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Anotace 

Diplomová práce zkoumá vztahy mezi digitálními zprostředkovateli a mediálními 

organizacemi na českém trhu. Jejím cílem je popsat nové, stále ještě formující se 

prostředí, které bylo poznamenané prudkým nárůstem vlivu digitálních platforem a 

změnou obchodních modelů vydavatelů. Práce zasazuje tento fenomén do kontextu 

mediálních studií a kritické politické ekonomie a definuje pojmy „digitální platformy“ a 

„digitální zprostředkovatelé“. Podrobněji se také zabývá současnými výzvami, které 

souvisí s konzumací obsahu v digitálním prostředí – zahrnuje například diskuzi  

o autorském právu, proměně uživatelského chování nebo monetizaci obsahu. Výzkumná 

část vychází z deseti individuálních hloubkových rozhovorů se zástupci digitálních 

zprostředkovatelů, mediálních organizací a třetích stran. Interpretace probíhá v obecné, 

eticko-normativní rovině a snaží se pochopit, jak spolu jednotlivé strany komunikují a 

spolupracují, jak vnímají dané prostředí, jak vidí jeho proměny i budoucí vývoj. 

 

Annotation 

The diploma thesis focuses on the relations between digital intermediaries and media 

organizations on the Czech market. Its goal is to describe a new, ever-evolving 

environment, which has been affected by the swift rise of digital platforms and by the 

change in business models of publishers. The thesis puts this phenomenon in the context 

of media studies and critical political economy and defines the terms “digital platforms” 

and “digital intermediaries”. It also looks more closely at the current challenges related 

with the content consumption in the digital environment – which includes a discussion of 

copyright, changes in user behavior and content monetization. The research part is based 

on individual in-depth interviews with members of digital intermediaries, media 

organizations and third parties. The analysis takes place in a general, ethical/normative 

point of view and aims for understanding how the parties interact and work together, how 

they perceive this environment, how they see its changes and future development. 
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Úvod  
 

Zatímco v průběhu 20. století měla publika přímé vztahy s producenty obsahu (ve smyslu 

vysílacích společností a vydavatelů novin), 21. století charakterizuje přesun k rozptýlené 

konzumaci – uživatelé začali informace vyhledávat a dostávat se k nim prostřednictvím 

digitálních zprostředkovatelů a dalších platforem (Nielsen a Toff 2018, s. 636). Definovat 

přesný moment, ve kterém začali hrát zprostředkovatelé tak důležitou roli, není dost dobře 

možné. Odborná literatura, která se problémem zabývá, vychází v současnosti nebo velice 

nedávné minulosti. Za předpokladu, že tato literatura reflektuje již nastalou situaci, „úsvit 

digitálních zprostředkovatelů“ by tak bylo možné spojovat s přelomem prvního a druhého 

desetiletí 21. století. 

Mediální organizace reagovaly na vzestup digitálních zprostředkovatelů třemi základními 

způsoby (Nielsen a Ganter 2017, s. 1603). První možností mohlo být prosté koexistování 

s digitálními platformami spočívající v reaktivním přizpůsobení se novým produktům a 

službám, se kterými zprostředkovatelé přicházeli. Zadruhé se někteří vydavatelé rozhodli 

vydat cestou konfrontace a obvinili digitální zprostředkovatele, že nelegitimně používají 

jejich obsah v agregované podobě, například ve výsledcích vyhledávání a na sociálních 

sítích. Jako příklad Nielsen a Ganter (Tamtéž) citují úryvek z dopisu Ruperta Murdocha, 

který adresoval Joaquínu Almuniovi, komisaři Evropské unie pro hospodářskou soutěž. 

Murdoch varuje, že „nezávislý a smysluplný přístup k informacím je ohrožován drtivým 

vlivem Googlu.“1 Třetím typem reakce médií na příchod digitálních zprostředkovatelů je 

spolupráce. Některá média se rozhodla zapojit do diskuze, s digitálními zprostředkovateli 

diskutuje o jednotlivých krocích, poskytuje jim zpětnou vazbu a přichází s nápady na 

vylepšení některých produktů a služeb. 

Koexistenci digitálních zprostředkovatelů a mediálních organizací lze vnímat i z pohledu 

uživatele. Důležitým zdrojem zpráv byla ve 20. století masová média, zejména televize, 

přestože ji lidé sledovali z jiných důvodů, a vystavení se informacím nebo zprávám byl 

až sekundární efekt. S přesunem do digitálního prostředí, které nabízí výrazně větší výběr 

informačních zdrojů, vyvstala otázka: bude toto vedlejší, náhodné se vystavení zprávám 

a novým informacím slábnout, zatímco aktivní zájem o hledání zdrojů poroste (Fletcher 

a Nielsen 2017, s. 2450–2451)? Výzkum provedený ve Austrálii, Itálii, Spojených státech 

                                                
1 Překlad autor. Původní znění: „(…) ability to access information, independently and meaningfully, is put 
at risk by the overwhelming power of Google.“ 
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a Velké Británii se touto otázkou zabýval. Konstatuje, že na sociálních sítích k vedlejšímu 

vystavení se zprávám ze strany uživatelů dochází – a tito uživatelé používají více zdrojů 

než lidé, kteří na sociálních sítích chybí (Fletcher a Nielsen 2017, s. 2461). „Vzhledem 

k tomu, že průměrný počet zpravodajských zdrojů je v jednotlivých zemích nízký (…), je 

pravděpodobné, že jakýkoliv nárůst počtu zdrojů znamená i zvýšení jejich rozmanitosti.“2 

(Tamtéž) Autoři si tohoto efektu „vedlejšího vystavení“ všimli viditelněji u mladších lidí 

a těch, kteří mají o zpravodajství menší zájem; z hlediska sociálních sítí byl efekt silnější 

na Twitteru a YouTube spíše než na Facebooku – částečně proto, že lidé prvně jmenované 

služby preferují, když se zajímají o aktuální dění. V případě Česka ovšem hraje Facebook 

roli poměrně zásadní, pro zpravodajství ho používá 57 % uživatelů; druhé místo zaujímá 

YouTube, kam za novinkami míří 26 % Čechů (Newman et al. 2018, s. 72). Twitter kvůli 

zprávám používá pět procent respondentů (Tamtéž). 

Výzkum Reuters Institute Digital News Report tvrdí, že v roce 2018 považovalo sociální 

média za zdroj zpráv a novinek 56 % českých respondentů; v roce 2015 to bylo o patnáct 

procentních bodů méně (Newman et al. 2018, s. 72). Online zdroje (včetně sociálních sítí) 

používá jako zdroj zpravodajského obsahu 87 % Čechů (Tamtéž). Mezi ostatními zeměmi 

zahrnutými do průzkumu Česko vyniká nízkou důvěrou v tradiční média, zejména kvůli 

rostoucí polarizaci, vlivu dezinformačních webů a médiím ve vlastnictví oligarchů. Jako 

nejdůvěryhodnější média označují respondenti Českou televizi (ČT24), Český rozhlas 

Radiožurnál a Hospodářské noviny, čtvrté místo žebříčku pak patří značce Seznam.cz a 

jejímu televiznímu zpravodajství (Tamtéž). 

Etickým pohledem se zabýval např. Brett Johnson (2017, s. 17), který mezi mediálními 

organizacemi a digitálními zprostředkovateli našel společný jmenovatel: obě skupiny plní 

základní funkce důležité pro deliberativní demokracii: média vzdělávají čtenáře, kteří tak 

mohou činit informovaná rozhodnutí, zprostředkovatelé zase nabízejí prostor, v němž lidé 

sdílejí své názory na sociální a politická témata, ať už se svými blízkými, či celým světem. 

Obě strany se naopak liší ve své jednolitosti. Za médii stojí rozličné profese a různí lidé, 

přesto všichni sledují stejný cíl, a to shromažďování informací a jejich předávání v určité 

podobě určitému publiku. Digitální platformy naopak pomáhají jednotlivcům, například 

občanským novinářům. Jenže stejně tak, jako se skrze ně mohou šířit myšlenky revoluce, 

                                                
2 Překlad autor. Původní znění: „Given that the average number of news sources 
used in each country is low (…) it is likely that any increase in number of sources necessarily means an 
increase in diversity.“ 
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mohou sloužit jako prostor k šíření nenávisti (Tamtéž). Další rozdíl spočívá v lidech, kteří 

obsah tvoří: u mediálních organizací jsou to relativně lehce identifikovatelní jednotlivci 

s potenciální etickou odpovědností, u zaměstnanců digitálních zprostředkovatelů takto 

jednoduše rozpoznatelný etický rozměr chybí (Tamtéž). 

Tato diplomová práce si klade za cíl popsat nové, stále se utvářející prostředí digitálních 

zprostředkovatelů a mediálních organizací na českém trhu. Dané téma je specifické svou 

aktuálností; ta se na jedné straně projevuje absencí většího množství literatury a výzkumů, 

na druhé straně umožňuje zachytit podrobný obraz určité situace v určité době. Výzkum 

tak činí prostřednictvím individuálních hloubkových rozhovorů se zástupci digitálních 

zprostředkovatelů, mediálních organizací a dotčených třetích stran: oborových organizací 

a vládních institucí. Práce chce pochopit, jak spolu jednotlivé strany komunikují a pracují, 

v čem se shodují a v čem se rozcházejí jejich představy a vize, jak vnímají dané prostředí 

a jeho proměny. Spíše než pohled na konkrétní kroky a aktivity chce tato diplomová práce 

nabídnout komplexní obraz v obecné, eticko-normativní rovině. Takové nadčasové pojetí 

přidává rozměr, který přiměřeně kompenzuje aktuálnost a dynamičnost tématu. 

Teoretická část diplomové práce zasazuje problematiku digitálních platforem do kontextu 

mediálních studií, konkrétně kritické politické ekonomie. První kapitola zároveň definuje 

pojmy „digitální platformy“ a „digitální zprostředkovatelé“, hledá souvislosti, společné a 

rozdílné znaky. Druhá kapitola zkoumá, jakým současným výzvám spojeným s obsahem 

v digitálním prostředí musí čelit digitální zprostředkovatelé, mediální organizace a sami 

uživatelé – ať už se jedná o legislativní rámec, proměnu uživatelského chování či změnu 

obchodních modelů, na nichž mediální organizace stojí. Následná třetí kapitola vysvětluje 

metodologii výzkumu, jeho průběh i specifika. Nastoluje také výzkumné otázky, na které 

bude kvalitativní výzkum hledat odpovědi. Tou hlavní je: 

HVO: Jaký je vztah mezi mediálními organizacemi a digitálními zprostředkovateli 

v České republice? 

Analytická část odpovídá na jednotlivé výzkumné otázky v kontextu teoretických 

poznatků a současných výzev. Vychází přitom z deseti polostrukturovaných hloubkových 

rozhovorů, které proběhly v období mezi lednem a březnem 2019 s klíčovými osobnostmi 

vybraných organizací v seniorních manažerských pozicích. Závěr této práce se poté vrací 

k jednotlivým výzkumným otázkám a v rámci diskuze shrnuje základní poznatky celého 

výzkumu. 
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Oproti schválené tezi se práce liší zkráceným názvem, původní předpokládaný název totiž 

mohl nesprávně implikovat, že na problematiku bude nahlíženo výhradně prostřednictvím 

značek Google a Seznam.cz – práce si přitom klade za cíl nabídnout holistický pohled na 

celé prostředí. Od doby vzniku teze prošlo toto prostředí značným vývojem, což je důvod, 

proč došlo ke změně struktury některých teoretických částí práce a proč některé čistě 

deskriptivní kapitoly a podkapitoly (např. III. Zkoumané značky) ustoupily podrobnější 

analýze současného stavu. 

 

Předchozí výzkum 
 
Problematice značek Google a Seznam.cz, jejich specifickému postavení na českém trhu 

a jejich vnímání českou online populací, se autor věnoval již v bakalářské práci Budování 

značek Google a Seznam.cz na českém trhu: komparativní studie z roku 2016. Následující 

podkapitola shrnuje cíle výzkumu, použitou výzkumnou strategii a klíčová zjištění, která 

tato práce přinesla, reviduje také doporučení, která na jejím základě vzešla. 

Výzkum se zaměřoval na nejzazší část komunikačního procesu – tedy na to, jak je určitá 

informace (dlouhodobá strategická komunikace značky) zpracována příjemci: uživateli a 

zákazníky. Cílem práce bylo analyzovat image značek Google a Seznam.cz, najít asociace 

a postoje, které uživatelé ke značkám zaujímají, stejně jako rozdíly, které mezi nimi vidí. 

Práce tak neměla pouze ukázat, jak jsou obě značky viděny českou internetovou populací, 

ale také poodhalit specifické prostředí českého trhu digitálních zprostředkovatelů.  

Hlavní motivací pro provedení tohoto výzkumu byla specifičnost českého trhu, co se týká 

vyhledávačů. Až do roku 2011 bylo totiž Česko jednou ze šesti zemí (vedle Ruska, Číny, 

Tchaj-wanu, Japonska a Jižní Koreji), kde Google nezaujímal první místo ve vyhledávání. 

V průběhu času se ukázalo, že vyhledávání není jedinou službou, kterou uživatelé žádají. 

Přestože Seznam.cz ve vyhledávání ztrácí, podařilo se mu svými aktivitami a službami 

na českém trhu vydobýt zvláštní postavení, které si zaslouží další pozornost. 

Výzkum vycházel z těchto hypotéz (Bešťák 2016, s. 32): 

1. Značka Google je uživateli vnímaná jako moderní, inovativní a úspěšná, značka 

Seznam.cz jako konzervativní a nezábavná. 
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2. Zatímco Google lidé vnímají jen jako vyhledávač, Seznam.cz pro ně představuje 

rozcestník do světa internetu, který jim nabízí důležité informace na jednom 

místě. 

3. Existuje souvislost mezi používaným vyhledávačem; službou, u níž má uživatel 

zaregistrovaný e-mail; a požadavky, které jsou pro uživatele při vyhledávání 

důležité. 

832 respondentů tvořil základní výzkumný vzorek, jehož reprezentativnost byla zajištěna 

kvótním výběrem. Ten vycházel z veřejných dat výzkumného projektu NetMonitor. 

Primárně naplňovanou kvótou byl věk, sekundární kvótou pohlaví.  

Všechny tři hypotézy, s nimiž výzkum pracoval, byly potvrzeny. Ukázalo se například, 

že značka Google vyvolává výraznější emoce, zatímco Seznam.cz hodnotili respondenti 

spíše nevyhraněně. Ve srovnání se Seznam.cz byla značka Google vnímána progresivněji, 

byly jí připisovány vlastnosti jako moderní, inovativní, zábavná a pro mladé lidi. Značka 

Seznam.cz se jevila jako konzervativnější, nudnější a zastaralejší, určená starší generaci. 

V některých parametrech ale značky na uživatele působily podobně, především v otázce 

důvěryhodnosti a komerčnosti (Bešťák 2016, s. 49). 

Výzkum ukázal, že je zásadní rozdíl mezi tím, jak vlastně uživatelé tyto značky vnímají. 

Typickou asociací spojenou s Googlem bylo vyhledávání, respektive vyhledávač, veškeré 

další asociace (jako Android nebo Gmail) následovaly s výrazným odstupem, Seznam.cz 

tak jednoznačné asociace nevyvolával, uživatelé si ho spojovali s vyhledáváním podobně 

jako třeba s e-mailovou schránkou. Seznam.cz představoval pro řadu respondentů odlišný 

způsob, jak pracovat s internetem, jak na něj nahlížet, jak ho vůbec chápat (Bešťák 2016, 

s. 49). 

Podařilo se najít některé souvislosti mezi vyhledávačem, který uživatelé používají, a mezi 

požadavky a nároky, které jsou pro ně při vyhledávání důležité. Vztah existoval například 

mezi současným a minulým vyhledávačem, kdy ke Googlu „utekli“ především uživatelé 

Seznamu, pro něž bylo důležité cizojazyčné vyhledávání a přítomnost aplikace v mobilu. 

„Zjištění by však bylo možné interpretovat i opačně: lidé, kteří si pořídili chytrý telefon s 

Androidem, začali používat i ostatní služby Googlu.“ (Bešťák 2016, s. 50) Souvislost byla 

nalezena i mezi vyhledávačem a věkem uživatele; mezi vyhledávačem a službou, u níž 

má uživatel zaregistrovaný e-mail; a vyhledávačem a požadavky na pokročilejší funkce 

vyhledávání. Neplatilo však, že by mezi těmito proměnnými existovaly kauzální vztahy. 



7 
 

 
 

Z výsledků výzkumu vzešlo několik doporučení, která měla napomoci k vylepšení image 

obou značek. Doporučení se týkala převážně komunikačních aktivit, neovlivňovala jejich 

produktovou strategii a teoreticky měla být realizovatelná na lokální úrovni. 

Na straně společnosti Google práce doporučovala výraznější otevření se veřejnosti a lepší 

práci s místní komunitou, díky čemuž by značka mohla působit přístupněji. Uživatelé by 

si tak za velkou značkou mohli představit konkrétní lidi. Google se mezitím zaměřil právě 

na vzdělávání, všechny aktivity zastřešuje platforma Grow with Google, která uživatelům 

nabízí bezplatné kurzy, nástroje a školení. Dále také podporuje české startupy, neziskové 

organizace a digitální žurnalistiku.  

Dalším doporučeným krokem pro Google bylo zvýšení počtu lokalizovaných produktů a 

služeb. V původním výzkumu respondenti několikrát vzpomínali chybějící Google Store, 

obchod s hardwarem společnosti, jako jsou telefony a tablety Pixel nebo reproduktory 

Google Home. Obchod do Česka ale zatím nedorazil, stejně tak ani lokalizovaný Google 

Assistant, jehož dostupnost v češtině společnost přislíbila na jaře roku 2018 na vývojářské 

konferenci Google I/O (Kůžel 2018). Na druhou stranu v listopadu 2017 uvedl na českém 

trhu službu Android Pay (posléze přejmenovanou a sjednocenou pod značku Google 

Pay3), která umožňuje bezkontaktní platby prostřednictvím mobilního telefonu. Česko 

v tu chvíli bylo čtrnáctou zemí světa, kde tato služba byla podporována, v rámci regionu 

střední Evropy pak druhou zemí po Polsku (Schwarzmann 2017). Pro doplnění kontextu, 

sousední Německo službu spustilo o půl roku později, v červnu 2018 (Google 2018a). 

V případě Seznamu se první dvě doporučení týkala práce s cílovými skupinami. Značka 

se podle výzkumu měla zaměřovat jednak na zcela nové skupiny, jednak měla posilovat 

vztahy s těmi stávajícími. Sloužit k tomu měly především produkty, ve kterých společnost 

vnímá svoji konkurenční výhodu, například Mapy.cz nebo Stream.cz. „V zájmu Seznamu 

by opět mělo být vytvářet zábavný, poutavý a především vlastní obsah.“ (Bešťák 2016, s. 

52) Vytvořením internetové televize Seznam Zprávy, kterou od ledna 2018 doplňuje také 

celoplošné vysílání v Multiplexu 3, došlo k naplnění tohoto doporučení. Právě služby,  

u nichž může Seznam.cz těžit z regionální znalosti, mohou pro značku představovat 

velkou příležitost zejména proto, že vynikají lokální orientací a mohou nabídnout to, co 

konkurenční služby s miliardou uživatelů nemohou – v případě map třeba podrobnější 

                                                
3 Na začátku roku 2018 byla služba přejmenována na Google Pay, respektive se pod tuto značku 
integrovaly stávající služby Android Pay a Google Wallet. 
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informace či propojení s lokálními institucemi, v případě televize tvorbu blízkou českému 

publiku. 

Doporučení také uváděla, že by Seznam.cz neměl rezignovat na sledování trendů, měl by 

se ale naučit zachovávat a konzervovat služby a funkce, kvůli kterým uživatelé používají 

právě jej. Přestože Seznam.cz nijak zásadně neměnil vizuální podobu svých služeb, ani 

výrazněji neexperimentoval se svou titulní, domovskou stránkou, k jedné významnější 

události došlo: 1. září 2018 skončila služba Spolužáci.cz. Dle vlastního výzkumu z roku 

2016 ji používala téměř polovina respondentů, kteří se zároveň považovali za uživatele 

Seznamu, v případě uživatelů Googlu to byla přibližně jedna čtvrtina (Bešťák 2016, s. 

