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Úvod 

 Internetové sociální sítě již dávno neslouží pouze fyzickým osobám. Působí na 

nich i veřejné instituce, neziskové subjekty či firmy, mediální organizace nevyjímaje. 

Média využívají sociální sítě jako publikační platformu, místo pro zpětnou vazbu, zdroj 

sebeprezentace či nástroj udržení kontaktu s publikem.  

 Nejpopulárnější sociální sítí přitom zůstává Facebook. Ten mnozí vnímají 

především jako službu umožňující sdílení fotografií. Je proto logické, že i na 

facebookových stránkách, které jsou zde základním oficiálním komunikačním kanálem, 

vyvolávají největší pozitivní odezvu právě fotografie. Média, která se snaží plně 

využívat potenciál sociálních sítí, tak ke svým statusům mnohdy přidávají obrazový 

materiál. 

 

 Předkládaná seminární práce se soustředí na to, jak s obrazovým materiálem na 

svých facebookových stránkách pracují české zpravodajské servery IHNED.cz 

a Aktuálně.cz. Jejím cílem je na základě kvantitativní obsahové analýzy zjistit 

například, jak často vybrané servery obrazový materiál na facebookových stránkách 

publikují, o jaké typy obrazů se jedná, jaké jsou jejich motivy a jaký cíl jejich 

zveřejněním na sociální síti Facebook servery IHNED.cz a Aktuálně.cz sledují – tedy 

zda mají podat publiku informace, propagovat značku média, pomoci v navázání 

kontaktu s publikem, či poodhalit zákulisí redakce. 

 

 Úvodní část práce se věnuje sociálním sítím, zejména Facebooku, 

facebookovým stránkám a využití fotografií na nich; následuje metodologická část, 

obsahující stručnou charakteristiku médií vybraných k analýze i vybrané výzkumné 

metody; dále vlastní kvantitativní obsahová analýza a závěr, který shrnuje a interpretuje 

její dílčí výsledky. 
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1. Sociální sítě 

Sociologie definuje sociální síť coby „propojenou skupinu lidí, kteří se navzájem 

ovlivňují, přičemž mohou (ale nemusí) být příbuzní“ (Pavlíček, 2010, s. 125). Sociální 

síť v sociologickém pojetí se tak tvoří na základě rodinných vazeb či například 

společných zájmů (Pavlíček, 2010, s. 125). 

V oblasti webových služeb se sociální sítí rozumí „každý systém, který umožňuje 

vytvářet a udržovat seznam vzájemně propojených kontaktů“ (Pavlíček, 2010, s. 125). 

Boydová a Ellisonová (2007, s. 211) ve své definici sociálních sítí dále připomínají, že 

tyto služby nabízejí svým uživatelům možnost „vytvořit veřejný nebo poloveřejný 

profil; definovat seznam uživatelů, se kterými si přejí být propojeni; zobrazit seznam 

uživatelů, se kterými jsou propojeni, a seznamy dalších uživatelů v rámci systému 

a procházet napříč nimi“. 

Podstatou sociálních sítí je tedy vytváření virtuálních vztahů mezi jejich uživateli. 

Každý z nich má přitom v rámci sociální sítě prostor, kde může zveřejňovat (sdílet) své 

obsahy
1
. Tím se stává publicistou, který nabízí své komunikáty k dispozici ostatním. 

Dalším sdílením v rámci systému kontaktů se takové komunikáty mohou šířit víceméně 

virálním způsobem, což jim umožňuje získat široké publikum. To dělá ze sociálních sítí 

objekt zájmu inzerentů, a přestože sociální sítě nikdy nebyly plánovány jako 

konkurence či alternativa tradičních médií, vzhledem ke svým možnostem se stávají 

rovněž objektem jejich zájmu (Bednář, 2011a, s. 193–194).  

 

1. 1. Facebook 

Nejpopulárnější internetovou sociální sítí jak celosvětově, tak v České republice 

je Facebook. V současnosti má 1,39 miliardy aktivních uživatelů
2
, kteří ho používají 

alespoň jednou měsíčně (Socialbakers.com, 2015). V Česku se podle oficiálních 

informací připojí k Facebooku každý měsíc 4,3 milionu uživatelů (IHNED.cz, 2015). 

