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Anotace 

Cílem této práce je analyzovat a srovnat přístupy předních českých online zpravodajských 

vydavatelů k monetizaci obsahu, a to zejména s důrazem na nepřímé zpoplatnění formou 

inzertního modelu, které je jejich hlavním zdrojem příjmů. Analyzovány budou nejen body 

strategického postoje k monetizaci obecně, ale i specifika inzertního modelu ve společnosti, 

stejně jako přístup společností k současným fenoménům z prostředí online vydavatelství a 

monetizace obsahu. Zvolenými společnostmi jsou Seznam.cz – největší subjekt na českém 

vydavatelském trhu z pohledu návštěvnosti a zásahu a Mafra – jeho tržní následovník na 

druhé pozici.  

Annotation 

The aim of this thesis is to analyse and compare approaches of leading Czech online news 

media companies to a content monetization with a strong focus on their applications of an 

advertising based monetization model, which is in the both cases the main source of their 

online revenue. First of all, the thesis tends to describe and compare points of strategic 

attitude of companies to monetization in general, then it presents specifics of the advertising 

model in selected companies, as well as their approach to current phenomena from the 

environment of online publishing and online advertising. The selected companies are 

Seznam.cz – the largest Czech online company in terms of reach and number of visitors, the 

2nd company is then Mafra which takes 2nd place in the same terms.   
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Úvod 

Ranný vývoj internetových médií v druhé polovině 90. let lze charakterizovat 

z pohledu využívání příslušných monetizačních nástrojů jako nejistý. I přední světová 

zpravodajská média, která se v rámci obecného nadšení a velkých očekávání od rostoucího 

trhu vydávala se svým obsahem na novou rozvíjející se síť, si nebyla jistá, jak přistoupit 

k monetizaci svých internetových platforem, které byly často dotovány s vidinou budoucího 

zisku jejich kvetoucími analogovými matkami, či jinými investory. S těmito platformami, 

jejichž obsah byl v širokém rozsahu dostupný zdarma, začíná na přelomu tisíciletí a prvním 

desetiletí docházet na trhu k silnému rozvoji a nadšení z využívání nepřímo zpoplatněného 

– inzertního modelu, kdy prostředky inzerentů zaručují to, že čtenáři mohou obsah 

konzumovat zdarma výměnou za zobrazení reklamy, za kterou si platí z nového formátu 

nadšení inzerenti (Arrese, 2016).  

S tím dochází k tomu, že si valná část strmě rostoucí internetové populace v pohodlí 

zvyká na instantně dostupný obsah internetových médií, který je pro ně navíc zdarma. 

S postupem času však dochází k prasknutí internetové bubliny a světové ekonomické krizi, 

které se znatelně podepíšou na příjmové struktuře internetových médií, která začínají 

pochybovat o vhodnosti modelu. Do toho se díky technologickému potenciálu a rozvoji 

internetové reklamy, která těží ze své novomediální podstaty začínají objevovat nové 

fenomény i hráči na trhu nemediální podstaty, kteří dohromady komplikují ekonomické 

fungování vydavatelů na inzertním modelu. Zejména finančně orientovaným médiím, či 

médiím globálního charakteru se daří přecházet – alespoň částečně na přímo zpoplatněný 

model. Existuje však i velké množství vydavatelů, u kterých uživatelé nejsou ochotni 

z různých důvodů za obsah přímo platit (Arrese, 2016). 

Účelem této práce je výše zmíněnou neustále vyvíjející se transformaci popsat. 

Teorii, procesy a pojmy, které z ní pak vzejdou se pokusíme vztáhnout a prověřit na dvojici 

největších českých internetových vydavatelů, kteří v době odevzdání diplomové teze svými 

parametry zapadají do parametrů internetových médií, která získávají většinu svých příjmů 

prostřednictvím nepřímého zpoplatnění s inzertním modelem. Cílem této práce zmapovat, 

jak se k monetizaci obsahu a publik a jejím současným trendům a fenoménům staví největší 

česká internetová média, a také jaký je mezi těmito médii rozdíl nejen v těchto přístupech, 

ale i fundamentálně.  
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Práce usiluje o doplnění teoretické mezery zejména v českém akademickém 

prostředí, kdy se výzkum zaobíral – například v případě Janíkové (2017) důsledky zavedení 

placeného obsahu na jednom z konkurentů zkoumaných subjektů – mediálním domu 

Economia. Přidanou hodnotou práce budiž praktická zkušenost autora s analyzovanými 

tématy, ať již v rámci akademické či obchodní sféry, které dohromady umožňují 

respondentům pokládat dotazy hlubší a praktičtější povahy, a tak prohloubit získané 

informace a konstruovat komplexnější závěry. 

V práci došlo také k mírnému odklonu od diplomové teze, kdy jsme se rozhodli 

upustit od deklarovaného sekundárního cíle, kdy bychom vedle výše uvedených pojmů 

zejména technologicko-ekonomických, konstruovali teorii a výzkum i z pohledu kritické 

politické ekonomie. Důvodem tohoto vynechání budiž fakt, že komplexnost a vzájemná 

provázanost informací technologicko-ekonomické povahy zaujímá takový rozsah, že další 

část, věnující se této oblasti by překročila možnosti rozsahu a povahy diplomové práce. Jak 

se dočteme dále v práci, některé ze závěrů mohou posloužit zvídavému vědci jako podklad 

k hlubšímu prozkoumání tématu právě z kritického pohledu. Považujeme také za nutné 

podotknout, že se k práci stavíme spíš pragmaticky než kriticky. Informace uvedené v této 

práci tak usilují více o popis a analýzu ekosystému procesů a fenoménů, se kterými se 

mediální a reklamní profesionálové v praxi potýkají než o to, jaké společenské či 

ekonomické důsledky z těchto pojmů proudí.  

Samotnou práci zahájíme čistě podpůrnou kapitolou, která relativně stručně popisuje 

změny, které nastaly v žurnalistickém diskurzu, či chceme-li, poli s příchodem a zejména 

rozvojem internetu, respektive webu. V nosné teoretické části pak přímo překročíme ke 

změnám, které se v rámci monetizace v prostředí webu odehrály, a to jak z pohledu 

transformace tradičních mediálních produktů, tak z objevení se nových technologických 

možností a subjektů na trhu, z nichž pak vychází řada fenoménů, o kterých pojednáváme 

v závěru teoretické části. V druhé – praktické části, pak uvedeme díky kvalitativnímu 

výzkumu za pomocí strukturovaných rozhovorů postoje zkoumaných subjektů k vybraným 

tématům, které pak následně vzájemně srovnáme. 
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1. Proměna žurnalistického pole s příchodem internetu a nová specifika 

této oblasti 

V mediálním diskurzu se nám nabízí hned několik koncepcí na základě, kterých 

bychom mohli ilustrovat proměnu mediálního ekosystému, respektive žurnalistického pole 

s příchodem internetu. Jak tvrdí Jirků (2018, 45) nabízí se hned několik teorií které k tomuto 

fenoménu přeměny médií referují. V prvním případě se může jednat o mediální konvergenci, 

v dalším o mediální hybridizaci, třetí pohled může být postaven na internetizace médií, 

přičemž čtvrtý může být spojen s medializací. Jak tvrdí sám autor (tamtéž) mezi těmito 

koncepty existuje několik průsečíků, proto je tak často nemůžeme chápat jako absolutně 

separátní entity. My jsme se však, zejména s ohledem a povahu samotné práce, rozhodli 

použít jen jeden z těchto konceptů s ohledem na to, že první kapitola zaujímá spíše 

podpůrnou roli pro kapitoly následující. Zabývat se tedy vyčerpávající kros-koncepční 

definicí nemá smysl. Proto se v následujících řádcích budeme věnovat mediální 

konvergenci.   

1.1. Mediální konvergence  

„Konvergence zásadním způsobem změnila logiku mediálních systémů i logiku toho, jak 

publika obsah konzumují. Proces konvergence upravil vztah mezi současnými 

technologiemi, mediálním průmyslem, mediálním trhem, formou obsahů i publikem.“ 

(Jenkins, 2008, 16).  

Změny a jevy k nimž došlo a dochází na poli žurnalistiky s příchodem digitálních 

technologií a internetu lze spojovat s pojmem konvergence. Existenci, či spíše počátek 

procesu konvergence lze spojit se změnami technologické povahy, během kterých začalo 

docházet k rozvoji a zejména sbližování dříve relativně autonomních mediálních platforem, 

a to z pohledu přípravy, distribuce, ale i konzumace obsahů. Klíčovým aspektem v tomto 

směru je proces digitalizace a existence počítačových sítí, které vytvořily podmínky pro výše 

uvedený proces. Jakubowicz (2013, 30) přímo definuje konvergenci jako důsledek 

technických procesů proměny médií, konkrétněji jako deskripci a důsledky procesu 

integrace telekomunikací, informatiky a médií. 

Henry Jenkins (2008, 2-4) myslí konvergencí proces, jakousi změnu v mediálních 

systémech, která popisuje proudění obsahu prostřednictvím více rozmanitých mediálních 

platforem, přičemž obsah již není vázán jen na konkrétní – jemu dříve typické médium. 
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Jenkins dále poukazuje ve vztahu k procesu konvergence na vyšší provázanost a spolupráci 

mediálních systémů a sítí, či rozmanitým způsobům distribuce a konzumace mediálních 

obsahů. V tomto vztahu však staví do popředí kulturní a společenskou změnu, které se 

s konvergencí nesou a společně slouží jako základ pro aktivní participaci publik, která jsou 

v pojetí autora hlavním hybatelem procesu konvergence. Autor ale připouští, že bez 

technologické změny by konvergence byla uskutečnitelná jen stěží. 

Jak si ukážeme dále, proces konvergence je multidimenzionální záležitostí, 

charakterizovanou změnami na úrovni technologií, publik, mediální obsahů, jejich 

distribuce, ale i ekonomických struktur, které probíhají více či méně současně. Vybrané 

dimenze konvergence nejsou zcela separovanými procesy a vzájemně se překrývají.  

1.1.1. Technologická konvergence a její důsledky  

Na počátku procesu konvergence stály změny v technologickém poli, spojené 

s přechodem od analogového k digitálnímu kódu. V druhém případě jde o vznik a přítomnost 

počítačových sítí. Představíme-li si analogové vysílání tradičních médií, dojdeme k tomu, že 

každá z vysílaných informací, ať už textová, zvuková či obrazová jsou kódovatelná a 

dekódovatelná různým způsobem, a tedy i různými zařízeními, což neumožňuje jejich 

integraci. Proces digitalizace, díky jednotné struktuře pravidel kódování umožnil to, že 

původně neslučitelná média mohou být přenášena, sbližována, či chceme-li sjednocena 

v jednotném uložišti a informačním toku (Musil, 2003, 37).  

Feldman (1997) konkretizuje výše uvedený přechod a spojuje digitální informace či 

kód s 5 klíčovými vlastnostmi. Manipulovatelností je myšlena skutečnost, že jsou digitální 

data vysoce transformovatelná a nenabývají konečné podoby. Nestranností myslí autor 

(tamtéž) schopnost binárního kódu nést jakoukoliv informaci – ať už obrazovou nebo 

zvukovou. Kód sám o sobě není vázaný na konkrétní mediální formu, jelikož všechny 

z těchto forem jsou kódovány stejně. Zhusťovatelnost a kompresovatelnost pak referují 

k možnosti redukovat mediální obsahy do velmi malých jednotek nosičů, ať už mechanicky 

či algoritmicky.  

Poslední z 5 klíčových vlastností digitálních informací je jich síťovost, tedy 

schopnost digitálních informací být distribuována prostřednictvím počítačové sítě. 

Rozdílovým parametrem přítomnosti sítě (internetu) ve srovnání s analogovými médii je dle 

Jakubowicze (2013, 28-29) fakt, že umožňuje lineární (synchronní) i nelineární 

(asynchronní) komunikaci zároveň. Navíc s možností okamžité zpětné vazby. 
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Proces technologické konvergence dle Moroz a Białobłocki (2006) probíhá na třech 

rovinách. V prvním případě jde o konvergenci zařízení, popsatelné na propojování přijímačů 

různé povahy do jednoho, který plní zároveň více funkcí, například hybridní televize, ještě 

typičtěji pak počítač či chytrý telefon. Druhá rovina je popsána jako konvergence přístupů 

k mediálním obsahům či sítím – například prostřednictvím agregačních aplikací či služeb. 

Třetí rovina pak pojednává o konvergenci různých informačních sítí. 

1.1.2. Uživatelská konvergence a její důsledky  

Poster (1995) popisuje na své teorii mediálních věků proměnu ve vztahu mediálních 

producentů a recipientů, a to na dvojici mediálních věků. Pro první mediální věk je typická 

převaha lineární masové komunikace, ve které relativně úzký vzorek médií komunikuje svá 

sdělení k neporovnatelně větší mase recipientů těchto sdělení, a to s velmi omezenými 

schopnostmi publik reagovat prostřednictvím zpětné vazby. Typickým médiem této epochy 

je televize a její masový nástup. Druhý mediální věk přichází s vynálezem a rozšiřováním 

digitálních technologiích. Právě díky těm dochází k rozostření jasně daného 

nerovnoměrného vztahu mezi producenty a recipienty mediálních sdělení. Autoři mediálních 

sdělení přichází o původně výhradní kontrolu nejen nad tvorbou a distribucí obsahu, ale i 

samotným konzumentem, který má nyní více možností produkovat a šířit obsahy v digitálně-

mediálním ekosystému. 

Někteří z autorů – například Martin Lister (2009) považují za klíčovou vlastnost 

digitálních technologií, na nichž je stírán rozdíl mezi producenty a publiky, interaktivitu. 

Která umožňuje zásah uživatele do obsahu a distribuce s příslušným efektem v reálném čase, 

a dovoluje tak uživateli manipulovat s médiem. 

Uživatelské interaktivitu lze určitým způsobem škálovat. Jensen (1998) uvádí 4 stupně 

interaktivity uživatelů s médii;  

1. Přenosová interaktivita je nejnižší úrovní uživatelské interaktivity. Je spojená 

s jednostrannou komunikací. Uživatel je v roli pouhého recipienta, avšak může si vybírat, 

který kanál kontinuálně vysílající kanál bude následovat. Typicky zde patří stará média, 

nejtypičtěji televizní vysílání. 

2. Druhou úrovní je interaktivita konzultační, v jejím rámci mají uživatelé možnost 

zasahovat v konkrétním kanálu do jeho podoby, avšak jen tak, že si mohou v reálním čase 

v jeho prostředí vybrat některou z preprodukovaných informací. Typickým příkladem dle 
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Jensena (tamtéž) je například CD-ROM s encyklopedií. Dnes by to mohla být například 

služba Netflix.  

3. Konverzační interaktivita je typická pro média, která jsou již schopna do svého prostředí 

přijímat a publikovat uživatelský obsah, a to v reálném čase. Typicky lze zde zařadit 

vytváření obsahu uživateli v prostředí sociálních sítí.  

4. Registrační interaktivita je nejvyšším stupněm interaktivity. Je spojená s médii, která jsou 

schopna zaregistrovat uživatelský podnět či informaci, bez ohledu na to, zda byly tyto 

uživatelské podněty vědomé či nevědomé, a na základě nich pak systém média 

automatizovaně vyvozuje různé důsledky. Jensen ve svém článku již před 20 léty zmiňoval 

jako příklady obecně různé inteligentní systémy. Dnes jimi mohou být technologie mapující 

uživatelské chování v prostředí webu s následnou transformací těchto informací do forem 

reklamních publik, o kterých budeme pojednávat dále v práci.  

Právě na základě interaktivity společně s virtuální povahou digitálních technologií 

definoval Bruns (2009) pojem produsage. Ten referuje ke stírání rozdílů mezi producenty a 

recipienty v prostředí webu 2.0, kdy podle autora mizí rozdíly mezi těmito dvěma tábory do 

naprosté bezvýznamnosti. Proces produsaging je v konkrétní rovině typický otevřenou a 

kolektivní participací publik na tvorbě obsahu, přičemž k této tvorbě či úpravě obsahu 

dochází náhodně, častokrát v závislosti na počtu zmiňovaných produserů. Možnost a 

svoboda participace či podíl na díle jsou u publik definovány do různé míry samotnými 

platformami. Těmi nejtypičtějšími jsou v prostředí internetu blogovací platformy či sociální 

sítě s téměř zanedbatelnými bariérami vstupu. 

