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1. Úvod 

 

Zám rem praktické p íru ky pro studenty p edm tu „Internetová žurnalistika“ Vysoké školy 

ekonomické v Praze je p iblížit problematiku a náro nost práce v redakcích eských internetových 

zpravodajských titul . 

Materiál si neklade za cíl postihnout veškerá témata, která souvisí s online prost edím první a druhé 

dekády 21. století. Rozvoj sociálních sítí, prudký rozmach individuáln  vytvá eného obsahu, to jsou 

zcela jist  aspekty této doby.  

Tento materiál se ale soust edí p edevším na práci internetových noviná , pro které je žurnalistické 

zpracování informací každodenním posláním; valnou v tšinu své pracovní doby se v nují redaktorské 

a editorské práci, za kterou také pobírají mzdu; jejich výsledky jsou publikovány na internetových 

stránkách, které se hlavn  v nují zpravodajství z domova, ze sv ta, ekonomiky, sportu a dalších 

oblastí ze života lidí a spole nosti. 

V rámci studia této literatury by se m l tená  dozv t veškerá specifika vyplývající ze srovnání 

internetové žurnalistiky s prací pro tišt né médium, rozhlas i televizi. Pro správné pochopení je 

nutné se v novat i definování cílových skupin a práci s nimi. K tomu by m la tato p íru ka dopomoci 

definováním zp sob , jak k takovým záv m dojít. 

Následn  materiál postupuje dle jednoduché logiky: výb r tématu (vzhledem k zam ení student  

VŠE se soust edíme na ekonomická témata), rozbor zpracování žurnalistických žánr , praktickou 

ípravu textu, jeho publikaci a p ípadné reakce na n j.  

Jednotlivé žurnalistické žánry zhodnotíme s tím, že v tšinu asu v nujeme specifickým online 

modul m, které jsou v internetovém zpravodajství hojn  využívány a ostatní podoby  zpravodajství je 

využít nemohou. 

Posléze se již zam íme na samotné zpracování text  a jejich prezentaci v rámci zpravodajského 

portálu. tená  se v detailním rozboru dozví, jaké možnosti internet skrývá a jakým zp sobem lze 

dosáhnout o ekávaného úsp chu – tedy že si lánek p te co nejvíce tená . 
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Záv rem se text v nuje obecným žurnalistickým princip m, které v n kterých p ípadech jsou v rámci 

internetového prost edí, a  už zám rn i nev domky, pomíjeny a zp sobují, že je internetové 

zpravodajství velkou skupinou tená  chápáno jako povrchní, neobjektivní a nekompletní. Teprve 

když se informace objeví v tišt ném titulu i zazní v televizi a rozhlase, stává se pro tento typ tená  

relevantní. Internetové prost edí, jeho dynamika a styl, navíc samo o sob  generuje adu p íležitostí, 

kdy m že dojít k pop ení nárok  na etický žurnalistický p ístup. Jak taková rizika eliminovat se 

dozvíme v p edposlední kapitole. 

Existuje i ada d vod , pro  se internetové žurnalistice v bec nev novat.  

 

Studijní materiál, který práv  držíte v rukou, je p edevším výsledkem praktických zkušeností autora, 

který se již více jak 15 let pohybuje v mediálním prost edí. Je dopln n relevantními zmínkami 

z publikací a internetových zdroj , které se k tématu vztahují. Nem l by však sloužit jako soubor 

teoretických záv  a pou ek; jeho vizí je být praktickým pomocníkem student , kte í cht jí být 

dobrými a úsp šnými noviná i nejen v oblasti internetové žurnalistiky.  
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2. Vymezení pojmu internetová žurnalistika 

 

S rozvojem internetu na sklonku 20. století a za átku 21. století vstoupil do 

sv tové i domácí žurnalistiky nový fenomén. Za ala zde vznikat zcela nová 

skupina noviná , kte í dokázali zprost edkovat významné události novým, pro 

žného p íjemce prozatím neznámým zp sobem. Internet jim dal do ruky 

nástroj, jak publikovat své informace mnohem rychleji, v neomezeném rozsahu, 

s nižšími náklady, a s možností okamžitých tená ských reakcí. 

Jedinc  i skupin, kte í za ali internet používat ke zprost edkování informací, se 

našla okamžit  celá ada. Pro to, aby ale mohli spadat pod pojem internetové 

žurnalistiky, musí podle Milana Šmída splnit adu kritérií.1 Za skute nou 

internetovou žurnalistiku považuje takový druh zpravodajství, který odpovídá 

obecným nárok m na práci noviná e – dodržení p ehledné a srozumitelné 

formy, zprost edkování aktuálních, adekvátn  zpracovaných, vyt íd ných a 

agregovaných informací p i zachování maximální objektivity. Tím m žeme 

vylou it z tohoto pojmu adu specializovaných web i klubových a 

fanouškovských stránek, které vytvá ejí obsah jen pro úzkou skupinu lidí bez 

výše uvedených pravidel.  

Vyhneme se tím také server m, jejichž obsah tvo í pouze samotní tená i a lze 

je schovat pod pojem „ob anské žurnalistiky“. A  už jde o blogy i jiné typy 

osobních deníkových zprávi ek, ale také specializované servery provozované 

s motivem koncentrace obsahu od samotných tená . Realizace t chto 

projekt  ale není v eském prost edí prozatím p íliš úsp šná, p edevším se 

velmi obtížn  hledá jejich fungující obchodní model a unikátní „ob anský“ 

obsah (více viz Filip Rožánek2 nebo Jan Handl3).  

Hlavní roli v takto vymezeném prostoru internetové žurnalistiky za ala na 

za átku nového tisíciletí velmi rychle hrát vydavatelství, která již v té dob  
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dominovala trhu tišt ných deník  (MF DNES – iDNES.cz, Hospodá ské noviny – 

iHNed.cz, Právo – Novinky.cz, atd.). V té dob , stejn  jako to popisuje Šmíd, 

mohli tená i nahlédnout do t í internetových skupin: mirror  (p vodní 

tšinou tišt ná verze (texty, grafy, fotografie, ale i zvukové a obrazové vysílání) 

jsou pouze p evedeny do digitální podoby), internetových odnoží (p vodní 

obsah je dopln n aktuálním zpravodajstvím s plným využitím multimediálních 

možností internetové on-line žurnalistiky), speciální periodika (výhradn  

internetový obsah). 

S pokra ujícím asem ale první skupina mirror  de facto p estává existovat, 

každé z vydavatelství pochopilo, že se bez rozší eného online obsahu neobejde. 

Naopak se svými projekty p ichází i další skupiny médií, p edevším televize 

(ct24.cz, tn.cz).  

Jak si ukážeme dále, všechny tyto spole nosti díky rozvoji online zpravodajství 

postupn  m ní styl práce svých redaktor  a editor . Dnes již neexistuje 

rozd lení specialist  na tisk a internet. Nároky na práci jedinc  se zvyšují a 

propojují jednotlivé kanály, kterými se informace k p íjemc m dostává. 

 

Jak tedy pro naše ú ely definovat obor internetové žurnalistiky? 

Sd lení masové komunikace 

Pro to, abychom mohli o dané webové stránce íci, že je produktem internetové 

žurnalistiky, musí jít o masové médium. To podle Milana Šmída ovšem v rámci 

internetu není tak jednoduché definovat.4 „Internet je médium, jehož hnací 

silou je uživatel,“ píše Šmíd a dokladuje tím fakt, že o ur ení masového média 

nerozhoduje pouze komunikátor a systém distribuce, ale také p íjemce sd lení 

edevším díky tomu, že za ne webovou stránku periodicky navšt vovat.  

Obsah a forma sd lení 

Webové stránky prezentující výsledky innosti spadající pod pojem internetové 
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žurnalistiky musí podle Šmída vykazovat také „ur itá obsahová a formální 

kritéria týkající se kvality i kvantity nabízeného sd lení, jež jsou vlastní 

edevším žurnalistice a jejím produkt m.“ Neznamená to nic jiného, než že 

publikovaný obsah bude profesionáln  zpracován se všemi nároky na 

objektivitu, ov ení informací, podobu žurnalistických žánr ; stránka navíc bude 

pokrývat adu oblastí spole enského života tak, aby m l tená  možnost získat 

ucelený obraz o d ní doma i ve sv . 

Redaktor - profesionál 

Krom  výše zmín ných definic dodejme k našemu výkladu ješt  p esn jší popis 

noviná e, který informaci zpracovává. Výstup, který se dostává ke tená i, by 

l zpracovávat žurnalista, který se práci s informacemi v nuje v tšinu svého 

pracovního asu, má s tímto typem práce zkušenosti a pobírá za tuto innost 

adekvátní mzdu. Informace, která se ke tená i dostává, navíc prošla 

vícekolovým administra ním procesem (minimáln  redaktor – editor). Jde o 

lov ka, který umí informace získávat, t ídit, analyzovat, zpracovávat a 

publikovat v rámci interního redak ního systému. 

V rámci velkých vydavatelství tišt ných deník  a asopis  sice dochází ke 

zvyšování nárok  na redaktory a jejich zapojení do práce pro tišt ný i online 

titul soub žn  (bude vysv tleno dále v textu), nicmén  tento posun nijak 

zásadn  nem ní nároky, které musí žurnalista pro naši definici internetové 

žurnalistiky nést. 

Styl zpracování 

Jak si také vysv tlíme dále v této publikaci, došlo s p íchodem internetové 

žurnalistiky k posunu ve využití žurnalistických žánr . Internet díky své rychlosti 

ovládl zpracování klasických zpráv a tená  v tišt ných denících již druhý den 

ekává p edevším analýzy a komentá e k tomu, co si p etl o den d íve. 

Zprávy na internetu jsou navíc obohaceny o infografiku, multimédia, související 

materiály z archivu. Neustále se také vyvíjí jejich styl psaní, kdy je kladen d raz 
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edevším na stru nost. V neposlední ad  jsou zprávy aktualizovány, 

zp es ovány a dopl ovány podle vývoje dané situace.   

Informa ní kanály 

Internet s využitím moderních technologií skýtá adu možností, jakým 

zp sobem distribuovat obsah ke tená i. Krom  klasických webových stránek 

že jít nap íklad o RSS kanály5 i úpravu pro prost edí mobilních telefon . U 

dalších nástroj  sice nejde o využití klasického www prost edí, m žeme je ale 

v rámci naší definice pod k ídla internetové žurnalistiky za adit – jde p edevším 

o sms a mms zpravodajství, speciální mobilní aplikace nebo emailové 

newslettery. 

 

Otázky na záv r 

 V souvislosti s ob anskou žurnalistikou je n kdy zmi ován i pojem 

hyperlokální žurnalistika. Dokážete definovat, o co p esn  jde? 

 Máte p edstavu, kdo je majitelem vydavatelských dom , pod které 

spadají hlavní zpravodajské deníky a servery v eské republice? 

 

Zajímavé související odkazy 

http://www.mediar.cz/ 

http://www.tyinternety.cz/media 

http://www.louc.cz/ 

http://www.editorsweblog.org/ 

http://onlinejournalismblog.com/ 

analýzy a 

komentá e 
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3. Pozice internetové žurnalistiky ve srovnání s tiskem, rozhlasem a televizí 

 

Internetová žurnalistika využívá ve své podstat  všechny podstatné prvky 

ostatních typ  zpravodajství, k tomu navíc má ješt  svá specifika. Vymezení 

internetové žurnalistiky lze díky tomu velmi dob e definovat a popsat, v etn  

jednotlivých p edností a slabých stránek.  

Hned na úvod se nejprve zastavme u pozice jednotlivých typ  na trhu. Televize, 

rozhlas i tisk m ly po dlouhá léta stabiln  rozd lené své role a jejich diváci a 

tená i m li díky pracovnímu rytmu zpravodajských kanál  p esn  rozd leno, 

kdy a jakou formou informace získávaly. S internetem ovšem p išla zcela 

zásadní zm na, která diametráln  posunula i práci ostatních.  

V pr hu asu se také zm nil p ístup redaktor , editor  a manažer  z novin, 

asopis , rozhlasu i televizí k internetu. Toho si všímá i Osvaldová, která 

definuje, že pro internetovou žurnalistiku platí v zásad  stejná pravidla – 

edevším ve v ci jejího obsahu – jako pro ostatní žurnalisty v tisku, rozhlase 

nebo televizi. Odlišností je pouze vn jší forma. Upozor uje ale také na 

specifickou formu on-line žurnalistiky, která sebou nese prom nu metod b žné 

redak ní práce a tradi ních metod, stejn  tak majíc vliv na vnit ní obsah 

internetového zpravodajství.6 

Zatímco zpo átku vnímali internetové redakce a jejich práci jako konkurenci, se 

kterou odmítali spolupracovat, s postupem asu za ali nacházet vhodné 

synergie. (Detaily ze srovnání práce internetových a „kamenných redakcí 

v následujícím textu platí p edevším pro vydavatelství denního tisku – novin; 

pozn. autora) 

Zm nil se p ístup všech. Manaže i a majitelé vydavatelství a mediálních skupin, 

sledovali p edevším finan ní hledisko. Rozvoj internetového zpravodajství 
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ostražit  vnímali na za átku 21. století jako aktivity, které potenciáln  mohou 

ohrozit jejich p íjmy z „tradi ních“ zdroj . Následn  ale s rostoucí popularitou 

online zpravodajství za ali sbírat odvahu ke koordinaci obchodních aktivit. 

