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ZAČIATKY DÁTOVEJ ŽURNALISTIKY

Ján HACEK

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave

V  priebehu  posledných  rokov  vnímame  zmeny,  ktoré  sa  týkajú  aj  obsahu

spravodajských  webov. Čitatelia  sú  väčšinou  nestáli,  hoci  podľa  nášho

prieskumu1 sa u nich čoraz viac prejavuje lojalita k vybranému spravodajskému

webu. Existujú minimálne dva spôsoby vyhľadávania informácií na webe. Prvý

predpokladá vyhľadanie jednej konkrétnej informácie, ktorú recipient zachytil

len okrajovo a potrebuje poznať celé jej znenie. V tomto prípade sa vo väčšine

prípadov neobráti na konkrétny spravodajský web, ale pomocou služby Google

informáciu vyhľadá.

Druhý spôsob je založený sa dôvere, či spomínanej lojalite k vybranému

spravodajskému  webu.  A  predpokladá, že človek,  ktorý  nemal  z  rôznych

dôvodov prístup k informáciám počas dlhšieho obdobia, siahne podvedome po

spravodajskom webe, ku ktorému má vybudovaný návyk, alebo sa nejakým

spôsobom stotožňuje s povahou príspevkov na ňom. 

V snahe získať recipienta sa najmä spravodajské weby usilujú o zavedenie

moderných  štandardov,  ktoré  prispievajú  k  sprehľadneniu  a  atraktivite

obsahov, čím ich robia prijateľnejšími pre čoraz viac pohodlného recipienta.2 

Dátová žurnalistika

V nasledujúcej časti predstavíme dátovú žurnalistiku, ako nový trend svetových

1 Pozn. autora: Prieskum bol realizovaný v roku 2013 na vzorke 108 jedincov s priemerným 
vekom 21 rokov. Ide len o potvrdenie určitého predpokladu, preto nie je možné výsledky 
zovšeobecňovať.

2 Lorenz, Mirko. 2010. Data-driven journalism: What is there to learn? [2-3-2014]. Dostupné na 
internete: http://www.slideshare.net/mirkolorenz/datadriven-journalism-what-is-there-
to-learn# 



redakcií,  ktorý si k nám postupne hľadá cestu. Ide o pomenovanie aktivity -

predovšetkým snahy nájsť dáta, podrobiť ich analýze (filtrovaniu), vizualizovať

ich a pomocou príbehu predstaviť publiku3.  Dáta môžu byť zdrojom dátovej

žurnalistiky, nástrojom pomocou ktorého sa rozpráva príbeh, alebo aj súčasne.4

Ide  o  reakciu  na  celosvetový  fenomén  narastajúceho  množstva  dostupných

informácií.  Dátová žurnalistika  tak  poskytuje  dôležitý  priestor  a  zároveň i

nástroje  na  analýzu  informácií  a  zároveň i  na  vznik  príbehov  zo  zistených

skutočností5.

Musíme však poznamenať, že zatiaľ existuje len málo dostupnej literatúry,

ktorá  by  odrážala  používanie  a  nástroje  dátovej žurnalistiky  na  Slovensku6.

Pokiaľ ide  o  zahraničné  publikácie7,  nájdeme  skôr  príručky  vo  forme

elektronických formátov, alebo odporúčania, priamo na spravodajských a iných

weboch. Povaha či množstvo dostupných dokumentov a zdrojov poukazuje na

skutočnosť, že  nazeranie  na  dátovú žurnalistiku  ako  na  objekt  vedeckého

akademického výskumu je ešte celkom na začiatku. 

Na  základe  prieskumu8 zahraničných  zdrojov  odkazujúcich  k  dátovej

žurnalistike sme zostavili graf, ktorý znázorňuje záujem redakcií, organizácií, či

jedincov o spomínanú novú oblasť žurnalistickej profesie (Ilustrácia 1). 

