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1 ÚVOD  

Po téměř šedesát let vědci zkoumali, jak zpravodajské organizace informace vybírají, 

prověřují a následně sdílejí. Tento proces nazývaný jako gatekeeping je nekončící 

komunikační teorií, která popisuje proces, jakým jsou zprávy shromažďovány a filtrovány 

předtím, než dosáhnou k milionům lidí po celém světě. S nástupem online komunikačních 

technologií bylo naznačeno, že se tradiční funkce gatekeepingu mění. 

Pronikání občanského žurnalismu do běžného zpravodajského plánování vyústilo v to, 

čemu někteří říkají změna paradigma. Mainstreamová zpravodajská média adaptují a pobízejí 

spolupráci s veřejností, a je tedy důležité lépe porozumět teoretickým důsledkům 

gatekeepingu v občanských médiích. Rok 2004, kdy se veřejnost začala poprvé podílet na 

zpravodajském obsahu, byl pro občanská média významným milníkem. Spolu s boomem 

sociálních médií, jakými jsou Twitter, YouTube a nepřeberné množství osobních blogů, se 

občanským žurnalistům naskytl způsob, jakým se mohou zapojit do řad elitních novinářů. 

Cílem této práce je položit základy pro pochopení, jakým způsobem občanská média 

provádějí gatekeeping a jakým směrem se bude občanský žurnalismus v budoucnu ubírat.  

Teoretická část práce se skládá dvou podkapitol. První bude věnována historickému 

vývoji občanské žurnalistiky, tedy kde a na jakých základech občanská žurnalistika vznikala. 

V závěru kapitoly budou uvedeny příklady občanských médií v České republice i v zahraničí 

včetně stručného nástinu jejich vývoje. Vzhledem k tomu, že má občanská žurnalistika 

základy ve Spojených státech, také terminologie spojená s ní je často v angličtině, a v českém 

kontextu některým termínům chybí vhodný překlad či alternativa. Kde je to možné, používá 

autorka vlastního překladu, kde není, ponechává termín v angličtině či volí obě verze termínu. 

Druhá kapitola už je zaměřena na samotnou charakteristiku gatekeepingu. 

V aplikační části bude autorka pracovat s teoretickými východisky z metodické části 

práce, které bude aplikovat na obsah vybraných mezinárodních občanských médií. Těmi 

budou jihokorejské OhmyNews, občanský server Wikinews, americký iReport a sociální síť 

Twitter. Jako opěrný bod při analýze poslouží teorie zpravodajských hodnot. 

V závěru práce autorka zhodnotí aplikační část a pokusí se uvést náměty pro navazující 

práce. 
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2 HISTORIE A VÝVOJ OBČANSKÉ ŽURNALISTIKY  

Moderní komunikace se vyznačuje svojí různorodostí. Blogy, tweety, příspěvky na 

facebooku, videa na Youtube a doslova miliony webových stránek, vše zahrnující mediální 

obraz. Obsah vytvářený a rozmnožovaný lidmi, dříve známými jako publikum, začal pomalu 

šlapat na paty gigantům masové komunikace, jakými jsou denní tisk, týdeníky a televizní 

stanice. Cynická poznámka, kterou zmínil A.J. Liebling (1960), že svoboda tisku je zajištěna 

pouze těm, kteří jej vlastní, se obrátila proti němu samotnému s rozšířením internetového 

připojení a dostupností jednoduchých softwarových programů na publikování zpráv. Jak ale 

rozpoznáváme žurnalismus v prostředí, kde lidé mohou (a také to často dělají) publikovat 

cokoliv, přes selfies na facebooku po rozjímání o vlastní snídani na síti Twitter? A jaký dopad 

má toto prostředí na nejdůležitější funkci žurnalismu, tedy podporu demokracie, svobody 

slova a ochranu veřejného života? 

Gillmor (2004) charakterizuje občanskou žurnalistiku jako zapojení čtenářů  

do tvorby obsahu, kdy veřejnost hraje aktivní roli v procesu shromažďování a výroby zpráv. 

Její důležitost se projevuje především ve chvílích nečekaného dění. V zahraniční literatuře je 

občanská žurnalistika vymezována ve spojení s krizovými situacemi. Mezi nejčastější krizové 

situace patří: přírodní katastrofy, válečné akty, hromadné nehody, bombové útoky a politické 

a veřejné události (skandály, demonstrace, puče, převraty). U občanské žurnalistiky by 

participace čtenářů jakožto tvůrců měla vést k nezávislému, odpovědnému, přesnému, 

širokému a relevantnímu informování, které vyžaduje demokracie. Participací diváků 

(čtenářů, posluchačů) se myslí komentáře, blogy, sdílení fotek a videí, lokální zprávy psané 

obyvateli komunity, ale i nezávislé informační weby amatérů.  

Občanská žurnalistika bývá často mylně zaměňována za veřejnou žurnalistiku, nicméně 

mezi těmito dvěma směry existuje zásadní rozdíl v úloze profesionálních žurnalistů. 

V následující kapitole bude tato problematika rozvedena a blíže si uvedeme, jak veřejná 

žurnalistika formovala občanskou žurnalistiku. 

2.1 Kořeny veřejné žurnalistiky ve vztahu k občanskému žurnalismu  

 I když by se mohlo zdát (a mnozí stále v tomto přesvědčení přetrvávají), že občanský 

žurnalismus započal až s masovým užíváním sociálních sítí, pravdou je, že jeho počátky 

můžeme najít už v pozdních osmdesátých letech v tehdejším hnutí veřejného žurnalismu. 
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 Zatímco některé z organizací se rozhodly pro nové praktiky zahrnující podávání zpráv 

na základě obsahu získaného od veřejnosti, několik žurnalistických aktivit se posunulo ještě o 

krok blíže k médiím orientovaným více na komunitu. Toto hnutí známé jako veřejný 

žurnalismus (public journalism), se zasazovalo o zahrnutí hlasu veřejnosti do procesu 

shromažďování zpráv. Model veřejného žurnalismu obsahoval zapojení do veřejných diskuzí, 

díky kterému mohl každý z komunity individuálně přispět, ovlivňovat a těžit z novinového 

zpravodajství. Witt (2004) tvrdí, že nástup tohoto hnutí byl vyvolán klesajícím počtem 

čtenářů novin, stejně jako narůstající nespokojeností kvůli orientaci médií na profit. Veřejný 

žurnalismus měl, i přesto, s jakým nadšením a vášní byli do něj mnozí zapojeni, jen malý vliv 

na dennodenní zpravodajské postupy.  

 

2.1.1 Počátky veřejného žurnalismu 

 Veřejný žurnalismus začal být z počátku praktikován jako reakce na kritiku 

politického komunikačního systému v pozdním dvacátém století ve Spojených státech 

amerických. Poté, co se žurnalisté v dřívějších letech dvacátého století stali jakousi odnoží 

vlády Spojených států, se začaly prosazovat spíše kritické názory na zpravodajská média jako 

ten vyjádřený Jamesem Fallowsem, který osočoval média z podkopávání veřejného blaha 

namísto jeho podpory. (Fallows, 1996). 

Ve spojených státech začal tisk experimentovat se zapojením občanů do zpravodajství 

v několika městech: Columbus (Georgie), Charlotte (Severní Karolína), Spokane 

(Washington), Wichita (Kansas). Do tohoto projektu bylo zapojeno také několik deníků pod 

vydavatelstvím Knight-Ridder group
1
 a výroky jeho generálního ředitele se staly jakýmsi 

manifestem pro občanský žurnalismus. V roce 1990 požadoval po médiích, aby znovu 

navázala kontakt se svými čtenáři novými a inovativními způsoby a se zaměřením na 

budování komunit, a pomohla tak znovu oživit žurnalismus. K jeho postoji se přidal také 

Batten (1990), který vyjádřil názor, že noviny, které se ponoří do života svých komunit, ať už 

velkých či malých, mají nejlepší vyhlídky na úspěch v nadcházejících letech. Zároveň mají 

nejlepší šanci vtáhnout veřejnost z apatické periferie do rušného centra komunitního života. 

„Mezi žurnalisty převládlo veřejné mínění, že pokud média tvoří část problému, pak musí být 

možné je přesměrovat k tomu, aby byla také součástí řešení.“, tvrdí Meyer (1998, s. 256). 

Tyto snahy vyústily v podporu zapojení občanů do výběru zpráv a podporu dialogu o 

                                                                   
1
 Knight Ridder, Inc. je druhá největší vydavatelská společnost ve Spojených státech s 31 denními tisky  

a 26 tisky vydávanými v jiných časových úsecích. Vydává např. oceněný Detroit Free Press, Miami Herald, 

Philadelphia Inquirer a San Jose Mercury News. 
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problémech tížících společnost. Tímto se snažili prohloubit sílu pozice občanů. Hlavním 

heslem veřejného žurnalismu se nakonec stala fráze „making public life go well“ (udržení 

veřejného blahobytu) a v průběhu několika let expandoval až na 600 oddělených projektů. 

Stejně tak, jak se vyrojilo mnoho příznivců tohoto nového pojetí, se zároveň začala objevovat 

i kritika, a to jak uvnitř odvětví, tak i mimo něj. Následně během několika let došlo ke 

ztenčení přívalu financí z fondů a podpory akademiků. Hlavními argumenty kritiky byly čtyři 

alarmující aspekty veřejného žurnalismu, jež zformuloval St. John (2007): vysával redakční 

zdroje, měli jej pouze za marketingový trik, byl považován za sebestředný, a navíc se podobal 

propagandě.  

 Friedland (2003) poznamenal, že je veřejný žurnalismus na křižovatce, neboť jeho 

základy není schopno podepřít vitální, přetrvávající a inovativní praktikování veřejného 

žurnalismu a nejde dohromady se setrvačností žurnalistického odvětví. Nakonec tedy veřejný 

žurnalismus selhal stejně tak jako tradiční. Navzdory tomu můžeme říct, že byl čerstvým 

vánkem v zatuchlém žurnalistickém prostředí 90. let.  

 

2.1.2 Vliv veřejného žurnalismu na občanský žurnalismus 

 Jádro občanského žurnalismu tkví v lidech, kteří jsou motivováni informovat ostatní o 

faktech a událostech, které považují za důležité, a zároveň si s nimi o těchto vyměňovat 

názory. Jde nepochybně nejen o formu žurnalismu, ale zároveň o formu veřejného života 

cestou, jakou je demokracie vyjádřena a zakoušena. (Allan, 2009). Co si lidé, kteří se zajímají 

o občanský žurnalismus, mohou odnést ze zkušeností s veřejným žurnalismem? 

 Allan (2009) zmiňuje v první řadě důležitost poznání otázky: proč je důležité pomáhat 

průběhu veřejného života, a jaké bariéry musí být překonány při plnění této myšlenky? 

Uskutečňování cílů občanského žurnalismu vyžaduje totiž mnohem více, než jen pochopení 

metod realizace. Důležité je pochopení tomu „proč”, a ne „jak“. Pouhé napodobování „ jak“ 

zabraňuje možnostem pro experimentování, a tím i růstu. 

 Občanský žurnalismus se však ve svých počátcích vyhnul jedné z velkých překážek, 

na kterou narazil veřejný žurnalismus – je zjevně praktikován a jeho počátky byly 

individuální a spontánní. Jeho výhodou je taky fakt, že ti, jež ho praktikují, nemají problém 

přiznat, že jsou součástí veřejného života, dokonce si to mnozí z nich užívají. Obhájci 

veřejného žurnalismu se dlouhou dobu neúspěšně snažili přesvědčit novináře profesionály, že 

by měli být součástí veřejného života. Další výhodou občanského žurnalismu je možnost 

operovat z několika platforem za přispění minimálních nákladů jak těch, kteří vytvářejí obsah, 

tak i příjemců zpráv.  
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 Uzavřeme tuto kapitolu tím, že občanský žurnalismus založený na principech 

veřejného žurnalismu může pomoci jak veřejnému životu, tak i tisku v lepším fungování, 

avšak pouze pokud bude prováděn úmyslně, s dostatečně vynaloženým úsilím.  

 

2.2 Občanská žurnalistika v dnešní době  

 Činnost občanského žurnalisty je spojena s užíváním moderních digitálních, 

komunikačních a informačních technologií. Allan (2010) správně poukázal na to, že občanští 

žurnalisté, kteří používají mobilní telefony vybavené kamerami, pomohli zdokumentovat 

tragédie jako tsunami na pobřeží Jižní Asie, bombové útoky v londýnském metru či řádění 

hurikánu Katrina.  

 Technologie usnadnily přístup k nástrojům tvorby a šíření mediálního obsahu (v 

porovnání s minulostí), proto je nástup digitální revoluce spojen se vzestupem občanské 

žurnalistiky – dostupnější nástroje umožnily její rozmach. Počátek občanského žurnalismu 

Allan (2010) datuje ode dne, kdy vlna tsunami zasáhla pobřeží Asie. Tehdy se spojení 

„občanská žurnalistika“ poprvé objevilo v žurnalistickém slovníku. Dalšími příklady, kdy 

občanská žurnalistika sehrála významnou roli při pokrytí krizových událostí, byly například 

bombové útoky v Londýně v červenci roku 2005, útok na světové obchodní centrum dne 11. 

září 2001, válka v Iráku, Arabské jaro a občanská válka v Lybii. Poprvé použito v textu, mělo 

by být vysvětleno nebo zmíněno, že bude rozvedeno dále. 

 „Žurnalistická profese se nachází ve vzácném momentě historie, kdy je její nadvláda, 

jakožto gatekeepera zpráv, poprvé ohrožena, ne pouze technologiemi nebo konkurencí, ale 

publikem, kterému slouží.“ (Bowman a Willis, 2003, s. 7) Mnoho pozorovatelů se domnívá, 

že občanská žurnalistika proměňuje charakter zpráv. Občanští žurnalisté popisují svoji práci 

v podobném duchu jako tradiční žurnalisté, až na to, že přikládají daleko větší význam 

interaktivitě. 

 Může občanský žurnalismus znamenat skutečný převrat ve vnímání smyslu zpráv? 

Ryfe a Mensing (2010) ve své analýze 21 občansko-žurnalistických webových stránek 

naznačují, že o jistý základ už je postaráno. Občané, kteří přispívají na tyto stránky, zůstávají 

dlouhodobě oddaní novinářské úloze, tedy informovat veřejnost. Občanští žurnalisté popisují 

svou činnost jako šíření informací v podobě faktů, popisů a analýz. Zatímco toto sdílí spolu se 

svými kolegy - profesionály, občanští žurnalisté však trvají také na tom, že skutečná hodnota 

zpráv leží v možnosti interakce a zapojení dalších občanů. Přesto koncepce žurnalismu jako 

interaktivního média zůstává široce nevyvinutá.  
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 Občanští žurnalisté selhávají především v zodpovězení otázky účely této interaktivity. 

Je jejím úmyslem bavit? Byla navrhnuta, aby informovala občany? 

Nebo existuje ještě jiné odůvodnění? K zodpovězení těchto otázek by mohli občanští 

žurnalisté znovu využít pečlivého zhodnocení veřejného žurnalismu. Jejich společným 

zájmem je a bylo udělat zprávy transparentnější a interaktivnější. Možná, že jediným 

způsobem, jak zhmotnit potenciál interaktivity způsobem, který bude současnou žurnalistiku 

skutečně transformovat, je pro občanské žurnalisty přijetí konceptu veřejného žurnalismu, 

který kladl důraz na řešení problémů veřejného prostředí. 

 Šéfka zpravodajství BBC Helen Boaden ve své hlavní řeči na e-Democracy conference 

v roce 2008 promlouvala ve prospěch občanského žurnalismu. Zmínila, že v blízké 

budoucnosti bude publikum požadovat zprávy v čase, který bude chtít; na platformě, která mu 

nejvíce vyhovuje, a přizpůsobené tématům, která ho nejvíce zajímají. Z toho vyplývá, že 

největší výzvou bude zaujmout veřejnost, její srdce i mysl, a zároveň ty, kteří se chtějí 

připojit, zahrnout do tvorby zpráv.  

 Po roce 2005, kdy došlo k bombovým útokům na metro Londýna, přestala být BBC 

pouze pasivním příjemcem UGC
2
 a začala ho aktivně podněcovat v duchu tvrzení Boadenové, 

že aktivní podnět může skutečně obohatit náš žurnalismus a poskytnout našemu publiku větší 

rozmanitost hlasů, než bychom jinak byli schopni doručit. BBC začala akceptovat občany 

shromážděný obsah a v roce 2009 založila „UGC Hub“ běžící 24 hodin denně, s 23 

zaměstnanci, kteří se musí vypořádat s každodenním obsahem čítajícím průměrně 12 000 

emailů a 200 fotografií a videií. Podle Boadenové tento koncept pomáhá BBC zachovávat její 

hlavní žurnalistické hodnoty, tedy přesnost, férovost a široké spektrum názorů. „Žurnalismu 

se musí dát věřit, pokud chceme (my žurnalisté) přežít“ dodává Boadenová. 

 Gillmor (2010) nevidí rozvoj občanské žurnalistiky jako ohrožení profesionální 

žurnalistiky, ale míní, že tyto dva ekosystémy by měly fungovat vedle sebe. To, že by se lidé 

stali novinářskými aktivisty, by z nich podle Gillmora mělo udělat lepší občany. 

2.2.1 Příklady praktikování občanského žurnalismu v ČR 

Česká republika vykazuje ve srovnání se světem nižší frekvenci zemětřesení, tornád, 

hurikánů, sopečných výbuchů a jiných přírodních katastrof - s výjimkou záplav. Rovněž 

válečné konflikty, převraty, teroristické útoky a občanské nepokoje nejsou na denním 

pořádku. Přestože občanská žurnalistika v České republice existuje a má své participanty, je 

                                                                   
2
 UCG je anglická zkratka pro termín User Generated Content. Jedná se o označení internetového serveru 

(webu), kde obsah tvoří jeho návštěvníci (Wikipedia, YouTube, různé blogy apod.). 
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nezpochybnitelné, že má svá specifika. Představuje doplněk médií při mediálním pokrytí 

krizí, ale plní i jiné funkce – například ty, které Robert McChesney připisuje nezávislým 

publicistům, a které podle něj občanská žurnalistika jinak podkopává.  

2.2.2 Největší online média věnující se občanské žurnalistice v ČR 

Pirátské Noviny  

Online objektivně-informační médium orientované politicky s vysokou mírou 

aktualizace. Jeho primárním záběrem je problematika internetu z hlediska cenzury a svobody 

informací, jejich sdílení a šíření. Soustřeďuje se jednak na rady a doporučení, výklady zákonů 

a upozornění, zároveň však na monitorování situace a varování v případě, že by hlavní dva 

body, jež politické médium zastává – svoboda slova a absence cenzury - měly být ohroženy. 

Takto monitoruje, zpracovává a poskytuje informace o dění jak v České republice, tak v 

zahraničí.  

Britské listy  

Politicky orientované objektivně-informační online médium, zabývá se děním domácího 

i zahraničního prostředí. Popularitu získal i při kauze Wikileaks: při vyhlášení honu na 

„pravdomluvnou čarodějnici“. Postupně zpracovával cenzurované obsahy, jež stihl z 

Wikileaks obdržet, překládal je do češtiny a jako články zveřejňoval.  

czech free press  

Objektivně-informační online médium. Zaměřuje se na zprávy a informace z politické, 

ekonomické a veřejné sféry, jak zahraniční, tak domácí. V centru pozornosti jsou rovněž 

kauzy a kritické zhodnocení politického a ekonomického rozhodování vedoucích složek v 

rámci České republiky, Evropské Unie i zbytku světa.  

Lupa.cz  

Online poradní a informační médium věnované zejména otázkám a novinkám z vývoje 

ICT. Zabývá se především poskytováním rad a vysvětlením a zorientováním čtenáře v rychle 

se rozvíjejícím virtuálním prostředí. Poskytuje i prostor pro blogy přispěvatelů.  

Mediár.cz  

Online poradní a informační médium na hranici občanské a profesionální žurnalistiky. 

Poskytuje čtenářům rady z oborů obchodních online vztahů (nákup po internetu, reklamační 

řízení), informace o právech a postupech při problémech s internetovými subjekty a novinky a 

informace z událostí týkající se komunikačních a informačních subjektů obecně (novinky ve 

sféře televize, rozhlasu, novin, mobilních operátorů, poskytovatelů internetu apod.).  
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aktuálně.cz  

Zajímavý hybrid. Čistě online vycházející deník, jenž se profiluje jako nezávislý od 

všech ostatních „tradičních“ médií. Klíčovým znakem je, že jeho široká posádka redaktorů 

fungují jako redaktoři za úplatu. Nabízí však velký prostor pro blogy přispěvatelů, z nichž 

většinu tvoří mediální, politické a ekonomické osobnosti z České republiky, které zde 

prezentují své názory.  

iDNES.cz, deník.cz, Respekt.cz, lidovky.cz 

Zpravodajské online doplňky českých deníků. Obsahují sekce s blogy pro osobnosti a 

přispěvatele z řad čtenářů i členů redakcí.  

i-Vysočina.cz 

Zpravodajský portál existuje na českém trhu od roku 2006. Stabilně si udržuje pozici 

lídra mezi regionálními portály a patří mezi přední regionální média na českém internetu. 

Server přináší každý den 24 hodin denně aktuální informace a zprávy z Vysočiny, praktické 

informace pro návštěvníky regionu a zábavu formou multimediálního obsahu. Důležitým 

prvkem zpravodajství webu je videoobsah, který je provázaný s televizním vysíláním 

informačního televizního kanálu Vysočiny. Server je vzájemně provázán s obsahem dalších 

regionálních zpravodajských portálů a tématických webů. 

Žít Brno 

Skupinu Žít Brno lze popsat jako síť, jejíž členové vytvářejí satirické články vyjadřující 

se k aktuálnímu dění v lokalitě Brna. Ty pak dále šíří formou webu (vlastní webové domény 

zitbrno.cz) i využitím sociálních sítí (zejména Facebooku, okrajově Twitteru). Jsou to 

novináři, bloggeři, kritici a aktivní účastníci veřejného dění, jež využívají online platformu Žít 

Brno jako médium pro šíření a řešení témat, jež považují za důležitá (a kterým média podle 

jejich názoru nevěnují dostatečnou pozornost). Sami sebe vnímají jako kritickou opozici k 

brněnské městské administrativě a jako obránce občanské společnosti. Důležitost témat závisí 

na prioritě samotných autorit, nezávislost a osobní zájem jsou pro ně nejdůležitější. Jedná se o 

specifickou (lokální, satirickou a kulturně-politickou) formu občanské žurnalistiky. Žít Brno 

je často jediný zdroje informací o lokálním dění v Brně a nabízí možnost mobilizace zájmu a 

aktivismu občanů ve veřejném prostoru. 