íkladem mohou být speciální inzertní balí ky, kdy za ali spojovat prodej 

reklamy v novinách a na internetu a nabízet ho za lukrativní ceny i se 

zajímavými slevami a výhodami. 

Soub žn  s tím mohli také sáhnout do provozu redakcí a hledat úspory 

v kooperaci jednotlivých odd lení. Bez ohledu na tento fakt se velmi významn  

nila v posledních deseti letech práce redaktor  a editor . D íve byla 

internetová redakce malý tým, který využíval p edevším materiály tiskových 

agentur a zahrani ních server . Fungoval jako samostatná jednotka bez výrazné 

podpory ostatních redaktor .  

 

a) Vyšší výkon redaktor  

Dnes je situace zcela odlišná. Edito i jednotlivých online sekcí se stávají sou ástí 

jedné velké spojené redakce ze len  online i „kamenné“ ásti. Zde už neplatí 

žádná striktní rozd lení. P i své práci si mohou edito i vybírat také z materiál , 

které pro n  p ipravují redakto i d íve pracující jen pro tzv. „kamenné“ redakce, 

a ti naopak mají za úkol synergicky pracovat pro všechny dostupné kanály – 

online i tisk.  

Na redaktory je tak vytvá en mnohem v tší tlak. Jak bude vysv tleno dále, zcela 

se zm nil jejich pracovní rytmus. Nyní už nejde o jednu uzáv rku na konci dne, 

jde o permanentí nasazení, kdy je pot eba sledovat vybrané téma po celý den, 

reagovat na jeho vývoj a zpracovávat v n kolika podobách – jak pro tisk, tak pro 

internet. Sou asná ekonomická situace navíc nedovoluje vydavatel m 

vybavovat redakce komfortním po tem noviná , aby m li dostatek asu ádn  

se v novat jednotlivým kauzám.  

Na druhou stranu žurnalisté dostali díky internetovému prost edí k dispozici 
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živý nástroj, který jim umož uje mnohem kreativn ji zpracovávat informace pro 

své tená e – díky dynamickým prezentacím a infografikám i multimédiím. Je 

ovšem pot eba s nimi um t pracovat. 

 

b) Charakteristické vlastnosti 

V této podkapitole si ukážeme základní vlastnosti internetové žurnalistiky. Její 

charakteristika je postavena práv  na  srovnání s tiskem, rozhlasem a televizí. 

tenost  

Je klí ovou vlastností internetové žurnalistiky a zcela zásadním zp sobem 

vstupuje do práce editor  a redaktor . Zatímco noviny a asopisy znají sv j 

náklad i remitendu (výtisky, které se neprodají a vrací se distributorovi) a 

dokážou p ibližn  spo ítat tenost celého výtisku, již nemají možnost 

zkontrolovat, jak lidé etli jednotlivé lánky. 

ení poslechovosti rozhlasových stanic vychází p edevším z dotazníkových 

šet ení, kdy se zp tn  zjiš uje, jakou stanici vybraný vzorek obyvatel poslouchal. 

O elektronickém m ení se v rámci eské republiky teprve jedná. V televizním 

vysílání již elektronické m ení funguje od roku 1997, peoplemetry dokáží 

s vysokou p esností ur it sledovanost jednotlivých po ad . Ovšem také výsledky 

tohoto m ení p ichází se zpožd ním a nedokážou definovat zájem divák  o 

jednotlivé reportáže v rámci zpravodajské relace. 

Zcela odlišný pohled na chování tená  nabízí internet. Data o tenosti 

jednotlivých lánk  jsou online k dispozici prakticky obratem. Krom  

dlouhodobého sledování obliby jednotlivých rubrik a témat, sledování chování 

tená  a zájmu o díl í kauzy, lze v každém okamžiku hodnotit atraktivitu 

aktuálních lánk  a dle pot eby upravovat podobu jednotlivých stránek. Díky 

dat m z analýzy tenosti lze lánky – a to p edevším na homepage 

zpravodajského serveru, m nit, aktualizovat, i naopak podržet delší dobu. 

 

 

 

 

Analýza tenosti 

dává internetové 
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Na základ  výstup  tenosti a jejich sestav m žete také velmi dob e analyzovat 

vzorce, podle kterých se vaši tená i chovají – která témata jsou oblíbená, jaké 

mají politické preference, do jaké míry se zajímají o sport, kulturu i ekonomiku. 

V kombinaci s výsledky diskuzních fór a analýzou jejich p ísp vk , a dalšími 

vstupy (nap . doba strávená na daném serveru,  z jakých stránek na server 

icházejí, využití PPC reklamy, apod.) si lze o tená ské obci, která dané stránky 

navšt vuje, ud lat velmi dobrý obraz. 

V neposlední ad  lze tato data využít i p i vytvá ení rubrik pro tená e. ada 

eských server  nabízí ve svém schématu položku „Nej ten jší“, kde zcela 

transparentn  nabízí to, co u nich mají tená i rádi. D vod je jasný – pokud je 

lánek atraktivní pro jiné tená e, bude zajímavý i pro mne. A pokud jej etlo 

nejvíce lidí, bude ur it  i velmi d ležitý! 

 

Obr. 1 Využití rubrik Nej ten jší a Nejdiskutovan jší v praxi 

 

Zdroj:http://www.lidovky .cz; 25. listopadu 2011 

 

Hypertext  

Je dalším prvkem, který v žurnalistice krom  internetu neumí nikdo jiný využít. 
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Jde o vkládání odkaz  na další materiály p ímo do lánk , a  už v podo  

samostatných odkaz  (pojmenovaných v tšinou jako „související lánky“), nebo 

zapracovaných p ímo do textu zprávy. Internet je prost edí, které umož uje 

tém  neomezené možnosti veškeré materiály a podklady archivovat. Na n  lze 

následn  odkazovat a vracet se k nim, lze se jich dopátrat ve vyhledáva ích, 

ímž tená  získává možnost prostudovat si veškeré možné podklady, které se 

k tématu vztahují.7  

Vkládání hypertextových odkaz  je nejp irozen jší prací, kterou by m l editor 

zpravodajského serveru ovládat a b žn  využívat. Pokud se tak nestane, tená  

sice nic nepozná, ovšem v takovém p ípad  

- popíráte základní principy internetové žurnalistiky 

- okrádáte se o šanci udržet tená e déle na svých stránkách a zvýšit tak 

vlastní tenost i prodej reklamy 

- ztrácíte pozici v konkurenci s ostatními servery  

 

Obr. 2 Využití archivních materiál  v praxi – r zné p íklady 

Hypertextové 

odkazy jsou 

irozenou 

sou ástí 

internetové 

zprávy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
                                                                                                          

 
    Evropský sociální fond 
    Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 
 
        ; 

Název projektu: Kvalitní vzd lání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatn ní absolvent  VŠE 
na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102  

 

Pozn. Ukázka prezentuje dva základní zp soby umíst ní hypertextového odkazu 

– p ímo v textu  (v ta druhého odkazu), nebo v samostatné rubrice. 

Zdroj: 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=722754; 

25. listopadu 2011 

 

Interaktivita 

Vlastnost, která potvrzuje atraktivitu internetového prost edí a jeho oblibu u 

tená . Díky možnostem interaktivity se z pasivních p íjemc  informací stávají 

ze tená  aktivní hrá i, kte í vstupují do tvorby celkového obsahu. Internet 

sám o sob  je postaven na rozhodnutích jeho uživatel . Ti si vybírají co, kdy a 
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jakým zp sobem budou na internetu hledat, d lat a íst. Následn  v rámci 

zpravodajského serveru mohou podle Šmída svoji aktivní roli p evést do 

kolika podob. První je prostá naviga ní interaktivita, kterou si ur ují výb r a 

po adí webových stránek. Další podobou je funk ní interaktivita - ta se 

projevuje aktivní ú astí v diskusních skupinách a fórech ke zve ejn nému 

materiálu. Poslední je adaptivní interaktivita, p i níž si uživatel upravuje sv j 

prohlíže , po íta  a software ke svému nejv tšímu pohodlí (volba oblíbených, 

RSS kanály apod.).8 

tená i vyzbrojeni adou nástroj  sociálních sítí mají také zásluhu na životnosti 

jednotlivých zpráv. Podle Do ekala se 37 % uživatel  podílí na vytvá ení, ší ení 

i udržování zprávy p i život .9 Na vytvá ení zpráv tená i v online médiích staví 

také ermák – podle jeho názoru se nová média snaží do tvorby obsahu 

vtáhnout své konzumenty. íkají: Vy jste obsah, vy jste média.10 

Multimédia  

Funkce redak ních systém  nabízí možnosti využít i formáty, na které jsme 

primárn  zvyklí z ostatních typ  – fotografii, infografiku (schéma, mapa, apod.), 

video, zvuk. Tato vlastnost umož uje tená i vybrat si formu, jakým zp sobem, 

ípadn  v jaké kombinaci formát  chce informace konzumovat. To je princip 

multimediality, kterou Bernard Schellmann pojmenovává jako integraci r zných 

audiovizuálních médií v jednom mediálním prost edí.11  

Umíst ní jmenovaných formát  do jednotlivých lánk  zárove  umož uje 

dodat textu p ehlednost a dynamiku, roz lenit prostor, který by byl v opa ném 

ípad  p íliš zahlcený textem. Podle Šmída jejich využití zárove  zvyšuje 

dokumenta ní hodnotu a v rohodnost žurnalistického sd lení.12 

Širokému využití multimédií se chytily p edevším servery televizních stanic. 

V zahrani í si díky tomu získaly zna nou oblibu servery stanic CNN a BBC, u nás 

své reportáže z televizního zpravodajství využívají jak eská televize (ct24.cz), 

tak TV NOVA (tn.cz). Jejich výhoda spo ívá p edevším v tom, že je zpracování 

vizuální podoby nestojí další náklady navíc – jsou sou ástí výroby pro ú ely 
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televizního vysílání. 

ada ostatních server  spoléhá p edevším na fotografie – jejich získání není 

finan  náro né, lze využít agenturních zdroj  a jejich p ípadné zpracování 

není pro editory tolik náro né. V p ípad  videa si umí ovšem vypomoci i jiným 

zp sobem, p edevším díky rozsáhlé databázi serveru YouTube.com. 

Mezi multimedia ale m žeme za adit i adu 2D a 3D animací, flash prezentací, 

infografiku a další prvky, které rozši ují informa ní hodnotu samotného textu.  

   

Obr. 3 Využití multimédií v praxi  

 

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/154495-tuma-zivotnost-
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koalice-zavisi-na-vuli-ods-zbavit-se-kmotru/; 25. listopadu 2011 

 

Bezprost ednost  

Velmi d ležitým obecným faktorem ve zpravodajství je krom  exkluzivity 

informací (tedy individuáln  získané zjišt ní, kterým ostatní redakce 

nedisponují) p edevším rychlost, s jakou jsem schopen získanou informaci 

dodat tená i/divákovi/poslucha i, p ípadn  reagovat na aktuální vývoj 

v probíhající kauze. 

Tisk, rozhlas i televize mají svá technologická i realiza ní omezení, která jim 

v p ípad  pot eby neumož ují dokonale reagovat na výše popsanou situaci. 

Bezprost ednost internetové žurnalistiky umož uje noviná i okamžit  

prezentovat sd lení sm rem k ve ejnosti. Na web je možné zprávu umístit 

hned, bez nutnosti dalších výrobních i distribu ních vstup .13  

Na bezprost ednost navazuje i možnost aktualizace a zm n zprávy. Informace 

sd lená v tisku, rozhlasu i televizi je již nenávratn  vy ena i otišt na, bez 

možnosti její zm ny. Na internetu nejen že je možné pr žn  m nit obsah 

zprávy, ale p ípadn  napravovat uvedené chyby. Podle Osvaldové a Halady je 

aktualizací myšleno oživení informací, jejich zp ítomn ní, uvedení do nových 

souvislostí.14 

 Dostupnost  

Na tuto charakteristiku se m žeme dívat z n kolika pohled . V dob , kdy jsou 

již b žnou záležitostí online vysílání rozhlasových stanic a živé televizní vysílání, 

ztrácí na svém významu bezprost ední p ístup k vybranému typu zpravodajství 

a nutnost technického vybavení (pomineme-li softwarové nároky na p ehrání 

videa a audia).  

Podle Jiráka s Köpplovou díky internetu as a prostor neexistuje, kdokoliv na 

sv  m že mít informaci v ruce ve stejný as.15 K tomu je t eba dodat i 

zprávu na 

internet zabere 

nejmén asu; a 

ješt  je možná její 

pravidelná 

aktualizace 
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možnost k informaci se vrátit. Internetová žurnalistika si ale i nadále 

zachovává jedine nou schopnost být k dispozici kdykoli, kdekoli a doslova „na 

požádání“. Zde není pot eba ekat, až otev e trafikant, p ípadn  až odbije celá 

a vysílají zprávy. 

Trochu jiná je situace u archivování zpravodajství (bez ohledu na to, zda je 

placené i nikoliv). Online média s tímto problém nemají, zpravodajství zde na 

sebe plynule navazuje a je i nadále dostupné. Vlastnosti internetu pak velmi 

dob e využívají rádia a televize k archivaci svých po ad . Tišt ná média v tomto 

ípad  dokážou sice zprost edkovat obsah a v podob  pdf i p ípadn  formu, 

nicmén  pro archivní reálné výtisky již zájemce musí dojít do knihovny.  