Pojmem fragmentace publik, který je často skloňován s konvergencí publik, je 

myšleno jejich široké síťové rozprostření a eroze v důsledku změn kulturního uspořádání, 

technologického rozvoje a silného nárůstu kanálů a obsahů (Doyle, 2013, 77). Moravec 

(2016, 83) pak fragmentaci publik dovádí k pojmu individualizace, která se podle něj: 

„projevuje individuálním vlastnictvím digitálních médií a individuální konzumací obsahů 

publiky“. Tradiční média typu televize byla a jsou konzumována kolektivně, zatímco dnes 

uživatelé vlastní individuální zařízení a jejich mediální výběr podléhá jejich volbě. Podklad 

či návod pro takovéto chování samotných publik je pak determinována obsahovou 

konvergencí, kterou řešíme dále.  
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1.1.3. Obsahová konvergence a její důsledky  

Schopnost digitálních médií býti vyjádřeny prostřednictvím modifikovatelného kódu 

binární soustavy, společně s jejich možností šíření prostřednictvím internetu se bezesporu 

podepsaly i na změnách v obsahu. Jakubowicz (2013, 16) jako první z těchto změn zmiňuje 

dematerializaci, u které dochází k tomu, že se mediální obsahy odpoutávají od svých 

tradičních nosičů. Mezi typické úkazy této změny patří například internetové servery 

sdružující hudbu typu Spotify či Apple Music, a s nimi upadající potřeba kupovat si nosiče 

hudby ve formě CD. Knihy jsou modifikovány a šířeny ve formátu tzv. e-knih, které jsou 

čitelné pomocí digitální čteček, stejně tak novinové zprávy opouští papír a dostávají se na 

webové stránky. Výše uvedená skutečnost pak přímo definuje další vlastnost digitálních 

médií a sice jejich multimedialitu, tedy schopnost digitálního mediálního nosiče nést 

kombinaci textu, kresby, zvuku, animace či videa (Merriam-Webster, 2019). 

Reprezentativním příkladem je textový článek, doplněný o audio či audiovizuální rozhovor 

s některým z aktérů. Grant (2010, 6) shrnuje výše uvedené skutečnosti do zjednodušené 

definice obsahové konvergence, kterou chápe jako skutečnost, ve které je daný obsah 

vytvářen a distribuován více mediálními platformami.   

Doyle (2013, 81) tvrdí, že mediální obsah na internetu je snadno skladovatelný a 

uživatelům násobně dostupnější, než tomu bylo a je u tradičních analogových médií. Stará 

vysílací média – například televize a rádio jsou typická svým lineárním vysíláním a 

programem, kterým se pasivnější publikum řídilo ve svém mediálním chování. Stará, či lépe 

tradiční média musela v případě rozšíření nabídky dělat kompromisy ve stávajícím 

programu nebo vytvářet kanál nový. Nová média ale umožnila uživatelům stavět si 

v nepřeberném množství internetového obsahu vlastní program, navíc s možností odložené 

konzumace, což znatelně posiluje vztah publik vůči vysilatelům a upozaďuje časovou 

limitaci daného programu. 

Samotná nenáročnost skladnosti mediálních obsahů v prostředí internetu nedefinuje 

jako jediná odklon od lineárního vysílání. Možnost publik skládat vlastní mediální výběry 

je vedle toho podmíněna hypertextualitou novomediálních obsahů. Milan Šmíd (2006, 10) 

ji popisuje jako „Schopnost textu vyvolat využitím příslušného odkazu další část textu, 

připravenou buď samotným autorem nebo jiným zdrojem (…) na rozdíl od „tradičního“ 

textu s lineární strukturou je hypertext proměnlivou veličinou, jehož finální podobu si určuje 

každý uživatel sám tím, jak se v síťové struktuře dostává k jednotlivým částem textu, jakým 
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způsobem je řadí a svojí percepcí je „konzumuje“. Každé hypertextové sdělení je pak 

originální v té konfiguraci, kterou si uspořádal uživatel sítě.“ Je však důležité upozornit na 

to, že hypertextualitou nelze chápat jen vlastnost omezeného mediálního ekosystému – 

například internetové encyklopedie wikipedia.org, či systém vnitřních odkazů na relevantní 

články v prostředí zpravodajského portálu. Ideálním příkladem je například World Wide 

Web, který je funguje ve své podstatě na principu hypertextu.  

Možnost personalizace obsahu však v posledních letech zachází ještě dále. 

Oboustranná komunikace mezi publiky a tvůrci obsahu umožnila těmto tvůrcům ještě lépe 

poznávat mediální zvyklosti publik. Tvůrci jsou schopni kdykoliv více než předtím 

analyzovat co se líbí uživatelům jako celku, ale i uživateli jakožto jednotlivci (Doyle, 2013, 

80). Internetová média díky tomu mohou algoritmicky – na základě předchozího či 

očekávaného uživatelského chování předkládat uživateli takový výběr obsahu, který u něj 

pravděpodobně vzbudí vyšší atraktivitu. A tak mohou hudební platformy typu Spotify či 

Apple Music servírovat novou hudbu, která se blíží uživatelskému vkusu samotného 

uživatele, či uživatelům jim podobným. Tato technologická vyspělost pak ještě dále 

podporuje tezi o individualizaci publik, když v tomto případě končí téměř absolutní 

individualizací.  

1.1.4. Ekonomická (vlastnická) konvergence  

Koncept mediálních sítí a konglomerátů není ničím, co bychom neznali u tradičních 

médií, stejně tak tak fakt, že se mediální instituce stávají součástí sítí v jiných hospodářských 

odvětvích. Ačkoliv se může zdát, že digitální média, rozvoj internetu s nízkými bariérami 

vstupu, masivním nárůstem obsahů a jejich producentů, společně s posílením role publik 

přispějí k jakési dekonglomerizaci či liberalizaci mediální trhu, důsledky nejsou tak 

jednoznačné. Samotná fragmentizace publik či obsahů mohou paradoxně způsobovat vyšší 

míru konglomerizace. Tradiční média, které byla v době před rozvojem internetu chráněna 

relativně vysokými vstupními náklady do odvětví disponovala v těchto typech médií 

relativní svobodou, jelikož publika a obsah, které jsou jejich primárním monetizačním 

nástrojem, byla relativně ucelená, tedy ne tak fragmentovaná. 

Za konglomerizací, vytvářením aliancí, či rozšiřováním portfolií může stát mnoho 

motivací. Doyle (2013, 58-60) říká, že tradiční média a mediální domy vždy skupovali či 

vytvářeli nové tituly za účelem rozšíření nebo posílení nabídky reklamních publik. 

Příkladem budiž hypotetická situace, kdy se mediální aliance ekonomických magazínů 
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rozhodne přidat do portfolia nově vytvořený měsíčník věnující se luxusnímu stylu života. 

Ten přivede nejen publika, zajímající se o luxus, ale částečně pomůže také převést část 

čtenářů ekonomických titulů, do prostoru, který umožňuje v širší míře inzerovat různé 

statky. 

Doyle (2013, 62) dodává, že za tímto rozšiřováním mediálních aliancí, stojí klesající 

náklady na vytváření publik, jelikož nově akvírovaná média mohou využít již stávajícího 

produkčního a distribučního řetězce, čímž se zvyšuje výše jejich zisku – například z prodeje 

reklamy. Právě tato strategie, která je spojena se snižováním nákladů a vytvářením vyšší 

hodnoty publik pak nastavuje trhu vyšší vstupní bariéry trhu. Picard (2002, 198) podotýká, 

že mediální domy touto strategií navíc diverzifikují rizika hospodářské nevýkonnosti 

jednotlivých titulů, přičemž navíc nad nimi stojí více kapitálu a mohou se vzájemně dotovat, 

a to z hlediska provozních nákladů, ale například i nákladů na propagaci. Jak se dozvíme 

v následujících kapitolách, pro novou formu digitálně-mediálních korporací je typická 

inkorporace platforem, které nevytváří tradiční mediální obsah, ale svou povahou jsou 

schopny publika také vytvářet. 

Kolodzy (2009, 36) vedle ekonomických motivací konglomerizace upozorňuje i na 

politické motivy, se kterými lze zpozorovat mocenské úmysly, spojené s tendenční 

kontrolou informačních toků, upozaďováním pestrosti názorů nebo omezováním přístupu 

k nim.  

1.2. Změny v žurnalistickém poli s příchodem mediální konvergence  

1.2.1. Nová publika 

Žurnalisté novomediální epochy musí brát nově v potaz posílení role publik vůči 

vysílatelům. Nejenže mohou registrovat silný vzestup neprofesionálního mediálního obsahu, 

způsobeného nízkými publikačními bariérami, který s nimi bojuje o pozornost mediálních 

konzumentů. Ale zároveň se recipienti žurnalistických obsahů mohou podílet na 

předkládaných tématech. Ať už prostřednictvím zpětné vazby vůči novinářům – veřejné či 

neveřejné, ale také spolupodílením se na tvorbě vybraného tématu (Deuze, 2004, 147). 

Známy jsou případy, kdy je umožněno neprofesionálním autorům publikovat žurnalistické 

obsahy přímo v prostředí distribučních platforem zavedených mediálních domů – například 

v rámci sekce Blog na iDnes.cz nebo Respekt.cz. 
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Mediální instituce musí nově brát v potaz i pozitivní změnu v konzumačních 

kompetencích, kdy je publikům umožněno svévolně procházet nepředstavitelně širokým 

množstvím obsahu. Tato skutečnost společně s přítomností technologií, které dokážou tento 

obsah číst, zpracovávat a redistribuovat, dochází k rozbíjením loajality publik ke konkrétním 

distribučním kanálům. Publika tohoto typu lze charakterizovat adjektivem aktivní, jelikož 

výše uvedená činnost ještě oslabuje jejich závislost na vysílání různých institucí. Uživatele 

obsah aktivně vyhledávají a filtrují, již nejsou tolik podřízení vysíláním (Jenkins, 2008, 19).  

Publika navíc již nelze chápat tak celistvě. Jak tvrdí Doyle (2013, 77) internetová publika 

jsou silně fragmentovaná a spotřeba mediálních obsahů je individualizovaná v důsledku 

hypertextové povahy samotného obsahu na internetu, ale i v důsledku vlastnictví 

individuální multimediálních zařízení uživatelů. Takto roztříštění uživatelé se pak dostávají 

k obsahu přes různorodé platformy. Médiím tak v prostředí internetu vzniká potřeba tento 

intermediální tok uživatelů řídit.  

1.2.3. Změny produkčně-distribučního charakteru  

Jak zmiňuje již dříve Jakubowicz (2013, 16), multimediální charakter informací 

společně s fenoménem dematerializace obsahů, kdy se média odpoutávají od tradičních 

nosičů umožňují mediálním producentům publikovat v rámci jedné platformy obsah ve více 

formách zároveň. Například český internetový zpravodajský server Seznamzpravy.cz 

s oblibou využívá formát textových článků, doplněných o video. Stejně jako iRozhlas.cz 

doplňuje textové články o zvukové záznamy. Jak jsme zmínili již dříve v případě internetové 

verze deníku The New York Times, články mohou býti obohaceny o interaktivní mapy nebo 

znázornění dat.  

Doyle (2013,77-78) navazuje na fakt, že publika proudí přes nespočet platforem 

s hypertextuální podstatou. To se podepisuje na to strategii médií v otázce distribuce obsahů, 

kdy média za účelem kontaktu s těmito publiky šíří obsah, či odkazy na něj prostřednictvím 

kanálů, které to umožňují. I tyto kanály mohou být multimediální, a tak jsou tyto obsahy či 

odkazy šířeny v různých formách. Pro představu si uveďme hypotetický příklady, kdy 

internetový portál natočí videoreportáž a umístí ji do některé ze sekcí své webové platformy. 

Posluchačům podcastů vytvoří z reportáže audio stopu a zašle jim upozornění do 

podcastových čteček. Uživatelům, kteří se vyskytují na sociálních sítí může být prezentován 

sestřih reportáže s odkazem na jeho plnou webovou verzi. Mobilní čtenáři zpráv ve špatných 

podmínkách připojení si pod odkazem na reportáž mohou přečíst například jako transkripci. 
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Snadná skladovatelnost společně s logikou jednoduché zpětné spotřeby mediálních 

obsahů umožňují mediálním profesionálům obsah konstruovat za účelem jeho delší 

životnosti, čímž dokáže lépe vytěžit čtenářský potenciál, a to například tím, že na starší 

článek bude přímými odkazy směřovat čtenáře z prostředí aktuálnějšího. Tím se ve srovnání 

s analogovým zpravodajstvím nepředstavitelně prodlužuje živostnost mediálních 

komunikátů. Fortunati (2005, 38) dodává, že díky tomu se internet stává také i novinářům 

důležitou základnou informací. 

Relativně snadná manipulovatelnost a modifikovatelnost digitálních obsahů stojí 

hned za několika fenomény. Jak tvrdí Deuze (2004, 144) obsah lze kopírovat jedním 

příkazem na klávesnici, to způsobuje široké rozšíření absolutně věrných kopií, čehož 

využívá i novinářská praxe při stavění obsahů. Fenomén kopírování pak vzbuzuje častokrát 

otázky etické a střety nad autorskými právy. Specifickou situací je proces indexace obsahu 

ze strany externích algoritmů – například těch společnosti Google, které prochází obsahy 

webů, za účelem jejich zalistování v jeho agregačních prostředí – například výsledcích 

vyhledávání či platformě Google News, kde jsou v modifikované podobě předkládány 

uživatelům, kteří se přes ně mohou dále prokliknout na web. Tento vztah si rozebereme 

v práci dále.  

Jak jsme si uvedli dříve, interaktivita zásadním způsobem umožnila zaznamenávat 

uživatelskou aktivitu v prostředí internetu. Mediálním producentům se dnes díky tomu 

nabízí nespočet nástrojů, prostřednictvím kterých mohou tuto aktivitu analyzovat. Díky 

datům tohoto charakteru mohou navíc relativně snadno analyzovat například čtenost 

jednotlivých článků, o čemž se mohlo tradičním médiím jen znát. Navíc lze analyzovat i 

míry čtení či míru zhlédnutí těchto mediálních obsahů, a to v reálném čase a automatizovaně.  

Rozvoj dalších digitálních technologií umožnil v prostředí internetu analyzovat nejen 

kvantitativní parametry čtenosti, ale i kvalitativní. V dnešních dnech tak evidujeme nástroje, 

které jsou schopny algoritmicky číst různorodé mediální obsahy, a na základě tohoto čtení 

určovat témata daných článků nebo určovat pozitivitu jejich vyznění, přičemž tato 

schopnost, jak si ukážeme, dále znatelně vstupuje do vztahu mezi médii a inzerenty.  

1.2.4. Změny institucionálně-organizační  

John Pavlik (2001, XIII) říká, že naplňování multimediálního potenciálu přispívá i 

ke změnám na úrovni provozu redakcí, což upravuje a rozšiřuje způsob práce novinářů, kteří 

musí nově uplatňovat v praxi znalosti multimediální produkce. S tím je na ně vyvíjen tlak ze 
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strany managementu k tomu, aby si tyto nové technologie osvojovali. Deuze (2004, 144) 

říká, že s ohledem na efektivitu produkce je využíváno různých softwarů, které výrazně 

zjednodušují, či z velké části nahrazují lidskou práci. Jak tvrdí Jirků (2018, 71) konvergence 

probíhá i na úrovni jednotlivých novinářských profesí. Novináři v terénu jsou si dnes 

v terénu schopni natočit video z události sami, ba co více také nastříhat.  Přítomnost různých 

digitálních bank – například s fotkami, způsobuje, že redakce již nemají takovou potřebu 

zaměstnávat například fotografy, jelikož fotografie, kterými mohou doplnit určitý obsah jsou 

všudypřítomné a dostupné. Stejně tak ale vznikají nová pracovní místa, která přišla právě 

s novými médii – například správce sociálních sítí, SEO specialista či yield manažer. 

Vobič (2011, 948) dává za důsledky tohoto sbíhání novinářských profesí, vytváření 

centralizovaných zpravodajských pracovišť, což podporuje vyšší mírou dělby práce, 

editorského dohledu i intenzivnější komunikaci mezi jednotlivými pracovníky. Fortunati 

(2005, 35) popisuje změnu tempa mediální produkce, což definuje nová internetová logika, 

ve které vše probíhá nepřetržitě. Média se díky tomu v prostředí internetu nemusí řídit pevně 

stanovenou uzávěrkou, ale spíše jakousi kontinuální formou uzávěrky. Což podporuje i fakt 

relativní jednoduchosti publikování.  

Příchod nových médií do útrob organizací pomohl některé z procesů znatelně 

automatizovat. Ať už se jedná o snadnější výměnu informací, kontrolu finančních toků, 

distribuce či propagace nebo řízení personalistiky, firmy nově mají možnosti využívat 

systémy, které jim tato i další odvětví pomohou spravovat a řídit.  