Deník Referendum 

Je český nezávislý internetový deník, který začal vycházet 30. listopadu 2009. Deník 

každý den zveřejňuje soubor nejméně pěti komentářů a výběr nejdůležitějších zpráv z domova 

i zahraničí. Čtenáři se mohou do profilu deníku zapojit pomocí tzv. čtenářských diskusí. 

Diskutovat s autory mohou pouze registrovaní uživatelé pod svým plným jménem. Veškerý 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Den%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autor
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obsah deníku je zdarma přístupný každému, ale diskuse jsou zde přísně neanonymní a jsou 

otevřeny pouze předplatitelům. Diskuse také podléhají etickému kodexu. Deník je financován 

především prostřednictvím Nadačního fondu Nezávislosti Deníku Referendum, do kterého 

mají čtenáři a přátelé Deníku možnost přispívat skrze pravidelné měsíční příspěvky. 

AC24 

Zpravodajský web AC24 je v provozu necelé dva roky. Snaží se sdílet informace, které 

odpovídají skutečnému obrazu světa podstatně lépe než zprávy z většiny světových i českých 

médií. AC24 se drží oné zpravodajské části a delší publicisticko-analyticko-investigativní 

příspěvky či eseje přenechává tištěné verzi časopisu Vědomí. 

2.2.3 Příklady praktikování občanského žurnalismu ve světě 

 Občanská žurnalistika je často zpracovávána jako případová studie. Například kniha 

Citizen Journalism: Global Perspectives představuje sbírku případových studií činnosti 

občanských žurnalistů při pokrytí vybraných krizových situací. Autory jsou Stuart Allan a 

Einar Thorsen (2009). 

 V první sekci knihy Allan (2009) zkoumá několik krizí, při kterých se reportáže 

občanů ukázaly být zásadním přispěním. Zkoumané situace zahrnují přírodní pohromy (jako 

hurikány nebo zemětřesení), politické skandály, teroristické útoky a válečné konflikty. Válka 

v Iráku poskytuje podklad pro analýzu současné vlny válečných blogů (tzv. warblogs), žánr 

blogů soustředících se výhradně na války s teroristy psaných Iráčany ve válečné zóně, stejně 

jako armádních blogů (tzv. milblogs), které píšou bývalí, ale i současní vojáci. Allan zkoumá 

především, jak se institucionální síly snaží cenzurovat a zastrašit blogery či jich dokonce 

využít při zakrývání důležitých informací o válečných operacích.  

 Další část knihy se zaměřuje na fotografie očitých svědků pořízených převážně 

mobilními telefony s fotoaparátem. Studie foto-blogingu (tzv. photo-blogging) v rámci šesti 

odlišných krizí s globálním dopadem prokázala roli internetového serveru Flickr, sloužícího 

především k nahrávání a sdílení fotografií.  

 To, zda občanský žurnalismus může být taky pomocí pro oběti krize, se snaží posoudit 

Vis v hodnocení následného referování o hurikánu Katrina, který zasáhl pobřeží USA v roce 

2005, serverem Wikinews. Ukázalo se, že občanští žurnalisté fungovali jako informační 

středisko při odstranění následků přírodní katastrofy. Zvláště pak spravovali zprávy od 

jednotlivců, kteří byli ochotni pomoci lidem bez domova. Wikinews se navíc musel zabývat 

zaujatostí doručených zpráv jednotlivých očitých svědků.  

http://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/299-podekovani-ctenarum-ac24
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 Posílení (tzv. empowerment) je důležitým vůdčím principem v Indii, v demokracii 

s více než jednou miliardou osob. Tato nová forma podávání zpráv má dopad na politickou 

funkci zdůrazňování sociálních problémů, jako je dopad extrémní chudoby na osoby na okraji 

veřejného života. Ve společnostech, kde jsou ženy v podřízeném postavení a často se stávají 

oběťmi domácího násilí, blogování umožnilo podněcování veřejné diskuze v takovém 

rozsahu, v jakém se to mainstreamovým médiím doposud nepodařilo. 

 Občanský žurnalismus bývá často prostředkem pro odhalení pravdy, která se většinou 

liší od té prezentované mainstreamovými médii v mnoha zemích. ji potvrzuje také mapování 

blogových příspěvků z okupovaných palestinských teritorií. Mnoho občanských žurnalistů se 

rozhodlo psát své příspěvky anglicky, místo v arabštině, aby jejich zprávy mohly mít globální 

dosah v zasazování se o základní lidská práva. Palestinský konflikt, přesněji referování o něm, 

změnilo podmínky debaty o konfliktu na Středním Východě. Občanští žurnalisté ztělesnili 

naději pro zvýšení povědomí o utrpení, a tím i tlak na světové politiky k ukončení tohoto 

utrpení.  

 Další z výhod praktikování občanského žurnalismu je rychlost jeho šíření. V případě 

zemětřesení Wenchuanu v jihozápadní Číně v květnu roku 2008 byli občanští žurnalisté první, 

kdo o něm podal zprávu, jak čínské veřejnosti, tak i té mezinárodní, spolu se zprávami od 

očitých svědků a vyjádřením osobních emocí. V tento vzácný moment uvolněné atmosféry 

v komunisticky řízené zemi byli navíc občanští žurnalisté schopni vyšetřovat a kritizovat, jak 

se vláda vypořádala s nastalou katastrofou. Je navíc zajímavé sledovat praktiky státní cenzury, 

která se snaží infiltrovat občanský žurnalismus tím, že platí lidi, kteří dávají na internet 

příspěvky podporující vládu. Tato strategie má vést k rozvrácení opozice a řízení nového 

veřejného diskurzu. 

 Že můžou mít příspěvky občanských žurnalistů také naučný přesah, dokazují 

příspěvky vědců zkoumajících krizi změny klimatu na Antarktidě. Vědci používají blogy jako 

prostředek přímého kontaktu s veřejností, místo používání mas médií, která se k danému 

problému staví různě, často i skepticky. Pro tradiční média je obtížné napasovat změnu 

klimatu do jejich agendy vedené především na základě událostí.  

 Občanský žurnalismus se v posledních letech stal také důležitým článkem v několika 

volebních obdobích v zemích po celém světě. V průběhu prezidentských voleb v Keni v roce 

2007 se blogeři ujali role reportérů a dokumentovali volební proces a mapovali násilí, které 

následovalo po sporném výsledku, což vyústilo ve vládní zákaz živého vysílání. Na druhou 

stranu byly občanská média a textové zprávy využity také k méně chvályhodným účelům, 

když se snažili mobilizovat odlišné etické skupiny proti sobě navzájem. Pokusy o umírnění 
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nenávistného obsahu vedly k zastavení produkování novinářského obsahu, zatímco se vláda 

rozhodla blokovat textové zprávy. I když jsou technologie užitečné pro zpravodajství a 

prosazování míru, můžou být zneužity taképro hanobení pověsti a podněcování k násilí. 

Australské federální volby se ve stejném roce zapsaly do dějin občanského žurnalismu díky 

narůstající signifikantní roli občanských médií během kampaně jako předzvěst amerických 

voleb v příštím roce.  

 V průběhu voleb vzniklo napětí mezi blogery a mainstreamovými médii (například 

deník The Australian), které osočovali občanské žurnalisty z přílišné troufalosti, s jakou 

kritizovali jejich volební analytiky. Jak již bylo zmíněno výše, opravdový mezník v rámci 

občanského volebního zpravodajství přišel až v roce 2008 s americkými prezidentskými 

volbami. Jednou z hlavních charakteristik kampaně Baracka Obamy byl vliv internetu. Obama 

se při jednom fundraisingovém večeru, kam měl tisk přístup zakázán, setkal s Mayhill Fowler, 

občanskou žurnalistkou, která následně interpretovala Obamovy výroky na svém blogu, a tak 

poskytla základ pro novinové titulky po celém světě. Obamova kampaň pomohla odhalit 

měnící se povahu volebních kampaní ve věku internetu. 

2.2.4 Indymedia, OhmyNews, WikiNews, iReport, Twitter 

 Allan (2010) rozlišuje tři rozdílné projevy občanské žurnalistiky a uvádí k nim také 

jednotlivé zástupce: nezávislá uskupení dobrovolníků vytvářejících takzvaná nezávislá 

zisková online média (Indymedia); zisková online média, kde editační tým odměňuje 

občanské žurnalisty, jejichž příspěvky tvoří 80% zpravodajství, přičemž důraz je kladen na 

upřímnost a subjektivitu zážitků (OhmyNews); nezisková online média fungující na bázi wiki 

serverů, kde dobrovolníci-amatéři napodobují odborný zpravodajský styl (Wikinews, iReport). 

 

Indymedia 

 IMC (Independent Media Center) jsou typickým příkladem radikální formy užití 

internetu. Tato centra nejsou závislá na asistenci žádné externí instituce a existují pouze za 

přispění běžných občanů, kteří se podílí na vytváření stejně jako na dalších doprovodných 

aspektech vedení mediálních projektů. Žurnalisté pracující v IMC se nepovažují za objektivní 

či neutrální, ale stojí většinou na straně okraje společnosti. Jsou také často zainteresováni 

v komunitách, uskupeních nebo kampaních, o kterých píšou, čímž zdůrazňují svou 

subjektivitu.  

 Přestože každé IMC si stanoví svá specifická pravidla, je zároveň vázáno i globálními 

principy jednoty. Mezi principy, které musí organizace dodržovat, patří zásady rovnosti, 



13 

 

decentralizace a lokální autonomie. IMC musí být založena jako nezisková organizace 

zaměřená na proces sociální změny a odhodlaná k rozvoji vztahů, které jsou bez hierarchie a 

autorit. Organizace tak musí být vedena kolektivně a rozhodovat na základě konsensu. Tento 

demokratický proces by měl být transparentní pro každého člena. IMC jsou vázány 

otevřeností, sdílením svých zdrojů včetně znalostí a zařízení, a užitím volného zdrojového 

kódu, který bude podporovat nezávislost sítě na patentovaném softwaru. 

Indymedia by mohla být jednoduše popsána jako anti-kapitalistická, přitahující k sobě 

občany, kteří mají tendenci bojovat proti byrokratickému a kapitalistickému státu. Všechny 

IMC se zavázaly k dodržování svobody slova, což znamená, že na jejich stránkách nefunguje 

žádné schvalování obsahu, nečelí se zde žádnému předcházejícímu omezení a obsah může být 

odstraněn, pouze pokud porušuje pravidla publikování (žádná diskriminace, reklama, nebo 

kopírování obsahu z mainstreamových médií). IMC nemá narozdíl od mainstreamových 

organizací právní týmy a závisí plně na dobrovolnících. Pokud se zdá námitka vůči obsahu 

oprávněná (například policejní seržant osočený z pedofilie bez jakéhokoliv důvodu), je článek 

buďto editován, nebo rovnou odstraněn.  

 

OhmyNews 

 OhmyNews je online webová zpravodajská stránka z Jižní Koreje známá svým 

mottem „zpravodajský servis lidu“ („the people´s news source“), stejně tak jako svými 

inovativními zpravodajskými koncepty, strategiemi a praktikami. Od svého vzniku roku 2000 

vyrostla do jedné z nejmocnějších lodí občanského žurnalismu. Její zakladatel Oh Yeon Ho 

pronesl při jejím zahájení: „Zrozena na jaře nového milénia, OhmyNews deklaruje kompletní 

odklonění se od mediální kultury dvacátého století.  Chystáme se naráz změnit to, jak jsou 

zprávy produkovány, distribuovány a konzumovány.“ O jeden z nejčastěji citovaných 

příkladů občanského žurnalismu se zasloužila právě OhmyNews v průběhu prezidentských 

voleb v Jižní Koreji v roce 2002. Během voleb stránka věnovala velké množství pozornosti 

kampani Roh Moo-hyuna, reformátora a obhájce lidských práv, který byl virtuálně ignorován 

všemi mainstreamovými médii. Díky přispění OhmyNews Roh prezidentské volby vyhrál. Od 

té doby si OhmyNews drží status jedničky, tedy nejčtenějšího online zpravodajství v Jižní 

Koreji, a tedy i jednoho z nejvlivnějších médií vůbec.  

 

Wikinews 

 Projekt Wikinews odstartoval jako odnož serveru Wikipedia poté, co si jeho existenci 

odhlasovali v online anketě sami uživatelé Wikipedie v říjnu 2004. Struktura stránky byla 
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adaptována z původní podoby Wikipedia spolu s její hierarchií – zvolení administrátoři mají 

privilegia zablokovat příspěvky nebo uživatele, kteří z nějakého důvodu poruší nastavená 

pravidla. Pravidelní uživatelé, kteří prokážou svou zainteresovanost v projektu díky tvrdé 

práci, mohou předčasně požádat o posunutí v hierarchii a jejich „povýšení“ odhlasují všichni 

uživatelé.  

 Hlavním impulzem pro vznik Wikinews byl takzvaný neutrální názor – pravidlo, které 

uplatňovala už samotná Wikipedie. Jimmy D. Wales, zakladatel Wikipedie, řekl v roce 2005, 

že neutrální názor „se snaží prezentovat myšlenky a fakta v takovém duchu, aby s nimi 

příznivci i oponenti mohli souhlasit“. Thorsen (2008) později dokázal, že přes ideály, kterými 

Wikinews oplývá, je při zkoumání článků na Wikinews implementace neutrálního vyjádření 

myšlenky nekonzistentní a spíše vyjadřuje individuální interpretaci každého přispěvatele. 

 Na Wikinews se vyskytují dva druhy článků: prvním z nich jsou syntetizované články, 

které jsou závislé na mediálních zprávách z jiných zdrojů a jsou zařazovány nejčastěji. Druhý 

typ tvoří zprávy z první ruky (OR) psané samotnými přispěvateli na Wikinews a vyskytují se 

spíše vzácně. Ty musí být označeny logem Wikinews a zprávu hlásající „first-hand 

reporting“. Standardy uvádějí, že musí být dále k článku uvedeny odpovídající poznámky 

v sekci pro diskuzi, a že informace musí pocházet z kvalifikovaných zdrojů. K vlně kritiky, 

která se na Wikinews snesla dva roky po katastrofě Hurikánu Katrina kvůli nedostatečnému 

anebo pozdnímu referování o krizi, poznamenal jeden z uživatelů: „kdybychom měli mít 

zprávy, které jsou pouze OR, neměli bychom žádné zprávy“. Nedostatek vlastních zpráv se 

stal hlavním argumentem kritiků, a proto je Wikinews stále považována za komunitu, která je 

v procesu vyvíjejí jejího unikátního stylu praktikování žurnalismu. (Allan, 2006) 

 

iReport  

 CNN začala se zveřejňováním obsahu získaným od publika v roce 2006 pod značkou 

iReport. Během první fáze implementace bylo přibližně deset procent zpravodajského obsahu 

z iReport odvysíláno nebo zveřejněno také na CNN.com po pečlivém posouzení jejími 

zaměstnanci. V únoru 2008 se CNN rozhodla pro odstartování online komunity, která bude 

sbírat necenzurovaný obsah od publika. Na stránce bylo uvedeno, že „CNN neručí za obsah 

zveřejněný na iReport.com“. Novinky, které pocházejí od uživatelů, tedy nejsou editovány ani 

fakticky kontrolovány předtím, než se objeví na iReport.com. Odpovědnost za kvalitu obsahu 

zůstává na komunitě iReportu samotné.  

 Stránka si sama o sobě udržela reputaci a ukázala se jako populární zdroj 

alternativních zpráv a mnozí jí přidělují kredit i za důležitý přínos při informování o 
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důležitých zprávách. Mezi ty se například zařadilo použití záznamů z telefonů od studentů při 

střelbě na Virginské univerzitě v dubnu roku 2007, stejně tak jako zpravodajství o požárech 

v Kalifornii, nebo povodních na Středozápadě.  

 V případě iReport.com byla vytvořena speciální komunita, která umožňuje uživatelům 

nahrávat fotografie a video, sdílet obsah na externích stránkách a zapojitse do diskuze. Co je 

nejdůležitější, technologie na stránce umožňuje uživatelům a návštěvníkům přehled o tom, 

který obsah byl zhlédnut nejčastěji, nebo u kterého probíhá nejdelší diskuze. Komunita se tak 

stává částí procesu gatekeepingu, protože populární obsah získává větší pozornost. Navíc 

členové komunity mohou označit obsah, který jim nepřijde korektní, a pokud je shledáno, že 

porušuje principy komunity, je zároveň odstraněn zaměstnanci.  

 V říjnu roku 2009 se CNN rozhodla znovu nastartovat webovou stránku CNN.com, 

tentokrát s integrovanou iReport jako hlavní zpravodajskou stránkou.   

 

Twitter 

 Twitter vznikl v březnu roku 2006 jako postranní projekt společnosti Odeo  

a prakticky ihned po svém uvedení se stal nesmírně populárním. Umožňuje uživatelům posílat 

a číst příspěvky (tweety) zaslané jinými uživateli. Tweety mohou být dlouhé maximálně 140 

znaků a využívají hashtagů (slovo nebo fráze, která začíná dvojkřížkem), pomocí nichž je 

možné najít další stejné hashtagy, anebo označit význam příspěvků (sarkasmus, morální 

povzbuzení, hněv).  

  

http://odeo.com/
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3 CHARAKTERISTIKA GATE KEEPINGU V TRADIČNÍC H  

A OBČANSKÝCH MÉDIÍCH 

 Jak fakticky obsah konkrétní stránky novin či zpravodajské relace vzniká? Kdo a jak 

kontroluje, co se do zpravodajství dostane a co nikoliv? Jak jsou v mediální organizaci 

nastavené „filtry“ pročišťující proud potenciálních zpráv a propouštějící k dalšímu zpracování 

jen něco? Produkce zpráv je přece jen těsně spojena s osobou zpravodaje, redaktora či editora. 

Ti rozhodují o tom, co se „dostane do zpráv“ a co „skončí v koši“. Proto se zájem o procesy 

výroby zpráv neomezuje pouze na sledování kritérií, která se ustavila do podoby (faktorů) 

zpravodajské hodnoty, nýbrž se snaží postihnout i konkrétní naplňování těchto (a dalších) 

faktorů výběru zpráv přímo při jejich užívání. Jinými slovy - při zkoumání zpravodajské 

produkce se stávají předmětem odborného zájmu také konkrétní rozhodovací procesy 

konkrétních lidí pracujících v médiích a motivy, jež je k danému rozhodnutí vedou.  

 Bohužel k samotnému zkoumání gatekeepingu chyběla po mnoho let dostatečná 

teoretická základna. Poprvé byla metafora gatekeepera zmíněna ve zprávě pro National 

Research Council amerického sociologa Kurta Lewina v roce 1943. Ve zprávě zkoumal, jak 

se rodiny rozhodují při nákupu potravin a jak tyto rozhodovací procesy v rodinách probíhají.  

Jedním z jeho závěrů bylo zjištění, že na základě jistých sociálních a psychologických 

mechanismů jsou některé faktory vpouštěny do vědomí při rozhodování o koupi, zatímco jiné 

jsou potlačeny. A právě tyto rozhodující faktory označuje za gatekeepery. Lewin (1943) svůj 

poznatek dále zobecnil na průchod jakýchkoliv informací informačním kanálem. Informační 

brány (gates) jsou místa, kde se rozhoduje, zda bude informace vpuštěna dál, či nikoliv. Brány 

mohou být ovládány buď danými pravidly, nebo jedinci či skupinami, kteří disponují mocí 

rozhodovat, které informace mohou pokračovat dál a které naopak nebudou vpuštěny a 

zůstanou před branou.  

 Ve svém pozdějším manuscriptu z roku 1947 zobecnil proces gatekeepingu na 

jednotlivé komunikační jednotky. Spolu s ním se na počátku padesátých let 20. století rozhodl 

zkoumat, jak vlastně probíhá výběr událostí do zpráv, také další americký sociolog David M. 

White. Ten vdechl život prvnímu gatekeaperovi, neboli „vrátnému“, kterého nazval Mr. 

Gates.  White poprvé vyžil myšlenku gatekeepingu v oblasti zpravodajských médií v roce 

1950 a stal se zároveň autorem první empirické studie zkoumající výběr událostí do zpráv: 

„The Gate Keeper“: A Case Study in the Selection of News. Jeho studie je dnes považována 

za jeden ze základních kamenů sociologie zpravodajství. Přínosem Whiteova výzkumu je, že 

se soustředil přímo na proces výběru událostí. To jej také zásadně metodicky odlišuje od 

konceptu zpravodajských hodnot, který se soustředí až na konečný obsah zpravodajství a na 
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již vybrané zprávy. White zkoumal, podle jakých kritérií vybírá zprávy redaktor regionálního 

deníku (s nákladem 30 tisíc výtisků) vycházejícího na americkém středozápadě. Redaktorova 

každodenní práce spočívala ve výběru zpráv z agenturního zpravodajství, které mu 

telegraficky přicházely od tří agentur (Associated Press, United Press a Internationl News 

Service), a jejich přepis do konečného zpravodajského příběhu. Výzkum vycházel z velmi 

jednoduché metody. Mr. Gates (přezdívka pro redaktora) během jednoho týdne v únoru 1949 

shromažďoval všechny zamítnuté zprávy a připisoval k nim důvod, proč je nezařadil do 

novin. Tento výběr byl podle Whitea mnohdy vysoce subjektivní. Ve třetině všech případů 

Mr. Gates zamítl zprávu pouze na základě vlastního přesvědčení o její (ne)pravdivosti. Co se 

týká zbývajících dvou třetin, pak se většinou jednalo o zamítnutí zprávy z důvodu nedostatku 

místa nebo díky podobnosti s jinými zprávami, které již byly zveřejněny. Ukázalo se, že ne 

všechny tématické kategorie zpráv měly stejnou šanci dostat se do obsahu novin. Zcela 

nejsnadnější průchod informační branou měly takzvané lidsky zajímavé příběhy (human 

interest stories) a politické zprávy.  