Ak si uvedomíme skutočnosť, že všade okolo nás sú dáta, skôr pochopíme

3 Existujú argumenty, že je potrebné rozlišovať medzi spomínanou dátovou žurnalistikou a 
reportovaním pomocou počítača (CAR). CAR je technika pre získanie a analýzu dát – ako 
spôsob vzniku (väčšinou investigatívnej) reportáže. Na druhej strane, dátová žurnalistika sa 
venuje spôsobu interpretácii získaných dát v celkovom novinárskom kontexte. (Gray, 
Jonathan – Chambers Lucy – Bounegru Liliana (ed). 2012. The Data Journalism Handbook: 
How Journalists Can Use Data to Improve the News. 1. vyd. Sebastopol: O’Reily, The Open 
Knowledge Foundation, European Journalism Centre, 2012. 221 s. 

4 Bradshaw, Paul. 2014. How to be a data journalist. [2-3-2014]. Dostupné na internete: 
www.theguardian.com/news/datablog/2010/oct/01/data-journalism-how-to-guide 

5 Gray, Jonathan – Chambers Lucy – Bounegru Liliana (ed). 2012. The Data Journalism 
Handbook: How Journalists Can Use Data to Improve the News. 1. vyd. Sebastopol: O’Reily, 
The Open Knowledge Foundation, European Journalism Centre, 2012. 221 s. 

6 Pozn. autora: Slovenské redakcie sa vo väčšine prípadov inšpirujú prácou zahraničných 
redakcií a rovnako začínajú využívať aplikácie na tvorbu infografiky a filtrovanie získaných 
dát. 

7 Gray, Jonathan – Chambers Lucy – Bounegru Liliana (ed). 2012. The Data Journalism 
Handbook: How Journalists Can Use Data to Improve the News. 1. vyd. Sebastopol: O’Reily, 
The Open Knowledge Foundation, European Journalism Centre, 2012. 221 s.; Znamenáček 
Tomáš (ed.). 2013. Příručka datové žurnalistiky. Fond Otakara Motejla. [01-03-2014]. Dostupné 
na internete: http://www.osf.cz/publikace/prirucka-datove-zurnalistiky  

8 Pozn. autora: Pomocou kľúčových slov sme sa cez vyhľadávač Google pokúsili zhromaždiť 
všetky dostupné publikácie, návody, dokumenty, ktoré sa sú spojené s dátovou 
žurnalistikou vo svete. 



potrebu a nevyhnutnosť dátovej žurnalistiky. Čitateľ spravodajských webov si

však prítomnosť dát väčšinou neuvedomuje, hoci ho sprevádzajú denne. Časté

sú napríklad ankety, porovnania, štatistiky kriminality vo vybranom regióne a v

neposlednom rade i predbežné, či volebné výsledky. Nehovoriac navyše o tom,

že  v  binárnej  sústave  sú  zakódované  všetky  obsahy  na  webe  –  od  textu,

fotografie  až po  video. Čísla  si  však  dnes  vyslúžili  povesť niečoho

nedostupného a nudného. No dátová žurnalistika zatiaľ ukazuje, že séria grafov

a  vizualizácií  môže  mať často  aj  silu  fotografií,  ktoré  sú  zaznamenané  pri

vojenskom konflikte a pri nepomerne väčšom nasadení.9 

Ilustrácia 1: Ilustrácia záujmu o dátovú žurnalistiku na základe publikácií 

               

9 Znamenáček Tomáš (ed.). 2013. Příručka datové žurnalistiky. Fond Otakara Motejla. [01-03-
2014]. Dostupné na internete: http://www.osf.cz/publikace/prirucka-datove-zurnalistiky  



Tim  Berners-Lee,  zakladateľ World  Wide  Webu,  označu j e žurnalistiku,

postavenú  na  dátach  za  budúcnosť. Žurnalisti  musia  byť tí,  ktorí  dáta

uchovávajú. Časy sa zmenili  a už neplatí, že žurnalista získa dobrý príbeh z

rozhovoru niekde pri bare. Má však k dispozícii nástroje, ktoré mu pomáhajú

zbierať dáta a poukázať na to, čo je dôležité.10

Ilustrácia 2: Cholerová mapa, autor John Snow11

10 Gray, Jonathan – Chambers Lucy – Bounegru Liliana (ed). 2012. The Data Journalism 
Handbook: How Journalists Can Use Data to Improve the News. 1. vyd. Sebastopol: 
O’Reily, The Open Knowledge Foundation, European Journalism Centre, 2012. s. 6.