V souvislostí s automatizací v žurnalistice bych neměli zapomenout ani na pojem 

Automated Journalism. Ten popisuje procesy, ve kterých jsou novinářské obsahy 

generovány algoritmicky, tedy prostřednictvím výpočetních technologií či umělé 

inteligence. Nejtypičtěji jsou takovéto postupy využívány v oblasti sportovních výsledků či 

počasí, tedy oborů založených na numerických informacích. Jak tvrdí Dörr (2016) těchto 

postupů je využíváno za účelem automatizace rutinních úkonů v novinářské praxi. K využití 

výpočetní techniky a umělé inteligence dochází i v distribuci zpráv. Ve studii Reuters News 

Institute (2017, 15-16) se tvrdí, že typickým příkladem jsou personalizované výběry zpráv 

pro uživatele, kdy jsou konkrétní výběry zpráv již servírovány algoritmicky – ať už 

v prostředí sociálních sítích, agregátorů či e-mailu. Stejná studie tvrdí, že algoritmickým 

výběrem zpráv se řídí více čtenářů než editorským – celkově to je 54 % tázaných. 
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Ve výše uvedených řádcích jsme si popsali zejména specifika médií, která působí 

zejména v online prostředí. Samotná mediální konvergence v prostředí internetu má však 

bezesporu vliv na tradiční média. Takovéto vzájemné působí lze popsat například na 

konceptech internetizace médií a mediatizace internetu.  Transformaci, kterou popisujeme 

ve výše uvedených odstavcích, lze samozřejmě ilustrovat nesrovnatelně konkrétněji. Jak již 

bylo naznačeno dříve, tato část je pouze podpůrnou pro část následující, ve které se budeme 

věnovat vztahu a změnám v žurnalistickém poli v otázce monetizace. 

1.3. Stav online žurnalistiky v internetové epoše  

Čermák (2009, 8) naznačuje, že rozšíření internetu, společně s rozšířením 

žurnalistického obsahu na něm, se z tradičních kanálů podepsaly zejména na poklesu 

čtenosti tištěných deníků. Jak tvrdí Horváth (2019) Češi sledují například televizi stejně jako 

před desíti léty. Čermák (tamtéž) říká, že za poklesem čtenosti novin nestojí jen mladá 

generace, která jej už nečte prakticky vůbec, ale trend je zpozorovatelný napříč generacemi, 

přičemž nejsilnější čtenářskou skupinou jsou lidé ve věku od 65 do 74 let.  

Zvyklost nákupu tisku, kterou můžeme u mladších segmentů postrádat, pak nehraje 

v tomto úbytku roli ani u uživatelů, kteří si tuto zvyklost měli. Meyer (2004) ve své knize 

Mizející noviny říká, že za tímto poklesem čtenosti nejtradičnější formy žurnalistiky stojí 

zejména internet. Sám autor pak odhaduje, že noviny v USA ztratí svého posledního čtenáře 

v roce 2040. Pokles prodeje novin, který popisuje Čermák (tamtéž) registrujeme i v prostředí 

České republiky. Graf Unie Vydavatelů (2019) níže ukazuje změnu prodaných nákladů a 

čtenosti předních českých deníků mezi léty 2006 a 2017. Jak můžeme vidět, k největším 

propadům došlo v rámci prodaných nákladů, které jsou s výjimkou Hospodářských novin a 

Deníku Sport na méně než polovině. V rámci čtenosti jsou propady proměnlivé napříč médii. 

Pokles však registrujeme u každého z nich. 
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Tab. č. 1: Změny ve čtenosti českých 

deníků 

Prodaný náklad v roce 2017  ku 

prodanému nákladu v roce 2006 

(12/2017) 

Čtenost v roce 2017 ku čtenosti 

v roce 2006 (12/2017) 

Blesk (bez Nedělního Blesku) 0.42 0.62 

Regionální Deníky (součet)  0.34 0.41 

Hospodářské noviny 0,54 0.75 

Lidové noviny 0.49 0.84 

Mladá fronta DNES 0.44 0.53 

Právo 0.45 0.5 

Deník Sport  0.53  0.8 

 

Skepse z budoucnosti deníků panuje i u Patricka Zandla (2012) který tvrdí, že 

„Budeme sledovat vyklízení deníkového prostoru.“. Protože mohou tisková média oproti těm 

webovým těžko nabídnout přidanou hodnotu. Internet dnes těží ze své multimediality nebo 

rychlosti publikování informací. A to i přes to, že budou placené či nikoliv. 

 

Štětka v Reuters News Institute (2019) popisuje průzkum zdrojů zpráv u českých 

občanů. Tento průzkum říká, že největší podíl občanů – 87 % v roce 2018 čerpal zprávy na 

internetu. Druhým nejčastějším zdrojem zpravodajství byla televize s 81 %, zatímco tisk 

uvedlo jen 28 % z respondentů. Štětka u příležitosti stejné studie potvrzuje pokles 

v prodaném nákladu českých deníků, který se pohybuje okolo 50 % původních hodnot před 

10 lety. Dle údajů České statistického úřadu (2016) čtenost online zpráv, časopisů a novin 

zaznamenala v letech 2005-2015 růst, a to jak v rámci internetové populace, tak i populace 

celkové. V prvním případě byl v tomto období zaznamenán růst cca 54 p. b., přičemž od 

roku 2012 je vývoj relativně stabilní. V druhém případě ve stejném období nadále dochází 

k růstu, ten je zřejmě způsobem dalším nárůstem internetových uživatelů. Na neštěstí jsme 

od ČSÚ data pro další roky nezískali. 
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Vrátime-li se k výše uvedeným údajům, lze vypozorovat, že rozšíření internetu 

v populaci způsobilo pokles zejména na úrovni deníků. Stejná studie Únie vydavetelů 

(tamtéž) říká, že ve 3. a 4. kvartálu roku 2018 je celkové čtenost všech tiskových titulů na 

vydání na 74 % populace ve věku 12 až 79 let. Současná čtenost deníků na vydání je téměř 

48 %. Registrujeme však velké rozdíly napříč kraji. Nejvyšší čtenosti na vydání je 

dosahováno v Praze, Středočeském kraji a Jihomoravském kraji s hodnotami oscilujícími 

kolem 50 %. Avšak například Zlínský, Olomoucký či Karlovarský kraj, dosahují maximálně 

30 % podílu čtenosti na vydání. Obecně nejčtenější formou tiskových médiíí jsou časopisy 

s čteností na vydání v řádu  64 % ve té samé populaci.  
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2. Vztah žurnalistického pole a monetizace zpravodajství  

Ať už profesionální média disponují jakýmikoliv kulturními, politickými či 

společenskými ambicemi, musí se stejně jako kterékoliv další byznysové entity pokrývat své 

náklady a vytvářet výnosy. S těmito faktory se potýkají nejen média komerční, ale také 

nezisková. Oba tyto směry se v praxi setkávají s širokou škálou různých ekonomických a 

finančních sil, které mohou mít a mají znatelný vliv na jejich fungování i budoucnost. 

Primární funkce zmíněných entit se však již liší. Nekomerční či veřejnoprávní média 

by se měla v první řadě soustředit na obecné rovině na produkování užitečných a zajímavých 

informací pro svá publika. Zatímco v případě klasických komerčních médií jde v první řadě 

o vytváření obratu, nutnému k jejich dalšímu setrvání na trhu. Hlavní rozdíl tedy ční v tom, 

že komerční média primárně konstruují mediální obsahy v závislosti na komerčním úspěchu, 

zatímco nezisková média nikoliv.  Picard (2002, ix-5) pak podporuje výše uvedenou roli 

komerčních médií klasickou Teorií firmy, která říká, že rozvoj a řízení firmy je vždy v první 

řadě motivováno vytvářením zisku a zvyšováním hodnoty firmy. 

2.1. Mediální produkty 

Pokud bychom hledali diferenciátor, který lze považovat za typický pro mediální 

ekonomiku, můžeme mluvit o přítomnosti tzv. two-sided trhu. Média v tomto případě 

produkují zároveň a primárně 2 různé komodity za účelem vytváření zisku. V první řadě se 

jedná o samotný mediální obsah (televizní pořad, vydání magazínu, článek na internetu), 

v druhé řadě pak mluvíme o publicích, která s těmito obsahy přichází do styku, a která tak 

mohou být určitým způsobem definována, oceněna, a tedy i obchodovatelná s nákupčími 

inzertního prostoru (Rochet and Tirole, 2003). 

Prodej publik, respektive prodej reklamního prostoru je klíčovým prodejním artiklem 

velké části mediálních firem. Typicky je tomu tak u televizí, rádií, novin, magazínů a 

většinově stále také u online médií. Analyzování publik a segmentace publika patří 

z hlediska získávání příjmů i do agendy neziskových či veřejnoprávních médií, která svým 

profilem a rozsahem publik z části argumentují při získávání zdrojů (Doyle, 2013, 13). 

Mediální obsah však také sehrává v monetizaci zpravodajství svou roli. Mediální 

obsahy jsou obecně chápány jako druh kulturního zboží. Kulturní zboží je typické tím, že 

jeho hodnota je ve srovnání se standardním komerčním zbožím spíše symbolická, spojená 

s nemateriální povahou informací, kterou tyto kulturní statky nesou (Doyle 2013, 14).  
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Picard (2002, 37) podotýká, že samotný obsah je tzv. core byznysem, centrální 

aktivitou a kompetencí všech mediálních firem. Produkce informací, jejich atraktivita, 

unikátnost či způsob a rozsah jejich distribuce přináší v procesu tvorby hodnoty tohoto zboží 

zákazníkům největší přínos. Bez atraktivního obsahu, ve smyslu jeho produkce, prezentace 

a distribuce si pak nemůžeme představit ani publika. Považujeme však za důležité zmínit, že 

hodnotu lze vedle zákaznického pohledu chápat i z pohledu mediálních producentů. Ti při 

kalkulaci hodnoty mediálního produktu berou v potaz zejména produkční a distribuční 

náklady, spojené s lidskými, technologickými, materiálními a distribučními zdroji.  

Nelze však stahovat veškerou mediálně-ekonomickou logiku do úrovně obsah-

publika. Jak se dočteme dále v následující kapitole, v praxi dochází k nerovnováze těchto 

dvou prvků, přičemž existují i komerční média, která nevyužívají v monetizačních strategií 

prodej reklamního prostoru, ale většinu příjmů získávají například přímým způsobem – 

uživatelským předplatným. 

2.2. Mediální soutěž – obsahová  

Mediální produkty můžeme chápat jako konkurenty standardního spotřebního zboží 

a služeb, avšak více teoreticky než tomu tak je v praxi1. Pokud tedy mluvíme o konkurenci 

v mediálním prostředí, myslíme tím soutěž mezi jednotlivými médii a mediálními produkty, 

které naplňují stejné či podobné uživatelské potřeby. Trh existuje tam, kde tržní subjekty 

poskytují stejné nebo vysoce substituční produkty stejné skupině spotřebitelů. Povaha a 

efektivita mediálního trhu jsou definovány směsí faktorů jako počet uživatelů a 

potenciálních uživatelů (publik), počtem mediálních firem na trhu, nákladovou strukturou 

těchto firem, bariérami vstupu na trh, diferenciací produktu, mírou monopolizace či 

atraktivitou pro inzerenty (Doyle, 2013, 11-12). 

Picard (2002, 150-152) rozděluje mediální trh do dvou úrovní soutěží. Tou první je 

soutěž intermediální, tedy soutěž ve které různá média se svým obsahem soutěží o pozornost, 

čas a občas prostředky publik. Tato soutěž podléhá proměnným jako dostupnost daného 

média v čase potřeby, času uživatele, a důvodu, který uživatel přikládá užívání konkrétního 

média. Spotřebitel se na této úrovni například rozhoduje, zda pro svou potřebu zábavy 

v omezeném čase obědové pauzy zvolí četbu magazínu, či zhlédne video na internetu. 

 
1 K vyšší míře konkurence dochází zejména u mediálních produktů, které jsou zpoplatněny přímo, tedy 

takových produktů, u kterých musí spotřebitel vynakládat finanční prostředky. Takovéto náklady pak spadají 

do nákladové struktury spotřebitele, do které spadá nespočet dalších výdajů z různých tržních odvětví.  
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Druhou formou soutěže je pak intramediální soutěž, která se odehrává již v rámci 

jednoho média, s tím, že zde dochází k vysoké úrovni soutěže. Typicky to může být soutěž 

o sledovanost mezi televizními stanicemi. Úroveň soutěže je pak zde definována dostupností 

dalších kanálů v reálném čase spotřeby, mírou diferenciace těchto kanálů, intenzitou vztahu 

spotřebitele ke značce i postavením jednotlivých hráčů na trhu. 

Mediální trh je také typický relativně vysokou mírou nejistoty ohledně poptávky ze 

strany mediálních konzumentů. Trendovost seriálu či vysoce aktuální a unikátně zpracované 

téma mohou způsobit, díky relativně nízkým překážkám ke konzumaci obsahu strmý nárůst 

čtenářů, respektive publik. Stejně tak ale může dojít k poklesům (Doyle, 2013, 49). 

2.3. Mediální soutěž – inzerentní   

Jak jsme si uvedli již v předchozích kapitolách, média operují s dvojicí zákazníků – 

vedle mediálních spotřebitelů – uživatelů, publik a tak podobně, kteří investují své 

prostředky ve formě času či financí, bychom dále měli hovořit o inzerentech. Ti jsou 

v případě širokého množství a typů médií nepostradatelní, protože poskytují médiím 

primární zdroj příjmů. Na druhou stranu musíme upozornit na to, že inzerenti vytváří 

vydavatelům příjem za jiným účelem než podporou životnosti daného média. 

Účelem investic inzerentů do reklamy je posílit spotřebu konkrétního zboží a služeb. 

Reklama, tak jak ji známe dnes se rozmohla po průmyslové revoluci, kdy se rozvinul 

spotřební trh a s ním i množství zboží, které převyšovalo poptávku po těchto produktech. 

Firmy tak získaly potřebu komunikovat své zboží tak, aby se ve velmi široké škále zboží 

jejich potenciální uživatelé vybrali právě je. Firmám se nabízí široké množství propagačních 

prostředků, prostřednictvím kterých mohou výše uvedených cílů dosáhnout, přičemž média 

jako jeden z těchto prostředků, díky své schopnosti oslovit a hovořit k širšímu a různě 

specifickému publiku v dané lokalitě, nabízí ideální příležitost k tomu nést a dále předávat 

různé reklamní komunikáty publikům, která jsou více či méně podobná cílovým 

spotřebitelským skupinám inzerentů (Picard, 2002, 122). Média by tak měla chápat 

specifická přání a cíle inzerentů, aby pro ně byla zákaznicky atraktivní.  

Zdánlivě triviální skutečnost, že různí uživatelé konzumují různé mediální obsahy a 

média hraje ve vztahu médií k inzerentům klíčovou roli.  Málokdy se v reklamní praxi 

inzerenti soustředí na all-in-one strategii, ve které investují všechny z prostředků v jednom 

a stejném prostředí a mediatypu. To je způsobeno více faktory. V prvním případě se může 
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jednat rozdílnou charakteristiku a formát jednotlivých médií a jejich schopnosti doručovat 

efektivně specifická reklamní sdělení. Druhými faktory jsou bezesporu vlastnosti a šíře 

zásahu cílových skupin. V dalších případech se může jednat o rozšiřování zásahu cílové 

skupiny, navyšování frekvence tohoto zásahu či diverzifikací rizik. Bez ohledu na migrační 

schopnosti publik pak do procesu volby média inzerenty vstupují standardní obchodní 

politiky, kterým se budeme věnovat více v kapitole, věnující se vztahům inzerentů a 

vydavatelů. Právě výše uvedené proměnné tak relativně omezují určitou formu 

monopolizace mediálního trhu.  

Prodejci reklamního prostoru jsou si dobře vědomi potřeb inzerentů v otázce cílení 

na specifické segmenty trhu. Proto své produktové portfolio diferencují, a to nejčastěji dle 

tematického zaměření mediálního produktu. Tato taktika je nejzřetelnější v odvětví 

magazínů, které se zaměřují na velmi specifické zájmové oblasti. Lze tedy předpokládat, že 

například čtenář rybářského magazínu je ve skutečnosti rybářem, a že tedy má zájem o 

produkty, již se zde rozhodli inzerovat prodejci rybářských potřeb. Inzerenti zde tak mají 

vysokou jistotu afinity čtenářů vůči vybrané cílové skupině (Doyle, 2013, 85). Opět se tedy 

vracíme ke skutečnosti, že obsah definuje publika. Jak se však dozvíme v následující 

kapitole, síť internett tento způsob vytváření publik přebírá a dalece rozvádí. 