Vyhledávání  

Pokud nedisponujete vhodnými nástroji, které specializované spole nosti 

nabízejí k vyhledávání v láncích a vysílaní, budete jen velmi t žko uspokojovat 

své požadavky na vyhledání konkrétních slov a frází v novinách, televizních 

reportážích i rozhlasovém vysílání. Oproti tomu internetové servery dokážou 

v rámci svých lánk  s r znou mírou úsp chu dohledat relevantní výstupy.  

Bariéry vstupu  

Pokud se rozhodnete založit zcela nový deník, rozhlasovou i dokonce televizní 

stanici, budete nuceni investovat zna né finan ní ástky a úsilí do vybavení, 

zam stnanc  a administrativy. Oproti tomu spušt ní plnoformátového 

zpravodajského portálu je v cí mnohem jednodušší. 

 

Tab. 1 Základní nároky na spušt ní zpravodajského média 

Nároky na vstup Online médium TV a rozhlas Tisk 

Distribuce  Registrace domény; 

ípadný hosting 

Žádost o ud lení 

licence 

Zajišt ní tiskárny a 

distribuce do 

prodeje/ 
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edplatného 

Technologie Odpovídající 

hardware a 

software; redak ní 

systém 

Vybavená vysílací 

studia, prost edky na 

zpracování reportáží 

Odpovídající 

hardware a software; 

redak ní systém 

Zam stnanci Edito i/redakto i; 

po et lidí dle pot eby 

Kompletn  obsazené 

štáby, odborníci na 

zpracování 

Široká redakce 

nejlépe odborných 

redaktor  na 

jednotlivé oblasti; 

zpravodajové 

Informa ní vstupy Agenturní 

zpravodajství, 

zahrani ní servery, 

vlastní zjišt ní 

Obrazové pokrytí 

událostí doma i 

v zahrani í (TV 

agentury) 

Agenturní 

zpravodajství, 

zahrani ní servery, 

vlastní zjišt ní 

 

Práce redaktora  

estože zpracování informací ze strany noviná e probíhá ve všech mediálních 

typech obdobn , nároky, které jsou na žurnalisty kladeny, se mohou významn  

lišit. 

Zatímco po redaktorovi z novin v tšinou nebudete požadovat fotodokumentaci 

a televizní noviná  má k ruce v tšinou kameramana, personální vybavení online 

redakcí tak rozsáhlé není. Pokud tedy nedochází k vhodným synergiím v rámci 

celého vydavatelství, m že se z internetového noviná e stát multifunk ní 

producent – událost dokumentuje multimediálním zp sobem. 

Dalším významným rozdílem je redak ní prostor, který má v dalším kroku 

noviná  k dispozici. Televizní i rozhlasová reportáž má svá striktní omezení, 

tišt né tituly p íliš prostoru pro podrobnosti také neposkytují. A tak se 

neomezený internet stává p íležitostí materiály více rozvést, rozpracovat téma 

do seriálu i jiné, bohatší podoby.  
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V neposlední ad  jde o hledisko esnosti a objektivity zpravodajství. Styl práce 

v online zpravodajství (tedy d raz na rychlost a atraktivitu zpráv) neposkytuje, 

edevším ve vypjatých situacích, mnoho prostoru na ov ování informací, 

dohledání vyjád ení protistran, zarámování informace do širšího kontextu. 

Noviná i by ale v takovém p ípad  m li být schopni informace opat it zdrojem, 

odkud je získali, a vysv tlením, že jde o fakta, která mohou být v pr hu asu 

ješt  zp esn na. D ležité je, aby v dalším období byla tato pochybení 

dostate  napravena. 

ístup tená e 

Odborníci rozlišují dva zp soby, jak vst ebávat informace – lineární a nelineární. 

Zatímco u televize i rozhlasu je proud informací striktn  ur en editorem i 

vedoucím vysílání (tedy lineárn ), v novinách a na internetu si každý m že 

poskládat informace podle toho, jak chce on sám – tedy nelineárn . Jak íká 

Ruß-Mohl s Baki ovou, sám tená  rozhodne o výsledném obrazu události.16 

Technické výpadky  

V sou asné dob  jsou již po technické stránce zpravodajské stránky a portály 

dostate  zabezpe eny. D íve se ale neobešly bez technických výpadk , kdy 

obsah nebyl tená m dostupný. Takové situace se stávaly p edevším u 

významných událostí (nap . p i útoku terorist  na Sv tové obchodní centrum 

v New Yorku v roce 2001), kdy se na stránky dívalo takové množství lidí, že je 

etížili. Tehdy šlo až o sedminásobek b žné denní návšt vnosti.17 S tím ostatní 

problém nemají, jejich výstup po tem konzument  ovlivn ny nejsou. U televize 

i rozhlasu m že technické selhání nastat, ale jde o zcela výjime nou záležitost, 

proti které jsou v tšinou p ipraveny záložní zdroje. Za zcela ojedin lou pak 

žeme považovat situaci, kdy nevyjdou noviny. 

 

Otázky na záv r 

 V okamžiku, kdy chcete co nejrychleji zjistit aktuální zprávy, pro který 
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typ zpravodajství se rozhodnete? 
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4. Práce v redakci a nároky na internetového noviná e 

 

Bez ohledu na to, že každá redakce má sv j vlastní zp sob fungování, lze jejich 

redak ní styl v ur itém smyslu generalizovat. V dobách, kdy fungovaly jako malé 

jednotky zam stnanc , kte í plnili zárove  roli editor  a redaktor , nebylo 

nutné jejich fungování p íliš formalizovat. S postupem asu se ale p edevším u 

server , které jsou sou ástí velkých vydavatelství denního tisku, díky rostoucí 

kooperaci kamenných a online redakcí prosadilo koncep ní vedení. A to i p es 

skute nost, že rytmus jejich práce je naprosto odlišný. 

i vzájemném srovnání z staneme u komparace s deníkovou redakcí, která se 

stylem i výstupem nejvíce blíží práci v online redakci. Na n kolika 

charakteristikách prokážeme, v em je práce v rámci internetové žurnalistiky 

specifická.  

Uzáv rka  

Deníkový režim po ítá s uzáv rkou na konci dne (v tšinou ve dvou termínech); 

online redakce má uzáv rku permanentn  24 hodin denn . Aktualizace tedy 

že probíhat vždy, kdy je to nutné.  

I tak má ale n kolik okamžik  v pr hu dne pro práci online editora v tší 

význam. Prvním z nich je ráno, doba, kdy lidé p icházejí do práce. Jedna 

z prvních v cí, které ud lá, je pohled do zpravodajství, co je nového. Druhým 

vrcholem je odpolední termín, kdy lidé naopak z práce odcházejí a p ed 

odchodem ješt  zjiš ují, jakým zp sobem se události vyvinuly. T etí bod nár stu 

je po osmé hodin  ve erní, kdy se lidé obecn  ve v tší mí e k internetu 

ipojují. tenost konkrétního webu se však m že lišit v závislosti na tom, jak se 

chová daná cílová skupina serveru – podle výzkumu pro iDNES.cz z roku 2005 

jejich tená i nejvíce sledují stránky mezi 13. – 18. hodinou a potom od 18. do 
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21. hodiny.18   

Dostupnost redak ního systému  

Do valné v tšiny redak ních systém  internetových médií se lze p ihlásit 

z kteréhokoli po íta e p ipojeného k internetu. Redaktor tak p ímo z místa 

události m že pracovat s obsahem na stránkách (i když v ad  situací je 

výhodn jší nechat tuto práci editorovi a soust edit se na sledování samotné 

události a p esném zpracování informací z ní). Noviná i z kamenných redakcí 

tšinou musí zp t do svého newsroomu i kancelá e, aby sv j materiál do 

vymezeného prostoru v novinách umístili. Pokud vzhledem k charakteru 

události nestíhají do uzáv rky text dodat osobn  (ve erní jednání vlády, 

fotbalové utkání apod.), telefonují text do redakce nebo jej zasílají emailem.  

Kontrolní mechanismy  

Než se lánek objeví v novinách, projde kontrolou n kolika lidí. Krom  

samotného redaktora jde o editora stránky, korektora i vedoucího vydání. 

V online médiu je situace jednodušší, lánek asto putuje jen po ose redaktor – 

editor. Nižší stupe  kontroly m že v n kterých p ípadech, obzvláš  p i rychlé 

aktualizaci zpráv, selhávat. A to jak co se tý e nárok  na objektivitu, tak 

edevším z jazykového a stylistického hlediska. 

 

Obr. 4 Ukázka chybného zpravodajského titulku 
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Zdroj: http://hrichyzurnalistiky.blogspot.com/2011/04/lidovkycz-v-centru-

prahy-horel-dum.html; 9. dubna 2011 

 

a) Zpravodajský tým a nároky na redaktory 

 

estože k obsazení rolí v redak ním týmu p istupují jednotlivé redakce dle 

svého vlastního uvážení, lze mezi nimi vysledovat n které obecné principy, 

které si nyní popíšeme. 

Elévové/sm na i – zam stnanci rekrutující se p edevším z ad student ; dochází 

do redakce na pravidelné sm ny, kde sledují p edevším agenturní zpravodajství, 

zahrani ní servery, televizní a rozhlasové vysílání. Jsou k dispozici editor m i 

 

 

 

 

 

http://hrichyzurnalistiky.blogspot.com/2011/04/lidovkycz-v-centru-prahy-horel-dum.html
http://hrichyzurnalistiky.blogspot.com/2011/04/lidovkycz-v-centru-prahy-horel-dum.html
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redaktor m, kte í je využívají pro další podp rné práce.  

Redakto i – noviná i p ipravení pracovat p edevším v terénu. P inášejí vlastní 

materiály a zpracovávají texty zpráv. Dle možností mohou zpracovat i n kolik 

zpráv denn  ovšem noviná i, kte í soub žn  pracují i pro kamennou redakci, si 

vysta í s jedním tématem. 

Edito i – jednotlivým materiál m dávají finální podobu, p edevším v titulku. 

Zárove  rozhodují o hierarchii lánk  na stránce a ur ují, jakým zp sobem bude 

na stránce vypadat.  

Šéfredaktor – m že p sobit i v roli editora, ale p edevším ídí redakci jako 

manažer. Je ve spojení s vydavatelem, jeho obchodním, finan ním i 

marketingovým odd lením. 

 

Již výše jsme se zmínili o n kterých specifických nárocích, které jsou na online 

redaktory kladeny. Nyní je trochu p iblížíme. Dynamika online zpravodajství 

vyžaduje, aby tená i dostávali relevantní informace v co nejkratším ase.  

Prvním p edpokladem je znalost jazyka HTML, kterou Osvaldová považuje za 

sou ást kvalifikace internetového noviná e.19  

Redaktor, pokud je v terénu, pak v první ad  musí být schopen stru  a 

výstižn  komunikovat se svými kolegy. Sd lení, které p edává, musí být jasn  

pochopitelné, aby jej edito i mohli rychle umístit na webové stránky. Taková 

vlastnost je d ležitá nap íklad p i zpracování online reportáže z demonstrace, 

kde je všude velký hluk, odehrává se zde ada v cí najednou a navíc se situace 

že dramaticky vyvíjet t eba p i konfliktu s policií. 

V další fázi by m l být schopen ve velmi krátkém asovém období zpracovat 

hotový lánek. V tšinou jsou informace na internet p idávány postupn  tak, jak 

jsou sepisovány, a ne eká se na úpln  finální tvar. Takový úkol by m li být 
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s ibývajícími zkušenostmi schopni zvládat ím dál lépe. 

Pokud si redakce klade vysoké nároky a chce poskytovat kvalitní servis i 

v omezeném po tu žurnalist , jsou asto redakto i postaveni do situace 

zpracovávat z událostí nejen textovou dokumentaci, ale také fotografie a video. 

To p edstavuje vysoké nároky na znalosti nejen v ovládání pot ebné techniky a 

softwaru, ale také v pravidlech, jak obraz zaznamenat (kompozice, stabilita 

obrazu, apod.). Komplexní práce s videem a zvukem dopl uje již tak vysoké 

nároky na noviná e p i práci s HTML editory a dalšími systémy. Šmíd takového 

noviná e popisuje jako lov ka, který je schopen nejen napsat text, ale také 

doprovodit ho digitální fotografií; umí nato it a sest íhat zvukový rozhovor i 

videoreportáž digitální kamery. Nepracuje v týmu, naopak je s jedním 

po íta em a pot ebným softwarem schopen v rámci digitálního prost edí 

okamžit  zpracovat získané materiály.20  

Ruß-Mohl a Baki ová pak roli internetového noviná e definují jako21  

 Navigátora, který vede uživatele vlastní nabídkou a p ináší mu 

tematicky relevantní informace i z jiných zdroj  

 Archivá e spravujícího zpravodajskou a názorovou nabídku; obsah se již 

v ase nem ní, ale je kontinuáln  dopl ován a rozši ován 

 Moderátora v komunikaci s uživateli a mezi nimi navzájem  

 

Otázky na záv r 

 Jakým zp sobem mohou redakto i a edito i lépe kontrolovat sv j text, 

aby nedocházelo k jazykovým i etickým pochybením; bez nároku na 

zvýšené finan ní náklady? 
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5. Definice cílových skupin a jejich chování na internetu 

 

Již na za átku jsme si vymezili internetovou žurnalistiku jako práci na stránkách, 

která bude pokrývat adu oblastí spole enského života tak, aby m l tená  

možnost získat ucelený obraz o d ní doma i ve sv . 