11 Visualization: from Cholera to Google APIs. 2014. [01-03-2014]. Dostupné na internete: 
blog.voxygen.co.uk/?p=706



Začiatky vizualizácie

S  dátovou žurnalistikou sa spája meno John Snow, ktorý v roku 1854 vytvoril

mapu  londýnskej  epidémie  cholery  (Ilustrácia  2).  Nad  každou  adresou  s

hláseným  výskytom  nemoci  vytvoril  malý  obdĺžnik  a  získal  tak  postupne

prehľad o zdroji a koncentrácii nákazy, ktorý predstavovala pumpa na pitnú

vodu v centre Londýna.12

Vyššie  uvedenú  „dobovú  infografiku“  sa  pokúsil  na  svojom  portáli

zrekonštruovať britský  denník  The  Guardian  (Ilustrácia  3).  Ide  o  príklad

interaktívnej  mapy,  ktorá  sa  s  obľubou  používa  pri  práci  na  väčšine

spravodajských webov vo svete. 

Ilustrácia 3: Rekonštrukcia Cholerovaj mapy13

 

12 Znamenáček Tomáš (ed.). 2013. Příručka datové žurnalistiky. Fond Otakara Motejla. [01-03-
2014]. Dostupné na internete: http://www.osf.cz/publikace/prirucka-datove-zurnalistiky 

13 John Snow's data journalism: the cholera map that changed the world. 2013. [01-03-2014]. 
Dostupné na internete: http://goo.gl/KJM0tt)



Získavanie dát

V  priebehu niekoľkých  rokov  používania  dátovej žurnalistiky  sa  sformovali

určité postupy, ktoré by mali pomôcť najmä začínajúcim dátových žurnalistom. 

Základom  pre  vizualizáciu  a  následný  príbeh  sú  dáta  z  overiteľného

zdroja.  Dátový žurnalista  pracuje  predovšetkým  s  dátami,  ktoré  sú  voľne

prístupné.  Vyžaduje  si  to  schopnosť orientácie  v  prostredí  internetového

vyhľadávania a samozrejme, nespoľahnúť sa len na niekoľko prvých odkazov,

ktoré  používaný  internetový  prehliadač zobrazí.  Cieľavedomým  a  presne

cieleným výrazom dokážeme často na prvý pohľad nemožné14. Ide o najčastejší

spôsob získavania dát.  Predpokladá sa však, že dáta ktoré nájdeme budú vo

formáte,  v  ktorom sa  dajú  bez  problémov použiť –  najlepšie  skopírovať do

tabuľkového  editora,  kde  sú  podrobené  filtrovaniu  a čisteniu.  No  nie  je

vylúčené, že sa stretneme aj s dátami, pri ktorých kopírovanie nie je možné. Ide

najmä  o  dáta  priamo na  webových stránkach.  Vtedy prichádzajú  do  úvahy

aplikácie,  ktoré  umožnia  dáta  spracovať do  prijateľnej  formy15.  Osobitnou

kapitolou  sa  stáva  získavanie  dát  z  formátu  pdf,  ktorého  jazyk  je  určený

predovšetkým pre tlač.  Existujú však nástroje,  ktoré umožnia prečítať i  tieto

údaje. K získavaniu informácií prispievajú svojim nezanedbateľným spôsobom

i sociálne siete. 

