hyun poskytl Ohmy-News svůj první prezidentský rozhovor. Ohmy-News se také, na 

rozdíl od mainstreamových médií, věnovala dopravní nehodě v roce 2002, kdy vozidlo 

americké armády přejelo dvě korejské dívky. To vedlo k debatám o roli amerických vojáků 

v zemi a politickým protestům. (Harvey, 2014) 
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3.1.4 Výhody a nevýhody občanského a participativního žurnalismu 

Občanský a participativní žurnalismus už na předchozích příkladech ukázal, že 

v dnešním pojetí žurnalistiky má své místo, a především v krizových okamžicích, jako jsou 

teroristické útoky nebo přírodní katastrofy, se často účastníci stávají jediným zdrojem 

cenných informací. Analytik médií Henry Jenkins (2006) říká, že když lidé vezmou média 

do svých vlastních rukou, výsledky mohou být zázračně kreativní, ale také to mohou být 

špatné zprávy pro všechny zúčastněné. 

Ann Cooper (2008) poukazuje na boj, který se vede mezi novináři a amatéry  

v Americe. Tento boj popisuje jako boj o to, jestli se velký stan žurnalismu může stát ještě 

větším, aby se do něj vešli všichni nově příchozí i jejich nápady. Autorka pokládá otázku, 

kdo do stanu vůbec patří a kdo rozhoduje, kdo se do něj dostane – jinak řečeno, kdo je vůbec 

novinář? Autorka věří, že novinářem může být každý, jelikož svoboda tisku už nepatří jen 

těm, kteří vlastní tiskové stroje, ale také těm, kteří používají mobilní telefony, videokamery, 

blogovací softwary a další technologie, aby své zprávy a názory předali světu. Přiznává, že 

expanze stanu přináší otázky a výzvy pro instituce, pro zákon i pro samotné novináře, kteří 

se mohou ptát, jaké vlastně jsou standardy jejich práce. 

Rosen (2008) se k občanskému žurnalismu přiklání pozitivně s tvrzením, že 

„žurnalismus by měl být konverzací, nikoli kázáním.“ S Rosenem nesouhlasí bývalý novinář 

a profesor žurnalistiky David Hazinski. Tvrdit o někom, že je občanský novinář, je podle něj 

stejné, jako říct o někom, kdo nese skalpel, že je občanský doktor, nebo o někom, kdo 

dokáže přečíst zákoník, že je právník. Podle něj se novinář od běžného občana, který 

uchovává informace v mobilním telefonu, liší vzděláním, kvalifikací a žurnalistickými 

standardy, bez kterých jsou informace jen obyčejnými drby. (Cooper, 2008) 

Kritický názor sdílí český novinář a mediální analytik Filip Rožánek (2011) když 

tvrdí, že „občanská žurnalistika je hezký sen, reálně se ovšem nedá číst, nedá se poslouchat 

a nedá se na ni dívat. Nevzejdou z ní noví, lepší a nezávislejší novináři. Naopak: přejímá a 

zhoršuje nešvary, které soudobé žurnalistice vyčítáme.“ Rožánek zastává názor, že na malém 

českém trhu žádné nové talenty mezi občanskými žurnalisty neobjevíme, jelikož „všichni ti, 

kteří jakž takž umí psát, či lépe vygenerovat dostatečné množství textu, už v médiích pracují. 

Titulů je moc, profesionálů málo, takže průměrný dojem není nijak valný.“ 
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Role občanů při tvoření mediálních obsahů opravdu může zapříčinit zkreslování 

informací, šíření nepřesností, fám či pomluv. Mnoho kritiků tvrdí, že občané jsou využíváni 

jako neplacená reportérská síla k vyplnění mezer v pokrytí lokálních zpráv, které jsou 

tvořeny v důsledku zužování stavů zaměstnanců. (Pavlik, McIntosh, 2013) 

Vincent Maher, učitel multimediálního žurnalismu, ve své studii Občanský 

žurnalismus je mrtvý (2010) popírá samotnou existenci občanského žurnalismu. Na základě 

třech „smrtících E“ (etika, ekonomie a epistemologie) dokazuje, že občanští žurnalisté 

nemohou těm profesionálním konkurovat. Prvním bodem je etika. Tu podle něj mají tradiční 

média zakotvenou institucionálně. Novináři dodržují žurnalistické standardy a za své obsahy 

odpovídají nejen svému nadřízenému, ale i médiu, ve kterém pracují. Občanští žurnalisté 

jsou naopak řízeni nekoordinovaným subjektivním zájmem, což vede k tomu, že si píší, co 

chtějí. Ekonomická stránka obsáhne druhé „smrtící E“. Podle Mahera je největší motivací 

občanských žurnalistů, zejména blogerů, výdělek a také snadno podléhají vlivu reklam (např. 

Google AdSense4). Novináři jsou podle něj vůči reklamnímu nátlaku imunnější, jelikož vědí, 

že je za práci odmění zaměstnavatel. Jako poslední zmiňuje autor epistemologii, filozofickou 

disciplínu, jež zkoumá lidské poznání. Tradiční média podle něj disponují kontrolními 

mechanismy a hierarchií, které zajišťují, že informace, které podávají, jsou úplné a pravdivé. 

Občanští žurnalisté naopak publikují nesystematicky, nepravidelně a jejich sdělení může být 

neúplné. 

Není překvapením, že profesionální novináři jsou skeptičtí k uskupení, které může 

tak zásadně ohrozit jejich status a autoritu, kterou si budují. (Chadha, Steiner, 2015) Na 

jedné straně novináři publikum k participaci podporují. Přijímají jejich komentáře ke svým 

článkům či reportážím a vítají materiál od publika, který může rozšířit jejich vlastní článek či 

reportáž. Na druhé straně novináři dodržují jejich tradiční roli „gatekeeperů“5 a vyřazují 

materiál pořízený publikem, pokud to ohrožuje jejich stávající postupy, rutiny a hodnoty. 

                                                
4 Google AdSense poskytuje majitelům a provozovatelům webových stránek způsob, jak zobrazit 
relevantní reklamy z reklamního systému Google AdWords na jejich stránkách, za což 
dostávají provize v případě, že návštěvník stránek na reklamu klikne. Reklamy jsou vybírány 
systémem AdSense tak, aby co nejvíce souvisely s obsahem stránek, na kterých jsou umístěny. 
 
5 Pojem gatekeeper by se do češtiny přeložil jako „hlídač brány“ – znamená, že novináři (editoři) 
„pustí ven“ do vysílání či do tisku jen zlomek informací, které se k nim dostanou – to ovlivňuje za 
prvé subjektivní pohled na to, které zprávy jsou významné a zajímavé, za druhé, že čas ve vysílání / 
počet stran v novinách není nafukovací. 
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Novináři chtějí mít novinářské procesy a jejich výstupy pod kontrolou. (Borger, Van Hoof  

a Sanders, 2016) 

Profesionální média využívají občanskou žurnalistiku jako (většinou) bezplatný zdroj 

informací a materiálů využitelných ve vysílání a při posilování své konkurenční pozice. 

Proto arabská televizní stanice Al Jazeera učí své amatérské spolupracovníky zvládat 

reportérské techniky a používat přístroje, aby utvořila společenství občanských novinářů  

a dostávala materiály z míst, kde mainstreamová média nejsou přítomná. (McAthy, 2011) 

Jakubowicz (2013) se k této domněnce přidává a tvrdí, že profesionální redaktoři  

a novináři většinou důkladně střeží svou výsadní kontrolu nad klíčovým redakčním 

rozhodováním a výběrem materiálu, který bude publikován. Mediální organizace si současně 

uvědomují obtíže, jež jsou s občanským žurnalismem spojeny. Obsahová kvalita zaslaných 

informací může být nízká, takže výběr a moderování takových informací může být časově 

náročné a pracné. Mohou být technicky nedokonalé a nemusí být využitelné, zvláště pro 

televizní vysílání. Není jisté, zda jsou materiály solidní a nestranné, ani to, zda byly v dané 

zemi pořízeny dovoleným způsobem nebo neodchylují-li se od používaných standardů 

v mediální organizaci. 

3.2 Tradiční žurnalismus vs. občanský a participativní žurnalismus  

Jakubowicz (2013) tvrdí, že boj o budoucnost žurnalistiky se vede mezi tradiční6  

a občanskou žurnalistikou a že vítězství občanské žurnalistiky by bylo součástí zásadní 

změny paradigmatu.  

Podle něj je ale nepravděpodobné, že by občanští novináři mohli produkovat 

informační nabídku konkurující činnosti médií – nejméně do té doby, dokud příjemci budou 

očekávat dosavadní paletu žánrů a úroveň kvality žurnalistiky. Kdyby se ukázalo, že 

uživatelům vyhovuje a dostačuje nabídka občanské žurnalistiky, pak by se tradiční 

žurnalistika jako taková (na rozdíl od forem jejího šíření, např. prostřednictvím tištěných 

novin) ocitla ve skutečné krizi. Prozatím však nic nenasvědčuje tomu, že by se očekávání  

a vkus uživatelů měly skutečně až tak dalece změnit. 

Podle Rosena (2008) bychom se neměli ptát, kdo je žurnalista, ale co je to 

žurnalismus. To je podle něj důležitá změna otázky, která až bude zodpovězena, bude možné 

                                                
6 Za tradiční žurnalistiku je třeba uznat typickou profesionální žurnalistiku, která zahrnuje všechny 
etapy sběru a zpracování informace podle profesionálních standardů. 
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postavit nový žurnalismus, který kombinuje například to nejlepší z tradiční poctivé 

žurnalistiky s novými týmy občanských žurnalistů. Tento hybrid by podle něj ale vyžadoval 

opravdovou spolupráci „starých“ a „nových“ novinářů, kterým záleží na udržitelnosti 

novinařiny a její mise sloužit veřejnosti.  

„Stará“ média budou muset změnit některé své přístupy a předpoklady, které už 

nejsou relevantní. „Nová“ média budou muset rozpoznat standardy, které mohou zvýšit 

kredibilitu a důvěru v tento nový žurnalismus. Spolupráce bude vyžadovat, aby všichni 

novináři upustili od svého nepřátelství a měli ego pod kontrolou, jelikož v důsledku nejde 

vůbec o ně. Jde o to, aby dohlíželi na ty, kteří jsou u moci, aby zajišťovali informovanost 

občanů, udržovali demokratickou kulturu, která se posiluje právě reportováním o důležitých 

institucích. (Cooper, 2008) 

3.3 Média podporující amatérskou žurnalistiku  

S amatérským žurnalismem experimentují zpravodajské organizace a novináři napříč 

celým světem. Noviny, které občanský žurnalismus zařadily do své produkce, uváděly vyšší 

úroveň důvěry čtenářů v tisk a také vykazovaly znaky zvýšené účasti občanů a povědomí  

o sociálních a politických problémech. Možná i z toho důvodu vzniklo mnoho nových 

organizací na audiovizuálním poli. Některé dokonce vedly pro občanské žurnalisty 

tréninkové hodiny, učily je tázat se, reportovat a psát. (Pavlik, McIntosh, 2013) 

V roce 2005 založila britská BBC diskusní platformu s názvem Have Your Say a také 

platformu UGC (User Generated Content) určenou k získávání materiálu od čtenářů  

a diváků. „Novinky se mohou stát kdekoli a kdykoli a my chceme, abyste byli našima 

očima,“ vyzývá společnost BBC. Společnost obdržela tisíce snímků z celého světa 

zachycující světové i lokální události. Armáda participativních žurnalistů pro britské 

mediální impérium zachytila například tsunami v jihovýchodní Asii v prosinci 2004, útok na 

Londýnskou dopravní síť v červenci 2005, nebo bouře, které zasáhly Británii v lednu 2007. 

(BBC News, 2008)  

O rok později přišla americká CNN s iReport7, platformou, kam mohlo publikum nahrát 

svůj vlastní materiál. Pro svou armádu novinářů dokonce společnost vyrobila trička 

                                                
7 iReporter musí být starší 13 let a zaregistrován na webové stránce CNN. Může posílat své vlastní 
příspěvky ve formě videí, fotografií nebo textu. iReport tvoří samostatnou platformu občanské 
žurnalistiky, zároveň však slouží jako zdroj pořadu ”I report for CNN” a vybrané příspěvky televize 
užívá pro regulérní zpravodajství. (CNN, 2010) 
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s nápisem „I report for CNN“. V této době přicházely s podobnými projekty zpravodajské 

organizace v Holandsku, které testovaly, jakými způsoby se dá publikum zapojit. Některé 

organizace vedly pro „novináře“ z řad publika tréninkové hodiny, učily je tázat se, reportovat 

a psát, nicméně spousta těchto projektů neměla dlouhého trvání. (Borger, Van Hoof  

a Sanders, 2016) 

Jakubowicz (2013) tvrdí, že v roce 2008 více než 70 % novin a časopisů v Evropě 

zveřejňovalo na svých internetových stránkách příspěvky od čtenářů. Více než 60 % 

umisťovalo komentáře uživatelů k materiálům publikovaným na internetu, 29 % publikovalo 

fotografie zaslané příjemci. Každá šestá redakce také umisťovala videomateriály od 

občanských novinářů. (Oriella, PR-Network, 2008) 

Lenka Tinková (2014) uvádí, že na lidovou žurnalistiku snaží již delší dobu sázet  

i britský mediální dům The Guardian. Největší úspěch zatím má projekt Guardian Witness, 

který získal coby „budoucnost digitální žurnalistiky“ i několik ocenění v britské žurnalistické 

soutěži Press Gazette. Pomocí aplikace pro chytré telefony se mohou uživatelé stát 

spolutvůrci obsahu. Guardian je vybízí posílat kromě námětů pro své redaktory také videa či 

fotografie z míst činu. 

V Čechách byl nástup občanského a participativního žurnalismu opatrnější. V roce 

2016 spustila Česká televize platformu s názvem iReportér. Mobilní aplikace umožňuje 

občanům sdílet aktuální zpravodajské události, ale i odlehčené a zábavné zprávy. Pokud si 

uživatel neví rady s obsahem, aplikace mu nabídne aktuální téma na hlavní stránce nebo 

sekci „Co mám točit“. Aplikace také přímo do telefonu zasílá upozornění na očekávanou 

nebo významnou událost nebo téma, které televizi zajímá. Vybraná videa používá Česká 

televize ve svém vysílání. (iReportér, Česká televize) 

Mediální teoretici Kees Brants a Yael de Haan (2010) rozlišují tři důvody, proč se 

média otevírají ke spolupráci se svými odběrateli: 

• Společenská zodpovědnost, která se vyznačuje pocitem spoluzodpovědnosti za 

demokratický proces a stav společensko-politického systému, přičemž média zároveň 

rezignují (do určité míry) na dřívější paternalistický přístup k veřejnosti. 

• Strategické cíle související s potřebou udržení odběratelů a získání nových. 

• Empatie, reprezentace těch skupin odběratelů, kteří se neúčastní veřejné debaty nebo 

vedení kampaní a ani „křížových výprav“ jejich jménem.  
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Jakubowicz (2013) nabízí teoretické vyjmenování konkrétních forem účasti občanských 

novinářů na fungování profesionálních médií: 

• oko a ucho redakce – informování o událostech, nabízení témat, zasílání 

informací; 

• účast na redigování a zpracování materiálů určených k publikování; 

• účast na distribuci nějakého produktu nebo materiálů, které médium obsahuje; 

• interpretace a komentování zpráv. 