Tento zdánliv  jednoduchý fakt, kdy bychom se spokojili s konstatováním, že 

takové weby jsou zam ené obecn  na širokou ve ejnost a vyjímáme z nich 

jednostrann  zam ené weby a odborné specializované stránky, nem že být 

pro práci v online médiu dostate ný.  Existuje celá ada faktor , které je nutné 

vzít v potaz, a to i p esto, že ada tená  díky jednoduché dostupnosti zpráv 

migruje po jednotlivých serverech a na každém si vybírá jiný typ informací. I 

manažer sledující pov tšinou poslední vývoj na burze prost  ob as pot ebuje 

vypnout a podívá se na stránky s odleh eným bulvárním obsahem. 

ležité je také íci, pro  takovou v c v bec zjiš ovat. Pokud žurnalisté 

nepochopí svoji cílovou skupinu, jak se chová, kdy jejich stránky navšt vuje, 

jaký obsah vyhledává a co ji baví za informace, potenciáln  riskují ztrátu 

takového tená e a jeho odchod jinam. Loajalita internetového tená e je totiž 

mnohem nižší než u deník  a asopis , rozhlasu a televize. Ztráta tená  pak 

že ve svém d sledku ohrozit i obchodní výsledky spole nosti, která server 

provozuje. 

 

Nejprve se podívejme, jakým zp sobem se m že rekrutovat naše cílová 

skupina:  

dictvím – na webové stránky migrují tená i dlouhodob  spjatí s tišt ným 

titulem; p edpokládají, že zde najdou podobný obsah uspokojující jejich pot eby 
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v odpovídající form  a kvalit . 

Historickou zkušeností – tento faktor lze také nazvat jako „syndrom IT 

administrátora“. V dob  zavád ní internetu na pracovišt  a do ú ad  v tšina 

pracovník  rekrutujících se ze st ední a starší generace p ejala veškerá 

nastavení, která jim p vodn  nastavil IT administrátor. Zpravodajství z t chto 

portál  tak i nadále využívají a nemají pot ebu hloub ji hledat v široké nabídce 

dalších web .  

Typem a stylem informací – z ejm  nejvíce ur ující faktory – každý tená  si 

vybírá podle toho, jaké informace v rámci daných stránek p evažují; nazna me 

jen n které základní typy 

- všeobecné zpravodajství s d razem na klí ové d ní doma a ve sv  

(typicky iDNES.cz) 

- bulvární zpravodajství / erná kronika – specifický obsah, jednoduchý 

jazyk, ada fotografií a videa s dominující tématikou ze showbyznysu, 

kultury,  sportu (blesk.cz) 

- komentované zpravodajství – zpravodajství dopln né adou komentá , 

rozhovor , pohled  (lidovky.cz) 

- ekonomické a finan ní zpravodajství – velký d raz kladen na byznys, 

finan ní trhy, ekonomicko-politické d ní (iHNed.cz) 

V rámci jednotlivých web  se mohou díky možnosti hromad ní typov  
odlišných rubrik zprávy p ekrývat, bude se ovšem lišit zp sob jejich zpracování. 
Jako p íklad uve me výsledky pr zkumu mezi tená i iDNES.cz: Nejvíce 
fanoušk  z tvrdého jádra p íznivc  má hlavní strana (36 procent lidí si p te 
nebo prohlédne tém  všechny zprávy), zprávy (24 procenta), cestování (17 
procent), zdraví (16 procent) a sport (15 procent). Nejmén  využívanou ástí 
jsou hry (Bonusweb), kde nic nezajímalo 63 procenta tená , Technet (59 
procent) a Revue (50 procent).22 

Náhodným výb rem – lidé, kte í se zam ují pouze na vybraný typ kauz a 

informace získávají bu  prost ednictvím vyhledáva  nebo specializovaných 
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„sekundárních“ server , které shromaž ují odkazy na primární zdroje (typicky 

pravednes.cz).   

 

které metody, jak zjistit chování našich tená  a definovat jejich preference, 

jsme si již ukázali výše, ostatní doplníme: 

tenost – klí ový ukazatel pro práci v online mediu; s naprostou p esností 

definuje, co tená e zajímá 

Diskuse – sledování po tu p ísp vk  by m la doplnit i analýza obsahu – jakým 

zp sobem se tená i vyjad ují, zda jsou p ísp vky obsahov  p ínosné a 

relevantní k tématu. 

Blogy – všechny velké zpravodajské servery disponují blogovacím systémem, 

kdy umož ují svým tená m psát lánky a komentovat v širším rozsahu d ní 

kolem nich. Analýza p ísp vk  na blozích m že op t pomoci definovat, o jaká 

témata se tená i zajímají.   

Dotazníkové šet ení – cílená akce zjiš ující p edevším sociodemografické 

parametry, jako jsou pohlaví, v k, dosažené vzd lání, , výše p íjmu atd. 

 

Graf 1 – Ukázky výstupu z dotazníkového šet ení sociodemografie; tená i 

serveru novinky.cz, rubriky domácího zpravodajství 

Pohlaví podle statistiky reálných uživatel  (v procentech) 

 



          
                                                                                                          

 
    Evropský sociální fond 
    Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 
 
        ; 

Název projektu: Kvalitní vzd lání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatn ní absolvent  VŠE 
na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102  

 

Velikost místa bydlišt  podle statistiky reálných uživatel  (v procentech) 

 

Zdroj: 

http://1.im.cz/r2/onas/socio/cz/novinky_cz/novinky.cz_rubrika%20Zpravodajst

vi_rubrika%20Domaci.pdf?2010-01-27; zá í 2011 

 

ní testy – jde již o specifickou metodu zjiš ování, jakým zp sobem tená te, 

i lépe skenuje, stránku na monitoru, které grafické i obsahové prvky jeho o i  

zaujaly.   

 

Obr. 5 Ukázka výstupu z o ního testu 

http://1.im.cz/r2/onas/socio/cz/novinky_cz/novinky.cz_rubrika%20Zpravodajstvi_rubrika%20Domaci.pdf?2010-01-27
http://1.im.cz/r2/onas/socio/cz/novinky_cz/novinky.cz_rubrika%20Zpravodajstvi_rubrika%20Domaci.pdf?2010-01-27
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Zdroj: http://www.logodesignworks.com/blog/the-importance-of-eye-tracking-

to-your-web-design; 19. listopadu 2007 

 

Copytesty – copytesty zjiš ují efektivitu reklamy umíst né v médiích. Jde o 

kvalitativní výzkumnou metodu, která analyzuje efektivitu jednotlivých inzerát  

na základ  kognitivních kritérií jak ve vztahu k vlastnímu sd lení, tak k nosi i 

tohoto sd lení.23  

 

a) Obchodní potenciál tená  

 

íjmy z inzerce jsou hlavním finan ním zdrojem provozovatel  internetového 

zpravodajství, reklama je nedílnou sou ástí každé stránky. Statistiky 

návšt vnosti a analýzy cílových skupin jsou klí ovým ukazatelem pro zadavatele 

reklamy, kte í se rozhodují, jak nejlépe zacílit na požadovanou skupinu 

spot ebitel tená . Proto jsou nezbytnou sou ástí obchodních prezentací 

zpravodajských server . 

Vyvážit pom r reklamy a zpravodajského obsahu na jednotlivých stránkách je 

jednou z nejd ležit jších úkol  provozovatele. P íliš mnoho reklamy m že 

tená e odradit, na druhou stranu musí mít zadavatel dostatek p íležitostí své 

 

Internetová 

reklama umí mí it 

na publikum, 

které zadavatel 

pot ebuje 

 

http://www.logodesignworks.com/blog/the-importance-of-eye-tracking-to-your-web-design
http://www.logodesignworks.com/blog/the-importance-of-eye-tracking-to-your-web-design
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produkty prezentovat.  

Sou asné technologie umí velmi dob e m it, jak atraktivní reklama pro tená e 

je. Po et kliknutí zadavatel m ukazuje úsp šnost reklamy a definování tohoto 

ísla by m lo být jednou ze sou ástí mediaplanningu.  

Formáty, kterými lze tená e oslovit, lze rozd lit do t í základních typ : 

- klasická bannerová reklama: dynamické obrazové prvky umíst né ve 

standardizovaných rozm rech; zadavatel platí za nákup vybraného 

prostoru  

- PPC reklama (tzv. pay per click) – drobné odkazy objevující se u lánku 

na základ  definice klí ových slov; zadavatel platí až v okamžiku, kdy 

tená  na odkaz klikne; výhodou je její rychlé nasazení do systému24 

- PR lánky/komer ní prezentace: umíst ní odkazu s lánkem mezi 

redak ní materiály; zadavatel platí za umíst ní lánku 

 

Obr. 6 Ukázka, jakým zp sobem prezentuje své tená e inzerent m server 

iDNES.cz 
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Zdroj: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_pro-

inzerenty_idnes-cz.htm&menu=; 26. listopadu 2011 

 

Krom  cílenosti a p esné m itelnosti dodáme ješt  další výhodu reklamy na 

internetu – rychlost. Výroba a nasazení reklamy je velmi rychlé a pokud po 

ur itém ase zjistíte, že nefunguje, lze provést velmi rychle náhradu za novou.25 

 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all%5C%5Ccs_pro-inzerenty_idnes-cz.htm&menu=
http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all%5C%5Ccs_pro-inzerenty_idnes-cz.htm&menu=


          
                                                                                                          

 
    Evropský sociální fond 
    Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 
 
        ; 

Název projektu: Kvalitní vzd lání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatn ní absolvent  VŠE 
na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102  

b) izp sobení obsahu tená ským preferencím 

 

Pokud již máme vyjasn nou skupinu tená , kterou chceme oslovit a která 

tvo í st žejní portfolio celé obce návšt vník  našich stránek, m žeme se také 

zamyslet nad tím, jaký, zp sobem jim vyjít vst íc. K dispozici máme celou škálu 

nástroj , s jejichž pomocí m žeme upravit vzhled a obsah stránek tak, aby co 

nejvíce odpovídaly jejich pot ebám: 

- podoba homepage a rubrik: dimenzování po tu lánk , velikosti 

fotografií, délka stránky, velikost reklamy 

- zp sob zpracování zpráv: délka text , využití infografiky, fotografií a 

videa, jazyková a stylistická podoba 

- grafické prvky: využití barev, velikost písma, míra zapln ní stránky 

textem a obrazem 

- výb r oblíbených témat, speciální rubriky atraktivní pro tená e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Která ísla sledovat 

 

V rámci statistik návšt vnosti jednotlivých server  se sleduje n kolik 

parametr . V eské republice jsou k tomuto ú elu využívány dv  aplikace – 

NetMonitor a Google Analytics. Druhý jmenovaný slouží p edevším 

k individuálnímu hodnocení vlastních stránek. M ení tenosti zpravodajských 

server  je kompletn  popsáno v NetMonitoru, které slouží mimo jiné i Sdružení 

pro internetovou reklamu (spir.cz). Proto se budeme držet této aplikace.26 

Definice vybraných základních ukazatel : 

Aplikace umož uje zobrazení následujících ukazatel  vždy pro zvolené období 

(den, týden, m síc) pro všechny m ené servery a jejich ve ejné sekce: 
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RU - po et reálných uživatel  (po et uživatel  internetu v p íslušné cílové 

skupin , kte í vygenerovali alespo  jedno zobrazení na vybraném webovém 

serveru b hem daného m síce (týdne, dne); odpovídá skute nému po tu lidí 

(ne po íta , cookies nebo IP adres), kte í navštívili webový server v daném 

síci (týdnu,dnu)) 

PV - po et zobrazení (pageviews) vygenerovaných uživateli (po et zobrazení 

vygenerovaných p íslušnou cílovou skupinou na vybraném webovém serveru 

hem daného m síce (týdne, dne)) 

V - po et návšt v vykonaných uživateli (sled zobrazení na daném webovém 

serveru, nep erušený asovým úsekem delším než 30 minut) 

ATS rel. - pr rný strávený as na návšt vníka (pr rný as, který reálný 

uživatel vybraného média strávil na tomto médiu) 

 

Pro srovnání se v tšinou používá ukazatel po tu reálných uživatel , p ípadn  

po et zobrazení. Pro vydavatele je ale d ležitý údaj o pr rném asu 

stráveném b hem jedné návšt vy – tedy jak dlouho jsou schopni pr rného 

tená e svým obsahem na webu udržet. Analýzy umí definovat i další 

sociodemografické ukazatele, jakými jsou nap íklad regiony, odkud tená i na 

naše stránky p icházejí, vybavení domácnosti po íta em nebo rychlost 

ipojení.  