Picard (2002, 10) dodává, že diferenciace mediálních produktů neslouží jen 

k vytváření afinitních publik v konkrétních segmentech, ale také k diverzifikaci rizik ze 

strany mediálních domů, které diferenciované tituly nejen vytváří, ale i nakupují. A to 

například z hrozby sezónních poklesů nebo nižší komerční úspěšnosti. 

2.4. Klíčové ekonomické charakteristiky online médií 

Změny ve způsobu mediální konzumace s příchodem a rozvojem internetu jsme 

probrali již v první kapitole. Dále bychom se chtěli věnovat ekonomickým parametrům a 

důsledkům tohoto přechodu. Picard (2002, 17) říká, že ve srovnání s analogovými médii jsou 

online média typická nízkými vstupními, produkčními i distribučními náklady. K tomu, aby 

mohli subjekty online již nepotřebují tiskařské stroje, distribuční síť – ať už fyzickou nebo 

signálovou, stejně tak se nemusí ucházet o vysílací licenci. V nejnižší úrovni tak může být 

nákladová struktura spojená jen s poplatky za připojení internetu a časovou investicí.  

Picard (2002, 61) dále poukazuje na fakt, že distribuční náklady v online prostředí jsou 

typické svou vysokou stabilitou a nemění se příliš v závislosti na rozšiřování vysílání. 

Tradiční analogová média musí za účelem rozšiřování tohoto vysílání – i díky materiální 
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povaze šířených mediálních obsahů nákladně rozšiřovat distribuční sítě.  

Fortunati (2005, 35) ale podotýká, že výše uvedené charakteristiky mohou být u 

profesionálních médií přinejmenším zavádějící a zmiňuje náklady na produkční hardware a 

software, který vyžaduje neustálou aktualizaci, stejně jako náklady na vzdělávání práce 

s nimi. Cíl spořit na lidských zdrojích je typický i pro online prostředí. Miloš Čermák v knize 

Žurnalistika v informační společnosti (2009, 30) také nesouhlasí s nenáročností vstupu do 

internetového prostředí s profesionálními tendencemi a uvádí příklady médií, které 

s myšlenkou snadného vstupu neuspěly. Hlavním bodem úrazů bývají náklady na 

profesionální produkční tým a trnitou cestu k ziskovosti.  

Jako další z typických vlastností online mediálního trhu zmiňuje Picard (2002, 17) 

vysokou míra konkurence, způsobenou faktory, které jsme si popsali dříve. Online média 

tak musí kdykoliv více než předtím dbát na vlastní propagaci i propagaci distribuovaného 

obsahu. Tomu nepomáhá ani roztříštěnost a nestálost publik v tomto prostředí. Jak se 

dozvíme dále kvantita i kvalita návštěvnosti, stejně jako čtenosti či sledovanost u tradičních 

médií mají zásadní vliv příjmovou strukturu mediálních podniků. V kapitolách o distribuci 

obsahu, budování značky a práci s loajalitou se dále dozvíme, jak se média vypořádávají 

s konkurenčním bojem.  

2.4.1. Nová konkurence  

V případě tradičních médií vždy historicky platilo, že publika vytváří samotný 

producent mediálního obsahu, který je pak následně i monetizuje, tedy vytváří z nich příjmy, 

které pak může použít různými způsoby, mimo jiné i na pokrytí nákladů na produkci 

takového obsahu. Jak jsme si uvedli již dříve, s digitalizací a rozvojem internetu se ale na 

distribuční cestě mediálních produktů začínají objevovat další aktéři, kteří obsah sami 

nevytváří, ale různě agregují, filtrují, personalizují či distribuují. Wimmer (2010) tvrdí, že 

právě tito aktéři – agregátory, sociální sítě, vyhledávače ad. díky tomu, že jsou používány 

v obrovské míře jako vstupní brány k obsahu, jsou schopny obsahy, respektive publika, které 

shromažďují podrobně analyzovat a monetizovat také. Chtěli bychom dodat, že častokrát 

v daleko pokročilejší míře, než jsou toho schopni samotní vydavatelé obsahu, protože 

některé z nich – jako například vyhledávače mohou stát teoreticky nad všemi z médií, která 

mají povolené indexování.  
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Některé z internetových služeb pak data o publicích doplňují o další informace – 

například ty které jim uživatelé sami sdělí – ať už prostřednictvím vyplnění profilu na 

sociálních sítích, či prostřednictvím toho, co vyhledávají ve vyhledávačích. Tím se pak 

mohou stát pro inzerenty komplexně hodnotnějšími, jelikož nabízí o publicích velmi 

podrobné informace. Inzerenti díky této konkurenční výhodě přesouvají část reklamních 

rozpočtů do rukou těchto služeb, tedy služeb, které samy o sobě obsah nevytváří. Evans 

(2009, 43) tuto transformaci trhu popisuje jako skutečnost, která oslabuje příjmy tradičních 

i online médií, což se může podepsat na nižší kvalitě jejich obsahu, jelikož příjmy, které 

vytváří jejich obsah jsou rozdělovány i k distribučním a agregujícím platformám.  

2.4.2. Eroze publik   

Fakt, že publika se s rozvojem internetu stala více fragmentovanými se společně 

s technologickým rozvojem týkají i odvětví reklamy a přístupu k jejímu obchodování. Jak 

jsme si uvedli dříve, publika byla a jsou v tradičních médiích prodávána jako celky, vážící 

se na konkrétní obsah příslušného vydavatele. Změnu v přímé provázanosti obsahu jsme 

popsali na základě vstupu dalších stran, které obsah nevytváří. Další změnu, nabourávající 

výše zmíněný vztah, lze popsat jako přechod od publik, více či méně afinitní povahy, 

k uživatelům (Doyle, 2013, 154). Stojí za tím zároveň několik skutečností. Za prvé; neustále 

se rozvíjející technologické možnosti umožnily různým službám relativně podrobně 

analyzovat mediální chování na úrovni uživatele, tyto údaje pak mohou uchovávat, využívat 

či transferovat dalším stranám. Za druhé; technologická povaha internetové reklamy 

umožnila jednotlivá reklamní sdělení personalizovat a cílit právě na úroveň konkrétního 

uživatele, nikoliv publika. Za třetí; samotní vydavatelé využívají k prodeji reklamních ploch 

více poskytovatelů – reklamních sítí, přičemž tyto sítě se rozpínají napříč obrovským 

množstvím různých internetových stránek. Takto disperzní publika jsou na úrovni těchto 

reklamních sítí monitorována a směřována k zacílení. Inzerenti pak mohou nakupovat 

publika nebo inzerentní prostor na úrovni této sítě, a samotní uživatelé pak návštěvami 

konkrétních stránek definují, kde budou zasažení příslušnou reklamou.  

2.4.3. Nové mediální sítě  

Koncept mediálních sítích jsme si načrtli již v kapitol věnující se ekonomické 

konvergenci. Ryzím specifikem digitálního prostředí jsou situace, kdy se na tvorbě publik 

nepodílí jen obsah povahy, jaký známe z tradičních médií, ale nespočet dalších platforem, 

plnící jinou než žurnalistickou funkcí. Parametry publik jsou nově tvořeny a zaznamenávány 
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například fulltextovými vyhledávači, chováním uživatelů na sociálních sítí, procházením 

pracovních pozic na pracovních portálech, ale i na základě obyčejné interpersonální 

komunikace – například v messagingových aplikacích nebo e-mailu. Schopnost vytvářet 

publika prakticky na jakékoliv platformě je podmíněna vlastností interaktivity. Pokud 

bychom se měli vrátit k typům interaktivity Jensena (1999), jde o její nejvyšší stupeň – 

interaktivitu registrační. Důležitým diferenciátorem nových typů sítí je navíc častokrát 

schopnost médií monitorovat uživatele napříč jednotlivými prvky sítě.  

Doyle (2013, 67) ilustruje typickou mediální síť digitálního věku na příkladu 

společnosti Yahoo, která integruje zpravodajské platformy jako Yahoo News, komunikační 

platformy jako Yahoo e-mail, webový vyhledávač, seznamku či bulvární novinky. 

Nespornou výhodou takového digitální sítě je, že dokáže monitorovat mediální chování 

uživatele na úrovni celé sítě služeb a vytvářet o něm tak komplexní obraz, což jak jsme si 

uvedli dříve zvyšuje hodnotu těchto publik. Platí, že čím více různorodých informací o sobě 

uživatel sdělí, navíc za delší čas získá, o něm kvalitnější profil. Nelze však stáhnout veškerou 

logiku mediálních sítí do oblasti tvorby publik. Typickým příkladem nového typu sítí je 

v České republice bezesporu Seznam.cz, kterému budeme věnovat v této práci zvýšenou 

pozornost, jelikož komplexita a síla jeho sítě může mít na český mediální trh znatelný vliv. 

Širší mediální síť pak umožňuje vydavatelům zasáhnout širší množství uživatelů ve 

více reklamních plochách, navíc s novými parametry. Takto sítě digitálního věku nejen 

zvyšují své příjmy, ale dosahují tak vyšší atraktivity u inzerentů.  

2.5. Šíření a propagace obsahu  

Jak již padlo několikrát, žurnalistické pole v prostředí internetu je vysoce 

konkurenčním prostředím s nestabilními a neloajálními publiky, vyskytujících se na 

vysokém počtu platforem. Cesty, prostřednictvím kterýchž se uživatelé dostávali a dostávají 

k obsahu tradičních médií jsou relativně lineární a ucelené, to v online prostředí neplatí. 

Mediálním institucím tak za účelem získávání publik vzniká potřeba cesty, prostřednictvím 

kterých k jejím obsahům uživatele proudí, budovat a řídit. Postupem času se tato disciplína 

stala v očích mediálních institucí klíčovou, jelikož definuje nejen šíři, ale i kvalitu publik, 

která jsou následně monetizována (Doyle, 2013, 80-83). 
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2.5.1. Agregátory obsahu  

Silně diskutovanými platformami, skrz které se mohou čtenáři zpravodajství dostávat 

k obsahu jednotlivých vydavatelů jsou bezesporu agregátory zpráv. Miles Alisha (2009) 

vedle pojmu agregátor zpráv zmiňuje pojmy agregátor feedu, čtečka feedu či čtečka novinek. 

Ve všech případech se jedná o klientský software nebo webovou aplikace, která 

shromažďuje v jednom prostředí obsahy jednoho nebo více externích zdrojů. V našem 

případě budeme mluvit o agregátorech, které shromažďují obsah online zpravodajských 

médií. Autor spojuje vznik agregátorů zpráv se silným nárůstem zpravodajských platforem 

a množstvím obsahu na nich, přičemž separátní sledování jednoltivých zpravodajských 

platforem rozhodně není ve schopnostech ani možnostech čtenářů. Proto vznikla prostředí, 

která tyto informace uživatelům shromažďují a různými způsoby řadí nebo personalizují. 

Karimi a kol. (2018, 1205) podotýká, že agregátory zpráv, v rámci kterýchž se 

mediální obshy jednoho vydavatele setkávají s dalším – konkurenčním obsahem, mohou být 

na jednu stranu pro médium přínosem, jelikož mu přivádí nová pubilka. Na druhou stranu 

však ztrácí médium nad zdrojem této návštěvnosti kontrolu, protože se distribuovaný obsah 

v těchto platformách řídí logikou samotných platforem. Karimi (tamtéž) dodává, že 

agregátory disponují různámi systémy výběru a následné distribuce obsahu. Bavíme-li se o 

výběru obsahu, ten častokrát nemusí podléhat ani souhlasu daného média, tak jako je tomu 

v případě indexace ve vyhledávačích. V případě sociálních sítí zase médium samo 

rozhoduje, zda-li chce zde obsah šířit, či nikoliv.  

Obsah v těchto platformách, jak již bylo zmíněno, je řízen logikou samotných 

agregačních systémů či obsahovými preferencemi samotného uživatele, častokrát jejich 

kombinací. Cílem různorodých způsobů řazení tohoto obsahu je pak co nejdelší čas a míra 

využití těchto systémů uživatelem, prostřednictvím čehož získávají tyto platformy 

komplexnější obraz o publiku, což zvyšuje inzerentní atraktivitu samotných platforem. Lee 

a Chyi (2015, 3) zmiňují, že jsou agregátory tohoto publishery často osočovány z toho, že 

jim je odcizován obsah, společně s publiky, zároveň si pak ale sami musí přiznat, že bez 

těchto publik by ztratily ještě více. Dalibor Balšínek (2012) tvrí, že nejhorší formou 

parazirování na obsahu je, kdy čtenáři vystačí s obsahem, který se vyskytuje jen v prostředí 

agregátorů, čímž vydavatelé nezískávají prakticky nic. Existují však i případy, kdy se 

agregátory chtějí vedle návštěvnosti odvděčit vydavtelům za obsah,tak jako například u 

dánské společnosti Blendle, která ve chvíli kdy odkáže na web konkrétního vydavatele, 
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strhne uživateli z peněženky aplikace poplatek (Müller, 2015). Zandl (2012) pak dodává, že 

samotní publisheři tomuto trendu často chodí naproti, například vývojem vlastního API – 

Aplikačního programového rozhraní, které umožňuje agregátorům, co nejpohodlněji 

přebírat informace v podobě jakou potřebují. 

Do kategorie agregátorů lze zařadit na základě dříve uváděné definice všechny 

platformy, kde se nachází obsah různých vydavatelů, přičemž tyto platformy nejsou pod 

kontrolou jednotlivých vydavatelů. Studie Reuters News Institute za rok 2017 říká, že ve 

zkoumaných regionech napříč kontinenty přichází ke zprávám prostřednictvím agregátorů 

více než polovina internetových čtenářů zpráv. Pokud bychom se bavili o čtenářích pod 35 

let, proporce by byla ještě o 10 p.b. vyšší.  Nejvyšší podíl na tomto čísle zabírají vyhledávače 

a sociální sítě, které s podobnou proporcí zaujímají v celku agregátorů přibližně 74 %. Dále 

bychom k platformám, na kterých dochází k inter-mediální soutěži mohli zařadit systémy, 

které si přímo říkají agregátory – například Google News či Yahoo News, případně pak 

distribuce informací v RSS feedu. 

Rádi bychom se zabývali i dále separátně každým z kanálů, což by mohlo zřetelněji 

ilustrovat jaký vliv, v důsledku konvergence mají tyto platformy, možnosti práce nám to 

však nedovolují. Chceme-li shrnout pozici agregátorů, lze říci, že nejen využívají 

rozstříštěnosti konvergentních publik, ale zároveň způsobují tříštění celků mediálních 

obsahů, a to tak, že obsah již není distribuován ve vydání, ale na úrovni jednoho sdělení, 

tedy například článku. Mediální domy, díky vysoké využívatelnosti těchto platforem 

uživateli podléhají jejich logice například postřednictvím optimalizace technologické a 

obsahové stránky obsahu technikami SEO, či tím, že jsou jednotlivá sdělení konstruována 

tak, aby sama o sobě obstála v konkurenci dalších autorů, působících na těchto platformách. 

Jak dodává Tran (2018) média účastí na těchto platformách na sebe berou značná rizika. Ve 

své studii (tamtéž) uvádí, že nezdravá závislost vydavatelů na určitém agregátoru může mít 

až likvidační účinky, a zmiňuje například server LittlerThings, který díky změnám 

v algoritmech Facebook přišel o 75 % návštěvnosti, díky čemuž došlo i k jeho zániku.  

2.5.2. Řízená distribuce obsahu  

Vydavatelům obsahu za účelem jejich šíření se však nabízí možnost distribuovat 

obsah přímo k jeho recipientům, čímž se zbavuje nejen závislosti na 3. straně v podobě 

agregátorů, ale zároveň nemusí v těchto prostředích soutěžit s dalšími tvůrci obsahu o 

pozornost čtenáře. Sever WNIP (2019), zabývající se novinkami v online vydavatelství, se 
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na počátku roku 2019 věnuje nárůstu využití messagingových aplikací pro účely rozšiřování 

obsahu. Říká, že na světě je v tomto roce více než 2 miliardy uživatelů, kteří tento typ 

aplikací využívají, přičemž se již nejedná pouze o platformy, které umožňují osobní či 

pracovní komunikaci. Mediální domy jako The Economist či The Wall Street Journal již 

experimentují s tzv. chat boty, tedy automatickými algoritmy, které zasílají na základě 

uživatelských předvoleb do těchto platforem různé typy obsahu.  Řízenou distribuce lze 

realizovat i prostřednictvím tradičního e-mailu. Uživatel, který zprávy tohoto typu obdrží se 

pak může přes odkazy prokliknout buď do mobilní aplikace vydavatele nebo samotný web 

vydavatele. Výhodou tohoto způsobu distribuce obsahu je, že uživatel přichází do kontaktu 

se značkou a obsahem vydavatele takřka na denní bázi, a tak se lze o aplikacích bavit jako o 

nástroji zákaznické retence.  