Od roku 2005, kdy Richard Sambrook, ředitel BBC World Service and Global News 

Division prohlásil, že „zprávy nám už nepatří“, byla demokratizace zpráv v čele s lidmi 

dožadujícími se podat jejich příběh po svém, nezastavitelná. (Eltringham, 2009) 

4 Terorismus jako další fenomén dnešní doby 

Dvacáté století zůstane v paměti jako období neustálých válek a genocid. Snášet 

břímě zla však musí lidé i na začátku nového století – v jeho prvním roce došlo k události, 

která byla určující pro celé desetiletí a možná i pro celou generaci. Skupina extremistů 

dokázala zabít tisíce lidí, když unesená dopravní letadla nasměrovala do kancelářských 

budov, které se po nárazu zhroutily. O tom, jak se lidská civilizace dostala k bodu, kdy lidé, 

prohlašující se za vojáky, zabíjí nevinné civilisty, se diskutuje ve výrazném rozsahu, který 

ale nemůže být nikdy dostatečně velký ani hluboký. (Carr, 2002) Následující podkapitoly se 

zaměří na definici terorismu, jeho členění i cíle. 

4.1 Definice terorismu a teroristické skupiny 

Pro terorismus existuje celá řada definic, které se liší napříč státy i obory zkoumání. 

Politolog Jan Eichler (2006) uvádí, že ještě na počátku devadesátých let byl terorismus 

považován nikoli za hrozbu, ale za riziko. Ke změně došlo až ve druhé polovině 

devadesátých let s příchodem prvních teroristických úderů, které za sebou zanechaly desítky 

mrtvých a stovky zraněných. Mezníkem se staly teroristické útoky dne 11. září 2001. Od 

tohoto útoku, který ochromil celý svět, se o terorismu hovoří jako o závažné a naléhavé 

hrozbě. Diskutuje se o možnostech, jak mu čelit, a vedou se spory o tom, jaké jednání lze 

pod pojem terorismus zahrnout a jaké pod něj naopak nepatří. 

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra poskytuje oficiální 

definici pro Českou republiku, kterou se řídí orgány státní správy a bezpečnostní složky 
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v zemi: „Za terorismus lze označit takové jednání, které je politicky, nábožensky či jinak 

ideologicky motivováno a užívá násilí či jeho hrozby zejména s cílem vyvolat strach.“  

Politolog Maxmilián Strmiska (2001) charakterizuje terorismus jako politicky 

motivovanou a zdůvodňovanou metodu systematického používání násilí, jehož fyzický 

účinek je druhořadý, s cílem dosáhnout psychického efektu svým dosahem výrazně 

překračujícím okruh přímých obětí či svědků útoku.  

V rezoluci Rady bezpečnosti OSN z roku 2004 je terorismus popsán jako „zvláště 

nebezpečný jev, který zasévá strach mezi obyvatelstvem, (...) zastrašuje obyvatelstvo a na 

vládách nebo na mezinárodních organizacích si vynucuje, aby přijímaly určitá opatření, 

nebo je naopak nepřijímaly.“ (Eichler, 2010, s. 167)  

Terorismus může vykonávat jednotlivec, častěji je to však teroristická skupina. Ta je 

definována jako strukturovaná skupina složená z více než dvou osob, ustavená pro delší 

časové období a konající v rámci dělby práce kroky nutné ke spáchání teroristických činů. 

Nejedná se o náhodné či jednorázové spolčení. (Centrum proti terorismu a hybridním 

hrozbám Ministerstva vnitra) 

4.2 Dělení terorismu 

Uchopení charakteristiky terorismu je o to těžší, že nabývá řady podob. Cílem 

demonstrativního terorismu je strhnout na sebe co největší pozornost široké veřejnosti. 

Teroristické skupiny s tímto záměrem cílí na civilisty, berou rukojmí ve veřejných 

prostranstvích či unáší letadla. Destruktivní terorismus se zaměřuje na vysoké představitele 

společenských kruhů. Aktuálně nejrozšířenějším druhem terorismu je terorismus 

sebevražedný. Ve většině případů se jedná o bombový útok. (Zumrová, 2018) 

Politolog Josef Kraus (2014) určuje dva hlavní znaky, které skutky či taktiky 

teroristické skupiny či jednotlivců musí obsahovat, aby se daly označit za teroristické činy. 

Prvním bodem je politická motivace v tom nejširším možném slova smyslu, ať už se jedná  

o motivaci náboženskou, ideologickou či další. Tím druhým je výrazný psychologický efekt 

nejen na samotné oběti, ale i na pouhé pozorovatele teroristického činu. Dále nabízí základní 

rozdělení terorismu podle: 

• formy na subverzivní a represivní; 

• charakteru či aktéra na státní a nestátní; 
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• vymezení ve vztahu k teritoriu státu na domácí a mezinárodní. 

 

Jako subverzivní terorismus je veden zdola proti držitelům moci, kdežto represivní 

terorismus označuje terorismus vedený shora od držitelů moci. Tyto dvě kategorie se mohou 

prolínat a nemusí být jednoznačně vymezené. Represivní terorismus bývá často nesprávně 

zaměňován s terorismem státním. Stát totiž může vůči svým nepřátelům realizovat nejen 

terorismus represivní, ale i subversivní, především v zahraničí. Stát také může podporovat 

nestátní domácí a zahraniční terorismus jak subverzivního, tak represivního charakteru. 

Podle aktéra lze terorismus dělit na státní terorismus, terorismus vykonávaný státní entitou  

i terorismus mezinárodní či ze strany supranacionální instituce nebo organizace, a na nestátní 

terorismus, který vykonávají nestátní aktéři s podtypy v podobě substátního a nadstátního 

terorismu.  

Podle Centra proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra je cílem 

teroristů zastrašit, případně potupit cílovou společnost s využitím značné pozornosti médií, 

která je jejich akcím vždy věnována, a to zvolením atraktivního času (státní nebo 

náboženský svátek), místa (mediálně zajímavé místo), nebo cíle (představitelé státu či 

„domácích“ bezpečnostních složek, známí kritici terorismu, příslušníci mezinárodních 

vojenských misí, diplomaté zemí protiteroristické koalice apod.) teroristického útoku. 

Jan Eichler (2006) pohlíží na terorismus jako na nepřímou strategii, která zahrnuje 

čtyři bezpečnostněpolitické prvky: odesílatele, terč úderů, poselství a reakci zastrašovaného 

(transmitter, target, message a feed-back). 

4.3 Cíle terorismu 

 Činy teroristické skupiny, tedy teroristické skutky, jsou takové skutky, které mohou 

svou podstatou nebo kontextem vážně ohrozit chod konkrétního státu nebo mezinárodní 

organizace. Takové skutky byly páchány s úmyslem: 

• vážně zastrašit obyvatelstvo; 

• nenáležitě přimět vládu nebo mezinárodní organizaci ke konání či nekonání konkrétních 

kroků; 

• vážně destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální 

struktury země nebo mezinárodní organizace (útoky na lidské životy, útoky na psychickou 
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integritu osob, únosy nebo braním rukojmí, obsazením letadel a dalších prostředků veřejné 

dopravy, výrobou a jiným nakládáním se zbraněmi či výbušninami, zapříčiněním 

rozsáhlých destrukcí vládních nebo veřejných zařízení nebo i výhružkami spácháním výše 

zmíněných skutků); 

• vedením teroristické skupiny; 

• účastí v teroristické skupině, a to i ve funkci informátora, poskytovatele finanční či 

materiální podpory s vědomím, že tato pomoc napomůže páchání zločinných aktivit 

skupiny. (Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra) 

4.4 Vývojové etapy terorismu 

Terorismus prošel třemi hlavními vývojovými etapami. Tou první je národní 

terorismus, který je „plánován a uskutečňován uvnitř hranic jednoho státu s cílem vynutit si 

zásadní změny ve vnitřní politice států, v řadě případů jde o odtržení určitého území od 

většího státu a o přeměnu tohoto území v nový svrchovaný stát.“ (Eichler, 2006, s. 22) Jako 

příklad autor uvádí ozbrojenou baskickou organizaci ETA ve Španělsku, která se snaží 

násilím vytvořit nezávislý socialistický stát, nebo čečenský terorismus. 

Mezinárodní terorismus je druhou vývojovou etapou, která se datuje k počátku 70. let 

20. století. Útoky mezinárodního terorismu se uskutečňují přes státní hranice s cílem změnit 

mezinárodní politiku napadeného státu, tedy donutit jej, aby v některé části světa přestal 

prosazovat své zájmy nebo aby svou politiku od základu změnil. Při posuzování jednotlivých 

forem národního i mezinárodního terorismu musíme brát v úvahu politické, historické i 

kulturní souvislosti a konkrétní ideologické pohnutky jednotlivých teroristických skupin a 

jejich akcí. (Crenshaw, 1995, cit. z Eichler, 2006) 

Poslední etapa začíná již zmiňovaným dnem 11. září 2001 a je velmi vážnou 

bezpečnostní hroznou pro všechny země současného světa. Jan Eichler (2006) tuto etapu 

nazývá globálním terorismem, ač se objevují další výrazy, jako hyperterorismus  

či superterorismus. Charakteristika je ale, bez ohledu na název, stejná – tento druh terorismu 

má kolosální dopady. Zde se uskutečňují sebevražedné atentáty s cílem zabít co nejvíce 

civilního obyvatelstva a vyvolat co největší pozornost veřejnosti po celém světě. 
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4.5 Hrozba terorismu 

Proti hrozbě terorismu není v současné době zcela imunní žádná země, Českou 

republiku nevyjímaje. Charakteristickým rysem této hrozby je existence nadnárodních sítí 

volně propojených skupin, které i bez jednotného velení sdílejí ideologii, cíle a plány k jejich 

naplnění, finanční zdroje a informace. Relevance a struktura této hrozby je však  

v jednotlivých regionech i státech odlišná – západní Evropa je například radikálním 

islamismem ohrožena z historických i demografických důvodů daleko více než střední 

Evropa. (Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra) 

Zdání, že terorismus je dalším z fenoménů dnešní doby, je klamné. Než se tak začaly 

záměrné útoky na civilisty jako metoda ovlivňování politického chování států a jejich vůdců 

nazývat, měla tato taktika řadu jiných názvů. Od dob římské republiky až do konce 

osmdesátého století se hovořilo o pojmu ničivá válka. Římané tyto činy často nazývali 

trestnou válkou. Prototypem ničivé války za těchto dob bylo dobytí a srovnání Kartága se 

zemí, včetně zlikvidování jeho obyvatel – mužů, žen i dětí. Historik Caleb Carr (2002) vidí 

v těchto dva tisíce let starých dějinách paralelu se současností a tvrdí, že v taktice války proti 

civilistům se toho příliš nezměnilo. 
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5 Občanští žurnalisté v éře globálního terorismu 

Podle socioložky Hayley Watson (2012) jsou mediální publicita  

a terorismus v podstatě spjaty. Během posledních čtyřiceti let odborníci na terorismus tvrdili, 

že teroristé usilují o publicitu svých činů částečně pro šíření propagandy a podněcování 

strachu a teroru mezi širokým obyvatelstvem. Vztah mezi zpravodajskými médii  

a terorismem je komplikovaný a podle Watson by se popsat jako symbiotický. Teroristé jsou 

na médiích závislí kvůli publicitě, bez které by jejich činnost neměla globální dopad. A 

média se dají označit za závislá na teroristech, jelikož vytváří témata, o kterých média 

referují. V minulosti se objevovaly myšlenky, proč teroristům publicitu dopřávat a tím 

pádem jim dávat to, co chtějí.  Došlo se však k závěru, že zákaz referovat o teroristických 

útocích by ohrožoval svobodu projevu a odepírání informací o teroristické hrozbě 

společnosti, která má na tyto informace právo. 

Teroristé pracují se strachem, který nejčastěji získávají zabíjením nevinných civilistů. 

Samotné oběti teroristických činů jsou jen nástrojem, který napomáhá naplnit hlavní cíle – 

celý teroristický útok by se dal označit jako akt komunikace. Teroristům záleží na zprávě, 

kterou svým činem zanechají, ne na samotných obětech jejich činů. (Watson, 2012) 

Teroru a publicitě jsou připisovány čtyři cíle zaměřené na média: 

a) cíl získat pozornost; 

b) cíl uznání; 

c) cíl získat úctu a soucit; 

d) cíl získat status zdánlivé legitimity. (Nacos, 2007) 

 

Následující část diplomové práce ukáže, jak občanští žurnalisté v minulých letech 

sdíleli svá očitá svědectví teroristických útoků. Expertka na digital humanities8  Anna 

Reading (2010) popisuje tato svědectví ve 21. století a v „boji proti terorismu“9 jako 

přeměnu smyslových zkušeností na audio záznamy, fotografie, dokumentární filmy, 

zpravodajské reporty, webové stránky a fotografie z mobilních telefonů, které mohou mít 

prostřednictvím internetu celosvětový dosah. Za politický a historický kontext tohoto 

                                                
8 jedná se o poměrně novou vědeckou disciplínu, která se snaží propojit principy humanitních věd a 
informatiky. Vychází z předpokladu, že lidstvo má k dispozici stále větší množství dat, což mu 
umožňuje zkoumat společnost zcela novými způsoby. 
9 pojem „war on terror“ se začal objevovat po 11. září 
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fenoménu určuje události po 11. září, kdy začali být teroristé vnímáni jako národní  

i celosvětová hrozba. 

 S nástupem občanského žurnalismu dostala veřejnost i teroristé nový komunikační 

nástroj. Teroristické útoky prostřednictvím kamer očitých svědků nám nastiňují tyto události 

v jasnějším světle než kdy dřív. Roztřesené záběry, panika, útěky z místa činu, to vše často 

doprovázené záběry na mrtvé či zraněné oběti. Tato „publicita navíc“, kterou zastřešují 

občanští žurnalisté, podle Watson (2012) přináší novou, odlišnou a mnohem dramatičtější 

publicitu. Občanští novináři ji nejen rapidně zvyšují, ale dělají to extrémně osobním, 

intimním a vizuálně bohatým způsobem. Pokud jejich materiály přeberou média, která 

sledují obchodní záměr přilákat co nejvíce čtenářů, práce amatérů může získat velký počet 

diváků.  

  Následující řádky představí éru globálního terorismu pohledem občanských 

žurnalistů a ukáží, jak se tyto počiny promítly v mainstreamových médiích. První událostí je 

11. září, kdy se občanský žurnalismus sice neobjevil v té podobě, v jaké jej známe dnes, ale 

událost, jež odstartovala tzv. éru globálního terorismu, se stala zásadním mezníkem ve 

vnímání internetu a jeho možností. Tou první událostí ryzího občanského žurnalismu byly 

bombové útoky v Londýně v roce 2005, následované teroristickým masakrem v Bombaji  

o tři roky později.  