48). „Ačkoli měla služba původně sloužit zejména pro žáky a studenty, používali ji spíše 

absolventi, kteří skrze ni udržovali vzájemné kontakty,“ říkal Seznam.cz na jaře 2018, kdy 

ukončení oznámil. Hlavním důvodem jejího zániku ale byla údajná neslučitelnost služby 

s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Seznam.cz 2018a). 
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1. Charakteristiky digitálních zprostředkovatelů  
 

Zatímco s definicí a teoretickým vymezením „mediálních organizací“, tedy médií, i jejich 

konvergencemi, se současná mediální studia již dostatečně vypořádala, u pojmu „digitální 

zprostředkovatelé“ tato definiční jistota chybí. Cílem první kapitoly této diplomové práce 

bude zasazení digitálních zprostředkovatelů a mediálních organizací do teorie mediálních 

studií, konkrétně do politické ekonomie médií, kterou je výzkum rámován, a podrobnější 

definice pojmů „digitální zprostředkovatelé“ a „mediální organizace“. 

 

1.1 Politická ekonomie komunikace 
 

Politická ekonomie komunikace (nebo také politická ekonomie médií, případně kritická 

politická ekonomie) představuje jednu z „klasických“ kritických teorií masových médií 

(zejména vedle kulturálních studií, poststrukturalismu nebo kritické sociální teorie), které 

se zabývají reprezentací sociální reality skrze média. Politickou ekonomii médií zajímá, 

jak spolu souvisí jevy, které ovlivňují média a jejich obsahy, a konečná podoba mediální 

produkce (Jirák a Köpplová 2009, s. 158), především pak vztah mezi mediálními obsahy 

a ekonomickými strukturami mediálních podniků (McQuail 2009, s. 112). Jinými slovy, 

jak politické a společenské struktury formují mediální produkty.  

V americkém kontextu rozvíjel koncept politické ekonomie komunikace Vincent Mosco, 

v evropském prostředí se touto teorií zabývali zejména Peter Golding a Graham Murdock. 

Jiný koncept, tedy že existuje vztah mezi vlastníky mediálních organizací a mocenskými 

zájmy vládnoucích elit, definovali Edward S. Herman a Noam Chomsky ve svém modelu 

propagandy. 

Základní premisou, z níž politická ekonomie komunikace vychází, je vnímání médií jako 

průmyslu vyrábějícího kulturní zboží (Golding a Murdock 2005, s. 60); masová média 

jsou tedy průmyslovými komerčními organizacemi, jejichž zbožím je samotná informace. 

Mediální produkce se podle autorů v mnohém neliší od jiných průmyslů, kromě zmíněné 

komodifikace informací i mediální organizace potřebují technologie, představují subjekt 

na trhu práce a hrají roli v mezinárodním obchodu (Tamtéž). Politická ekonomie médií 

zkoumá uspořádání politických, ekonomických a mediálních systémů jako propojený a 

komplexní celek v kontextu dané společnosti zahrnující politické, vládní, institucionální, 
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mocenské, ekonomické, technologické, vlastnické a finanční vlivy (McChesney 2008, s. 

12). Od jiných výrobních procesů se mediální organizace liší tím, že společnosti pomáhají 

s pochopením diskurzu, jehož prostřednictvím rozumí světu (Golding a Murdock 2005, 

s. 60). 

Změny v nových, respektive digitálních médiích si vyžádaly revizi teorie. Vincent Mosco 

(2008, s. 54–56) hovoří o digitálním kapitalismu, jenž je charakterizován přetrvávající a 

rostoucí koncentrací médií, komercionalizací a dominancí bohatých zemí nad globální 

ekonomikou. Někteří akademici (srov. Srnicek 2016) tuto situaci nazývají kapitalismem 

platforem – právě proto, že kapitalismus se vyznačuje konkurencí, monopolizací a snahou 

o hledání nových zdrojů a vynalézání nových technologií, vznikají digitální platformy na 

jeho základech. Digitální prostředí přináší nové výzvy pro kapitalismus: technologie totiž 

narušují tradiční představy o výrobě a konzumaci obsahu, způsobech jeho užití i hodnotě 

(Mosco 2008, s. 54–56). S příchodem nového tisíciletí, ale i v důsledku technologických 

a ekonomických změn, se v kyberprostoru začaly objevovat a postupně etablovat některé 

společnosti s širokým záběrem zájmů. Stav, kdy digitální platformy vytvářejí společenské 

struktury, v nichž existujeme, nazývá nizozemská teoretička José van Dijck (et al. 2018) 

„platformní společností“. Takovou společnost charakterizují střety mezi hodnotovými 

systémy stejně jako mizící rovnováha mezi soukromými a veřejnými zájmy.  

Podle Denise McQuaila (2009, s. 113) je v teorii politické ekonomie komunikace určující 

logika a nadvláda ekonomiky. Aplikováno na digitální platformy – i ty naplňují tento 

znak, neboť jejich fungování je zákonitým důsledkem kapitalistického uspořádání 

společnosti (Srnicek 2016). Dalším bodem kritické politické ekonomie je koncentrace 

struktury médií, což je jev, který je možné pozorovat právě také u digitálních platforem. 

Technologické společnosti označované jako „velká pětka“ („big five“), mezi něž patří 

Alphabet, Amazon, Apple, Facebook a Microsoft, mají dohromady hodnotu přes 3,3 

bilionu dolarů a podíl více než 40 % v akciovém indexu NASDAQ-100 (Sen 2017). To 

odpovídá i dalším McQuailovým bodům kritické politické ekonomie (2009, s. 113), a 

sice snižování rozmanitosti a rozvoji globální integrace; narůstající význam soukromých 

zájmů již tato kapitola zmiňovala. Dle McQualia (Tamtéž) se politická kritická ekonomie 

projevuje vytlačováním opozičních a alternativních hlasů. Tento znak je u digitálních 

platforem minimálně sporný, problémem však může být vznik informačních bublin, které 

mají ve výsledku stejný efekt. 
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1.2 Digitální platformy a digitální zprostředkovatelé 
 

V prostředí, které tato práce zkoumá, se s pojmy „digitální platformy“ (často jen zkráceně 

„platformy“) a „digitální zprostředkovatelé“ pracuje synonymně. Jak ukazuje následující 

podkapitola, drobné odchylky mezi oběma výrazy existují, a to z hlediska významu nebo 

vzájemného postavení pojmů vůči sobě. 

Mediální studia začínají o fenoménu digitálních platforem hovořit s příchodem konceptu 

Webu 2.0 – na začátku nového tisíciletí (Plantin et al. 2016, s. 296). Popularizátor tohoto 

konceptu, Tim O'Reilly, chápal Web 2.0 jako „platformu zahrnující všechna připojená 

zařízení; aplikace Web 2.0 jsou ty, které využívají co nejvíce výhod, které tato platforma 

přináší.“4 (O'Reilly 2005) Autoři, kteří se tématem zabývali, pod pojem platforem začali 

zahrnovat i webové aplikace, které poskytují připojení, jsou programovatelné a umožňují 

výměnu dat s dalšími aplikacemi nebo dalšími uživateli (Tamtéž). Právě proto se termín 

obvykle používá k označení služeb, které souvisí s uživatelsky generovaným obsahem, 

streamováním videí, blogováním, sociálními médii (Gillespie 2010, s. 351). Následující 

přehled (převzat ze Salminen 2014, s. 58, zkráceno) naznačuje, že většinu definic spojuje 

předpoklad setkávání nebo propojování více lidí nebo skupin. 

 

Autor 

 

Definice 

 

David S. Evans 

 

„[Platforms] serve distinct groups of customers who need each other in some way, 

and the core business of the two-sided platform is to provide a common (real or 

virtual) meeting place and to facilitate interactions between members of the two 

distinct customer groups.“ 

Annabelle 

Gawer 

„Industry platforms are building blocks […] that act as a foundation upon which an 

array of firms (sometimes called a business ecosystem) can develop complementary 

products, technologies or services.“ 

Marc Rysman „Broadly speaking, a two-sided market is one in which 1) two sets of agents interact 

through an intermediary or platform, and 2) the decisions of each set of agents 

affects the outcomes of the other set of agents, typically through an externality.“ 

Andrei Hagiu, 

Julian Wright 

„an organization that creates value primarily by enabling direct interactions 

between two (or more) distinct types of affiliated customers“ 

 

                                                
4 Překlad autor. Původní znění: „Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices; 
Web 2.0 applications are those that make the most of the intrinsic advantages of that platform.“ 
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Joni Salminen (2014, s. 73) rozlišuje čtyři typy online platforem, a to obsahové platformy, 

sociální platformy, výměnné platformy a infrastrukturu. Stranami obsahových platforem 

jsou tvůrci a konzumenti obsahu, chtějí obsah vytvářet a konzumovat; sociální platformy 

jsou naproti tomu jednostranné a jejich interakce vychází ze sociálních motivů uživatelů. 

Jako příklad zástupce obsahových platforem uvádí autor Google, jako zástupce sociálních 

platforem Facebook. Na výměnných platformách se setkávají nakupující a prodávající, 

motivováni jsou právě výměnou a transakcemi (např. eBay). Konečně čtvrtou skupinu, 

infrastrukturu, tvoří poskytovatelé a vývojáři. Ti chtějí zpřístupnit ostatním uživatelům 

své produkty a služby (např. Internet jako takový). Sám autor připouští, že se jednotlivé 

kategorie mohou překrývat – zejména s ohledem na to, jaká motivace vede návštěvníka 

k využití dané platformy. Pokud tedy uživatel vnímá například Facebook jako agregátor 

zpráv, může být i sociální síť chápána coby obsahová platforma. 

V zahraničních výzkumech relativně ustálený pojem „digital intermediaries“ svou českou 

podobu v odborné literatuře dosud nenašel. I tak se překlad „digitální zprostředkovatelé“ 

jeví o něco přirozeněji než varianta „digitální prostředníci“.  

„Digitální zprostředkovatelé mohou být definováni jako organizace, které zákazníkům 

přinášejí zpravodajský obsah poskytovaný třetími stranami, pomocí různých digitálních 

programů, kanálů a zařízení.“5 (Foster 2012, s. 25) Na rozdíl od digitálních platforem je 

pro definici digitálních zprostředkovatelů důležitý zprostředkovávaný obsah (novinky, 

zpravodajství) nebo prostředí, ve kterém k tomuto zprostředkovávání dochází: Nielsen a 

Ganter (2017, s. 1602) používají tento termín k odkazování se ke společnostem, jako jsou 

Google a Facebook, „které obsazují centrální pozice v mediálním prostoru zejména tím, 

že dělají prostředníka mezi běžnými uživateli a širokým množstvím dalších stran.“6  

Robin Foster (2012, s. 25–28) ve svém výzkumu rozlišuje čtyři hlavní skupiny digitálních 

zprostředkovatelů: 

• Agregátory zpráv – služby, které čtenářům předkládají (manuální či na algoritmu 

založený) výběr zpráv od různých vydavatelů. Přispívají k pluralitnímu prostředí, 

                                                
5 Překlad autor. Původní znění: „Digital intermediaries can be defined as organisations which bring news 
content from third-party providers to consumers using a variety of digital software, channels, and 
devices.“ 
6 Překlad autor. Původní znění: „We use the term digital intermediaries to refer to companies such as 
Google and Facebook that have come to occupy central positions in the media environment in large part 
by intermediating between ordinary users and a wide variety of other parties.“ 
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nabízejí přístup k různým zdrojům a názorům. Typickým agregátorem zpráv jsou 

například weby a služby Huffington Post, Google News nebo české Právě dnes. 

• Vyhledávače – služby, díky kterým mohou uživatelé v prostředí Internetu najít 

webové stránky s informacemi, jaké požadují. Změnily způsob, jakým lidé hledají 

obsah a dostávají se k němu, dominantní hráči se však stávají silnými gatekeepery. 

V českém prostředí uspěl Seznam.cz, celosvětově nejvýznamnější je pak Google. 

• Sociální sítě – služby umožňující komunikaci mezi více uživateli. Změnily cestu, 

kterou podstupují zprávy a informace, když vznikají, šíří se a jsou konzumovány. 

Patří sem třeba Facebook nebo Twitter, za sociální síť lze považovat do jisté míry 

i služby YouTube nebo dnes již neexistující Spolužáci.cz. 

• Digitální obchody – aplikace, jejichž prostřednictvím mohou zákazníci nakupovat 

obsah (aplikace, multimédia, předplatné) pro chytré telefony a tablety. Provázané 

jsou s operačním systémem, např. App Store pro iOS, Google Play pro Android. 

Jiné definice vycházejí z toku informace. Zprostředkovatelé se podle nich nacházejí mezi 

poskytovatelem informace a koncovým uživatelem, mezi ně ale přidávají vrstvu, která by 

mohla být potenciálně zatížena vnějším vlivem: výběrem, prioritizací a filtrováním zpráv. 

Jejich síla spočívá v možnosti ovlivňovat tok informací mezi poskytovatelem obsahu a 

uživatelem, čtenářem (Tambini 2016, s. 46–47). 

Sami digitální zprostředkovatelé se typicky spoléhají na obsah generovaný uživateli nebo 

vydavateli, sami o sobě obsah neprodukují (Salminen et al. 2018, s. 251). Pochopitelně 

to neznamená, že by zprostředkovatelé nevytvářeli žádný obsah, funkčnost platformy ale 

stojí na tvorbě třetích stran. Zprostředkovatelé někdy také plní roli agregátorů obsahu, to 

znamená, že jejich služby seskupují obsah z různých zdrojů a uživatelům ho předkládají 

v podobě výběru nebo kompilátu (Foster 2012, s. 26). 

Jedním ze znaků, které digitální zprostředkovatele spojují, je jejich role gatekeeperů, a to 

ve smyslu přístupu k digitálnímu obsahu a informacím, blokování a filtrování v souladu 

s jejich vlastními podmínkami nebo vládními politikami na ochranu dat, autorského práva 

apod. Svou rolí pomáhají digitální zprostředkovatelé uživatelům hledat relevantní obsah 

a zpřístupňovat nové myšlenky. Problém nastává, když gatekeeper začne kontrolovat 

podmínky přístupu k informacím či omezovat jejich rozsah (Foster 2012, s. 28). Někteří 

autoři upozorňují, že roli neutrálních gatekeeperů od zprostředkovatelů vlastně ani nelze 

očekávat, když je jejich hlavním zájmem uspět na trhu (Mansell 2015, s. 16). 



14 
 

 
 

Do role gatekeeperů staví zprostředkovatele fakt, že mají kontrolu nad technologiemi: ať 

už proto, že jsou majiteli významných algoritmů (algoritmy používané pro vyhledávání 

či výběr a řazení příspěvků na sociální síti) nebo že jsou vývojáři technologických řešení, 

která nabízejí vydavatelům. To, jestli budou informace doručovány, nebo ne, eventuálně 

v jaké podobě nebo v jakém pořadí, tak obvykle závisí primárně na rozhodnutí digitálních 

zprostředkovatelů.  

 

1.3 Mediální organizace 
 
V této práci bude pojem mediální organizace využíván v tom významu, v jakém ho chápe 

Denis McQuail: v podobě mediálních institucí, které produkují a distribuují symbolické 

obsahy, působí ve veřejné sféře, zapojují odesílatele i příjemce, jsou svobodné, avšak 

nedisponují žádnou mocí a z hlediska formy vystupují jako organizace profesionální a 

byrokratické (McQuail 2009, s. 69). Mediální organizace může být definována také jako 

„sociální, formální, obvykle ekonomická entita, která zaměstnává mediální pracovníky za 

účelem produkce mediálního obsahu.“7 (Shoemaker a Reese 1996, s. 138) Dalším rysem 

takové organizace jsou určité hranice – je tak možné říct, kdo je a kdo není jejím členem. 

Mediální organizace vznikají proto, aby generovaly příjem. Tvorba kvalitního obsahu či 

služba veřejnosti slouží spíše jako sekundární cíl (Shoemaker a Reese 1996, s. 139). 

Podle McQuaila (2009, s. 69) nezáleží na užívaných technologiích, masová komunikace 

zůstává zasazena do rámce masově mediálních institucí. Důkazem toho jsou média, která 

fungují výhradně v digitálním prostředí. Jejich institucionální povaha zůstává stejná, liší 

se jen cyklus produkce obsahu. Ekonomická motivace a cíle jsou v tomto případě ještě 

silnější (Nieborg a Poell 2018, s. 4276). 

V daném prostředí se lze setkat i s označením vydavatel, na které pamatuje i český tiskový 

zákon a rozumí jím fyzickou nebo právnickou osobu vydávající periodický tisk: „noviny, 

časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením 

a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce.“ (Zákon č. 46/2000 

Sb.) Pro potřeby tohoto výzkumu ale není takové vymezení dostačující, vydavatelé se 

totiž přesunuli do online prostředí a někteří působí pouze v něm. V důsledku toho dochází 

                                                
7 Překlad autor. Původní znění: „(…) as the social, formal, usually economic entity that employs the 
media worker in order to produce media content.“ 
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ke konvergenci nejrůznějších mediálních forem zejména s ohledem na jejich organizaci, 

distribuci, příjem a regulaci (McQuail 2009, s. 150). Situaci částečně řeší anglický pojem 

„publishers“, jeho český přepis publisheři ale současný jazyk používá zřídka, tím se tedy 

jedná o výraz nespisovný, proto autor volí variantu mediální organizace nebo jednoduše 

média. 

V přepisech hloubkových rozhovorů, jejichž citace zaznívají ve výzkumné části práce, se 

může objevit „nesprávné“ pojmenování jedné nebo druhé skupiny (typicky „platformy“ 

a „publisheři“), které vychází právě ze zvyklostí daného odvětví, všude jinde v práci však 

autor usiluje o jednotné názvosloví. 

 

Shrnutí 
 

V první kapitole se autor soustředil na digitální zprostředkovatele a mediální organizace 

a na jejich pozici v kontextu teorie mediálních studií. Kapitola hledala hlavní rozdíly mezi 

digitálními platformami a digitálními zprostředkovateli, která dále definovala a vystihla 

jejich základní charakteristiky. O totéž usilovala v případě mediálních organizací. 

V rámci mediálních studií nachází digitální zprostředkovatelé a mediální organizace své 

místo v politické ekonomii komunikace, která média chápe jako průmysl se všemi dalšími 

aspekty. Výstupem tohoto průmyslu je kulturní zboží, v tomto případě informace. Teorie 

kritické politické ekonomie lze v mnoha ohledech aplikovat právě i na zprostředkovatele 

v digitálním prostoru. V tomto prostoru se nachází i digitální platformy, toto označení je 

ale obecnější a širší, neboť může zahrnovat i další „zprostředkovatelské“ služby, zatímco 

digitální zprostředkovatelé zpřístupňují hlavně obsah. Obvykle jde o zpravodajský obsah 

třetích stran. Problém představuje role gatekeeperů, do níž se digitální zprostředkovatelé 

dostávají. Vzhledem k tomu, že mají kontrolu nad technologiemi, mohou potenciálně mít 

vliv také na doručování obsahu, jeho řazení či zobrazování. Na druhé straně stojí média 

a jejich problémy, jak se vyrovnat s distribucí obsahu v době digitálních technologií. 
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2. Současné výzvy spojené s obsahem v digitálním prostředí 
 

Digitální prostředí, zvláště jeho neustálý vývoj, přináší řadu zcela nových situací, kterým 

musí čelit všichni zúčastnění: digitální zprostředkovatelé, mediální organizace i samotní 

uživatelé. Zachycení těchto výzev je předpokladem pro pochopení zkoumaného prostředí, 

jeho aktérů i jejich motivací. Druhá kapitola této práce proto shrnuje témata, která formují 

současnou diskuzi, ať už z pohledu digitálních zprostředkovatelů, mediálních organizací, 

nebo samotných uživatelů. 