 Na následujícím schématu je znázorněn Whitův model gatekeepera. Novinářské zdroje 

(N) pošlou zprávu gatekeeperovi, který buďto zprávu zamítne (N1 a N4) nebo se ji rozhodne 

použít (N2
1
 a N3

1
 – horní indexní čísla naznačují, že se zprávy v průběhu procházení branami 

mění). Vybrané zprávy pak doputují až k publiku (M). Na obrázku počítáme buď pouze 

s jediným gatekeeperem nebo skupinou gatekeeperů, kteří se však rozhodují stejně. Tento 

model limituje gatekeepery pouze jako „rozhodující sílu“, avšak nepřiznává gatekeeperům 

roli také ve sběru, formování a vysílání zpráv. O sedmnáct let později provedl Paul Snider 

stejný výzkum s Mr. Gatesem. Jak se ukázalo, čas nezměnil nic na faktu, že Mr. Gates se stále 

rozhodoval pro zprávu podle svého vlastního úsudku o tom, co jeho čtenáři chtějí. V roce 

1966 využil méně lidsky jímavých příběhů, zato se soustředil na válečné příběhy, které 

reflektovaly rostoucí zájem o válku ve Vietnamu.  

Obr. 3. 1. Whitův model gatekeepera 

 

Zdroj: MCQUAIL, Denis a Sven WINDAHL. Communication Models: For the Study of Mass Communications. 2. vyd. 

Longman, 1994. s. 100 – 101. 

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sven+Windahl%22
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3.1 Jak informace procházejí branou a s  čím se musí potýkat před a za 

branou 

 Zatím zřejmě nejkomplexnější a nejširší pojetí gatekeepingu prezentovala Pamela 

Shoemakerová, podle níž se gatekeeping týká každého komunikátora,který se účastní 

jakéhokoli komunikačního aktu (a to i na úrovni interpersonální komunikace – tím s sebou 

komunikace nese neustálý výběr, co bude sdělenoa co nikoliv.) Ani ve zpravodajství tak 

gatekeeping nemusí znamenat jen výběr zpráv, ale každé přetváření události ve zprávu. Ten, 

kdo událost zpracovává, si všímá určitých detailů a jiné naopak opomíjí. 

„Gatekeeping začíná v momentě, kdy se komunikační pracovník poprvé dozví o 

aktuálním či potenciálním sdělení, a končí v bodě, kdy je podmnožina těchto sdělení 

přenesena k příjemci. Brána je rozhodovací bod, jak při cestě dovnitř, tak při cestě ven.“, jak 

tvrdí Shoemakerová. (2009, s. 58)  

 Představa „hlídání u brány“ v sobě má přes veškerou svou využitelnost a potenciální 

schopnost vyrovnat se s množstvím nejrůznějších situací, které v médiích nastávají, 

zabudované omezení spočívající v předpokladu, že zprávy přilétávají v hotové a 

neproblematické podobě zpracovaných věcných článků a řadí se „u bran“ média, kde jsou 

buď přijaty, nebo odvrženy. Fishman píše, že: „většina badatelů se domnívala, že 

zpravodajství buď odráží, nebo pokřivuje realitu a že realita se skládá z faktů a událostí 

existujících nezávisle na tom, co si o nich pracovníci zpravodajství myslí a jak s nimi 

v procesu produkce zpráv nakládají“.  (Fishman, 1980, s. 13) Základní předpoklad studentů 

gatekeepingu je ten, že každá zpráva je tvořena z informace o události, která musela překonat 

několik bran, v průběhu čehož byla i několikrát změněna. Některé z těchto informací skončí 

na titulní straně, jiné uprostřed novin a některé se ve zprávách nikdy neobjeví. Tyto informace 

nazývá P. Shoemakerová jako informační jednotky a v následujících odstavcích bude 

popsáno, jak vstupují do procesu gatekeepingu, jejich charakteristiku a povahu překážek před 

a za branou. 

 Informační jednotky před pomyslnou bránu přicházejí z několika kanálů. Sigal (1973) 

je charakterizuje jako rutinní, neformální a obchodní. Rutinní kanál obsahuje zprávy o veřejně 

pořádaných akcích, jako jsou proslovy a další události organizované pro upoutání pozornosti 

publika. O tento kanál se stará odvětví public relations. Neformální kanál zahrnuje například 

rozhovory mimo záznam, další novináře nebo další masová média. Obchodní kanál má na 

starosti spontánní akce vytvořené žurnalisty na základě diskuze s občany nebo po 

prozkoumání problému. V případě Sigalovy studie New York Times a Washington Post byla 

většina informací získána z rutinních kanálů, z toho více jak polovina vzešla z oficiálních 
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pramenů vlády spojených států. Tato skutečnost pouze podtrhuje tvrzení o vlivu oficiálních 

institucí na „frontu“ tvořící se před branami novinářských institucí. Berkowitz (1987) našel 

podobnou souvislost v případě národních a lokálních televizních zpráv. Nejznámějším 

případem oficiální osoby pojímané jako událost je patrně prezident USA jakožto mocný 

činitel podporovaný rozsáhlou a účinnou mašinerií pečující o styk s veřejností.  

 Studie Grossmana a Kumara (1981) odhalila, že v celé nabízející se škále možností a 

způsobů referování o prezidentovi je vždy přítomen jeden zásadní element, a to blízkost 

k nejvyšším činitelům, a pokud je to možné, tak i prezident osobně, a to na co nejvýlučnějším 

dosažitelném základě. Někteří lidé a některé instituce na sebe poutají více pozornosti a jsou 

jako zdroje preferovány. Zpravodajové mají své vlastní zdroje, jimž dávají přednost, a navíc 

z titulu své profese přicházejí do styku s řadou prominentů. Děje se tak na tiskových 

konferencích, prostřednictvím oddělení pro styk s veřejností atd. Studie o zpravodajích jasně 

ukazují, že existuje jedna oblast, kterou se svými kolegy nesdílejí: totiž své zdroje a kontakty. 

Zpravodajství je často spíše referováním o tom, co o událostech řekly významně postavené 

osoby než referováním o událostech samých.  

 Dalším prvkem zabraňujícím zprávám dostat se před pomyslnou bránu může být 

nedostatek očitých svědků. Vezměme například strom, který spadne v pustém lese. I 

v případě, že by zde byli nějací svědci, zkušenosti z první ruky a jejich výpovědi se často liší. 

Lidé snažící se popsat ten samý příběh, se často v interpretaci rozcházejí. Každý z nás 

považuje za důležité něco jiného a tak je často těžké určit, která z událostí bude nakonec pro 

média důležité a která se ztratí v záplavě jiných.  Stejně tak jsou rozhodnutí samotných 

gatekeeperů ovlivněna rozhodnutími jejich předchůdců, či kolegů.  

 Whitney a Becker (1982) naznačují, že editoři v novinách mají tendenci vybírat zprávy 

v podobném složení, jak je obdrželi od zpravodajských agentur. McCombs and Shaw (1976) 

reinterpretovali studii Mr. Gatese tvrzením, že samotný Mr. Gates byl při svém výběru více 

závislý na obsahu ze zpravodajských agentur, než na vlastním názoru. Toto by potom 

znamenalo, že mnoho gatekeeperů provádí pouze mechanickou práci, která není až tak 

důležitá. Pokud editor kopíruje rozhodnutí ostatních ohledně toho, kolik zpráv by mělo být 

obsaženo ke každému tématu, pak jeho práce spočívá pouze ve výběru ke každému tématu, 

ale nerozhoduje se mezi samotnými tématy.  

 Opačným příkladem bran, které mohou být buďto příliš „nízké“ nebo „jednoduché“ na 

zdolání, se zabýval Judd (1961) při zkoumání novin, které se snažily ve svých sloupcích 

uspokojit širokou veřejnost. Například pokud se v malém městě něco stane, je zde větší šance, 

že se daná událost objeví v novinách, než když se (při jinak stejných podmínkách) událost 
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odehraje ve velkém městě. Noviny působící na malém městě či vesnici mají menší škálu 

událostí, o kterých by mohly psát,a tak vybírají i ty méně podstatné. Stejný princip funguje 

v případě dnů v týdnu. Většina oficiálních institucí je během víkendu zavřená, a tak se často 

stává, že se o víkendu v novinách objevují zprávy, které by normálně bránou neprošly. Brána 

se často liší také velikostí. Tradiční noviny a webové stránky pokryjí více událostí než třeba 

televizní zprávy a zprávy v rádiu. Online média jsou v tomto smyslu největšími branami, 

neboť disponují velkým množstvím informací. Webový archiv New York Times sahá až do 

roku 1880. 

 

3.2 Charakteristika informačních jednotek  

 Pokud mluvíme o informačních jednotkách, bylo by nasnadě si je také definovat. Sám 

termín informační jednotka (news item) určuje Shoemakerová a Vos (2009) jako obsah, který 

byl publikován a rozmnožen masovými médii, tedy konec tradičního gatekeepingového 

procesu. Začátkem tohoto procesu bývají události, z nichž některé se spíše dostanou před 

první bránu než jiné. Jak rozlišujeme ty, které nakonec dostanou své místo v novinách, 

mezi těmi, které se rozhodneme hned na začátku ignorovat? Události, které většinou stojí za 

zmínku v novinách, rozpoznáváme podle toho, zda daná událost, lidé, kteří jsou v ní 

zainteresováni, nebo problémy, kterých se týká, jsou abnormální. Tedy takové, které narušují 

hranice naší civilizace a porušují společenská pravidla. Například řadový pracovitý vládní 

zaměstnanec se nikdy v hlavních titulcích neobjeví, ale pokud začne brát úplatky, nebo šidit 

svoji práci, bude se o něm více mluvit ve společnosti a média se o něj začnou zajímat. 

Podobně je to se sledováním životů celebrit, které jsou pro mnoho z nás abnormalitou. Na 

druhou stranu, někdy ani fakt, že novinář sám je přítomen dané události, neznamená, že se 

dostane přes několik bran. Sami žurnalisté si kladou otázku, jaké zprávy jsou hodné širší 

zmínky. Vyjmenujme alespoň několik znaků důležitých zpráv: aktuálnost, místní blízkost, 

význam, dopad, důsledek, zájem, konflikt nebo spor, senzacechtivost, důležitost, novost, 

zvláštnost a neobvyklost. (Hough, 1995) Všechny tyto znaky můžeme zabalit do čtyř dimenzí, 

a to politická, ekonomická, kulturní a veřejný zájem. 

 Důležitost dané informace není jediným měřítkem pro gatekeepery. Nisbet a Ross 

(1980) studovali atraktivitu zpráv, tedy které zprávy si publikum spíše zapamatuje díky jejich 

zajímavosti. Zjistili, že lidi upoutá spíše sugestivní zpráva, než suché prohlášení. Sugestivní 

zprávy podporují čtenářovu představivost a dostávají se tak do jeho podvědomí. „Aby byla 

informace dostatečně živá, měla by: 
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 apelovat na naše emoce; 

 být konkrétní a provokovat naši fantazii; 

 být blízká našemu smyslovému, časovému nebo prostorovému obzoru.“ (Nisbet a 

Ross, 1980, s. 45)  

Publikum si spíše uchová v paměti sugestivní zprávy, které jsou konkrétní a snadno 

představitelné, a proto si je i po čase snadno vybaví. Možná i právě proto si lidé často lépe 

pamatují fotografie než zprávy, které zanechávají stejně silný dojem.  

 Zprávy, o jejichž pravdivosti se dá pochybovat, mají menší šanci uspět u gatekeeperů, 

alespoň v podobě, ve které dorazily. Gatekeeperům nastává fáze pochybnosti, která může 

vyústit v přepracování dané zprávy. Pokud se navíc informace dotýká gatekeepera osobně, 

tedy napadá jeho názory, je pro něj těžší se s ní vyrovnat objektivně. Celý proces 

gatekeepingu může být navíc zpomalen špatným rozlišením „soft news“ a „hard news“. 

(Greenberg a Tannenbaum, 1962) 

 Nakonec zmiňme ještě prvek vyprávění, který při selekci a sestavování zpráv hraje 

neméně důležitou roli. Zprávy, které se snadněji vypráví jako příběh, budou úspěšnější při 

selektivním procesu. V memu jedné z televizních stanicí školících reportéry, jak konstruovat 

zprávy, stálo: každá zpráva musí mít strukturu a obsahovat konflikt, problém a rozuzlení, 

nástup akce a její pokles, začátek, prostředek a konec“. (Epstein 1973). 

 

3.2.1 J. Galtung a M. H. Ruge - teorie zpravodajských hodnot  

 Zpravodajské hodnoty představují vlastnosti, které událost musí mít, aby byla vybrána 

a stala se zprávou. Pojem zpravodajská hodnota poprvé použil Walter Lippmann roku 1922 v 

knize Public Opinion při snaze vysvětlit, co novináři zařazují do zpravodajství jako tzv. news 

values. Lippmann pod tímto pojmem viděl jednoznačnost události, překvapivost, prostorovou 

blízkost, osobní zaujetí a konflikt (Jirák a Köpplová, 2003). Byl prvním teoretikem, který si 

povšiml, že média vybírají zprávy podle obecně sdílených kritérií. 

 Současné chápání zpravodajských hodnot vychází především z empirického výzkumu 

provedeného Galtungem a Rugeovou v polovině 60. let 20. století. Galtung a Rugeová 

analyzovali novinové zahraniční zpravodajství vztahující se ke konžské, kyperské a kubánské 

krizi. Ve své analýze ukázali, že na každé úrovni výběru zpráv je pracováno s principem 

selekce a deformace. Princip selekce přitom sleduje jednoduchý vzorec, který říká, že čím 

více zpravodajských hodnot bude zpráva obsahovat, tím pravděpodobněji bude zveřejněna. 

Princip deformace popisuje skutečnost, že tyto hodnoty, které byly důvodem pro zveřejnění, 

jsou při prezentování zprávy zdůrazňovány (Trampota 2006). Jelikož všechny události 



22 

 

nemohou upoutat pozornost médií a jednotlivců, definovali Galtung s Ruge 12 faktorů, které 

mají určující vliv na to, která událost se zprávou stane a která nikoliv. Těchto 12 faktorů dělí 

na 8 faktorů kulturně nespecifických a 4 kulturně specifické.  

 

Kulturně nespecifické (univerzální) faktory 

Kulturně nespecifické faktory chápou autoři v tom smyslu, že neočekáváme jejich 

výraznou obměnu v závislosti na kultuře, ve které se vyskytují. Jsou jimi: 

 „četnost,  

 velikost,  

 jednoznačnost,  

 srozumitelnost,  

 soulad,  

 překvapení,  

 kontinuita,  

 kompozice.„ (Galtung, Ruge, 1965, s. 68) 

 

Kulturně specifické factory 

Kromě 8 kulturně nespecifických faktorů zahrnuje teorie zpravodajských hodnot také 4 

kulturně specifické faktory, které jsou podle autorů důležité především pro „severoevropskou“ 

kulturu. Jsou jimi: 

 „hodnoty elitních národů,  

 elitních osob,  

 personalizace  

 negativita.“ (Galtung, Ruge, 1965, s. 68) 

 

Autoři v souvislosti s klasifikací zpravodajských hodnot dále uvedli dvě hypotézy: 

aditivní a komplementární. (Kunczik, 1995) 

 Aditivní hypotéza se týká sčítání jednotlivých faktorů. Čím více faktorů se u 

jedné události sejde, tím vyšší je pravděpodobnost, že se tato událost stane 

zprávou;  

 komplementární hypotéza se zabývá absencí hodnoty a intenzitou jiné. Pokud 

událost jeden nebo více uvedených faktorů nemá, musí být ostatní faktory 

zastoupeny ve větší míře, aby se událost zprávou mohla stát. 
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3.3 Tlaky před branou a po překročení brány  

Jednou z hlavních Lewinových (1951) myšlenek byl koncept tzv. tlaků, které se 

vytvářejí před ale i za branami a tlaků, které mění povahu zpráv procházejících branami. 

Například pokud se nějaká událost odehrává daleko od stálého působiště zpravodajské 

organizace, bude mnohem složitější ji dostatečně pokrýt. Znamená to tedy, že zde existují 

negativní tlaky (špatně dostupná lokace), které zabraňují informaci v postupu přes první 

bránu. Pokud se však vedení redakce rozhodne, že je událost natolik důležitá, že na ní nasadí 

extra zdroje, tedy jinými slovy, zasadí se o to, aby se informace dostala přes první bránu, 

přerodí se negativní tlaky v pozitivní. Náklady na získání informace se zároveň stávají 

hodnotou informace. Čím víc daná zpravodajská stanice vynaloží úsilí, tím více se budou 

žurnalisté snažit o to, aby se informace dostala přes několik bran, a budou jí věnovat hlavní 

prostor v denních/týdenních zprávách.  

S tlaky jsou spojeny i určité (alespoň čtyři) problémy, které Lewin nezmiňoval. Prvním 

z nich je povaha zpráv a její změna. V některých případech si mohou zprávy udržet svou 

povahu (tedy zůstat pozitivní či negativní) i po překročení brány. Například pokud má 

samotná událost už tak velkou šanci na publikování (pozitivní tlak), bude pro ni jednoduché 

projít branou. Když už je jednou přijata organizací, je pro ni snadnější prostoupit dalšími 

„podbranami“ až do té doby, než se z ní stane stará zpráva. Podstatou zůstává, že povaha 

zpráv před a po překročení brány není konzistentní a neexistuje žádné obecné pravidlo, které 

by garantovalo změnu, která nastane.  

Druhým problémem je síla jednotlivých tlaků na to, jak se navzájem ovlivňují. Silnější 

tlaky mají přirozeně větší efekt na položky procházející branami než ty slabší. Toto platí 

v případě sugestivnějších informačních jednotek, které s sebou nesou extrémnější postoje a 

zůstávají v mysli čtenářů mnohem déle, než strohé informace. Důsledkem toho, že 

sugestivnějším informacím se dostane vyšší pozornosti, je skutečnost, že to ovlivní také 

gatekeepera, který bude považovat tuto informaci za důležitější ve smyslu logiky „kdyby 

nebyla důležitá, proč bych o ní pořád přemýšlel?“. 

Třetí problém je oboustrannost působících tlaků tak, že tlaky po překonání brány mohou 

mít vliv na ty před branou. Množství informačních jednotek před branou nebo za ní mohou 

ovlivnit sílu tlaků, které na ně působí. V praxi to vypadá tak, že pokud před branou stojí tři 

zprávy o jedné události a pouze jedna informace odkazuje na jinou událost, kolektivní síla 

zajistí, že se spíše první informace dostane přes bránu. Jakmile tyto tři zprávy projdou branou, 

stávají se tlaky na čtvrtou bránu slabšími a pravděpodobně již branou neprojde. Zde se 
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naskýtá otázka, za jakých okolností tlaky za branou ovlivní tlaky před ní. Zatím však k tomuto 

problému neexistuje dostatek teoretických podkladů. 

Začtvrté bychom se měli zamyslet nad tím, jak tyto síly ovlivňují celý proces 

gatekeepingu, nejen výběr. Donohue, Tichenor a Olien (1972) označují gatekeeping nejen 

jako proces výběru, ale přiřazují k němu také formování, zobrazení, načasování, neposkytnutí 

nebo opakování zpráv. Nejen tedy, že by zpráva s pozitivní povahou měla být prosazována 

před ostatními, ale zároveň by měla být formována tak, aby byla pro dané publikum 

atraktivní, či upoutávala pozornost. Měla by dostat více vysílacího času (prostoru v novinách), 

načasována tak, aby ji mohlo vidět co nejvíce lidí a měla by se opakovat. Pokud jde o zprávu 

negativní povahy, ta bude zobrazena nepříznivě a pravděpodobně se nebude opakovat.  

3.4 Analýza gatekeepingu 

 Svět masové komunikace lze posuzovat na pěti teoretických úrovních analýzy. Tyto 

stupně jsou vytvořeny jednak z pohledu na mikro svět jednotlivců (blogové příspěvky) a 

z pohledu na makro svět zemí a kontinentů, ale i všeho mezi tím. Přestože je možné toto 

kontinuum rozdělit na nekonečné množství úrovní analýzy, podle toho, pro jaké účely je 

používáme, v této kapitole budeme aplikovat pět úrovní analýzy vlivů působících na 

gatekeepera podle Shoemakerové a Vose (2009) :  

 individuální úroveň (např. jejich politické přesvědčení); 

 úroveň mediálních rutin (např. termíny, obrácená pyramida); 

 úroveň organizace (např. vlastnictví médií); 

 extramediální úroveň (zahrnuje vliv vlády, reklamy a lobbistů); 

 ideologická úroveň (ideologie a kultura). 

 

3.5 Individuální úroveň 

 První z pěti gatekeepingových analýz je zaměřena na studium charakteru lidí – jejich 

demografický profil, životní zkušenosti, osobní hodnoty a názory, a pracovní zkušenosti. Do 

individuální analýzy můžeme nicméně také zahrnout jednotky komunikačního obsahu jako 

jednotlivé zpravodajské příběhy, blogové příspěvky, webové stránky a emaily. 

Charakterizovat můžeme jejich objem nebo množství, jak prestižní je médium, ve kterém se 

objevily, téma a samotného autora. 

Je přirozené, že individuality ovlivňují proces gatekeepingu. Bylo tomu tak již v roce 

1950 v případě Mr. Gatese, který se rozhodoval na základě svých vlastních preferencí. Nebyl 

příznivcem papeže a vyhýbal se zprávám s příliš mnoho číselnými údaji a statistikami. Když 
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vysokoškolští studenti píší vědecké články, musí se mnohokrát rozhodnout, které reference 

použijí, kolik jim vyčlení místa a jak je spojí s vlastními myšlenkami. Moderní bloggeři se 

sami rozhodují, o čem budou psát a jakým způsobem. My všichni jsme svým způsobem 

gatekeepeři. 

3.5.1 Procesy vyhodnocování 

Procesy vyhodnocování slouží jako teoretický podklad pro vysvětlení, jak lidé hodnotí a 

interpretují zprávy na základě jejich potřeby pro pravdivou informaci. (Hewes a Graham, 

1989). Člověk se snaží „napravit“ nebo „zbavit vlivu“ získané informace tím, že používá 

předchozí znalosti, aby znovu interpretoval originální obsah zprávy. Hewesův a Grahamův 

(1987) „model of the second-guessing process“ sestává ze čtyř hlavních fází.  