 

Zakladatelem Facebooku je Mark Zuckerberg, někdejší student Harvardu. 

Zuckerberg nejprve s pomocí fotografií ukradených z identifikačních formulářů 

 
1
 Obsah v širším slova smyslu znamená vše, co je publikováno na webové aplikaci – texty, komentáře, 

hodnocení, odkazy, fotografie, videa a další (Bednář, 2011b, s. 12).   
2
 Za aktivního lze považovat každého uživatele, který se k sociální síti přihlásí alespoň jednou za 30 dní. 
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naprogramoval webovou stránku www.facemash.com, umožňující hodnocení vzhledu 

studentek. Jeho následný projekt sliboval vytvoření webu, na kterém by mohli 

harvardští studenti a profesoři sdílet osobní informace, fotografie, poznatky a další 

příspěvky s ostatními pomocí profilů, což mělo studentům prvních ročníků usnadnit 

orientaci v novém prostředí a urychlit proces seznamování. Zuckerberg začal stránky 

programovat v lednu 2004 a v únoru téhož roku je spustil pod názvem „Thefacebook“, 

který se později změnil na „Facebook“.  Členství v síti bylo zpočátku omezeno jen na 

studenty Harvardu, v březnu 2004 pak Facebook expandoval na další prestižní americké 

univerzity – Columbia, Stanford a Yale. V září 2005 zpřístupnil Zuckerberg Facebook 

všem vysokým školám, připojily se také významné společnosti včetně firem Microsoft 

nebo Apple. O rok později se Facebook otevřel všem osobám starším třinácti let 

s platnou e-mailovou adresou (Pavlíček, 2010, s. 136–137). 

 

Každý, kdo se na Facebooku zaregistruje, získá vlastní profil, který má možnost 

spravovat. Může publikovat statusy
3
, fotografie nebo například videozáznamy či 

plánovat události. Příspěvky lze sdílet a označovat pomocí tlačítka „To se mi líbí“. 

Jednotliví uživatelé Facebooku spolu mohou komunikovat v reálném čase – posílat si 

zprávy, případně veřejně přispívat na své profily; kromě toho se také mohou sdružovat 

do skupin. Na Facebooku lze rovněž vytvářet stránky k propagaci služeb nebo produktů 

(Bednář, 2011a, s. 194). 

 

1. 1. 1. Facebookové stránky 

Vedle fyzických osob mohou na Facebooku působit i firmy, neziskové 

organizace či veřejné instituce. Ty vystupují prostřednictvím stránek neboli firemních 

profilů. Podle Pavlíčka (2010, s. 140) je stránka „základním veřejným či oficiálním 

komunikačním nástrojem na Facebooku“, podle Bednáře (2011b, s. 37) je „důležitým 

pilířem úspěšné marketingové komunikace na Facebooku“. „Stránky existují proto, aby 

se na nich firmy a organizace mohly prezentovat. (…) Důvodem, proč založit stránku, je 

snaha (…) sdělovat své informace, novinky, nabízet službu nebo produkt“ (Bednář, 

2011b, s. 37). 

 
3
 Bednář (2011a, s. 194) definuje statusy jako „krátké novinky ze života“.  
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Uživatelé Facebooku mají možnost stát se fanoušky stránky, respektive 

označit, že se jim daná stránka líbí. Tím se prakticky stávají odběrateli jejích aktualizací 

(Pavlíček, 2010, s. 140–141). Stránka je navíc viditelná i pro ty, kteří nemají profil na 

Facebooku. Nalézt ji mohou prostřednictvím vyhledávačů.  

 

1. 1. 1. 1. Využití fotografií na facebookových stránkách 

Facebooková stránka (stejně jako osobní profil) umožňuje publikovat 

nejrůznější příspěvky, ať už ve formě textu, fotografie nebo videozáznamu. Zarrella 

(2013, s. 80) přitom upozorňuje, že pro mnohé uživatele je Facebook především sociální 

sítí nabízející možnost sdílení fotografií. „Na Facebooku zveřejňujeme fotografie nás 

samotných, našich rodin, přátel, domácích mazlíčků i našich večeří“ (Zarrella, 2013, 

s. 80). Je tak podle něj logické, že i na facebookových stránkách vyvolávají největší 

pozitivní odezvu právě fotografie. Dle jeho výzkumu získávají fotografie na 

facebookových stránkách největší počet hodnocení „To se mi líbí“, rovněž se nejvíce 

sdílejí (Zarrella, 2013, s. 80, 85). 