 

2.1 Vliv digitálních zprostředkovatelů 
 

Jednou ze zásadních výzev, se kterou se musí prostředí mediálních organizací vypořádat, 

je rostoucí význam digitálních zprostředkovatelů. V letech 2018 a 2019 debatu vířila 

hlavně směrnice Evropské unie o autorském právu (Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu), především články 15 a 17, před 

schválením reformy Evropským parlamentem původně číslované jako články 11 a 13. 

První návrh směrnice vydala Evropská komise v září 2016, k jejími finálnímu schválení 

Radou EU došlo v dubnu 2019 (Europa.eu 2019). Následným zveřejněním v Úředním 

věstníku Evropské unie začala členským státům běžet čtyřiadvacetiměsíční lhůta, ve které 

musejí směrnici zapracovat do své národní legislativy (Tamtéž). 

Článek 15 upravuje ochranu tiskových publikací v souvislosti s jejich digitálním užitím. 

Evropská komise v důvodové zprávě ke směrnici mezi jejími cíli uvádí: „Vydavatelé tisku 

čelí obtížím při udělování licencí na publikace online a při získávání spravedlivého podílu 

z hodnoty, kterou vytvářejí. To by mohlo v konečném důsledku ovlivnit přístup občanů  

k informacím.“ (Europa.eu 2016) Směrnice dává vydavatelům přímou autorskoprávní 

ochranu, kterou nyní disponují třeba autoři, umělci nebo filmové, televizní a rozhlasové 

společnosti (Kučera a Horký 2018). 

Podporu článku 11, respektive 15, vyjadřuje profesní organizace vydavatelů periodického 

tisku v Česku, Unie vydavatelů. Podle ní totiž digitální zprostředkovatelé využívají 

vydavateli vytvořený obsah a prostřednictvím příjmů z reklamy odčerpávají z mediálního 

trhu prostředky, které mohly být využity jiným způsobem. „Pokud by měl tento proces 

pokračovat i nadále, dojde postupně k dalšímu omezování činnosti vydavatelů a tím 
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poklesu rozmanitosti, plurality, spolehlivosti a kvality jimi poskytovaného obsahu, což 

bude ke škodě evropských občanů i celkového demokratického politického vývoje  

v jednotlivých zemích.“ (Unievydavatelu.cz 2018) 

Kritika směřuje především k nadbytečnosti úpravy: vydavatelé tato práva mají, převádí 

je na ně samotní autoři. Přijetím směrnice by nová vrstva práv zahrnovala původní práva 

autorů, což by mohlo vést ke snížení hodnoty jednotlivých práv a ke zhoršení postavení 

autorů článků (Kučera a Horký 2018). Podobný autorskoprávní model se neosvědčil ani 

ve Španělsku. Služba Google News zde odstranila texty některých vydavatelství ze svého 

agregátoru zpráv, výsledkem čehož však bylo snížení návštěvnosti webových stránek 

jednotlivých vydavatelů (Calzada a Gil 2018). 

Proti článku 15 se veřejně vymezuje česká internetová jednička Seznam.cz. „Do výsledků 

vyhledávání jsou [vydavatelé] zahrnuti vždy a bezplatně tak pomáháme s propagací jejich 

obsahu. Nežádáme po nich žádné kompenzace za velmi efektivní propagaci autorských 

děl. Nerozumíme tedy, proč by tomu mělo být naopak.“ (Seznam.cz 2018b) Pokud by 

článek 15 dopadl také na vyhledávací služby, připouští Seznam.cz odstranění některých 

odkazů. „Není v našich možnostech uzavřít smlouvy se všemi vydavatelskými subjekty na 

světě a postrádá to v případě služby vyhledávání i racionální podstatu. Vyhledávač bude 

platit vydavatelům za to, že na jejich obsah zdarma přiláká pozornost uživatelů internetu 

a převede jim ještě jako bonus návštěvnost na webové stránky?“ (Tamtéž) Google svůj 

postoj aktivně nezveřejňuje, na začátku roku 2019 ale některým uživatelům začal nabízet 

„upravené“ výsledky vyhledávání. Ukazovaly extrémní variantu, jak by vyhledávání také 

mohlo vypadat: bez titulků, perexů a obrázků, pouze s názvy webů (Koubský 2019). 

Kontroverze budí i článek 17, v původním návrhu číslovaný jako článek 13. Ten upravuje 

povinnosti společností, jež „ukládají a zpřístupňují velké množství děl a jiných předmětů 

ochrany nahrávaných jejich uživateli“, směrem k nositelům práv tím, že odpovědnost za 

případný nelegální obsah přechází na provozovatele těchto webů (typicky portály typu 

YouTube či Ulož.to). Dosud odpovědnost za nahraný obsah nesli uživatelé, weby musely 

mazat obsah až poté, když je na to držitelé práv upozornili. Řešením této povinnosti může 

být například preventivní skenování souborů, které je ale nákladné a nikdy stoprocentní, 

což by mohlo vést k přísnějším kontrolám nahrávaného obsahu nebo k ukončení provozu 

webů, které si zavedení takové technologie nemohou dovolit (Slížek 2019). 
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Článek 17 představuje „problém“ především pro digitální zprostředkovatele, mediálních 

organizací se zásadněji netýká. I proto ho tato kapitola zmiňuje pouze rámcově. 

 

2.2 Konzumace informací v digitálním prostředí 
 

Problém, s nímž se vydavatelé dlouhodobě setkávají, je způsob, jak lidé vnímají obsah na 

internetu: jako něco, co je (nebo by mělo být) dostupné zdarma. Příčin devalvace obsahu 

vidí Chris Anderson (2009, s. 115) několik: může za ni zejména extrémní narůst nabídky 

při zachování stejné poptávky (nabídka obsahu neustále roste, zatímco den čtenáře bude 

mít pořád 24 hodin), ztráta fyzického kontaktu s obsahem (hmatatelného papíru si čtenáři 

cení víc než abstraktního virtuálního prostoru), jednoduchý a pohodlný přístup (koupit si 

papírové noviny vyžaduje více práce, než si stáhnout soubor), přesun k obsahu vzniklému 

díky reklamě (monetizace prostřednictvím reklamy umocňuje pocit, že je obsah zdarma), 

tlak počítačového průmyslu na obsah vznikající zdarma a generace „free“, která vyrostla 

v tomto myšlenkovém nastavení, proto jí na něm nepřijde nic zvláštního. 

Aby mohla být kvalitní žurnalistika dlouhodobě udržitelná i v digitálním prostředí, musejí 

redakce přistupovat k přímým formám monetizace – a tento přístup přenést i na samotné 

čtenáře (podrobněji se této situaci věnuje podkapitola 2.3 Monetizace obsahu mediálními 

organizacemi). Podle Petra Koubského, autora projektu 067, jednoho z prvních českých 

online magazínů spoléhajících na placený obsah, není inzertní model vhodný pro obecná, 

politicko-zpravodajská média, protože je tlačí do snahy o maximální návštěvnost, nedává 

jim tedy příležitost témata zpracovávat dostatečně do hloubky (YouTube 2018). I to ale 

vyvolává některé obavy, zatímco dobrý obsah zůstane skryt za paywallem, méně kvalitní, 

dezinformační či lživé zprávy budou dostupnější a především zdarma (Tamtéž). 

Jenže povrchnost čtenářům do jisté míry stačí. Dalším jevem, který se současnými trendy 

konzumace obsahu na internetu souvisí, je tzv. headline skimming – uživatelé nepotřebují 

číst celé texty, stačí jim pouze titulek. Studie vzniklá v roce 2016 ukázala, že 59 % odkazů 

sdílených na Twitteru nebylo nikdy rozkliknuto (Gabielkov et al. 2016). Arnaud Legout, 

její spoluautor, poukazuje na problém, že lidé se nepotřebují dostat do hloubky a názor si 

vytvoří na základě souhrnů a titulků (Dewey 2016). Právě články, které jsou slepě sdíleny 

do veřejného prostoru, nastolují a určují politickou i kulturní agendu. Tu výrazně posiluje 

uzavírání se do informačních bublin. Vlivem algoritmů a personalizovaných výsledků se 
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k uživatelům dostává jen obsah, který odpovídá jeho vzorcům chování v dané službě (na 

jaké články klikal, jaká témata ho zajímala atd.) Tím se izoluje od jiných, třeba i opačných 

názorů, témat a zpráv. Rizikem je tak nižší diverzita informací, uživatel hůře přijímá jiné 

názory a sebeutvrzuje se ve svém postoji (Pariser 2011). 

To samozřejmě souvisí s tím, jak lidé konzumují zpravodajství. Podle průzkumu agentury 

Median pro Nadační fond české žurnalistiky patří mezi „nekonzumenty“, kteří jsou těžko 

zasažitelní zpravodajstvím, více než třetina Čechů (NFNŽ 2018). Internet jako hlavní 

zdroj informací používají spíše mladí lidé kolem 28 let ze středně velkých měst, jsou to 

silní konzumenti internetu, sociálních sítí a video platforem. Nevyhledávají tu zprávy a 

patří tak do jednoho ze tří segmentů „nekonzumentů“ (Tamtéž). Orientaci na internet a 

zároveň na zpravodajství vykazuje „vzdělaná střední třída“, která má 20% zastoupení 

v české populaci a která na internetu sleduje zpravodajské a informační weby (Tamtéž). 

Na konzumaci informací ovšem dávno nemá vliv internet jako takový, ale také konkrétní 

technologie. Stále například roste počet lidí, kteří používají chytré telefony. V roce 2018 

to bylo podle ČSÚ 63 % obyvatel (ČSÚ 2018). Podle studie Consumer Barometer, která 

vzniká pro společnost Google, používalo v roce 2017 chytrý telefon 65 % Čechů, což je 

oproti roku 2012 rozdíl téměř padesáti procentních bodů (Google 2018b). Další argument 

pro mobilní „centricitu“: k internetu se dostávají čeští uživatelé alespoň v polovině 

případů stejně často přes chytrý telefon jako přes počítač, nebo ještě častěji – ještě nikdy 

předtím tento poměr nebyl tak vysoký (Tamtéž). Počet jednotlivců používajících internet 

i na mobilních telefonech také roste dlouhodobě. V roce 2018 se jednalo o 72 % uživatelů 

internetu, v roce 2012 jich nebyla ještě ani pětina (ČSÚ 2018). Fakt, že se mobilní a 

tabletové displeje stávají primárními obrazovkami, znamená změnu časového a zároveň 

prostorového kontextu, v němž lidé informace konzumují. Webové stránky stále častěji 

vznikají v duchu přístupu „mobile first“, podle něhož by designéři měli při návrhu webu 

začínat se vzhledem pro mobilní telefony a od něj posléze odvodit další podoby webu.  

Se změnou způsobu konzumace souvisí i další aspekty proměny uživatelského chování. 

Jedním z požadavků, které uživatelé na mobilní weby mají, je především otázka rychlosti. 

Data společnosti Google ukazují, že 53 % mobilních uživatelů opustí webovou stránku, 

která se načítá déle než tři sekundy (Google 2018c). Každý druhý uživatel pak očekává, 

že se ke stránce, respektive jejímu obsahu, dostane do dvou vteřin (Tamtéž). Současný 
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evropský průměr rychlosti načítání webových stránek činí 9,1 vteřiny, u českých webů je 

tento čas 8,9 sekund (Tamtéž). 

Jakob Nielsen, který se zabýval interakcí člověka s počítačem, tvrdil, že 0,1 sekundy je 

čas, když má uživatel pocit okamžité reakce. U odezvy trvající více než deset vteřin již 

uživatel ztrácí pozornost a začne se věnovat jiným činnostem (Nielsen 1993). Problémem 

pomalých webů je tedy fakt, že uživatelé nechtějí čekat a stránky raději opustí. Také proto 

se o optimalizaci zajímají e-shopy. Pomalý web může mít i nepřímé dopady, a to zejména 

tím, jak je upřednostňují internetové vyhledávače. Například Google přiznává, že rychlost 

webu patří mezi jeden z několika signálů v mobilních výsledcích vyhledávání (Google 

2018d). 

Z těchto důvodů digitální platformy přicházejí se svými technologickými řešeními, která 

nabízejí vydavatelům – slibují jim větší rychlost, lepší mobilní optimalizaci či kvalitnější 

uživatelský zážitek. Patří mezi ně především Instant Articles od Facebooku, Accelerated 

Mobile Pages od Googlu a Apple News od Applu. 

Metodu zobrazování obsahu článků prostřednictvím Instant Articles představil Facebook 

ve svých mobilních aplikacích na jaře 2015 ve spolupráci s velkými vydavateli, jako byli 

BBC News, BuzzFeed, New York Times či National Geographic (Goel a Somaiya 2015). 

Systém umožňuje vydavatelům přenést část obsahu na servery Facebooku, který je poté 

uživatelům nabízí v optimalizované podobě.  

Jako odpověď na Instant Articles od Facebooku představil Google na podzim 2015 svoji 

open source technologii Accelerated Mobile Pages (AMP), která vzešla mj. také z diskuze 

s vydavateli a poskytovateli obsahu. Cílem tohoto řešení by mělo být zrychlení načítání 

webových stránek a zlepšení uživatelského zážitku. Z technického hlediska Google 

převzal existující standardy W3C, které zjednodušil. Mediánová rychlost načítání stránek, 

které technologii AMP implementují, je méně něž půl sekundy (Besbris 2017). Google 

tvrdí, že oproti běžným webům vzrostl počet konverzí o dvacet procent a doba návštěvy 

se prodloužila dvakrát (Tamtéž). 

Google se nachází v poněkud zvláštní situaci – na jednu stranu chce poskytovat dobrou 

uživatelskou zkušenost, na druhou stranu vydělává peníze na reklamě (Dunaway 2016). 

AMP by tak mohlo být ideální řešení pro všechny strany. Právě odvětví žurnalistiky bylo 

příchodem digitálních technologií výrazně postiženo a situaci nepomohlo ani to, že média 

měla problém s tvorbou webů, na nichž by se reklama chovala a fungovala, jak by měla 
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(Michálek 2018). Projekt od svého počátku budí kontroverze, kritici mu vyčítají například 

snahu o vytváření nového webového standardu, přestože AMP porušuje stávající W3C 

standardy, jistou ztrátu suverenity nad vlastním webem, protože se obsah stránek nachází 

fakticky na serverech Googlu, ztrátu diverzity spočívající ve vizuální podobnosti stránek 

využívajících AMP technologii a přidávají se pochybnosti ohledně deklarované rychlosti 

(Christant 2018). 

Se třetím řešením pro distribuci obsahu od vydavatele ke čtenáři přišel také Apple. Jeho 

aplikace Apple News funguje především jako čtečka, i vydavatelé ale můžou na platformě 

publikovat ve zjednodušené, tedy i čtenářsky přívětivější podobě. Z hlediska obchodního 

modelu se toto řešení nijak zásadněji neliší od konkurence: vydavatelé mohou prodávat 

reklamu na svém webu, jak jsou zvyklí, nebo nechat prodej reklamy na Applu a přenechat 

mu i třicetiprocentní provizi. 

Na druhé straně stojí mediální organizace a jejich snaha dostat se k uživateli co nejblíže. 

Část mediálních organizací nabízí své vlastní mobilní aplikace v obchodech Google Play 

(pro operační systém Android) a App Store (pro operační systém iOS) a Microsoft Store 

(pro operační systém Windows), zpravidla se ale jedná o aplikace, které víceméně zrcadlí 

obsah mateřských webových portálů. Už v roce 2012 tvrdil Jon Steinberg, tehdejší ředitel 

portálu Buzzfeed, že se mobil stane dominantním způsobem, jak lidé budou konzumovat 

a sdílet obsah, cesta by však neměla vést přes vlastní mobilní aplikaci, ale uzpůsobenou 

mobilní verzi webu (Steinberg 2012). 

Některá česká média chtějí uživatelům nabídnout něco více, a proto přicházejí s vlastními 

aktivitami. Příkladem může být Economia a její web a aplikace newsroom! či Deník N a 

jeho Minuta po minutě. V obou případech se jedná o bezplatný zpravodajský servis, který 

pro čtenáře připravují editoři těchto médií a v němž přinášejí aktuální dění, informace ze 

zpravodajských agentur nebo sociálních sítí.  

 

2.3 Monetizace obsahu mediálními organizacemi 
 

Rozvoj digitálních médií přiměl jednotlivé vydavatele, aby zrevidovali a přehodnotili své 

obchodní modely – s ohledem na obsah, který prostřednictvím internetu již nabízejí nebo 

teprve nabízet chtějí. Méně holistické vysvětlení nabízí pohled na události od roku 2008, 

kdy došlo k ekonomické recesi, která se projevila na světovém i českém mediálním trhu. 
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Vydavatelství na ni reagovala snižováním nákladů, například propouštěním novinářů; jak 

se ale ukázalo, tyto kroky krizi naopak zhoršovaly, protože měly výrazný vliv na kvalitu 

produkovaného obsahu (Siles a Boczkowski 2012, s. 1382). Byla tu samozřejmě i druhá 

cesta: zvyšování příjmů. V souvislosti s tím se začalo hovořit o tzv. monetizaci obsahu. 

Nebylo to však poprvé. Podobnou cestu si prošlo televizní vysílání, když přešlo na model 

kabelové televize, i rozhlasové vysílání, jež se vydalo cestou satelitního rádia založeného 

na reklamě a různých přímých formách předplatného (Anderson 2009, s. 114) – alespoň 

tedy v americkém prostředí, kde se tato média vyvíjela jinak než v případě Evropy.  

Téměř pravidelně vyvstává otázka, nakolik jsou informace něčím, co by mělo být zdarma. 

Příznivci tohoto názoru se zaštiťují výrokem, který v roce 1984 pronesl spisovatel Stewart 

Brand na Hackers Conference: „Na jednu stranu chtějí být informace drahé, protože jsou 

tak hodnotné. Na druhou stranu, informace chtějí být svobodné, protože náklady na jejich 

získávání jsou stále nižší a nižší.“8 (Clarke 2000) Sám Anderson tento výrok pokládá za 

frázi, která formovala digitální věk – a která je možná nejdůležitější, ale zároveň nejvíce 

nepochopená věta v ekonomii Internetu. A přiklání se k variantě, že hojně se vyskytující 

informace chtějí být zdarma, ale informace, které jsou vzácné, chtějí být drahé (Anderson 

2009, s. 72). Otazník zůstává nad tím, jak vzácnost informací vnímají uživatelé. 

Právě technologie jako taková hraje jednu ze zásadních rolí v tom, jak uživatelé přistupují 

ke vnímání obsahu a duševního vlastnictví – tedy to, co Anderson (2009, s. 115) popisuje 

jako ztrátu fyzické formy, kterou vysvětluje tím, že si lidé váží více atomů než bitů. S tím 

souvisí právě chápání autorského práva v prostředí internetu. Střet technologií, kultury a 

autorství zkoumal Lawrence Lessig, podle něhož vznikla řada legislativních opatření ve 

prospěch mediálních organizací. „Zatímco Internet vytvořil něco vskutku fantastického a 

nového, vláda, tlačená velkými médii, reaguje na toto ‚nové‘ ničením něčeho velmi 

starého.“9 (Lessig 2004, s. 13) Naráží tím na válku vyvolanou internetem, která se vede 

o hodnotu vlastnictví myšlenek a kultury. 

Výrazným posunem ve vnímání placeného obsahu na internetu bylo všeobecné překonání 

názoru, že digitální média jsou jen dalším místem, kam lze umístit obsah tištěných novin. 

                                                
8 Překlad autor. Původní znění: „On the one hand information wants to be expensive, because it's so 
valuable. (…) On the other hand, information wants to be free, because the cost of getting it out is getting 
lower and lower all the time.“ 
9 Překlad autor. Původní znění: „(…) while the Internet has indeed produced something fantastic and 
new, our gov- ernment, pushed by big media to respond to this “something new,” is destroying something 
very old.“ 
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Staly se z nich svébytné podnikatelské příležitosti s vlastními obchodními a obsahovými 

strategiemi (Picard 2014). Z tohoto důvodu se liší také faktory, které rozhodují o úspěchu 

placeného online projektu. Sdružení pro internetový rozvoj vydavatelům doporučuje, aby 

svým projektem cílili na specifickou cílovou skupinu, aby čtenářům nabízeli unikátní 

obsah, který není jinde k dispozici, a aby ve svém oboru neměli konkurenci (SPIR 2014a). 