2.5.3. Budování značky 

Výše jsme si popsali závislosti vydavatelů na inzerentech, dosud ale nepadla 

informace o tom, že i sami vydavatelé mohou být inzerenty. Picard (2002, 147) hovoří o 

tom, že vydavatelé převzali z klasického spotřebního trhu koncept práce se značkou. Picard 

(tamtéž) hovoří o značce jakožto jménu, jeho asociacích nebo designu, který pomáhá odlišit 

produkty a služby, za účelem vzbuzení atraktivity a udržení spotřebitelů. Důležitost 

budování značky je podložena výzkumy, které říkají, že silné značky pomáhají produktům 

a službám udržovat loajalitu, posilovat spotřebu, či zvyšovat marže. Disponovat silnou 

značkou s jasnými atributy je pak důležité zejména ve vysoce konkurenčních prostředí, 

kterým je bezesporu internetová intermediální soutěž.  

Mluvíme-li pak o zdrojích publik, lze říct, že silná značka může být rozhodujícím 

diferenciátorem ve všech výše popsaných prostředích, ve kterých vydavatel bojuje o 

pozornost s dalšími tvůrci a distributory obsahu. Zároveň pak také bezesporu roste i 

pravděpodobnost přihlášení se k odběru v rámci řízené distribuce. V neposlední řadě může 

dojít i k situaci, kdy bude internetové médium navštěvováno napřímo, tedy bez jakéhokoliv 

dalšího – například agregačního kanálu. Reuters News Institute (2017) říká, že takovýmto 

způsobem se chová v průměru 35 % čtenářů, avšak například ve Skandinávii je to více než 

50 %. Přímá a opakovaná návštěva uživatelů je pak pro média nejbenefitnějším zdrojem 

návštěv. Nejenže se zbavují rizika poklesu návštěvnosti z externích zdrojů, ale zároveň díky 

prokazatelně vyšší loajalitě vzniká i možnost vydavatelů nabízet těmto uživatelům další 

mediální produkty, nebo se ucházet o jejich přidání se k placenému modelu.   
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3. Způsoby monetizace v digitálním prostředí. Rozdíly oproti starým 

médiím 

V předchozí kapitole jsme si popsali, že typickým rysem mediálního podnikání je 

práce s duálním produktem. Na první pohled by se mohlo zdát, že jsou si produkty obsahu a 

publik rovny, opak je však pravdou. A jak se dočteme dál, v byznysu tradičních i nových 

médií lze registrovat i takové monetizační modely, které se soustředí jen na jeden z produktů. 

Tedy můžeme spatřit modely, které přímo monetizují obsah bez toho, aniž by nabízely 

inzertní prostor. Stejně tak lze spatřit volně dostupná vydání, fungujících pouze z inzerce. 

V následujících řádcích si tak nejdříve popíšeme, jakým způsobem funguje a fungovala 

monetizace v tradičních médiích, a následně pak na této teorii budeme reflektovat způsoby 

vytváření zisku v digitálním prostředí. 

3.1. Způsoby monetizace obsahu tradičních médií  

Picard (2002, 25) v souvislosti se zpoplatňováním obsahu v tradičních médiích uvádí 

2 hlavní obchodní modely, ze kterých tradiční média vychází, přičemž se nejedná o dvojici 

zcela separátních záležitostí. První z nich je model předplatitelský, který je spojen s přímou 

monetizací obsahu. Druhý je pak spojený s vytvářením a monetizací publik, my jej dále 

budeme označovat jako model inzertní. Jak podotýká autor (tamtéž) v praxi je strategické 

řízení příjmů v médiu postaveno nejčastěji na kombinaci a hledání rovnováhy mezi těmito 2 

způsoby. Dále si ukážeme rozdíly mezi těmito modely na příkladu tisku, se kterým oba 

přišly. 

3.1.1. Předplatitelský model a jednotkový nákup 

Předplatitelský model je mezi tištěnými periodiky používaný již od 17. století.  Jedná 

se o byznys model, ve kterém zákazníci platí za přístup k obsahu (vydání) stanovenou cenu 

ve stanovených intervalech, a ve stanoveném množství vydání. Příjmy vydavatele jsou 

postaveny na ceně, počtu a periodicitě takovýchto odběrů. Tato forma příjmu je pak pro 

médium relativně benefitní, jelikož posiluje čtenářskou loajalitu, nabízí lepší možnosti 

výhledových plánování a výhodným může bít i disponibilní kapitál (Clapp, 1931). 

Podle Zandla (2012), předplatitelské příjmy v tisku nezažívají příliš příznivé období. 

Počty čtenářů i odběratelů padají dolů, čímž rostou jednotkové výrobní náklady. Takto 

dochází ke zvyšování ceny předplatného i ceny za kus, to může pak negativně působit na 

ochotu čtenářů dané tiskové médium odebírat. Kusový nákup ve srovnání s předplatitelským 
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modelem popírá jeho výše uvedené benefity. Jedná se o formu nákupu jednoho vydání, kdy 

zákazník za něj platí jednorázově. Ve srovnání s předplatitelským modelem je zde i rozdílný 

způsob distribuce. Zatímco u předplatného si mohou čtenáři smluvit doručování 

v konkrétním čase a místě, u kusového prodeje musí uživatel vyvinou vlastní aktivitu a projít 

si vždy procesem nákupního rozhodování.  

3.1.2. Inzertní model  

Inzerentní model lze ve srovnání s předplatitelským modelem považovat za nepřímé 

zpoplatňování obsahu. Příjmy zde médiím plynou ze strany jiných zákazníků – v tomto 

případě inzerentů, kteří tyto příjmy vynakládají za reklamní prostor, zobrazovaný 

konkrétním publikům, o která mají inzerenti zájem z pohledu marketingové strategie. 

Považujeme za důležité opět připomenout, že média, v tomto případě bez obsahu, který na 

sebe váže příslušná publika, neobejdou.  

První reklamní sdělení se začala v tisku objevovat zhruba ve stejném období jako 

předplatitelský model, tedy v 17. století. Nejdůležitějším milníkem je ale rok 1836, kdy se 

pařížské noviny La Presse staly prvním tiskovým médiem, jehož strategie byla postavená na 

prodeji inzerce, což mimochodem umožnilo snížit kusovou cenu a masově rozšířit čtenost 

tisku, noviny byly rázem násobně dostupnější. V závislosti na tomto úspěchu pak začala 

fungovat obdobně většina tiskovin (Thogmartin, 1998, 53-54).  

Cena za inzerci v tisku je závislá na kombinaci mnoha faktorů, těmi mohou být 

například potenciální zásah publika, socioekonomické povahy čtenářů, velikosti plochy, 

cirkulace média, složení inzerentem nakupovaných formátů a jejich množství, očekávané 

budoucí návratnosti u inzerenta, sezónnost či na vyjednávací síla obou stran (Tice, 2009). 

Nákup pak probíhá standardně telefonní, osobní či elektronickou komunikací prodejce 

plochy na straně vydavatele, a nákupčího reklamní plochy na straně inzerenta. 

3.2. Způsoby monetizace online obsahu  

Změny, které se dostavily s příchodem digitalizace a internetu se podepsaly i na 

způsobech monetizace obsahu. Jak se dozvíme dále, v základu se i nadále řídí logikou 

duálního trhu, který jsme si již několikrát popsali. Stejné zůstávají i tendence mediálních 

firem tyto modely kombinovat s účelem efektivního plnění stanovených finančních cílů. 

Zásadní rozdíly si popíšeme v rámci deskripce jednotlivých modelů. Jak již bylo uvedeno, i 

online média se mohou řídit logikou přímé – obsahové a nepřímé – inzerentní monetizace.  
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3.2.1. Přímá monetizace  

3.2.1.1. Mikroplatby 

Prvním ze způsobů, které nebylo možné realizovat v tradičních médiích, a který 

rozvíjí tradiční monetizační logiku, je systém monetizace prostřednictvím mikroplateb. Což 

je systém, kdy návštěvník webu platí jednorázově za určitou část, chceme-li výseč, obsahu. 

V praxi se může jednat nejčastěji o jeden článek, či například online formu filmu. V logice 

žurnalistiky tradičních médií to lze připodobnit k situaci, kdy si čtenář nekoupí celé vydání 

novin, ale například jen jeden článek z vydání. Výsledná cena pro návštěvníka je tak přímo 

závislá na počtu entit, které se uživatel rozhodne sobě zpřístupnit (Rainie a Purcell 2010). 

Systém byl testován u online zpravodajství již na počátku 90. let minulého století, avšak 

neuspěl z důvodu následného strmého nárůstu zpravodajských platforem bez zpoplatněného 

obsahu a tehdy nedokonalé technologické infrastruktury Sindik a Graybeal (2011).  

V rovině žurnalistické lze úspěšné aplikování tohoto modelu registrovat zejména 

v souvislosti s přístupem k archivovaným zpravodajským a publicistickým článkům, a to již 

v letech 2001-2002, kdy si The New York Times nebo Die Welt potvrdili hypotézu, že ve 

chvíli, kdy čtenář hledá konkrétní článek, nebo téma zpracované v minulosti jen konkrétním 

vydavatelem, je ochotnější si za něj zaplatit Arrese (2016)2.  

V době psaní této práce používá tento způsob zpoplatnění i vydavatelství Economia 

na svém serveru Ihned.cz. Vedle toho, že je zde možnost přihlásit se k paušálnímu odběru 

obsahu za poplatek, je zde i možnost zaplatit jednorázově za konkrétní článek. Nákup 

probíhá přímo v prostředí webu a platba je uskutečnitelná standardními platební metodami. 

(Ihned.cz, květen 2019). 

Systém mikroplateb však může stát i nad konkrétním médiem a sdružovat platební 

systém pro články různých vydavatelů zároveň. Relativně rozšířenou službu tohoto typu 

nabízí holandská společnost Blendle. Ta funguje prakticky jako agregátor sdružující různé 

obsah v jedné platformě, avšak je postavený na placení za články a vědomé spolupráci 

s vydavateli obsahu. Transakce v kreditním účtu uživatele je uskutečněna ve chvíli, kdy se 

rozhodne navštívit konkrétní článek. Ceny za přečtení konkrétního článku jsou definovány 

vydavateli (Müller, 2015).  

 
2 Logika tohoto způsobu chování uživatelů v prostředí internetu je zdatně položená teoretickým konceptem 

Long-Tail (Bingham a Spradlin, 2011). 
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3.2.1.2. Dárcovství  

Dárcovství nebo donátorství je způsob dobrovolného finančního přispívání ze strany 

mediálních recipientů samotným médiím. Dárcovství je na internetu typicky využíváno 

médii, jejichž obsah není přímo zpoplatněn – například platební bránou. Obsah je v tomto 

případě webovým uživatelům otevřen v plné výši a záleží jen na nich, zda médiu přispějí a 

v jaké výši. Motivátory k přispívání se mohou lišit napříč médii. V případě českého webu 

a2larm.cz (2019) publisher argumentuje příslibem nezávislé žurnalistické práce a garancí 

její kvality, uživatel si pak může vybrat, zda chce přispět jednorázově nebo na kontinuální 

bázi. Snad nejznámější příkladem, který využívá tohoto modelu jen britský The Guardian 

(2019), který staví na tezi, že by žurnalistika měla být co nejotevřenější, přičemž kvalitní 

žurnalistika si žádá provozní prostředky.  

Vydavatelům, kteří zvažují tento způsob monetizace se v prostředí internetu navíc 

nabízí mnoho relativně dostupných služeb, které umožňují pohodlný výběr prostředků. 

Švédská společnost Flattr je službou, stojící na kombinaci mikroplateb a donátorství. Vše 

probíhá tak, že si noví uživatelé služby nainstalují rozšíření webového prohlížeče a nastaví 

si výši částky, kterou chtějí měsíčně do aplikace odvádět. Rozšíření prohlížeče pak 

monitoruje frekvenci a intenzitu návštěvnosti webů a článků, které jsou zapojeny do 

programu a závislosti na tom nebo uživatelském úsudku se pak měsíční příspěvek uživatele 

rozdělí mezi vydavatele, kteří jsou v programu zaregistrováni (Aleksandersen, 2017).  

3.2.1.3. Paywall 

Paywalls neboli platební brány jsou podle Angela Arrese (2016) přímou transformací 

tradičního předplatitelského modelu do online prostředí. Autor ale sám připouští, že samotné 

technologické možnosti tento způsob monetizace značně modifikují a rozvíjí. Teoreticky 

můžeme dle autora (tamtéž) paywalls zarámovat jako metodu, která umožňuje uživatelům 

přístup k obsahu jen v případě zaplacení stanoveného předplatného. Za tuto platbu pak získá 

uživatel různou míru přístupu k obsahu, a to po stanovenou dobu.  

Paywall může sloužit médiím jako prostředek, prostřednictvím kterého se v různé míře 

zbavují závislosti na příjmech z inzerce, jelikož zde dochází k přímým platbám za obsah ze 

strany čtenářů. Navíc může pomoci i zvyšování čtenářské loajality, jelikož jsou předplatné 

častokrát dlouhodobějšího charakteru (Logan, Fletcher, Harmida a Daryl, 2011). Autoři 

(tamtéž) připomínají, že na druhou stranu, má aplikování paywallu přímou závislost na 

velikost publika, které online médium navštěvuje. V případě, že se do té doby obsah zdarma 
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uzavře najednou paywallem, počet čtenářů může dramaticky klesnout, tak jako ve 

známém případě britského The Sun. Samotné platební brány vždy nemusí být dobrým 

řešením pro média, která mají tendenci co nejširšího zásahu – například ta s mocenskými 

ambicemi. Vedle toho, média mohou uživatele daleko snadněji monetizovat čtenáře nepřímo 

prostřednictvím zobrazení reklamy, než při procesu registrace a platby odběru. Vždy tak 

záleží na propočtech i odvaze mediálních manažerů kalkulovat rizika každého z modelů.  

Rosen (2011) připomíná, že zavedení paywallu může mít i pozitivní vliv na zvýšení 

či udržení cirkulace verze tištěného média, tak se stalo například v případě The New York 

Times. V tomto případě mediální dům u několika variant předplatného zahrnul pod jeden 

poplatek odběr online i tiskového obsahu, což pro něj v konečném důsledku znamenalo i 

vyšší tržby. 

Samotné aplikování paywall lze rozdělit do tří modelových kategorií, právě tato 

kategorizace popisuje rozdíly mezi tradičním předplatitelským modelem; 

Tvrdé paywally  

Jsou postavené na předpokladu, že veškerý obsah na konkrétním webu je 

znepřístupněn neplatičům. Neexistuje zde žádná forma obsahu zdarma. Tato strategie je 

považována za vůbec nejvíce riskantní. Úspěšné příklady přístupu k této metodě jsou 

spojeny s médii, která se zaměřují na velmi úzké a odborné segmenty čtenářů, přináší čtenáři 

snadno představitelnou přidanou hodnotu, a navíc mají v rámci svého segmentu již určité 

postavení – ideálně dominantní (Filloux, 2011). Z českých médií zde můžeme zařadit 

například ekonomicko-byznysové zpravodajství Miroslava Motejlka a Petra Skočdopoleho 

(MotejlekSkocdopole.com, 2019). Existuje zde i varianta s částečným náhledem, alespoň na 

perex a úvodní část článku. Arrese (2016) připodobňuje tento způsob distribuce obsahu u 

paywalls k newsboys, kteří postávali na rohu ulice a nastiňovali kolemjdoucím obsah 

konkrétního vydání.  

Měkké paywally  

Také označované jako Měřený model jsou formou, u které je konkrétnímu uživateli 

umožněno vidět za určité časové období několik článků v plné míře zdarma. Po dovršení 

tohoto limitu pak uživatel upozorněn, že mu vypršel limit, a že si vedle toho může zavést 

předplatné. Tento model je spojen s předpokladem, že si média chtějí udržovat širší 

publikum a vliv i u uživatelů, kteří nejsou ochotní za obsah platit. Může také sloužit, jako 
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přesvědčovací taktika k tomu, aby uživatelé, spokojení se současným obsahem, přešli na 

placenou formu v podobě tvrdého paywallu (Filloux, 2011). 