První fází je získávání obsahu a začíná tehdy, když se gatekeeper dostane k informaci. 

Jakmile gatekeeper začne posuzovat informaci, mohou nastat dvě situace. Pokud gatekeeper 

nemá žádný důvod považovat informaci za nepravdivou, je automaticky schválena, tak jak 

dorazila, bez dalšího přezkoumávání. V opačném případě, kdy je informace v přímém 

konfliktu s jinou, kterou má gatekeeper již uloženou v paměti, či se některé aspekty informace 

nezdají být pravdivé, nastupuje second-guessing. Pokud má tedy gatekeeper vážné 

pochybnosti o pravdivosti zprávy, může se snažit danou informaci reinterpretovat.  

Ve fázi „reinterpretation assessment“ gatekeeper posuzuje a hodnotí všechny možné 

interpretace, dokud nedojde k nejlepší možné verzi. V této chvíli je proces second-guessingu 

zastaven.  (Pokračuje však dále, pokud není spokojen ani s jednou z možných interpretací).  

Jako poslední vstupuje gatekeeper do fáze „social tactic choice“, ve které může 

vyhledávat ještě doplňující informace na potvrzení či vyvrácení doplňujících verzí. 

Teorie second-guessing přispívá gatekeepingu myšlenkou gatekeepera jako aktivního 

informačního zpracovatele a pomáhá tak chápat kognitivní zpracování, které gatekeepeři 

používají při rozhodování. Dává také vyšší rozměr základnímu předpokladu,  

že gatekeeper pouze propouští nebo zamítá zprávy. Zároveň vysvětluje, jak se informace 

může změnit při překračování kanálů a sekcí, brány za branou. 

 

3.5.2 Rozhodovací Strategie 

Kahneman, Slovi a Tversky (1982) identifikovali několik kritických heuristik, které lidé 

používají při rozhodování se. Jedna z těchto strategií se nazývá dostupná heuristika a užívá se 

tehdy, když lidé posuzují, jak často se některé události objevují, nebo se snaží odhadnout 

pravděpodobnost, že se určitá událost uskuteční. V tomto případě budou do popředí 
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dosazovány takové události, které se nám spíše vybaví, když zapátráme v paměti, nebo ty, 

které jsou pro nás jednodušší představit si.  

Druhá ze strategií je reprezentativní heuristika a pomáhá lidem rozhodnout se, do jaké 

kategorie danou událost zařadit. Zase platí, že čím více stejných charakteristik daná událost 

má, tím spíše zapadne do kategorie s podobnými událostmi.  

Přestože tyto heuristické teorie nebyly primárně studovány pro pochopení práce 

žurnalistů, předpokládáme, že stejný kognitivní proces, kterým postupují lidé, ovlivňuje také 

gatekeepery. Reprezentativní heuristiky pomáhají gatekeeperům v kategorizaci informací do 

dvou nejdůležitějších kategorií: informace, které normálně použijeme versus ty, které 

nepoužijeme. Tento přístup znovu zobrazuje gatekeepery jako aktivní interprety zpráv, kteří 

řeší nejasnosti, snaží se o kvalifikované odhady událostí, u kterých nebyli přítomni, formují 

závěry o vztazích.  

McKenna a Martin-Smith (2005) k tomuto problému podotýkají,  

že rozhodování samo o sobě není jednoduchý proces s jasně vytyčenými fázemi. Místo toho 

berou na vědomí složitost a chaos, jaké nastávají v nelineárních a nepředvídatelných situacích 

spolu v interakci s lidskými bytostmi. Rozhodování pak závisí také na osobnosti a pozici těch, 

co činí rozhodnutí.  

Gatekeeping je často také přirovnáván k procesu rozhodování u spotřebitelů, jelikož 

gatekeepeři jsou jak konzumenti, tak výrobci a distributoři zpráv. Nakupují zprávy, z nichž 

některé jsou dále i prodávány (zpravodajské agentury).  

V druhém stádiu samotného rozhodování je důležitý také vnější vliv neboli rozhodování 

se mezi alternativními řešeními daného problému. Zdroje mohou jak omezit rámec informace, 

tak i zdůraznit některé zprávy na úkor jiných. Wright a Barbour (1976) došli k názoru, že 

pokud zdroj drží pod kontrolou množství a rámec informace dostupné komunikační 

organizaci, tak zároveň zabraňuje gatekeeperovi v jasném rozhodování a nepřímo jej 

ovlivňuje.  

Dalším krokem gatekeepera v procesu rozhodování je zvážení všeho, co se doposud 

dozvěděl o zprávě. Jednotlivými aspekty pak můžou být např. celkový dojem z toho, jak je 

informace užitečná, posouzení pravděpodobnosti, že zpráva splňuje příslušná kritéria, nebo 

dokonce relativní hodnocení samých kritérií. 

 Ve třetím, finálním stádiu bude muset editor uplatnit rozhodovací pravidlo, aby zjistil, 

které aspekty problému životního prostředí jsou pokryty. Zvolené pravidlo pak určí, která 

z prozatím nasbíraných informací má největší vliv na hlavní rozhodnutí a zda se dá říct, že 

byly použity odlišná rozhodovací pravidla na různá rozhodnutí. Jak již bylo zmíněno 
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v předchozích kapitolách, toto ryze racionální rozhodování nemusí vždy u gatekeeperů platit. 

Z našeho známého případu Mr. Gatese víme, že jeho rozhodování bylo spíše podpořeno 

daným momentem než lineárním a logickým procesem, který byl právě popsán. 

 V mnohých společnostech jsou rozhodovací procesy pro gatekeeping stanoveny 

výslovně, nebo alespoň nepřímo zakořeněny v myslích zaměstnanců. Aplikace těchto pravidel 

však v konečném důsledku závisí na lidech, a protože lidé ne vždy chápou pravidla stejně, 

charakteristika individualit je stále důležitá. Jedním ze způsobů, jak se v organizacích snaží 

vyhnout těmto odchylkám od stanovených pravidel,je nastavit je tak, aby byla dostatečně 

explicitní a vyčerpávající.  

 V kompenzačním modelu gatekeeper subjektivně zváží, jakou má každá informace 

cenu vzhledem k několika specifickým, měřitelným kritériím, a poté vytvoří dodatečný 

přehled celkové hodnoty. Pozitivní a negativní vlastnosti se navzájem ruší. Například 

gatekeeper pracující v televizním zpravodajství by mohl použít dvě kritéria, podle kterých se 

rozhodne, která z denních zpráv bude na prvním místě. Tímto kritériem může být stupeň 

novinářské hodnoty dané zprávy zároveň s kvalitou doplňujících vizuálů. Přestože novinářská 

hodnota je nejdůležitějším kritériem, bez dostačujících vizuálů nebude mít v televizním 

zpravodajství šanci. V případě užití riskového modelu gatekeeper posuzuje, jaké je riziko 

ztrátovosti nebo selhání spojené s každou informační jednotkou a následně vybere tu, která 

s sebou nese nejmenší riziko.  

 Jako poslední je satisfakční model, který předpokládá, že gatekeeper si jako 

informační jednotku zvolí tu, která první splní minimální kritéria. Ve Whitově studii Mr. 

Gates zamítl několik zpráv později během dne, protože zvolil podobné už během rána. Zvolil 

tedy první, které se zdály být vhodnými. 

 Studijní modely myšlení, přehodnocování, kognitivních heuristik 

a rozhodování, které byly probrány v této kapitole, nám pomáhají analyzovat, jak se miliony 

událostí odehrávající se každý den vytřídí do denního zpravodajství. Jelikož se všechny tyto 

modely zaměřují na to, jak lidské bytosti přemýšlejí a rozhodují se, je jasné, proč jsou zde 

zmíněny. Všichni žurnalisté jsou lidské bytosti, a tak by se dalo předpokládat, že budou 

produkovat stejný obsah. Přesto tyto teorie nechávají prostor pro diferenciaci.  

3.5.3 Charakteristika gatekeepera 

 V následujících odstavcích budeme pokračovat ve studiu gatekeeperů jako individualit 

a pokusíme se vyvodit závěry z dostupných zdrojů o tom, kdo skutečně gatekeepři jsou, a jak 

to ovlivňuje jejich rozhodnutí. Zatímco White v roce 1950 vypozoroval, že mnoho 

gatekeeperů se spoléhá na své vlastní zkušenosti a řídí se podle svých vlastních názorů, 
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Bissell (2000) zjistil, že fotografičtí gatekeepři vybírají fotografie podle jejich osobních 

politických preferencí a názoru na to, co od nich publikum očekává. 

Osobnost 

 Teorie amerického psychologa Johna L. Hollanda (1997), tzv. Hollandova teorie 

profesního života, popisuje několik osobnostních typů spojených s hledáním vhodné pracovní 

pozice. Jsou jimi: realistický typ, investigativní typ, umělecký typ, sociální typ, podnikavý typ 

a konvenční typ. Žurnalisté většinou patří mezi podnikavé osobnostní typy. Méně často se 

projevují jako realistické nebo investigativní osobnosti, jelikož jsou lépe vybaveni pro 

soutěživé prostředí, kde usilují o to vést a přesvědčovat. Teorie osobností naznačuje, že 

žurnalisté vidí svět jinýma očima, než lidé v jiných zaměstnáních, čímž se mohou lišit také 

v rozhodnutích, která rozhodnutí přijmout, a která zamítnout. V každém případě je osobnost 

jen jeden z důležitých faktorů a nemůžeme z něj vyvodit závěry o gatekeepingovém 

rozhodování.  

Zázemí 

 Podle dlouhodobé tradice média zkoumala zázemí a demografické vlastnosti 

gatekeeperů. Tato charakteristika zahrnovala původ, pohlaví, sexuální orientaci, vzdělání, 

náboženství a sociální třídu. Z nespočtu studií však nevzešly jasné závěry, kromě obecných 

charakteristik gatekeeperů, jakožto mužů, kteří jsou spíše svobodní, kteří mají méně 

rodičovských povinností a nejsou členy organizované náboženské skupiny. 

Etnocentrismus 

 Studie etnocentrismu v USA popisovaly tendenci amerických masových médií 

zpracovávat události podle toho, jak se shodovaly s americkými praktikami  

a hodnotami. Gatekeepingová rozhodnutí se při hodnocení ostatních zemí řídila Spojenými 

státy jako nejdůležitější a nejvlivnější zemí. Autoři se často nepřímo (ale i přímo) přiklánějí 

na stranu svých zemí. Často je etnocentrismus také důvodem, proč jsou zprávy z určitých 

zemí úplně ignorovány a jiné jsou zmiňovány pouze v případě blízkých ekonomických vazeb. 

Spojené státy většinou ignorují jižní Ameriku a Afriku. Místo toho však referují o asijských 

zemích. 

Nezištná demokracie 

 Nezištná demokracie reprezentuje politiku a vládu, které operují ve veřejném zájmu. 

Gatekeepeři si často volí takové příběhy, které se odchylují od ideálu nezištné demokracie, 

tedy ty, kdy se politici chovají neeticky, vláda není schopná dělat rozhodnutí, případy finanční 

korupce, atd. Gatekeepeři v Americe představují svoje čtenáře jako politicky naivní a pasivní. 
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Zodpovědný kapitalismus 

 Tištěná média publikují ve svých obchodních sekcích mnoho článků  

o podnikatelích a úspěšných manažerech. Zvláštní prostor dostávají společnosti, které 

pomáhají chudým, popřípadě myslí „zeleně“, tedy dbají na životní prostředí. V ústraní naopak 

zůstávají zaměstnanecké odbory. 

Individualismus 

 Ideální člověk je ten, který je schopen seberealizace a je soběstačný, zatímco lidé 

závislí na ostatních jsou viděni jako ti slabší a intelektuálně nevyspělí. Individualismus je 

dominantní hodnotou médií, média jsou „kostel kultu individualismu“ (Rothenbuhler, 2005, s. 

91). Gatekeepeři se většinou věnují morálním dramatům, v nichž se lidé chovají dobře, ale 

také špatně.  

Národní vedení 

 Je téměř jisté, že pokud se objeví informace o oficiálním představiteli vlády, který 

neplní svoji funkci, tak jak by měl, gatekeepeři ji budou prosazovat. Shoemakerová a její 

kolegové ve studii (2000), jak jednotlivá média (New York Times, ABC, CBS, NBC) 

přistupují k událostem ve světě, ukázali, že deviantní události budou spíše odvysílány, než ty, 

které demonstrují normální lidské chování. Média v takovém případě nejen poukazují na 

hrozby ke statusu quo, ale také plní funkci hlídacího psa demokracie. 

Profesní pojetí role 

 Samotné gatekeeperovo chápání toho, co s sebou nese jeho práce, ovlivňuje jeho 

volby. Na jedné straně může být gatekeeper neutrální reportér, který vidí sám sebe jako 

„nasávače“ zpráv, zatímco reportér participant věří, že musí „vyslídit“ pravdu. Weawer a 

Wilhoit (1986) a Culberson (1983) našli další čtyři role, a to gatekeepera šiřitele, interpreta, 

rozvraceče a populistu mobilizéra. Zatímco gatekeeper šiřitel bude vnímat informace, které se 

k němu dostanou, jako běžnou součást jeho práce, gatekeeper rozvraceč bude hledat příběhy o 

vládních nepravostech nebo obchodních přestupcích. Studie potvrdily, že pojetí profese 

částečně určuje zprávy, které bude gatekeeper produkovat. 

 Vznik veřejného žurnalismu zachycuje změnu žurnalistické role s větším důrazem na 

zapojení komunity a místních zpráv. Většina žurnalistů se obává, že veřejný žurnalismus 

představuje nebezpečí pro tradiční hodnoty, jako jsou nezávislost a objektivita. Studie 

Voakese (1999) prokázala, že novináře v menších médiích (místní noviny), kteří se více 

zajímají o vlastní komunitu, podporují veřejný žurnalismus či občanský žurnalismus. 

S nástupem online zpravodajských médií se také změnilo profesní pojetí. Online žurnalisté se 
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nechali slyšet, že vidí svou roli jako někoho, kdo dává smysl nepřebernému množství 

informací.  

Typ práce 

 Ne všichni gatekeepeři mají stejné povinnosti ve zpravodajské organizacia typ práce, 

kterou v organizaci vykonávají, ovlivňuje, jak budou zpracovávat informaci. V televizi 

rozhodují, co půjde do zpravodajského vysílání, převážně producenti a zpravodajští ředitelé. 

Zato reportéři v tisku jsou primárně sběrači syrového materiálu, který postupují svým 

nadřízeným jakožto těm, kteří následně rozhodnou.  

3.6 Úroveň mediálních rutin 

 Shoemaker & Reese (1996) popsali mediální rutiny jako vzorové, rutinní, opakované 

postupy a formáty, které mediální pracovníci používají ke své práci. Tyto rutiny slouží pro 

shromažďován informací, zpracování a následný přenos mezi masovými médii. Rutinní 

návyky jsou důležitým prvkem při rozhodování, které jednotky mají projít kanálem, a které 

budou zamítnuty, proto je důležité rozlišit individuální vlivy a rutinní vlivy na gatekeeping, 

pokud chceme zkoumat rozsah každého zvlášť. Shoemaker, Eichholz, Kim a Wrigley (2000) 

měřili sílu obou vlivů v novinách při reportování o nových vládních zákonech a došli 

k závěru, že převládal vliv žurnalistických rutinních postojů. Podobný závěr vyvodil o pět let 

později Cassidy (2006), tedy, že rutinní úroveň působí větší vliv na profesní role novinářů 

pracujících jak pro tištěná média, tak i jejich online verze. Zatímco rutiny diktují vzorec pro 

události, každý z gatekeeperů se stále rozhoduje ohledně jednotlivých informačních jednotek. 

Navíc, jak ukazuje Cassidy, některé z praktik samotných gatekeeperů můžou být základem 

pro budoucí rutinu pro vybírání zpráv. Kurpius (2000) ukazuje, že oddělení televizního 

zpravodajství, které se orientovalo na veřejný žurnalismus, nejenže bylo úspěšné, ale zároveň 

přepracovávalo redakční rutiny.  

 Na úrovni mediálních rutin existují tři typy tlaků: od publika, z vnějších zdrojů a od 

mediálních organizací. Podle nich se redaktoři řídí několika kritérii při tvorbě zpráv. Ptají se: 

Co je přijatelné pro publikum? Co je médium schopné zpracovat? Jaké informace jsou k 

dispozici? 

 

3.6.1 Orientace na publikum 

 Zeptáme-li se, co přesně publikum vyžaduje od zpráv, zjistíme, že novináři mají pouze 

vlastní abstraktní představu z druhé ruky. Místo toho žurnalisté bazírují na stanovených 

rutinních postupech, které mají napomoci ke zprávám, které budou apelovat na zamýšlené 

publikum. Jednou z těchto rutin jsou zpravodajské hodnoty zmíněné již v předchozích 
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kapitolách, jež podle reportérů odráží to, čeho si publikum cení. Zpravodajské hodnoty jsou 

z části založeny na odhadech o publiku. „Považuje publikum toto za důležité, udrží to jejich 

pozornost? Je to všeobecně známý fakt, budou tomu rozumět, zaujme je to, přesvědčíme je, že 

je to důležité?“ (Chibnall, 1997, s. 13) Stempel (1962) analyzoval 156 národních 

zpravodajských událostí ve 25 novinách a vypracoval šest faktorů, díky nimž jsou zprávy 

hodné publikování: napětí a konflikt, veřejný zájem, lidské příběhy, aktualita, pozitivní akce, 

kontroverze v politice a vládě.  

 Navzdory všemu jiné studie potvrdily, že reportéři a editoři obecně ignorují nebo 

dokonce zamítají zprávy marketingového výzkumu vkusu a zájmu publika a místo toho 

spoléhají na vlastní stylizované verze o publiku.  

 

3.6.2 Vnější zdroje 

 Gatekeepeři obecně spoléhají na relativně předvídatelný soubor rutinních kanálů. 

Většinou jde o oficiální vládní procedury, tiskové zprávy, novinářské konference a propagační 

akce, jakými jsou nejrůznější ceremonie nebo prohlášení. Takováto vazba na rutinní kanály 

vede k médiím ovládaným oficiálními zdroji. Někteří odborníci ale naznačují, že s novými 

médii se zároveň začne vytrácet vliv elitních zdrojů. Alternativní média více využívají 

netradičních zdrojů, než jejich mainstreamové protějšky. Tím, že rutina diktuje médiím užívat 

stejné oficiální zdroje, zároveň upřednostňuje ty, kteří jsou u moci, zužuje názorovou 

diverzitu a pracuje se stejnými genderovými stereotypy. Novinářskými zdroji jsou stále 

převážně muži, čímž je i mediální vyobrazení světa řízeno muži. Jednoduše shrnuto, jakmile 

gatekeepeři využívají stejných rutin pro sběr informací a jejich zpracování, jejich obsah bude 

snadno předvídatelný. Nakonec nesmíme opomenout ani samotné gatekeepery ovlivňující se 

navzájem. Část žurnalistických rozhodnutí závisí na tom, co ostatní žurnalisté dělají a říkají. 

Často tak ověřují své vlastní zprávy tím, že sledují ostatní, zda se zajímají o tu samou událost. 

Kontext mediálních organizací  

Organizace využívají rutinní postupy k běžnému fungování, stejně tak jako ochranu 

před rizikem žalob kvůli urážce na cti nebo pomluvy, či jako ochranu pracovníků před 

kritikou jejich kolegů. Tuchmanová (1972) identifikovala čtyři strategické rutinní procedury, 

které žurnalisté vykonávají, aby byli objektivní: poskytnutí prostoru oběma stranám konfliktu, 

prezentace doplňujících faktů (vše, co je obecně považováno za pravdu), citování expertů 

nebo zainteresovaných stran, stejně jako užití uvozovek při pochybách o skupinách nebo 

událostech (např. „mírový“ pochod) a strukturování informace do tzv. obrácené pyramidy, 

viz. Obr. 3.4.)  



32 

 

 Často také přítomnost rutinních termínů ovlivňuje volby gatekeeperů. Pokud je termín 

na spadnutí, gatekeepeři jsou limitováni pouze snadno dostupnými informacemi, v opačném 

případě při dostatečném množství času můžou vyhledávat zpravodajské tipy a hledat 

informace v méně rutinních vodách. Organizace rozpracovávají rutiny tak, aby mohly 

kontrolovat tok práce. I pro tyto účely žurnalisté roztřiďují události do pěti kategorií: 

Trampota (2006) rozčleňuje hard news (horké novinky) a soft news (doplňující informace), 

Tuchman (1974) doplňuje o spot news, developing news a continuing news. První typ zpráv 

se zabývá důležitými událostmi, zatímco soft news se soustředí na události zajímavé.  

 Podobně se Galtung a Ruge (1965) snažili o charakteristiku zpravodajských událostí, 

která by určovala jejich šanci dostat se přes několik bran. Události by se měly shodovat 

s časovým rámcem média. Branou spíše projdou srozumitelné informace, které jsou relevantní 

k dané kultuře. Neočekávané události jsou často vybrány spolu s těmi, které souvisí s 

událostmi, které již proběhly. Gatekeepeři zvažují zprávy také v kontextu s jinými zprávami 

z téhož dne, a proto často vybírají takové, které s nimi kontrastují. Nakonec hodnoty 

gatekeeperů a jejich společností ovlivňují výběr nad rámec dalších osmi faktorů. 

 Manažerská rozhodnutí nastolují rutinu v jiném smyslu. Pokud např. televizní stanice 

investuje do nákupu satelitního nákladního automobilu nebo do helikoptéry, bude její rutinou 

zpracování takových událostí, které vyrovnají tyto investice. Nové technologie, převážně 

internet, změnily fungování zpravodajských společností, to, jak žurnalisté vykonávají svoji 

práci a které informace se dostanou přes bránu.  