Netreba  však  zabúdať, že aj tu je  potrebne  dôkladne  rozlišovať medzi

pravdou a zavádzaním. Overovanie – to je činnosť, ktorá by sa mala stať aj pri

sociálnych sieťach16 vlastnou  každému žurnalistovi.17 Existuje  však  množstvo

príbehov, ktoré sa dajú podať tradičným spôsobom a infografika nie je pri nich

nevyhnutná.  Pri  získavaní  dát  je  dôležité  posúdiť, či  si  následný  prípad

vyžaduje  vizualizáciu.  Aby  sa  nestávalo, že  sa  dátová žurnalistika  realizuje

kvôli dátovej žurnalistike. Na prvom mieste musí byť čitateľ.18

14 Pozn. autora: Dobrou radou môže byť vyhľadávanie konkrétnych súborov, resp. 
vyhľadávanie dokumentov, ktoré sú napríklad určené pre tabuľkové editory. Pri 
vyhľadávaní sa potom zadajú konkrétne prípony súborov (.xlsx, .xls...) 

15 Pozn. autora: Jedným so spomínaných programov je import.io 
16 Pozn. autora: netradičných zdrojoch informácií
17 Bartlett Rachel. 2014. 10 key skills for digital journalists to hone in 2014. [12-02-2014]. Dostupné 

na internete: http://www.journalism.co.uk/news/10-key-skills-for-digital-journalists-to-
hone-in-2014/s2/a555503/ 

18 Lambrechts Lasse. 2014. Ten things I’ve learned about data journalism. [6-3-2014]. Dostupné na 
internete: http://blogg.bt.no/bord4/2013/11/26/ten-things-ive-learned-about-data-
journalism/ 



Ilustrácia 4: Predpokladaný postup – dátová žurnalistika

Filtrovanie a analýza dát

Po získaní dát je dôležité podrobiť ich analýze. To predpokladá filtrovanie

a nájsť tie dáta, ktoré sa na základe spomínanej analýzy odchyľujú od povahy

ostatných. Často sa stáva, že množstvo dát, ktoré sa podarí získať je viac, ako

sme schopní prejsť a vyhodnotiť. V tom prípade je dôležité zamerať sa na tie

dáta,  ktoré  sa  svojou  povahou  určitým  spôsobom  odlišujú  od  ostatných.

Môžeme sa napríklad stretnúť s tým, že istá faktúra obsahuje medzi množstvom

údajov jeden či dva, ktoré vzbudia pozornosť. 

Dáta sú po získaní neprehľadné a potrebujeme najmä pomoc softvéru, aby

sme oddelili podstatné od zvyšku. V niektorých prípadoch postačí tabuľkový

editor – závisí od povahy dát. Nástrojom na čistenie dát je napríklad Google

Refine a Data Wrangler.19

Vizualizácia dát

Po čistení dát prichádza dátový žurnalista k ich vizualizácii. Vizualizácia nie je

dekorácia. Nie je to len ilustrovanie nájdených dát. Dobrá vizualizácia pomáha

čitateľom  vidieť veci  v  širších  súvislostiach  a  v  neposlednom  rade  ich  učí

19 Thibodeaux, Troy. 2014. 10 tools that can help data journalists do better work, be more 
efficient. [01-03-2014]. Dostupné na internete : http://goo.gl/cV1CBY



rozumieť zobrazeným dátam.20 Najčastejším nástrojom vizualizácie sú grafy21 a

najznámejší spôsob ich realizácie tabuľkové editory. Existujú  však  aj  iné

aplikácie, ktoré umožňujú efektné vizualizácie. Ich používanie a jednotlivé typy

zistíme pri podrobnejšom sledovaní práce dátových žurnalistov na niektorých

spravodajských  portáloch.  Spomínaná  vizualizácia  resp.  výber  programu či

aplikácie závisí najmä od povahy dát a úsilia dátového žurnalistu.

Softvér  vytvárajúci  mapy,  umožňuje  efektné  vizualizácie ľubovoľných

bodov na mape, ako aj zobrazovanie oblasti pomocou tzv. polygónov22. Existuje

niekoľko spôsobov ako ich vizualizovať23.