Poté se pozornost přesune na ty nejnovější případy, v nichž sehráli občanští žurnalisté 

významnou roli, ať už pozitivní, či přinejmenším diskutabilní – útok na redakci satirického 

časopisu Charlie Hebdo v roce 2015, který ukázal, že materiály sdílené na internet na něm 

zůstanou i poté, co je původce odstraní. Dále to bude teroristický útok na mladé studenty 

v Keni téhož roku. Tento incident odhalil, jak lze zúročit nabytý kapitál na sociálních sítích. 

Rok 2015 uzavře série atentátů v Paříži na konci tohoto roku, nesoucí se v trendu živého 

vysílání. Poslední událostí bude rok starý útok na chodce na Westminsterském mostě 

v Londýně. Právě ten ukázal, jak tenká může být hranice mezi občanským žurnalismem  

a hyenismem pramenícím z touhy po šokující senzaci. 

Všechny výše zmíněné události nějakým způsobem přispěly k proměně etických 

standardů médií, která materiály občanských žurnalistů přebrala. Podle Reading (2008) je 

hlavní etickou otázkou, zda snímky z mobilních telefonů zachycené během teroristických 

útoků představují novou éru svědectví, či zda tíhnou k pouhému diváctví a voyerismu, což 
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by podle dřívějšího rozdělení občanského žurnalismu znamenalo, že tito svědci byli spíše 

náhodnými novináři (accidental journalists).  

5.1 Útoky 11. září 

Teroristický útok islámské organizace al-Káida řízený Usámou bin Ládinem 

ochromil 11. září 2001 téměř celý svět. 19 příslušníků této organizace uneslo čtyři dopravní 

letadla amerických společností. Dvě z nich narazily do věží Světového obchodního centra 

v New Yorku, kterým se přezdívalo Dvojčata. Další letadlo narazilo do budovy Ministerstva 

obrany USA ve Washingtonu D.C. a čtvrté se zřítilo do pole poblíž města Skanksville 

v Pensylvánii, pravděpodobně poté, co se posádka snažila převzít kontrolu nad letadlem.  

(CNN, 2015) 

Tyto útoky si vyžádaly téměř tři tisíce obětí od dvou do 85 let a navždy změnily 

nejen Ameriku, ale celý svět. 11. září se označuje jako počátek globálního terorismu. Právě 

tyto útoky byly momentem, kdy si lidé ze západního světa uvědomili, že podobné nebezpečí 

může kdekoli hrozit i jim samotným a že ve světě, který tak dobře znají, už se nemohou cítit 

v bezpečí tak jako doteď. 

Německý novinář Udo Ulfkotte (2003) ve své knize Hrozba terorismu píše, že nic 

není po 11. září tak jak bývalo. Poukazuje však na to, že svět se v důsledku teroristických 

útoků islamistických fundamentalistů změnil už dlouho před 11. zářím, aniž by to lidé 

postřehli, jelikož předcházejícím atentátům na Srí Lance, na Filipínách, v Pákistánu  

a v dalších zemích Blízkého i Dálného východu se v západních novinách nevěnovala velká 

pozornost. 

5.1.1 11. září jako výzva „stát se médii“ 

11. září změnilo svět i z pohledu médií a internetu. V té době ještě neexistovaly 

chytré telefony, jak je známe dnes, a sociální sítě nebyly běžnou součástí našich životů. 

Mobilní telefony a internet lidé této doby ovšem k dispozici měli, pořizování fotografií  

a videí a jejich následné zveřejňování se však považovalo za kompetenci odborníků, 

například novinářů. Zpravodajské weby však nevěděly, jak jim takto důležitá globální 

událost přetíží systém, a kolabovaly i telefonní linky. Tato událost patří k jedné z prvních, 

kdy hlavním zdrojem informací nebyli reportéři, ale občané, kteří museli najít způsob, jak se 

po této tragédii spojit, dát si o sobě navzájem vědět a předat si informace.  
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Podle expertky na sociální média Janet L. Johnson (2011) se 11. září stalo 

„budíčkem“ pro všechny ohledně způsobu získávání informací. „11. září změnilo internet  

a způsob, jak vyhledáváme a potřebujeme informace. Lidé uveřejňovali jejich vlastní příběhy 

na webové stránky, které bychom dnes nazvali blogem. Reportéři tyto webové stránky 

sledovali a dělali rozhovory s očitými svědky. Zdrojem informací byli kromě tradičních 

zpravodajských médií občané, ne reportéři.“ 

Novinářka Rebecca J. Rosen (2011) při desátém výročí tragické události zhodnotila, 

že to, jak byl internet využíván v roce 2001 a jak se proměnil za deset let, se nedá srovnat. 

„Většina hlavních způsobů, jak dnes žijeme, komunikujeme a jak získáváme informace 

tenkrát neexistovala – nebo byly v úplných začátcích. Celý internet měl 500 milionů 

uživatelů a okolo tří milionů veřejných stránek. Facebook s Gmailem nebyl ještě po tři roky 

na světě, Twitter pět. Google ještě nebylo slovo, které znal každý.“ 

Allan Stuart (2002) tyto útoky označuje za výzvu „stát se médii“  

a zpochybnit tradiční definice toho, co bylo považováno za zprávy, stejně jako kdo byl 

považován za novináře. Dále tvrdí, že tyto změny byly v souladu s tím, jak se začal vyvíjet 

internet. V průběhu 11. září se začaly objevovat stovky rekonstruovaných webových stránek, 

které veřejně zpřístupňovaly účty očitých svědků, osobní fotografie a v některých případech  

i videozáznamy, jak se tragédie vyvíjela. 

5.1.2 Náhodně pořízené video nárazu prvního letadla 

Zatímco náraz druhého letadla zdokumentovalo na fotoaparát či kameru více občanů, 

útok prvního zachytila jen jedna kamera. Francouzští dokumentaristé, bratři Jules a Gedeon 

Naudetovi, natáčeli dokument o newyorských hasičích, když nad sebou uslyšeli hřmění 

letadla. Jules obrátil kameru přímo na budovu dvojčat a natočil okamžik, kdy letadlo 

American Airlines narazilo do budovy World Trade Center.10 

  

                                                
10 Viz příloha č.1 na CD. 
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Obrázek č. 1: Snímek z videa, které pořídil Jules Naudet při natáčení dokumentu o newyorských 
hasičích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=miA8Td4oNcY 

 

Dokumentaristé se poté s hasiči vydali do Ground Zero, jak se říká oblasti Dolního 

Manhattanu zasaženou zhroucením budov, což bylo podkladem pro vznik dokumentu 

s názvem 9/11. Jules Naudet, který se s hasiči dostal do lobby první budovy těsně před tím, 

než zkolabovala druhá, přiznal, že z masakru, který se kolem nich odehrával, nezachytil vše. 

Před jeho očima prý uhořeli dva lidé těsně poté, co vešel do budovy. Naudet se vyjádřil  

o „autocenzuře“, kterou pocítil, a odmítl je natočit z respektu k umírajícím, ostatně jako to 

odmítali vždy, jak oba bratři tvrdí. (O’Carroll, 2002) Taková autocenzura by měla být 

zakořeněna v každém, kdo do ruky vezme nahrávací zařízení a výsledek sdílí s veřejností. 

Jak některé z dalších příkladů ukážou, bohužel tomu tak u některých občanských žurnalistů 

není, stejně tak u některých médií, která jejich záznam události převezmou. (O’Carroll, 

2002) 

Smartphony, sociální média, mobilní aplikace byly vynalezeny z důvodu, aby se 

naplnila obecná potřeba. Johnson (2011) míní, že právě 11. září mohlo být důvodem, jelikož 

touto událostí objevili potenciál internetu. Ten však nedokázal přinést takové výsledky jako 

o pár let později, a proto se v případě útoků 11. září nedá mluvit o tom opravdovém 

občanském žurnalismu, spíše jako o jeho předjezdci.  
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5.2 Bombové útoky v Londýně 

Na tom, která událost byla „tou první“ událostí ryzího občanského žurnalismu, se 

mediální teoretici a další lidé zabývající se touto oblastí neshodli. Profesoři žurnalistiky 

Stuart Allan a Einar Thorsen věří, že pojem občanský žurnalismus nastálo zakotvila 

v žurnalistickém slovníku vlna tsunami z roku 2004, která si následkem zemětřesení 

v Indickém oceánu vyžádala přes 200 tisíc obětí. 

Janet L. Johnson (2011) naopak věří, že občanský žurnalismus byl rozpoznán během 

bombových útoků v Londýně 7. července 2005. V té době už nebyl mobilní telefon 

s fotoaparátem raritou, a tak dokázali v reálném čase zachytit chaos, ke kterému se 

zpravodajská média neměla šanci dostat. Když toho dne vybuchly během série 

koordinovaných sebevražedných útoků tři bomby v soupravách metra (na stanici Edgware 

Road a v tunelech poblíž stanic Aldgate a King’s Cross) a jedna bomba v patrovém autobuse 

na Tavistock Square, kvůli přísným bezpečnostním opatřením nebylo novinářům umožněno 

se na místa událostí dostat. 

5.2.1 Náhodní novináři jako hlavní zdroj informací 

Na druhé straně bezpečnostních pásek se však ocitli obyčejní obyvatelé Londýna, 

z nichž někteří měli možnost pořídit svým mobilním telefonem i fotografii.11 A to také 

dělali. „Ráda tyto lidi nazývám „náhodnými novináři“ („accidental journalists“). To jsou 

lidé, kteří se ocitnou v situaci, kterou neočekávali, ale cítí potřebu ji sdílet na jejich blog, 

zpravodajský web nebo na Twitter,“ píše Johnson (2011). Videa a fotografie, které pořídily 

„z první řady“ přímo oběti události, byly zrnité, roztřesené a zamlžené, a právě to na 

příjemce zapůsobilo. „Tyto materiály zachytily děsivý obraz člověka uvězněného pod zemí,“ 

řekl šéfeditor Sky News John Ryley. „Okamžitě nám začala chodit videa pořízená 

přihlížejícími ve vlaku poblíž King’s Cross. Tato situace je opravdovým příkladem toho, jak 

se díky technologii proměnilo celé zpravodajství.“  (Allan, Thorsen, 2009, s. 28) 

Anna Reading (2010) uvádí, že snímky byly unikátní nejen v tom, že je zachytili lidé, 

kteří nebyli novináři, ale také proto, že tito lidé byli přeživšími i svědky zároveň. Fotografie 

pořízené telefonem se dostaly ven dvacet minut po jejich vzniku. Z osobních fotografií, které 

přeživší pořídili, se stalo veřejné svědectví a součást veřejného archivu události mnoha 

zpravodajských organizací. Samotná BBC ten den obdržela okolo 30 videozáznamů a 1000 

                                                
11 Viz příloha č. 1. 
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fotografií z mobilních zařízení. „Pár minut po výbuchu jsme obdrželi první fotografie. 

Během hodiny jich bylo padesát,“ uvedla Helen Boaden, ředitelka zpravodajství BBC. 

(Allan, Thorsen, 2009, s. 28) 

5.2.2 Ikonická fotografie Adama Staceyho 

Jednou z nejikoničtějších postav občanského žurnalismu se stal přeživší Adam 

Stacey. 24letý státní úředník cestoval v den útoků na Piccadilly Line. Po výbuchu zůstal po 

čtyřicet minut uvízlý v zakouřeném voze metra mezi stanicemi King‘s Cross a Russell 

Square. Aby eliminoval vdechování kouře, použil svou ponožku z posilovny. Aniž by si 

uvědomil závažnost celé situace, nic netušíc podal svůj mobil příteli, se kterým metrem 

cestoval, aby jej vyfotil a on mohl fotografii později ukázat kolegům v práci. Poté, co byl 

z metra vysvobozen a dostal se k signálu, poslal fotku svému dalšímu příteli, který jí ze 

svého telefonu sdílel na svůj blog s popiskem „London Underground Bombing, Trapped“ 

(„Bombový útok v londýnském metru, uvězněn“).   

 

Obrázek č. 2: Jedna z nejznámějších fotografií události Adama Staceyho 

 
Zdroj: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5102860.stm 
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Tento snímek a fotografie londýnského autobusu12 se staly záběry, které se objevily 

ve zpravodajských médiích a zůstaly v paměti. Z blogu Adamova přítele svědeckou 

fotografii v rychlosti přebraly národní i mezinárodní zpravodajské organizace.13 Od rána, 

kdy byla fotografie nahrána na blog, získala do odpoledne přes 21 tisíc shlédnutí a během 

dvou let si ji tam prohlédlo přes 150 tisíc lidí. Časopis Time ji vyhlásil nejlepší fotkou roku 

2004. (Reading, 2010) 

Zrnitá fotografie Adama Staceyho s dalšími svědky v pozadí, stejně jako další 

fotografie, kterým se nedostalo tolik pozornosti, vyvolaly značnou veřejnou diskusi o využití 

fotoaparátu v telefonu při zachycování událostí a následném dopadu na zpravodajské 

postupy při použití nového vyvíjejícího se fenoménu, který byl nazván občanskou 

žurnalistikou. The Guardian to nazval „významným dnem žurnalistiky“ a uvedl, že zkušení 

zpravodajové mluví o bodu zvratu, demokratizaci zpravodajského procesu a skutečném 

zrození občanského reportéra, kdy veřejnost převzala proces shromažďování zpráv v dosud 

nepředstavitelném rozsahu. (Day, 2005) 

5.2.3 Občanský žurnalismus a pokrytí události BBC 

 Londýnský útok pokrývala významná média po celém světě, která se nedržela pouze 

svých zarytých postupů – v referování o události se promítly také výše zmíněné materiály 

občanských žurnalistů. Domácí zpravodajská organizace BBC využívala služby amatérských 

reportérů hojně. Podle způsobu, jakým BBC útok pokrývala, byla Watson (2012) schopna 

identifikovat pět typů občanského žurnalismu, kterých v rámci útoku jednoduše nazývaného 

7/7 tento fenomén nabýval: 

  

                                                
12 Viz příloha č. 2. 
13 Viz příloha č. 3. 
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Tabulka č. 1: Pět typů občanského žurnalismu, který se promítl při londýnských útocích 

 

 

Výpovědi očitých svědků 

(Eye witness statements) 

 

 

 

BBC poskytla celkem sedm článků, které se 

dají označit jako interakce profesionálních 

žurnalistů s členy veřejnosti. 

 

Deník přeživšího 

(Survivor’s diary) 

 

Po útoku se objevil sedmidenní deník přeživšího, 

psaný na platformě pro bloggery. BBC autorku 

oslovilo s tím, aby dále psala na jejich platformě. 

 

 

Vaše účty 

(Your accounts) 

 

Přes uživatelské účty se na webových stránkách 

BBC objevilo nespočet komentářů odeslaných 

lidmi z celého světa. Některé popisovaly svůj 

vlastní zážitek z událostí, některé podněcovaly 

k větší panice, jiné se snažily podpořit přeživší a 

vzdát úctu obětem. 

 

Vaše fotografie 

(Your pictures) 

 

Ze všech fotografií, které občané BBC poslali, 

jich organizace publikovala 16.14 

 

Vaše videa 

(Your videos) 

 

Z videí, která občané BBC poslali, byly 

publikovány čtyři.  