  Zpravodajská média nejenže technologii používají, ale sama technologií jsou. Odlišné 

technologie – tisk, vysílání nebo internet – mění rutinu. Mnozí již poznamenali, že nový 

internetový žurnalismus reprezentuje změnu paradigmatu. Nicméně vznikající obory 

zabývající se online médii se doposud neshodly na jasné povaze gatekeepingových rutin 

v novém institucionalizovaném nastavení. Na jednu stranu Williams a Carpini (2004) 

prohlašují, že nové online mediální prostředí převrací celý dosavadní koncept Gatekeepingové 

teorie. Masivní příliv online médií mění dominantní zpravodajské kanály a brány pomalu 

mizí. Přehodnocují se také standardní operační procedury, které určují význam zpráv. Na 

druhé straně vystupuje Singer (1998) se svým tvrzením, že i přestože se funkce gatekeepingu 

v online médiích mění, nepřichází v úvahu, že by v blízké době ztratil na důležitosti. 

 Některá zjištění naznačují, že online zpravodajská média (zpravodajské webové 

stránky, blogy, fóra, nebo sociální média) se řídí rutinami, které jsou odlišné od tradičních 

médií. Zatímco tradiční média mohou pouze odhadovat, co od nich jejich publikum očekává, 

na mnoha stránkách už mají přispěvatelé možnost volit mezi zprávami. Čtenáři se tak účastní 
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rozhodovacího procesu, která ze zpráv bude na přední straně. Tento proces jde tak rychle, že 

většinou daná zpráva zůstane na přední straně po jednu nebo dvě hodiny. Lerman (2006) 

nazývá tento rutinní proces jako „sociální filtrování“ nebo „sociální zpracování informace“ – 

aktivity spolupracujících uživatelů na sociálních zpravodajských stránkách, k vytřídění 

obsahu na internetu. Díky této spolupráci se na internetu vytvořily dva druhy online sítí: síť 

založená na důvěře, spojující individuální čtenáře s těmi, kterým věří při dělání rozhodnutí, a 

síť založená na hlasování, spojující jednotlivce s obsahem tříděným podle hlasování. 

3.7 Ideologická úroveň  

 Tato kapitola zkoumá, jak pomocí sociálních systémů, sociální struktury, ideologie a 

kulturních rozdílů můžeme vysvětlit výběr a zpracování mediálních zpráv.  

3.7.1 Sociální systém 

 Tisk na sebe vždy bral takovou formu a zabarvení sociálních a politických struktur, 

mezi kterými operoval. Abychom porozuměli mediální formě a obsahu, musíme se podívat na 

sociální systém, ve kterém tisk funguje. (Siebert, 1973) Bylo zjištěno, že zpravodajská média 

v některých autoritativních společnostech vytvářela jiný obsah než v tzv. liberálních 

společnostech, společensky odpovědných nebo komunistických zemích. V demokratických 

společnostech, kde je síla politických stran oslabena progresivními a neustále pokračujícími 

reformami, byla média nucena zaplnit mezeru – podrobovat kandidáty blízkému pozorování a 

vyřazovat slabé vůdce. Stejně tak žurnalisté vyplnili mezeru ve světských společnostech, kde 

bylo státem odmítnuto náboženství a byli přijati za „morální vůdce“ nebo dokonce i „proroky 

a kněží“.  

 Média mohou být také v roli vypravěčů příběhů a tvůrci mýtů, kterou kdysi splňovali 

příslušníci kmenů.  Obsah mnohých médií se může zdát stejný, jelikož mnoho jejich aktérů 

vykonává relativně stejnou funkci vzhledem k jejich sociálnímu prostředí. Sociální systém, 

který se vyznačuje slabými politickými stranami, bude mít odlišné požadavky na svá média 

než systém se silnými politickými stranami. Přestože efekt sociálního systému pravděpodobně 

existuje, důkazů na podpoření tohoto tvrzení není mnoho. Gans, Boyd-Barret a další se navíc 

přou o nedostatcích systémové analýzy, která je až příliš zakořeněná v teoretických 

předpokladech. Nemalá část studia sociálního systému je tradičně ovlivněna filosofií 

funkcionalismu. (Nosek, 2008) Proto je důležité porozumět, zda jsou funkcionalistické 

předpoklady zahrnuty v systémové analýze, nebo nikoliv. 

3.7.2 Sociální struktura 

 Sociální struktura se také překládá jako struktura sociálního systému či struktura 

společnosti. Zachycuje, co je ve společnosti přes všechny změny relativně stálé, čím se 
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jednotlivé společnosti odlišují, neboli je stabilní charakteristikou daného sociálního systému. 

(Jandourek, 2011) Bez znalosti základů státu, systému politických stran, pochopení vztahů 

mezi ekonomickými a politickými zájmy a vývoje občanské společnosti bychom jen těžko 

porozuměli zpravodajských médiím. Rozdíly ve státní struktuře vedou k rozdílnému přístupu 

k mediální struktuře a v konečném důsledku k rozdílnému pluralismu mediálních hlasů – 

pluralitní demokracie podněcuje větší pluralismus. Změna v sociální struktuře může vést ke 

změnám v mediálním obsahu, jak ukázali Sun, Chang a Yu (2001) v průběhu ekonomických 

reforem v Číně, které nakonec vedly ke změnám v domácím i zahraničním tisku, zčásti proto, 

že zpravodajská média odpovídala na měnící se očekávání veřejnosti. Zatímco některé studie 

porovnávají země, jiné se zaměřují spíše na široké spektrum politických, ekonomických, nebo 

sociálních rozdílů. Na tomto základě mohou sociální systémy rozdělit např. na „první, druhý a 

třetí svět“ (Head, 1985, s. 322). 

3.7.3 Ideologie 

 Ideologie je propracovaná soustava názorů, 

postojů, hodnot a idejí s apologetickou nebo ofenzivní funkcí založenou na 

formulování politických, světonázorových nebo podobných zájmů určité skupiny. V politické 

společenské praxi se ideologie vládnoucí skupiny projevuje např. ve 

formě filosofie, práva či morálky, obecně se skrze svou subjektivitu snaží o formulaci 

celkového výkladu společnosti a člověka jako takového. (Šaradín, 2001) 

 Některé zprávy mohou být vybrány na základě posílení statusu quo, zatímco jiné 

upozorňují na potenciální nebezpečí, se kterým je nutno se vyrovnat, pokud má být satus quo 

zachován. Jako příklad se uvádí mediální vyobrazení aféry Watergate, kdy byl Richard Nixon 

(a jeho poradci) vystaveni nesčetné kritice, nikdy však nebyl zpochybněn americký politický 

systém. Naopak, celá aféra nabyla podoby oslavy amerického systému, jakožto systému, který 

je tak dobrý, že dokáže překonat narušitele z jeho vlastních řad.   

 Někteří tvrdí, že ideologie již není natolik integrovaná, organizovaná ani systematická, 

jak tomu bývalo kdysi. Jiní naopak oponují, že právě ve 21. století byla konzervativní 

nadvláda ještě posílena. Kellner (2004) píše, že obrovská koncentrace moci v rukou 

podnikatelských skupin, které ovládají mocné mediální konglomeráty, zesílila firemní 

kontrolu důležitých zpráv a informací. Co se týče tlaků u brány, ideologie formuje 

zpravodajský obsah tehdy, když vede gatekeepery k vybírání obsahu, který budou schvalovat 

ti u moci, a zároveň tak bude sloužit pro účely elit. Dominantní ideologie není stanovena 

pouze z moci vládnoucí elity diktovat věci, jako je zpravodajství. Elity získávají vládnoucí 

postavení tím, že šíří pohled na svět, který pojme širokou škálu zájmů, nikoli pouze zájmy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hodnoty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Idea
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apologeta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A1lka
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vedoucí skupiny. Význam tohoto přístupu je především v tom, že gatekeepery nutí dívat se na 

události a interpretovat zprávy takovým způsobem, jaký se hodí dominantní skupině.  

3.7.4 Kultura 

 Termín kultura bývá užíván v několika směrech. Můžeme jej chápat jako z velké části 

národní fenomén – mnoho cross-cultural studií jsou studia mezi jednotlivými zeměmi. 

Kultura může být také studována jako organizační úroveň – studie se například zabývají 

redakční kulturou. Kultura může dále odkazovat na běžné sociální praktiky, například kultura 

stravovacích návyků. Pokud bychom chtěli sumarizovat, pak by všechny uvedené příklady 

mohly popisovat kulturu jako soubor společných nebo sdílených sociálních praktik. Ty 

představují „způsob života“ - vzorové, pravidelné, jednotné a systematické způsoby jednání. 

Kultura bývá sjednocována pomocí sdílených symbolů, rituálů, hodnot a norem, které dávají 

životu smysl.  

 Kulturologie používá řadu analytických přístupů. Některé z nich zkoumají, jak 

kulturní hodnoty ovlivňují zpravodajský obsah. Ravi (2005) zkoumal odlišný přístup v pěti 

zemích při referování o válce v Iráku s ohledem na jejich kulturní hodnoty a praktiky. Ravi 

vyvodil, že novinářský obsah reflektuje hodnoty a ideály jdoucí ruku v ruce s jednotlivými 

praktikami ve společnostech. Jiným případem je upřednostňování určitých kulturních hodnot 

před jinými, jak je tomu například u Spojených států. Larson a Bailey (1998) identifikovali 

profily prominentních lidí, kteří byli součástí pětiletého vysílání televizní stanice ABC 

v programu World News Tonight’s Person of the Week. Hodnoty jako individualismus, 

heroismus a skromnost byly častěji vystavovány do popředí před hodnoty jako populismus, 

kapitalismus či patriotismus.  

 Gatekeepeři v duchu logiky kulturního vlivu přijímají významové systémy (kulturní 

hodnoty, normy, ideály) z jejich kulturního prostředí. Tím pádem se gatekeepeři rozhodují 

tak, jak jim to přijde přirozené, správné, nebo racionální. Odlišná perspektiva na kulturní vliv 

poukazuje na element kulturního nátlaku. Gatekeepeři se rozhodují tak, jak se rozhodují, 

protože se cítí povinováni tak činit. Elitáři používají kulturní nástroje, aby docílili svých 

vlastních záměrů. Političtí podnikatelé si uvědomují, jak lehce si tímto způsobem mohou 

získat masy. (McQuail, 2009) 

 

3.7.5 Sociální systém jako úroveň analýzy 

 V předchozích kapitolách byla popsána sociální struktura, ideologie a kultura jakožto 

ukazatelé sociálních systémů. Jednotlivé příklady v kapitolách naznačují, že gatekeepeři 

mohou v sociálním systému buďto zastavit sociální změny, nebo ovládat jejich rychlost a 
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změnu. Faktory, jako je ideologie sociálního systému nebo kultura, dávají podobu světu, který 

gatekeepeři považují za přirozený, neznamená to však, že by takový svět nutil gatekeepery ke 

stejnému chování. Touto myšlenkou se budeme podrobněji zabývat v další kapitole.  

3.8 Teorie pole a gatekeeping 

 Lewinova originální psychologická teorie, kterou rozpracoval především v USA, je 

známá jako topologická psychologie nebo jako teorie pole. Lewin předpokládá, že všechny 

duševní aktivity jedince probíhají v psychologickém poli neboli životním prostoru. Lewin ho 

definuje jako totalitu všech faktů, které determinují chování individua v určitém momentu. 

Životní prostor zahrnuje osobu a prostředí. Podle Plhákové (2006) je chování osoby 

společnou funkcí jejích vlastností a jejího psychologického prostředí.  

 Hlavní myšlenkou teorie pole je spíše hlouběji prozkoumat důvody sociálního 

chování, než testovat pouze jednu hypotézu. Vzhledem k tomu, že teorie jsou podle definice 

množina vzájemně propojených, logicky konzistentních výroků, je zřejmé, že se teorie 

gatekeepingu může stát silnější a větší rozsahem, pokud je gatekeeping považován za jeden 

jev v rámci širší oblasti souvisejících proměnných. (Shoemaker et al, 2004) Shoemaker 

(1991) se vrátila k Lewinovu teoretickému přístupu v jejím úvodu do stupňů analýzy 

gatekeepingu, a popsala několik modelů, které měly ukázat hlavní faktory v gatekeepingovém 

poli. Obr. 3.5. slučuje všechny doposud známé faktory, které byly blíže diskutovány 

v předešlých kapitolách. 

 

Obr. 3.5. Teorie pole podle Shoemakerové 

 

Zdroj: SHOEMAKER, Pamela a Timothy VOS. Gatekeeping theory. 1. vyd. New York: Routledge, 2009. 173 s. ISBN 02-

039-3165-3. 
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 Kruhy na obrázku reprezentují individuální gatekeepery s vertikálními čarami jako 

symbol bran. Šipky zastupují tlaky, které ovlivňují vstup zpráv přes bránu a co se s nimi stane 

poté. Velké šedé čtverce představují každou komunikační organizaci a malé pravoúhelníky 

nahoře zastupují sociální a institucionální faktory. Gatekeepingový proces začíná 

potenciálními zprávami, které cestují několika kanály, aby posloužily jakémukoliv typu 

organizace (zpravodajství, blogy, PR agentura, noviny, nebo televizní stanice). Organizace 

může mít několik zaměstnanců působících na vstupních pozicích s úkolem kontrolovat, které 

potenciální zprávy skutečně vstoupí do organizace, a možností utvářet zprávy. Tento diagram 

může být rozebrán podrobněji na komunikační rutiny a organizační charakteristiky (viz. Obr. 

3.6.) a proces individuálního gatekeepera, jak byl popsán v předešlé kapitole. 

 

3.9 Kanály gatekeepingu  

 Žurnalisté se setkají přímo jen s hrstkou událostí, zbytek informací sbírají od lidí, kteří 

se jich účastní, popř. danou událost vidí nebo o ní mají alespoň nějaké povědomí. Tudíž 

můžeme mluvit o masových médiích a zdrojích jako dvou kanálech, ze kterých proudí 

informace do zbytku světa. Na Lewinově diagramu (viz. Obr. 3.7.) jsou vyobrazeny dva 

kanály, kterými jídlo dorazí na stůl. Kdybychom tento diagram chtěli znázornit dnes, 

znamenalo by to přidat další kanály pro donáškovou službu, vyzvednutí jídla ve fastfoodech, 

nebo objednání jídla přes internet. Když Lewinův diagram aplikujeme na média, zjistíme, že 

zde nastává stejný případ. Kanály se mění podle typu a lokace události, ale také podle času a 

místa. 

 Shoemakerová (2009) navrhuje přidání ještě jednoho kanálu do gatekeepingového 

procesu, a to informaci o události, která proudí od členů publika. Lewinův model totiž 

připisoval publiku pouze roli příjemců a konzumentů zpráv, nikoliv však aktivní přispění. Její 

model představuje nepřímý vliv publika skrze inzerenty. Ani pro ně však není jednoduché 

zjistit, jaký obsah bude u publika úspěšný. K vyřešení tohoto problému se využívá metod 

marketingového výzkumu. Díky on-line zpravodajství získali žurnalisté (a zároveň marketéři) 

lepší pozici v odhadování požadavků publika. Dnes už můžou snadno zjišťovat, které články 

lidé nejčastěji přeposílali svým přátelům, rodině, spolupracovníkům, a tím i ovlivňovat výběr 

budoucích informačních jednotek. Svým způsobem se tak ze čtenářů stávají zároveň 

gatekeepeři, kteří přeposílají zprávy přes nespočet kanálů jako je YouTube, Facebook, 

Twitter, apod. Zdá se, že si čtenáři vydobyli právo na vlastní bránu, a přidali do měřítek pro 

putování zprávy nejen novinářské hodnoty, ale také osobní význam. Čtenáři nepřistupují ke 
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gatekeepingu stejně jako žurnalisté, přestože sdílí některé ze zpravodajských hodnot, ukazuje 

se, že daleko více oceňují příběhy, které je vtáhnou do děje. Odborníci argumentují, že díky 

online zpravodajským médiím mají dnes čtenáři větší kontrolu nad odhalováním novinek a 

zaměřováním se na zprávy, které jsou pro ně podstatné.  

3.10 Občanský žurnalismus a gatekeeping  

 Mezi profesionálními žurnalisty a těmi občanskými se stále vedou spory o to, kdo má 

provádět gatekeeping a podle kterých norem by měl fungovat. Zdá se ale, že se obě strany 

snaží pracovat na tom, aby byl v blogové sekci věnované zprávám udržen pořádek. Žurnalisté 

se začínají vyrovnávat s novým paradigmatem, ve kterém potřeby a možnosti gatekeepingu 

nebudou pouze výsadou (odpovědností) profesionálů. 

 Přesto až do teď byla jistá odměřenost profesionálů vcelku oprávněná. V dnešní době, 

kdy máme k dispozici nekonečnou studnici informací, pozice gatekeepera nabývá ještě větší 

důležitosti. Nejenže gatekeeper vybírá (nebo spíše zamítá většinu z nich), ale zároveň je 

zasazuje do kontextu informačního světa stejně tak, jako toho reálného. Pokud by neexistoval, 

hodnota této informace by byla přinejmenším problematická. Občanští žurnalisté s jejich 

nevědomými a často amatérských pokusy organizovat informace přispívají k dezorganizaci 

zpráv. Přestože existuje nesčetné množství pokusů o sjednocování blogů, jejich klasifikace do 

této chvíle nepřispěla k dostupnosti informací ani k efektnímu a elegantnímu způsobu, jak 

lépe třídit a hodnotit jednotlivé příspěvky. 

 Jedním z průkopníků v zavedení nových gatekeepingových praktik v občanském 

žurnalismu je David Cohn, zakladatel webového projekt Spot.Us. Pomocí Spot.Us může 

veřejnost pověřit novináře, aby se zabývali přehlíženými příběhy. Cohn zjistil, že nedokáže 

koordinovat neregulovaný trh. Pokud se na webové stránce objevil příspěvek, který byl 

například s rasistickým kontextem, Cohn příspěvek vymazal, aniž by to bral jako 

gatekeepingový úkon. Místo toho jej charakterizoval jako „civil-keeping“ (občanské vedení). 

Cohn říká, že pokud se lidé nechtějí zaplétat do hádek, je důležité poskytnout gatekeepingový 

rámec pro jakýkoliv blog nebo stránku občanského žurnalismu. Většina online blogů či 

ostatních diskuzních nebo investigativních fór má nastavené určité standardy a k tomu určené 

lidi, kteří budou dohlížet na jejich dodržování. Jako pomocná síla slouží samotní přispěvatelé, 

kteří se sami o sobě chovají jako gatekeepeři, a vyjadřují tak svůj zájem a oddanost. Tímto 

způsobem se zasazujío přijetí aktivního gatekeepingu jako jedné z části fóra. 

 Jisté je, že každá online komunita potřebuje praktikovat gatekeeping. Lidé se stále 

snaží vytvořit procesy během samotného objevování rozdílů mezi online diskurzem a 

situacemi tváří v tvář. Navíc se občanský gatekeeper stále musí vypořádávat s otázkami 
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motivace občanských přispěvatelů. Může mít přispěvatel nějaké skryté záměry – ať už 

politické, komerční, nebo například vytvoření falešné identity za účelem osobní odvety? Tyto 

otázky nemohou být zodpovězeny pouze na základě třídění informací, prověrek nebo 

hodnocení. Spíše, než jakékoliv individuální úsilí, bude zde potřeba společného úsilí online 

komunity a non-hierarchický rámec v rozporu s nastavenými strukturami novinářské profese, 

které se vyvíjely po staletí. 

 Stále zůstává otázkou, jak se blogy a občanský žurnalismus vyrovná s kontrolou sama 

sebe v budoucnu. Aaron Barlow se domnívá, že bude pouze na občanských žurnalistech, jak 

si nastaví pravidla, jelikož profesionálové jim do toho pravděpodobně mluvit nebudou.  
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4 PRAKTIKOVÁNÍ GATEKEEPINGU V PRŮBĚHU NĚKO LIKA 

SVĚTOVÝCH KONFLIKTŮ  

4.1 Metodologie 

 Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, teorie zpravodajských hodnot Galtunga a 

Ruge (1965) pomáhá vnášet světlo u poměrně nejasného procesu tvorby zpravodajských 

obsahů; zpravodajské hodnoty ale nejsou kritériem jediným. Na proces přeměny události ve 

zprávu nejenže mají vliv zpravodajské hodnoty, ale také činnost mediální organizace, která 

danou událost zpracovává, resp. složení lidí v ní pracujících či vztahy, jež si organizace pod 

nejrůznějšími ekonomickými a společenskými tlaky udržuje s vnějším světem. 

 Výsledkem výzkumu by měla být odpověď na otázku, jakou roli hrají zpravodajské 

hodnoty ve výběru zpráv pro občanský žurnalismus, a které z nich se projevují v nejvyšší 

míře. Při tvorbě výzkumu bude vycházeno především z teorie zpravodajských hodnot, kterou 

zpracovali  Galtung a Ruge v roce 1965.  

 Druhá část výzkumu bude zaznamenávat vývoj občanských médií v průběhu několika 

let.  

4.1.1 Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy 

 Výzkumná otázka zní: Hrají zpravodajské hodnoty roli pro občanské žurnalisty ve 

výběru zpráv? Jelikož předpokládáme, že jsou občanští žurnalisté, stejně jako ti tradiční, 

ovlivněni zpravodajskými hodnotami, pak bude dodatečná otázka znít: Které ze 

zpravodajských hodnot se ukázaly být v rámci vybraných událostí klíčovými pro to, aby o 

dané zprávě občanští žurnalisté referovali? Dále budeme zkoumat účinnost tzv. aditivní a 

komplementární hypotézy.  

Doprovodná část výzkumu bude zaměřena na vývoj občanské žurnalistiky. V závěru 

této práce bychom měli být schopni odpověď na otázky: Jakou roli sehrála občanská média 

v moderní žurnalistice? Jak sbírají občanská média informace? Používají převážně vlastních 

zdrojů, nebo jsou závislé na profesionálních zdrojích? Kdo je v tomto případě v pozici 

gatekeepera? 
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4.1.2 Definice výběrového souboru/populace 

 Jako výběrový soubor byly v rámci předchozího výzkumu vybrány tři události 

v průběhu osmi let, které měly signifikantní vliv na vývoj občanského žurnalismu a jsou si 

tématicky blízké. U každé z událostí je monitorován její výskyt v průběhu jednoho týdne od 

jejího vzniku. Protože se autorka domnívá, že se význam občanského žurnalismu projevuje 

právě v prvních dnech informování o událostech, považuje toto časové rozmezí za dostatečné. 