Zdá se, že právě složení cílových skupin a unikátnost rozhoduje, který z monetizačních 

modelů je nejvýhodnější. Monetizace obsahu pomáhá médiím diverzifikovat se a lépe se 

zaměřovat na vracející se čtenáře, ale i na příležitostné návštěvníky (Bleyen a Van Hove 

2010, s. 126). 

Prostředí digitálních médií rozlišuje dva typy monetizace. První typ, nepřímá monetizace, 

je takový model, při kterém uživatel neplatí za přístup k obsahu penězi, ale vydavateli 

přináší zisk například zhlédnutím reklamy. V případě přímé monetizace pak uživatelé za 

konzumaci obsahu platí penězi. 

Viděno pohledem nepřímé monetizace, nejvíce peněz dnes putuje od zadavatelů do 

„displayové“ reklamy. V roce 2018 tvořila tato reklama v Česku více než 70 % veškerého 

inzertního objemu (SPIR 2018). „Displayová“ reklama má podobu reklamních bannerů, 

které si provozovatel umisťuje na svůj web, přičemž může využít existujících technických 

řešení, například přímo od Seznamu (Sklik Partner) nebo od Googlu (Google AdSense). 

Podmnožinou „displayové“ reklamy je videoreklama, která své uplatnění nachází u videí 

– jako spot (před samotným videopříspěvkem, v jeho průběhu, nebo po jeho skončení) na 

stránkách vydavatele. V roce 2017 vzrostl tento formát na českém internetu meziročně o 

30 % (Tamtéž). 

Mezi nepřímé formy monetizace lze řadit i nejrůznější placené články, v online prostředí 

dnes často nazývané jako nativní reklama, a to proto, že taková reklama často splývá 

s původním redakčním obsahem a dochází ke stírání rozdílů mezi ním a inzercí. To 

otevírá etické a právní otázky, nakolik musí být takový obsah označován jako komerční 

sdělení, sponzorovaný obsah apod. Problémem internetového prostředí je, že někteří 

zadavatelé odmítají reklamy takto označovat, protože uživatelé přistupují s mnohem větší 

důvěrou k textům, které vypadají jako redakční obsah (Hejlová 2017). 

Druhým základním přístupem je monetizace přímá, ta se nejtypičtěji odehrává metodou 

zvanou paywall, která spočívá v uzamčení přístupu do té doby, než uživatel zpřístupnění 

zaplatí. Tato metoda může mít mnoho podob, dvěma základními bývá hard paywall a soft 
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paywall. „Tvrdší“ forma paywallu návštěvníkovi uzamyká web kompletně, problémem 

může být negativní dopad na návštěvnost webu i možná ztráta vlivu média. Když médium 

přijde s vlastním zajímavým obsahem, může se snadno stát, že se článek nedostane mimo 

okruh předplatitelů. Propustnější (měkčí) paywall uživateli zpřístupňuje část webového 

obsahu, obvykle se k tomu používá měřený (metered) paywall, který umožňuje uživateli 

přečíst za určité období určitý počet článků zdarma.  

Mezi další metody přímé monetizace řadí Sdružení pro internetový rozvoj také komunitní 

způsob financování, kdy se na provoz média skládají samotní čtenáři prostřednictvím tzv. 

crowdfundingu, obsah webu ale bývá dostupný zdarma všem. Posledním typem jsou pak 

freemium modely, které základní službu, v tomto případě například webový obsah, nabízí 

zdarma a zisk generují doplňkovými aktivitami, například pořádáním konferencí, sběrem 

a prodejem kontaktních informací nebo tzv. affiliate programy10  (SPIR 2018).  

Trh s internetovou inzercí v Česku v dlouhodobém měřítku velmi roste. V roce 2018 činil 

objem 28,6 miliard korun, což bylo o 23 % více než v předchozím roce (Tamtéž). Pro 

srovnání: v roce 2008 zadavatelé do internetové reklamy investovali jen 5 miliard korun. 

Z hlediska typů reklamy směřovalo nejvíce rozpočtů do „displayové“ (20,1 mld. Kč) a 

výkonnostní reklamy (7,3 mld. Kč) (Tamtéž). V případě „displayové“ reklamy připadal 

25% podíl na videoreklamu, podle formy nákupu tvořila programaticky obchodovaná 

reklama 62% objem, ještě o rok dříve to bylo o třináct procentních bodů méně (Tamtéž).  

Celkovému inzertnímu trhu v Česku výrazně vládnou investice do televizní reklamy, ze 

všech mediatypů jí náleží 46% podíl. Online reklamě patří 25 % inzertních výdajů, tento 

podíl však z dlouhodobého hlediska kontinuálně roste. Přestože v absolutních číslech se 

investice do tisku zásadněji nemění, její podíl vůči zbývajícím mediatypům v posledním 

desetiletí naopak neustále klesá (Tamtéž). 

 

                                                
10 Affiliate programy představují způsob monetizace, která je založená na provizi z prodeje výrobků nebo 
služeb propagovaných a doporučovaných prostřednictvím vlastních webových stránek nebo sítě 
partnerských webů. Patří sem například obsahové stránky, cenové srovnávače nebo slevové portály. 
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Graf 1 – Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (relativně), zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, Nielsen 
Admosphere, Kantar Media, únor 2018  
 

Prvním českým deníkem, který zavedl platbu za obsah na svém zpravodajském webu, 

byly Hospodářské noviny. Po experimentu s měřeným paywallem se rozhodly pro měkký 

paywall a zhruba polovinu článků na webu IHNED.cz zamkly. „Zavedení placeného 

obsahu nevedlo k výraznému propadu návštěvnosti či odlivu čtenářů. Počty předplatitelů 

ukázaly, že na trhu je mnohem větší prostor, než jsme čekali.“ (Malý 2018) Zatímco 

model předplatného na IHNED.cz umožňuje i odemčení jednotlivých článků, Deník N 

postavil za paywall, vyjma krátkých aktualit, všechny své články. „Pokud platíte jen za 

jednu věc, produkt se rozbíjí na malé kousky, které nemohou vykrýt hodnotu celé služby,“ 

myslí si Ján Simkanič, ředitel Deníku N (Stuchlíková 2019). Směrem placeného online 

obsahu se vydává i skupina CNC, prémiové články nabízí například e15.cz a iSport.cz. 

V polovině roku 2014 zadalo Sdružení pro internetový rozvoj ad-hoc výzkum od agentury 

Median, jehož cílem bylo zjistit, kolik peněz jsou lidé ochotni utratit za placený digitální 

obsah, jak často a kolik již zaplatili, jaký postoj lidé zaujímají k placení za obsah v online 

prostředí a co brání většímu rozšíření placeného obsahu (SPIR 2014b). Dvě třetiny 

respondentů sice uvedly, že jsou ochotny za nějakou formu digitálního obsahu platit, 

během posledního roku ovšem tak učinila pětina z nich. Převažovaly poplatky za služby 

(stahování z datových úložišť), sledování filmů a seriálů nebo stahování her; za přístup 

k obsahu novin a časopisů zaplatila 2 % dotázaných (SPIR 2014b). Jako důvod, proč 

neplatit, uváděli respondenti, že ke stejnému nebo podobnému obsahu je možné se dostat 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TV Internet Tisk Radio OOH



26 
 

 
 

zdarma, případně získat zdarma obsah lepší (Tamtéž). Třetina zkoumané populace odmítá 

nákup placeného obsahu či si neumí představit, co by je k nákupu přesvědčilo (Tamtéž). 

Ochotu platit za online zpravodajství zkoumal mimo jiné i Reuters Institute for the Study 

of Journalism. Podle jeho zjištění v Česku za online zpravodajství v roce 2018 zaplatilo 

8 % respondentů (v pořadí je tak Česko 30. zemí z 37 zkoumaných), blokování reklamy 

pak deklarovalo 25 % respondentů (Newman et al. 2018, s. 72). 

 

Shrnutí 
 

Druhá kapitola se zabývala objektivními důvody, které mohou do vztahů mezi digitálními 

zprostředkovateli a mediálními organizacemi vstupovat a případně je formovat.  

Z hlediska časového horizontu představují nejaktuálnější výzvu připravované legislativní 

změny v oblasti autorského práva, které by dávaly silnější pozici mediálním organizacím. 

Vydavatelé by tak mohli žádat finanční kompenzaci za užití svých děl třeba ve výsledcích 

vyhledávání nebo na sociálních sítích. Právě mediální organizace hledají nové způsoby 

svého financování, legislativní úprava by mohla být jedna z cest. Přímá monetizace svou 

cestu teprve hledá, i s ohledem k prozatímní neochotě Čechů platit za obsah. Média jsou 

tak stále závislá na inzerci a jiných nepřímých monetizačních metodách. Zatímco inzerce 

do tisku co do podílu k dalším mediatypům klesá, objem internetové reklamy dlouhodobě 

roste. Mediální organizace ovšem nemají vždy technicky dokonale zvládnuté své webové 

stránky, přestože na ně uživatelé stále častěji přistupují z mobilních zařízení a očekávají 

rychlé načítání. Kruh se uzavírá, do hry vstupují digitální zprostředkovatelé, kteří nabízejí 

vydavatelům svá technologická řešení.  
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3. Metodologie 
 

Třetí kapitola popisuje metodologii výzkumu, to znamená strategii výzkumu, jeho záměr, 

okolnosti i průběh. Vysvětluje použité techniky a přístupy, přibližuje, jak probíhal výběr 

účastníků hloubkových rozhovorů i konstrukce otázek. Kapitola se také vrací k výzkumné 

otázce a definuje vedlejší výzkumné otázky, které se snaží výzkumem zodpovědět:  

HVO: Jaký je vztah mezi mediálními organizacemi a digitálními zprostředkovateli 

v České republice? 

VVO 1: Jak zkoumané prostředí vnímá pojmy „digitální zprostředkovatel“ a „mediální 

organizace“? 

VVO 2: Jakou roli hrají digitální zprostředkovatelé v obchodním modelu médií? 

VVO 3: Proč jsou mediální organizace důležité pro digitální zprostředkovatele? 

VVO 4: Jak vypadá vzájemná spolupráce? 

VVO 5: Jak se změnilo dané prostředí za posledních pět let? 

VVO 6: Co je největší problém, který je potřeba v současné době řešit? 

VVO 7: Jaké problémy zvládlo prostředí v posledních pěti letech úspěšně vyřešit? 

Protože bylo cílem práce podrobně pochopit konkrétní prostředí v konkrétním okamžiku, 

a to se všemi vztahy, procesy, fenomény a kontextovou logikou, využil autor při výzkumu 

principů a technik kvalitativního výzkumu (Hendl 2008, s. 50–51). Zkoumané prostředí, 

tedy prostředí digitálních zprostředkovatelů a mediálních organizací, se vyznačuje 

širokou komplexitou, jednotlivé fenomény je třeba zkoumat do hloubky, porozumět jejich 

příčinám, souvislostem a důsledkům. Právě vzhledem k povaze prostředí, jeho složitosti 

i určité uzavřenosti, se jako nejvhodnější metoda sběru dat nabízí kvalitativní dotazování, 

konkrétně polostrukturovaný hloubkový rozhovor, někdy též nazývaný rozhovor pomocí 

návodu (srov. Hendl 2008, s. 174). 

Aby mohl výzkum podat co nejpravdivější obraz o daném prostředí, rozhodl se autor své 

respondenty rozdělit na tři skupiny, a to digitální zprostředkovatele, mediální organizace 

a tzv. třetí strany. Prvních dvou zmíněných skupin se téma ze své podstaty bezprostředně 

týká, „třetí strany“ v podobě vládních institucí, veřejné správy nebo oborových organizací 
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představují důležité účastníky diskuze, zároveň mohou nabídnout jiný, často objektivnější 

nebo méně zaujatější pohled na věc. 

Organizace vybírané do skupiny digitálních zprostředkovatelů musely odpovídat definici 

digitálních zprostředkovatelů, jak byly definovány v první kapitole této práce. Především 

tedy v tom smyslu, že se jedná o (1) digitální organizace nebo služby, které (2) vytvářejí 

prostor mezi uživatelem a poskytovatelem informace, nejčastěji zpravodajského obsahu, 

přičemž (3) poskytovatelem tohoto obsahu jsou převážně, nikoliv ale výlučně, třetí strany 

nebo sami uživatelé, (4) zároveň tyto organizace plní roli gatekeeperů, a to v tom smyslu, 

že služba, která informace takto zprostředkovává, je založena na nějakém algoritmu nebo 

technologickém řešení, jehož je organizace majitelem. Poslední podmínkou k tomu, aby 

mohla být organizace zařazena do výzkumu, je její (5) působení v Česku, tedy že služba 

je oficiálně, bez jakéhokoliv omezení, dostupná na území České republiky.  

Při výběru mediálních organizací pak bylo podstatné, aby organizace (1) produkovala a 

distribuovala mediální obsahy, aby se jednalo o (2) formální, tj. právní a (3) ekonomickou 

entitu, aby jejím produktem byly (4) noviny nebo jiný zpravodajsko-publicistický obsah 

v případě online médií, aby (5) část svého obsahu publikovala v online prostředí, tedy na 

internetu a (6) aby tento obsah byl v češtině. Cílem konečného složení skupiny, kterou ve 

výzkumu označuje spojení „mediální organizace“, byla co největší diverzita. Zastoupeny 

tak jsou zavedené mediální domy i nově vznikající projekty, média s tištěným novinovým 

obsahem i média spoléhající na online prostředí, média využívající přímou monetizaci i 

média více pracující s monetizací nepřímou. 

Z hlediska typů otázek byly zařazeny otázky vztahující se ke zkušenostem nebo chování, 

které se týkaly aktivit respondentů, dále otázky vztahující se k názorům, jež objasňovaly 

postoje a záměry, a otázky vztahující se ke vnímání, které přibližovaly, jak respondenti 

chápou a vidí prostředí, v němž se pohybují. U některých respondentů byly zastoupeny i 

otázky vztahující se ke znalostem, například když předmětem daného okruhu otázek byla 

legislativa či legislativní procesy (Hendl 2008, s. 167–169). Řazení otázek respektovalo 

všechny standardy typické pro tento typ výzkumu, z hlediska času byly otázky týkající se 

přítomnosti zařazeny v první části rozhovoru stejně jako otázky neproblémové, sledující 

spíše současné aktivity a procesy. V druhé části celého rozhovoru se nacházely otázky 

související s minulostí a budoucností, otázky vyžadující názor, interpretaci nebo postoj. 
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Odpovídající vedlejší 

výzkumné otázky 

Otázka, kterou by měl daný okruh pomocí sady podotázek 

zodpovědět. 

VVO 1 Kdo jsou to digitální zprostředkovatelé? (Definice, asociace, 

práce s pojmem, specifika českého prostředí) 

VVO 3 Jakou roli ve vašem byznysu hrají mediální organizace? (Práce 

na strategické úrovni, přínosy) 

VVO 1, 3, 4 Jaké udržujete vztahy se zástupci mediálních organizací? 

(Pozice, otevřenost, kontakt) 

VVO 4 Jak vypadá spolupráce s mediálními organizacemi? (Taktické 

nebo strategické úkoly, otevřenost přijímat nápady) 
 
Tabulka 1 – Návod k rozhovoru pro skupinu „digitální zprostředkovatelé“ 

 

Odpovídající vedlejší 

výzkumné otázky 

Otázka, kterou by měl daný okruh pomocí sady podotázek 

zodpovědět. 

VVO 1 Jak vnímáte sociální sítě a internetové vyhledávače? (Práce 

s nimi, součást komunikační strategie, důležitost návštěvnosti) 

VVO 2 Jaká opatření / inovace jste v souvislosti s tím přijali? (Google 

News, AMP, Instant Arcitles) 

VVO 1, 2, 4 Jaké udržujete vztahy se zástupci platforem? (Pozice, otevřenost, 

kontakt) 

VVO 4 Jak vypadá spolupráce s digitálními zprostředkovateli? 

(Taktické nebo strategické úkoly, otevřenost přijímat nápady) 
 
Tabulka 2 – Návod k rozhovoru pro skupinu „mediální organizace“ 

 

Odpovídající vedlejší 

výzkumné otázky 

Otázka, kterou by měl daný okruh pomocí sady podotázek 

zodpovědět. 

VVO 2, 3 Jaká je role velkých firem na českém trhu? (Důležitost pro trh, 

konkurence, specifika českého prostředí) 

VVO 5, 6 Jak vnímáte diskuzi o autorském právu? (Článek 15) 

VVO 5, 6, 7 Měl by stát zasahovat do podnikání těchto firem? (Národní vs. 

nadnárodní, ideální stav) 
 
Tabulka 3 – Návod k rozhovoru pro skupinu „třetí strany“ 
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Odpovídající vedlejší 

výzkumné otázky 

Otázka, kterou by měl daný okruh pomocí sady podotázek 

zodpovědět. 

VVO 5, 7 Jak se změnilo prostředí, ve kterém se pohybujete, za posledních 

pět let? (Výzvy médií, výzvy zprostředkovatelů, problémy) 

VVO 6, 7 Co je podle vás největší problém, který je potřeba na tomto poli 

v tuto chvíli řešit? (Překážky) 

VVO 6 Jak by vypadal ideální stav na tomto poli? (Překážky) 

VVO 7 Povedlo se už nějaký zásadní problém vyřešit? (Kdo přispěl, 

další spolupráce) 
 
Tabulka 4 – Návod k rozhovoru pro všechny skupiny 
 

Výhodou polostrukturovaného rozhovoru je jeho pružnost. Díky návodu během něj zazní 

všechna podstatná témata a všechny otázky, které je potřeba zodpovědět, zároveň ale dává 

výzkumníkovi určitou svobodu a volnost, ať už jde o formulaci jednotlivých otázek, jejich 

pořadí a celkový průběh rozhovoru (Hendl 2008, s. 174). Rozhovory byly strukturovány 

do dvou částí, které na sebe přímo navazovaly. První část byla vždy specifická pro danou 

skupinu respondentů, zabývala se konkrétními problémy, které dokáží zodpovědět pouze 

zástupci těchto skupin (viz Tabulka č. 1 – Tabulka č. 3). Druhá část pak byla pro všechny 

dotazované stejná (viz Tabulka č. 4), díky čemuž je možné tyto odpovědi také porovnávat 

mezi sebou. 

Celkem proběhlo 10 hloubkových rozhovorů. Jejich účastníci byli vybíráni a oslovováni 

metodou záměrného výběru, aby byli součástí jedné ze tří zkoumaných skupin a zároveň 

splňovali další podmínky. Tou hlavní bylo, aby se v ideálním případě jednalo o současné 

zaměstnance příslušných organizací a aby v rámci jejich struktury patřili k vrcholovému 

managementu (tzv. C-level). Tyto podmínky byly důležité proto, že zkoumané prostředí 

se rychle mění, zároveň vyžaduje holistický, strategický pohled, ke kterému mají nejblíže 

osobnosti s komplexním přehledem o dění ve firmě a jejím směřování.  

Rozhovory proběhly v období mezi lednem a březnem 2019, devět z nich osobně, jeden 

pak prostřednictvím e-mailu. Účastníci znali dopředu témata, aby se na rozhovory mohli 

připravit a aby včas rozpoznali okruhy, k nimž by se nemohli nebo nechtěli vyjadřovat. 

Průměrná délka rozhovorů se pohybovala mezi 30 a 45 minutami. Jednotlivé rozhovory 

pak byly doslovně přepsány a stylisticky a jazykově upraveny. Součástí transkripce proto 
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nejsou všechny jazykové nebo mimojazykové prvky (intonace, pauzy), protože výzkum 

sleduje obsahově-tematickou rovinu (Hendl 2008, s. 208). 