Freemium  

Jedná se v zásadě o produkt, který je uživatelům do určité míry zpřístupněn 

kontinuálně bez poplatku, avšak za dodatečné zboží, služby nebo obsah si již musí 

spotřebitelé připlatit (Hayes, 2008, 195). V praxi existují mediální platformy, které určitou 

část obsahu – tu méně náročnou na produkci a náklady – například z rukou méně zkušených 

žurnalistů, tiskových kanceláří nebo sloupků, poskytují zdarma. Zatímco obsah náročnější 

na produkci, často z pomyslných per zkušených novinářů nebo širšího rozsahu atp. je 

zpoplatněn (Filloux, 2011). Za jiný příklad lze považovat mobilní aplikaci The Guardian 

(2019), která poskytuje stejně jako domovský web veškerý obsah zdarma. Její čtenáři ale 

díky připojení se do programu měsíční subskripce dosáhnout toho, že ji mohou používat i 

bez připojení internetu, nevidí zde reklamní sdělení či například získají přístup do sekce 

starších článků. 

Sdílený model  

Nereprezentuje konkrétní placený model, přesto považujeme za důležité jej zmínit. 

Jedná se o přístup, který sdružuje více platebních bran – různých médií zároveň, a to na jedné 

platformě, kde uživatelé platí poplatek, prostřednictvím kterého lze dosáhnout přístupu do 

obsahu všech zapojených médií. Model je někdy nazýván jako piano model, podle původně 

slovenské firmy, která s ním přišla na trh. V tomto modelu pak mohou společně existovat 

média z různých částí světa, a ucházet se společně o předplatné kohokoliv v programu. 

(Janíková, 2017, 53).  

Jak jsme se mohli dočíst výše, současné online formy přímého zpoplatnění lze chápat 

jako rozšíření tradičních způsobů prodeje tiskových vydání – tedy předplatitelského a 

kusového prodeje. Z povahy samotného online zpravodajství se nabízí možnost prodávat 

menší entity než celá tisková vydání – články. Online prostředí pak také přineslo do přímého 

zpoplatnění různé modifikace a míry otevřenosti informací. Třetím nejznatelnějším rysem je 

pak alianční prodej obsahu, kdy média zapojená do různých platebních agregátorů se mohou 

společně ucházet o příjem z jednoho čtenáře. 
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3.2.2. Ochota platit za online zpravodajský obsah  

Jak zmiňuje Arrese (2016) inzerenti v počátcích tehdy nového internetového 

zpravodajství nezujímali k monetizaci jasný postoj, a dotování svými tiskovými matkami 

nebo investoty, příliš neřešili finanční stránku věci. Poté, co se začaly objevovat čistě 

internetové projekty a rozvíjely se možnosti inzerce, začala část trhu přecházet na inzertní 

modely.  A i přesto, že se na přelomu století začaly objevovat první úspěšně aplikované 

přímo-placené modely, po většinu času byla většina internetových médií dostupná zdarma. 

Inzertní modely v průběhu let zaznamenaly několik otřesů, které způsobily u některých 

z vydavatelů nedůvěru, a s tím i touhu přejít na přímo zpoplatněné modely. V mnoha 

případech se ale ukázalo, že tuto strategii si nemůže dovolit aplikovat každé z médií, protože 

ochota platit za internetový obsah podléhá mnoha proměnným. Marta-Lazo a kol. (2017) ve 

své studii zaměřují na aspekty, vycházející z klasického tržního prostředí a tvrdí, že se 

médium může ucházet o pozornost čtenářů s placeným modelem v následujících případech; 

Vnímaná hodnota 

Médium musí disponovat zřetelnou vnímanou3 hodnotou pro čtenáře, a vedle toho se 

ideálně určitým způsobem profilovat. Toho se často nedá dočinit u denního rychlého 

zpravodajství, kde je vysoká konkurence, přičemž dodává, že například ekonomická či další 

oborová média mají výhodu, jelikož informace, které přináší mají vliv na rozhodování 

jednotlivců i firem. Silná mohou být také média, která se věnují detailnějším zpracováním 

témat a publicistice. Samozřejmě média ve všech případech nelze chápat, jako přísně 

profilovaná. Některé z rozsáhlejších serverů plní pro různé čtenáře různé potřeby. V určitých 

sekcích nabízí obsah rychlého charakteru – bleskové zprávy nebo sloupky, které jsou vysoce 

konkurenční. Naopak zde pak existují i sekce, které nabízí hloubkové komentáře, široká 

zpracování tématu, či právě různé oborové informace. Mohou si tak dovolit nebo se alespoň 

pokusit o zpoplatnění vybraných sekcí.  

Specifický užitek 

Médium by mělo řešit čtenářovu specifickou potřebu či problém. Tím může být 

například to, že médium díky pokrytí specifických oblastí uživateli personalizuje obsah na 

míru, čímž jej zbaví starostí s neustálým vyhledáváním témat, nasytí jeho informační 

 
3 Zeithalml (1988) definuje koncept vnímané hodnoty, jako obecný soud spotřebitele, o tom, jak je daný 

produkt užitečný z hlediska toho, co nabízí. Přičemž tento soud nemusí odpovídat skutečnosti. 
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potřebu relevantními tématy, a ušetří mu čas.  

Saturace trhu 

Neméně důležitým faktorem je i saturace online zpravodajského trhu. V situaci, kdy 

se na trhu nachází hned několik nepřímo-zpoplatněných médií s podobným profilováním, 

rozsahem a obsahem, může být pro něj přechod na některé z forem přímého zpoplatnění 

riskantním. Myšlenka, která stojí za touto hypotézou, je postavená na několika výzkumech, 

z nichž vyplývá, že v případě náhlého přechodu online média na přímo-placený model, by 

větší část čtenářů přešla ke konkurentovi, který nabízí obsah podobného rázu Marta-Lazo a 

kol. (2017). Zmíněný faktor je vůbec nejdůležitějším dle studie Reuters News Institute 

(2017) při otázce, proč respondenti (N=60 029) nechtějí platit za online zprávy. Jako důvod 

to uvedlo 54 % respondentů4. Marta-Lazo a kol. (2017) dodávají, že v situaci, kdy by 

médium jednoznačně nespatřovalo budoucnost v některých z forem nepřímo-zpoplatněného 

obsahu, jedním z mála řešením může být sjednocení se jednotlivých konkurentů a hromadný 

přechod na placený model.  

Tržní tradice 

Výše uvedení autoři však pomíjí dle nás několik důležitých faktů. Reuters News 

Institute (2018, 22) zmiňují, že ochota platit za zpravodajský obsah je závislá i na 

zvyklostech s placením online služeb na daném trhu. Jako zdárný příklad jsou uváděny 

skandinávské země, kde je podíl čtenářů, kteří si platí za online zpravodajství nejvyšší, a 

zároveň dosahu největšího růstu. Tomu odpovídá dlouhá tradice přímé monetizace online 

obsahu na internetu. Vedle tohoto faktoru pak autoři studie upozorňují na vysokou míru 

bohatství v populaci a omezený trh v lokálním jazyce, který je díky tomu je více či méně 

ochráněn od přímého vlivu zahraničních konkurentů. 

Neznalost finanční logiky médií  

Problémem je také podle studie Reuters News Institute (2018, 24) to, že v průměru 

68 % čtenářů digitálních médií si finanční logiku médii neuvědomuje nebo si myslí, že 

reklama na daném webu přináší médiím dostatečné množství příjmů. Naopak jen 10 % 

respondentů si myslí, že jsou digitální zpravodajské platformy ve ztrátě. U těchto 

 
4 Druhým nejčastějším důvodem byl pak fakt, že oblíbené médium není zpoplatněno přímým způsobem 

(29 %) třetím nejčastěji uváděným důvodem (28 %) pak, že online zprávy obecně nestojí uživatelům za to 

býti placeny (Reuters Digital, 2018, 22). 
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respondentů je navíc registrována vyšší ochota za zpravodajství si platit. 

3.2.2.1. Výzkumu realizované v prostředí ČR 

Reuters News Institute (2018) ukazuje, že počet čtenářů, kteří zaplatili za jakoukoliv 

formu online zpravodajství řadí Českou republiku mezi vybranými zeměmi na konec, 

spojený s nízkým podílem platících čtenářů, který je o 6 p.b. pod průměrem zkoumaného 

trhu na úrovni 8 %, stejně jako v roce předchozím. Za tuto hodnotu může nejspíše i fakt, že 

většina českých online deníků je přístupných zdarma. Při zkoumání stejných reportů pro léta 

2016 a 2017 padla na respondenty v ČR stejná otázka, na těchto datech lze vidět, že za 

zmiňované období stoupla hodnota jen o 1 p.b., zatímco například v Polsku se hodnota drží 

trvale na 16 % platících čtenářů, naopak Německo se proporcionálně drží dlouhodobě na 

stejných hodnotách jako ČR. Největší růst zaznamenala Austrálie, Norsko a Švédsko, kdy 

je podíl čtenářů platících za zpravodajství vždy vyšší než 20 % (Reuters News 

Institute, 2018, 24). 

Z výzkumů realizovaných v prostředí České republiky se nám z těch rozsáhlejších, 

nabízí relativně starší výzkum SPIR a Medianu (2014), uskutečněný na 1012 respondentech. 

Ze studie vyplývá, že největší ochota platby za obsah na internetu je v rámci kategorií filmů 

a seriálů – více než 30 %, vysoký podíl byl zaznamenán i u obsahu odborných médií – 27 %. 

Na druhou stranu, ochota zaplatit si za předplatné elektronické verze novin byla prokázána 

jen u 15 % respondentů, přičemž 51 % respondentů je absolutně proti jakémukoliv 

zpoplatnění. Placený přístup do archivu novin by akceptovalo 14 % tázaných. Ochota zde 

silně stoupá u čtenářů s vysokoškolským vzděláním a ve věkové skupině 25-44 let. Hlavním 

důvodem neplacení obsahu, napříč věkovými skupinami je skutečnost, že stejný obsah lze 

získat zdarma u jiného poskytovatele. Část z respondentů také zmínila, že i přes to, že na 

placený obsah narazila, nenašla v něm přidanou hodnotu oproti nepřímo-placeným médiím.  

Nyní se pojďme podívat od ochoty k uživatelům, kteří si za obsah reálně platí. Těch 

je v rámci tázaných 19 % (N=191). Největší podíl registrujeme u věkové skupiny 25-34 let 

– 32 %. Naopak u skupiny 45-54 let a 55-54 let registrujeme znatelný podprůměr 

v hodnotách 14 %, respektive 5 %. Nejčastěji placenými položkami jsou pak různé služby 

například za stahování z úložišť dat (43 %) a sledování filmů a seriálů (36 %). Za přístup 

k obsahu odborného média zaplatilo 11 % uživatelů. Přístup do archivu novin a předplatné 
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elektronické verze novin tehdy využily jen 2 % respondentů5.  

3.2.3. Nepřímé zpoplatnění  

3.2.3.1. Inzertní model v online prostředí 

Inzertní model, stejně jako model předplatitelský, se přetransformoval v online 

prostředí do nové podoby. Změny, které tohle prostředí přineslo v inzertním modelu jsou, 

troufáme si říct mnohem dalekosáhlejší, než je tomu v případě předplatitelského a 

jednotkového modelu. Těmto změnám i povaze nového prostředí vzhledem k šíři důsledků 

těchto změn věnujeme celou následující kapitolu. Část z těchto změn, jako například 

narušení tradičního vztahu mezi uživateli, inzerenty a vydavateli s příchodem nových hráčů 

jsme zmínili již v druhé kapitole. Do ekosystému tohoto vztahu, ale vstupují i pojmy týkající 

se změny v oblasti prodeje, předmětu monetizace, efektivity či dostupnosti a šíření reklamy 

a mnoho dalších. Pomyslným pojítkem mezi tradičním a online pojetím inzertního modelu 

budiž pokračující potřeba inzerentů zasahovat publika a nakupovat inzertní prostor, stejně 

jako potřeba vydavatelů monetizovat obsah prostřednictvím prodeje inzertních ploch a 

publik.  

3.2.3.2. Suplementární zboží a služby  

Vedle možnosti monetizace dvojice hlavních prodejního subjektů – obsahu a publik, 

mají častokrát média možnost využít rozsahu návštěvnosti webu k prodeji různých produktů 

a služeb, které přímo nevycházejí z předmětu jejích hlavní podnikatelské činnosti6. Za 

rozšířením produktového portfolia může stát například přítomnost samotného vydavatelství 

v širší hospodářské struktuře, či prostá motivace monetizovat svá publika dalšími způsoby. 

Například mediální dům CNC, který na serveru Blesk.cz (2019) nabízí prostřednictvím 

služby Blesk Mobil služby virtuálního mobilního operátora, prostřednictvím služby Blesk 

Energie prodej elektřiny a plynu z jiné části hospodářského konglomerátu Daniela 

Křetinského, do kterého spadá i CNC.  

3.2.3.3. Prodej dat 

Jak jsme si uvedli již dříve, interaktivita umožnila vydavatelům získávat pokročilé 

informace o interakci uživatelů s jejich obsahem. Nově jsou schopni například zjistit, jakou 

čteností disponuje konkrétní článek nebo jaký počet uživatelů zhlédl video. Ba co více, 

 
5 Studie SPIR a Median byla realizována 3 měsíce před tím, než vydavatelství Economia spustilo paywall u 

serveru iHned.cz. 
6 Těmi jsou například dárkové předměty s emblémy společnosti. 
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vydavatelé obsahu, ale i další hráči jsou častokrát schopni monitorovat takovéto mediální 

chování v delším časovém horizontu na úrovni konkrétního mediálního uživatele, navíc 

napříč více kanály. Nově jsou tedy schopni říct, že konkrétní uživatel má zájem o fotbalové 

novinky, jelikož pravidelně navštěvuje články o fotbalu ve sportovní sekci webu věnujícím 

se vedle sportu také zpravodajství nebo publicistice. Samotná informace o uživateli tohoto 

typu už je pro médium i inzerenty cennější, než by tomu bylo v případě tištěného deníku se 

sportovní sekcí. Lze také říct, že každý z takovýchto aktivních uživatelů má rozdílné zájmy, 

a tak spadá zároveň do více cílových skupin, o které projevuji inzerenti zájem. Velkou 

výhodou tak mají vydavatelé, kteří se věnují širšímu množství témat, či operují na 

různorodých platformách. Jelikož jsou schopni získat o uživatelích ještě komplexnější 

informace. Standardně jsou pak tato data doplněná například o geografickou lokaci uživatele 

nebo typ zařízení, ze kterého přichází (Hogg, 2019).  

Hogg (tamtéž) tvrdí, že právě tento typ uživatelských dat je pak díky schopnostem 

různých systému tato data získávat, ukládat a dále distribuovat, prodáván inzerentům, kteří 

jejich prostřednictvím mohou precizněji oslovovat vybraná publika, či konstruovat další 

užitečné informace. 

Pokud bychom měli navázat na zmiňovaný typ mediálních sítí, tak vedle 

standardních vydavatelských sítí vstupují do hry i agregační sítě – 3. strany, které obsah 

samy o sobě nevytváří, ale z různých důvodů jsou schopny vytvářet a obchodovat tento typ 

dat na základě obsahu cizího, či cizí obsah navíc kombinovat se svými daty a vytvářet tak 

ještě komplexnější informační soubory. Joseph (2019) uvádí jako typický typ takovéto sítě 

síť Google, patřící pod společnost Alphabet Inc. Ta je mj. schopna kombinovat uživatelská 

data nejen na základě konkrétních vyhledávacích dotazů uživatelů, ale navíc pročítat a 

označovat jakýkoliv obsah, který lze indexovat do jeho vyhledávaní prostřednictvím 

algoritmických crawlerů. Lze tedy teoreticky tvrdit, že je Google schopný monetizovat 

každou ze stránek ve svém vyhledávání. Společnost však tato obchoduje prostřednictvím 

svých reklamních platforem, neměly by se tedy teoreticky dostávat pryč ve své surové 

podobě. Známy jsou ale případy, kdy jsou tato data transferovatelná dál do rukou inzerentů. 
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4. Inzertní model v online prostředí 

Jak jsme si uvedli již několikrát dříve, digitalizace a rozvoj internetu se znatelně 

podepsaly na změně produkce, analyzování i distribuce obsahu. Právě výše uvedené procesy 

umožnily proces relativně významných změn nejen v samotné funkcionalitě inzertního 

modelu, ale i na samotném inzertním trhu. Vydavatelům i inzerentům tato transformace 

přinesla vedle nových způsobů obchodování reklamy i novou dimenzi uvažování nad funkcí 

samotné reklamy i nad prací s publiky. Došlo také k narušení pevně daného vztahu uživatelé-

média-inzerenti tím, že se na trhu začaly objevovat v různých fázích nové subjekty, mezi 

které se nově distribuuje kapitál. V následujících řádcích se tak popíšeme klíčová specifika, 

jichž nabyl inzertní model v online prostředí.  