 

Watson (2012) dále rozšiřuje třetí bod „Vaše účty“ a rozděluje komentáře, které se na 

platformě BBC objevily – popisné (description), povzbudivé (resilience), děkovné - 

záchranným službám a pracovníkům londýnské hromadné dopravy (thanks to emergency), 

                                                
14 Viz příloha č. 4. 
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klidné (calm), panikařící (panic), nepanikařící (no panic), chaotické (chaos), vyděšené 

(frightened), toužící pomoci (wanted to help), myslící na oběti (thoughts of victims), 

mladistvé - pod 18 let (young – under 18), související s médii (media related comment)  

a spekulační (speculation and rumour). V následujícím grafu autorka ukazuje, který typ 

komentářů se objevil nejčastěji. 

Graf č. 1: Nejčastější typy komentářů, které se objevily na platformě BBC „Vaše účty“ 

 
Zdroj: https://www.opendemocracy.net/ourbeeb/lisette-johnston/how-is-citizen-journalism-transforming-bbc-s-
newsroom-practices 

 

5.3 Teroristické útoky v Bombaji 

 Koordinované teroristické útoky pákistánské organizace zasáhly  

26. listopadu 2008 největší město Indie Bombaj. Celkem osm útoků kulomety  

a granáty na převážně turistické destinace – dva pětihvězdičkové hotely, nádraží, kino, 

nemocnici nebo restauraci, zabilo celkem 165 lidí a dalších více než 300 zranilo. (Wattson, 

2013) 

Do té doby nejbrutálnější a nejrozsáhlejší teroristický útok v Indii, který trval až do 

následujícího rána a kvůli četnosti útoků byl velice nepřehledný, donutil média ke 

konfrontaci s rizikem spoléhání se na veřejnost jako na zdroj informací. Média kromě 

informací z Twitteru o průběhu útoků přinášela i prohlášení očitých svědků, kteří například 

popisovali, jak viděli své známé ležet mrtvé na zemi. (Wattson, 2013, Sengupta, 2008) 
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Během referování o útocích došlo i k situacím, kdy média převzala nepravdivou informaci, 

kterou zveřejnila, aniž by ji ověřila. 

5.3.1 V hlavní roli Twitter  

„Každý, kdo zpochybňuje moc sociálních sítí, by se měl podívat na včerejší aktivitu 

na Twitteru, mikroblogovací službu, která má více než šest milionů uživatelů po celém 

světě,“ 15  napsala novinářka The Telegraph Claudine Beaumont (2008) pouhý den po 

tragédii.  

Pár okamžiků poté, co byly vypáleny první střely, začali uživatelé nacházející se 

v Indii, zejména v Bombaji, poskytovat očitá svědectví o rychle se rozvíjejícím dramatu.16 

Zprávy, známé jako „tweety“, byly podle odhadů zveřejňovány rychlostí asi 80 tweetů za 

každých pět sekund. K tomu se vyjádřil, příhodně na Twitteru, uživatel Naomieve: „Bombaj 

není ani tolik město pod palbou, jako spíše experimentem sociálních médií.“ (Busari, 2008) 

„Aktuální zprávy z nemocnice. Pořád se střílí, stejně jako v kině vedle,“ tweetnul 

uživatel Mumbaiattack, který si účet musel založit krátce po začátku útoku nebo přejmenovat 

svůj stávající profil. „Bombajští teroristé se ptají hotelové recepce na pokoje, kde jsou 

ubytovaní Američané a drží je jako rukojmí na jednom patře,“ sdílel zase uživatel 

s přezdívkou Dupreee. (Beaumont, 2008) 

Mnoho uživatelů Twitteru zveřejňovalo tweety, ve kterých prosili dárce krve, aby se 

dostali do jedné z bombajských nemocnic, protože v důsledku útoku a mnoha zraněných 

docházely zásoby. Jiní šířili mezi ostatní linky pomoci a kontaktní čísla pro zjištění 

informací o příbuzných, kteří mohli být přímými účastníky události. Další využívali 

mikroblogovací platformu čistě proto, aby dali vědět přátelům a rodině, že jsou v bezpečí.17 

(Beaumont, 2008) Neha Viswanathan, bývalá regionální editorka Southeast Asia řekla CNN: 

„Ještě před tím, než jsem o něčem slyšela ve zprávách, viděla jsem to na Twitteru.“ (Busari, 

2008) 

  

                                                
15 V posledním čtvrtletí roku 2017 to bylo 330 milionů uživatelů (Javůrek, 2018), viz příloha 
č. 5. 
16 Viz příloha č. 6. 
17 V době útoků nebo přírodních katastrof spouští Facebook tzv. Safety check – aplikaci, 
která osobám v zasažené oblasti umožňuje ukázat přátelům, že jsou v bezpečí. V Česku byla 
poprvé spuštěna v říjnu 2017, kdy se střední Evropou prohnala bouře Herwart. 
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Graf č. 2: Dramatický nárůst tweetů během útoků v Bombaji 

 
Zdroj: https://globalcc.wordpress.com/2009/07/05/twitter-citizen-journalism-and-the-mumbai-attacks/ 

 

Ozvaly se i cynické hlasy, které tvrdily, že většina z tweetů, které se objevily 

především později, jak se událost vyvíjela, pouze opakuje informace, které zazněly 

v mainstreamových médiích.  

Ti z uživatelů Twitteru, kteří ovšem tweetovali přímo z místa dění, se na vzniklou 

situaci a poptávku po jejich svědectví rychle adaptovali. Jeden z nich dokonce vytvořil 

anketu, kde zjišťoval, jestli chtějí ostatní uživatelé vidět i fotografie přímo z masakru. 

Většina hlasujících zaškrtla souhlasnou odpověď. (Caulfield, Karmali, 2008) 

5.3.2 Nedostatečné ověřování tweetů médii 

 Informací na Twitteru v době útoků v Bombaji cirkulovalo mnoho a velké množství 

z nich bylo nepodložených nebo nepřesných. Například se stránkou začala šířit zpráva, že se 

indická vláda obává množství informací, které se Twitterem šíří, a z důvodu možného 

poškození nastolených bezpečnostních opatření požádala o dočasné zablokování stránky. 

(Busari, 2008) 

Tuto zprávu jako pravdivou převzalo mnoho zpravodajských organizací včetně BBC, 

která bez jediného odkazu na zdroj informace do své online aktualizace zařadila zprávu 

s titulkem: „Indická vláda žádá okamžité ukončení všech aktualizací z Bombaje na Twitteru: 

„VŠECHNY AKTUALIZACE – PROSÍM ZASTAVTE TWEETOVÁNÍ.“  (Bennett, 2013) 

Twitterem se začalo také šířit, že teroristé toto médium používají k získávání 

informací o aktivitě indických bezpečnostních sil, což vedlo k mnoha nevhodným tweetům 

coby vzkazům teroristům, typu: „Zemřete, zemřete, zemřete, pokud si to tady přečtete.“ 
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Jeden z blogerů, Tim Mallon, uvedl, že tyto příspěvky odhalily stinnou stránku Twitteru, 

která byla vzdálená původní myšlence zpráv, které tvořili obyčejní lidé a svědci události. Ve 

skutečnosti to připomínalo nesouvislou, nepravdivou mobilní aktivitu v šílené komoře ozvěn 

plnou tweetů, re-tweetů a re-re-tweetů18: „Během zhruba hodiny jsem na Twitteru sledoval 

lišící se odhady o počtu zabitých, které stoupaly až do výšky jednoho tisíce.“  (Busari, 2005) 

Z těchto příkladů je zřejmé, že ačkoli se Twitter ukázal jako užitečný zdroj informací 

přímo z místa a v reálném čase, média, zejména ta etablovaná a seriózní jako je BBC, na něj 

neměla spoléhat a zprávy bez ověřování přebírat. 

Navíc spousta tweetů, které se na Twitteru objevily, pocházely z mainstreamových 

médií. Lidé často tweetli titulek zprávy, jejich přátelé jej re-tweetli, a tím vznikal téměř 

nekonečný kruh recyklovaných informací. (Busari, 2005) 

5.3.3 Další příklady užití internetu v době útoků  

Obyvatel Bombaje Vinukumar Ranganathan vzal v době útoků fotoaparát a vyrazil 

do ulic. Zdokumentoval zničené vozy, ulice pokryté krví a davové útěky. Více než stovku 

fotografií nahrál na svůj účet na Flickr19 a jeho fotografie, nabízející jedno z nejucelenějších 

svědectví o masakru, kolovaly internetem.20 

Obrázek č. 3: Příspěvky fotografa Vinukumara Ranaganathana 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/nov/27/mumbai-terror-attacks-india 

                                                
18 Jako re-tweet se označuje sdílení již existujícího tweetu. 
19 Flickr umožňuje sdílet fotografie, byl také jedním z prvních serverů, které umožňovaly 
používat tzv. tagy. 
20 Viz příloha č. 7. 
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Dalším pozoruhodným přispěvatelem k této události se stal Arun Shanbhag, profesor 

na Harvard Medical School žijící v Bostonu, který se v době útoků zrovna nacházel 

v Bombaji. Ze své terasy viděl hořet hotely Taj Mahal Palace a Tower. Viděl sanitky 

odjíždět z domu Nariman, kde sídlilo bombajské ústředí židovského hnutí. A rozhodl se vše 

zaznamenat a vložit na internet. To, co viděl, popsal slovy na Twitteru, pomocí obrazových 

materiálů na svůj osobní blog.21 Jeho materiály převzaly zpravodajské organizace po celém 

světě, BBC s ním dokonce udělala ve svém vysílání živý telefonát.22 Shanbhag přiznal, že až 

do následujícího dne o pojmu občanský žurnalismus nikdy neslyšel, ale že to bylo přesně to, 

co v době masakru dělal: „Cítil jsem zodpovědnost sdílet to, co jsem viděl, s okolním 

světem.“ (Stelter, Cohen, 2008) 

Na Wikipedii23 během několika minut po zahájení masakru vznikla stránka o útocích, 

která byla v reálném čase aktualizována a rozšiřována. Někdo dokonce vytvořil Google 

mapu, která ukazovala pozici zasažených budov a orientačních bodů na místech incidentu, 

s odkazy na novinové články a účty svědků.24 

Podle analytika nových médií Cheriana George právě takové události, jako byly 

útoky v Bombaji, vyzdvihly a zvýraznily fenomén občanského žurnalismu a důležitost 

obsahu, který vytváří uživatelé: „Je-li událost takto rozptýlená a postihuje velké množství 

lidí, je fyzicky nemožné, aby – byť se jedná o velkou zpravodajskou organizaci - zvládla 

sledovat kompletní vývoj. Tyto události ukazují velký potenciál, jaký tyto účty mají pro 

mainstreamová média.“ (Beaumont, 2008) 

5.3.4 Kritika BBC a dalších médií 

V souvislosti s útokem v Bombaji byla BBC kritizována za to, jak silně mediální 

gigant spoléhal na sociální sítě (například Twitter) jako na zdroj informací. To vyvolávalo 

otázky, jak moc se lze na občanské novináře spoléhat a důvěřovat jim a informacím, které 

sdílejí. (Watson, 2013) Jako odpověď na tuto kritiku jeden z editorů BBC, Steve Hermann, 

argumentoval, že relevantnost a pravdivost informací byla prozkoumávána, ale v rychlosti, 

aby se k veřejnosti dostaly zprávy co nejdříve.  

                                                
21 Viz příloha č. 8. 
22 Viz příloha č. 2 na CD. 
23 Wikipedie je mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným (otevřeným) obsahem, 
na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. 
24 Viz příloha č. 9. 
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„Během útoků v Bombaji jsme vyzdvihovali ty nejnovější informace od našich 

korespondentů v terénu, ale také jsme zahrnuli nejčerstvější informace od zpravodajských 

agentur, zprávy indických médií, oficiální prohlášení, blogové příspěvky, tweety a e-maily, 

které nám byly posílány, a dbali jsme na to, abychom je všechny řádně ozdrojovali,“ píše 

Hermann (2008) v prohlášení. 

V souvislosti s touto událostí se objevily rozdílné názory. Britský deník Independent 

se vyjádřil proti občanskému žurnalismu na Twitteru s tím, že BBC hrála ruskou ruletu 

s jejich redakční integritou. Britský novinář Tom Sutcliffe (2008) argumentoval tím, že 

zatímco uživatelé Twitteru si mohou dovolit střílet od boku, v profesionální žurnalistice je 

potenciální cena za selhání tak vysoká, že podobně divoce jednat nelze. Podle něj uživatel 

Twitteru není vázán žádnou povinností ověřovat informaci, kterou snadno pár kliky předá 

jako fakt. „Pokud BBC nechce, aby cynismus namířený proti ní rostl, měla by být opatrnější, 

co se týče jejího stírání hranice mezi Twitterem a seriózní zprávou.“ 

Podle Hermanna (2008) zprávy z Twitteru sice nebyly tím nejlepším zdrojem 

informací, čtenářům a divákům nicméně poskytly autentický vhled do události tak, jak ji 

zažívali lidé, kteří s ní byli přímo spojeni a mohli zprostředkovat, co viděli a co si mysleli. 

To podle Hermanna pomohlo poskládat rychle se vyvíjející obrázek nepřehledné situace. 

V prohlášení uznává, že s takovými postupy přichází i riziko, že se všechny zprávy 

nestihnou ověřit. „Měli jsme to ověřit před tím, než jsme o tom reportovali? Měli jsme dát 

jasněji najevo, že jsme to neudělali? To bychom rozhodně udělali, kdybychom to chtěli 

zahrnout do našeho zpravodajství, což jsme nechtěli. (...) V jistém smyslu můžeme říct, že 

tato zpráva byla jen malým detailem celého příběhu toho dne. Měli jsme se snažit ji ověřit  

a poté dát vědět, že tuto zprávu nemůžete potvrdit? Myslím, že v tomto případě jsme měli  

a poučili jsme se z toho,“ napsal Hermann (2008) s přiznáním, že BBC stále zjišťuje a učí se, 

jak nejlépe zpracovávat a předávat informace z rychle se měnících účtů jako je Twitter.  

Jeho kolega z BBC Rory Cellan-Jones upozornil na nebezpečí nadhodnocování mýtu 

„bombajského Twitteru“. Argumentoval, že pokud nic jiného, tak role mainstreamových 

médií je sdělovat fakta místo fikce a že tento úkol je v digitální éře důležitější než kdy dřív. 

Sloupkař z Guardianu zase vyvolal debatu o roli Twitteru, která naopak předložila spoustu 

pozitivních pohledů a komentářů ohledně nastávající doby mikrobloggingu. (Sweney, 2008)  
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„Když se díváte na televizi, můžete se dívat jen na jeden kanál, abyste se dostali na 

druhý, musíte kanál přepnout,“ řekla po útocích Dina Mehta, konzultantka sociálních médií 

z Bombaje: „Na Twitteru dostanete příspěvky od mnoha různých lidí v tu samou chvíli.“ 

Občanští žurnalisté se vyhnuli některým byrokratickým bolestem, kterým musí čelit mediální 

organizace. Dva dny po útocích například vypršela CNN licence na vysílání živého videa 

z Indie, což donutilo korespondenty hlásit se z místa přes telefony. Kamery a mobilní 

telefony, které občanští žurnalisté v době útoku používali, však žádným takovým pravidlům 

nepodléhají. (Stelter, Cohen, 2008) 

5.4 Útok na redakci Charlie Hebdo 

K útoku na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo došlo 7. ledna 2015 v Paříži. 