Ilustrácia 5: Volebná vizualizácia, portál denníka SME

So spomínaným mapovacím softvérom sa môžeme stretnúť najmä v čase

volieb. Vtedy sa je možné pozorovať úroveň grafickej  úpravy príspevkov na

spravodajských weboch (Ilustrácia 5, Ilustrácia 6, Ilustrácia 7).

20 Thibodeaux, Troy. 2014. 10 tools that can help data journalists do better work, be more 
efficient. [01-03-2014]. Dostupné na internete : http://goo.gl/cV1CBY

21 Medzi základné typy grafov patria čiarové a stĺpcové grafy. Používajú sa v podobných 
prípadoch, ale sú medzi nimi podstatné významové rozdiely (Znamenáček, 2013).

22 Pozn. autora: ide o lomenú čiaru, tvorenú lomovými bodmi (polygónmi) (Polygón, 2014)
23 Pozn. autora: Google Fusion Tables, BatchGeo, Tableau Public...



Ilustrácia 6: Volebná vizualizácia, portál denníka Hospodárske noviny

Ilustrácia 7: Volebná vizualizácia, portál denníka Pravda



Opodstatnenosť a význam dátovej žurnalistiky

Správa24, ktorú vypracovali autori Zanchelli a Crucianelli informuje o procese,

štruktúre,  iniciatívach  a  zdrojoch,  ktoré  sú  za  významnými  a  dobre

organizovanými  tímami  dátovej žurnalistiky v šiestich hlavných amerických,

britských a jednom latinsko-americkom médiu. Spomínajú sa v nej i k ľúčové

faktory, ktoré sú predpokladom k vytvoreniu úspešného tímu venujúceho sa

dátovej žurnalistike.

A) Umiestniť dátový  tím  bezprostredne  k  spravodajskému  oddeleniu  v

redakcii.

Na základe prieskumu pracovníci dátových tímov v redakciách zdôraznili

potrebu bezprostredného kontaktu so spravodajským oddelením. Je to dôležité

najmä kvôli možnosti diskutovať s editormi a redaktormi, ktorí plánujú príbehy

na  základe  dát.  Blízkosť k  spravodajstvu  rovnako  znamená  aj  príležitosť

budovať vzájomné  vzťahy  s  editormi  a  redaktormi  a  príležitosť lepšej

spolupráce  medzi  dátovým  a  spravodajským  oddelením.25 Ideálny  tím

pracujúci  na  oddelení  dátovej žurnalistiky  predpokladá  zastúpenie  niekoľko

profesií.  Keďže  je  potrebné  získané  dáta  najprv  upraviť a  filtrovať,  tím  sa

nezaobíde bez štatistu. Po príprave dát je dôležitá dôležitá efektná vizualizácia,

čo  predpokladá  infografika  a  zároveň i  programátora,  kvôli  zobrazeniu  na

webe.  Programátor  môže  byť však často  nápomocný  aj  pri  filtrovaní  dát  –

osobitne vtedy ak sa preberajú priamo z webovej stránky. Činnosť na dátovom

oddelení sa nezaobíde bez novinára, ktorý dá dátam a vytvorenej infografike

príbeh.26 Spolupráca so spomínanými profesiami je samozrejme ideálny príklad.

V našich slovenských podmienkach sa často stáva, že situácia novinára pobáda

zobrať na seba všetky spomínané profesie.

24 Integrating Data Journalism into Newsrooms. Závery sú výsledkom telefonických 
rozhovorov a mailovej komunikácie v vedúcimi a členmi tímov oddelení dátovej 
žurnalistiky v USA a v jednom prípade i v Latinskej Amerike. Boli použité online zdroje, 
vrátane Data Journalism Handbook, príspevky, prezentácie, blogy s príkladmi pre tímy 
dátovej žurnalistiky, rady od expertov na zostavenie tímov... (Zanchelli Michael – 
Crucianelli Sandra. Integrating Data Journalism into Newsrooms [2-3-2014]. Dostupne na 
internete: http://www.slashdocs.com/myhvsh/integrating-data-journalism-into-
newsrooms-by-michael-zanchelli-and-sandra-crucianelli.html)