„Obecně platí, že obrazová informace působí atraktivněji a je rychleji 

srozumitelná než textová,“ potvrzuje také Bednář (2011b, s. 118). Minimem 

u facebookové stránky je tak fotogalerie, ve které je uložen profilový obrázek. Další 

fotografie lze pak nahrávat do připravených složek. Všechny fotografie na stránce by 

měly zcela zřejmě souviset s jejím obsahem, měly by být jasné, autentické, 

nekontroverzní, neurážlivé a důkladně popsané – obrazová informace musí být vždy 

doprovázena příslušnou informací textovou, aby tak vznikl komplet, ve kterém se 

uživatel může snadno orientovat (Bednář, 2011b, s. 118–119). 

 

1. 1. 2. Média na Facebooku 

Svoji stránku na Facebooku má i celá řada médií. Lze ji využít jako další 

z platforem pro publikaci komunikátů, jako místo zpětné vazby a komunikace 

s publikem, jako místo sebeprezentace redakce nebo jako nástroj udržení kontaktu 

s publikem (Bednář, 2011a, s. 205). 

Facebooková stránka coby publikační platforma slouží ke zveřejňování 

zpravodajských či publicistických komunikátů, které mohou odkazovat na mateřské 

médium. Fakt, že recipient je od něj o stupeň dál, než kdyby byl jeho bezprostředním 
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konzumentem, však může být problematický. Využití Facebooku jako publikační 

platformy tak má potenciál získat médiu nové recipienty, není naopak ideální pro 

recipienty stávající (Bednář, 2011a, s. 206). 

Co se týče zpětné vazby, facebooková stránka umožňuje publiku 

komunikovat s jejím autorem celou řadou způsobů – uživatelé mohou reagovat nejen na 

komunikátora, ale také na sebe navzájem, mohou komentovat a sdílet témata, 

provazovat je, vracet se k opuštěným a nabízet nová (Bednář, 2011a, s. 206). Podle 

Bednáře (2011a, s. 206) je však Facebook vhodnější spíše jako nástroj zpětné vazby 

k celému médiu než k jeho konkrétním komunikátům. 

Výhodou facebookové stránky jako zdroje sebeprezentace je pak navázání 

tzv. měkkého kontaktu s publikem. V takovém případě není potenciální nové publikum 

přímo konfrontováno s obsahem média, nýbrž jen s jeho sebeprezentací a částečně i se 

zpětnou vazbou stávajícího publika předtím, než se seznámí s médiem samotným. Pro 

mnohé uživatele internetu je takový kontakt přirozenější než reklama propagující dané 

médium (Bednář, 2011a, s. 206–207). 

Facebooková stránka coby nástroj udržení kontaktu s publikem funguje na 

principu komunikace s publikem i v době, kdy například není přítomno na primárním 

serveru média (Bednář, 2011a, s. 207). 

 

On-line médii s největším počtem fanoušků na Facebooku jsou Aaj Tak 

(Indie, 8 278 361 fanoušků), R. N. N. (Egypt, 8 039 185 fanoušků) a ABP News 

(Indie, 7 646 049 fanoušků); v České republice pak TN.cz (163 354 fanoušků), Extra.cz 

(113 957 fanoušků) a Sport/iDnes.cz (102 033 fanoušků) (Socialbakers.com, 2015). 
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2. Metodologie práce a analyzovaný materiál 

„Přítomnost médií na sociálních sítích je nezbytná pro jejich přežití,“ tvrdí Vivian 

Schillerová, někdejší generální manažerka NYTimes.com (Schiller, in Emmett, 2009). 

Herrerová a Requejo (2012, s. 91) přitom pozorují, že média, která sociální sítě 

využívají úspěšně, mnohdy přidávají ke svým statusům multimediální obsah, nejčastěji 

obrazový materiál.  