Vyznavači radikálního islámu, bratři Kouachiovi, zavraždili 12 lidí. Mezi oběťmi byl 

čtyřicetiletý policista Ahmed Merhabet, který ležel zraněný na chodníku před redakcí 

časopisu poté, co jej jeden z teroristů střelil do hlavy. Jeho smrt zachytil na video ze svého 

bytu Pařížan Jordi Mir, který scénu pozoroval z okna svého bytu.25 Když uslyšel z ulice 

výstřely, myslel si, že došlo k bankovní loupeži. Netušil, že dva ozbrojení muži jsou teroristé 

Said a Cherif Kouachi a že právě zabili 11 lidí v redakci Charlie Hebdo. Mir věřil, že jsou 

součástí speciálních jednotek, které policistovi běží na pomoc. 

Bezprostředně po útoku tento obsah nahrál na Facebook. Když video po méně než 

hodině smazal, zhrozil se, že se jeho materiál nekontrolovatelně šíří internetem. Stihla jej 

sdílet řada jeho facebookových přátel, bylo nahráno na Youtube a obsadilo dokonce  

i televizní obrazovky po celém světě. (Dearden, 2015) 

Video převzal například deník New York Times a nahrál jej na svoji facebookovou 

stránku, kde má v současnosti přes dva miliony shlédnutí. Hlava oběti je rozmazána a ve 

chvíli samotného výstřelu, který muže usmrtil, je obraz začerněn. Přesto se člověk může 

podívat na poslední chvíle oběti, její vyděšený pokus o konverzaci s teroristou a po 

začerněném záběru ji vidí na chodníku ležet již mrtvou. 

 

 

 

                                                
25 Viz příloha č. 10 a příloha č. 3 na CD. 
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Obrázek č. 4: Snímek z videa, které převzal NY Times a upravené jej sdílel na svůj Youtube 

 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=wnGlX_0fIZ8&has_verified=1 

 

5.4.1  Kritika autora 

Šíření videa po světě zasáhlo především rodinu Ahmeda Merhabeta. „Jak se 

opovažujete to video převzít a vysílat ho?“ zeptal se jeho bratr Malek novinářů pár dní po 

útoku. „Slyšel jsem jeho hlas. Poznal jsem ho. Viděl jsem jeho smrt a slyším ho umírat každý 

den.“ (Dearden, 2015) 

Autor videa se rodině omluvil a vzkázal, že odmítl všechny nabídky na koupi videa a 

žádal mediální organizace o rozmazání postavy oběti před tím, než záběry použijí. Mnoho 

z nich prý používalo neupravené záběry bez jeho svolení. 

„Úplně jsem zpanikařil,“ vysvětloval v rozhovoru pro Associated Press. Podle svých 

slov nečekal, že by se video dostalo až do televize. „Musel jsem to někomu říct. Byl jsem 

sám doma v bytě, tak jsem video nahrál na Facebook. Byla to moje chyba.“ 

Na otázku, proč vraždu policisty v přímém přenosu sdílel, odpovídá: „Vyfotím kočku, dám to 

na Facebook. Byl to ten samý hloupý reflex.“   (Milenkovičová, 2016) 

5.4.2 Další dopad události na sociálních sítích 

Sociálními sítěmi se bezprostředně po události začal šířit hashtag „Je suis Charlie“, 

v překladu „Jsem Charlie“, vyjadřující soustrast s oběťmi, které v důsledku útoků na redakci 

Charlie Hebdo zemřeli, a jejich pozůstalými. Na to navázal i hashtag Je suis Ahmet. Ozvalo 

se mnoho hlasů, které kritizovaly audiovizuální i tištěná média za to, že zveřejněním 
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materiálů nedopřáli oběti důstojnost. Britský novinář Davies Gareth zmapoval tamní noviny, 

z nichž většina z nich na svou titulní stranu použila právě oběť ležící na zemi, a s touto 

skutečností vyjádřil nesouhlas.  (Bartlett, 2015) 

Obrázek č. 5: Twitterový příspěvek novináře Daviese Garetha 

  

Zdroj: https://lucybartlettphotography.wordpress.com/2015/02/13/charlie-hebdo-citizen-journalism-and-the-

media/ 
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5.5 Útoky v Keni 

Další významnou událostí občanského žurnalismu byl útok v keňském městě Garissa. 

Teroristé z islamistické organizace aš-Šabáb zaútočili 2. dubna 2015 na tamní univerzitu. 

Nejkrvavější čin, který tato organizace v Keni spáchala, si vyžádal 147 obětí včetně čtyř 

útočníků a dalších asi 80 lidí zranil. Zároveň se útok v Garisse stal nejnásilnějším činem  

v zemi vůbec od bombových útoků na americkou ambasádu v Nairobi v roce 1998. 

 Zprávy o útoku se nejprve objevily na sociálních sítích obyvatelů, kteří z univerzity 

slyšeli výstřely. První snímky útoku také pocházely od místních obyvatel, kteří byli během 

útoku a po něm v okolí školy. Že tyto informace nepocházely od novinářů, zapříčinila také 

vzdálenost od hlavního města, kde sídlí většina zpravodajských organizací. Profesionálům 

trvalo několik hodin, než se na místo činu dostali – v té době už však po internetu kolovaly 

amatérské fotografie. (Mohamed, 2016) 

 „Jde o součást vnímatelného posunu moderní teroristické taktiky, která se soustředí 

na sociální média skrz občanské novináře; stále častěji se zdá, že světové teroristické 

organizace se odvracejí od útoků na vozy metra a letištní terminály, aby mohli svou smrticí 

pozornost zaměřit na instituce vzdělávání,“ napsaly redaktorky webového zpravodajství 

Quartz Lily Kuo a Hanna Kozlowska (Flanagin, 2015) 

5.5.1 Síla a moc sociálních sítí  

 Tato událost je také výjimečná v tom, že ukázala schopnost sociálních médií vyvolat 

důležité debaty. Keňané v čele s bloggerkou Ory Okolloh, absolventkou Harvardovy 

univerzity, kterou časopis Forbes v roce 2012 jmenoval jednou ze sta nejvlivnějších lidí na 

světě, nebyli spokojeni s tím, jak vláda referovala o obětech útoků. V jejich návaznosti 

vytvořila hashtag „147notjustanumber“26, tedy 147 (počet obětí) není jen číslo, jako způsob, 

jak uctít památku studentů, kteří byli často jedinou pýchou a zároveň nadějí chudých rodin. 

Pro Wall Street Journal řekla, že hashtag byl snahou dát obětem teroru lidskou tvář. (Regan, 

2015)  

  

                                                
26 Viz příloha č. 11. 
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Obrázek č. 6: Twitterový příspěvek Ory Okolloh  

 

Zdroj: Twitter Ory Okolloh Mwangi (@kenyanpundit) 

 Tento hashtag koloval po celém světě. Vyvolal další diskusi o terorismu, selháních 

vlády, korupci i patriotismu. Fotografie obětí se neobjevily pouze na internetu, ale i ve 

zprávách a novinách. „Okolloh předvedla, jak lze skrz sílu internetu zmobilizovat občanské 

novináře a jejich značný sociální kapitál, a tím spustit důležité debaty o problémech národní 

důležitosti.“ (Mutsvairo, 2016) 

Obrázek č. 7: Twitterový příspěvek Ory Okolloh 

 

Kampaň #147notjustanumber naplnila svůj cíl, kterým byla mediální propagace 

Zdroj: http://www.cara.ngo/why-terrorists-target-schools-and-universities/ 
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5.6 Útoky v Paříži 

Před necelými třemi roky zasáhl hlavní město Francie největší teroristický útok 

spáchaný v Evropě od atentátů na vlaky v Madridu v roce 2004. Teroristé islámského státu 

provedli celkem šest útoků střelnými zbraněmi a čtyři sebevražedné útoky. Na různých 

místech Paříže zemřelo v noci z pátku 13. listopadu na sobotu 14. listopadu 130 lidí a přes 

350 jich bylo zraněno.  

 První útok proběhl na fotbalovém stadionu Stade de France. Poblíž stadionu, kde se 

hrál přátelský zápas mezi Francií a Německem a přítomný byl i francouzský prezident 

François Hollande, se odpálili tři muži. Další tři muži zaútočili na klub Bataclan, který hostil 

kalifornskou rockovou skupinu Eagles of the Death Metal.27 Nejbrutálnější ze série útoků 

nepřežilo 89 lidí. Ozbrojenci s kalašnikovy stříleli na třech různých místech i na návštěvníky 

restaurací a kaváren. O život tu noc přišly dvě desítky cizinců z více než 12 států. (Česká 

televize, 2017)  

Tragická událost, která se řadí k těm nejkrvavějším v novodobé historii Evropy, byla 

zároveň demonstrací adaptace médií na již známý fenomén občanských žurnalistů, kteří 

nepotřebují nic jiného, než telefon a připojení na internet. Navíc 80 % z těch, kteří hledali 

informace o útoku a živá vysílání na stránkách BBC, to dělali ze svého mobilního telefonu. 

(Johnston, 2016) 

Na stránkách mediálních organizací mohli snadno narazit na svou fotografii nebo 

video.28 Dříve, než na místo útoků stihl přijet televizní štáb, se na internetu objevily desítky 

příspěvků včetně přímých přenosů od občanských žurnalistů. „Nebyla šance, aby tradiční 

vysílatelé mohli soutěžit s rychlostí mobilizace očitých svědků, kteří měli celou televizní 

stanici v kapse,“ píše novinář BBC Peter Stewart (2015). 

  

                                                
27 Viz příloha č. 12. 
28 Viz příloha č. 13. 
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Obrázek č. 8: Ukázka používání záběrů, které občané vyvěsili na sociální sítě, na BBC 

 
Zdroj: http://www.bbc.co.uk/blogs/collegeofjournalism/entries/5baaffb1-ed39-4f20-9f59-720c3c402cb2 

 

Jedno z nejznámějších videí natočil editor francouzského večerníku Le Monde 

Daniel Psenny. Jeho byt měl okna s vyhlídkou na únikový východ klubu Bataclan. Na svůj 

mobilní telefon zachytil celou mrazivou situaci ukazující návštěvníky klubu vybíhající ze 

dveří, zatímco jeden člověk visí z okna a další leží na zemi vedle kaluže krve.29 Psenny také 

natočil, jak se lidé snaží dostat pryč své zraněné známé, táhnou je po zemi za ruce, a na 

člověka, který leží na zemi, dokonce přiblížil obraz. Video vyvěšené na webu Le Monde na 

začátku diváka upozorní, že záběry mohou být šokující. Materiál během pár hodin shlédlo 12 

milionů lidí a převzala jej světová média, například CNN. 

Obrázek č. 9: Snímek z videa, které ze svého bytu natočil editor Le Monde Daniel Psenny 

 

Zdroj: http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/video/2015/11/14/images-de-la-fusillade-au-

bataclan_4809661_4809495.html?xtmc=bataclan&xtcr=19 

  

                                                
29 Viz příloha č. 14 a příloha č. 4 na CD. 
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5.6.1 V hlavní roli Periscope 

Rok 2015 byl rokem živého vysílání. Kromě Facebooku očití svědkové referovali  

o útocích v reálném čase pomocí aplikace Periscope. Aplikaci s mottem „Prozkoumej svět 

očima někoho jiného“ spustil Twitter v březnu 2015. (Všetečka, 2015) 

Pomocí pár kliků na svém chytrém telefonu mohli lidé předat tisícům dalších lidí po 

celém světě to, co viděli, i emoce, které prožívali při útěku z místa útoků, stejně jako dění 

v následujících dnech. Čísla sledovanosti byla jedna z nejvyšších za krátkou existenci 

aplikace. Poptávka po videích z této aplikace byla tak velká, že platforma několikrát 

zkolabovala. Záběry z Periscopu přebraly i velké zpravodajské organizace, například CNN. 

Obrázek č. 10: CNN převzala video pořízené přes aplikaci Periscope před útokem v Bataclanu 

 
Zdroj: https://edition.cnn.com/2015/11/14/world/what-happened-in-paris-attacks-timeline/index.html 

 

Vysílání ukazovalo davy v uzavřených ulicích a závody pohotovostních vozidel. 

Jeden z uživatelů dokonce zachytil záběry zpoza policejního auta, kde se schovával poté, co 

uslyšel výstřely, další zase natáčel rozhovory s očitými svědky. (Stewart, 2015) 

Aplikaci Periscope používali nejen občané, ale také samotní profesionálové. 

Reportérka Sky News Kay Burley zachytila v neděli večer, tedy dva dny po útocích, na svou 

kameru paniku v restauraci. 30  Ta vypukla pravděpodobně kvůli ohňostroji, který si 

návštěvníci spletli s výstřely. Roztřesená reportérka ve videu zachycujícím vyděšené lidi  

                                                
30 Viz příloha č. 15 a příloha č. 5 na CD. 
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a rozbité sklo vysvětluje, že když slyšeli zvenku výstřely, utíkali lidé dozadu restaurace, 

lehali si na zem a chránili se stoly. (Krol, 2015) 

5.6.2 Kritika živého vysílání 

Listopadové pařížské útoky byly jednou z prvních událostí, kde se ukázala síla již 

zmíněné aplikace Periscope. Způsob, jakým se k lidem dostávaly informace i jak s těmito 

informacemi naložily zpravodajské organizace, se však nevyhnul kritice. 

Na jedné straně Periscope nabízí okamžitý a velice důvěrný přístup k situacím, se 

kterým tradiční média nemohou soutěžit. Nabízí nefiltrované pokrytí událostí přímo ve 

chvíli, kdy se dějí, a vytváří platformu pro novou vlnu občanských žurnalistů. V ideálním 

případě by to mohlo fungovat tak, že obyčejní lidé budou schopní pokrýt událost bez 

zasahování do obsahu, tak jak se to často děje v mediálních konglomerátech sledujících 

firemní zájmy. Navíc materiály pořízené občanskými žurnalisty nejsou omezeny očekáváním 

diváků  či sponzorů, a občané tak mohou přispět i k pokrytí sporných otázek, na které by si 

profesionální žurnalista „svázaný“ konglomerátem, pro který pracuje, nemohl dovolit 

sáhnout. 

„To, jak se události v Paříži zachytily na Periscope, má však i svou druhou stranu. 

Občanští žurnalisté jsou stále amatéři, kteří se ke své úloze nemusí postavit zodpovědně,  

a v jejich podání zpráv se objeví chyby. Je oprávněné obávat se dezinformace a paniky, 

protože lidé, kteří během útoků používali Periscope, se ukázali spíše jako nedisciplinovaní, 

pokud jde o přesné podávání zpráv,“ píše James Robert Dolan (2015), přispěvatel na blogu 

Citizens Connected. 