4.1. Interaktivita a její důsledky 

Mueller (2011) říká, že online reklama znatelně rozšířila míru interakce mezi 

recipienty a samotnými sděleními. Reklama v tradičních médiích stavěla stejně jako samotná 

média uživatele do pasivních pozorovatelů či posluchačů. Online prostředí však nově nabízí 

možnost interagovat uživateli se sděleními v různých úrovních7. Právě míra, druh a prostředí 

uživatelské interakce určují konkrétní změny. 

Různé míry interakce způsobily jednak, že mají šiřitelé reklamy nově pokročilé a 

instantní informace o tom, jakým způsobem uživatelé s reklamou přišly do styku – například 

kolika uživatelům se zobrazila, v jaké frekvenci, či jaký byl průměrný sledovaný čas video 

reklamy, stejně tak jsou díky modularitě dat s údaji o konkrétní interakci s reklamou spojovat 

tato data s dalšími daty – například přisuzovat nákupy v elektronických obchodem 

konkrétním interakcím.  

V druhém případě s vyšší mírou interakce může dojít k tomu, že za pomocí principu 

například hypertextuality může dojít k tomu, že se uživatel prostřednictvím této reklamy 

proklikem dostane do jiného prostředí – webové stránky, která nabízí další informace o 

produktu s možností jejího nákupu. Princip hypertextu není jedinou technologií, která 

umožňuje vyšší míru interakce. Tou může být například technologie Java, která recipientům 

reklam umožňuje v rámci daného reklamního sdělení hrát například jednoduché hry 

(Goldfarb, 2011). 

 
7 O úrovních interaktivity referuje blíže Jensen (1999). 
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Rozšířené možnosti měření uživatelské aktivity v prostředí internetu, možnost tato 

data používat a samozřejmě proměnlivost reklamních pozic přinesly inzerentům možnost 

personalizovat reklamní sdělení teoreticky na úroveň jednoho reklamního recipienta. Díky 

tomu mohou inzerenti cílit konkrétní a automatizovaná sdělení na uživatele, kteří si prohlédli 

určité zboží v e-shopu či například mohou zhlédnout reklamní sdělení se svatebními 

doplňky, jelikož jako uživatele sociálních sítí oznámili veřejně, že plánují svatbu 

(Davis, 2014). To vše se podepisuje na další erozi publik a získávání vyšší důležitosti 

každého z uživatelů, jelikož je trh schopný evidovat parametry uživatele na úrovni jeho 

cookie, namísto generalizované příslušnosti v tradičním publiku.  

4.2. Flexibilita 

Reklamní jednotka v tradičních médiích je z povahy samotných médií typická svou 

neměnností a je spojena s jedním vydáním, či jedním okruhem vysílání. Reklamní sdělení 

v jednom vydání deníku je tak stejné pro všechny z jeho čtenářů, stejně jako televizní 

reklama celostátní televize pro všechny z diváků. I tento vztah je v online prostředí narušen. 

Nově se teoreticky může 100 návštěvníkům jednoho zpravodajského článku zobrazit 100 

různých reklamních sdělení od 100 různých inzerentů.  

Mueller (2011) říká, že za touto změnou stojí výše uvedená možnost personalizace 

sdělení, přístup více reklamních sítí k jedné reklamní ploše či princip zobrazování reklamy 

– kdy je reklama načítána na základě jednoho zobrazení internetové stránky, stejně  tak i 

novém modelu z oblasti nákupu – kdy je možné kupovat reklamu za dostupnější jednotky a 

automatizovaně v reálném čase, než tomu je při rezervaci prostoru na úrovni jednoho vydání, 

kde může vstoupit do jedné plochy logicky jen jeden inzerent, a to s rezervací několik dnů 

před vydáním.  

Tato skutečnost se silně podepsala na fungování celé inzertního trhu. Dramatický 

nárůst reklamních ploch a změna prodejních způsobů umožnily inzerci i subjektům, které by 

se díky vysokým cenám dříve v médiích objevit nemohly. Zároveň dochází k násobně vyšší 

expozici recipientů reklamními sděleními různých inzerentů, jelikož uživatelé spadají do 

mnoha cílových skupin. S každým novým načtením stránky tak může být uživatel vystaven 

novému reklamnímu sdělení, což v obecném měřítku snižuje efektivitu sdělení. Média zase 

na druhou stranu mohou prodávat více reklamního prostoru více inzerentům (Mueller, 2011).  
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Flexibilita se však netýká jen výše uvedených skutečností, ale i případných změn 

inzertních sdělení v průběhu jejich zobrazování. Možnost změnit reklamní sdělení z různých 

důvodů končí v tradičních médiích tzv. uzávěrkou. Nové formy nákupu v online prostředí 

umožňují reklamní sdělení měnit takřka na okamžité bázi, například z důvodu testování více 

sdělení zároveň nebo úpravy strategie. Potenciální změny se však mohou týkat všech složek 

kampaně, ať už se jedná o její intenzitu, výběr konkrétního cílení, platební model nebo datum 

jejího ukončení (Martinez, 2017). 

4.3. Multimedialita  

Hua, Mei, Li (2008) říkají, že vlastnost multimediality přebírá reklama v prostředí 

internetu stejně jako obsah. Forma reklamy v tradičních médií vždy odpovídala formě 

obsahu, a tak se v rádiu vyskytovaly a vyskytují audio reklamy, stejně jako v tištěných 

médiích statické grafické či textové reklamy. Možnosti internetové reklamy však začal 

s postupným rozvojem technologií tento vztah popírat. Nově tak mohou například autoři 

textového zpravodajství, jejichž povaha by se dala přirovnat k transformovanému deníku, 

zobrazovat vedle textové reportáže audiovizuální formy reklamy.  

Mnoho z tradičních formátů reklamy se přetransformovalo do prostředí internetu a získalo 

novou podobu, zároveň vzniky i nové – dříve z podstaty vazby na médium neuskutečnitelné 

formáty. Internet Advertising Bureau (2014) dále IAB, je předním světovým profesním 

sdružením z oblasti internetové inzerce. Ve svém průvodci formáty internetové reklamy 

vedle klasických grafických proužků – tzv. bannerů, video reklamy či advertoriálů zmiňuje 

z těchto nových formátů například Overlays – překryvnou reklamu, kterou musí vlastní 

intencí uživatel nejprve skrýt, aby se pak dostal k obsahu. IAB (tamtéž) dále uvádí tzv. Rich 

Media reklamu, která je schopna kombinovat s uživatelskou interakcí více typů médií, a 

například dosáhnout toho, že uživatel prostřednictvím této reklamy odevzdá v jejím 

prostředí vlastní kontakt nebo si stáhne slevový kupon.  

Inzerentní možnosti na úrovni konkrétního vydavatele jsou pak definovány technickými 

možnostmi a nabídkou konkrétní reklamní sítě. Tak jako například v rámci sítě Seznam 

(2019). 
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4.4. Změny v ekosystému distribuce reklamy 

Koncept reklamních sítí je nám znám i z prostředí tradičních médií. Zawadziński 

(2019) popisuje reklamní síť jako prostředí, které propojuje nabídku konkrétních reklamních 

ploch s inzerenty poptávající tyto sítě. Typickým příkladem je například český Radio House 

(2019), který sdružuje více rádií, jejichž inzerentní prostor pak nabízí zájemcům o inzerci. 

V nejzákladnější úrovni však lze za reklamní síť označit i nabídku inzerce v rámci jednoho 

vydání – například deníku, v kterém je sdruženo více inzertních ploch, o které se inzerenti 

uchází. Správa prodeje prostoru v tradiční reklamní síti je řízena buď samotnými médii a 

jejich obchodními odděleními nebo zastupitelstvím, které sdružuje obsah více subjektů, tyto 

způsoby pak bývají v praxi kombinovány. Poptávka probíhá relativně podobně. Inzerenti 

mohou nakupovat inzertní prostor buď napřímo, prostřednictvím přímého kontaktování 

jednoho z uváděných subjektů, či prostřednictvím mediálních a reklamních agentur, které 

tento prostor nakupují a přeprodávají poptavatelům s provizí (Mueller, 2011). Celý tento 

proces je pak závislý zejména na lidské činnosti, kdy o množství, ceně, trvání, umístění 

rozhodují vždy lidé v relativně dlouhém časovém horizontu s relativně velkým předstihem 

před spuštěním reklamní kampaně Zawadziński (tamtéž).  

Reklamní sítě získaly v prostředí internetu novou podobu. Online reklamní síť je 

podstatou stejná jako v tradičních médiích, avšak s tím rozdílem, že je distribuce reklamy i 

její nákup řízen technologií na úrovni tzv. Ad Serveru. Ten je výpočetní a relativně 

automatizovanou technologií, kterou zároveň využívají vydavatelé, inzerenti i mediální 

agentury k tomu, aby připravovali, řídili a vyhodnocovali reklamní kampaně, a to častokrát 

v reálném čase a bez přítomnosti personální komunikace mezi stranami nabídky a poptávky, 

jelikož je proces zobrazování řízen technologií. Typickým rysem Ad Serveru je jeho 

modularita, která umožňuje ekosystému sítě množství dalších vstupů – různých platforem 

k nákupu a řízení reklamy, datových zdrojů o publicích, která mohou inzerenti využívat k 

cílení nebo nástrojů, které pomáhají zefektivnit či automatizovat zobrazování reklamy 

(Zawadziński, 2019).  

Právě výše uvedené technologii umožnily vydavatelům nejrůznější povahy zásadně 

automatizovat a snížit náklady na prodej reklamy tím, že se zapojí do sítě, které je 

automaticky spojí s různými inzerenty. Navíc některé z těchto sítí umožňují relativně 

jednoduchý vstup i těm nejmenším vydavatelům, v jejichž silách není aktivně řídit obchodní 

oddělení, které by shánělo inzerci. Pro připojení menších inzerentů do těchto sítí hovoří i 
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relativně vysoká technologická náročnost vybudování vlastní inzertní sítě, která by 

inzerentům nabídla takové možnosti jako nejrozšířenější sítě a Ad Servery na trhu. 

Typickým příkladem sítě nabízející vstup inzerentům je Google Display Network (2019), 

která umožňuje snadno monetizovat obsah za podíl na příjmu i webům, či autorům videí na 

YouTube se stovkovými publiky. Podíl na zisku z prodeje není jedinou formou příjmu 

společnosti Google, která navíc díky technologické přítomnosti na webu získává další data 

o publicích, která mohou využívat i jiní inzerenti. Zajímavostí budiž fakt, že do této sítě 

spadá světově více než 11 miliónů webových stránek.  

Na situace lze obdobně nahlédnout z pohledu inzerentů, kteří nemusí pracně 

vyhledávat a dohadovat dostupný inzertní prostor nebo disponovat zkušenostmi s tradiční 

formou nákupu. Jak jsme si dříve popsali, s příchodem internetu došlo k dramatickému 

nárůstu reklamních ploch, čímž se snížila jejich jednotková cena. Takovéto snížení spolu 

s dostupností různě složitých nákupních platforem v internetových reklamních sítí se 

podepsaly i na nárůstu inzerentů, kteří nyní mají možnost se teoreticky dostat s inzercí i do 

těch nejprestižnějších médií.  

Považujeme za důležité připomenou, zejména za účelem předejití argumentů ze 

strany odborné veřejnosti, že distribuce reklamních ploch neprobíhá jen automatizovaně, a 

že přes Ad Servery mohou být distribuovány i transakce, na kterých se vydavatelé a inzerenti 

domluví tradičním přímým způsobem či prostřednictvím dalších hybridních forem 

komunikace. Zároveň, a to zejména u velkých a profesionalizovaných vydavatelů může 

docházet k tomu, že je jedna reklamní plocha nabízena ve více reklamních sítích za účelem 

diverzifikace rizik plynoucích z poptávky a maximalizace zisku (Zawadziński, 2019). 

4.4.1. Transformace nákupních modelů   

Dříve jsme hned v několika kapitolách naznačili, že zobrazení internetové reklamy 

je velice proměnlivé a pokořuje často logiku zásahu celistvého publika na úkor zásahu 

uživatele. V jedné inzertní ploše tak může být v reálném čase zobrazeno vícero reklam 

v závislosti na počtu uživatelů, kteří s touto reklamní plochou přichází do styku. Navíc, 

s každým novým načtením tohoto obsahu – webové stránky dochází k otevření nové 

reklamní plochy. To vše způsobilo, že se o inzerci v konkrétním obsahu může ucházet více 

zájemců. Zároveň tato skutečnost umožňuje vydavatelům prodávat takto vysoký počet ploch 

více inzerentům za nesrovnatelně nižší jednotkovou cenu než v případě tradiční inzerce. 

Koordinovat tak velké množství nabídky a poptávky na množství reklamních ploch je 
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v reálném čase bezesporu nad lidské schopnosti. Proto se logika zobrazování reklamy řídí 

fungováním zmiňovaného výpočetního systému Ad Serveru, respektive reklamní sítě, kde se 

střetává vydavatelská nabídka s inzertní poptávkou. 

Přímý prodej a nákup 

Tradiční způsob prodeje inzertních ploch s příchodem těchto technologií 

z reklamních transakcí ovšem nevymizela. Obchodní oddělení vydavatelů, která využívají 

integrace Ad Serveru mohou v tomto prostředí realizovat i transakce, na kterých se s 

poptávající stranou dohodli dříve uváděnými standardními způsoby komunikace8. Tento typ 

transakcí se v praxi opírá částečně o ceníkové ceny inzerce v příslušném médiu nebo 

mediální síti, ale i na osobním vyjednávání mezi nabídkou a poptávkou. Vliv na výslednou 

cenu tak může mít hloubka vztahů mezi těmito stranami Belden (2015). 

Programatický prodej a nákup 

Novým způsobem, který se objevil s rozmachem online inzerce je tak zvané 

Programatické obchodování. To je typické absencí přímé komunikace mezi nabídkou a 

poptávkou a rychlostí v jaké se transakce reklamní plochy uskuteční. Na jedné straně stojí 

poptávka, která obsluhuje tzv. Demand Side Platformy, dále DSP. Tyto platformy slouží 

inzerentům k nastavení různých kritérií na základě, kterých chtějí inzerentní prostor 

nakupovat – například v konkrétní geografické lokalitě s konkrétním publikem, v určitém 

čase a za určitou nabízenou cenu. Na druhé straně stojí Supply Side Platformy, dále SSP, 

které lze označit za technologie nabízející volný inzertní prostor na straně vydavatele. Obě 

z těchto stran se setkávají v prostředí pomyslné burzy – Ad Exchange. Na této burze se 

střetává mnoho inzerentů s mnoha reklamními plochami. Transakce jsou zde uskutečňovány 

na principu aukce a pokud vyhovují parametry poptávky zobrazení v konkrétní reklamní 

ploše, transakce proběhne ze strany inzerenta s nejvyšší nabídkou. Celý výše uvedený proces 

se odehraje v rozmezí 100 milisekund, a tak potenciální recipient načítá stránku s obsahem 

již včetně reklamních sdělení (Novák, 2013).   

Do tohoto ekosystému programatické reklamy vstupují i další subjekty, například 

prodejci a platformy pro sbírání, zpracovávání dat – mj. i těch o publicích, která mohou být 

využita ke specifikaci pravidel pro cílení, a tak zobrazení v konkrétní reklamní ploše podléhá 

i tomu, komu, tedy jakému uživateli se daná reklamní plocha zobrazí. Navíc, na jedné straně 

 
8 Dle analýzy Sdružení pro internetový rozvoj, dále Median a SPIR (2019) dosahoval tento způsob prodeje 

displejové reklamy v uplynulém roce v České republice stále 40 % veškerého obchodovaného objemu. 
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vydavatelé mohou využívat hned několik SSP, stejně jako inzerenti více DSP a střetávat se 

tak i na různých Ad Exchange. Považujeme za důležité zmínit, že mezi těmito relativně 

protichůdnými přístupy existuje množství hybridních způsobů nákupu, využívajících 

v různé míře specifika každého z popisovaných modelů. Výpis těchto způsobu však není pro 

tuto práci stěžejním, proto se mu dále věnovat nebudeme.  