 

Tab. 2 Návšt vnost zpravodajských stránek v íjnu 2011 podle NetMonitor 

  
RU 

síc 
PV 

síc 
ATS rel. 

síc 
Návšt vy 

síc Návšt vníci CELKEM ( íjen 2011) 

Kategorie 2 - TOTAL 4 605 796 365 138 537 1:31:52 118 299 998 

novinky.cz|rubrika Zpravodajstvi 3 497 547 130 718 015 0:55:51 62 762 078 

idnes.cz|Zprávy 1 431 522 54 879 376 0:52:19 15 363 450 

centrum.cz|Aktualne.cz|Zprávy Aktualne.cz 1 130 164 66 817 547 0:41:09 11 792 625 
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denik.cz|Zpravodajství Deník 682 776 23 153 443 0:17:48 4 571 842 

nova.cz|TN.CZ|tn_ZPRAVODAJSTVÍ 638 840 12 070 393 0:21:54 3 944 875 

lidovky.cz|Zpravodajství 601 961 22 237 062 0:40:22 4 909 694 

tyden.cz 529 455 10 924 690 0:23:30 2 922 675 

blesk.cz|Zprávy 509 262 20 650 949 0:24:36 4 314 188 

ihned.cz|Zpravodajstvi iHNed 409 650 8 353 609 0:20:55 2 274 215 

parlamentnilisty.cz 298 953 6 909 707 0:40:46 1 913 581 

ceskenoviny.cz 244 417 2 717 361 0:11:00 982 839 

eurozpravy.cz 133 751 1 685 856 0:09:34 715 354 

mediafax.cz 99 613 545 036 0:04:47 257 677 

tiscali.cz|Zprávy|Zprávy 73 225 571 165 0:09:26 330 385 

sedmicka.cz 64 544 223 842 0:01:41 123 577 

ekolist.cz 38 563 263 673 0:06:12 101 600 

katastrofy.com 33 758 240 073 0:04:44 95 343 

pravednes.cz 28 606 1 582 493 2:19:58 663 646 

denikreferendum.cz 26 704 262 317 0:12:09 110 196 

ceskydomov.cz 23 555 88 785 0:02:09 42 942 

euro.cz 22 372 169 787 0:06:15 72 909 

metro.cz 15 504 73 358 0:03:52 34 307 
Zdroj: http://www.netmonitor.cz/verejne-vystupy 

 

Otázky na záv r 

 Jak byste hledali optimální pom r informa ního obsahu a reklamy pro 

vlastní stránky? 

 

Zajímavé související odkazy 

http://www.netmonitor.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol pro Vás! 

 

 

 

 

 

 

http://www.netmonitor.cz/
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6. Výb r vhodného tématu 

 

inášet témata, která budou zajímavá pro tená e, a zárove  exkluzivn  

získaná pouze pro vlastní redakci, je vrcholem snahy každého noviná e. Ne 

každý má prostor taková témata pravideln  p inášet, to jej ovšem nezbavuje 

snahy se k tomuto cíli p iblížit. Internetové prost edí je navíc zaplaveno mnoha 

etišt nými tiskovými zprávami a agenturními informacemi které se na ad  

server  slovo od slova opakují. 

Forem, jakým zp sobem se noviná  dostane k tématu, které bude zpracovávat, 

je n kolik: 

- událost vysokého významu: jedná se o téma, které je natolik významné 

a d ležité, že jej noviná  nem že ignorovat. Pokud je v redakci 

nap íklad politickým zpravodajem a dojde k odvolání ministra z vlády, 

jde o zcela zásadní událost, které musí být v nována pat ná pozornost 

- zadání šéfredaktora/nad ízeného: verze, která je v redakcích na denním 

po ádku. Manažer, který ze své pozice ur uje, jaká témata se v rámci 

zpravodajství budou zpracovávat 

- vlastní nám ty: noviná  p ichází na redak ní poradu s nabídkou 

vlastního tématu, o kterém se domnívá, že by byl vhodný pro jeho 

médium; ada redaktor  se zam uje na vybrané oblasti (v ekonomice 

nap íklad doprava, stavebnictví, finan ní trhy, mobilní technologie, 

apod.) a díky své orientaci v problematice dokáže vhodná témata 

nabízet   

 

Zatímco d íve získával podklady i doslova tipy pro své lánky noviná  

edevším díky osobním zjišt ním, sch zkám a dobrým kontakt m, dnes jsou 
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zdroje mnohem širší – inspiraci m že hledat t eba na sociálních sítích. 

Na vybranou problematiku by m l následn  být schopen podívat se z r zných 

pohled  a hledat momenty, které doposud nebyly popsány, a  už z jeho strany 

i v ostatních médiích. Soub žn  s tím by m l hledat osoby a instituce, které mu 

pomohou získat v tomto sm ru pot ebné informace. 

 

i získávání informací je možné se ídit následujícím schématem: 

- jte seznam otázek, na které hledáte odpov di  

- Nebojte se za ít u tiskového odd lení firem a ú ad  

- K tématu se m že vyjad ovat státní správa i místní samospráva, firmy a 

konkurence, asociace a lobbistické skupiny, ob anské iniciativy 

- Spolupracujte s kolegy, využívejte archiv a encyklopedie 

- Postupujte odshora dol , zvenku dovnit  p ípadu 

- Snažte se zjistit celé pozadí problematiky 

- Bu te obez etní v tom – kdo, jaké informace a v jakém ase vám íká 

 

Otázky na záv r 

 Zamyslete se nad tím, jaké spole né a rozdílné vlastnosti mají postavy 

na následujících obrázcích 

 V em spo ívá jejich silný p íb h – story? 

 Zkuste dát dohromady seznam subjekt , které by o t chto postavách 

mohly íci n jakou zajímavou informaci. 

 

 

 

 

 

Než se pustíte do 

získávání 

informací, cht jte 

t, co 

zajímavého 

hledáte 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro Vás! 
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 Existuje ješt  n jaké téma, které o nich nebylo eno? 

 

         

Zdroje obrázk : 

http://edition.cnn.com/2011/HEALTH/08/25/steve.jobs.cancer.health/index.ht

ml (GettyImages); http://www.csfd.cz/film/130694-jak-krtek-ke-kalhotkam-

prisel/; http://cs.electionsmeter.com/polls/taliban (textually.org) 

 

Zajímavé související odkazy 

http://is.muni.cz/th/65522/fss_m/story_text_p.pdf 

http://is.muni.cz/th/273935/fss_b/Bakalarska_prace_Pavla_Svitkova.txt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti o 

fenoménu „story“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edition.cnn.com/2011/HEALTH/08/25/steve.jobs.cancer.health/index.html
http://edition.cnn.com/2011/HEALTH/08/25/steve.jobs.cancer.health/index.html
http://www.csfd.cz/film/130694-jak-krtek-ke-kalhotkam-prisel/
http://www.csfd.cz/film/130694-jak-krtek-ke-kalhotkam-prisel/
http://cs.electionsmeter.com/polls/taliban
http://is.muni.cz/th/65522/fss_m/story_text_p.pdf
http://is.muni.cz/th/273935/fss_b/Bakalarska_prace_Pavla_Svitkova.txt
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7. Hlavní žánry internetové žurnalistiky 

 

íchod a rozší ení internetové žurnalistiky dramaticky zm nilo práci všech 

noviná , bez ohledu na to, ve kterém typu média p sobili. Nejvíce dle 

edpoklad  zasáhlo do podoby denního tisku. Internetová žurnalistika si 

hem n kolika let p isvojila roli aktuálního zpravodajství. Pokud lidé cht jí 

t, co se d je nového, sáhnou okamžit  po internetu. Jak na to zareagovaly 

noviny? P vodní p edpoklady o konci tišt ných novin se prozatím nenaplnily a 

nic nenasv uje tomu, že by se na tom m lo n co m nit. Ovšem zcela se 

zm nila podoba výstup , které noviny p ináší. Tam už tená  neo ekává tu 

samou informaci, kterou si p etl den p edtím na internetu. Tam už chce znát 

analýzu, co popisovaná událost zp sobí, jaké jsou na ni reakce a komentá e, jak 

vypadá její zasazení do širšího kontextu. To má dopad nejen na podobu výstup  

v novinách, ale díky této zm  za ínají noviny ohrožovat také trh asopis . 

Posun ve vnímání jednotlivých mediálních oblastí ze strany tená e a schopnost 

vydavatel  p izp sobit se tomuto trendu vedla k logické zm  i ve využití 

žurnalistických žánr . Do novin se mnohem více za aly prosazovat analýzy i jim 

podobné formáty (pojmenované nap . jako fokus), komentá e a post ehy, 

velkoformátové rozhovory.  

 

Srovnejte zprávu z internetu – server iHNed.cz, s materiály, které následn  

vyšly v Hospodá ských novinách 

Smog dál dusí Moravskoslezský kraj. Situace je nejhorší za poslední dva týdny 

iHNed.cz – 13. listopadu 2011  

Podle prognóz meteorolog  se obyvatelé žádného výrazného zlepšení b hem ned lního dne 

pravd podobn  nedo kají a hodnoty budou i dále nadlimitní. Ovzduší v Moravskoslezském kraji 

 

 

 

 

Internetová 

žurnalistika m ní 

podobu novin 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol pro Vás! 
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pat í dlouhodob  k nejzne išt n jšímu v zemi. 

ástice polétavého prachu nadále zna  zhoršují stav ovzduší v Moravskoslezském kraji. 

Rozptylové podmínky jsou pravd podobn  nejhorší od po átku listopadu, kdy byl kv li smogu 

poprvé vyhlášen signál regulace. Pr rné denní hodnoty se v ned li ráno místy dostaly až na 

více než p tinásobek povoleného limitu, který je 50 mikrogram  na metr krychlový. Vyplývá to z 

informací zve ejn ných na stránkách eského hydrometeorologického ústavu. 

ípustná hranice je p ekro ena na všech 13 m ících stanicích, z nichž jsou údaje k dispozici. 

Pr rné denní koncentrace se k 06:00 pohybovaly v rozmezí od 98 do 273 mikrogram  na metr 

krychlový, nejvyšší hodnota byla obdobn  jako uplynulé dny nam ena ve V ovicích na 

Karvinsku. 

Hodinová koncentrace polétavého prachu na této stanice b hem noci vykazovala i hodnotu 444 

mikrogram  na metr krychlový. Bohumínská m ící stanice v noci dokonce nam ila hodinovou 

koncentraci 523 mikrogram  na metr krychlový. 

Podle prognóz meteorolog  se navíc obyvatelé žádného výrazného zlepšení b hem dnešního dne 

pravd podobn  nedo kají a hodnoty budou i dále nadlimitní. 

Smogová situace letos za ala nezvykle brzy 

V Moravskoslezském kraji byl v sobotu ve er kv li špatným rozptylovým podmínkám znovu 

vyhlášen signál regulace. Firmy s platnými regula ními ády tak musí znovu dodržovat ekologická 

opat ení uvedená v t chto dokumentech. Signál je až do odvolání platný pro oblast Ostravsko-

Karvinska. 

Ostravští léka i se tento týden shodli, že jim ordinace plní pacienti, u nichž je kv li smogu pr h 

respira ních nemocí výrazn  komplikovan jší. Smogová situace navíc oproti p edchozím let m 

za ala nezvykle brzy. 

Lidé, kte í mají chronické dýchací potíže, srde ní nemoci, starší lidé a malé d ti by venku nem li 

být dlouho. Dosp lí bez zdravotních potíží by se nem li venku fyzicky namáhat. 

(Zdroj: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-53627880-smog-dal-dusi-moravskoslezsky-kraj-situace-je-

nejhorsi-za-posledni-dva-tydny) 

 

Hut  investují miliardy, smog ale nad Ostravou visí po ád 

Hospodá ské noviny, 15. listopadu 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-53627880-smog-dal-dusi-moravskoslezsky-kraj-situace-je-nejhorsi-za-posledni-dva-tydny
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-53627880-smog-dal-dusi-moravskoslezsky-kraj-situace-je-nejhorsi-za-posledni-dva-tydny
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V nejpostižen jších lokalitách p ekro ily koncentrace prachu n kolikanásobn  limity. A vyhlídky 

pro další dny nejsou dobré  

Fokus 

Smogem nejh e postiženým regionem je Ostravsko-karvinská pr myslová aglomerace s více než 

milionovou populací. Dusí se už od za átku listopadu. 

V pátek skon ilo tém  t ítýdenní období, kdy tu škodliviny v ovzduší p evyšovaly povolené limity. 

Lidem se nakrátko ulevilo, v ned li už zase nemohli dýchat. „Chystal jsem se na kole do Beskyd, 

ale musel jsem to vzdát – neodvážil jsem se v tom humusu v bec projet m stem,“ st žoval si 

era Ond ej Kostka. Šestadvacetiletý technik bydlí na p edm stí Pustkovec, daleko od 

pr myslových zón. „Léta jsme si pochvalovali, že když je v Ostrav  smog, u nás na kopci to není 

znát. V poslední dob  to neplatí, když p ijde inverze, dusíme se i u nás,“ dodává Kostka. 

Na Ostravsku se kombinuje ada negativních vliv : emise z dopravy, z lokálních topeniš  a z 

místních podnik , p edevším hutí. Pr myslové zne išt ní se sem ší í i ze sousedního Polska. 

„Pr mysl, doprava a topeništ  se na zne išt ní u nás podílely vždycky zhruba t etinou, v poslední 

dob  je ale vliv lokálního topení a dopravy vyšší – na pr mysl máme páky, ty první dva zdroje 

ovlivnit neumíme. Sta í pak, aby p išla inverze a trvala déle, a škodliviny v ovzduší se nad m stem 

drží,“ íká nám stek ostravského primátora Dalibor Madej. 

ady p i p ekro ení emisních limit  vyhlašují takzvaný signál regulace, na izují firmám omezení, 

snižující emise. Krom  toho krajský ú ad stanoví podnik m formou integrovaných povolení 

esné limity emisí. „Ty jsou u nás o polovinu p ísn jší než ve zbytku republiky,“ upozor uje 

Madej. P esto se v Ostrav  kv li špatnému vzduchu demonstruje, politici na radnicích a na 

krajském ú ad elí tvrdé kritice a lidé se z nejh e postižených oblastí pokoušejí st hovat. 