S přihlédnutím k citlivosti tématu byla všem respondentům rozhovorů přislíbena nejvyšší 

možná anonymita, která byla pro mnohé z nich důležitou podmínkou, aby se do výzkumu 

vůbec zapojili. Z toho důvodu transkripty jednotlivých rozhovorů ani nejsou přílohou této 

práce, některé jejich části by v kontextu zbylých odpovědí mohly usnadňovat identifikaci 

respondentů. Účastníkům hloubkových rozhovorů byla nabídnuta autorizace přepsaného 

textu, mohli se k němu vyjádřit a případně navrhnout dílčí úpravy spočívající ve změnách 

formulací apod., nikdy však nedošlo k významovému posunu těchto výpovědí. 

 

A – Digitální zprostřed. B – Mediální organizace C – Třetí strany 

A1 – digitální 

zprostředkovatel 

B1 – soukromá komerční 

mediální organizace 

C1 – oborová organizace, 

oborové sdružení 

A2 – digitální 

zprostředkovatel 

B2 – soukromá komerční 

mediální organizace 

C2 – oborová organizace, 

oborové sdružení 

 
B3 – soukromá komerční 

mediální organizace 

C3 – vládní instituce, veřejná 

správa 

 
B4 – soukromá komerční 

mediální organizace 

C4 – vládní instituce, veřejná 

správa 
 
Tabulka 5 – Kódové označení účastníků rozhovorů používané v dalších částech výzkumu 
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4. Analytická část 
 

Čtvrtá část této práce se věnuje samotnému výzkumu. Jednotlivé podkapitoly odpovídají 

vedlejším výzkumným otázkám, jak byly stanoveny v předchozí kapitole. Každou otázku 

zodpovídá tato práce z různých perspektiv, ať jde o digitální zprostředkovatele, mediální 

organizace nebo třetí strany, aby mohla nabídnout co nejvěrnější obraz prostředí a tématu. 

 
4.1 Vnímání pojmů „digitální zprostředkovatel“ a „mediální organizace“ 
 

Zjistit, jak se digitální zprostředkovatelé a mediální organizace vnímají navzájem – tedy 

z hlediska názvosloví, definic a všeobecného porozumění tomu, kdo jsou to oni „digitální 

zprostředkovatelé“, bylo cílem první vedlejší výzkumné otázky, která také sledovala, co 

si pod těmito pojmy jednotlivé strany představují a zda se s jejich významy identifikují. 

Z přístupů, jenž zmiňovala první kapitola, se nabízí definice digitálních zprostředkovatelů 

jako organizací, které obsazují pozice v mediálním prostoru tím, že skrze digitální služby 

a produkty uživatelům zprostředkovávají mezi jinými zpravodajský obsah poskytovaný 

třetími stranami (Foster 2012; Nielsen a Ganter 2017); a médií, čili mediálních organizací, 

jako mediálních institucí, které působí ve veřejné sféře, zabývají se produkcí a distribucí 

symbolických obsahů a vystupují jako organizace profesionální a byrokratické (McQuail 

2009, s. 69). 

V případě definice digitálních zprostředkovatelů se respondenti shodovali ve výkladu, že 

digitální zprostředkovatelé jsou jisté platformy, typicky ve spojení „digitální platformy“, 

případně „online platformy“ apod. „První, co si představím, to jsou globální platformy.“ 

(C1) „My tomu říkáme duopol, takže Google a Facebook, Amazon a Apple, to jsou hlavní 

platformy, o které nám jde.“ (C2) Významově viditelněji se respondenti nerozcházeli, ani 

když měli blíže vysvětlit, co si pod takovou „platformou“ představují.  

B1: „Je to společnost, která je schopná vytvářet nový užitek pro uživatele tím, že 

agreguje obsah nebo úryvky obsahu od třetích stran a tím vzniká místo, na které má 

pro uživatele smysl chodit, je pro ně cenné.“ 

C1: „Valí se na nás řada legislativních návrhů, v nichž jsou platformy definované 

takovým způsobem, že už není jasné, že se jedná jen o vyhledávače nebo sociální 
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sítě, ale je možné je vnímat mnohem šířeji. Do jejich definice by se daly zahrnout i 

blogy nebo stránky vydavatelů umožňující komentáře pod články.“ 

Širší definice chápaly digitální zprostředkovatele také jako „jakýkoliv subjekt, který sám 

nabízí svůj vlastní obsah prostřednictvím internetu nebo prostřednictvím nějakých sítí 

nebo zprostředkovává obsah někoho jiného skrze svoji platformu.“ (C3) V tomto případě 

byly do definice digitálního zprostředkovatele zahrnuty i další skupiny zprostředkovatelů, 

konkrétně digitální obchody, jak o nich hovoří například Robin Foster (2012, s. 25–28). 

Samostatnou otázkou je pak zařazení české společnosti Seznam.cz. Z pozice digitálního 

zprostředkovatele, jak by ji bylo možné ještě před třemi lety jednoznačně pojmenovat, se 

svými obsahovými, respektive mediálními aktivitami dostala do specifického postavení. 

Spuštěním zpravodajského webu Seznam Zprávy a následným zahájením vysílání stanice 

Televize Seznam se totiž částečně přiblížila roli mediálního domu, mediální organizace. 

Zpravodajský web Seznam Zprávy představila česká internetová jednička na konci roku 

2016. Samostatná redakce, která v Seznamu vznikla, se orientovala spíše na audiovizuální 

obsah, obsahové oddělení Seznamu tvořil dále magazín Proženy.cz a Stream.cz. K tomu 

Seznamu patřil ještě podíl ve vydavatelství Borgis, které dodávalo prostřednictvím webů 

Novinky.cz, Sport.cz a Super.cz obsah pro domovskou stránku Seznam.cz. „Chceme mít 

náš obsah více pod kontrolou a chceme si vybírat vlastní témata,“ vysvětloval generální 

ředitel Seznamu Pavel Zima, proč k Novinkám přibývá vlastní videoprodukce (Rožánek 

2016). Na začátku roku 2018 zahájila celoplošné vysílání stanice Televize Seznam, a to 

v multiplexu 3 Českých Radiokomunikací a skrze poskytovatele kabelového, satelitního 

a IPTV vysílání, denní kontinuální vysílání kombinovalo zpravodajství a původní obsah 

českých tvůrců (Seznam.cz 2018c). Později firma na webu televizeseznam.cz zpřístupnila 

online vysílání se sedmidenním archivem (Seznam.cz 2018d). Na jaře 2019 na stejném 

webu spustila videoportál Televizeseznam.cz, který na jednom místě propojoval stávající 

videoobsahové služby, především tedy Televizi Seznam, Seznam Zprávy, Stream.cz, 

Proženy.cz, Garáž.cz a audiovizuální obsah webů Novinky.cz, Super.cz nebo Sport.cz 

(Seznam.cz 2019). 

Diskuzi nad zařazením společnosti Seznam.cz mezi mediální organizace by bylo možné 

rozdělit do dvou rovin: zaprvé, zda se vůbec jedná o mediální organizaci, a zadruhé, jak 

lze chápat firmu jako celek. Argumentem pro vnímání Seznamu jako mediální organizace 

je způsob, zda a případně jak dochází k šíření obsahu: „Za ‚publishera‘ považuji skutečně 
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každého vydavatele, který svůj obsah šíří tiskem nebo digitálním způsobem.“ (A2) To je 

však částečně v rozporu s tím, jaký pohled má na „publishery“ evropská legislativa: 

A2: „S pojmem ‚publisher‘ se setkávám především na úrovni Evropské unie, kde je 

tento pojem vnímán v tom smyslu, že se jedná o reprezentanta tradičního tiskového 

odvětví, jako je třeba Axel Springer. I takové subjekty však v dnešní době mají své 

digitální služby, ale obvykle netvoří dominantní část jejich podnikatelské činnosti.“ 

Roli hraje také motivace firmy, proč obsah publikuje – chce dosáhnout finančního zisku: 

„Předtím stály příjmy Seznamu na vyhledávání a na různých technologických řešeních, 

ale momentálně jde hlavní příjem z tvorby obsahu, který lze monetizovat.“ (A1) Veřejně 

dostupnými daty nelze tuto informaci ověřit, nicméně na jaře 2018 tvrdil místopředseda 

představenstva Pavel Zima, že web Seznam Zprávy hospodaří s provozním ziskem, což 

se povede do jednoho roku také Televizi Seznam (Ceskenoviny.cz 2018). Společnost však 

má velké zkušenosti s prodejem reklamy, není proto důvod předpokládat, že v případě 

videoobsahu by to bylo jinak: „Seznam.cz víc tlačí na čísla a na to, aby mu to ekonomicky 

dávalo smysl.“ (A1) Právě motivace v podobě zisku je důležitým aspektem definice 

mediálních organizací: „Publisher je někdo, kdo na internetu produkuje obsah s cílem 

vydělat na něm peníze. Pak je spousta stránek, které publikují obsah, ale buď nemají 

žádný byznys model, anebo ho mají nějaký jiný.“ (B1) 

Druhá rovina souvisí se vnímáním společnosti jako celku, které vychází buď z historické 

zkušenosti – „Mé subjektivní vnímání Seznamu spíše jako platformy je dáno historickým 

vývojem této firmy.“ (C1) – či z prosté definice mediální organizace jako někoho, kdo šíří 

obsah v tiskové, nebo digitální podobě: „Pod tuto definici [publishera] spadá i Seznam.“  

(A2) 

Jak už bylo předesláno v dřívějších kapitolách, zkoumané prostředí pracuje signifikantně 

s pojmem „platformy“ pro označení digitálních zprostředkovatelů a pojmem „publisheři“ 

pro označení mediálních organizací. Není v tomto případě žádný rozdíl, zda takto hovoří 

zástupci digitálních zprostředkovatelů, mediálních organizací či třetích stran. Jednotlivé 

definice se v základních rysech shodují, slovy Ferdinanda de Saussura tak není „problém“ 

s označovaným, ale s označujícím. Jisté problémy může vykazovat zařazení české firmy 

Seznam.cz, která se začala věnovat výrazným mediálním aktivitám. Autor se více přiklání 

k možnosti nevnímat rozdělní na digitální zprostředkovatele a mediální organizace jako 



35 
 

 
 

na dva oddělené stavy, dva polarizované body, ale spíše jako na osu, na níž se sledovaná 

firma může nacházet kdekoliv – i v prostředku této osy, jako třeba právě Seznam.cz.  

 
4.2 Role digitálních zprostředkovatelů v obchodním modelu médií  
 

Druhá vedlejší výzkumná otázka zjišťovala, jakou roli hrají digitální zprostředkovatelé 

v obchodním modelu médií. Aby média mohla v digitálním prostoru fungovat udržitelně, 

musí nějakým způsobem monetizovat obsah, jenž nabízejí. Typickou metodu představuje 

nepřímá monetizace, kdy zisk mediální organizaci generuje reklama na stránkách (platba 

se obvykle odvíjí od kliknutí nebo zobrazení), uživatel však obsah konzumuje „zdarma“. 

Přímá monetizace zahrnuje modely, v nichž uživatel za obsah, tedy za přístup k obsahu, 

platí penězi přímo vydavateli. Každá z monetizačních metod, ať už nepřímá, nebo přímá, 

nutí mediální organizace přemýšlet diametrálně odlišně nad přístupem ke tvorbě obsahu. 

A zásadní roli v obchodním modelu médií sehrávají právě digitální zprostředkovatelé. 

Diskuzi je opět potřeba rozdělit do více skupin podle typu digitálních zprostředkovatelů: 

na vyhledávače, sociální sítě a agregátory. Některé výzkumy (např. Foster 2012) přidávají 

ještě digitální obchody, jejich postavení a role jsou v českém prostředí ovšem marginální.  

Velkou skupinu tvoří vyhledávače, které pro média představují citelný zdroj návštěvnosti. 

„Když to velmi zjednoduším, třetina trafficu je napřímo, třetinu máte ze searche a třetinu 

ze socialu.“ (B1) „Vyhledávače jsou pro nás zdrojem trafficu. (…) Sami o sobě nemáme 

tak silné postavení, aby si nás lidé vyhledávali kvůli těm tématům.“ (B2) V tomto případě 

citovaný vydavatel ví, že návštěvníci přicházejí na jeho stránky při hledání témat, která 

rezonují internetem, zároveň nemá ale takovou pozici, že by konkrétní téma hledali přímo 

u něj. „Snažíme se najít jiný model, snažíme se budovat jinou strategii, aby se ((médium)) 

stalo primárním místem pro vyhledávání informací a lidi tam tolik nechodili přes 

partnerské strany.“ (B2) Podobného jevu, nižší vazby na konkrétní médium a značku, si 

všímá další vydavatelství: „Občas lidé nechtějí jít primárně na naši stránku, není to jejich 

cílem, (…) tito lidé se zajímají o konkrétní osobu nebo událost, tím pádem jdou přes 

vyhledávač.“ (B3) Jestliže jsou si média tohoto postavení vědoma, mohou ho využít ve 

svůj prospěch: „Když píšeme články na konkrétní témata, tak je pro vyhledávače 

optimalizujeme.“ (B3) V obou těchto případech je řeč o webových titulech, které 

monetizují svůj obsah nepřímo, přes reklamu. Jiná zkušenost s důležitostí vyhledávání je 

tam, kde si médium buduje vztah se čtenářem a kde obsah monetizuje přímo: 
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B4: „Vyhledávání není to, co by dělalo většinu návštěvnosti. Ty doby byly dříve 

intenzivnější. Můj dojem je, že vyhledávání samo o sobě upadá významem a  

v šíření zpravodajského obsahu mají mnohem větší efekt třeba sociální sítě. (…) Ať 

už si o sociálních sítích myslíme cokoliv, lidé na nich jsou. Každý segment používá 

sice jinou sociální síť, ale uživatelé tam jsou a má smysl je oslovovat.“ 

Právě digitální prostředí je charakteristické rozptýlenou konzumací. Uživatelé informace 

aktivně vyhledávají nebo se k nim dostávají skrze digitální zprostředkovatele (Nielsen a 

Toff 2018, s. 636). Druhou výraznou skupinu coby zdroj návštěvnosti webových portálů 

tedy tvoří sociální sítě. Rozdíl chápou vydavatelé v tom, kdo je na sociální síti původcem 

informace. Pokud mediální organizace na sociální síti sama aktivně komunikuje – je to 

tedy ona, kdo informace primárně šíří, je to pro ni způsob, jak budovat komunitu čtenářů 

a získávat od nich zpětnou vazbu. Může detailněji formulovat, jak bude informace 

vypadat, a přivést tak uživatele zpět na svoji stránku, kde se jí otevírají další možnosti 

monetizace této návštěvy. „Sociální sítě jsou pro nás důležitým zdrojem návštěvnosti. Na 

sociálních sítích, typicky na Facebooku, uživatelé odkazují na články, které vydáváme, a 

potom lidé přicházejí zpětně z odkazů.“ (B3) Jev, ke kterému na sociálních sítích dochází, 

se nazývá „vedlejší vystavení“ (Fletcher a Nielsen 2017) a popisuje skutečnost, kdy se 

zpravodajský obsah k uživateli dostává, přestože nebyl primárním důvodem návštěvy této 

sociální sítě. Když mají média nad distribucí obsahu prostřednictvím sociálních sítí 

kontrolu, například tedy provozují svůj profil, může se pro ně jednat o zajímavý zdroj 

návštěvnosti. Problém nastává tehdy, když odkaz na webové stránky neplní roli odkazu, 

ale spíše obsahu.  

C2: „Na sociálních sítích dochází k tomu, že někdo vezme odkaz z důvěryhodného 

média, okomentuje ho a celá diskuze se odehrává už jen pod odkazem na té digitální 

platformě, která provede i zprofilování uživatelů a jejich zmonetizování. Výnosy se 

nikdy nedostanou k tomu, kdo napsal ten původní článek.“ 

Že se jedná o reálný problém dokazuje i jev zvaný headline skimming, tedy čtení a sdílení 

příspěvků na základě jejich titulku bez nutnosti číst nebo znát celý článek. Dříve zmíněná 

studie poukazovala na zjištění, že na 59 % odkazů na Twitteru nebylo nikdy kliknuto. To 

se ale nelíbí mediálním organizacím, které přicházejí o možnosti monetizace a mají pocit, 

že dodávají obsah někomu jinému. „Rozhodně pro nás není žádoucí, aby si třetí strana, 

třeba Facebook, brala náš obsah, otáčela si na něm vlastní reklamu, v podstatě nás 
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vykrádala a my jsme tam skončili jenom s tím, že poskytujeme třetí straně nějaký obsah.“ 

(B2) 

C1: „Nedávná španělská a německá zkušenost ukázala, že ve chvíli, kdy se Google 

nedohodl s vydavateli a rozhodl se jejich obsah nezprostředkovávat, návštěvnost 

těmto vydavatelům výrazně poklesla. Lidé nezačali automaticky navštěvovat přímo 

stránky svých oblíbených vydavatelů.“ 

Upadající vazba mezi čtenářem a médiem, nedostatečné propojení se značkou média, je 

motiv, který se v rozhovorech projevuje na více místech. Diskuze o potřebě návštěvnosti 

by mohla vést ke konstatování, že pro média zaměřující se na kvalitu obsahu je důležitější 

metrikou například počet předplatitelů. Jenže tak jednoduché to není, i předplatitelé musí 

býti odněkud „rekrutováni“. „My máme výhodu, že jsme závislí na předplatitelích, nikoliv 

na trafficu. Byť velký zásah zase způsobuje ten trychtýř, ze kterého vyplývají předplatitelé. 

Ale ta závislost není tak obrovská.“ (B4) 

Třetí skupinu digitálních zprostředkovatelů představují agregátory. Ty fungují jako zcela 

samostatné nezávislé weby, nebo jako součást služeb jiných zprostředkovatelů. Takovým 

příkladem je Seznam.cz a jeho služba „Další zajímavé články z českého internetu“, která 

se nachází na titulní stránce a umožňuje i konkurenčním vydavatelům odkazovat na obsah 

svých stránek. Tito vydavatelé musí být součástí programu Seznam Partner a reklamu na 

webu prodávat prostřednictvím reklamních systémů společnosti. Vydavatelé se poté dělí 

se Seznamem o imprese, které umístěním na titulní stranu vznikly; podle MediaGuru.cz 

by se mělo jednat o 30–50% podíl (Vojtěchovská 2016). Titulní stránka Seznamu je pro 

vydavatele natolik lákává, že se zabývají tím, jak článek optimalizovat, aby se s ním na 

hlavní stranu dostali, řekl David Slížek v pořadu Online Plus.11 

B4: „Dáváme kousek našeho obsahu uživatelům Seznamu výměnou za to, že nám 

Seznam přinese traffic. V případě Seznamu je jeho titulní strana samozřejmě velice 

zásadní zdroj návštěvnosti.“ 

B3: „V případě Seznamu dochází k agregaci našeho redakčního obsahu. Oni mají 

možnost využívat nějaké anotace našich článků s tím, že pokud na ně kliknete, tak 

se dostanete zpátky k nám. Což je zase vlastně otázka té návštěvnosti.“ 

                                                
11 David Slížek: „Mezi českými vydavateli už také kromě optimalizace stránek a článků pro vyhledávání 
třeba v Googlu existuje něco jako optimalizace článků pro homepage Seznamu, tedy aby si Seznam pokud 
možno vzal ty články na svou homepage.“ (Rozhlas.cz 2019) 



38 
 

 
 

Zkoumané české prostředí se setkává se třemi významnějšími skupinami digitálních 

zprostředkovatelů a to vyhledávači, sociálními sítěmi a agregátory. Všechny tři skupiny 

jsou pro média důležité, protože jim zprostředkovávají návštěvnost. Vydavatelé, kteří tyto 

návštěvníky monetizují reklamou, je potřebují právě především kvůli prodeji reklamy, 

digitální média s přímými monetizačními metodami zase kvůli prodeji předplatného. 

Tomu se přizpůsobuje i obsah z hlediska kvality a kvantity: „Třeba Economia se snaží 

přinášet hodnotnější zprávy a ta byznysová stránka nemusí až tak dávat smysl, ale větší 

tlak je na to, aby přinášeli kvalitní zpravodajství, které bude mít vysokou hodnotu pro 

určitou skupinu lidí.“ (A1) 

 

4.3 Role médií v obchodním modelu digitálních zprostředkovatelů  
 

Proč jsou mediální organizace důležitým partnerem pro digitální zprostředkovatele, to 

bylo předmětem zájmu třetí vedlejší výzkumné otázky. 