5.6.3 Proměna referování o teroristických útocích od 11. září 

„Při 9/11 se možná většina Američanů obracela na zprávy ze CNN. To teď už 

neplatí. Dnes se obracíme jeden na druhého na sociálních sítích,“ píše právník Kevin 

O’Keefe (2015). Američan sledoval celou událost přes Twitter a fotografie, které na nich 

našel, přinesly scénu z války přímo do jeho telefonu. „Bylo to více, než jsem chtěl vidět, ale 

sociální sítě mi rozhodně ukázaly brutalitu teroru.“ Autor uvádí, že Francouzi se na Twitteru 

snažili najít pohřešované osoby, nabízeli si vzájemně pomoc či ubytování a hojně využívali 

facebookovou aplikaci Safety check, aby svým známým dali vědět, že jsou v pořádku. 

„Připomínalo mi to fotografie pohřešovaných a zprávy, které lidé věšeli na ploty v blízkosti 

World Trade Center po útocích 11. září.“ 
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5.7 Útok na Westminsterském mostě v Londýně 

Závěrečnou událostí je teroristický útok v Londýně z března minulého roku. Útočník 

22. března 2017 nejprve najel v britské metropoli na Westminsterském mostě autem do 

kolemjdoucích. Poté, co u parlamentu vjel do zábradlí, vyběhl z auta a nožem napadl 

policisty. Útok si vyžádal tři lidské životy a dvacet zraněných. Útočníka policisté zastřelili. 

(Mánert, Hájek, 2017)  

Bezprostředně po teroristickém útoku se začaly plnit sociální sítě materiály od 

amatérských reportérů31 a novináři už měli dostatek zkušeností na to, aby se na ně začali 

okamžitě obracet. Materiály, které při útoku vznikly, narazily na etickou hranici, která byla 

zřejmá nejen odborníkům, ale i samotným uživatelům sociálních sítí. 

„Každý, kdo používá chytrý telefon, je potenciální občanský žurnalista a nutkání být 

první a sdílet co nejvíc informací s širší veřejností může přinutit obyčejné lidi a rádoby 

novináře, aby jednaly bez dostatečného omezení.“ (RT.com, 2017) 

5.7.1 Občané v roli etické komise 

Z chaosu, který po útoku vznikl, vzešly materiály od amatérských reportérů, které 

zahrnovaly názorné, vše ukazující fotografie a videa obětí atentátu. Objevilo se například 

video pořízené pár chvil po samotném atentátu, které ukazuje jednu z obětí ležet zraněnou na 

mostě.32 Video uživatele Radosława Sikorského, které vyvěsil na Twitter, se nejprve šířilo 

přes sociální sítě. Materiál, který má na Twitteru téměř pět milionů shlédnutí a převzala jej 

česká média33, se spolu s dalšími začal šířit i skrz tradiční, převážně digitální média. Ta 

fotografie a videa převzala, aniž by použila dostatečnou cenzuru.34 

  

                                                
31 Viz příloha č. 16. 
32 Viz příloha č. 6 na CD. 
33 Viz příloha č. 17. 
34 Viz příloha č. 18 a příloha č. 7 na CD. 
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Obrázek č. 11: Snímek z videa Radosława Sikorského, které nahrál na Twitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://uk.businessinsider.com/gunfire-outside-houses-parliament-2017-3 

Tato událost je příkladem, kdy roli etické rady na sebe vzali sami uživatelé sociálních 

sítí.35 Uživatel Matt F (@MattJF) apeloval na twitterový účet New York Times: „Přestaňte 

tyto fotografie tweetovat. Mějte trochu citu.“ 

Obrázek č. 12: Twitterový příspěvek kritizující práci novinářů při referování o útoku v Londýně 

 
Zdroj: https://www.rt.com/news/382070-westminster-attack-difficult-ethical-questions/ 

                                                
35 Viz příloha č. 19. 
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Politická komentátorka Jane Merrick (@janemerrick23) na svůj Twitter napsala: „Je 

strašné, že televize vysílá fotografie obětí, i když jim rozmazává obličeje, protože pozůstalí je 

poznají podle oblečení.“ 

Obrázek č. 13: Twitterový příspěvek politické komentátorky Jane Merrick kritizující postupy 

audiovizuálních médií při referování o útoku v Londýně 

 
Zdroj: https://www.rt.com/news/382070-westminster-attack-difficult-ethical-questions/ 

5.7.2 Kritika občanských žurnalistů samotnými občany 

 Touha občanů zachytit událost v tomto případě přesáhla meze etiky. Objevily se 

případy, kdy se lidé tlačili a pletli do cesty záchranářům a policistům. Pár lidí místo toho, 

aby se snažili pomoci raněným ležícím na zemi, vytáhlo mobil a začalo je fotit. Objevil se 

dokonce případ člověka se selfie tyčí36. 

 Proti těmto praktikám se opět zvedla vlna nevole, která rezonovala Twitterem  

a dalšími kanály.37 „Jsem zoufalá z toho, že lidé jsou moc zaneprázdnění pořizováním 

fotografií a selfíček38 na #Westminster, zatímco další tam bojují o život,“ napsala Helen 

Statham-Hill (@OneHelenStatham) na Twitter. 

Stejný postoj sdílel i uživatel Dan (@ITZDANNNO): „Někdo leží zraněný na mostě. 

Nějaký chlap tam stojí, dělá fotky, nepomáhá. Moderní společnost. Šokující.“  

„Nic mě nerozčílí víc, než když vidím lidi, jak stojí v cestě záchranářům a pořizují ve 

Westminsteru fotky. Mějte trochu důstojnosti,“ vzkázala zase uživatelka sophie 

(@sophiecorah) na Twitteru. (RT.com, 2017) 

                                                
36 Selfie tyč je označení pro teleskopickou tyč, která usnadňuje pořizování takzvaných 
„selfie“ portétů tím, že prodlouží ruku a umožní zachytit daleko širší úhel. (pozn. autora) 
37 Viz příloha č. 20. 
38 Slangový výraz pro autoportrét. (pozn. autora) 
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Tito lidé byli spíše než občanskými žurnalisty diváky a voyery, kteří v honbě za co 

nejvíce šokujícím snímkem odhodili veškerou soudnost, úctu k druhým a především lidskost. 

(RT.com, 2017)  

5.7.2 Channel 4 a porušení presumpce neviny 

Tradiční média se při referování o útoku na Westminsterském mostě nedopustila 

pouze přešlapů při přebírání nevhodných záběrů od amatérů. Britská veřejnoprávní televize 

Channel 4 jako první oznámila jméno údajného pachatele. Novinář Simon Israel za pachatele 

označil islámského aktivistu Abu Izzadeena. Později se přímo během zpravodajské relace 

objevila aktualita, která objasnila, že Izzadeen je ve vězení. Oznámil to zprávař Jon Snow, 

který se zároveň na konci relace omluvil.  

„Během večerního vysílání respektovaný seniorský korespondent domácího 

zpravodajství Simon Israel citoval zdroj, který mylně potvrzoval identitu údajného 

westminsterského útočníka jako Abu Izzadeena. Není tomu tak a my se omlouváme našim 

divákům za toto pochybení,“ objevilo se na Twitteru Channel 4 News v poledne den po 

útoku.39 Ač organizace podnikla všechny kroky pro sjednání nápravy a uvedení věci na 

pravou míru, tento incident zvýraznil nejistou povahu žurnalistiky v digitálním věku. 

Ofcom, regulátor mediálních komunikací ve Velké Británii, došel k závěru, že 

Channel 4 tímto činem významně porušil regulační směrnice vysílání. Situace došla až 

k neobvyklému kroku, kdy Ofcom nařídil, aby Channel 4 News odvysílal výsledky šetření 

regulační komise. Neobvyklé rozhodnutí, zejména proti jedné z nejvýznamnější  

a respektovaných zpravodajských organizací ve Velké Británii, Ofcom vysvětlil tak, že je to 

už počtvrté za tři roky, kdy zjistili, že Channel 4 porušuje svou povinnost hlásit zprávy 

s patřičnou přesností. „Jsme obzvlášť znepokojeni tím, že došlo k dalšímu vážnému porušení, 

vzhledem k předchozímu ujištění společnosti Channel 4, že došlo k vylepšení procesů 

dodržování předpisů.“ (Sweney, 2017) 

  

                                                
39 Viz příloha č. 21. 
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6 Interpretace výsledků 

Hlavní výzkumnou otázkou, na kterou tato práce hledala odpověď, bylo „Jak se 

proměnily etické standardy seriózních médií s nástupem občanského žurnalismu?“ 

Z předchozí části je zřejmé, že 11. září 2001 bylo momentem, který proměnil svět z pohledu 

médií a zpochybnil tradiční definice toho, co se považovalo za zprávy, i toho, kdo se 

považoval za novináře. Lidé cítili potřebu stát se součástí médií a internet pro ně 

představoval tu nejvhodnější platformu. Objevovaly se první internetové stránky se 

zpověďmi očitých svědků včetně fotografií a v některých případech i s videozáznamy. 

Tenkrát pro tyto počiny nebyl název. Dnes bychom je označili za blogování.  

O necelé čtyři roky později, kdy došlo 7. července 2005 k teroristickému útoku 

v Londýně, se tento čin odehrával za diametrálně odlišného scénáře, který bychom si v roce 

2001 pravděpodobně ani nedokázali představit. Jednalo se o jednu z prvních událostí, která 

dala vzniknout pojmu občanský žurnalismus. V té době už občané vlastnili chytré telefony 

připojené na internet, a tak dokázali lidé, kteří byli uvězněni ve voze metra, pořídit vlastní 

fotografické svědectví, které se dostalo na internet dvacet minut po jeho pořízení. Svými 

fotografiemi přímo z místa události dali veřejnosti představu o události lépe, než mohl 

jakýkoli profesionální novinář. Významnou roli zde hrála zpravodajská organizace BBC, 

která s amatérskými reportéry aktivně spolupracovala a poskytla jim platformu, na které 

mohli sdílet svůj obrazový materiál, audiovizuální záznamy či pomocí komentářů své 

zážitky. Z tisícovky zaslaných fotografií jich BBC vybrala k uveřejnění na stránkách šestnáct 

a ze třiceti videí se na stránkách objevily čtyři. 

Významným mezníkem ve vývoji občanského žurnalismu bylo v březnu roku 2006 

spuštění sociální sítě a mikrobloggingu s názvem Twitter. Možnost během chvíle sdílet 

video, fotografii, či krátký komentář a pomocí relevantního hashtagu jej poskytnout 

uživatelům po celém světě, dalo práci občanských žurnalistů zcela nový rozměr. Ten se 

promítl při teroristických útocích v Bombaji v listopadu roku 2008. Tato událost poprvé 

odhalila početnost základny amatérských reportérů s chytrými mobily v ruce, ale také 

nastínila negativní dopady, které může tento fenomén přinášet pro tradiční média, pokud 

budou ve svých postupech, například při ověřování přebíraných informací, polevovat.  

Pozitivní příklad užití Twitteru při referování o teroristickém útoku můžeme najít 

v případu teroristického útoku na střední školu v keňském městě Garissa. Kampaň, v níž 
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hlavní roli hrál hashtag #147notjustanumber ukázala sílu sociálních sítí a jaký může mít 

dopad nejen na média, ale také na politiku. 

V popisovaných událostech se objevily také případy, kdy tradiční média převzala 

eticky sporné záběry pořízené občanskými žurnalisty. V případě, že záběry, které nějakým 

způsobem hraničí s pravidly etiky, pořídí amatér, lze zpochybňovat jeho osobní hodnoty. 

Pokud ale tyto záběry převezmou i uznávané mediální organizace, jedná se o profesní 

přestupek. Takový případ se objevil v roce 2015 při lednovém útoku na satirický časopis 

Charlie Hebdo. Video zachycující smrt policisty natočil a sdílel amatér. Záběry zachycující 

poslední okamžiky života nevinného člověka, které se rychle rozšířily po internetu a které 

převzala i tradiční média, lze přinejmenším označit za nedůstojné. Kritiky se snímek dočkal 

především proto, že rodina pozůstalého vyvolala diskusi o jeho vhodnosti. Přesto je stále 

snadno dohledatelné, i více jak tři roky po události. 

Podobný případ se odehrál téhož roku v listopadu, kdy Paříž zasáhl jeden z největších 

teroristických útoků spáchaných v Evropě v posledních letech. V roli amatérského reportéra 

se tentokrát ocitl profesionální novinář. Občanského žurnalistu z něj ovšem vytvořil fakt, že 

použil jejich nástroje. Editor francouzského večerníku Le Monde Daniel Psenny ze svého 

bytu na mobilní telefon natočil, jak návštěvníci klubu Bataclan, kde teroristé postříleli 89 

lidí, prchají únikovým východem. Téměř tříminutové video zachycuje křik, paniku  

a výstřely. Lidé utíkají, táhnou po zemi zraněné, nad klubem visí lidé z oken a u východu 

leží raněný člověk, kterého ostatní v panice překračují. Video nevyvolalo podobné reakce, 

jako video zachycující smrt policisty z ledna. Podle autorky to je ovšem s podivem, 

vzhledem k tomu, ke kolika přímým účastníkům události se muselo dostat, nemluvě  

o pozůstalých, kteří mohli poznat některého raněného, kteří se ve videu také objevili. Tato 

událost vyvolává otázku, zdali v dnešní době, kdy je naprosto přirozené vytahovat při každé 

příležitosti telefon a zapínat nahrávání, záleží, jestli se jedná o amatéry nebo profesionální 

novináře se znalostí etického kodexu. Výsledek je v obou případech téměř stejný, s tím 

rozdílem, že amatérský reportér, který video nahrál s vírou, že zachytil smrt teroristy, video 

po hodině smazal, kdežto video zachycující utrpení stovky nevinných lidí, kteří se při 

listopadových útocích ocitli ve špatnou chvíli na špatném místě, na internetových stránkách 

Le Monde visí dodnes. 

Odvrácenou tvář občanského žurnalismu jsme mohli sledovat při londýnském útoku 

na Westminsterský most v březnu minulého roku. Činy profesionálních fotografů i amatérů, 
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kteří pořizovali záběry obětí ležících na zemi, se v prvním případě mohou nazvat porušením 

etického profesního kodexu novináře, v druhém případě se jedná, jak již zaznělo v úvodu 

této části práce, o skutečnost, kdy se společnost místo na cestu nové éry svědectví vydala na 

cestu voyerismu. (Redding, 2008) V první zmíněné události, která se stala jakýmsi 

předvojem občanského žurnalismu, se jeden z autorů snímků z Dolního Manhattanu 

vyjadřuje o „autocenzuře“, která mu nedovolila zachytit utrpení cizích lidí z respektu k nim. 

Toto je postoj, který by si v sobě měl nést každý člověk, ať už profesionální novinář, nebo 

majitel chytrého telefonu. Bohužel tomu tak v mnoha případech není. 

V souvislosti s tím vytváří Watson (2012) domněnku, zdali nejsou občanští žurnalisté 

pouze „občanští paparazzi“. Jestliže žijeme v časech, kde technologie dokáže snadno 

zachytit ostatní v těch nejhorších situacích, o to více bychom měli být povinni uvažovat  

o naší činnosti z etického hlediska soucitu a zodpovědnosti. Tím se naráží na případy, kdy 

lidé místo pomoci či podpory zraněným vytahovali telefony, aby si trpící oběti mohli vyfotit.   