Pr mysl není bez viny Výsledky m ení i p es Madejova slova nazna ují, že pr mysl má na 

špatném vzduchu stále vysoký podíl. 

Nejhorší situace byla v era v ostravské tvrti P ívoz, v Bohumín , Orlové a v pohrani ních 

ovicích. V místech otev ených sm rem k pr myslovému Katovicku a T inecku. Dlouhodob  

pat í k nejh e postiženým ostravským ástem Radvanice a Bartovice, ležící v sousedství hutí 

ArcelorMittal Ostrava. Hlavním problémem, s nímž se tu lidé potýkají, je polétavý prach. 

Mikroskopické ástice, jež jsou z velké ásti produktem hutí a koksoven, na sebe vážou toxický 

benzo(a)pyren, který má vliv na vyšší nemocnost, a to p edevším u d tí. 

Když loni Akademie v d R zkoumala nemocnost d tí v r zných ástech Ostravy, zjistila, že v 

Radvanicích a Bartovicích je mnohem vyšší výskyt akutních respira ních nemocí i astmatu než 

jinde ve m st . Astmatem tu trpí 33 procent d tských pacient , alergickou rýmou p es 21 
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procent, atopickým exémem p es 30 procent. V ostatních ástech m sta je výskyt t chto nemocí 

u d tí obvykle polovi ní i mnohem nižší. 

ArcelorMittal a jeho miliardy Radvanická pediatri ka Eva Schallerová, která léta vede statistiky 

nemocnosti d tí ve svém obvodu, to p ítá sousední huti: „Dlouho jsem se snažila najít n co, co 

by s mou statistikou mohlo výrobn  souviset a našla jsem minihu  ArcelorMittalu. Nemám žádný 

kaz, ale v ím, že hlavním viníkem tady je Mittal. Už proto, že doprava je všude a lokální 

topeništ  taky,“ íká. 

Když v roce 2003 tehdejší Novou hu  od státu kupovala nadnárodní ocelá ská skupina Mittal, 

zavázala se v privatiza ní smlouv , že b hem deseti let nainvestuje do podniku osm miliard 

korun, v tšinou práv  na zlepšení ochrany životního prost edí. Závazek podnik zatím v plné mí e 

nesplnil. 

Na ekologické investice firma od privatizace dala podle mluv í V ry Breiové 3,6 miliardy. Hu  

nedávno zprovoznila nap íklad nové odprašovací za ízení za více než miliardu korun. Má snížit 

prachové emise o 70, hlu nost o 15 procent. Ostravané ekali, že se to ihned projeví. „Efekt 

nových filtr  ale záleží nakonec hlavn  na meteorologických podmínkách,“ íká Libor ernikovský 

z eského hydrometeorologického ústavu. Za inverze tak pr myslovému m stu nepomohou ani 

miliardové technologie. Investovat by se navíc muselo stejnou m rou i v Polsku, jež je k hutím 

podle Madeje pon kud benevolentn jší. 

Další lánky:  

Smog se drží i jinde než d ív. Zatím nevíme pro  (rozhovor s Josefem Kederem, šéfem odboru 

modelování a expertiz HMÚ) 

I když je nejh , m sta jen varují 

Plán ministra Chalupy: Kotle v domácnostech zkontrolují ú edníci radnic, rozhodnou i o pokut  

(Zdroj:archiv NewtonMedia) 

 

I p es tyto dynamické procesy si jednotlivé formáty, klasické i nové, zachovávají 

své podstatné principy a jejich zpracování se nem ní. V souvislosti 

s internetovou žurnalistikou je pak m žeme rozt ídit do t í základních skupin: 

Klasika v novém kabátu 
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- online zpravodajství – (zpráva, flash zpráva, SMS) 

- online rozhovor 

- online reportáž 

Co se asi nezm ní 

- komentá , analýza, recenze, testy 

Co ostatní mohou internetové žurnalistice závid t 

- ankety, diskuze, blogy, animace, fotogalerie, audio, video, TV program 

- webové speciály (povodn , MS hokej) 

 

Níže jsou nejvíce využívané žánry p iblíženy ve v tším detailu: 

Zpráva 

Zpráva v online podob  si ponechává p edpoklady, které historicky nese zpráva 

tišt ná. Zkusme je definovat ve spolupráci s L. S. Burnsem:27  

- Novost – zpráva p ináší informaci, která je nová, zárove  ale pro 

tená e významná 

- Dopad – zpráva má dopad na každodenní život publika 

- asový rozm r – zpráva je aktuální, má vztah k sou asnosti a 

budoucnosti, informuje o zm nách, na které musí lidé reagovat 

- Blízkost – definuje, v jaké blízkosti od tená e se zpráva odehrává 

- Konflikt – nabízí více pohled  na problém, staví na jejich vzájemném 

kontrastu  

- Naléhavost – ur uje míru naléhavosti tématu, jak velkým aktuálním 
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problémem práv  je 

- Relativita – každé médium p isuzuje zpráv  jinou míru d ležitosti 

 

Ve svém zpracování zpráva odpovídá na klí ové otázky: kdo, kdy, kde, co, jak, 

pro , odkud to víme. 

Specifickými variantami zprávy je flash zpráva a SMS/MMS zpráva. Ty jsou 

typické práv  pro online zpravodajství, flash zprávu m žete ješt  najít 

v televizních zprávách (b žn  tzv. crowl – tedy b žící text na obrazovce) a m že 

s ní pracovat i rozhlas. Flash zpráva je produktem p edevším agenturního 

zpravodajství. Pokud se stane zásadní událost, kterou je t eba okamžit  

distribuovat, p ípadn  k ní není prozatím žádná dopl ující informace, publikuje 

se pouze flash zpráva – v tšinou jako jedna v ta (typicky Václav Klaus byl 

zvolen prezidentem eské republiky).  

SMS/MMS zpráva je produktem, který se z principu flash zprávy vyvinul pro 

pot eby mobilního zpravodajství. V dnešní dob , kdy již není problémem 

ipojení mobilního za ízení na internet, není na sms a mms kladen takový 

raz. Ale se za átkem 21. století šlo o velmi atraktivní zp sob, jak být 

informován opravdu „online“. SMS klade velké nároky na editory a sm na e, 

kdy je nutné zprávu rychle modifikovat do podoby 160 znak  (a spíše mén , 

vzhledem k dalším nezbytným informacím), a rozeslat. Z ejm  nejslavn jší SMS 

zprávu rozeslali edito i serveru iHNed.cz 17. srpna 2007 p i testování nového 

systému.    

 

Obr. 7 Testovací SMS zpráva iHNed.cz ze 17. srpna 2007.  
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Zdroj: http://paroubek.obcanskaneposlusnost.cz/ 

 

Rozhovor/online rozhovor 

Klasický rozhovor je oproti online verzi rozdílný v tom, kdo klade otázky. Online 

rozhovor dává tená m možnost p iblížit se respondentovi (v tšinou politik, 

sportovec i osobnost ze showbyznysu) a položit mu vlastní dotaz. Nezat žuje 

nijak zásadním zp sobem tená e (dotazy vkládají v rámci b žné návšt vy 

webu) ani dotazovaného - p ístup do redak ního systému je možný online 

z kteréhokoliv po íta e s internetem. 

Na online rozhovoru oce ují tená i p edevším to, pokud jsou zodpov zeny 

jejich otázky. V rámci dalších doporu ení lze respondentovi také doporu it 

stru nost p i odpov dích, nebát se vtipu a nadhledu. Vhodná je také 

odpovídající grafická úprava, kdy jsou viditeln  odlišeny odpov di od dotaz . 

Osvaldová dále dopl uje, že výhodou je také možnost se k obsahu celého 

rozhovoru kdykoli vrátit.28  

Mnohem v tší p ípravu musí redaktor podniknout p i plánovaní rozhovoru. 

Interview je jednou z nejnáro jších žurnalistických disciplín, kdy o výsledku 

nerozhoduje jen to, co protistrana noviná i ekne a jak se to napíše. D ležitá je 

edevším dokonalá p íprava na rozhovor – rešerše p edcházejících výstup , 

sestavení otázek, co nejlepší poznání osobnosti. Posléze záleží na tom, jestli je 

rozhovor veden p i osobním setkání, po telefonu nebo emailem. Platí-li první 

varianta, na míst  setkání rozhodují i mali kosti jako vhodné oble ení, umíst ní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení interview 

1) Za te 

odleh enou 

konverzací 

2) Kombinujte 

otev ené a 

zav ené dotazy 

3) Sd lené 

ležité 

informace ov te 
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zpovídané osoby do odpovídajícího prost edí.    

Reportáž/online reportáž 

Za reportáží je nutné vyrazit do terénu. Principem je vtáhnout tená e do d je, 

ve kterém se skloubí detailní popis reálií s adou vyjád ených pocit  a emocí. 

Pokud mají události spád, je vhodné dát jim spád i v psaném popisu, t eba 

krátkými v tami. A naopak.  

Stejné principy platí také pro online reportáž, která se liší pouze v tom, že je 

vždy postavená na chronologickém vývoji. Zpracování v asové posloupnosti 

musí odpovídat i vhodné téma, které si pro online reportáž zvolíte. Pro 

ehlednost se vyplatí pracovat s r znými grafickými prvky, které budou v textu 

odlišovat r zné druhy sd lení. Stejn  tak se vyplatí reportáž v n kterém 

soub žném panelu doprovodit obrazovým i audiovizuálním materiálem, názory 

odborník , diskuzí tená , i propojením na sociální sít . 

O tom, že v online reportáži nemusí jít jen o sportovní p enosy, p ípadn  

významné události (teroristické útoky, p írodní katastrofy, zásadní politická 

témata), sv í i reportáž serveru mediar.cz z hudebniho koncertu Daniela 

Landy (viz http://www.mediar.cz/textovy-prenos-z-hudebni-akce-daniel-landa-

ostrava-turne-vozova-hradba-2011/).  

 

Obr. 8 Ukázka z online reportáže 

z dalšího 

nezávislého 

zdroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediar.cz/textovy-prenos-z-hudebni-akce-daniel-landa-ostrava-turne-vozova-hradba-2011/
http://www.mediar.cz/textovy-prenos-z-hudebni-akce-daniel-landa-ostrava-turne-vozova-hradba-2011/
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Pozn: Server iDNES.cz byl prvním, který online reportáže již na sklonku 20. století 

v eské republice p inášel. V levém sloupci této ukázky z online reportáže p i 

stávce v m stské doprav  16. ervna 2011 jsou krom asu vid t piktogramy 

rozlišující téma, ke které se vstup vztahuje. Vpravo pak je bohatá servisní ást, 

kdy klí ové lánky a mapu dopl uje fotogalerie, twitter a diskuze tená  

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/stavka-v-doprave-0kc-

/db_online.asp?online=1004490. 

 

http://zpravy.idnes.cz/stavka-v-doprave-0kc-/db_online.asp?online=1004490
http://zpravy.idnes.cz/stavka-v-doprave-0kc-/db_online.asp?online=1004490
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Koment  

Komentá  je postavený na známých faktech a myšlenkách, které dává do 

souvislostí. Snaží se s pomocí argument  odhalit p iny a d sledky dané 

události. Komentá  by m l vždy reagovat na aktuální zprávu. Jeho sou ástí by 

l být i subjektivní pohled autora. V ideálním p ípad  komentá  zpracovává 

jiný noviná , než ten, který se události v nuje v rámci b žného zpravodajství. 

Nem l by mu chyb t nápad, vyt íbený jazyk a pointa.29 V rámci online prostoru 

by m l podn covat k diskuzi tená , m l by si také zachovat stru ný rozsah, 

který je nutný p i zpracování do tisku. 

Analýza 

Analýza p esahuje rozm r zprávy. Shromaž uje veškerá data vztahující se 

k popisovanému tématu a staví do kontrastu postoje a vyjád ení 

zainteresovaných osob. Definuje, jaké varianty mohou v dané problematice 

nastat, a popisuje jejich p ípadné dopady. P i online zpracování by m lo analýzu 

doprovázet maximum infografiky, tedy tabulek, graf i podobných výrazových 

prvk . 
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8. Jak zaujmout tená e 

 

V edešlých kapitolách jsme si nazna ili, jakým zp sobem vybrat vhodné téma 

k žurnalistickému zpracování a v jakých žánrech se dnes jednotlivé lánky 

zpracovávají. V následující kapitole si p iblížíme práci s textem a celkovou 

koncepcí lánku, aby byl materiál co nejvíce „prodejný“ tená m. 