Význam mediálních organizací pro digitálního zprostředkovatele záleží na poli, kterému 

se zprostředkovatel věnuje. Vyhledávače potřebují indexovat webové stránky vydavatelů, 

aby mohly nabízet relevantní odpovědi na otázky uživatelů. Sociální sítě potřebují odkazy 

na webové stránky vydavatelů, aby měli uživatelé co sdílet a co komentovat. Agregátory 

potom potřebují obsah vydavatelů, aby měly co agregovat. Všechny tyto skupiny spojuje 

potřeba obsahu, aby jeho prostřednictvím mohly plnit své obchodní cíle a zájmy: 

C2: „Teze, že obsah je král (…) nejspíš zůstane nezměněna (…). Královnou je ale 

distribuce: zprostředkovatel, ten, kdo má vztah s koncovým zákazníkem, ten, kdo ví, 

na co zákazník aktuálně kliká, kde tráví čas, jestli byl spokojen a vrátí se zpět… 

Distribuce a vztah mezi obsahem a konzumentem, to je to místo, které generuje 

největší finanční výnosy.“ 

Narativ zástupců digitálních zprostředkovatelů, kteří byli do výzkumu zahrnuti, je shodný 

v tom smyslu, že zprostředkovatelé jsou tu proto, aby pomáhali mediálním organizacím. 

Ať už se jedná o pomoc s návštěvností, nebo využitím technologií.  

A2: „My vydavatelům přinášíme další návštěvnost zdarma, protože odkazy a krátké 

úryvky se objevují automaticky ve výsledcích vyhledávání. Uživatelé internetu tak 
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snadno můžou dohledat jakékoliv informace ke konkrétnímu tématu a vydavatelům 

zase přineseme nové čtenáře. Je to win-win situace pro všechny strany.“ 

A1: „Hlavním cílem publishera je vytvářet obsah, který bude nějak monetizovat. A 

aby to šlo, tak potřebují technologie nebo nástroje, které jim s monetizací pomohou. 

Tím, jak se technologie rychle vyvíjejí, tak publisheři nejsou schopní se s těmito 

změnami vypořádat a tím pádem se potřebují víc zapojit. Proto platforem bude 

přibývat a publisheři je budou stále více a více potřebovat.“ 

Některé cíle mediálních organizací a digitálních zprostředkovatelů se mohou překrývat. 

Také média mají svoje technologie, které používají, ale ryze digitální společnosti mohou 

přijít se společným, zajímavějším řešením. „Mediální domy nepatřily k inovátorům toho, 

jak prodávat obsah, takže systémy, na kterých jsme to nasadili, na to nebyly připraveny,“ 

hodnotí technologickou připravenost na paywall jedna z mediálních organizací (B2). Kde 

se zájmy médií a zprostředkovatelů rozcházejí, jsou investiční příležitosti. Hlavně u médií 

s tištěnou, novinovou částí, která si žádá nejen vysoké náklady, ale také už obsahuje řadu 

vázaného kapitálu. 

Mediální organizace hrají zásadní roli v obchodním modelu digitálních zprostředkovatelů 

generováním obsahu, který digitální spolčenosti samy o sobě nevytvářejí (Salminen et al. 

2018, s. 251). Cílem médií je generovat zisk, tvorba kvalitního obsahu je pouze cesta, jak 

se k tomuto zisku dostat (Shoemaker a Reese 1996, s. 139). Jak ukázaly rozhovory, média 

se často příliš soustředí na produkt a nedokáží se věnovat technologickým řešením. S tím 

jim mohou pomáhat digitální zprostředkovatelé, jde přitom spíše o „doplňkovou“ činnost, 

kterou zprostředkovatelé v rámci svých aktivit vyvíjejí. 

 

4.4 Vzájemná spolupráce 
 
Čtvrtá vedlejší výzkumná otázka se soustředila na vzájemnou spolupráci mezi mediálními 

organizacemi a digitálními zprostředkovateli: zda k takové spolupráci vůbec dochází, jak 

vypadá, zda se odehrává spíše na strategické, nebo taktické úrovni, na jakých pozicích se 

obvykle nacházejí lidé, kteří takovou spolupráci koordinují, a jaké možnosti a příležitosti 

zatím zůstávají nevyužity a dávají prostor do budoucna. 

Rasmus Kleis Nielsen a Sarah Anne Ganter ve svém výzkumu (2018, s. 1603) definovali 

tři základní způsoby, jak mediální organizace mohly reagovat na příchod, respektive sílící 
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vliv digitálních zprostředkovatelů: buď se pouze přizpůsobily, nebo se rozhodly digitální 

zprostředkovatele konfrontovat, případně se zapojily do diskuze a začaly spolupracovat.  

Mediální organizace zahrnuté do výzkumu se, alespoň podle názoru zprostředkovatelů, 

vydaly cestou koexistence nebo cestou spolupráce. Nejedná se o pravidlo, řada osobností 

českého mediálního prostoru se proti digitálním zprostředkovatelům, zejména Facebooku 

nebo Googlu, vymezuje. „Za větší problém než fake news považuji informační monopol 

Facebooku a Googlu,“ řekl třeba Dalibor Balšínek, vydavatel a šéfredaktor online deníku 

Echo24.cz (Echo24.cz 2019). „Mají plnou pusu o menšinách, politické korektnosti (...), 

neustále nás chtějí vychovávat, a vedle toho udělají obchod, jsou schopni omezit 

informace v Rusku, Číně, Saúdské Arábii – to je největší nebezpečí,“ uvedl také v pořadu 

Osobnost Plus (Tamtéž). Kritikem dominance digitálních zprostředkovatelů je například 

dále Daniel Křetínský, majitel společnosti CNC. Vadí mu především dominantní podíl 

z příjmů z internetové reklamy společností Google a Facebook. „Nikdy v historii neměla 

žádná firma ani zdaleka takovou moc, jakou mají tyto společnosti,“ řekl na konferenci 

Globsec Tatra Summit (Houska 2018). 

Rozhovory zjišťovaly dvě úrovně možné spolupráce, buď krátkodobé taktické projekty, 

nebo dlouhodobé strategické plány. Dotázaní představitelé digitálních zprostředkovatelů 

tvrdí, že se starají převážně o druhou, více holistickou a strategickou rovinu: „Bavíme se 

se strategičtějšími lidmi, kteří řeší otázky technologií a jejich implementaci. Na úrovni  

C-levelu přinášíme ideu digitální transformace v rámci jejich organizace, protože to je 

něco, co tu podle mě stále chybí.“ (A1) Digitální transformace médií je údajně pomalá, 

mediální organizace používají staré technologie a nejsou schopny reagovat na okolní trh. 

Změnám a novinkám se spíše brání nebo se k nim minimálně staví konzervativně: 

Proč nejsou změnám [mediální organizace] otevřeny? 

A1: „Myslím si, že se jim do nich moc nechce. Částí proto, že jsou konzervativní, 

částí proto, že k tomu nemají mandát nebo kapacitu. Nebo nad tím ani nepřemýšlejí, 

soustředí se jen na operativu a nepřemýšlejí o těchto věcech v širším kontextu.“ 

Na jedné straně tedy potřebují platformy, ale do novinek se jim nechce? 

A1: „Přesně tak. Nemají úplně vytvořené týmy, aby dokázali rychle implementovat 

nová technologická řešení. A zase to může být otázka financí, lidské síly nebo 

odbornosti. Odborníci ale na českém trhu jsou, ale těch lidí, o nichž se bavíme, je 

v mediálních domech velmi málo.“ 
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Zástupci oslovených zprostředkovatelů bývají na straně médií v kontaktu s lidmi, kteří se 

starají o monetizaci obsahu, případně rozhodují o strategickém směřování firmy. V Česku 

se mohou navíc potkávat i v rámci asociací. Například Seznam.cz je členem Sdružení pro 

internetový rozvoj, stejně jako mediální domy typu Czech News Center, Economia nebo 

Mafra. To jim přináší možnost být členy stejných odborných komisí a formulovat některé 

kroky ve vzájemném souladu. 

Jinak situaci vidí mediální organizace, které byly v rámci výzkumu osloveny – respektive 

jejich představitelé. Ti jako spolupráci vnímají používání inzertních služeb nebo zapojení 

se do zmiňované služby Seznamu „Další zajímavé články z českého internetu“: „Pokud 

jde o Google a Seznam, to jsou pro nás typičtí představitelé digitálních zprostředkovatelů, 

v obou případech spolupracujeme v oblasti inzerce, v případě Seznamu a částečně také 

Googlu dochází k agregaci našeho obsahu.“ (B3) „Dáváme ochutnávku, kousek našeho 

obsahu, uživatelům Seznamu výměnou za to, že nám Seznam přinese traffic.“ (B4) Tito 

zástupci médií o strategičtějších krocích ale ze své pozice neví nebo nerozhodují: 

B2: „Není to tak, že bychom s nimi [digitálními zprostředkovateli] byli v přímém 

kontaktu. Jsme v kontaktu s různými uniemi a asociacemi, ale sami o sobě že 

bychom vytvářeli nějakou aktivitu, o té nevím.“ 

B3: „U té strategické úrovně se nedá říct – ale to je pouze můj názor – že bychom 

pracovali ve smyslu ((mediální organizace)) a Seznam.cz, to ne.“ 

Bavíte se i v dlouhodobější rovině, nebo jen na úrovni krátkodobé operativy?  

B4: „Poctivá odpověď je, že nevím. Všechno je to strašně rychlé a teď nám dává 

smysl spolupráce se Seznamem. Nepředpokládám, že bychom s Googlem vymýšleli 

něco speciálního, s Facebookem taky ne.“  

Zpravodajským webům s paywallem nebo jinak uzamčeným obsahem by prý pomohlo, 

kdyby vyhledávače indexovaly také skrytý (uzamčený) obsah, nikoliv jen krátký úryvek, 

čímž by se jejích stránky objevovaly relevantněji ve výsledcích vyhledávání. Opakujícím 

se motivem byl nedostatek sebedůvěry: „Sami za sebe nejednáme.“ (B2) „Nemyslíme si, 

že bychom byli natolik silní, abychom začali jednat přímo s Facebookem nebo Googlem.“ 

Současný stav, alespoň podle této mediální organizace, firmám vyhovuje, aktivně ho totiž 

neřeší. V rozhovorech zazníval také postoj, kdy mediální organizace nevěděla, co by jí 

spolupráce s Facebookem, Googlem nebo Seznamem mohla přinést: 
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Ale že by si ((mediální organizace)) a Seznam.cz řekli, že potřebují spolu 

posunout dopředu nějaké technologické řešení, to se neděje?  

B3: „K tomu si, myslím, nedochází. Google je technologická společnost, Seznam.cz 

také. A my svým způsobem v některých ohledech také. Tím, že poskytujeme obsah, 

si samozřejmě vyvíjíme i technologie, ale nevím, jestli je tam takový velký prostor 

pro synergii, abychom společně měli nějaký strategický projekt.“ 

Příčina může mít ale i mnohem prozaičtější vysvětlení. Velké nadnárodní digitální firmy 

v Česku nemají vždy své pobočky nebo alespoň kontaktní osoby, a je proto těžké se s nimi 

spojit. Velkou konkurenční výhodou proto může být, že „do Seznamu se dá přinejhorším 

zavolat a s někým se domluvit.“ (B1) 

B1: „S Facebookem se nedá mluvit, a to nejenom tady v Čechách, ale když půjdete 

za středně velkým publisherem v Americe, tak vám řekne, že s Facebookem se nedá 

mluvit, není s kým mluvit. Google je trochu vstřícnější, minimálně proto, že tady má 

pobočku, byť ona pro Česko toho nedělá tolik vůči publisherům. Se Seznamem je to 

nejsnazší.“   

Takže čím lokálnější, tím jednodušší?  

B1: „Jasně, Facebook tady pobočku nemá, Google ji má, ale nic zásadního tady 

změnit nemůže, ale občas alespoň sežene odpověď…“  

Názory na využívání, případné zavedení technologií typu AMP se liší napříč redakcemi. 

Zvláště ty, které jsou závislé na návštěvnosti z vyhledávání si jeho potřebnost uvědomují: 

„Nasadili jsme technologii AMP, Google News je pro nás relevantní, optimalizujeme i 

pro ně.“ Média, která stavějí svou strategii na vztahu značky a čtenáře, se k těmto řešením 

staví více rezervovaně: „Google přes AMP vytváří svět privátních značek, kdy to můžeme 

přirovnat k tomu, co dělají obchodní řetězce, kde si nevytváříte vztah k dodavateli, ale ke 

zprostředkovateli.“ (B4) Nevyužívání takových technologií může mít i jiné důvody, třeba 

ten, že úvodní stránka běží na doméně Googlu, takže její návštěvnost pak média nemohou 

započítávat do NetMonitoru nebo do českých reklamních systémů. 

Z provedených rozhovorů vyznívá pocit, někde více, někde méně přiznaný, že mediální 

organizace „tahají“ za kratší konec provazu. Domnívají se, že nemají dostatečný mandát 

nebo dostatečně silné postavení k tomu, aby mohly jednat s Googlem, Facebookem nebo 

Twitterem, a vlastně moc ani neví, co by od takových firem mohly chtít. Pokud už s nimi 
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nějak spolupracují, pak pouze na lokální, taktické úrovni. Výpovědi zprostředkovatelů a 

médií se od sebe trochu liší, zejména pokud jde o intenzitu a podobu spolupráce – to může 

být způsobeno odlišnými cíli digitálních zprostředkovatelů, kteří se v rámci své strategie 

mohou zaměřovat na jiný segment mediálních organizací. 

 

4.5 Proměna prostředí v posledních pěti letech 
 
Jak se změnilo sledované prostředí za posledních pět let, jakým výzvám dnes čelí digitální 

zprostředkovatelé a jakým výzvám dnes čelí média, jaké problémy neexistovaly před pěti 

lety, ale dnes je potřeba je řešit – to byla témata, kterými se zabývala pátá vedlejší 

výzkumná otázka. Z pohledu mediálních organizací a digitálních zprostředkovatelů se 

v odpovědích opakovaly tři různé směry, které se ale ve výsledku ovlivňují a jsou součástí 

komplexního problému, s nímž se prostředí vypořádává. Pokud se tento jev nazývá 

„revoluční proměna digitálního prostoru“, dílčími cestami naznačenými v rozhovorech 

jsou: transformace společnosti z hlediska digitálních technologií, zvyšování inzertních 

rozpočtů ve prospěch velkých digitálních firem a vynucená změna obchodních modelů 

médií. 

První zmíněný jev – postupná proměna, odkud lidé čerpají zpravodajství, má dlouhodobý 

charakter. Podle výzkumu Reuters Institute Digital News Report konzumovali Češi v roce 

2018 zprávy především z online zdrojů včetně sociálních sítí (87 %) a televize (81 %), ze 

samotných sociálních sítí to bylo 56 % respondentů, v případě novin pak 28 % (Newman 

et al. 2018, s. 72). „Pro média se trh proměnil výrazně s nástupem digitálních technologií, 

především s růstem velkých nadnárodních gigantů, jež ve velkém ovlivnily evropský trh a 

donutily evropské mediální domy reagovat na tuto situaci.“ (A2) Této proměny si všímají 

média, tím spíše ta, která mají digitální a zároveň tištěnou část: „Došlo k digitalizaci 

široké veřejnosti, což znamená, že lidé přestali konzumovat část obsahu z tradičních 

formátů a přesunuli se do digitálního světa.“ (B2) „Oproti minulosti navíc roste význam 

mobilních návštěv, k tomu se přidává programatická reklama,“ popisují mediální 

organizace (B3) další efekty, které digitální prostředí v posledních letech formovaly.  

Slova o programatické reklamě pak zaznívají i od digitálních zprostředkovatelů: „Největší 

změna, kterou jsme zaznamenali, je v odklonu od tradičního nakupování reklamy směrem 
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k programatickým nákupům. Na to si zvykli i publisheři, asi polovina konverzních událostí 

se prodá programatickou cestou.“ (A1) 

Důvod, proč si média tohoto procesu všímají, je zřejmý – peněz za inzerci ubývá, protože 

tyto finance směřují do online prostředí, zejména k velkým digitálním firmám. Reklamě 

v online prostředí patřila v roce 2015 pětina inzertních výdajů a její podíl se vůči ostatním 

mediatypům dlouhodobě zvyšuje (SPIR 2018). 

B2: „Začali jsme přijímat menší část [reklamního podílu] a někdo jiný začal těžit z 

toho svého postavení. Za těch pět let vnímáme tady tu změnu nejsilněji. Tradičních 

formátů se prodá méně a způsob, jak funguje burza digitálních formátů, nevytváří 

dostatečný prostor pro zisk. Rozhodně to není schopné pokrýt ty náklady na tvorbu 

obsahu. (…) Změnilo se také chování koncových klientů, kteří nakupují reklamu, 

změnily se jejich spendy v celých formátech, nejenom digitálních, přesouvají víc 

peněz do sociálních sítí, přesouvají víc peněz do vyhledávačů a podobně. Ten odliv 

je vidět i v rámci inzertních příjmů.“ 

B4: „Já si myslím, že dochází k čím dál většímu odlivu peněz směrem k Facebooku 

a Googlu, možná Seznamu tady v Česku, čímž dochází k stále většímu oslabování 

digitálních médií.“ 

C2: „Když se podíváme na inzertní výkony digitálních platforem a jakým způsobem 

se podařilo z celkových inzertních výkonů vysát část některými dominantními hráči, 

tak dospějeme k výsledku, že tyto výnosy jsou kompenzované faktem, že část tvůrců 

má zásadní problémy, které jim neumožňují dlouhodobě přežít.“ 

V této fázi lze v odpovědích respondentů vysledovat dvě kategorie, které jsou důsledkem 

pohybů v inzertních výkonech, a sice oslabování pozice digitálních médií a obava z toho, 

jak financovat obsah do budoucna. Jedna z cest pak spočívá v přehodnocení obchodních 

modelů médií v internetovém prostředí. 

Obchodní modely médií dlouhou dobu vycházely z teze, že obsah na internetu by měl být 

financován z reklam. „Vydavatelé udělali prvotní hřích tím, že svůj obsah vložili zdarma 

na internet – a neřešili finanční dopad jako takový.“ (C2) Média očekávala, že zvýšenou 

viditelností na internetu získají nové předplatitele pro své jiné, třeba tištěné tituly. „Řada 

z nich se snažila setrvat ve stávajícím tradičním modelu a spoléhala na to, že některé nové 

výnosy nahradí ty stávající propady tržeb, které se objevovaly.“ (C2) Určitou dobu mohl 
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takový model fungovat, médiím umožňoval stimulovat poptávku, ale neměl kanibalizační 

efekty na výnosy. Jednu z alternativ, jak se z tohoto kruhu dostat ven, začaly představovat 

různé přímé monetizační modely. „Ty peníze prostě chybějí a myslím si, že teď se začíná 

ukazovat, že placený obsah má šanci média aspoň trošku ekonomicky vzkřísit.“ (B4) 

B2: „Internet jako takový snížil zájem o tradiční periodika a přesunul ten traffic do 

digitálních médií. (…) Dostáváme se do stavu, kdy si musíme hlídat naše postavení, 

a jednou z odpovědí je striktní paywall, protože jsme nebyli schopni monetizovat 

obsah přes třetí stranu.“ 

B4: „Dvacet let bezplatného internetu ukázalo, že spoustě lidem na značce [média] 

nezáleží, že ji nepotřebují, že ji nevnímají. Dokonce že na značce nezáleží ani těm 

médiím a že jsou ochotná se kvůli krátkodobým benefitům přizpůsobovat politice 

velkých firem. (…) Když do toho započítáte agentury, které chtěly maximalizovat 

svůj zisk... takže ti prostředníci vlastně dělají šílenou věc mezi médiem a zdrojovým 

inzerentem. Celý ten řetězec živí strašně hladových krků, přitom producent obsahu 

z toho má strašně málo. Potom ta renesance vazby čtenář-médium může dávat velký 

smysl.“ 

Zpravodajské weby, které pracují s placeným obsahem, se v českém prostředí postupně 

objevují. Narážejí tu ale na nízkou ochotu uživatelů za digitální obsah platit. Dle výzkumu 

Reuters Institute for the Study of Journalism zaplatilo v roce 2018 za online zpravodajství 

8 % procent Čechů, čímž je Česko třicátou zemí ze sedmatřiceti zkoumaných (Newman 

et al. 2018, s. 72). „My to děláme proto, abychom část našich uživatelů naučili, že se za 

obsah na internetu platí, a abychom z toho za deset let, na které to máme naplánované, 

měli nějaké smysluplné peníze,“ vysvětluje respondent ze skupiny mediálních organizací, 

proč se médium rozhodlo pro částečné zavedení paywallu (B1). 