Občanskými médii, která budou použita při analýze, jsou OhmyNews, iReport, 

Wikinews, které byly zmíněny již v teoretické části práce. Dodatečně se v analýze mohou 

objevit i další média, která byla použita pouze v případě jednoho konfliktu (např. blogy), 

stejně tak jako Twitter, který ve své podstatě občanským médiem není, ale bývá hojně 

využíván jako prostředník občanského a profesionálního žurnalismu. V několika případech je 

také zmíněna zpravodajská stránka BBC, která na rozdíl od iReport nefunguje zcela na bázi 

občanského obsahu, ale prokázala schopností se být průkopníkem ve spolupráci s občanskými 

médii, a často funguje jako gatekeeper pro občanská média. Z analýzy byla po konečné úvaze 

vyřazena Indymedia, jež jsou problematická pro samotnou analýzu (jejich počet není přesně 

znám) a, jak si autorka sama ověřila, často obsahují nepřesné či nezdrojované informace spolu 

s nepodloženými spekulacemi. 

4.1.3 Výběr a definice jednotky měření 

 Jednotkami měření budou převážně články publikované online spolu s doprovodnými 

fotografickými materiály.  

4.1.4 Analýza shromážděných dat 

 Shromážděná data ze všech tří událostí v poslední kapitole práce porovnáme tak, 

abychom zjistili, zda hrají zpravodajské hodnoty pro občanský žurnalismus roli při výběru 

témat. Následně porovnáme výskyt zpravodajských hodnot podle předešlého hodnocení.   

4.1.5 Definice závěrů 

 V závěru této práce bychom měli zjistit, které události si občanští žurnalisté budou 

nejpravděpodobněji vybírat, aby z nich vytvářeli zprávy.  
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4.2 Londýnský atentát (2005) 

“Until then, ‘citizen journalism’ was an idea. It was the future, some people said. After 

London, it had arrived”  - Rob O’Neill, The Age
3
 

V této kapitole bude zkoumán veřejný vliv spontánních akcí obyčejných lidí, kteří byli 

dotlačeni do rolí žurnalistů během bombových útoků v Londýně 7. července 2005. Pro bližší 

porovnání si uvedeme prostředky, které očití svědkové použili při podávání zpráv z míst 

explozí, a jaké následky měla tato akce na běžné mainstreamové zpravodajství díky použití 

digitálních technologií umožňující průchod alternativních informací, perspektiv a ideologické 

kritiky v čase národní krize. 

Ráno 7. června 2005 čtyři sebevražední muslimští atentátníci nechali explodovat bomby 

ve vlakových soupravách londýnského metra a jednoho autobusu v centru města, a zabili tak  

sebe i dalších 52 lidí, dalších 700 bylo zraněno. K odpovědnosti za tento útok se později 

hlásila tajná organizační skupina Al-Káida, která na islamistické webové stránce deklarovala 

útok jako „odplatu britské vládě za masakry, které má Británie na svědomí v Iráku a 

Afghánistánu“.  

“Accidental journalism”  

Pro většinu Londýňanů, stejně jako pro zbytek světa, byl hlavním zdrojem nejnovějších 

zpráv v tomto čase právě internet. Narozdíl od telefonních společností byli provozovatelé 

internetu nedotčeni výbuchy a není se čemu divit, že návštěvnost některých stránek byla podle 

online měřicích společností až o 50 procent vyšší než předchozí den. BBC News byla mezi 

prvními, kteří přinesli zprávu o útoku, a také nejnavštěvovanější stránkou (připisovala si 28,6 

procent z celkového počtu stránek shlédnutých v UK). Vysokou návštěvnost si připisovaly 

také: Guardian Unlimited, Sky News, the Times, the Sun a the Financial Times. Nedlouho po 

incidentu byly na jednotlivých stránkách založeny odkazy pro sdělení přímých svědků 

událostí. Na BBC News byla přidána stránka s názvem „London explosions: your accounts“, 

kde se zobrazovaly příspěvky od uživatelů, kteří se v době atentátu pohybovali poblíž 

epicenter dění, včetně fotografií a videí (spolu s jejich telefonním číslem pro účely 

verifikace). Během 24 hodin BBC obdržela tisíce fotografií a videí, textů a e-mailů. Veškerý 

obsah procházeli editoři BBC, kteří vybírali nejvhodnější příspěvky, a publikovali je na 

stránce. Bylo to poprvé, co televize vysílala z velké části z obsahu obdrženého od publika. 

Pete Clifton, online editor v BBC, prohlásil: “fotografii autobusu se střechou roztrhanou na 

kousky, kterou jsme do hodiny obdrželi od jednoho ze čtenářů, byla na hlavní stránce po 

                                                                   
3
 Do té doby, byl občanský žurnalismus pouze jen takovou myšlenkou. Někteří říkali, že je to budoucnost. Po 

Londýně se dostavila. (vlastní překlad) 
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většinu dne“. Kolem 70 fotografií a pěti klipů bylo použito na stránce BBC a v televizním 

zpravodajství. “Rozhodně se ukázalo, co naši uživatelé dokážou, když se dostanou do 

blízkosti tak hrozné události, jakou byla tato“ dodává Clifton. (BBC News Online, July 8 

2005).  

Podobně se snažily získat informace z místa činu další internetové odnože novinových 

deníků. The Guardian přidal na svůj blog stránku s titulkem „Your eyewitness accounts“, kde 

podobným způsobem jako BBC zveřejňoval příspěvky, které lidé posílali na email. Velké 

množství ostatních zpravodajských stránek využívalo informací z osobních blogů nebo online 

diářů. Mezi prvními z blogů, které začaly s příspěvky od očitých svědků, byly Londonist, 

Skitz, Norm Blog a London Metroblogger. Velké množství momentek od pasažérů 

uvězněných v londýnském metru bylo nahráno na stránku Moblog.co.uk určenou pro sdílení 

fotografií pořízených telefonem. Fotografie Adama Stacyho, který zachytil moment vagonu 

metra zaplňujícího se kouřem, byla do večera zhlédnutá až 36 000 krát (New York Times, 

July 8 2005). Dalším ze serverů, kde lidé sdíleli své fotografie, byl i Flickr.com, kam bylo 

nahráno více než 300 fotografií během 8 hodin útoku. Fotografie byly označeny tagy jako 

„exploze“, „bomby“ a „Londýn“ pro jejich snazší vyhledání a přidávání do skupin.  

Prověřování zdrojů 

Televizní stanice se snažily odvysílat získané informace co nejdříve to šlo, ale zároveň 

si dávaly pozor, aby je předtím dostatečně prověřily. To potvrzuje také John Ryley, výkonný 

editor Sky News: „Samozřejmě nám záleží na tom, abychom byli první, zároveň ale musíme 

zajistit, že jsou odvysílané zprávy autentické.“ Zatímco se z některých občanů stali 

fotožurnalisté, kteří poskytli BBC svoje fotografie bez finančního ohodnocení, někteří 

fotografové si udrželi copyright, který jim umožnil prodat snímky dalším zpravodajským 

organizacím (například Sky TV nabídla £250 za exkluzivní práva na fotografii).  Peter 

Horrocks, ředitel zpráv BBC, věří, že při sbírání materiálů od občanských žurnalistů je 

nejdůležitější právě důvěra. Pokud jednotlivci raději zasílali své materiály BBC místo jiných 

stanic, kde by dostali zaplaceno, musela je pojit veřejná angažovanost.  

V průběhu útoků se i díky výskytů hoaxů zdůrazňovala role profesionálních novinářů 

jako nedílná součást občanského žurnalismu. Roy Greenslade trval na tom, že „profesionální 

žurnalismus je stále ještě nezbytný, ať už v případech, kdy je nutné dodat doplňující 

informace vysvětlující blogy a tisíce fotografií, nebo jednoduše editovat materiály tak, aby 

čtenáři mohli rychle absorbovat, co se stalo.“ (The Guardian, August 8, 2005) 

Mark Sellman, editor na stránce Times Online, zdůraznil roli profesionálních žurnalistů 

při kontrole kvanta přicházejících informací z neznámých zdrojů. „My zde nejsme od toho, 
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abychom vytvořili otevřený kanál, který nikdo nebude hlídat. Jsme editoři, a to si musíte 

zapamatovat“ (cited in The Globe and Mail, July 9 2005).  

Profesionální žurnalisté tak v průběhu londýnských bombových útoků fungovali 

převážně jako gatekeepeři a občanští žurnalisté pouze obstarávali obsah před branou. V další 

kapitole budeme tedy zkoumat, jaký vliv měly zpravodajské hodnoty na gatekeeping 

z pohledu profesionálního žurnalisty. 

4.2.1 Občanská média 

V této části se podíváme na to, ve kterých občanských médiích zmíněných v teoretické 

části této práce se objevily zprávy související s bombovými útoky. Analýza bude obsahovat 

množství a typ zpráv publikovaných v občanských médiích včetně tlaků, které na ně působily 

v průběhu překračování bran.  

BBC News jako sběratel obsahu 

V úvodu kapitoly jsme si vysvětlili vliv, jaký měl občanský žurnalismus v průběhu 

londýnských bombových útoků na klasické zpravodajství velkých televizních, ale i 

novinových společností, jakou je také BBC. Přestože BBC v té době ještě neměla platformu 

pro sbírání a třídění občanského obsahu („UGC Hub“ byl zřízen až tři roky poté, právě jako 

reakce na úspěšnou „spolupráci“ profesionálních žurnalistů a těch občanských v průběhu 

útoků), dokázala se rychle přizpůsobit nenadálé situaci, ve které měli největší přístup 

k informacím běžní občané, a začala je od nich sbírat a následně třídit tak, aby je bylo možno 

publikovat na zpravodajském serveru, ale i v televizním zpravodajství. Faktem zůstává, že na 

rozdíl od klasického občanského žurnalismu zde fungovali profesionální editoři, kteří se 

starali o kvalitu publikovaného obsahu, a tím vlastně představovali roli gatekeeperů. Vliv 

občanského žurnalismu je zde i přes tuto skutečnost natolik zřetelný a signifikantní, že jej 

autorka této práce považovala za nezbytný zmínit. Pokud bychom se snažili identifikovat 

tlaky, které působily v tomto případě na brány gatekeeperů, jedním z těch negativních byla 

špatně dostupná lokace. V tomto případě se nejedná o překážku ve formě vzdálenosti, ale o 

nepřístupné místo, kde se odehrála většina dění. Pokud náhodou nebyl některý z cestujících, 

kteří uvízli v metru, zároveň zaměstnancem zpravodajských společností, neměly tyto 

společnosti možnost dostat se do centra dění, a získat tak materiály pro reportáže. 

Zpravodajské společnosti se však vzhledem k významu zprávy, jak již Lewin poukázal ve své 

studii gatekeepingu, rozhodly pro nasazení dalších zdrojů (šlo o posílení editorů a specialistů 

starajících se o webový obsah) tak, aby se informace dostala přes první bránu, čímž se 

negativní tlaky transformovaly v pozitivní. Mezi pozitivními tlaky pomáhající zprávám 
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v překročení bran, bude míra sugesce u informačních položek. Jinými slovy, jednotlivé 

komentáře od lidí uvízlých v metru byly natolik sugestivní a díky doprovodným fotografiím a 

videím snadno představitelné pro ty, kteří jejich zprávy četli, že snadno prošly branami 

gatekeeperů. Dalším atributem těchto zpráv je prvek veřejného zájmu a ideologická úroveň 

zpráv jako pozitivní prvek při procházení zpráv. K negativním tlakům na bránu bychom 

nakonec ještě mohli zmínit tlaky za branou ovlivňující ty před ní, tedy obrovské množství 

podobných příspěvků, které museli editoři vytřídit, stejně jako fakt, že pocházely 

z neznámých zdrojů, a tudíž bylo nutné nejprve ověřit jejich hodnověrnost. 

Stejný koncept, jakým BBC zveřejňovala občanský obsah, zvolily také další 

zpravodajské servery, jako například The Guardian. Protože byl však obsah zpravodajství a 

proces gatekeepingu v tomto případě obdobný jako u první zmiňované společnosti, nebudeme 

jej v této kapitole znovu rozebírat.  

OhmyNews 

Jihokorejský občanský server OhmyNews, který byl pět let po svém vzniku již dobře 

zaveden, byl oproti britským médiím v jasné nevýhodě – díky své poloze nedisponoval 

prostředky k získání informací, natož doprovodných materiálů. První zprávu o útocích server 

publikoval až den poté v článku s titulkem „At Least 40 killed in London Terror Attacks“, 

který obsahoval prosté shrnutí faktů z předešlého dne, převážně ze zdrojů CNN a se zmínkou 

o Tony Blairovi vracejícím se kvůli útokům ze summitu G8 odehrávajícím se ve Skotsku. 

V ten samý den OhmyNews uveřejnila další dva články jako názory na doznívající útoky. 

V nich se nejvíce objevovala polemika nad tím, jaká bude reakce Tonyho Blaira, kterou 

srovnávali s reakcí amerického prezidenta George Bushe po zářijovém útoku na Dvojčata 

v New Yorku. O dva dny později se objevil další názorový článek s titulkem „Clash of 

Cultures' Demands Scrutiny“, v němž autor popisuje svou cestu do Tuniska, jedné 

z arabských zemí, a zároveň se snaží vyvrátit předsudky spojené s muslimskou společností.  

Je zřejmé, že v případě OhmyNews (spolu s dalšími občanskými stránkami po celém 

světě) negativní tlaky spojené se špatnou dostupností místa konfliktu značně ovlivnily 

publikovaný obsah. Organizace, která nemá dostatečné prostředky pro zajištění zahraničních 

reportérů, se raději rozhodla pro individuální (méně nákladný) pohled na probíhající konflikt 

jako doplněk k obrovskému množství zpráv zaplavujícího v té době internet.  

Wikinews 

Na serveru Wikinews se objevila první zpráva o útocích již v ten samý den později 

odpoledne. Syntetizovaný článek s titulkem „Coordinated terrorist attack hits london“ 

obsahuje souhrn toho, co se událo až do čtvrté hodiny, spolu s kontaktními informacemi pro 
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ty, kteří postrádali své blízké. Autor dále zmiňuje spekulace německého deníku Der Spiegel 

ohledně vedení útoků organizací Al-Káida. Jako zdroj prvních zpráv o útocích uvádí 

Wikinews zpravodajství BBC spolu s vlastním občanským reportérem s uživatelským 

jménem Dan100, který přišel se zprávou o explozi v autobuse. Jako další zdroje jsou uvedeny 

např.: Press Asociation, CNN News, Reuters a ABC News. Doprovodné fotografie použité u 

článku pocházely přímo od uživatelů Wikinews a serverů Flickr.com a Moblog.com. 

V ústředním článku se dále objevily odkazy na doprovodné menší články dále rozebírající 

výrok Der Spiegel („Group claims responsibility for London explosions“), nebo uvádějící 

přepis výroku premiéra Tonyho Blaira a reakce dalších vůdčích představitelů.  

Při londýnském referování se potvrdila slabina Wikinews jako zpravodajského serveru, 

který nedisponuje dostatkem vlastních zdrojů, a jeho články jsou tvořeny z cizích zdrojů 

kvalitních zahraničních zpravodajských společností. Na rozdíl od OhmyNews ve Wikinews 

nezvolili alternativní přístup referování o události. 

4.2.2 Zpravodajské hodnoty  

V další části textu budeme analyzovat jednotlivé vlastnosti události podle 

zpravodajských hodnot Galtunga a Ruge.  

Četnost  

Události, které nastanou znenadání, a zároveň se trefí do organizačního plánování zpráv, 

budou pravděpodobně publikované spíše, než ty, které se odehrávají postupně a navíc 

v nevhodných chvílích dne (např. pozdě v noci). Mohli bychom polemizovat, že v tomto 

případě by publikování zpráv nezastavila ani pozdní večerní hodina, přesto můžeme tvrdit, že 

čas události (doba, kdy byly všichni novináři už v práci) i časové rozpětí události (útoky se 

odehrály během jedné hodiny) přispěly k rychlému zpracování zpráv. 

Velikost 

Čím větší událost, tím spíše se zprávy o ní dostanou k publiku. V případě teroristických 

útoků, přírodních katastrof nebo nehod máme tendenci posuzovat velikost zprávy převážně 

podle počtu obětí a rozsahu škody. Roli zde hraje i aditivní efekt s jinou zpravodajskou 

hodnotou, a to překvapení. Pokud v některé ze zemí probíhá po několik let občanská válka, 

zprávy o obětech nebudou až tak ostře sledovány, přestože v konečném důsledku 

pravděpodobně převyšují počty obětí jednorázových útoků. Tento fakt zase souvisí s jinou 

zpravodajskou hodnotou, a to s četností neboli vývojem zprávy. Pokud bychom porovnali 

útoky v Londýně s předcházejícími atentáty v New Yorku nebo rok předtím v Madridu, počet 
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obětí je v tomto případě značně nižší. To nic nemění na faktu, že se z hlediska měřítek Velké 

Británie jednalo o velkou událost, a tudíž i tato zpravodajská hodnota je zastoupena.  

Jednoznačnost 

 Čím je snazší událost interpretovat a má co nejjednoznačnější význam, tím snadněji se 

stane zprávou. Nemůžeme říci, že byly oba atributy ve zprávě zastoupeny, jelikož v prvních 

hodinách nebylo ani samotným očitým svědkům jasné, co se přesně děje. Bylo sice jasné, že 

jde o bombové útoky, novináři však netušili, jak velké škody byly napáchány, nebo kdo za 

nimi stojí. Hodnota jednoznačnosti tedy z velké části zastoupena nebyla. 

Srozumitelnost  

Má vliv na výběr události v případě, kdy je pozornost věnována známému či kulturně 

blízkému. Největší návštěvnost měla zpravodajská webová stránka televizní stanice BBC, 

která je nejbližším zdrojem pro obyvatele Velké Británie.  

Souznění  

Vyjadřuje míru, v jaké se daná událost potkává s našimi očekáváními a předpoklady. 

Pokud je událost příliš vzdálena od našich vzorců, které očekáváme nebo chceme, aby se 

staly, má malou šanci stát se zprávou. V rámci této definice můžeme říct, že hodnota souznění 

u této události chybí.  

Překvapení 

Moment překvapení, kdy se událost významně vymyká předvídatelnému a kulturně 

blízkému zajistí, aby se stala zprávou. Není pochyb, že moment překvapení hrál jednu 

z klíčových rolí, stejně jako u předešlých teroristických útoků.  

Kontinuita  

Zprávy, které mají jistou kontinuitu, se již ve zpravodajství vyskytly a korespondují 

s minulými obrazy a s vytvořeným očekáváním. Zprávy o bombových útocích přímo 

nesouvisely s minulými zprávami a nenaplňovaly ani vytvořená očekávání. Přesto je jistá 

kontinuita zastoupena, jak již bylo několikrát zmíněno s odkazem na minulé konflikty spolu 

se zasedáním G8 a Olympijskými hrami v Londýně v roce 2008. V tomto případě bychom ji 

však neuvedli jako hlavní důvod publikování zprávy. 

Kompozice 

Média komponují svůj obsah tak, aby tvořil kombinaci různých druhů událostí v duchu 

vyváženého zpravodajství. Při klíčových událostech, které mají místo na prvních stranách 

deníků, je však hodnota kompozice upozaděna. 

  



48 

 

Odkaz k elitním národům 

Galtung a Ruge se ve své teorii zpravodajských hodnot při definování elitních národů 

omezili pouze na konstatování, že elitní národy jsou takové, které nabývají důležitosti 

plynoucí ze své podstaty. Pro účely této práce za elitní národ považujeme představitele ze 

skupiny G8, jejímž členem je také Velká Británie, která zároveň v době konfliktu hostila 

Summit G8 ve Skotsku a den před bombovými útoky byl Londýn vyhlášen jako pořádající 

země pro Letní olympijské hry 2012. Díky těmto faktům můžeme potvrdit, že naše zpráva 

měla očividně velký odkaz k elitním národům.  

Odkaz k elitním osobám 

Bombové útoky nebyly soustředěny na žádné konkrétní osoby, naopak, jejich cílem 

bylo co nejvíce možných obětí. Na počátku informování o konfliktu bychom tedy tuto 

zpravodajskou hodnotu zcela vyloučili.  

Personalizace 

Hodnota personalizace je z hlediska definice problematičtější. Zprávy podle nich mají 

tendenci prezentovat události jako vyjádření, jehož předmětem je pojmenovaná osoba nebo 

skupina několika osob, a na událost je posléze nahlíženo jako na důsledek jednání této osoby 

nebo skupiny osob. Hodnota personalizace je jedním z nejdůležitějších faktorů u této zprávy i 

přesto, že osobu, nebo skupinu osob nebylo možné na počátku identifikovat. I přesto bylo 

zřejmé, že daná událost je důsledkem něčího jednání, a tím byla zpravodajská hodnota 

personalizace z větší části zastoupena.  

Negativita 

Hodnota negativity nám vyjadřuje preferování negativních zpráv před zprávami 

pozitivními. Negativní události se snáze dostanou do zpravodajství, protože lépe naplní 

kritérium frekvence (pozitivní událost potřebuje ke svému naplnění často delší časový proces, 

zatímco negativní událost může být dílem okamžiku). Negativní události jsou navíc 

jednoznačné, což znamená, že při označení dané zprávy za negativní se aditivní efekt zvyšuje. 

Hodnota negativity je v případě událostí s vysokým počtem obětí na životech vždy vysoká. 

4.2.3 Porovnání zpravodajských hodnot 

V konečném zhodnocení, které přináší Tab. 4.1., jsou seřazeny jednotlivé zpravodajské 

hodnoty podle výskytu a hodnocení jejich důležitosti při publikování zprávy. Hodnoty 

označeny tmavě zeleně jsou ty, které dostaly nejvyšší hodnocení (tedy 5 nebo 4 body). To, že 

byla událost publikována, záleželo tedy především na jejím negativním charakteru. Zároveň 

byla nečekaná, vztahovala se k jednomu z nejdůležitějších států světa a byla kulturně 
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srozumitelná pro většinu národů. Důležitou roli hrály taky hodnoty velikosti zprávy, časové 

rozpětí, které událost potřebovala k rozvinutí a nabytí významu, a ztotožnění se se skupinou 

osob. Již ne tak podstatnou roli sehrála nejednoznačnost zprávy a kontinuita se zprávami, 

které se již ve zpravodajství vyskytly. Naopak nebyly v žádné míře zastoupeny hodnoty 

souznění, odkaz k elitním osobám a kompozice. 