 

O jaké typy obrazů se jedná či čeho se jejich zveřejněním na sociálních sítích 

mohou média snažit dosáhnout, se pokusím zjistit na základě kvantitativní obsahové 

analýzy obrazového materiálu publikovaného v průběhu loňského roku na 

facebookových stránkách serverů IHNED.cz a Aktuálně.cz, z nichž oba patří do 

portfolia vydavatelství Economia, každý má však odlišný profil. 

 

2. 1. Charakteristika vybraných médií 

2. 1. 1. Server IHNED.cz 

Server IHNED.cz je zpravodajským serverem Hospodářských novin, jediného 

českého celostátního deníku podrobně zaměřeného na ekonomii a podnikání. Existuje 

od roku 1999 a v současnosti nabízí čtenářům kromě aktuálního zpravodajství také 

kompletní obsah tištěného vydání deníku včetně jeho magazínů a speciálních příloh 

(Economia.cz, 2015). Facebooková stránka serveru IHNED.cz má 45 050 fanoušků.
4
 

 

2. 1. 2. Server Aktuálně.cz 

Server Aktuálně.cz je prvním českým ryze internetovým zpravodajským 

médiem. Existuje od roku 2005 a v současnosti nabízí čtenářům aktuální informace 

z domova, ze světa, z ekonomiky, ve velké míře ale také z kultury či z oblasti životního 

stylu (Economia.cz, 2015). Oproti serveru IHNED.cz tak cílí na širší publikum. 

Facebooková  stránka serveru Aktuálně.cz má 51 600 fanoušků.
5 

 

 

 
4
 Aktuální údaj k 11. únoru 2015. 

5
 Aktuální údaj k 11. únoru 2015. 
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2. 2. Charakteristika vybrané výzkumné metody 

2. 2. 1. Kvantitativní obsahová analýza 

 Kvantitativní neboli Berelsonova obsahová analýza je založena na měření 

proměnných a zkoumání frekvence jejich výskytu. Využívá především číselných, 

statistických údajů, které lze prezentovat v tabulkách nebo grafech. Její výhodou je tak 

zejména přehlednost a přesnost výsledků. Kvantitativní výzkum je rovněž snadno 

ověřitelný, přenositelný či replikovatelný. Určitou slabinou kvantitativní obsahové 

analýzy může být naopak to, že redukuje zkoumanou skutečnost pouze na počitatelné 

jevy, přičemž prvky, které nelze kvantifikovat, jsou mnohdy významnější než ty měřené 

(Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 17, 103, 110). 

 Většina výzkumů, které pracují s kvantitativní obsahovou analýzou, využívá 

tzv. víceúrovňovou konstrukci vzorku. Nejprve je třeba určit zdroje obsahu – tedy to, 

která média budou zkoumána; následně vybrat konkrétní vydání zkoumaných titulů 

(Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 105). 

 Dalším krokem kvantitativní obsahové analýzy je volba jednotky měření či 

kódovací jednotky, tedy nejmenšího prvku analýzy, v němž budou sledovány zvolené 

proměnné a jejich kategorie (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 105). 

 Jádrem výzkumu je pak konstrukce obsahových kategorií jednotlivých 

proměnných, kterých mohou zkoumané jednotky analýzy nabývat (Trampota 

a Vojtěchovská, 2010, s. 106). Kategorizace musí přitom být vytvořena tak, aby se 

kategorie každé proměnné vzájemně vylučovaly, zároveň ale pokrývaly všechny 

možnosti. Každá zkoumaná jednotka musí být zařaditelná vždy právě do jedné kategorie 

dané proměnné (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 106). 

 

 Po dokončení kódování celého vzorku přichází na řadu statistické zpracování 

dat, během něhož se zjišťuje zejména tzv. četnost zkoumaných proměnných. Ta 

vypovídá o tom, kolik jednotek měření nabývá kterých kategorií (Trampota 

a Vojtěchovská, 2010, s. 107). 

 

 Získaná data jsou poté vztažena ke stanovenému výzkumnému problému. 
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3. Kvantitativní obsahová analýza 

Následující kapitola se věnuje vlastní analýze zkoumaného materiálu, tedy 

obrazového materiálu zveřejněného na facebookových stránkách serverů IHNED.cz 

a Aktuálně.cz v období od 1. ledna do 31. prosince 2014. 