25 Zanchelli Michael – Crucianelli Sandra. Integrating Data Journalism into Newsrooms [2-3-
2014]. Dostupné na internete: http://www.slashdocs.com/myhvsh/integrating-data-
journalism-into-newsrooms-by-michael-zanchelli-and-sandra-crucianelli.html

26 Javurek Adam. 2014. Datová žurnalistika. [2-3-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.slideshare.net/javurek/datov-urnalistika 



B) Povzbudzovať redaktorov a projektových manažérov aby spolupracovali a

prinášali nápady pre príbehy tvorené dátami.

Manažéri,  pracovníci  zamestnaní  dlhodobým  plánovaním  smerovania

redakcie  a ľudia  z  oddelenia  dátovej žurnalistiky  majú často  odlišné  a

špecializované kompetencie.  Je  preto  dôležité  aby navzájom komunikovali  a

zväčšili  tak  pravdepodobnosť, že  nájdu  spôsob  ako  informovať pomocou

príbehov dát.27 Ide  o  nový,  populárny  spôsob  informovania  a  práve  dátová

žurnalistika  ponúka  prostriedky,  ktoré  v  tradičn e j žurnalistike  chýbajú  –

nástroje na hľadanie digitálnych zdrojov, na analýzu a vizualizáciu dát. Nechce

však tradičnú žurnalistiku nahradiť, ale doplniť a rozšíriť. Väčšina zdrojov sa

dnes digitalizuje a novinári majú možnosť byť k týmto zdrojom bližšie. Dátová

žurnalistiky sa zdá byť v tomto chápaní začiatkom vývoja systému práce pre

svet online.28

C) Vytvárať príbehy, ktoré ukážu čo dáta znamenajú a prečo by sa recipienti

mali o ne zaujímať.

Príbehy  o  skutočnostiach,  ktoré  sa  dotýkajú  každodenného života

recipientov  a  sú  tvorené  pomocou  dátovej žurnalistiky vyvolávajú  záujem a

poukazujú na potrebu väčšieho nasadenia v nej.29 Informovanie a reportáže na

základe dát sa dnes postupne stávajú druhou a novou podstatou žurnalistu.30 

Infografika na slovenských spravodajských portáloch

Vizualizácie  dát  a  infografika  ako  súčasť spravodajských či  publicistických

príspevkov  nie  je  na  Slovensku  ojedinelá.  Predovšetkým  pri  témach,  ktoré

svojou povahou infografiku vyžadujú. 

Na  zistenie  miery  používania  vizualizácie  na  spravodajských  portálov

27 Zanchelli Michael – Crucianelli Sandra. Integrating Data Journalism into Newsrooms [2-3-
2014]. Dostupne na internete: http://www.slashdocs.com/myhvsh/integrating-data-
journalism-into-newsrooms-by-michael-zanchelli-and-sandra-crucianelli.html

28 Znamenáček Tomáš (ed.). 2013. Příručka datové žurnalistiky. Fond Otakara Motejla. [01-03-
2014]. Dostupné na internete: http://www.osf.cz/publikace/prirucka-datove-zurnalistiky 

29 Zanchelli Michael – Crucianelli Sandra. Integrating Data Journalism into Newsrooms [2-3-
2014]. Dostupne na internete: http://www.slashdocs.com/myhvsh/integrating-data-
journalism-into-newsrooms-by-michael-zanchelli-and-sandra-crucianelli.html

30 Lorenz, Mirko. 2010. Data-driven journalism: What is there to learn? [2-3-2014]. Dostupné 
na internete: http://www.slideshare.net/mirkolorenz/datadriven-journalism-what-is-
there-to-learn# 



troch denníkov31 na Slovensku sme podrobili náhodnému skúmaniu príspevky

(n = 82) na spomínaných weboch (Ilustrácia 8). 