Stejn  jako v minulých p ípadech má i zde internetová žurnalistika své 

specifické rysy. A op t zde d ležitou roli hraje p edevším tená . V online 

prost edí je to hlavn  on, kdo rozhoduje o tom, který lánek si p te, do které 

rubriky se podívá. Ví velmi p esn , která témata jej zajímají a o která jeví jen 

minimální interes, a podle toho se také na webových stránkách zpravodajských 

server  chová. Podle výsledk  pr zkumu pro iDNES.cz se co nejvíce jejich text  

snaží p íst jen osm procent jejich návšt vník .30  

i tení denního tisku i asopisu má sice také možnost volby, ale už samotným 

jejich nákupem dává tená  najevo, že má zájem o širší okruh informací, než je 

pouze n kolik vybraných lánk  z internetu ( ada lidí z oboru díky tomu 

isuzuje novinám velký význam a dlouhou životnost – poskytovat všeobecný 

ehled, který tená  díky selektivnímu výb ru na internetu nem že získat – viz. 

nap . Jan Václav ep31). Zcela na volbu editora je pak odkázán u televizního a 

rozhlasového zpravodajství, kdy nemá jinou volbu, než p ijímat zprávy tak, jak 

jsou mu p edkládány. 

Na noviná e pracující v oblasti internetové žurnalistiky jsou tím pádem kladeny 

nároky hned z n kolika sm . Nejprve je zde pot eba nabídnout široký rozsah 

informací z r zných oblastí lidské spole nosti, ze kterého si ale následn  každý 

návšt vník „vyzobne“ pouze to, co se mu hodí a na co má zrovna chu  se 

podívat/vytisknout si/poslat p átel m.  

 

 

 

tená  si sám 

vybírá, co a kdy si 

na internetu 

te 
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Ani samotný zájem tená e ješt  nemusí být výhrou. Jeho styl tení webových 

stránek je zna  rozt kaný, rozt íšt ný a zrychlený. Pohyby po stránce lze 

spíše nazvat jako skenování, než tení.32 Zvýšenému zájmu lidí napomohou 

v takovém p ípad  p edevším: 

- zvýrazn ná klí ová slova (typograficky, p ípadn  jako hypertext) 

- mezititulky, které dávají smysl 

- ehledné a stru né odrážky 

-  zpracování jedné myšlenky na odstavec; jednoho tématu na lánek 

- umíst ní d ležitých a poutavých informací na za átek textu (tzv. princip 

obrácené pyramidy) 

- úsporná práce s textem 

- zpest ení infografikou, multimédii, odkazy na další lánky 

- minimum chyb (ov te gramatiku sami a využijte i pomoc kolegy) 

 

O úsp chu rozhoduje velmi tenká hranice – atraktivita titulku, první dv  v ty 

textu. Pokud se nepoda í tená e zaujmout hned na za átku (n kdy sta í 

k odrazení i první t i slova), existuje jen velmi malá pravd podobnost, že u 

lánku vydrží až do jeho konce.  

 

 

i stránku 

ne tou, ale skenují 

 

a) Zpracování lánk  v praxi; práce s ekonomickými tématy 

 

Na základ  p edchozích znalostí jsme p ipraveni zpracovat nasbírané informace 

a podklady do lánku – výstupu, který bude distribuován ve ejnosti.  
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i p íprav  textu je vhodné mít na pam ti n kolik pravidel: 

- žijeme v dob  klipu, je pot eba psát stru , výstižn  a jednoduchým 

jazykem 

- v online prost edí rozhoduje rychlost, je nutné ú inn  p ekonat dilema 

první v ty 

- informace je nejlepší adit od nejd ležit jší k nejmén  podstatné 

- slovesa je vhodné psát v inném rodu; používejte silná slovesa, která 

demonstrují akci33  

- logické struktu e textu napom že p ipravená osnova 

- dlouhá souv tí nebudou tená e bavit; pište v krátkých odstavcích, 

ležité v ci zvýrazn te (mezititulek, vytu ní) 

- gramatické chyby zbyte  snižují úrove  textu 

- zásadní chybou je používání klišé (nap . „vysílat signál“, „cesta 

politického vývoje“, „dopadlo to jak to dopadlo“, „kmotr“) 

- multimediální prvky musí s psaným textem vytvá et z ejmý kontext 

Sepsaná zpráva v první verzi nemusí být finálním produktem. V pr hu asu se 

informace dle vývoje události mohou zp es ovat, m ní se fakta a n kdy i 

významy. Taková zpráva  

- ní svoji strukturu, za átek a konec 

- je otev ená a m že se dopl ovat, vyvíjet 

- vrstvení informací ve zpráv , jejich systematizace a zp esn ní v detailu jí 

dodává druhý rozm r 

- hypertextové odkazy zaru ují t etí rozm r – asový, hloubkový 

 

 

Internetový 

tená  si nepotrpí 

na dlouhá sd lení 
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Ruß-Mohl a Baki ová dokonce definují, že díky hypertextovým odkaz m 

propojujících r zné webové stránky se vytrácí tradi ní pyramidová struktura 

(kdy nejd ležit jší informace jsou v úvodu zprávy) a  je nahrazována sí ovou 

strukturou.34 

 

Obr. 9 Ukázky z vybraných zpráv – úrove  redaktorské/editorské práce 

 

Pozn.: krátká zpráva zpracovaná do jednoho odstavce íká to nejd ležit jší. 

Stru né v ty dodávají textu na dynamice. Odpovídá na všechny základní otázky. 

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/; 27. listopadu 2011 

 

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/
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Pozn.: len ní zprávy do krátkých odstavc  umož uje lepší tení textu. Zpráva 

nabízí p idanou hodnotu – audio i související odkazy. Vhodné by bylo doplnit 

hypertextové odkazy – t eba na informace o p edešlých utkáních, web turnaje 

apod.K lepšímu za azení ve vyhledáva ích je vhodné rozepsat celý název turnaje 

v titulku (p ípadn  celý titulek p epsat).  

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/tenis/_zprava/federer-muze-byt-prvnim-

sestinasobnym-vitezem-tm--981607; 27. listopadu 2011 

 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/tenis/_zprava/federer-muze-byt-prvnim-sestinasobnym-vitezem-tm--981607
http://www.rozhlas.cz/zpravy/tenis/_zprava/federer-muze-byt-prvnim-sestinasobnym-vitezem-tm--981607
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Pozn.: lánek se snaží zaujmout tená e adou výraz  nabitých emocemi (tabu, 

šokující, odhalit) a motivovat ho k dalšímu lánku. Bohužel v celém úvodu nic 

z nabízeného neodkrývá. 

Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=722266; 

26. listopadu 2011 

 

 

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=722266
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Pozn.: Informa ní hodnota úvodu je snížena stylistickými chybami – nešikovná 

první v ta, opakování slova „nahradit“.Ke zvážení je také umíst ní „like“ 

tla ítek na úvod lánku, kdy tená  úpln  p esn  ješt  nem že v t, zda se mu 

lánek líbí. 

Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/doprava/clanek.phtml?id=722920;  

26. listopadu 2011 

  

 

Pozn.: P íliš komplikovaný úvod, kde pouhý náznak rozuzlení a hlavního sd lení 

lze nalézt až na konci celého odstavce.  

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/215263.aspx; 27. listopadu 2011 

 

 

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/doprava/clanek.phtml?id=722920
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/215263.aspx
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Pozn.: Osnova zprávy nemusí být vždy budována od nejd ležit jší informace k té 

nejmén  podstatné. Lze využít nap .chronologický popis. Problém je možné 

ukázat také na konkrétním detailu a od n j odvozovat obecné záv ry – tak je 

tomu u tohoto p ísp vku. 

Zdroj: http://hradec.idnes.cz/kraj-nebude-mit-v-pristim-roce-penize-na-opravu-

rozbitych-silnic-px4-/hradec-zpravy.aspx?c=A111126_1691097_hradec-

zpravy_sfo; 27. listopadu 2011 

 

 

http://hradec.idnes.cz/kraj-nebude-mit-v-pristim-roce-penize-na-opravu-rozbitych-silnic-px4-/hradec-zpravy.aspx?c=A111126_1691097_hradec-zpravy_sfo
http://hradec.idnes.cz/kraj-nebude-mit-v-pristim-roce-penize-na-opravu-rozbitych-silnic-px4-/hradec-zpravy.aspx?c=A111126_1691097_hradec-zpravy_sfo
http://hradec.idnes.cz/kraj-nebude-mit-v-pristim-roce-penize-na-opravu-rozbitych-silnic-px4-/hradec-zpravy.aspx?c=A111126_1691097_hradec-zpravy_sfo
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Pozn.: P íklad zprávy, která se bude v pr hu asu zp es ovat a upravovat. 

Povšimn te si p eklep  v titulku i v textu! Díky postupným aktualizacím m že i 

dojít ke ztrát  konzistentní osnovy, výpadku slov (dvacet od Dannenbergu), i 

nep esných frází („bez v tšího násilí“). 

Zdroj: http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-53835120-nemecka-policie-cisti-

koleje-proti-jadernem-vlaku-demonstruji-tisice-aktivistu; 27. listopadu 2011 

 

Zastavme se nyní podrobn ji u ekonomické žurnalistiky. Ekonomickým 

témat m bývá v médiích v nován nemalý prostor. Velmi asto totiž mají velmi 

úzkou provazbu na politické d ní v zemi, zárove  popisují d ležité skute nosti 

ovliv ující celou spole nost. Na ekonomické zpravodajství jsou tím pádem 

kladeny vysoké nároky, p edevším na p esnost, jednozna nost a komplexnost 

v poskytování informací. 

Ekonomický noviná  by m l být odborníkem s dobrou orientací v problému. M l 

by um t vyložit základní ekonomické pojmy, v t jak v praxi fungují. Zárove  

by m l mít schopnost popisovanou problematiku podávat jednoduchým, dob e 

pochopitelným zp sobem, a všechny d ležité termíny dob e vysv tlit. 

Internetové prost edí k tomu skýtá vhodný prostor. Pro zpracování 

ekonomických informací m žeme definovat n kolik východisek: 

- eve te suchou statistiku do zajímavého p íb hu 

- hledejte všechny možné i nemožné úhly pohledu 

- obecné záv ry demonstrujte na konkrétních p íkladech 

- vždy myslete na lidský faktor, jaký to bude mít dopad na vás, na 

souseda, na starostu, na spole nost 

- jd te dál, než jsou hranice obdržené tiskové zprávy: ptejte se na v ci, 

které neobsahuje 

http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-53835120-nemecka-policie-cisti-koleje-proti-jadernem-vlaku-demonstruji-tisice-aktivistu
http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-53835120-nemecka-policie-cisti-koleje-proti-jadernem-vlaku-demonstruji-tisice-aktivistu
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- využívejte srovnání dat: asové, mezinárodní, oborové 

- v maximální možné mí e použijte tabulky a grafy 

- vyhn te se ekonomickému žargonu, každý odborný pojem nebo zkratku 

vysv tlete 

- v okamžiku zpracování textu myslete na to, že jej píšete pro svoji 

babi ku 

- uve te zdroj své informace (pokud nejde o výjimku, kdy je t eba sv j 

zdroj chránit) pro zvýšení d ryhodnosti sd lení35 

 

b) Titulek jako klí ový faktor 

 

Tvorba a editace titulk  stojí na vrcholu internetové žurnalistiky. Na titulky jsou 

obecn  kladeny vysoké nároky, je to nástroj, který oslovuje tená e/diváka, 

uvádí jej do problému, snaží se vyvolat jeho zájem. Pokud titulek není 

dostate  atraktivní, byla námaha s celým textem tém  zbyte ná. V ad  

ípad  je práce s titulkem stejn  t žká i dokonce náro jší jako se 

samotným textem lánku. 

Titulky ovšem v jednotlivých typech médií hrají odlišnou roli. V televizní grafice 

jsou spíše doprovodnou záležitostí zprávy – mají podpo it mluvené slovo, 

vypíchnout d ležitou informaci i zajímavý detail. V asopise i novinách mají 

edito i široké pole p sobnosti v grafickém provedení, délce titulku i jeho 

obsahu. Titulek m že tvo it jedno slovo i dvousloví, které má svoji vlastní 

vypovídací hodnotu. Pokud se práce na titulku nepoda í, mají ovšem v tišt ných 

médiích jednu výhodu – šanci zaujmout tená e jiným informa ním prvkem – 

fotografií i jejím popiskem, grafem i tabulkou, zvýrazn ným textem.  