Kódovací jednotkou analýzy je veškerý obrazový materiál publikovaný na 

facebookových stránkách vybraných médií samostatně, tedy nikoli jako součást 

sdíleného odkazu na obsah mateřského média. 

Sledovanými proměnnými jsou pak 1) typ obrazu – čili zda se jedná o fotografii, 

ilustraci, grafiku, screenshot, koláž, komiks, případně logo; u fotografií dále jejich 

původ – tedy zda je autorem redakční, nebo externí (agenturní) fotograf; 2) přítomnost 

textového doprovodu obrazového materiálu a 3) pragmatika – čili co médium 

zveřejněním daného obrazového materiálu sleduje – ve smyslu informovat, propagovat 

značku, navázat kontakt s publikem, komunikovat s ním a vyzvat ho k participaci, či dát 

nahlédnout do zákulisí redakce; u příspěvků, jejichž cílem je informovat publikum, dále 

jejich motiv – tedy zda se týkají domácího zpravodajství, zahraničního zpravodajství, 

ekonomického zpravodajství, sportu, kultury, nebo lifestylu. 

 

3. 1. Obrazový materiál na facebookové stránce IHNED.cz 

 Na facebookové stránce serveru IHNED.cz byl obrazový materiál zveřejněn 

v celkem 115 případech. 

 Ve více než 80 procentech případů se jednalo o fotografie, následovaly 

grafiky (6 %), ilustrace (5 %), koláže (3 %), screenshoty (2 %) a komiksy (2 %), jako 

profilový obrázek pak facebooková stránka IHNED.cz využila logo Hospodářských 

novin (1 %) (viz Graf 1). 

 Nejvyšší počet hodnocení „To se 

mi líbí“ – celkem 1316 – získala 

fotografie z recesistické akce, která 

reagovala na transparent upozorňující, že 

zastávka „Krymská“ se má přejmenovat 

na „Ruská“ a že se to může stát  i dalším 

zastávkám (viz obrázek). 
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Co se týče fotografií, využívala facebooková stránka serveru IHNED.cz většinou 

snímky externích fotografů (66 %), tedy převážně agenturní produkci (viz Graf 2).  

 

81 % 

5 % 

6 % 

2 % 
2 % 

3 % 1 % 

Graf 1 - Typ obrazu 

Fotografie

Ilustrace

Grafika

Screenshot

Komiks

Koláž

Logo

34 % 

 66 % 

Graf 2 - Původ fotografií 

Redakční fotograf

Externí fotograf
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Téměř všechen obrazový materiál byl doplněn textem (95 %), bez textu (5 %) 

zůstaly principiálně profilové obrázky nebo úvodní fotografie (viz Graf 3). 

 

 

Bezmála tři čtvrtiny (70 %) příspěvků ve formě obrazového materiálu, 

zveřejněných na facebookové stránce IHNED.cz, měly informační funkci. 

Další sloužily k propagaci serveru IHNED.cz či jiných produktů vydavatelství 

Economia (14 %), nechyběly tak ani reklamy na nový design webu IHNED.cz nebo na 

aplikace pro čtení Hospodářských novin na chytrých telefonech, ani infografiky 

odkazující ke speciálnímu obsahu serveru IHNED.cz v souvislosti s volbami do 

Evropského parlamentu, Senátu nebo krajských a obecních zastupitelstev. 

Navázat kontakt s publikem (10 %) se IHNED.cz pokusil prostřednictvím akcí, 

při nichž čtenáře vyzýval například k zasílání novoročních přání či vytvoření vlastního 

komiksu. Některé z příspěvků byly následně publikovány právě na jeho facebookové 

stránce. 

Nejméně bylo materiálů, jejichž cílem bylo poodhalit zákulisí redakce (6 %). 

Jako úvodní fotografie facebookové stránky využil server IHNED.cz fotografie 

karlínského newsroomu vydavatelství Economia a nápisu „WWW.IHNED.CZ“ 

vytvořeného z vánočních perníčků, které pekl jeden z šéfeditorů serveru. Kromě toho 

zveřejnil fotografii z natáčení filmu z novinářského prostředí, které se v redakci konalo, 

z prvního dne vysílání DVTV, jež rovněž spadá pod vydavatelství Economia, či snímek 

redaktorů při práci na on-line přenosu výsledků podzimních voleb. 