Ilustrácia  8:  Podiel  infografiky  v  skúmaných  príspevkoch  na  spravodajských  weboch
Hospodárskych novín, SME, Pravdy 

Z  povahy  príspevkov  portálu  hnonline.sk  je  zrejmé, že  si  k  úplnému

významu vyžadujú vizualizáciu, nakoľko ide prevažne o ekonomické témy. V

našom sledovaní sa umiestnil vo využívaní infografiky na prvom mieste (43 %).

Zaujímavým zistením je pozitívne napredovanie portálu denníka SME v oblasti

dátovej žurnalistiky. Novinári nachádzajú a objavujú účinnosť využívania dát

pri tvorbe príbehov a využívaní vizualizácií (39 %), ktoré sa dotýkajú života ich

čitateľov. Portál denníka Pravda priniesol najmenšie zastúpenie spomínaných

prvkov (18 %).

Budúcnosť dátovej žurnalistiky

Jan  Boček  a  Petr  Koči  z  redakcie  IHNED.cz  predpokladajú, že  dátová

žurnalistika ako žáner časom zmizne. Rovnako, ako neexistuje magnetofónová

žurnalistika  alebo  telefónna žurnalistika,  rozpustí  sa  dátová žurnalistika  v

redakčn e j činnosti.  Naozajstná  dátová žurnalistika  by  mala  slúžiť skôr  na

investigatívu  ako  na  ilustráciu,  skôr  na  objavovanie  nových  skutočností  a

prepojení,  ako  len  na  popisovanie  toto čo sa  všeobecne vie.32 Dobrá  dátová

žurnalistika  je  náročná,  pretože  dobrá žurnalistika  je  náročná  –  je  potrebné

31 hnonline.sk, sme.sk, pravda.sk
32 Znamenáček Tomáš (ed.). 2013. Příručka datové žurnalistiky. Fond Otakara Motejla. s. 59. [01-

03-2014]. Dostupné na internete: http://www.osf.cz/publikace/prirucka-datove-
zurnalistiky   



zamerať sa to,  ako získať dáta,  ako im pochopiť a  ako v tom všetkom nájsť

príbeh.33 Zameranie žurnalistiky na dáta zahŕňa vo veľkej miere aj spoluprácu

so sociálnymi sieťami a ich monitorovaním. Popularite sa tešia najmä nástroje a

aplikácie34 umožňujúce  detailnejšie  sledovať aktivitu  na  sociálnych  sieťach.

Predkladaný  text  poukazuje  na  existenciu  dátovej žurnalistiky  a  na  jej

rastúcu  popularitu.  Okolo  nás  je  toľko  informácií, že  nie  je  v  našich  silách

venovať im  pozornosť.  Veď,  napríklad,  kto by vo voľnom čase so záujmom

prezeral  údaje  zverejnené  na  webe  Štatistického  úradu  SR?  Úlohou  dátovej

žurnalistiky preto zostáva urobiť tzv. „tvrdé dáta“ „mäkšími“ a čitateľmi webu

ľahšie prijateľnými. Súvisí s tým na jednej strane ich získanie a analýza a na

druhej strane príťažlivá vizualizácia, ktorá im dáva príbeh.
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SUMMARY

Data-driven journalism

Zvyšujúce a predovšetkým rýchlo sa meniace nároky čitateľov spravodajských

webov na obsahy a formu ich sprostredkovania prinášajú so sebou celkom nové

postupy  pri  spracovaní  a  vizualizácií  obsahov  na  webe.  Predovšetkým

spravodajské  weby  začínajú  venovať pozornosť dátovej žurnalistike.  Nové

spôsoby infografiky a práca s voľne dostupnými dátami posúvajú žurnalistiku

do prostredia, kde ešte pred niekoľkými rokmi byť nemohla. Práve pohodlnosť

recipienta  a  prebytok  informácií  na  webe  umožňuje  dátovým žurnalistom

prezentovať dáta, ktoré sú spojené s príbehom.