Ze skupiny třetích stran potom zaznívá ještě jedna zásadní proměna, která poznamenala 

vývoj prostředí v posledních pěti letech, a to přibývající regulace. Ty mají na jednu stranu 

uživatele chránit, zároveň ale vytvářejí bariéry pro ty, kteří by chtěli přinést internetu něco 

nového. „Vhodnější než vytváření nové legislativy by bylo lepší vymáhání té stávající, 

kterou je nutné nově vykládat i v kontextu internetu.“ (C1) 

C1: „Před pěti lety jsme všichni hlásali, že internet nelze regulovat, že to technicky 

není možné, navíc prostředí internetu je samoregulační. Dnes jsme ale svědky toho, 

jak původně zcela liberální internet začíná být krok za krokem více a více svazován. 
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A to je ta hlavní změna. Z liberálního prostředí, které bylo řízeno čistě rukou trhu, 

se začínáme pohybovat na hřišti s vymezenými mantinely, vymezenými rolemi.“ 

Z hlediska proměny digitálního prostoru dochází k digitální transformaci, s níž se musejí 

vyrovnat mediální organizace i samotní uživatelé. Právě ti mění své chování, zejména co 

se týká konzumace a vyhledávání informací. Během posledních pěti let výrazně upevnily 

svoji pozici sociální sítě, kam nyní uživatelé chodí také pro zpravodajský obsah. Mediální 

organizace tento jev pociťují klesající návštěvností, respektive rostoucí závislostí na této 

návštěvnosti, kterou potřebují, aby mohly generovat peníze ze zobrazované reklamy, tedy 

aby mohly přežívat. Dochází k oslabování vztahů mezi médiem a čtenářem. Aby média 

mohla v takovém prostředí fungovat, nejenom tedy přežívat, je potřeba, aby přehodnotila 

existující obchodní modely a začala se vracet tam, kde začala – k placenému obsahu. Dílčí 

projekty a aktivity v českém prostředí již fungují, stojí však teprve na začátku celé cesty. 

 

4.6 Současné problémy 
 

Pokud se u předcházejících vedlejších výzkumných otázek názory mediálních organizací 

v některých ohledech lišily, v případě šesté otázky – jaký problém je potřeba v současné 

době vyřešit – se odpovědi shodovaly v jednom: prostředí je zatíženo nerovnoměrnými 

vztahy, které nejviditelněji vyvěrají v případě sporu o obsah. Dohromady se tak propojují 

všechny jevy, které byly zmíněny u předchozí podotázky.  

Médiím konkrétně vadí, „že sociální sítě používají náš obsah a vydělávají na něm peníze, 

aniž bychom si na ně mohli sáhnout.“ (B2) Kritika v tomto případě míří hlavně na sociální 

sítě, kde je toto využívání obsahu nejcitelnější. „Ctíme nějaká pravidla a principy šíření 

informací, ale cítíme křivdu nad tím, že někdo stráví dny, hodiny, týdny nad zpracováním 

tématu, které potom proletí sociálními sítěmi a někdo jiný na něm vydělá peníze.“ (B2) 

Ze sociálních sítí se podle názoru některých mediálních organizací stala média, která 

přitahují uživatele více než samotné zpravodajské weby. „S pomocí našeho obsahu tady 

vyrostlo nové médium, náš konkurent, který k sobě stahuje reklamní peníze, a my z toho 

nic nemáme.“ (B1) 

V případě vyhledávačů tato kritika nezní tak silně i proto, že si média částečně uvědomují, 

že se jedná o způsob, jakým mohou přivést uživatele na svoji stránku a zde tuto návštěvu 
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zmonetizovat, což se vyplácí třeba v případě archivního obsahu. Že se ale nejedná o názor 

konsenzuální, dokládají i tyto dva úryvky: 

B1: „Nejsem zastáncem křížového tažení proti Googlu v Evropě s cílem vytáhnout 

z něj co nejvíc peněz (…) Myslím si, že užitná hodnota v případě vyhledávání pro 

publishery převažuje, pokud se bavíme o tom, že lidé něco hledají na internetu a my 

máme hromadu archivního obsahu, který spadá do té kategorie toho, co hledají.“ 

* * * 

C2: „Algoritmy se učí pomocí obsahu a pomocí profilování toho, co uživatelé chtějí 

konzumovat. Obsah je zapotřebí někam zkopírovat, zaindexovat, pracovat s ním a 

archivovat ho. To, že se pak někde objeví hyperlink, který odkáže zpátky na stránky 

vydavatele, je jenom vnější projev toho zpracování dat, který vzešel díky obsahu 

tvořenému vydavateli.“  

(…) 

Jako protiargument v této diskuzi zaznívá, že pro média je to určitá forma 

zviditelnění, určitá forma reklamy…  

C2: „To oni nezpochybňují. Ale je otázka, jestli jim to jedno poplácání po zádech 

vykompenzuje újmu, která jim neumožňuje dlouhodobě přežít. Současná situace 

není win-win.“ 

Značný legislativní posun by mohla znamenat směrnice Evropské unie o autorském právu 

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním 

trhu), jejíž článek 15 (původně číslovaný jako článek 11) by zaručoval vydavatelům tisku 

přímou autorskoprávní ochranu. Legislativní úprava byla ovšem explicitním předmětem 

rozhovorů pouze v případě třetích stran, digitální zprostředkovatelé a mediální organizace 

aktivně nebyly na téma článků 15 a 17 dotazovány. Mezi skupinou mediálních organizací 

se přesto jednalo o motiv, který rezonoval. Zatímco se většinově shodovaly na tom, že je 

potřeba najít nějaké řešení, realizace formou této konkrétní směrnice budí rozpaky: 

Jaká by byla správná cesta?  

B1: „Správná cesta by byla: řekněte, jak ten algoritmus funguje, a pro dané 

segmenty udělejme nějaké speciální zdanění. EU chce podporovat žurnalistiku nebo 
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nezávislý obsah, a proto když zobrazujete obsah od těch publisherů, tak jim musíte 

začít platit nějakou cenu za proklik. Ale takhle ten návrh nezní.“ 

* * * 

Jak by tedy vypadala ideální situace?  

B2: „Ideální situace je nějaký klíč, při němž by použití našeho obsahu generovalo 

přerozdělení příjmů z monetizace, tedy ze zobrazení reklamy u té třetí strany.“  

Takže třeba něco, co řeší směrnice o autorském právu?  

B2: „Ano, ale ta je ještě pořád nejasná. Pořád ještě neexistuje výklad, neexistuje 

žádný vzorec, neexistuje žádné pravidlo...“ 

Rozhovory ukazují, že směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu je něco, 

co mediálním organizacím pomůže alespoň v tom smyslu, že posune zase o kus dál celou 

diskuzi o tématu. Problém ale je, že směrnice vydavatelům buď nevyhovuje, nebo nemají 

jasno, jak samotná implementace proběhne a nakolik doopravdy pomůže jejich problémy 

vyřešit. 

Zmiňovaný článek 15 je něco, co může diskuzi dostat tam, kde už mohla být?  

B3: „Věřím, že ano. Bude samozřejmě záležet na tom, jak bude implementován, jak 

bude nakonec přijat. Mám pocit, že ona směrnice ponechává poměrně široký 

prostor pro jednotlivé členské země jak to provést. Je tam poněkud návodné, že se 

podporují kolektivní správci, což je cesta, kterou bychom mohli jít.“ 

Kolektivní správa by mohla být jednou z institucí, která by zhodnocování práv vydavatelů 

řešila – podobně jako se hromadnými smlouvami zabývá třeba DILIA nebo OSA. Taková 

kolektivní správa by mohla být povinná pro všechny vydavatele, mohla by ale sdružovat 

jen ty slabší, zatímco ti větší, silnější by s digitálními zprostředkovateli vyjednávali sami. 

Kolektivní správa se také nabízí tam, kde se na jedné nebo druhé straně, případně na obou, 

nachází množství subjektů a není reálné smlouvy uzavírat jednotlivě. „U vydavatelů teď 

budeme mít na jedné straně vydavatele periodik a na druhé poskytovatele služeb, kterých 

se to týká, to znamená Google, Seznam a možná ještě pár dalších, ale není jich nekonečně 

mnoho.“ (C3) 

Digitální zprostředkovatelé by tak nemuseli uzavírat smlouvy se stovkami až tisícovkami 

vydavatelů. „Oni [digitální zprostředkovatelé] budou mít jednu povinnost, hradit nějaké 

prostředky do fondu kolektivní správy a tento kolektivní správce bude tuto část finančních 
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příjmů rozdělovat mezi oprávněné subjekty z řad vydavatelů.“ (C2) Pro přípravu novely 

autorského zákona vznikne analýza situace, která bude zahrnovat i připomínky odborné 

veřejnosti. Když byl poprvé zveřejněn návrh směrnice, vznikla souběžně rámcová pozice 

České republiky. Ta se ale kolektivní správou nezabývala: 

C3: „V té době, v těch začátcích v roce 2016 se na téma kolektivní správy vůbec  

v tomhle případě nedostalo, vůbec to nepadlo, to téma se neotevíralo.“   

Proč?  

C3: „Protože to jednak v té směrnici nebylo vůbec navrhované, jednak to nebylo na 

stole a bylo by to předčasné. Upřímně řečeno, kdyby to v té směrnici bylo nějakým 

způsobem naznačeno, že to bude v kolektivní správě, nebo že to v ní nesmí být, tak 

bychom to samozřejmě otevřeli, ale takhle nebyl důvod. Ani v rámci Evropské unie, 

když se to projednávalo, na tohle téma vůbec nepadla řeč.“ 

Ze strany mediálních organizací se však ozývaly i názory, které by se vydaly i úplně jinou 

cestou, než je současná směrnice. Té se totiž podle jejich názoru vždy nejlépe přizpůsobí 

ti největší hráči: „Regulovat monopol je jednoznačně správná myšlenka, teď je otázka 

konkrétního provedení a tady si myslím, že narážíme na velký problém, co se týče podoby 

dané směrnice.“ (B4) Vhodnějším řešením by tak bylo, kdyby velké digitální firmy chtěly 

správně odvádět daně, neobcházely regulace a přistupovaly ke všem stejně. 

B4: „Když říkáme, že tahle směrnice má potenciál ublížit médiím samotným, tak 

vydavatelé jsou úplně zaslepení a neposlouchají to. Tím krokem, který se teď stal, 

mají potenciál snížit prostřední infrastrukturu zpracovatelů obsahu, kteří se prostě 

nepřizpůsobí. Možná je to v pohodě pro vydavatele, ale Google a Facebook posílí. 

(…) Kdyby se opravdu byla schopná ta média dohodnout, jako že nejsou, tak mohla 

najít nějaký společný postup, třeba zákaz indexace těch věcí. (…) Zaslepenost mezi 

vydavateli je veliká, ve chvíli, kdy se někdo nepřipojí k tomu protestu, tak začnou 

házet obviněními z toho, že je někdo koupený a tak dále.“ 

Dalším zkoumaným aspektem byla atmosféra, která kolem diskuze o úpravě autorského 

práva nastala. Ta se částečně odehrávala ve veřejném prostoru, chystaná směrnice se totiž 

stala tématem pro média a ta ji přenesla blíže veřejnosti. Především zástupci třetích stran 

diskuzi vnímali jako velmi vyhrocenou. „Takovou informační bitvu, jaká probíhá kolem 

této směrnice, evropští poslanci ještě nezažili. V souvislosti s jejím projednáváním nejsou 

výhrůžky násilím neobvyklé a dezinformační kampaň, která kolem toho probíhá, nabrala 
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naprosto neuvěřitelných rozměrů.“ (C3) Mezi dezinformacemi, jež se ohledně směrnice 

takto šíří, měly být chybné interpretace zákona – například že článek 15 zavede takzvanou 

daň z odkazu. „Já vůbec nechápu, kde to tam viděli a kde to tam vidí teď.“ (C3) Emoce 

spojené s diskuzemi o autorském právu vidí i oborová sdružení: „Ukazuje se, že diskuse 

kolem copyrightu se vyznačují tím, že její účastníci zastávají dlouhodobě výrazně poziční 

postoje, nejsou schopni dohodnout se na nějakém konstruktivním kompromisu.“ (C1)  

U jiných legislativních změn, kde situace na začátku vyjednávání vypadala podobně, prý 

strany postupně uznaly, že nová úprava zákona bude přijata tak jako tak, a výhodnější pro 

ně tedy bude, aby se domluvily na společném řešení. „Z nějakého důvodu si však v tomto 

případě obě strany trvají pevně na svých pozicích a zdá se, že spíše usilují o to, aby jeden 

vyhrál a druhý prohrál.“ (C1) Medializace tématu podle názoru respondenta vede pouze 

k tomu, že strany zastávají „radikální“ pozice, a jednání tak od začátku nejsou předurčena 

k ideálním výsledkům – navzdory k tomu, že některé výtky mohou obě skupiny spojovat: 

C4: „Já si skoro myslím, že jsou [mediální organizace a digitální zprostředkovatelé] 

někdy možná na stejné lodi. Když se bavíme o směrnici o autorském právu nebo  

o autorském právu jako takovém, tak všichni si tam identifikovali jisté překážky, co 

se týče změn pravidel internetu, které se jich částečně týkají stejně.“ 

Že se shodli na tom, že je potřeba s tou situací něco dělat?  

C4: „Dá se to tak říct, ale spíš se shodli na tom, že některé ty věci jsou kontroverzní 

pro obě strany.“ 

Největší pozornost si v současnosti žádá fakt, že média nechala díky svému obsahu vyrůst 

konkurenta, který ho připravuje o zisky a komplikuje mu dlouhodobější přežití v prostředí 

digitálu. Z rozhovorů plyne, že média mají vůči digitálním zprostředkovatelům, zejména 

skupině sociálních sítí, pocit křivdy. Ráda by našla nějaký klíč, jehož prostřednictvím by 

se mohla alespoň částečně dostat k ziskům, které díky jejich obsahu realizují sociální sítě. 

Situaci by měla řešit směrnice Evropské unie o autorském právu (Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu), její současné znění 

ale některým mediálním organizacím nevyhovuje nebo se k němu staví skepticky. Zvláště 

proto, že teprve implementace do národní legislativy ukáže, jakou cestou budou smlouvy 

s vydavatelstvími spravovány. Jednu z možností by mohl znamenat institut kolektivního 

správce. Třetí strany, které se na přípravě legislativy podílejí, si všímají, že téma budí až 

neobvykle polarizované emoce umocněné medializací celého tématu. „Radikální“ přístup 
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některých stran může ale negativně ovlivňovat možná jednání, která už od začátku budou 

předurčena k tomu, aby nedopadla shodou. 

 

4.7 Pozitivní vývoj prostředí 
 

Smyslem poslední, sedmé vedlejší výzkumné otázky bylo zjistit, s jakými problémy nebo 

výzvami si zkoumané prostředí poradilo, jak se jim povedlo je úspěšně zvládnout a vyřešit 

a jestli je možné obdobný přístup očekávat i v rámci současných diskuzí. V odpovědích 

účastníků hloubkových rozhovorů je znovu možné vysledovat několik opakujících se 

kategorií. Jejich výskyt byl relativně nezávislý na příslušné skupině. Objevovaly se zde 

především témata jako nástup programatické reklamy, rostoucí obliba modelů přímé 

monetizace obsahu a zlepšující se vzájemná spolupráce mezi jednotlivými stranami. 

Programatická reklama zažívá v posledních několika letech nárůst, v roce 2018 činil její 

podíl 62 %, přičemž ještě o rok dříve se jednalo o 49 % (SPIR 2018). Jedná se o formu 

„displayové“ reklamy, která funguje na principu online aukce. Každému uživateli se tak 

může zobrazit jiný reklamní obsah, který bude odrážet demografické zařazení, zájmy, 

historii prohlížení i jeho cesty skrze stránky. V případě programatického nákupu tedy 

inzerent nenakupuje konkrétní reklamu na konkrétní pozici na konkrétním webu, ale 

prostřednictvím správně nastavených kritérií soutěží v automatických online aukcích  

o různé formáty, generované často automaticky pro potřeby právě jednoho konkrétního 

uživatele. Mediální organizace tak ztrácejí kontakt s koncovým klientem, který na jejich 

webech nakupoval reklamu, ale na druhou stranu se tak média vymaňují ze závislosti na 

několika málo velkých klientech nebo mediálních agenturách. „Před pěti lety by seznam 

největších klientů představoval několik desítek položek, dneska seznam všech inzerentů v 

programatiku za jeden měsíc má asi čtyřicet tisíc řádků. V 99 % jsme o těch firmách nikdy 

neslyšeli a ony neslyšely o nás, ale dohromady to funguje.“ (B1) Jedná se o zajímavou 

cestu pro média i pro digitální zprostředkovatele, kteří tak na úzké a precizní cílení mohou 

lákat inzerenty. „Ten přechod byl relativně rychlý, trvalo asi tři, čtyři roky, kdy jsme se 

přehoupli do programatické cesty a to se myslím velmi podařilo.“ (A1) 

Druhým výrazněji zmiňovaným bodem byl přechod od bezplatného modelu k modelům 

placeného obsahu. „Oceňuji počiny Economie, Deníku N a dalších, kteří se snaží touto 

cestou jít. Myslím si, že celá řada dalších vydavatelství by byla schopná nějaký obsah za 
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paywallem nabídnout taky.“ (C2) Dlouhou dobu byl mezi českými vydavateli blok, aby 

si placený obsah vyzkoušeli. „Souvisí to i se Seznamem, který je sám producentem obsahu 

zadarmo a je schopný distribuovat ho na širokou cílovou skupinu, takže když je velký 

vydavatel proti Seznamu, tak se ta konkurenční výhoda moc nepozná.“ (B4)  

Česku však chybí iniciativa, která by veškerý obsah nabízela v rámci jednoho společného 

předplatného, podobně jako na Slovensku fungoval projekt Piano. Nabízí se proto otázka, 

kolik médií bude schopno takovým způsobem existovat. Dá se totiž předpokládat, že i 

čtenářská poptávka narazí na svůj limit. Přesto bude záležet, jak budou modely placeného 

zpravodajského obsahu v Česku fungovat dál. „Je otázka, jestli to můžeme považovat za 

velký úspěch. Jestli je ten počet předplatitelů takový, že bychom mohli říct, že jsme jako 

Češi akceptovali tento model. Věřím, že se to ještě zlomí.“ (B2) 

Posledním zmíněným bodem byla společná spolupráce, tedy fakt, že jednotlivé strany se 

dokázaly dohromady spojit a určitá témata spolu lépe řešit. „Myslím si, že je dobré to, že 

se o věcech víc diskutuje. Také při přípravě předpisů se do toho zapojuje čím dál tím víc 

subjektů.“ (C3) Takovým příkladem jsou konzultace, které vedlo Ministerstvo průmyslu 

a obchodu k doporučení Evropské komise ohledně boje proti nelegálnímu online obsahu. 

„Google a Seznam se účastnili aktivně, některé jiné platformy ne až tak ochotně, ale taky. 