95 % 

5 % 

Graf 3 - Textový doprovod 

S textem

Bez textu
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Příspěvky ze zákulisí redakce 

přitom paradoxně (neboť jejich podíl je 

minimální – viz Graf 4) vyvolávají 

u uživatelů Facebooku velkou pozitivní 

odezvu, jak dokládá příklad fotografie 

„předsvatebního překvapení“ pro jednoho 

z redaktorů IHNED.cz. (viz obrázek). Ta 

získala 346 hodnocení „To se mi líbí“. 

 

 

 

Mezi materiály s informační funkcí převládaly ty, které se týkaly domácího 

zpravodajství (36 %). Server IHNED.cz tak přinesl a na své facebookové stránce 

publikoval například i autentickou fotoreportáž redakčního fotografa Libora Fojtíka, 

který na začátku prosince strávil celou noc ve vlaku, když namrzající déšť proměnil 

Česko v „ledové království“. 

Následovaly příspěvky týkající se zahraničního zpravodajství (25 %), mezi 

kterými se opakovaly především ty vztahující se k ukrajinsko-ruské krizi. 

Ekonomické zpravodajství (13 %) poněkud zastínila kultura (15 %), další 

materiály se týkaly sportu (7 %) – zejména zimních olympijských her v Soči, 

a životního stylu (4 %) (viz Graf 5). 
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3. 2. Obrazový materiál na facebookové stránce Aktuálně.cz 

Na facebookové stránce serveru Aktuálně.cz byl obrazový materiál zveřejněn 

v celkem 45 případech. 

V bezmála 70 procentech případů se jednalo o fotografie, následovaly 

grafiky (13 %), ilustrace (7 %), screenshoty (5 %) a komiksy (4 %), jako profilový 

obrázek pak facebooková stránka Aktuálně.cz využila logo Aktuálně.cz (2 %) (viz 

Graf 6). 

Nejvyšší počet hodnocení „To se 

mi líbí“ – celkem 451 – získala fotografie 

francouzského komika Louise de Funése, 

publikovaná na facebookové stránce 

serveru Aktuálně.cz u příležitosti 

umělcových nedožitých 100. narozenin  

a doplněná komentářem vyzdvihujícím, 

že cholerický mužík se svérázným 

humorem je ve Francii nejpopulárnějším 

komikem i třicet let po své smrti  (viz 

obrázek). 
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Co se týče fotografií, využívala facebooková stránka serveru Aktuálně.cz 

většinou snímky redakčních fotografů (71 %) (viz Graf 7). 
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Téměř všechen obrazový materiál byl doplněn textem (93 %), bez textu (7 %) 

zůstaly podobně jako u facebookové stránky serveru IHNED.cz principiálně profilové 

obrázky nebo úvodní fotografie (viz Graf 8). 

 

 

Více než polovina (62 %) příspěvků ve formě obrazového materiálu, 

zveřejněných na facebookové stránce Aktuálně.cz, měla informační funkci. 

Další sloužily k propagaci serveru Aktuálně.cz či jiných produktů vydavatelství 

Economia (20 %), nechyběly tak ani reklamy na nový design webu Aktuálně.cz nebo na 

nový projekt DVTV, ani infografiky odkazující k on-line přenosům výsledků senátních 

a komunálních voleb. 

 Relativně hojně zastoupeny byly také materiály, jejichž cílem bylo poodhalit 

zákulisí redakce (18 %). Jako úvodní fotografie facebookové stránky využil server 

Aktuálně.cz fotografii karlínského newsroomu a ilustraci slouženou z portrétů 

redaktorů. Kromě toho zveřejnil snímky ze stěhování redakce do Karlína, školní 

exkurze v newsroomu či redakční oslavy konce roku. Žádný z těchto příspěvků se však 

nesetkal s tak velkou pozitivní odezvou uživatelů Facebooku jako výše zmiňovaná 

fotografie ze zákulisí redakce zveřejněná na facebookové stránce IHNED.cz. 