 

Tab. 4.1. Výskyt zpravodajských hodnot při atentátu v Londýně 

Bombové útoky v Londýně (2005) hodnocení 

Překvapení   5/5 

Srozumitelnost   5/5 

elitní národy   5/5 

Negativita   5/5 

Četnost   4/5 

Personalizace   4/5 

Velikost   4/5 

Jednoznačnost   3/5 

Kontinuita   2/5 

souznění    0/5 

odkazy k elitním osobám   0/5 

Kompozice   0/5 
Zdroj: vlastní zpracování 

  

  5-4 zastoupena ve velké míře 

  3-2 zastoupena 

  1 zastoupena pouze mírně 

  0 nevyskytuje se 



50 

 

4.3 Teroristické útoky v Bombaji v listopadu 2008  

Teroristické útoky v Bombaji v roce 2008 byly sérií dvanácti koordinovaných 

bombových útoků zkonstruovaných jednou z největších teroristických organizací v Jižní Asii, 

Lashkar-e-Taiba, trvající čtyři dny na různých místech. Komando napadlo nádraží, luxusní 

hotely a židovské kulturní centrum. Povraždilo celkem 166 lidí. Devět ozbrojenců policie 

zneškodnila, jako jediného dopadla Ajmala Kasába, který později přiznal, že útoky byly 

provedeny s podporou pákistánské ISI. Útoky, které vyvolaly celosvětové zavržení, začaly ve 

středu 26. listopadu a trvaly do soboty 29. listopadu 2008, si připisují 164 obětí a alespoň 308 

zraněných.  

Deset mužů útočilo na Indy na hlavním nádraží Bombaje, na hosty v nejznámějších 

hotelech a na židy v ústředí ortodoxní židovské organizace. Přestože byla Indie v minulosti 

svědkem útoků, při nichž umíralo daleko více lidí, byl tento útok přezdívaný Indické 

jedenácté září, podle reakcí, kterými zapůsobil na světová média.  

Blogy 

V roce 2008 již bylo použití blogů a sociálních sítí ve zpravodajském obsahu zavedenou 

praktikou. Několik mediálních stránek jako Ground Report a Mahalo pomohly s poskytnutím 

informací o Bombaji. Bombajský Metblog, obecný blog zachycující život v Bombaji, začal 

s příspěvky aktualit o útocích, zatímco blog Mumbai Help zveřejnil telefonní čísla a kontakty 

pro rodinné příslušníky a přátele. Blogger Aran Shanbhag (žijící v USA), který jel do 

Bombaje na návštěvu za rodiči, na svém blogu zveřejnil fotografie několika postižených míst, 

jako restaurace Leopold Café, nebo hořícího hotelu Taj Mahal, a také přistávajícího komanda 

na terase hotelu Nariman House. Informační úlohu také znovu sehrál server Flick obsahující 

fotografie ulicí Bombaje, které později využila BBC a CNN, stejně jako další přední vysílací 

stanice. Přesto bylo podle Gaurava Mishra, experta na online komunitu, který sledoval online 

obsah občanských žurnalistů, pouze limitované množství zpráv z první ruky na blozích, 

Flickru nebo YouTube. Mishra zato připisuje zásluhy Twitteru, který se podle něj stal 

nejlepším zdrojem zpráv v reálném čase. Twitter se stal v průběhu bombajských útoků 

hlavním zpravodajským hráčem a jak se později ukáže, tuto pozici si udržuje i dodnes. CNN 

odhadla, že každých pět sekund bylo na Twitter nahráno 80 zpráv (nebo tweetů). Twitter se 

tak stal de facto zdrojem pozemního zpravodajství pro mainstreamová média. CNN 

zakomponovala několik tweetů do vlastního zpravodajství na stránce s příspěvky od očitých 

svědků, zatímco BBC použila 22 tweetů na svém live blogu jako předběžný systém varování 

pro další zpravodajské linky.  
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Při snaze poskytnout zprávy online obecenstvu co nejrychleji to půjde, početné 

organizace tradičních médií, jako The Guardian, the New York Times a BBC 

začaly zveřejňovat informace na live blozích, kde zároveň poskytovaly odkazy na další online 

zdroje. Tímto způsobem mohli žurnalisté prezentovat rychle velké množství informací, aniž 

by museli fakticky kontrolovat každou zprávu.  

BBC se znovu chápe občanského obsahu 

V době útoků již měla BBC za sebou pár let zkušeností, kdy její žurnalisté užívali blogů 

jako zdrojů informací, stejně jako psaní svých vlastních programových a zpravodajských 

blogů. V následujících odstavcích se zaměříme na to, jak BBC využila live blogového 

formátu během bombajských útoků pro zprostředkování nejnovějších faktů online publiku. 

Dále prozkoumáme vliv přispění digitálního publika do online obsahu BBC. 

Live blog BBC odstartovala ve čtvrtek 27. listopadu a během dvou dnů se stal 

nejčtenější webovou stránkou na BBC.co.uk. V roce 2009 za něj převzala BBC cenu od 

Online News Association za obsáhlost, aktuálnost a způsob, jakým zahrnula sociální média.  

Stejně jako v případě londýnských útoků, využila BBC očitých svědků, kteří byli 

ubytovaní ve dvou nejdražších bombajských hotelech a měli přístup k mobilním telefonům 

s fotoaparáty a připojením k internetu.  

Formát živého blogování BBC poprvé vyzkoušela při zprostředkování Olympijských 

her v Pekingu v roce 2008 a později i při reportáži během amerických prezidentských voleb. 

Přesto bombajské příspěvky představovaly důležitý zlom ve vývoji zpravodajství BBC.  

Během dne BBC zaměstnávala dva novináře, kteří pracovali na aktualizacích BBC News. 

Jeden z nich monitoroval televizní zpravodajství, rádio a telegramové zprávy. Ten dále 

předával jeho kopie druhému novináři, který byl zodpovědný za publikování obsahu online, a 

zároveň sbírání materiálů z dalších zdrojů, jakým byl v té době již zavedený UGC hub spolu 

s blogovými příspěvky a příspěvky na Twitteru. Zaměstnanci BBC po skončení útoků 

přiznali, že se mnoho z nich setkalo s Twitterem poprvé a učili se s ním za pochodu pracovat. 

BBC dokonce vypracovala interní dokument jako návod pro online zpravodajství, ve kterém 

novinářům doporučovala seznámení se s účelem a funkcemi Twitteru. 
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4.3.1 Občanská média 

OhmyNews 

První zpráva o útocích v Bombaji se na serveru OhmyNews objevila až skoro o dva dny 

později v ranním článku s titulkem „Mumbai Under Attack“ a podtitulem: Nejméně 125 lidí 

bylo zavražděno a asi 250 zraněno. Autorem byl Rajen Nair, který se v době události 

pohyboval v Bombaji, kde zaznamenával fotoaparátem probíhající události a sbíral svědectví 

od lidí, kteří byli přímými svědky událostí. Popisuje útoky tak, jak se o nich dozvídá 

například od majitele restaurace, která byla vystřílena dvěma teroristy. Další článek je 

publikován o den později a obsahuje rozhovor Rajena s jedním z hotelových hostů, který 

vysvětluje, jak poprvé slyšel rachot dělobuchů z okna hotelového pokoje kolem desíti hodin 

večer, aniž by se mohl kohokoliv zeptat, co se děje. Rajen dále popisuje, že sám zažil scénu 

venku před hotelem Taj Hotel, kde probíhala přestřelka Indické Národní bezpečnostní gardy 

s teroristy, kteří byli schovaní uvnitř hotelu. Rajenův další příspěvek pochází ze 4. prosince a 

líčí obrovské shromáždění před hotelem Taj Hotel, v rámci kterého lidé vyjádřili svou 

solidaritu s oběťmi, rovněž protestovali proti politikům. Rajen se vyjádřil, že šlo o vůbec 

první akci svého druhu svolanou díky novým médiím. 

 

Wikinews 

Wikinews zveřejnila první informace již v den útoku, článek s titulkem „Multiple 

extremist attacks in Mumbai, India kill dozens, injure hundreds“ informoval o lokalitách, kde 

se útoky odehrály, zmiňoval (prozatímní) počty obětí a poskytl kontakty na hotlinky oddělení 

zahraničních věcí v několika státech. Dále byly obsaženy spekulace ohledně pachatelů útoku, 

kterými byla podle lokálních zpráv malá skupina Deccan Mujahideen. Text doprovázela 

pouze jedna roztřesená fotografie policejních sil od uživatele Flickru Vinukumara 

Ranganathana, který svými fotografiemi později přispěl i do dalších médií. Další informace 

zveřenila Wikinews o den později a jednalo se především o počty zabitých a zraněných. Dále 

citovala CNN vysílající v Indii, která tvrdila, že útočníků bylo až 26 a z toho 9 již bylo 

postříleno. Zbytek zprávy patří ujištění, že policie má situaci pod kontrolou a pomalu 

vysvobozuje lidi z jejich úkrytů. Kromě doprovodné mapky článek postrádá fotografie. Jako 

zdroje jsou v obou článcích uvedena zahraniční média, především agentura Reuters, webová 

stránka guardian.co.uk a CNN spolu s BBC News online a Times online. Následující den byl 

publikován článek s titulkem „Mumbai sieges come to an end“ hlásící vysvobození rukojmích 

z obležení spolu s výčtem obětí. Obsahuje také zmínku o jednom zajatém teroristovi a o 

možné spojitosti s Pákistánem. Znovu chybí fotografie a zdroje zůstávají stejné, přidávají se 
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google news. Poslední zpráva z prvního prosince informuje o prvním odstoupení z řad 

politiků, ministra Shivraje Patila, a obsahuje spekulace o dalších možných následovatelích. 

Zdrojem byla CNN a Times of India (Indický deník publikovaný v angličtině). 

 

iReport 

S iniciativou iReport se v praktické části setkáváme poprvé jakožto s integrovanou 

stránkou CNN, která poskytuje prostor pro sdílení fotografií, videí a názorů. Pokud se ve 

světě děje něco, co stojí za pozornost, objeví se na hlavní straně iReport odkaz na nový úkol 

(„New Assasement“), ke kterému může každý přispět. V průběhu bombajských útoků lidé 

sdíleli své dojmy pod značkou „Reactions to Mumbai attacks“, kde se shromáždilo 368 

příspěvků. U každého příspěvku má čtenář přehled, kolikrát byl zhlédnut, kolik lidí jej 

komentovalo a sdílelo. Pokud není příspěvek schválen CNN, je označen větou „not vetted by 

CNN“ (nebyl schválen CNN), čímž se CNN vzdává zodpovědnosti za tento obsah. V dolní 

části příspěvku mají čtenáři možnost zhodnotit příspěvek, buď zeleně (tento obsah patří na 

CNN), žlutě (potřebuje propracovat) nebo červeně (toto je nevhodné). Tímto systémem se 

čtenáři sami dostávají do pozice gatekeepera. Nejlépe hodnocené příspěvky jsou zobrazeny 

v sekci „Best in Class“ a čtenáři k nim tak mají snadný přístup. Další sekce tvoří příspěvky, 

které producenti CNN vybrali pro své zpravodajství (v tomto případě jich bylo 24). Zajímavé 

je, že CNN nevybrala příspěvky, které byly na prvním místě v hodnocené sekci, ale mnoho 

z nich se nacházelo až hluboko za prvními. Zobrazují se zde oddělené preference čtenářů a 

toho, co profesionální žurnalisté chtějí odvysílat. Obsah ještě předtím, než se dostane na 

CNN, je ovlivněn dvěma druhy gatekeeperů – občanskými a profesionálními. 

Twitter 

První tweety lidí, kteří zaslechli výbuchy, se objevily kolem 18 hodin večer 

bombajského času. Uživatelka Dina Mehta v 18:27 hodin vyjmenovala místa, kde došlo 

k útokům: „zdejší zpravodajské kanály tvrdí, že se střílelo – zbraně, granáty v jižní Bombaji – 

colaba, CST, Taj, Oberoi“. O hodinu později, v 19:38 hodin další uživatel Vinu zveřejňuje na 

Flickru 112 fotografií po útocích z oblasti Colaba, a získává tak početnou návštěvnost. Twitter 

mezitím nabízí konstantní proud informací spojených s tagem #mumbai tak, aby jej každý 

mohl vyhledat. Indická vláda se dokonce snažila vypnout Twitter v obavě, že by teroristé 

mohli využít těchto informací k útěku. 

Důsledky  bombajských útoků pro občanský žurnalismus  

Způsob, jakým byla využita občanská média v průběhu útoků v Bombaji, byl v několika 

ohledech přelomový a předznamenal budoucí význam mikroblogu Twitter. Zároveň byl i 
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klíčovým pro nový způsob živého online aktualizovaného zpravodajství, které BBC na své 

zpravodajské webové stránce během dnů udržovala. Význam byl také přičten serveru Flickr, 

z něhož čerpala největší světová média fotografie a videa. Jako gatekeepeři zde ve větší míře 

stále vystupují profesionální žurnalisté, kteří se starají o výběr materiálu z nových médií (ať 

už se jedná o „UGC hub“, producenty CNN, anebo ostatní mediální organizace čerpající 

z Twitteru a Flickru). Občanští žurnalisté zůstávají v pozici sběratelů nesetříděného obsahu 

nebo komentátory dění, jak tomu bylo v případě reportáží na OhmyNews. 

4.3.2 Zpravodajské hodnoty 

Četnost  

První zprávy o bombajských útocích se objevily kolem 18. hodiny večer bombajského 

času, tedy zhruba kolem třetí hodiny odpoledne středoevropského času, což nepovažujeme za 

ideální čas vzhledem k mediálnímu plánování. Jižní Korea tak první zprávy zaznamenala 

kolem deváté hodiny večerní, jak ukázalo zpožděné zpravodajství na OhmyNews. Spojené 

státy zpráva zasáhla kolem deváté hodiny ranní, zpravodajská stanice CNN měla tedy v tuto 

chvíli nejvýhodnější postavení. Událost se navíc vyvíjela průběžně několik dní po sobě.  

Velikost 

V úvodním textu byl zmíněn fakt, že se v historii Indie nejednalo o útoky s nejvyšším 

počtem obětí, přesto jej média označila za druhé jedenácté září, tedy porovnala jej 

s gigantickou událostí, která spojila lidi po celém světě. Velikost jako zpravodajská hodnota 

byla tedy zcela určitě přítomna.  

Jednoznačnost 

Přestože v počátcích chyběly informace o možných pachatelích, hodnota jednoznačnosti 

se ve zprávě projevuje v podobě, v jaké se objevovaly informace o střelbě a granátech spolu 

s narůstajícím počtem obětí. K lepšímu porozumění přispělo i fotografické zpravodajství, 

které bylo publikováno už hodinu po prvních zmínkách o útocích. 

Srozumitelnost  

Indie je země s odlišnými tradicemi, náboženstvím a kulturními hodnotami a je tedy 

nejen polohově vzdálená od zbytku vyspělých zemí světa. Veřejnost ze stejného důvodu nemá 

obsáhlé znalosti o místním dění nebo například o vztazích mezi Indií a Pákistánem. Hodnota 

srozumitelnosti je u tohoto případu nižší. 

Souznění  

Hodnota souznění u této události chybí.  
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Překvapení 

Moment překvapení zde hrál jednu z klíčových rolí, stejně jako u většiny teroristických 

útoků a přírodních katastrof. 

Kontinuita  

Hodnota kontinuity je spojena s odůvodněním hodnoty srozumitelnosti v odstavci výše. 

Zpráva neměla přímou návaznost na konkrétní zpravodajství, proto není hodnota kontinuity 

zastoupena.  

Kompozice 

Hlavní zpráva o teroristických útocích nebyla zveřejněna proto, aby média dostála svojí 

funkci vyváženého zpravodajství.  

Odkaz k elitním národům 

Přestože Indie nepatří mezi země G8, je sedmou největší zemí na světě, s druhým 

nejhustším zalidněním a s rostoucí ekonomikou. Tato zpravodajská hodnota tedy v menší 

míře zastoupena je.   

Odkaz k elitním osobám 

Elitní osoby se ve zprávě nevyskytovaly.  

Personalizace 

Hodnota personalizace zde hraje důležitou roli v podobě „veřejného nepřítele“ i 

v případě, že hned ze začátku jej nebylo možno identifikovat (v tomto případě deset 

útočníků). I přesto bylo zřejmé, že daná událost je důsledkem jednání skupiny osob, a tím 

byla zpravodajská hodnota personalizace z větší části zastoupena.  

Negativita 

Stejně jako v případě bombových atentátů v Londýně byla hodnota negativity jednou 

z klíčových. 

4.3.3 Porovnání zpravodajských hodnot 

V konečném zhodnocení, které přináší Tab. 4.2. jsou seřazeny jednotlivé zpravodajské 

hodnoty podle výskytu a hodnocení jejich důležitosti při publikování zprávy. To, že byla 

událost publikována, záleželo tedy především na momentu překvapení, jejím negativním 

charakteru. Jako druhé nejdůležitější byly vybrány hodnoty velikosti, jednoznačnosti a 

personalizace. Oproti předešlé zprávě se projevovala menší hodnota četnosti a elitního národa, 

srozumitelnost byla zastoupena pouze mírně. Hodnoty jako souznění, kontinuita, kompozice a 

odkazy k elitním osobám se nevyskytovaly vůbec. Z celkových dvanácti hodnot pak pouze 

pět mělo signifikantní význam pro publikování zprávy. 
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Tab. 4.2. Výskyt zpravodajských hodnot při útocích v Bombaji 

Útoky v Bombaji (2008) 
 

hodnocení 

Překvapení   5/5 

Negativita   5/5 

Velikost   4/5 

jednoznačnost   4/5 

personalizace   4/5 

Četnost   3/5 

elitní národy   3/5 

srozumitelnost   1/5 

souznění    0/5 

Kontinuita   0/5 

Kompozice   0/5 

odkazy k elitním osobám   0/5 
 

 

 

 

  

  5-4 zastoupena ve velké míře 

  3-2 zastoupena 

  1 zastoupena pouze mírně 

  0 nevyskytuje se 
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4.4 Atentát v Bostonu (2013)  

Teroristický útok na maraton v americkém Bostonu se stal v pondělí 15. dubna 2013 

okolo třetí hodiny lokálního času. Dvě bomby vyrobené z tlakových hrnců naplněných 

hřebíky a kuličkami z ložisek vybuchly u cílové pásky zhruba 12 sekund po sobě ve 

vzdálenosti 190 metrů od sebe. Zemřeli tři lidé a asi 264 jich bylo zraněno. FBI se ujala 

vyšetřování a 18. dubna zveřejnila fotografie dvou podezřelých, kteří byli později 

identifikováni jako čečenští bratři Tamerlan a Džochar Carnajevové. Krátce poté, co FBI 

zveřejnila jejich fotografie, podezřelí zastřelili policejního důstojníka a následně unesli 

dodávku a zapletli se do přestřelky s massachusettskou policií. Při této přestřelce byl jeden 

z bratrů, Tamerlan Carnajev, postřelen a následně na místě zemřel, zatímco jeho bratr unikl. 

Během stíhání, kterého se účastnilo tisíc důstojníků, byla veřejnost požádána, aby 

nevycházela z domovů. Veřejný dopravní systém a většina obchodních a veřejných institucí 

byla zavřená. Džochar byl o den později policií dopaden taktéž, ve Watertownu, kde se 

skrýval na lodi. Při přestřelce utrpěl zranění a byl ve vážném stavu dopraven do nemocnice.  

Chyby na obou stranách médií 

Bostonské bombové útoky byly prvním velkým teroristickým napadením na americké 

půdě v digitálním věku smartphonů a sociálních sítí. Od prvních sekund výbuchů se sociální 

média začala plnit příspěvky nejnovějších informací, fotografiemi a videi zachycujícími 

průběh situace v Bostonu. Nebyla to první velká událost, která by byla obsesivně probírána na 

sociálních médiích, ale byla první svého druhu, při které se milion lidí stalo součástí příběhu 

samotného. Někteří tak dělali úmyslně díky poskytování fotografií na stránce Reddit.com 

nebo 4chan.org, jiní se stali součástí příběhů z prostého důvodu, že byli ve špatný čas na 

špatném místě.  

Davová touha po dopadení obou pachatelů přerostla v jedno velké virtuální stíhání a ve 

zrodu mnoha „občanských žurnalistů“. Jak velký vliv měla občanská média na vyšetřování? 

„Myslím, že to, čeho jsme byli svědky, by se dalo pojmenovat jako zrod občanského 

mediálního strážce. Tedy běžných občanů, kteří cítili, že je jejich povinností prohledávat 

podezřelé a dělat vše, co mohou, aby pomohli polici a FBI“, poznamenal asistent profesora 

kultury a komunikace na Drexel University, Devon Powers, při panelové diskuzi s názvem 

"Journalism & the Boston Marathon Bombings". Součástí vyšetřování bylo i spoustu typů a 

spekulací na různých stránkách UGC, z nichž alespoň tři se prokázaly jako mylné. O jednu 

z fatálních chyb, která byla ještě dlouho probírána v tradičních médiích, se postaral server 

Reddit.com užívaný převážně v Americe s masovým UGC obsahem. Obsah na Redditu je 

podobně jako na jiných uživatelských serverech publikován a upravován amatéry pomocí 

http://www.nieman.harvard.edu/Microsites/JournalismAndTheBostonMarathonBombings/Video.aspx
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volícího systému a občasného zásahu moderátorů webu, přesto má stejně vysokou 

návštěvnost jako mnoho populárních zpravodajských stránek. Poté, co americká FBI 

apelovala na veřejnost, aby jí pomohla při hledání pachatelů bombových útoků, se na Redditu 

pod značkou „findbostonbombers“ začaly šířit spekulace jmenující zmizelého studenta Sunila 

Tripathiho jako druhého podezřelého. Do rána již Tripathiho jméno kroužilo v indickém a 

britském tisku. Několik hodin po zmínění Tripathiho jména na Redditu a Twitteru FBI 

uveřejnila fotografie bratrů Čarnajevových, jakožto hlavních podezřelých a moderátoři 

Redditu na stránku vyvěsili omluvu pro členy Tripathiho rodiny.  