To si myslím, že je trošku posun, že si sednou k jednomu stolu a nějak si povídají, ať už z 

donucení, nebo z vlastní vůle.“ (C3) 

Ukázalo se také, že i ve sporných oblastech spolu mohou spolupracovat právě mediální 

organizace a digitální zprostředkovatelé. Jako příklad je uváděna služba Obrázky Google, 

která dlouhou dobu umožňovala vyhledávat a stahovat obrázky, aniž by uživatelé museli 

opustit prostředí vyhledávače a přejít na webovou stránku, tudíž její provozovatel nemohl 

tuto návštěvu monetizovat. Po dílčích úpravách se však služba přesunula blíže k ochraně 

duševního vlastnictví. „Minimálně to obrousilo hrany a ukázalo, že obě strany jsou spolu 

schopny spolupracovat. Je to zajímavé a myslím si, že se to dá aplikovat i na jiná témata.“ 

(C1) I to je impuls, který by mohl přispět ke vzniku jednotného digitálního trhu. „Ale ne 

ve smyslu uzavření navržených legislativních aktů, které Evropská komice pod tímto 

pojmem před několika lety představila… Ale skutečné pojetí jednotného digitálního trhu, 

spolupracujících odvětví a svobody podnikání po celé Evropské unii.“ (A2) 

Prostředí digitálních zprostředkovatelů a mediálních organizací zvládlo v posledních pěti 

letech vyřešit problémy, které mohou představovat pozitivní signál v rámci současných 
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debat. Zaprvé, digitální prostředí existenčně závislé na inzertních modelech se zvládlo 

relativně bezproblémově vyrovnat s příchodem zcela nového způsobu prodeje reklamy, 

takzvaný programatický nákup zbavuje média závislosti na několika málo firmách. 

Zadruhé, média postupně začínají chápat, že aby mohla dlouhodobě fungovat, musí 

zrevidovat obchodní modely a třeba přistoupit k placenému obsahu. Aktuální česká praxe 

ukazuje, že potenciál zde existuje. Zatřetí, digitální zprostředkovatelé a mediální 

organizace dokázaly společně usednout k jednomu stolu a domluvit se na společném 

postupu i u témat, která byla citlivá pro obě strany. 
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Závěr 
 

Prostředí digitálních zprostředkovatelů a mediálních organizací je do jisté míry veřejnosti 

skryto, o to větší dopad ale má na formování současné i budoucí podoby internetu. Cílem 

této diplomové práce bylo popsat, jak toto prostředí vypadá v případě českého trhu, kým 

nebo čím je formováno a proč má vliv na samotné uživatele. Díky tomu, že jde o vysoce 

aktuální téma, umožňuje práce věrně zachytit současný stav. Dynamičnost prostředí však 

na druhou stranu způsobuje, že řada informací, stavů a názorů nemusí časem platit. I proto 

se práce snažila přinést pohled spíše v obecné, eticko-normativní rovině. Činila tak skrze 

hlavní výzkumnou otázku, která zněla: 

Jaký je vztah mezi mediálními organizacemi a digitálními zprostředkovateli v České 

republice? 

Kvalitativní výzkum vycházel z deseti hloubkových rozhovorů. Ty proběhly s klíčovými 

osobnostmi vybraných organizací v seniorních manažerských pozicích. Respondenti byli 

pro potřeby výzkumu rozděleni do tří skupin, podle typu organizace, kterou zastávali, na 

digitální zprostředkovatele, mediální organizace a třetí strany (nezávislá sdružení, veřejná 

správa apod.) 

První vedlejší výzkumná otázka zjišťovala, jak se digitální zprostředkovatelé a mediální 

organizace vnímají navzájem, tedy jaké termíny používají nebo z jakých definic vychází. 

Rozhovory ukázaly, že v základních rysech se respondenti shodují na definici digitálních 

zprostředkovatelů i mediálních organizací, liší se pouze v jejich pojmenování. V prostředí 

velmi viditelně převažuje označení „digitální platformy“ pro digitální zprostředkovatele 

a „publisheři“ pro mediální organizace.  

Jakou roli hrají digitální zprostředkovatelé v obchodním modelu médií, bylo předmětem 

zájmu druhé vedlejší výzkumné otázky. Mediální organizace, které svůj provoz financují 

nepřímými monetizačními technikami, potřebují návštěvnost. Tu jim přináší prostředníci, 

typicky vyhledávače, sociální sítě a agregátory. Zpravodajské weby s placeným obsahem 

tuto závislost nepociťují. I ony ale musí své předplatitele odněkud rekrutovat. 

Vztah mezi digitálními zprostředkovateli a mediálními organizacemi je ale oboustranný, 

potřebu médií v obchodním modelu zprostředkovatelů zkoumala třetí vedlejší výzkumná 

otázka. Mediální organizace dodávají digitálním firmám obsah, ať už přímo, či nepřímo, 

který mohou zprostředkovávat. Prostředí digitálních zprostředkovatelů tak láká uživatele, 
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z jejichž přítomnosti mohou profitovat právě zprostředkovatelé. Mediální organizace také 

mívají problémy s technologickými řešeními a jsou to právě digitální zprostředkovatelé, 

kdo jim s digitální transformací může pomoct. 

Pomoc s digitální transformací je jen jedna z možností vzájemné spolupráce. Jestli ovšem 

k takové spolupráci dochází, o to se zajímala čtvrtá vedlejší výzkumná otázka. Rozhovory 

se zástupci českých mediálních organizací dávají najevo, že média si do jisté míry nevěří 

ve své pozici, aby mohla s velkými digitálními firmami, jako je Facebook anebo Google, 

vyjednávat. Na druhou stranu často není ani s kým hovořit – a pokud ano, pak stejně není 

v silách těchto firem ovlivňovat globální strategii celé své organizace. Ukazuje se tak, jak 

velkou konkurenční výhodu má společnost Seznam.cz právě ve své lokálnosti. Pokud jde 

o předměty spolupráce, těmi může být například zmíněná pomoc s digitální transformací, 

porozuměním digitálním trendům, ale i společný boj proti fake news. 

Pátá vedlejší výzkumná otázka sledovala, jaké změny či nové výzvy přineslo digitálním 

organizacím a mediálním zprostředkovatelům posledních pět let. Tou nejvýznamnější je 

rostoucí vliv vyhledávačů a především sociálních sítí, které se staly místem, kde uživatelé 

konzumují zpravodajský obsah. Média musí čelit konkurenci, protože kde jsou uživatelé, 

tam jsou i peníze inzerentů. Čtenáři už si nevytvářejí vztah ke konkrétním značkám médií, 

ale právě ke zprostředkovatelům. Jednu z cest, jak mohou média udržitelně fungovat, tak 

představuje placený obsah a další modely přímé monetizace. 

Největším problémem, který je v současné době potřeba řešit, se zabývala šestá vedlejší 

výzkumná otázka. Na straně médií roste pocit křivdy, který vzniká sílící konkurencí právě 

v podobě sociálních sítí, jež se do této pozice dostaly mimo jiné díky zpravodajskému 

obsahu médií. Řešení by mohla přinést směrnice Evropské unie o autorském právu, jenže 

ani ta nenachází shodu mezi mediálními organizacemi. Celá diskuze je dále poznamenána 

medializací, která do debaty přináší vyhrocené názory a vytváří z ní „zákopovou válku“. 

Taková dohoda není nemožná, jak ukázala sedmá vedlejší výzkumná otázka. Digitálním 

zprostředkovatelům a médiím se v minulosti povedlo některé problémy společně vyřešit. 

Za další pozitivní vývoj lze považovat fakt, že se prostředí dokázalo vyrovnat s nástupem 

programatické reklamy či že digitální média začala přemýšlet o své budoucnosti a zkouší 

různé metody přímé monetizace obsahu. 

Téma a prostředí digitálních zprostředkovatelů a mediálních organizací je svým rozsahem 

široce komplexní a svým vývojem vysoce dynamické. Ani proto nebylo nejdůležitějším 
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cílem práce přinést jeho komplexní obraz ve všech svých aspektech. Ambicí navazujícího 

výzkumu by mohlo být časosběrné zachycení vývoje a proměn tohoto prostředí, případné 

zaměření se na dílčí aspekty, které dané prostředí formují – jako je například monetizace 

obsahu, změna obchodních modelů nebo vliv legislativy.   

Digitální zprostředkovatelé a mediální organizace jsou dvě strany, které vznikly a fungují 

jako důsledek liberálního digitálního prostředí, jako indikátor demokratického internetu. 

Nelze předpokládat, že by v následujících několika letech jedna z těchto stran přestala na 

internetu působit – jsou příliš provázané a na sobě závislé. Prostředí prochází vývojem a 

je přirozené, že se na této cestě objevují témata, která je mohou rozdělovat. Je důležité, 

aby se ani jedna ze stran nesnažila za každou cenu vyhrát a druhou porazit, ale spíše hledat 

otázky, které mohou řešit společně, aby také společně dále fungovaly na jednotném trhu. 
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Summary 
 

The environment of digital intermediaries and media organizations is in some sense 

hidden from the public debate, but the more considerable is the impact it has in shaping 

the present and future of the Internet. The aim of the thesis was to describe how this 

environment looks on the Czech market, how it is formed and why it affects the users 

themselves. Being a highly topical issue, the thesis enables to capture the current state 

accurately. On the other hand, the dynamics of the environment means that a considerable 

amount of the information, states and opinions change and evolve over time. That is why 

the thesis tried to bring the view in a general, ethical/normative level. It did so through a 

research question that was:  

What is the relationship between media organizations and digital intermediaries in the 

Czech Republic? 

The qualitative research was based on ten in-depth interviews with key representatives in 

senior management positions of selected organizations. For research purposes, the 

respondents were divided into three groups: digital intermediaries, media organizations 

and third parties (independent associations, public administration, etc.) 

Firstly, the research explored how digital intermediaries and media organizations 

perceive each other, which definitions they use or how they understand them. Interviews 

have shown that respondents agree on the definition of digital intermediaries and media 

organizations, differing only in their name. The term "digital platform" for digital 

intermediaries and "publishers" for media organizations is very often used in the surveyed 

environment. 

Media organizations are dependent on website traffic if their business model is based on 

indirect monetization. This traffic is brought to them by intermediaries, typically search 

engines, social networks, and aggregators. Paid content news sites are less dependent on 

traffic, but they also have to recruit their subscribers from “somewhere”. 

Nevertheless, the relationship between digital intermediaries and media organizations is 

two-sided, so the importance of media organizations in the business model of digital 

intermediaries was examined further. Media deliver content to digital platforms, directly 

or indirectly, which the platforms can mediate. Thus, digital platforms are attractive to 

users, which makes them profitable. Media organizations also have problems with 
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technology solutions, so digital intermediaries can help them cope with digital 

transformation. 

Dealing with digital transformation is just one way they can work together. Interviews 

with members of Czech media organizations have shown that the media do not believe in 

their position to negotiate with large digital companies such as Facebook and Google. On 

the other hand, the problem is that there is no one to talk to - and if so, it is not in the 

power of these companies to influence the global strategy of their entire organization. It 

turns out how much competitive advantage Seznam.cz has in its locality. As for the 

possibilities of cooperation, these can be, for example, the mentioned help with digital 

transformation, understanding of digital trends, but also the joint fight against fake news. 

Naturally, digital intermediaries and media organizations have had to face many changes 

and new challenges over the last five years. One of the most significant is the rising impact 

of search engines and especially social networks, which have become a place where users 

consume news content. The media has to face competition because where are the users, 

there is also advertiser's money. Users and readers no longer relate to specific media 

brands but to intermediaries. Paid content and other models of direct monetization are 

one of the ways in which media can serve sustainably. 

From the media organizations perspective, there is a growing sense of grievance that 

comes from growing competition in the field of social networks, which have reached this 

position thanks to media news content. EU Copyright Directive (Directive on Copyright 

in the Digital Single Market) could provide some solutions, but there is no agreement 

among media organizations either. The whole discussion is marked by the growing media 

coverage and it is causing the "trench war" between both sides. 

Such an agreement is not impossible, though. In the past, digital intermediaries and the 

media organizations have managed to solve some problems together: for example, the 

environment was able to cope with the rise of programmatic buying or digital media 

began to think about their future and started to try new methods of direct content 

monetization. 

The environment of digital intermediaries and media organizations is broadly 

comprehensive in scope and highly dynamic in its evolution, that is why the goal of the 

thesis was not to bring a comprehensive picture in all its aspects. The ambition of a 

follow-up research could be to capture the development and changes of the environment 
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over time or to focus on the sub-aspects that shape the environment - such as content 

monetization, business model changes, or legislative impact. 

Digital intermediaries and media organizations are two parties that have risen as a result 

of a liberal digital environment, as an indicator of the democratic Internet. It is completely 

impossible to assume that one of these parties could leave the Internet in the coming years. 

They are too intertwined and interdependent. This environment is evolving and it is 

natural that there are some topics that can divide them. Neither side should try to win at 

any cost and defeat the other one, but rather look for questions that they can jointly resolve 

to cooperate in the single market. 
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literatuře takové srovnání dosud chybí. 

S ohledem na svůj předchozí výzkum se budu věnovat pouze prvně zmíněné skupině 
digitálních zprostředkovatelů, vyhledávačům. V diplomové práci tak naváži na 
kvantitativní výzkum, který jsem realizoval v rámci bakalářské práce. Na 
reprezentativním vzorku 832 respondentů jsem zkoumal, jak jsou českou online 
populací vnímány a hodnoceny značky Google a Seznam.cz. Znalost uživatelů a jejich 
vlastností mi dobře umožní se věnovat nikoliv příjemcům, ale producentům a 
zprostředkovatelům sdělení. 

V našem prostředí se přitom jedná o téma výsostně specifické. Už jen proto, že jeden 
z hlavních hráčů na poli digitálních zprostředkovatelů, Seznam.cz, se sám částečně 
stává mediální organizací. Dlouhou dobu navíc představovalo Česko jednu z pěti 
zemí, ve které Google musel o dominantní postavení ve vyhledávání bojovat s domácí 
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konkurencí. Seznam.cz ale stále zůstává důležitým aktérem, a především jedničkou 
českého internetu. 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo 
hypotézy (max. 1800 znaků):  

Cílem textu bude zachytit a analyzovat nový druh vztahů, s nimiž se český mediální 
trh teprve seznamuje. Diplomová práce se pokusí zjistit, jak moc jsou na sobě 
mediální organizace a digitální zprostředkovatelé závislí, jaké jsou jejich vlastnosti, 
charakteristiky a rutiny. 

VO: Jaký je vztah mezi mediálními organizacemi a digitálními zprostředkovateli 
v Česku?  

Vhodný výběr klíčových osob by měl umožnit najít rozdíl v přístupu komerčních a 
veřejnoprávních médií. Práce také ukáže, jakým způsobem zkoumané značky 
podporují mediální/žurnalistickou tvorbu v Česku či jak se na ní přímo samy podílejí. 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se 
stručnou charakteristikou jejich obsahu): 

I. Shrnutí předchozího výzkumu – cíl, metodologie, klíčová zjištění 

II. Teoretické vymezení 
a. Digitální zprostředkovatelé – definice, charakteristiky, vlastnosti 
b. Role vyhledávačů – nová média a jejich pohled na význam vyhledávačů 
c. Situace v zahraničí – zahraniční literatura, srovnání se zahraničními výzkumy, 
odlišnosti, specifika 

III. Zkoumané značky 
a. Představení – základní informace, mediální aktivity, vztah k žurnalistice 
b. SWOT analýza – aktualizovaná analýza z předchozího výzkumu s orientací na 
obsahovou strategii zkoumaných značek 
 
IV. Analytická část 
a. Metodologie 
b. Analýza 
 
V. Shrnutí, doporučení 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

Hloubkové rozhovory proběhnout s respondenty, kteří jsou na svých pozicích 
v současné sobě, tj. v letech 2017–2018. V případě, že by se nepodařilo získat tyto 
klíčové osobnosti, budou sekundárně dotazováni respondenti z pozic z předchozích 
let. Stanoveným přibližným mezníkem je rok 2011. Jedná se o nejzazší dobu, z níž 
vycházející data nebo informace lze s ohledem na dynamičnost vývoje online 
prostředí považovat za relevantní. Rok je zajímavým milníkem pro obě značky, v této 
době totiž poprvé zvýšil Google svůj podíl ve vyhledávání nad domácím Seznamem.   

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Primárním metodologickým postupem diplomové práce bude kombinace případové 
studie a hloubkových rozhovorů s klíčovými osobnostmi vybraných organizací 
(šéfredaktory, vedoucími zpravodajských rubrik, manažery rozvoje). V obou 
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případech se jedná o metody kvalitativního výzkumu, které tak přirozeně navazují na 
předchozí výzkum kvantitativní.   

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho 
zpracování; u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

AULETTA, Ken. Googled: the end of the world as we know it. New York, N.Y: 
Penguin Books, 2010. ISBN 978-014-3118-046. 

Mediální spisovatelka Ken Auletta popisuje, jak se během jedenácti let podařilo 
Googlu změnit způsob našeho života i naší práce. Kniha se zabývá budoucností médií, 
zmiňuje hrozbu zániku mediálních institucí tak, jak je známe. Analýza se opírá o 
rozhovory se zakladateli společnosti, Larry Pagem a Sergejem Brinem, ale také 
například Billem Campbellem, známým „koučem“ a mentorem řady významných 
technologických vůdců se Silcon Valley. Včetně Larryho Page a Steva Jobse. 
 

BRANDT, Richard L. Jak myslí Larry Page a Sergej Brin. 1. vyd. Brno: 
Computer Press, 2010, 255 s. ISBN 978-80- 251-2822- 0.  
Přestože tato publikace vysvětluje úspěch společnosti Google na příkladu Spojených 
států, dá se řada principů vztáhnout i na trh český, byť ten je do jisté míry specifický. 
Novinář Richard L. Brandt popisuje, v čem je myšlení Larryho Page a Sergeje Brina 
natolik odlišné, že se jen málokdo ve světě může postavit Googlu coby rovnocenný 
konkurent. Kniha se nesnaží zevrubně popsat historii společnosti, ale spíše 
prostřednictvím rozhovorů pochopit její ambice a strategie. 
 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. vyd. 
Praha: Portál, 2008, 407 s. ISBN 978-80- 7367-485- 4. 

Příručka Jana Hendla seznamuje čtenáře se základními metodami kvalitativního 
výzkumu – rozlišuje kvantitativní a kvalitativní výzkum, ale i jeho kombinaci, tzv. 
smíšený výzkum. Nabízí také přehled základních přístupů kvalitativního výzkumu, 
jako je případová studie nebo individuální rozhovor. Kniha se zabývá i metodami 
vyhodnocování a interpretací dat. 
 

KLEIS NIELSEN, Rasmus a Sarah Anne GANTER. Dealing with digital 
intermediaries: A case study of the relations between publishers and platforms. 
New Media & Society [online]. 2017. Dostupné z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444817701318 
Aktuální text Ramuse K. Nielsena, který se žurnalistikou v době nových médií 
dlouhodobě zabývá, analyzuje vztahy mezi „vydavateli“ a „platformami“ právě na 
základě případové studie služeb Google a Facebook. Nielsen tvrdí, že vztahy jsou 
charakterizovány napětím mezi krátkodobými, provozními příležitostmi a 
dlouhodobými obavami ze ztráty nezávislosti na zprostředkovatelích. 
 

SEYMOUR, Tom et al. History Of Search Engines. International journal of 
management & Information Systems [online]. 2011, roč. 15, č. 4. ISSN 2157-9628. 
Dostupné z: http://dx.doi.org/10.19030/ijmis.v15i4.5799 
Tom Seymour popisuje historii a vývoj vyhledávačů. Kromě samotného úsvitu 
internetového vyhledávání se věnuje také fenoménu Googlu a zaměřuje na důsledky, 
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které z rostoucího vlivu vyhledávačů vyplývají. Definuje například termín 
„vyhledávačový marketing“ a vymezuje základní strategie, se kterými pracují správci 
webových stránek při získávání lepších pozic ve výsledcích.  

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a 
doktorských prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově 
blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 

BÁŠOVÁ, Kateřina. Budování značky Google a její specifické postavení na poli 
internetových služeb. Praha. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 
věd, 2011.  
 

BEŠŤÁK, Václav. Budování značek Google a Seznam.cz na českém trhu: 
komparativní studie. Praha, 2016. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta 
sociálních věd, 2016. 
 

MENGLER, Tomáš. Srovnání internetových společností Seznam.cz, a.s. a Google 
Czech Republic, s.r.o. Praha. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola, 
Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií, 2012. 
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