Vizuální obsah, jehož cílem by bylo navázání kontaktu s publikem, komunikace 

s ním a výzva k participaci, v případě facebookové stránky serveru Aktuálně.cz zcela 

chyběl (viz Graf 9). 
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Mezi materiály s informační funkcí tvořily polovinu ty, které se týkaly domácího 

zpravodajství (50 %). Například k razii na growshopy se přitom server Aktuálně.cz 

vyjádřil na své facebookové stránce i formou komiksu Petra Vyorala. 

Následovaly příspěvky týkající se kultury (25 %) – mimo jiné výstavy věnované 

Timu Burtonovi, a zahraničního zpravodajství (21 %) – mezi nimi se opět opakovaly 

především ty vztahující se k ukrajinsko-ruské krizi. Další materiály se týkaly 

sportu (4 %), životní styl zůstal v případě facebookové stránky Aktuálně.cz nezastoupen 

(viz Graf 10). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 % 

20 % 

18 % 

Graf 9 - Pragmatika 

Informace

Propagace

Zákulisí redakce

50 % 

21 % 

4 % 

25 % 

Graf 10 - Motiv 

Domácí zpravodajství

Zahraniční zpravodajství

Sport

Kultura



17 
 

Závěr 

 Z provedené analýzy vyplývá, že server IHNED.cz využívá na své facebookové 

stránce příspěvky ve formě obrazového materiálu ve větší míře než server Aktuálně.cz. 

Co se týče typů obrazu, převládají na facebookových stránkách obou serverů fotografie, 

přičemž v případě serveru IHNED.cz se jedná převážně o snímky externích 

(agenturních) fotografů, v případě serveru Aktuálně.cz naopak o snímky redakčních 

fotografů; následují grafiky, často odkazující ke speciálnímu obsahu obou serverů 

souvisejícímu zejména s volebním zpravodajstvím. V souladu s tím, co doporučuje 

Bednář (viz kapitola 1. 1. 1. 1.), je většina obrazového materiálu doplněna textem, a to 

jak na facebookové stránce serveru IHNED.cz, tak na facebookové stránce serveru 

Aktuálně.cz. Bez textu zůstaly v obou případech příspěvky využité jako profilové 

obrázky či úvodní fotografie. 

 Z hlediska pragmatiky převažuje na facebookových stránkách obou zkoumaných 

serverů obrazový materiál, jehož cílem je podat publiku informace. V menší míře se pak 

IHNED.cz i Aktuálně.cz snaží prostřednictvím obrazového materiálu zveřejněného na 

svých facebookových stránkách propagovat sebe sama či jiné produkty vydavatelství 

Economia, shodně proto publikují například reklamy na nový design webů. Potenciál 

fotografií dávajících nahlédnout do zákulisí redakce, oblíbených mezi uživateli 

Facebooku, zatím, zdá se, plně nevyužívá ani IHNED.cz, ani Aktuálně.cz; server 

Aktuálně.cz nicméně na své facebookové stránce zveřejňuje podobných materiálů více 

než server IHNED.cz. Naopak, zatímco server IHNED.cz se snaží navázat na 

Facebooku kontakt s publikem, komunikovat s ním a vyzvat ho k participaci například 

prostřednictvím akcí, při nichž čtenáře vybízí k zasílání novoročních přání či fotografií 

obsahu peněženek, na facebookové stránce serveru Aktuálně.cz takový materiál chybí. 

 Mezi materiály s informační funkcí převládají v případě obou serverů ty, které se 

týkají domácího zpravodajství. Přestože server IHNED.cz se profiluje především jako 

byznysový zpravodajský server, obrazový materiál týkající se ekonomického 

zpravodajství tvoří jen zhruba desetinu veškerého obrazového materiálu publikovaného 

na jeho facebookové stránce. Server Aktuálně.cz, který se často věnuje magazínovým či 

lifestylovým tématům, pak na své facebookové stránce nenabízí žádný obrazový 

materiál s podobnou tematikou. Lze tedy konstatovat, že profil zkoumaných 

zpravodajských serverů a jejich běžná agenda se od povahy obrazových materiálů, které 

publikují na svých facebookových stránkách, poměrně liší. 
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