 Z uvedených příkladů je zřejmé, že k ohybu či proměně tradičních médií zcela jistě 

došlo, i když za to nelze vinit pouze fenomén amatérských reportérů. S nástupem internetu 

se celá novinářská práce rozvětvila, rozštěpila a také zrychlila, na což často doplácí kvalita. 

Jedním z důvodů proměny etických standardů etablovaných médií může být i nedostatek 

tlaku ze strany veřejnosti. Ta by měla od profesionálních mediálních organizací očekávat 

striktní dodržování etických zásad, přesto tomu tak není. Stále více lidí odmítá aktivně si 

vyhledávat informace a kriticky přemýšlet, čímž se naplňuje proroctví spisovatele Aldouse 

Huxleyho, který ve své knize Konec civilizace předpovídá, že lidstvo bude tak zahlceno 

informacemi, že o ně ztratí zájem. 

6.1 Nahradí tradiční média občanští žurnalisté? 

Jak je zmíněno v teoretické části práce, Jakubowicz (2013) se domnívá, že boj  

o budoucnost žurnalistiky se vede mezi tradiční a občanskou žurnalistikou. Zpravodajská 

fotografka Sahiba Chawdhary (2015) tvrdí, že domněnky, že amatéři připraví profesionální 

novináře o práci, se zdají čím dál více směšné. Podle ní většina lidí chápe nové uspořádání 

tradiční a občanské žurnalistiky tak, že se vzájemně doplní místo toho, aby spolu bojovaly.  

Vztah obou typů žurnalistiky se dá popsat jako kolaborující a vertikální, jelikož 

informace jde většinou zespodu – profesionálové jsou závislí na amatérech, kteří díky své 

výjimečné poloze, pokud se ocitnou přímo ve středu dění, mohou obohatit práci 
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profesionálů. Proto pro amatérské nadšence vznikly již zmíněné platformy, které 

z občanských novinářů dělají novináře participativní – od stránek BBC, kam mohou lidé 

nahrávat své fotografie, videa i komentáře, přes iReport, kterou založila CNN, až po 

iReportér České televize. Například BBC, která denně dostává tisíce materiálů z celého světa 

pokrývající jak velké, tak lokální události, občanským žurnalistům vzkazuje, že „role, kterou 

hrajete ve vytváření zpráv je velmi důležitá. Ať už se jedná o nejnovější zprávy nebo zprávy, 

které vám doporučíme, váš příspěvek může opravdu přispět ke změně.“ (BBC, 2018) 

Materiály zaslané přímými účastníky události mají, přestože bývají v nevalné kvalitě,  

nevyčíslitelnou hodnotu v tom, že čtenáři či divákovi pomáhají získat lepší představu  

o události, než jakou si mohl utvořit kdykoli dřív. „Tradiční žurnalismus je dívání se zvenku 

dovnitř. Občanský žurnalismus je dívání se zevnitř ven. K uchopení kompletního příběhu 

pomáhá mít oba úhly pohledu.“ (Dooley, 2007) 

Podle výzkumu Robi Noor (2017), který porovnával občanský žurnalismus  

a mainstreamový žurnalismus a zkoumal, jak jsou vnímány publikem i novináři, nemůže ke 

scénáři, kdy občanská žurnalistika nahradí tu tradiční, nikdy dojít. Přestože se objevily 

případy, kdy amatérští reportéři byli prvními informátory o události a podařilo se jim 

zveřejnit lepší fotografie či videa, mainstreamová média se podle studie stále těší větší 

popularitě, autenticitě a důvěryhodnosti. To je dáno právě propracovaným a zavedeným 

systémem, v němž důraz zůstává kladen na přesnost a odpovědnost. Toto tvrzení můžeme 

postavit do kontrastu s příkladem Channel 4 News, která jako pachatele útoku na 

Westminsterském mostě v roce 2017 označila bez dostatečného ověření informací pachatele, 

který byl v té době ve vězení. Tam ovšem zafungovalo etické jednání jak samotné televizní 

stanice, která informaci uvedla na pravou míru hned, jak své pochybení zjistila, tak 

regulačního orgánu, který podnikl další kroky k zajištění správných postupů při sběru 

informací, které jsou následně předávány publiku. Průzkum dále uvádí, že hlavním rozdílem 

těchto dvou novinářských přístupů je profesionalita, kterou občanský žurnalismus postrádá. 

Profesionální žurnalismus není jen o pouhém oznamování skutečnosti. Profesionální 

novináři jsou vyškoleni v pozorovacích a vyjadřovacích dovednostech a důležitým aspektem, 

který amatéři postrádají, je zodpovědnost. Co dále nahrává zachování tradiční žurnalistiky je 

fakt, že občanští reportéři se neopírají o žádný etický kodex, a proto často podají informace, 

které mohou pohoršit veřejnost, či informace bez ověření, kdežto v tradiční žurnalistice se to 

stává spíše výjimečně.  
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 Největší výzvou pro profesionální novináře je fakt, že amatéři často dostanou 

materiály na internet dříve než profesionálové, a tím na sebe strhnou hlavní pozornost. Proto 

došlo k výraznému snížení míry spoléhání širokého publika na tradiční média. Podle Noor 

(2017) by profesionálové neměli tuto skutečnost brát jako hrozbu, ale jako příležitost zlepšit 

vlastní práci. To je podle autorky studie dalším z významných přínosů občanského 

žurnalismu. Studie zastává převažující názor, že občanská žurnalistika proměnila koncept 

žurnalistiky k lepšímu. Dává důležitý hlas občanům, kteří, jak ukázala předchozí kapitola, 

dokáží upozornit na problémy, kterým by se jinak tradiční média nevěnovala. Objevují se 

ovšem i hlasy40, které tvrdí, že má více negativních než pozitivních efektů. Podle nich 

amatérští reportéři tíhnou k zaujatosti a především zdůrazňují absenci novinářského výcviku 

a dodržování etiky. 

 Občanský žurnalismus znamená pro žurnalismus vzhledem k demokracii to, co je 

aktivní participace občanů v politice a v občanském životě. Větší dopad na tradiční 

žurnalismus by mohla občanská žurnalistika mít, pokud by byla více organizovaná, měla 

pravidla a řídila se etickým kodexem, který by byl znám všem, kdo se do těchto praktik 

zapojí. (Joli, 2014) Nic takového ovšem amatéry s mobilním zařízením v ruce zatím 

nesvazuje, proto je zodpovědnost podle autorky této práce stále v rukou tradičních médií, 

která by neměla akceptovat neetické jednání občanských novinářů tak, jako to v některých 

případech praktikovala. Sdílení neetického záběru či neověřené informace, kterou vytvořil 

někdo jiný, nezbavuje tradiční mediální organizace povinnosti dodržovat základní 

novinářské postupy. 

6.2 Občanský žurnalismus jako nový nástroj naplňování cílů terorismu?  

S nástupem občanského žurnalismu dostala veřejnost, včetně teroristů, nový 

komunikační nástroj. Záznamy teroristických masakrů, které přímo z místa dění a v reálném 

čase sdílí přímé oběti útoků, přináší teroristům, pro které jsou jejich činy druhem 

komunikace, zcela novou publicitu. 

Jak bylo zmíněno, pro teroristické organizace není důležitý samotný čin či přímé 

oběti jejich činů. Jejich primárním zájmem je, aby útok vyvolal paniku a strach mezi co 

nejširší veřejností. K tomu jim jsou občanští novináři, kteří zachycují všechny hrůzy 

teroristických útoků „z první ruky“ a následně je jediným kliknutím sdílí s celým světem, 

dobře nápomocni. Roztřesená nekvalitní videa, která vznikla například při pařížských 
                                                
40 Filip Rožánek, David Hazinski 
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útocích v listopadu 2015, nastiňují hrůzu a masakr terorismu, který, jak indikuje několik 

lokací, kde teroristé v evropské metropoli zaútočili, se může bez varování odehrát naprosto 

kdekoli. 

Lidé reagují na podobné tragédie dvěma způsoby – zranitelně, nebo odolně. Přímí 

svědci události, kteří jsou schopni ji zvěčnit, ukazují, že jsou odolní a nepropadají strachu.  

Watson (2012) vidí případné negativní efekty v těchto aktivitách v tom, že mohou 

ovlivnit, jak se lidé na teroristické útoky dívají, což může bránit jejich schopnosti správně 

reagovat na útoky budoucí. Například již zmiňovaný čin editora francouzského večerníku Le 

Monde Daniela Psennyho, který ze svého okna natáčel prchající lidi z klubu Bataclan místo 

toho, aby jim nabídl pomoc a například bezpečí svého domova, není tím nejlepším 

příkladem, jak se v podobné situaci zachovat. Mnoho lidí však sociální sítě využilo správně, 

když přes Twitter nabízeli v oblastech zasažených útoky útočiště a jídlo pro otřesené lidi, 

kteří se v nastalém chaosu neměli jak dostat zpátky domů. 

Není pochyb, že občanští žurnalisté, kteří se aktivně zapojili do referování  

o teroristických útocích, přispívají k dosažení teroristické agendy. Jejich činnost, pokud je 

provedena správně, eticky a důstojně, ovšem může významně pomoci i boji s touto globální 

hrozbou. I přes jeden jediný hashtag dokáže spojit miliony lidí po celém světě a ukázat, že se 

lidé nehodlají poddávat strachu a zranitelnosti. 

 

 

  



 70 

Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo nastínit proměnu mediální etiky s nástupem 

sociálních aktérů, ke kterým se řadí občanští žurnalisté. V teoretické části autorka objasnila 

pojmy nezbytně nutné k uchopení této problematiky Práce se zabývala etikou, s důrazem na 

novinářskou etiku a profesní novinářské kodexy, kde autorka nastínila, jaké standardy by 

měli mít novináři zakotvené ve své profesní etice. Závěrečná podkapitola se věnovala 

proměně mediální etiky, která podle britského novináře Chrise Frosta (2011) spočívá v tom, 

že se média začala více soustředit na publikum a popularitu, než na prezentování kvalitních 

zpráv.  

Další kapitola se věnovala médiím. Kromě definice samotného pojmu médium byla 

zaměřena na masová a nová média, která se vlivem stále se rozvíjejících technologií mění  

a slučují. Současná média, zvláště ta elektronická, jsou individualizovaná, interaktivní  

a neslouží pouze sdělení. Publikum už nemusí pasivně přijímat předkládané zprávy, ale díky 

novým technologiím má šanci se na zprávách podílet. Tím se vytváří konkurence tradičním 

médiím a do role novinářů se mohou dostat amatéři. Tento jev je ve většině případů známý 

pod pojmem občanský žurnalismus a je mu věnována třetí kapitola. 

Pro účely této práce bylo důležité představit podoby amatérského žurnalismu  

a ukázat, jak se od sebe liší. Občanským žurnalismem nazýváme jev, kdy amatérský reportér 

pomocí nových technologií sdílí informace, ať už psané, či obrazové, na své vlastní 

platformě (na blogu či na sociální síti). Dalším nezbytným pojmem je participativní 

žurnalismus. Ten nastává tehdy, když amatérský reportér pro sdílení svých zpráv využije 

jednu z platforem tradičních médií. Tradiční média se na novou situaci rychle adaptovala  

a místo, aby amatérské novináře brala jako svou konkurenci, začala s nimi spolupracovat. 

Vytvořila pro ně online platformy, kam mohou své materiály nahrávat. Amatéři si spoluprací 

s etablovanou mediální organizací zajistí publikum a mediální organizace zase získají 

fotografie a další mediální obsah, ke kterému se jejich profesionální novináři často nemohou 

dostat. Z autorčiny zkušenosti také novináři často využívají nové sociální platformy, jako je 

Facebook či Twitter, k vyhledávání informací a témat například mezi odborníky na odlišné 

problematiky. 

Nejvítanějšími materiály amatérů jsou záběry ze situací, které se staly neočekávaně  

a u kterých se daní občané ocitli jako svědci. Britský profesor Stuart Allan, který se 

fenoménem amatérských novinářů zabývá, používá pro tyto situace termín „občan-svědek“. 
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Klíčovým aspektem je podle něj odhodlání ke svědectví ze svého výhodného postavení, bez 

ohledu na to, zda se osoba považuje za občanského žurnalistu nebo ne. 

K lidem, kteří během neočekávané události natočí dění na telefon, je skeptický 

profesor žurnalistiky David Hazinski. Zastává názor, že se novinář od běžného občana, který 

uchovává informace v mobilním telefonu, liší vzděláním, kvalifikací a žurnalistickými 

standardy, bez kterých se z informací stanou jen obyčejné drby. (Cooper, 2008) Ke skepsi 

Hazinského se přidává i expertka na digital humanities41 Anna Reading (2008) s tvrzením, že 

hlavní etickou otázkou je, zda snímky z mobilních telefonů zachycené během teroristických 

útoků představují novou éru svědectví, či zda tíhnou k pouhému diváctví a voyerismu. 

Také americká National Association of Citizen Journalists rozlišuje „občanské 

žurnalisty“, „náhodné novináře“ (accidental journalists) a „angažované novináře“ (advocacy 

journalists). Občanští žurnalisté jsou podle organizace nezávislí reportéři, kteří získávají  

a zpracovávají informace, dělají rešerše, analyzují a publikují zprávy a informace. Náhodní 

novináři jsou lidé, kteří se náhodně ocitnou u nějaké události, kterou vyfotí nebo natočí  

a poté materiál umístí na sociální síť nebo jej pošlou na informační portály. To z nich však 

podle americké asociace nedělá skutečné novináře a nazývat je občanskými žurnalisty je 

chyba. 

Podle autorky práce je nezbytné podoby amatérského reportování rozeznávat. Jak 

ukáže hodnocení praktické části níže, v práci se promítly všechny tři verze a v některých 

případech se ukázalo, že praktiky občanského žurnalismu opravdu sklouzly k pouhému 

diváctví a touze po senzaci. 

Poslední kapitola teoretické části vysvětlila pojem terorismus, představila jeho 

rozdělení, cíle a vývojové etapy. Následně autorka převedla výše zmíněné pojmy do praxe 

pomocí případových studií.  V praktické části byly pro účely této práce zvoleny právě 

případy teroristických útoků, ve kterých se promítl jev amatérského reportování a ať už 

negativním, nebo pozitivním způsobem ovlivnil tradiční média. 

Pomocí materiálů, především fotografií a videí, ale také tweetů, byly ukázány 

případy, kdy tradiční média materiály občanských žurnalistů převzala a zařadila do svých 

článků či vysílání, a byly načrtnuty dopady, které tyto činy měly z etického hlediska.  
                                                
41 jedná se o poměrně novou vědeckou disciplínu, která se snaží propojit principy humanitních věd a 
informatiky. Vychází z předpokladu, že lidstvo má k dispozici stále větší množství dat, což mu 
umožňuje zkoumat společnost zcela novými způsoby. 
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V některých případech se občanští žurnalisté významně zasadili o vytváření hodnotných 

zpravodajských materiálů a svědectví z události, využili sílu sociálních sítí ke zvednutí hlasu 

a vyjádření svého názoru, který měl výraznější dopad, než se dalo očekávat, a zasadili se  

o změnu přístupu tradičních médií k novým médiím.  