Pochybení tentokrát nebylo pouze na straně občanských žurnalistů, ale skandál 

doprovázela také vysílání několika prestižních televizních stanic a zpravodajských agentur. 

Ve středu, kolem dvou hodin odpoledne, odvysílala CNN zprávu, podle které došlo k zatčení 

podezřelého. Ještě předtím Associated Press taktéž informoval o hrozícím zatčení. Později 

podobnou zprávu odvysílala také americká televize Fox News a The Boston Globe. CBC 

Boston také reportovala o zatčení, ale poté reportáž rychle odstranila. O pár minut později 

agentura Reuters, která citovala vládní zdroj, vyvrátila tyto zprávy s tvrzením, že 

vyšetřovatelé dosud neznají jméno pachatele a o zatčení se nezmínili. Jediná stanice NBC , 

v čele se zpravodajem Petem Williamsem, byla chválena pro svoji zdrženlivost při 

publikování horkých novinek. Marcus Messner, profesor komunikací na Universitě ve 

Virginii, zdůvodnil zbrklé chyby mainstreamových médií zčásti jako výsledek tlaku na 

soutěžení s rychle proudícími informacemi na sociálních médiích. Twitter tlačí na 

zpravodajské organizace, aby přišly s informacemi co nejdříve.  

 

Během pátrání po bombových útočnících se tak potvrdila narůstající role Twitteru jako 

nejrychleji se rozvíjejícího sociálního média, které zpravodajské společnosti využívají. Felix 

Salmon, finanční blogger Reuters, napsal na svém blogu, že se jednalo o první „interaktivní 

zpravodajskou událost“. Krize tedy znovu demonstrovala sílu ale i rizika občanského 

žurnalismu. Občané se postarali o příval informací, i přesto ale potřebovali vysílací média, 

která je rozšířila. Mnoho občanů bylo autory ikonických snímků a ostatní byli schopni 

působivého vyprávění o tom, jaký vliv měly nenadálé události na jejich životy. Dostatečná 

pozornost byla věnována přešlapům některých občanských médií, v čele s chybně obviněnými 

podezřelými. Naskytlo se ale i dost případů, kdy tato komunita dokázala rychle opravit vlastní 

dezinformace. 

4.4.1 Občanská média 
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OhmyNews 

OhmyNews se v roce 2010 rozhodla uzavřít původní OhmyNews International a místo 

toho založit novou stránku pod stejným jménem, která je věnována referování a diskuzi o 

světě občanského žurnalismu. Nová OhmyNews Internation jsou průvodcem pro občanské 

žurnalisty, akademiky a dokonce i profesionály, díky kterému by všichni dohromady měli 

spolupracovat na zprávách budoucnosti.  

Jako důvod přeměny webu OhmyNews autoři uvádějí dosáhnutí jejich cíle spojeného 

s vývojem občanského žurnalismu. Dále zmiňují nedostatek specifického zaměření kvůli 

obsahu tvořenému žurnalisty z jiných konců světa, čímž se konzistentní zpravodajství stalo 

nemožným. Široké pole a frekvence témat nakonec vyústily v problémy s editací článků. 

Editoři nebyli schopní kontrolovat všechna fakta z míst, jako je Afghánistán, Brazílie, 

Zimbabwe, nebo kdekoliv mezi nimi. Jako důsledek těchto problémů, a zároveň díky 

existenci mnoha vzkvétajících občanských stránek kolem světa, se v OMNI rozhodli změnit 

směr a začít se zabývat občanským žurnalismem jako takovým, aby se stali novým centrem 

globální konverzace. Původní korejská verze OhmyNews funguje stále na stejném principu.  

 

Wikinews 

Wikinews uveřejnila dvě zprávy v první den útoků. První zpráva s titulkem „Two 

people confirmed dead in Boston Marathon bombing“
4
 byla krátká a obsahovala sdělení o 

dvou výbuších během maratonu a jednom o třináct kilometrů dále v prezidentské knihovně 

Johna F. Kennedyho. Zároveň potvrdila smrt dvou lidí. Ve zprávě byl citován Associated 

Pres, spolu s New York Times a USA Today. Další článek se objevil v ten samý den jako 

aktualizovaný obsah původního textu. Kromě zmíněných informací obsahoval očité svědectví 

Chrise Cassidyho, reportéra bostonského deníku Boston Herald, který se účastnil závodu. 

Dále byl v článku odkaz na telefonní číslo bostonské policie pro ty, kteří chtějí kontaktovat 

osoby v místě dění. Článek doprovázely fotografie z místa dění od uživatele Wikinews. 

Citovány byly BBC News, New York Times a Sky News. 

Twitter 

Vůbec první, kdo informoval o výbuších, byl uživatel Twitteru DeLo ve 20:50 hodin, 

tedy dvě minuty po výbuších, a to prostým konstatováním: „exploze v Bostonu“. Ve stejný 

čas se na Twitteru objevuje první fotografie od očitého svědka (viz. Fot. 4.2.) zachycující 

dobíhající běžce a kouř před nimi. Editor sociálních médií z agentury Reuters, Anthony de 

Rosa, toto foto o osm minut později retweetuje na své stránce. (Tento příspěvek má poté ještě 

                                                                   
4
 Potvrzena smrt dvou lidí během bombových útoků v Bostonu. (vlastní překlad) 
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2044 retweetů). Ve 20:51 hod. další uživatel Twitteru George Scoville tweetuje dvakrát po 

sobě: „Myslím, že právě vybuchla v Bostonu bomba. Nejsem si jistý. Cítím pach kouře. 

Všude jsou záchranná vozidla.“ Tweet byl doprovázen fotografií záchranných vozidel. Dvacet 

minut poté již dostává nabídku na rozhovor po telefonu pro NBC a brzy se objevuje i ve 

článku The Daily Caller.
5
 První důležitou zpravodajskou agenturou, která tweetovala breaking 

story, byla Reuters. Její tweet byl poté tisíckrát retweetován.  

Jak se začaly šířit zprávy o výbuších a následném stíhání pachatelů, Twitter se stal 

jedním z hlavních žurnalistických nástrojů, a to především pro největší lokální noviny Boston 

Globe (@BostonGlobe). První tweet zveřejnil BG ve 20:57 hod., tedy devět minut po 

odpálení obou bomb, a zněl takto: „BREAKING: svědek slyšel dvě hlučné rány blízko cílové 

pásky Bostonského maratonu.“ Další tweet následoval dvě minuty poté a tentokrát potvrdil 

dvě bomby a přesné místo výbuchu a měl přes 10 000 retweetů.  

Na stránce Media Blog se objevil graf zachycující počet tweetů za den (viz. Graf 4.1.), 

který následoval po prvním dni útoků. V den útoků bylo jen pod značkou „Boston“ nahráno 

6 151 203 tweetů.  

Deník Globe běžně přidá na Tweet kolem 40 příspěvků za den. Během několika hodin 

se toto číslo zvýšilo na 150 tweetů a zahrnovalo také fotografie. Podobně tomu bylo i 

následující dny, kdy se bostonská oblast uzavřela, a začalo stíhání pachatelů. Přes záplavu 

informací zůstal Globe kreditním zdrojem zpráv, který zdůrazňoval ověřené informace. To 

také zvýšilo citování jeho obsahu a počet odběratelů na Twitteru. Klíčovou úlohu sehráli 

občanští žurnalisté také později, když sdíleli pocity a fotografie ze svých bytů (viz. Fot. 4.3.) 

v uzavřeném Watertown, které poté reportéři zakomponovali do svých zpráv. „To, jak byl 

Twitter použit pro zpravodajství o stíhání ve Watertown, je pozoruhodný milník pro 

žurnalismus“, napsal Seth Mnookin, nezávislý novinář v Bostonu, v článku „Organize the 

Noise: Tweeting Live from the Boston Manhunt“. 

 

iReport 

Uživatelé iReportu mohli pod značkou „Boston Marathon bombings: Your stories“ 

sdílet své příspěvky až do 29. dubna 2013. Celkově se na stránce objevilo 653 reportáží, 

fotografií a videí, což je dvojnásobek obsahu, který občané sdíleli o útocích v Bombaji. CNN 

z tohoto obrovského množství vybrala 114 zpráv, které dále použila pro své zpravodajství. Je 

zde vidět jasný pokrok jak u občanů, tak u celosvětově uznávaného zpravodajského média. 

 

                                                                   
5
 http://dailycaller.com/2013/04/15/eyewitness-boston-marathon-explosions-rocked-nearby-building/ 

https://twitter.com/stackiii
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4.4.2 Zpravodajské hodnoty 

Četnost  

Ve Spojených státech se bombové útoky udály kolem deváté hodiny večer (15:00 

UTC), ale délka času, který potřebovala událost k rozvinutí a nabytí významu, byla v rámci 

několika minut.  Zpravodajská hodnota četnosti je ve velké míře obsažena. 

Velikost 

Je zřejmé, že z pohledu americké historie se nejednalo o nejtragičtější událost s 

„pouhými“ třemi oběťmi. To, že byla zpráva považována za důležitou, bylo jednak spojeno 

s předešlými zkušenostmi s terorismem, jednak také s explicitním vyjádřením zranění na 

několika fotografiích volně dostupných na internetu.  

Jednoznačnost 

Hodnota jednoznačnosti se podobně jako v předchozích případech ukazuje na prvotních 

informacích o počtu obětí. 

Srozumitelnost  

USA jsou jednou z nejmocnějších zemí světa a po jedenáctém září se její 

protiteroristická politika stala sledovanou součástí mediálního obsahu. Hodnota 

srozumitelnosti se ve zprávě tudíž objevuje. 

Souznění  

Hodnota souznění se znovu nevyskytuje vůbec.   

Překvapení 

Moment překvapení zde hrál jednu z klíčových rolí, stejně jako u většiny teroristických 

útoků a přírodních katastrof. 

Kontinuita  

Hodnotu kontinuity zde zastupuje fakt, že se útok odehrál během novináři sledované 

události, a tudíž byl ihned dán do souvislosti.  

Kompozice 

Hlavní zpráva o teroristických útocích nebyla zveřejněna proto, aby média dostála svojí 

funkci vyváženého zpravodajství.  

Odkaz k elitním národům 

Spojené státy jsou považovány za elitní národ.  

Odkaz k elitním osobám 

Elitní osoby se ve zprávě nevyskytovaly.  

Personalizace 
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Hodnota personalizace zde hrála klíčovou roli při následném stíhání dvou pachatelů, do 

kterého se zapojila velká část internetové komunity.  

Negativita 

Stejně jako v případě bombových atentátů v Londýně byla hodnota negativity jednou 

z klíčových. 

4.4.3 Porovnání zpravodajských hodnot 

V konečném zhodnocení, které přináší Tab. 4.3. zjišťujeme, že stejně jako 

v předchozích případech jsou na prvních místech hodnoty: překvapení, elitní národy a 

personalizace. Hodnoty, které v předchozích případech nebyly prioritní, jako srozumitelnost 

nebo kontinuita, se zde objevují na vrchu tabulky. Hodnoty jako souznění, kompozice a 

odkazy k elitním osobám se opět nevyskytovaly vůbec. Z celkových dvanácti hodnot pak 

mělo signifikantní význam pro publikování zprávy osm. 
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Tab. 4.3. Výskyt zpravodajských hodnot ve zprávě o bombových útocích 

Atentát v Bostonu (2013) 
 

hodnocení 

překvapení   5/5 

srozumitelnost   5/5 

elitní národy   5/5 

personalizace   5/5 

Kontinuita   4/5 

jednoznačnost   4/5 

Četnost   4/5 

Negativita   4/5 

Velikost   3/5 

souznění    0/5 

Kompozice   0/5 

odkazy k elitním osobám   0/5 
Zdroj: Vlastní vypracování 

4.5 Vyhodnocení analýzy 

4.5.1 Zpravodajské hodnoty obsažené ve vybraných zprávách 

Výzkumné otázky zněly: Hrají zpravodajské hodnoty roli pro občanské žurnalisty ve 

výběru zpráv? Které ze zpravodajských hodnot se ukázaly být v rámci vybraných událostí 

klíčovými pro to, aby o dané zprávě občanští žurnalisté referovali? 

Na Obr.4.1. vidíme konečné srovnání zpravodajských hodnot pro tři hodnocené 

události. Jak je patrné z barevného rozlišení, ve všech případech je zastoupeno minimálně 

osm zpravodajských hodnot, tudíž odpověď na první výzkumnou otázku zní „ANO“. 

Zpravodajské hodnoty hrají pro občanské žurnalisty roli. Při porovnávání zpravodajských 

hodnot, které jsou pro občanské žurnalisty nejdůležitější, vybíráme z těch, které dostaly 

nejvyšší bodové hodnocení a byly obsaženy ve všech třech zprávách. Na základě tohoto 

systému byly pro občanské žurnalisty nejdůležitějšími hodnotami: 

 Hodnota překvapení, 

 hodnota negativity, 

 hodnota personalizace. 

Výzkum prokázal, že se občanští žurnalisté masově podílejí právě na příbězích, které 

jsou nepředvídatelné. V případě, kdy oficiální média selhávají v získávání potřebných 

informací, vyplňují občanští žurnalisté nastalou poptávku po informacích sami. Další dvě 

hodnoty patří do skupiny kulturně-specifických faktorů. Čím negativněji zpráva působí na 

jednotlivce (a společnost), tím hlubší mají pocit sounáležitosti s komunitou, a tím spíše se 

budou snažit o její rozšíření. Podobně je tomu i u hodnoty personalizace, kde funguje princip 
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spolčení se proti společnému nepříteli. Poslední příklad se projevil především při bombových 

útocích v Bostonu, kde se z následného vyšetřování stal hon na nepřítele státu. Všechny tři 

hlavní hodnoty hluboce působí na lidskou emotivní stránku, a tím i dokazují sílu 

sugestivnějších informací na rozhodování gatekeepera.  

Zbylými zpravodajskými hodnotami, které sehrály v rozhodování občanských žurnalistů 

roli, byly hodnoty: 

 Srozumitelnosti, 

 velikosti, 

 jednoznačnosti, 

 elitních národů, 

 četnosti. 

Bezpochyby je velikost události v mnohých případech důležitou hodnotou, a čím větší 

je událost, tím více o ní najdeme informací. Přesto, jak se ukázalo v případě Bostonu, není to 

vlastnost klíčová a může ji nahradit např. touha po senzaci nebo vlastním zviditelnění. To, že 

občanští žurnalisté budou zainteresováni v událostech, ve kterých hraje roli elitní národ, také 

není žádné překvapení. Pokud se událost odehraje náhle a trvá minimální počet dní, bude 

pravděpodobnější, že se jí občanští žurnalisté chopí. Jak se ukázalo, s rozšířením internetu již 

v dnešní době není podstatné, v jaký čas se událost odehraje, a tak odpadá podmínka souladu 

s frekvencí daného média. V průběhu zkoumání článků pro účely analýzy se hodnota 

srozumitelnosti projevila ve dvou směrech. Pokud se vyskytovala, ukázala se být pro 

občanské žurnalisty důležitou. Svůj význam prokázala také tehdy, kdy zpráva srozumitelnost 

postrádala. V takovém případě se občanští žurnalisté často zaobírali konspiračními teoriemi. 

Hodnoty souznění, kompozice a odkazů k elitním osobám ve zprávách obsaženy nebyly 

vůbec, anebo pouze v menší míře. 

Jako důležitou hodnotu, kterou Galtung a Ruge nezahrnuli do seznamu zpravodajských 

hodnot, by autorka ráda uvedla blízkost předmětu zprávy. Zatímco větší zpravodajské 

organizace mají rozmístěny reportéry v důležitých částech světa a ty menší využívají služeb 

zpravodajských agentur, občanští žurnalisté se s menší pravděpodobností vypraví na druhý 

konec světa, aby získali informace. Pro ta občanská média, která odmítají používat 

mainstreamových zdrojů, se tak stává důležitým fakt, zda dokážou sehnat někoho, kdo je 

v dané oblasti přítomen a schopen poskytnout validní materiál. Tento aspekt se prokázal u 

případu Bombaje a OMNI. Díky tomu, že měly OMNI  k dispozici zpravodaje přímo v místě 

útoků, věnovaly zpravodajství daleko více prostoru. 
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4.5.2 Vývoj a role občanských médií 

Vývoj občanské žurnalistiky byl v této práci monitorován v průběhu tří důležitých 

světových událostí a pomocí několika občanských médií, z nichž každé se podílelo na jejím 

rostoucím vlivu. Zároveň se autorka práce snažila věnovat i spojení profesionální žurnalistiky 

s občanskou, tak jak jej dnes praktikuje nemalá řada světových zpravodajských organizací, 

například britská BBC nebo americká CNN. Konečně tomu, že v budoucnu budou zprávy 

tvořeny díky spolupráci médií, občanů a akademiků, věří také zakladatel OhmyNews, který 

ukončil šestileté fungování mezinárodní verze OhmyNews a rozhodl se poskytovat do 

budoucna vzdělání občanským žurnalistům. Server OhmyNews byl jedním z průkopníků 

občanského žurnalismu a za své desetileté působení se také stal jedním z nejrespektovanějších 

občanských médií. Prostor, který byl v této práci věnován obsahu OhmyNews, není ani 

zdaleka dostatečný, avšak posloužil jako srovnání zavedeného média s jeho (možnými) 

nástupci. OhmyNews se na rozdíl od zbylých médií zkoumaných v této práci zaměřoval na 

podrobnější a ověřené informace. Často se v jeho obsahu objevovaly názorové sloupky a 

analýza daného problému. Prokázala se tak jeho serióznost, používání vlastních zdrojů a 

schopnost být sám sobě gatekeeperem. Neziskové médium Wikinews funguje více než deset 

let a zapsalo se tak mezi seriózní hráče občanského žurnalismu. Přesto mu mnozí jeho odpůrci 

vyčítají především nedostatek vlastních zdrojů, který se potvrdil i v této práci. Oproti 

OhmyNews jsou uživatelé Wikinews jsou uživatelé dobrovolníci bez nároku na mzdu, a tudíž 

jim chybí v současné době prostředky na kvalitnější zpravodajství. Princip neutrality, který 

Wikinews prosazuje, nakonec vyústil v krátké strohé zprávy s nedostatkem doplňujících 

informací. Proces gatekeepingu praktikovaného vlastní komunitou není na webu zřetelný 

natolik, jako tomu je např. u serveru iReport. Nicméně bude zajímavé sledovat, jakým 

směrem se bude Wikinews ubírat. V průběhu práce jsme se dostali také k novému trendu 

klasických zpravodajských stanic, které se snaží o vybudování základů pro přístup 

k občanskému obsahu. Setkali jsme se jak s případem, kdy televizní stanice sama provádí 

gatekeeping (BBC News), tak s případem, kdy je role gatekeepera rozdělena mezi veřejnost a 

profesionály. Na iReport může kdokoliv nahrát obsah a kdokoliv jej také může hodnotit. 

Podle hodnocení či počtu sdílení se pak zprávy dostávají snáze k publiku. Sama stanice CNN 

však provádí následný gatekeeping, a je tedy otázka, nakolik se řídí „přáním“ veřejnosti. 

Zkoumání tohoto problému by se hodilo pro další práce. Twitter se ukázal jako nejsnadnější 

prostředek pro sdílení rychlých informací v době krizí, avšak spíše než jako občanské médium 

bychom jej mohli označit jako místo pro „accidental journalism“. Je pouze na mediálních 

organizacích, jak se naučí zacházet s jeho obsahem, aby se vyhnuly minulým chybám.  
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5 ZÁVĚR  

Občanský žurnalismus prošel v průběhu deseti let signifikantním vývojem. Z činnosti, 

kterou britská televizní stanice BBC v jejích počátcích nazvala náhodným žurnalismem, se 

postupem času stává nezbytná součást moderní žurnalistiky, která se přizpůsobuje online 

technologiím. I přes přetrvávající kritiku občanský žurnalismus potvrdil svoji pozici média, 

které má schopnost sjednotit lidi během konfliktů a revolucí. Fakt, že nespočet uznávaných 

zpravodajských organizací již začalo s adaptováním občanského žurnalismu do jejich 

organizačních rutin, mluví ve prospěch tohoto tvrzení. Přesto občanští žurnalisté stále hledají 

osobitý způsob gatekeepingu, díky kterému by mohli lépe kontrolovat a verifikovat vlastní 

obsah, aniž by využívali pomoci mainstreamových médií. Přestože si tedy občanská média 

zakládají na své nezávislosti, kooperace s tradičními médii v mnoha směrech zůstává 

v mnohých z nich přítomným aspektem.  

Cílem této práce bylo položit základy pro pochopení, jakým způsobem občanská média 

provádějí gatekeeping. Dále autorku práce zajímalo, jakým směrem se bude občanský 

žurnalismus v budoucnu ubírat.  

Teoretická část práce posloužila jako základ pro pochopení toho, co gatekeeping pro 

média znamená, jak se vyvíjel jeho výzkum a jak je dnes praktikován v médiích 

profesionálních, ale i těch občanských. Dále jsme si uvedli, jak se občanská žurnalistika 

vyvíjela spolu se základy z žurnalistiky veřejné a jaké byly hlavní milníky v jejím 

praktikování. V závěrečné kapitole teoretické části jsou uvedeny příklady občanských médií 

v České republice a v zahraničí. 

V praktické části se zabýváme analýzou zpravodajských hodnot a jejich role pro 

občanské žurnalisty při výběru zpráv. V rámci vybraných světových událostí výzkum 

prokázal, že se občanští žurnalisté podílejí na příbězích, které jsou nepředvídatelné, a zároveň 

v nich vzbuzují pocit sounáležitosti a odpovědnosti. Analýza zároveň potvrzuje dosavadní 

literaturu, která staví tradiční média do role gatekeeperů. Přestože se mnoho zpráv, které 

občanští žurnalisté napíšou, dostane do tradičních médií, nakonec musí stejně projít tradičním 

organizačním gatekeepingem předtím, než vyplní přední stránky médií. Z teoretického 

hlediska tak mohou tradiční a sociální média vytvořit v budoucnu symbolický vztah. A bude 

tedy záležet na obou stranách, jak s touto příležitostí naloží.  

Jako námět pro mé navazující práce bych zvolila podrobnější analýzu iReport a 

gatekeepingových technik, které zpravodajská organizace CNN praktikuje při výběru 

občanského obsahu.   
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