Takový komfort si v internetovém médiu dovolit nem žou. Titulek zde hraje 
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naprosto zásadní roli. tená , který na webové stránky p ichází, totiž nemá 

šanci vid t celý lánek. P itom musí v t, co se pod kterým odkazem skrývá a 

co jaká informace je prezentována jako podstatná, to aby se v záplav  ostatních 

zpráv neztratil.36 Orientuje se pouze podle titulku, v lepším p ípad  mu mohou 

pomoci stru ný úvod a fotografie. Internetový titulek je tedy jedinou cestou, jak 

tená e p esv it, aby se cht l dozv t víc. Na základ  této znalosti by 

íprav  titulku m la být v nována až extrémní pozornost. Kone ná podoba by 

la být  výsledkem spolupráce redaktora s editorem.  

estože neexistuje univerzální ešení na p ípravu titulk , n která doporu ení 

lze p ece jen stanovit: 

c) titulek p izp sobte prostoru, ve kterém bude umíst n 

d) nepišt  zbyte  dlouhé titulky (osm slov) 

e) vždy použijte do titulku sloveso, pokud se vysloven  nenabízí lepší 

varianta 

f) popište co se v lánku skrývá, nikoli co neobsahuje 

g) bu te konkrétní, vyhn te se spekulacím 

h) vyhn te se komplikacím se symboly (dvojte ky),  zkratkám a složitým 

íslovkám 

i) vhodným zp sobem použijte slova, která pomohou lepšímu zobrazení 

lánku ve vyhledáva ích (jména osobností, klí ové téma lánku, 

problémy, na co se lidé ptají) 

j) bedliv  zkontrolujte gramatickou správnost titulku 

k) titulek sestavte až na konci své práce 

 

 

Titulek je 

vyvrcholením 

žurnalistické 

práce na 

internetu 
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Obr. 10 Ukázky chyb p i práci s titulky 

 

Pozn.: Chybn  zvolená délka titulku, kdy na druhém ádku z stává tzv. „sirotek“, 

tedy osamocené slovo. P estože lidé využívají více prohlíže , editor by m l 

materiál v t ch nejb žn jších zkontrolovat. Velmi astým nešvarem je také 

využívání jména s dvojte kou na za átku titulku – tak si edito i uleh ují práci s 

titulkem 

Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/heger-nemocnice-dostanou-

na-peci-vice-nez-letos/720610; 27. listopadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/heger-nemocnice-dostanou-na-peci-vice-nez-letos/720610
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/heger-nemocnice-dostanou-na-peci-vice-nez-letos/720610
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Pozn.: Výsledkem  rychlé edita ní práce bývají p eklepy a gramatické chyby. Díky 

tomu, že fotka nemá sv j popisek, nemusí být n kterým tená m z ejmé, kdo je 

na fotografii. 

Zdroj: http://m.ceskenoviny.cz/zpravy/zalobce-podal-navrh-na-vazby-na-sefa-

prazskych-strazniku/720583; 27. listopadu 

 

 

Pozn.: Barboru Škrlovou již z ku imské kauzy z ejm  nikdo nepropustí. Pozor na 

celkovou stavbu titulku! 

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/portal; 29. listopadu 

 

 

 

 

 

 

c) Koncepce titulní strany 

 

Zvláštní pozornost je v internetových médiích v nována titulním stranám, tzv. 

homepage. Protíná se na nich n kolik protich dných zájm  jednotlivých 

 

http://m.ceskenoviny.cz/zpravy/zalobce-podal-navrh-na-vazby-na-sefa-prazskych-strazniku/720583
http://m.ceskenoviny.cz/zpravy/zalobce-podal-navrh-na-vazby-na-sefa-prazskych-strazniku/720583
http://www.rozhlas.cz/zpravy/portal
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odd lení redakce a vydavatelství. Slad ní t chto hledisek není možné bez 

vzájemné kooperace a koordinace a ovliv uje celkový dojem z titulní strany. Jde 

edevším o  

d) umíst ní co možná nejv tšího po tu materiál , které by tená e mohly 

zajímat (redak ní pohled) 

e) zachování pravidel pro grafiku a design, udržení individuálního stylu 

(grafický pohled) 

f) raz na p ehlednost, intuitivní navigaci, rychlé na ítání 

(programátorský pohled)  

g) umíst ní co možná nejv tšího po tu reklamních ploch (obchodní 

pohled) 

 

Redakto i a edito i, kte í se titulním stranám v nují, pak v b žném denním 

provozu musí mít na pam ti n kolik základních pravidel: 

Pravidelná aktualizace 

Od online média tená i o ekávají, že jeho redakto i jsou neustále ve st ehu a 

edkládají jim zprávy z událostí, které se práv  d jí. Tento dojem podporuje 

pravidelná aktualizace hlavních lánk  i zpráv v jednotlivých kolonkách 

tématických rubrik, které se na titulní stran  objevují.  

Dostate ná atraktivita 

Výb r zpráv na titulní stranu vychází z parametr , které jsme si již výše 

nazna ili, p edevším z preference cílových skupin, pokrytí hlavních událostí dne, 

itažlivých titulk . Atraktivitu lze podpo it vhodným výb rem fotografií i 

grafiky. 

Tématická pestrost 

 

 

 

Homepage je 

kompromisem 

zných pohled  
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I p es p etlak aktuálních zpráv z jedné oblasti (nap . politika) je vhodné dodržet 

v rámci nabídky hlavních zpráv tématickou pestrost. Pokud nejde o velkou 

výjimku typu teroristického útoku na Dvoj ata, vždy by se v rámci nabídky m ly 

objevovat zprávy z domova a témata související s životem tená .  

Jednoduchá navigace 

Parametr, který musí být slad n i s grafiky a dalšími odd leními ve 

vydavatelství. Nicmén  nastavení rubrik a jejich len ní je pln  v gesci redakce, 

která by nem la tená e zahltit p íliš složitou strukturou. 

 

Význam t chto pravidel potvrzuje i výzkum švýcarských v dc  pod vedením 

Martina Epoleta. Výsledky ukazují, že uživatelé nejvíce oce ují na internetových 

stránkách p ehlednost a aktuálnost: stránky by m ly být p ehledn  vystav ny, 

umož ovat snadnou navigaci a obsahov  být aktuální.37 

 

Obr. 11 Ukázka titulní strany 

 

Pozn.: P íliš mnoho dvojte ek na malém prostoru nenahrává plynulosti tení 

textu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol pro Vás! 
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Zdroj: http://www.tyden.cz; 27. listopadu 2011 

 

Otázky na záv r 

 Ohodno te kvalitu a vypovídací schopnost následujících titulk : 

o eši u í roboty vid t své okolí trojrozm rn . Pomohou záchraná m 

hledat ran né 

o Brusel fandí atomu. Vítr ut e finan  nos 

o mci vyd lali na zbraních nejvíce v historii 

o K urnám s kalašnikovem. Kongo volí 

o Expert Michael L. Smith: Ameri an bojuje s korupcí v esku 

o Skandál v Uherském Hradišti m že ot ást memorandem 

o U spo ení po ítáme s 50procentním zájmem 

o Bude to Coco 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tyden.cz/
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9. Etika v internetové žurnalistice 

 

Styl práce v online redakcích v žné praxi vytvá í zvýšené nároky na dodržení 

etických pravidel noviná e. Ta bývají definována bu  ve vlastním kodexu každé 

redakce, p ípadn  v Etickém kodexu noviná e Syndikátu noviná eské 

republiky.38 Michael Kunczik shrnuje tyto profesionální zásady jako úctu k 

pravd , pe livé a spolehlivé informování ve ejnosti, p i kterém se neustále 

prov ují zdroje zpráv a chybné zprávy se opravují. Cílem je podle Kunczika 

zabránit tomu, aby nedocházelo ke zkreslování zpráv a aby vysoce kvalifikovaní 

žurnalisté nevyužívali svých technických možností k manipulaci ve ejností.39  

Tyto normy nejsou právn  vymahatelné, je na zvážení každého vydavatele, do 

jaké míry bude napl ování t chto pravidel vyžadovat a p ípadná pochybení 

postihovat.  

Noviná  pracující pro internetovou redakci pracuje v rychlém tempu a navíc se 

pohybuje v silném konkuren ním prost edí ostatních zpravodajských server . 

V takové situaci je náchyln jší k porušení etických pravidel, což ve výsledku 

snižuje d ryhodnost celého internetového zpravodajství a vnímání 

informa ní hodnoty lánk  ze strany ve ejnosti. 

K hlavním pochybením internetového noviná e pat í: 

Plagiátorství – p evzetí informace (v tšinou p epracovaný lánek i reportáž) 

sd lené jiným médiem bez uvedení p vodního zdroje. (Obecn  uvedení zdroje 

by m lo být automatickou sou ástí práce online žurnalisty, nejen p i p ebírání 

materiál , ale i p i samotném získávání informací).  

Nep esnost a neov ení informace – v zájmu rychlosti a soupe ení s ostatními 

servery dochází k uve ej ování informací, které je následn  nutné up esnit i 

opravit. Zvláštní skupinou jsou informace p evzaté z agentur i jiných (p evážn  
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zahrani ních) web . Ty jsou noviná i automaticky považovány za pravdivé, 

nicmén  i v takovém p ípad  by se redaktor m l snažit takovou informaci 

ov it. 

Zcela automaticky by tak m l u init u informací získaných na blozích a sociálních 

sítích. Je pot eba mít na pam ti, že pokud kdokoli cokoli prohlásí, automaticky 

to neznamená, že je to pravda.40 

 

Pokud nastane situace, která vyžaduje opravu chyb, m lo by tak být u in no 

neprodlen  a na adekvátním prostoru tak, aby ji tená  mohl post ehnout. 

lánek s opravou by m l být na webové stránce nasazen na stejné místo, které 

l p vodn . Hned v úvodu by m l obsahovat stru né sd lení, v em redaktor 

pochybil a jaké je správné zn ní. Následovat by m l opravený text.    

 

Krom  norem definujících chování noviná e p i výkonu své profese by m li 

žurnalisté etickým zp sobem p istupovat také ke svým ve ejným projev m 

mimo pracovní úvazek. P edevším na blozích a sociálních sítích by m li 

vystupovat takovým zp sobem, aby nesnižovali hodnotu poskytovaných zpráv. 

Pokud nap íklad ve svých láncích informují o konkrétní firm  a následn  

v rámci ve ejných diskuzí doporu ují výrobky této firmy, ohrožují tím 

ryhodnost celé redakce.  

 

Zajímavé odkazy: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/ 

http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/clanek.phtml?id=747 

http://epaper.mfdnes.cz/o-mf-dnes/eticky-kodex 

 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/
http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/clanek.phtml?id=747
http://epaper.mfdnes.cz/o-mf-dnes/eticky-kodex
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http://economia.ihned.cz/403/1109/file/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economia.ihned.cz/403/1109/file/
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10. Když tená  vytvá í obsah 

 

Princip interaktivity internetové žurnalistiky poskytuje ideální p íležitost dát 

prostor k vyjád ení také tená m. Ti mohou 

Pracovat s materiálem/obsahem 

- vstupovat do diskuzí 

- psát blogy 

- sdílet lánek na sociálních sítích i mobilních aplikacích 

- eposlat lánek do emailu 

- rozši ovat zpravodajství (p edevším prost ednictvím sociáních 

sítí, nap . p i živelných událostech typu povodní 

Pracovat se stránkou – personifikovat nastavení velikosti písma, oblíbených 

rubrik atp. 

Vytvá et inspiraci -  vstupy tená  v diskuzích, na blozích a sociálních sítích 

mohou sloužit jako prvotní inspirace k témat m, která by mohl noviná  

zpracovat  

 

Dosavadní zkušenosti vydavatel  se tená skými p ísp vky nicmén  vedly 

k opat ením, která mají za cíl eliminovat texty stojící mimo rámec zákona, 

edevším materiály podn cující k násilí a nenávisti v i konkrétním lidem, 

skupinám obyvatelstva, etnickým i náboženským skupinám. Z toho d vodu 

stávající praxe vyžaduje  

- ustanovení jasných pravidel pro diskutéry a blogery (kodexy) - 
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standardním požadavkem je registrace, dodržování zákon R 

- vymáhání t chto pravidel, kontrola a moderování diskuzí 

(v etn  mazání p ísp vk i rušení profil  registrovaných osob) 

- možnost diskutér  upozornit na nevhodný p ísp vek 

- možnosti redak ního systému zrušit/zakázat diskuzi u 

vybraných lánk  

 

Zajímavé odkazy: 

http://redakcni.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=175371&bk=57441 

http://info.bigbloger.lidovky.cz/c/2433/Kodex-blogera.html 

http://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/160329-vitejte-v-nazorovem-foru-

serveru-novinky-cz.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://redakcni.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=175371&bk=57441
http://info.bigbloger.lidovky.cz/c/2433/Kodex-blogera.html
http://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/160329-vitejte-v-nazorovem-foru-serveru-novinky-cz.html
http://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/160329-vitejte-v-nazorovem-foru-serveru-novinky-cz.html
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11. Pro  se nepoušt t do internetové žurnalistiky 

 

estože prost edí internetu skýtá rozsáhlé možnosti k realizaci jakéhokoliv 

projektu, nemusí být každý zám r automaticky úsp šný. To platí i v p ípad  

internetového zpravodajství – zde je nutné um t skloubit n kolik klí ových 

vstup  dohromady.  

Jaká úskalí se v online prostoru skrývají? 

Chybn  definovaná cílová skupina – lidé, pro které chci p ipravovat sv j obsah, 

bu  nemají p ístup k internetu (nebo velmi omezený), nebo informace 

zpravodajského typu na webu nehledají, nebo jsou siln  etablovány u 

konkuren ních server  a náklady na jejich migraci budou vysoké 

Chybn  nastavený obchodní model – projekt není samofinancovatelný, náklady 

evažují nad výnosy z prodeje reklamy a obsahu, i p ípadn  dalších zdroj   

Absence solidního IT zázemí (hardware, software), v etn  šikovného 

webmastera – nedostate né zajišt ní stabilního provozu, dostupnosti stránek, 

vhodného a uživatelsky p ív tivého redak ního systému, možnost rychlých 

zm n v p ípad  pot eby   

Noviná i bez talentu – neschopnost p inášet kvalitní zpravodajství v dostate  

atraktivním balení 

Nízká vizibilita – název bez vypovídací hodnoty, špatná optimalizace pro 

vyhledáva e, nedostate ná podpora v marketingové a PR komunikaci 

  

Otázky pro Vás: 

 Zamyslete se nad potenciálem nového zpravodajského serveru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol pro Vás! 
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v eské republice z pohledu výše nastín ných úskalí.  
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