Mezi vybranými událostmi se objevily jak případy občanského žurnalismu, tak 

žurnalismu participativního i občanského svědectví, které spočívalo pouze v náhodném 

pořízení záběru události z výhodné pozice. Za občanský žurnalismus autorka práce 

jednoznačně označuje aktivitu Vinukumara Ranganathana, který během teroristických útoků 

v Bombaji v roce 2008 vyrazil do ulic za účelem zachycení následků teroru. Zásadním 

aspektem, které potvrzují označení Ranganathana za občanského žurnalistu je fakt, že 

fotografie, které představovaly jedno z nejucelenějších svědectví tohoto masakru, nahrál na 

svůj účet na Flickr. Další aspekty občanského žurnalismu při referování o této události 

spatřuje autorka v uživatelech Twitteru, kteří tuto sociální síť používali jako nástroj pro 

sdílení nejčerstvějších zpráv. Participativní žurnalismus se objevil v případu bombových 

útoků v Londýně v roce 2005. Během této události obdržela BBC ten den 30 videozáznamů 

a 1000 fotografií.  

 V rámci zkoumaných událostí se nejčastěji v diplomové práci objevil prvek 

náhodného občanského svědectví. Mezi takové případy autorka řadí video zachycující smrt 

policisty Ahmeda Merhabeta, kterého střelili teroristé útočící na redakci satirického časopisu 

Charlie Hebdo na ulici do hlavy. Tento čin zachytil z okna svého bytu Jordi Mir, který video 

následně nahrál na svůj facebookový profil. Tento skutek se stal předmětem kritiky od 

rodiny oběti a Mir se za svůj čin omluvil. Podobný postup aplikoval při útocích v Paříži 

editor deníku Le Monde Daniel Psenny, který z okna svého bytu zachytil lidi prchající 

zadním vchodem z klubu Bataclan. Občané, kteří se stali svědky teroristické události  

a pořídili z ní obrazový materiál, se promítli i do teroristických útoků na Westminsterském 

mostě v minulém roce. V tomto případě se předmětem kritiky veřejnosti stala nejen tradiční 

média, která zachycovala oběti tak, že bylo snadné je identifikovat podle oblečení, ale také 

tito svědci, kteří byli schopni na místě události pořizovat selfie fotografie. 

Podle autorky je nezpochybnitelné, že amatérský žurnalismus, ať už jako samostatná 

novinářská disciplína, či jako doplněk etablovaných médií, umožňuje publiku poznat 

okamžiky krize mnohem podrobněji. Praktiky amatérských reportérů jsou často 

zpochybňovány, a to zejména z hlediska etických aspektů novinářské práce. 
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Teroristické útoky jsou citlivým tématem, o kterém má společnost právo se dozvědět, 

ovšem vzhledem k důležitosti zachování úcty k obětem a respektu k pozůstalým by neměly 

být, stejně jako u dalších nešťastných událostí, záběry a informace příliš grafické. Možnost 

prožít přes mobilní aplikaci v reálném čase následky teroristického útoku s přímým svědkem 

události věrně zachycujícím  brutalitu tohoto činu se dá brát jako pozitivum, stejně tak, jako 

lze na tuto možnost nahlížet negativně. Autorce ani po vytvoření této práce není přesně 

jasné, kde leží pomyslná hranice mezi touhou informovat a lidským hyenismem a otrlostí. 

Jak vybrané případy ukazují, součástí počínání amatérských reportérů se často stávají 

materiály zachycující utrpení nevinných lidí. Amatéři, kteří se staví do role reportérů, tak 

mohou činit v rámci nevědomosti a neznalosti novinářského kodexu, ačkoli základní 

pravidla respektování ostatních lidí a zachovávání jejich důstojnosti by v sobě měl mít 

zakořeněné každý člověk. Profesionální média, jež by měla formy etické regulace  

i samoregulace znát a řídit se jimi, by ovšem neměla v dodržování etických standardů 

polevovat. Z vybraných událostí je však zřejmé, že k tomu v určitých případech dochází, a že 

nejen občanští žurnalisté, ale i profesionální novináři nepřistupují k úkonu referování  

o událostech správně. V praktické části této práce se objevily případy, kdy seriózní mediální 

organizace přebraly neověřené a nepravdivé informace či sdílely příliš grafické záběry. 

Jednou z možností, jak na tuto problematiku nahlížet, je přímo z pohledu samotných 

pachatelů těchto činů. Medializace je jedním z nejzásadnějších cílů teroristických činů. 

Možnost sdílet přes sociální sítě svědectví o těchto událostech v reálném čase a bez 

závislosti na poloze, představuje pro teroristy naprosté naplnění jejich snažení. Tento aspekt 

by byl zajímavým předmětem dalšího zkoumání této problematiky – tedy ukázat, jak se 

s nástupem nových médií a nových komunikačních technologií proměnila medializace 

teroristických činů a nastínit, jak to ovlivnilo počínání teroristických organizací. 

Autorka práce dále zastává názor, že pro tradiční média je v dnešním stále se 

proměňujícím a zrychlujícím světě nových komunikačních technologií velice obtížné stíhat 

dobu. Právě z těchto důvodů podle autorky dochází ke snižování etických standardů. 

„Nebyla šance, aby tradiční vysílatelé mohli soutěžit s rychlostí mobilizace očitých svědků, 

kteří měli celou televizní stanici v kapse,“ píše novinář BBC Peter Stewart (2015).  

Řešením, jak využít amatérské reportéry a jejich výhodnou pozici v centru dění dané 

události, by byla větší osvěta etiky, etických standardů i náhled do profese novináře. Aby se 

zabránilo etickým kolizím přímo u zdroje, musely by být praktiky občanského žurnalismu 
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více organizované, s existencí pravidel a etického kodexu, se kterým by byli obeznámeni 

všichni amatérští reportéři. Takové snahy se již objevují, například publikací Příručka pro 

občanské novináře (Ross, Carson Cormier, 2015), je ale velmi nepravděpodobné, že by se 

v blízké době měla tato či podobné publikace stát pro amatéry s mobilním telefonem v ruce 

závaznými. 

Autorka práce se dále domnívá, že tradiční média nástup amatérských reportérů 

nemůže ohrozit. Ve většině případů totiž veřejnost občanští novináři zajímají pouze 

v případě nějaké neočekávané významné události, ať už se jedná o teroristický útok či 

přírodní katastrofu. V ostatních případech se lidé stále obrací na tradiční etablovaná média, 

která jim ovšem poskytují stále větší prostor, aby se sami příjemci mediálních sdělení mohli 

zapojit pomocí sdílení svých komentářů v psané či dokonce audiovizuální podobě. 

Občanský žurnalismus stále zůstává jevem s omezenými zdroji a představuje široké 

pole pro další zkoumání. Zejména v souvislosti s etikou tvoří zajímavé téma. Další zkoumání 

této problematiky by se mohlo zaměřit na jiný druh události, než teroristické útoky,  

u kterých bude také naplněno pravidlo, že o něm očití svědkové mohou přinést rychlejší 

zprávy než profesionální novináři. Takovou oblastí by mohlo být například referování 

občanských žurnalistů o přírodních katastrofách.  

Bylo by zajímavé sledovat, jak se etické standardy proměnily od tsunami 

v jihovýchodní Asii v roce 2004, které například autor několika publikací zabývajících se 

občanským žurnalismem Stuart Allan označuje za první případ, kdy díky technologické 

konvergenci dostali očití svědkové  šanci vytvářet vlastní zprávy o katastrofě a ty následně 

sdílet s uživateli z celého světa. Zajímavým tématem by mohlo být také zkoumání, jak se 

praktiky občanských žurnalistů proměňovaly s nástupem nových sociálních sítí a aplikací  

a jak silně se v jednotlivých případech projevovaly. 
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Summary 

The main aim of the master’s thesis is to define a change in media ethics with the rise 

of social actors, to which the citizen journalists belong. In the theoretical part, the author 

explains the concepts that she found essential to this issue. The work dealt with ethics, with 

an emphasis on journalistic ethics and professional journalism codes. The final subchapter 

deals with a change in media ethics, which according to British journalist Chris Frost (2011) 

signifies that media began to focus more on public and popularity than on the presentation of 

good news. 

Another chapter was devoted to the media. In addition to defining the media concept 

itself, it has focused on mass and new media which is changing and merging with the ever-

evolving technology. Current media, especially electronic ones, are individual, interactive 

and do not serve merely communication. Nowadays, the audience doesn’t have to passively 

receive the news, but thanks to the new technologies, it has a chance to participate in it. This 

creates competition with traditional media, and the possibility of amateurs playing the role of 

journalists. This phenomenon is, in most cases, known as citizen journalism and is explained 

in the third chapter. 

For the purposes of this work, it was important to present all forms of amateur 

journalism and show how they differ from each other. Citizen journalism is a phenomenon 

where an amateur reporters use new technologies to share information, whether written or 

visual, on their own platforms (blog or social network). Another necessary concept is 

participatory journalism. Thic concept happens when an amateur reporters use one of the 

traditional media platforms to share their reports. Traditional media quickly adapted to the 

new situation and began to work with amateur journalists by creating an online platform for 

them to upload their materials.  

The most wanted amateur material is footage of a situation that occurs unexpectedly. 

British professor Stuart Allan, who deals with the phenomenon of amateur journalism, uses 

the term "citizen-witness" for these situations. A key aspect is for the citizens to be 

determined to bear witness from their advantageous position, regardless of whether they 

consider it citizen journalism or not. 

There is also a  skepticism brought, for example, by a professor of journalism, David 

Hazinski. He claims that an ordinary citizen who works with his mobile phone differs from 



 76 

the profesional journalists in education, qualifications and journalistic standards. (Cooper, 

2008) An expert of digital human sciences, Anna Reading (2008), adds that the main ethical 

question is whether cell phone images captured during terrorist attacks are a new era of 

testimony, or whether they are just a kind of voyeurism. 

According to the author of the work, the form of amateur reporting needs to be 

divided. As the practical part of the thesis showed below, the three versions were reflected in 

it and in some cases it turned out that citizen journalism practices have indeed slipped into 

the desire for sensation. 

The last chapter of the theoretical part explained the term terrorism, presented its 

definition, goals and stages of development. In the practical part, there were cases of terrorist 

attacks chosen, where the effect of amateur reporting was reflected and either negatively or 

positively influenced the traditional media. 

There have been cases where traditional media included materials by amateurs in 

their articles or broadcasts, and this has been investigated from an ethical point of view. In 

some cases, citizen journalists have taken a significant role in generating the content and 

witness evidence of the event, using the power of social networks to raise their voice and to 

express their views and opinions that have had a greater impact than expected. 

All the cases of citizen journalism, participatory journalism and citizen witnessing 

journalism have been displayed among the chosen events. The most often type was the 

citizen witnessing journalism, which was for example showed in the case of the video 

capturing the death of police officer Ahmed Merhabet. This action was captured by Jordi Mir 

from the window of his apartment and then uploaded on his facebook profile. This act was 

the subject of criticism from the victim's family. A similar procedure is seen in capturing the 

Paris attacks by Le Monde editor Daniel Psenny, who from the window of his apartment 

captured the people fleeing the back entrance of the Bataclan club. Citizens who witnessed a 

terrorist incident and took pictures of it, were also found in the terrorist attack on the 

Westminster Bridge last year. In this case, criticism of the public has appeared and it didn’t 

focus only on traditional media, but it also criticized those witnesses who were able to take 

photos of themselves (selfies) on the scene of a massacre. 
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According to the author, it is undeniable that the phenomenon of amateur journalism 

allows the audience to see moments of the crisis in much more detail. The practices of 

amateur reporters are often questioned, particularly in terms of ethical aspects. 

Terrorist attacks are a sensitive issue that society has a right to know about, but it is 

important to respect victims and survivors. As shown in the selected cases, amateur reporters 

are often involved in recording the suffering of innocent people and in many cases, shots and 

information were too graphic. The author, even after finishing this master’s diploma, is not 

exactly sure whether it is a positive or negative phenomenon and whether the citizen 

journalists are driven by the desire to share the news with the world, or whether are their 

actions based on voyerism and desire to create a sensation. 

Professional media should know the rules of ethical regulation and self-regulation 

and should not be forgetting those when taking over the materials of citizen journalists. 

However, it is clear from selected events that not only citizen journalists were in some cases 

ignoring ethical standards, but also professional journalists did not act properly while 

reporting about the events. In the practical part of this work there were cases where serious 

media organizations picked up unverified and untrue information or shared too graphic shots. 

The author of the thesis also considers that for traditional media, it is very difficult to 

keep up with the increasingly changing and accelerating world of new communication 

technologies. For these reasons, according to the author, ethical standards are being reduced. 

"There was no chance for traditional broadcasters to compete with the speed of mobilization 

of eyewitnesses who had the whole TV station in their pockets," writes BBC reporter Peter 

Stewart (2015). 

A solution to how to use amateur reporters and their advantageous position at the 

heart of the event would be greater awareness of ethics, ethical standards, and insights into 

the profession of journalist. In order to prevent ethical collisions at source, civil journalism 

practices should be more organized, with the existence of rules and a code of ethics that all 

amateur reporters would be familiar with. Such efforts are already taking place, such as the 

publication of the Handbook for Citizen Journalists (Ross, Carson Cormier, 2015), but it is 

very unlikely that this or similar publication would soon become binding for amateurs with 

mobile handsets. 
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The author of the paper further believes amateur reporters cannot jeopardize the 

credibility of traditional media. In most cases, the public is interested in civil journalists only 

in case of an unexpected significant event, whether it be a terrorist attack or a natural 

disaster. In other cases, people are still turning to traditional established media, which, 

however, gives them more and more room for media recipients to get involved by sharing 

their comments in written or even audiovisual form. 

Citizen journalism remains a phenomenon with limited resources and a broad field 

for further exploration. Especially in connection with ethics, it is an interesting topic. Further 

exploration of this issue could focus on a different kind of event than on terrorist attacks, 

which will also be filled with the rule that eyewitnesses can bring faster reports than 

professional journalists. Such an area could be, for example, referrals to civilian journalists 

about natural disasters. 

It would be interesting to see how the ethical standards have changed since the 

tsunami in Southeast Asia in 2004. For example, the author of several publications dealing 

with citizen journalism, Stuart Allan, marks the first case where, thanks to technological 

convergence, they have received the eyewitness' point of view of disasters and then shares 

with users from all over the world. An interesting topic could also be exploring how citizen 

journalists' practices have changed with the emergence of new social networks and 

applications, and how strongly they have manifested in individual cases. 
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Záběry z videa Aarona Tsanga zachycující prchající lidi z parlamentu, které na svůj youtube 
kanál nahrál The Guardian 
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wNqJEbtaXNU 
 
 
 

 
Zde uvádí Mirror.co.uk jako zdroj pouze Twitter, což je málo. Snímek byl pravděpodobně 
retweetován špatným způsobem, neodkazujícím k autorovi. 
Zdroj: https://www.mirror.co.uk/news/politics/london-attack-two-dead-after--10076492 
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