4.4.2. Změna v transakčních jednotkách 

Díky vlastnosti interaktivity, která umožňuje vydavatelům i inzerentům 

zaznamenávat například údaje o míře interakce uživatele s reklamní jednotkou, ale i díky 

vysokému počtu zobrazování reklamy, mají účastníci reklamních transakcí možnost 

obchodovat reklamu v rámci jiných jednotek, navíc s variabilnější cenou než v tradičních 

médiích. Belden (2015) podotýká, že se cena ploch v tradičních médiích váže ke každé 

reklamní ploše, její proměnlivost je dána vztahy mezi inzerenty a vydavateli, sezónností, 

velikostí inzerentní plochy, jejím umístěním, mírou potenciálního a odhadovaného zásahu 

publika nebo například množstevní slevou. Mangani (2003) ve své práci zmiňuje, že i 

v tradičních médiích lze spatřit při nákupu inzertního práci s jednotkami zásahu – například 

GRP, což jsou nákupní jednotky v televizní reklamě, nejsou však podložené interakcí, nýbrž 

odhadem jejich hodnoty, jelikož tradiční televizi nenabízí ve srovnání s digitálními 

platformami možnost zaznamenání této interakce. Mangani (tamtéž) pak uvádí příklady 

různých jednotek z tohoto prostředí, závislé na konkrétním způsobu interakce. Těmi 

nejtypičtějšími jsou CPC, CPM a CPV. Tedy cena za kliknutí na reklamní sdělení, cena za 

1000 zobrazení reklamy a cena za zhlédnutí videa. Ty i nadále pomáhají udělat reklamu 

dostupnější i těm nejmenším inzerentům s malými prostředky a rozvíjí jejich vysokou 

koncentraci v online prostředí. 
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4.5. Fenomény současného online reklamního trhu   

Změny reklamního ekosystému v prostředí internetu s sebou přinesly pojmy a 

problémy se kterými se dříve reklamní odborníci i vydavatelé nemohli dříve setkat, protože 

jsou v tradičních médiích s relativně ustálenými formami reklamy i způsoby jejího 

obchodování téměř neproveditelné. Jak si ukážeme dále, mnohé z nich také souvisí 

s decentralizací a fragmentací reklamního a vydavatelského trhu, kdy se na trhu začal 

objevovat nespočet nových subjektů, jejichž obchodní podstata je různými způsoby vázána 

na ekosystém online reklamy. Relativně velký podíl následujících fenoménů je 

realizovatelný díky faktu, že samotní tvůrci obsahu, respektive publik už nejsou jedinými 

tržními subjekty, kteří jsou schopni monetizovat tyto instrumenty. Svou úlohu však také 

může hrát globální povaha internetového prostředí a chování uživatelů, kteří využívají 

absence tradičních tržních zábran a často nejasná legislativní opatření, spojená s tímto 

rozšířením.  

4.5.1. Adblocking 

Je obávaným pojmem pro nejednu část účastníku reklamního ekosystému. 

Nithyanand (2016) popisuje tento fenomén jako chování, kdy internetoví uživatelé instalují 

a využívají rozšíření prohlížečů, která zabraňují zobrazování reklamy v prostředí obsahu, 

kde se v čase uživatel vyskytuje. Vedle blokování reklamních sdělení jsou schopny softwary 

tohoto typu blokovat i měřící skripty, které zaznamenávají údaje o interakci uživatele s tímto 

prostředím. Phillips (2019) pak doplňuje, že jedním z fenoménů tohoto roku je i nárůst 

software, který je schopný projít dříve uváděné platební brány – paywally.  

Mezi nejčastější důvody, proč uživatelé praktikují adblocking jsou dle Nithyanand 

(tamtéž) situace, kdy recipienti považují reklamy za příliš intruzivní a také situace, kdy 

reklamní plochy brání svými rozměry v přirozené konzumaci obsahu. Druhým nejčastějším 

důvodem jsou uživatelské obavy o vlastní soukromí a informace, které stránkám mohou 

poskytovat. Jako třetí nejčastější důvod pak uvedli uživatelé situace, kdy objem načítající se 

reklamy brání rychlejšímu načítání stránky. 

Studie Reuters News Institute (2018, 24-25) říká, že na území České republiky 

využívá adblockingovou technologii přibližně 23 % internetové populace, což je o jeden 

procentní bod pod průměrem zkoumaných zemí. Například v Polsku nebo Řecku však tato 

čísla dosahují hodnot nad 30 %. Samotné blokování reklamy či předcházení platbě za obsah 
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u přímo zpoplatněných médiích si lze v tradičních médiích jen těžko představit. Využíváním 

tohoto typu blokátorů internetoví uživatelé blokují možnost tvůrců obsahu monetizovat svůj 

obsah a financovat jeho produkci. Nithyanand (tamtéž) uvádí, že uživatelé využívají těchto 

blokátorů častokrát díky nenasytným a nezodpovědným poskytovatelům inzertního 

prostoru, kteří zobrazují reklamu způsobem, jenž nemusí být uživatelům příjemný, na což 

pak doplácí i vydavatelé, kteří to se zobrazováním reklamy myslí zodpovědně. 

V roce 2016 se na české konferenci Internet Advertising Conference k tématu z 

pohledu českých vydavatelů vyjádřil Petr Bednář z vydavatelství Vltava-Labe Press. 

„Adblocking má velký vliv na vydavatele, kteří přicházejí o peníze z nezobrazené reklamy, a 

také na mediální agentury. Plánování reklamních kampaní je nepřesné a klientům hrozí, že 

část své cílové skupiny na internetu v budoucnu vůbec nezasáhne. Pokud by měla nastat 

situace, že internet bude bez reklamy, pro provozovatele médií to bude znamenat dva možné 

scénáře – buď zpoplatní své obsahy, nebo rezignují na profesionální obsah.“  

Adblocking ale nelze přisoudit jen samotným uživatelům. Jak referuje Nick Statt 

(2018), techniky adblockingu lze vypozorovat i u provozovatelů webových prohlížečů, 

například Mozzila Firefox nebo Safari od firmy Apple. Mozzila Firefox oznámila, že bude 

v budoucnosti blokovat spouštění většiny měřících skriptů, které sledují na webu 

uživatelskou aktivitu a vytváří publika, stejně tak blokuje reklamní sdělení s vyšší mírou 

intruzivity. To značně omezí schopnosti inzerentů využívat behaviorální cílení na uživatele. 

Jak ve svém prohlášení zmiňuje samotná společnost Mozzila (2019) jejím cílem je změnit 

stávající webový ekosystém, který je spojen se ztrátou uživatelského soukromí, mnoha 

podvodnými technikami i ztrátou příjmů na straně vydavatelů v důsledky využívání 

Adblockingu. Proto ve svém novém pilotním produktu Firefox Ad-free Internet, ve kterém 

se spojila s některými z velkých vydavatelů, nabízí uživatelům tohoto prohlížeče internet 

bez reklam za poplatek 5 dolarů měsíčně, které pak rozděluje v závislosti na uživatelském 

prohlížení zvoleným vydavatelům. 

4.5.2. Ad Fraud 

S možností monetizovat obsah prostřednictvím různých reklamních sítí společně 

s možností využití různých nákupních jednotek se na trhu objevil i nespočet subjektů, kteří 

těchto skutečností zneužívají pro vlastní prospěch a na úkor důvěryhodnosti trhu. 

Natanson (2018) v této souvislosti uvádí pojem Ad fraud. Způsob nákupu reklamy na úrovni 

reklamní sítě složených z velkého množství webů způsobil, že inzerenti si dopředu nemohou 



 

 

51 

být jisti tím, na kterých místech se jejich reklama zobrazí. Orientace v důvěryhodnosti 

každého z poskytovatelů inzertního prostoru je nad síly jednoduché analýzy, čemuž 

častokrát nepomáhají ani relativně povrchní vstupní kritéria do reklamních sítí. Natnason 

(tamtéž) shrnuje pojmem Ad fraud podvodné taktiky vlastníků inzertního prostoru či 

reklamních sítí, realizované za účelem zneužití současné podoby reklamního ekosystému 

pro vlastní finanční prospěch. K nejtypičtějším činnostem lze zařadit práci s tzv. boty, kteří 

uměle vytváří různé interakce s reklamou – například sledují video, či na reklamy klikají, za 

což získávají vlastníci inzertního prostoru při modelu CPV, respektive CPC finanční příjmy. 

Ke klasickým technikám Ad fraudu pak patří také skládání více vrstev reklam na sebe, 

přičemž jde vidět jen jedna, avšak vydavatel dostává prostředky za všechny z reklam. 

V neposlední řadě můžeme hovořit o případech, kdy je po sic jednom prokliknutí otevřeno 

uživateli více stránek, či o tzv. Ghost sites tedy webech s kradeným nebo podvodným 

obsahem, jejichž účel je jen monetizace tohoto obsahu.  

Takovéto techniky bezesporu vrhají špatné světlo na celé odvětví online reklamy, a 

jak jsme se dozvěděli výše, stojí i za blokováním reklamy na straně uživatelů. Avšak působí 

i starosti inzerentům, jejichž prostředky jsou investovány do zobrazení robotům, a nikoliv 

reálným uživatelům. Crawford (2004) v se tehdejším rozhovoru s finančním ředitelem 

společnosti Google dozvěděla, že Ad fraud může být považován za největší hrozbu 

internetové ekonomiky. Největší profesní asociace online reklamy, jako například IAB 

(2018) tak proti těmto technikám bojují sepisováním profesionálních standardů, výzev 

k transparentnosti či udělováním certifikátů důvěryhodnosti. IAB (tamtéž) odhaduje, že 8-

30 % celosvětového objemu internetové inzerce může z trhu odcházet díky Ad fraudu, což 

může být dle odhadů společnosti až 44 miliard amerických dolarů ročně.  

4.5.4. Brand Safety 

Netransparentnost nabídky a přítomnost automatizace transakcí a zobrazování 

inzertních ploch v určitých reklamních sítích nezpůsobuje inzerentům obavy jen v otázce 

zmiňovaného Ad fraudu. Dalším z pojmů, které rezonují v našem diskursu je Brand Safety. 

IAB (2017) myslí pojmem Brand Safety, tedy volně přeloženo bezpečí značky, jakýsi soubor 

aktivit, realizovaných za účelem ochrany značky v internetovém prostředí. Brand Safety by 

měla předcházet konfrontaci reklamního sdělení s kontextem umístění, který může značku 

poškodit. Pravděpodobnost takovéhoto zobrazení je v rámci internetu relativně vysoká, 

jelikož se zde často vyskytuje a je šířen obsah, který by se do obsahu tradičních médií dostal 
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jen s těží.  

Roderick a Vizard (2017) zmiňují v kontextu Brand Safety zobrazování reklamy na 

pornografických webech, obsahu zobrazující násilí nebo různé tragické záležitosti. Jeff 

Finn (2017) také referuje o jednom z nejstandardnějších cílení reklamy v prostředí internetu 

– kontextuální reklamy, kdy inzerenti při přípravě cílení zadávají kontexty či klíčová slova, 

u kterých chtějí zobrazovat reklamu. V praxi se často stává, že firmy chtějí posílit efektivitu 

pozitivně vyzněných článků o sobě. V případě, že však vyjde i článek o katastrofě, která se 

firmy bezprostředně týká, může díky výskytu stejných klíčových slov dojít k naprosto 

opačnému efektu.  

Finn (tamtéž) v rámci prevence takovýchto zobrazení upozorňuje na existenci 

nástrojů – častokrát na bázi strojového učení, které jsou schopny takovýto obsah ještě před 

zobrazením detekovat a zabránit zobrazení reklamy v nepatřičném kontextu. Častokrát lze 

také spatřit aktivitu samotných vydavatelů, kteří různým způsobem označují obsah, u 

kterého nechtějí zobrazovat inzerci, a to i na úkor zisků, které by mohly pramenit – například 

z hojně navštěvovaných článků o katastrofách či úmrtích. Hrivňák (2017) zmiňuje, že 

k neblahým následkům na značku může přispět i zobrazení u nikterak konfliktního obsahu, 

avšak v prostředí konfliktních vydavatelů. Těmi mohou být například propagandistické či 

dezinformační weby. Jak autor popisuje dále (tamtéž) inzerenti, ale i poskytovatelé 

reklamních sítí tak mohou přímo financovat snažení, které je častokrát v rozporu 

s demokratickými či lidsko-právními principy.   

4.5.5. Oslabená role vydavatelů  

V práci jsme si již několikrát zmínili, že publika jsou schopna vytvářet, segmentovat, 

distribuovat i monetizovat jakékoliv platformy, na základě interakce uživatele s jejich 

obsahem, a to i přes skutečnost, že obsah samy nevytváří, ale agregují, či jej dokonce 

v případě technik Ad fraudu zcizují. Stejně tak jsme již zmínili, že inzertní plochy může 

monetizovat kdokoliv, kdo disponuje publiky – v prostředí webu návštěvníky, kterým může 

reklamu zobrazovat. Tím, že jsou přítomny v širokých reklamních sítích, může být u nich 

zobrazováno i sdělení inzerentů, kteří prakticky netuší, že tento vydavatel existuje.  

Za pomyslné parazity obsahu, jsou vydavateli snad nejčastěji označovány globální 

společnosti Google a Facebook. Ty dle studie Reuters News Institute (2018) patří k jedním 

z největších zdrojů návštěvnosti vydavatelských serverů. Jak jsme si uvedli již v 3. kapitole, 

platformy obsah samy o sobě nevytváří, ale jen řadí na základě různých preferencí, případně 
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kombinují s uživatelským obsahem. Společnost Google v případě svého vyhledávače pročítá 

prostřednictvím zmiňovaných crawlerů jednotlivé stránky za účelem jejich indexace a 

zároveň monitoruje díky svému prohlížeči Google Chrome či měřících skriptů analytických 

systémů, které nabízí majitelům webových stránek i uživatelské interakce s těmito 

stránkami. Nad těmito informacemi pak stojí i informace o vyhledávání a vyhledávacích 

dotazech uživatelů. Google tak vedle pasivního monitorování uživatelských zájmů získává 

informace i aktivně a přesněji prostřednictvím konkrétních vyhledávacích dotazů. 

Tajemstvím není ani využívání dat z dalších služeb společnosti – například Google Maps 

nebo Google Photos. (Google, 2019a). 

O'Connel (2018) odhaduje, že společnost Facebook dosahuje 85 % příjmů právě 

z reklamy, a to nejen v rámci zobrazování a prodeje reklamy v plochách na jeho platformách, 

ale i na partnerských webech, které se mohou o zapojení do reklamní sítě ucházet. S více 

než 2.2 miliardami uživatelů, kdy každý z nich na platformě stráví v průměru 35 minut 

denně. Naprostá většina obsahu na těchto platformách je vytvořená jejich uživateli a jinými 

firmami, nikoliv samotnou společností, jejíž role je v případě monetizace, spočívá 

v mapování uživatelské aktivity, a to nejen za účelem vytváření uživatelských dat, která 

mohou být vyžita inzerenty na jejich platformách, ale také za účelem personalizace obsahu, 

která vede k delšímu času na platformě, spojeného mj. s více reklamními plochami, ale i 

vyšším množstvím uživatelských interakcí, které zvyšují kvalitu těchto publik. Fox-

Brewster a Mareš (2019) zmiňují v souvislosti s vytvářením a monetizací publik i původně 

českou antivirovou společnost Avast, která ve spolupráci se společností Jumpshot kterou 

z většiny vlastní právě Avast, v díky uživatelskému rozšíření samotného antiviru pro 

webové prohlížeče je schopna monitorovat velmi detailně chování uživatelů napříč webem, 

avšak deklarují, že data pro cílení reklamy neprodávají. Samotná anonymizovaná data o 

chování publik, pak mohou pomoci firmám – tedy i inzerentům lépe poznat chování 

konkrétních uživatelů například v otázce uživatelské cesty k nákupu.  

Obě ze společností, tedy Facebook a Google, jejichž podíl na investicích do reklamy 

v USA v roce 2019 je odhadován na přibližně 60 % navíc disponují velmi jednoduchými 

systémy pro nákup inzertního prostoru a publik DSP, což umožňuje relativně snadnou 

inzerci malým a středním podnikům, které postrádají znalosti mediálního nákupu a jejichž 

prostředky jsou striktněji hlídány WNIP (2019b). Vedle toho, zejména v rámci platforem 

holdingu Facebook mohou firmy hovořit ke svým publikům i bez investovaných mediálních 
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prostředků, což způsobilo, že se na platformě vyskytuje dle Gagliordi (2018) více než 25 

miliónů firemních profilů, které může Facebook oslovovat s nabídkou inzerce.  

Jak popisuje oborový server WNIP (tamtéž) přítomnost uváděného duopolu má ještě 

silnější dopad na reklamní příjmy lokálních vydavatelů, kteří byli vždy na dosah inzerentům, 

kteří se ucházeli o publika v užších geografických segmentech, což média celostátního 

záběru v tak vysoké efektivitě neumožňovala. Facebook a Google dnes disponují v daných 

lokalitách násobně širšími publiky s pokročilými možnostmi cílení, což může být pro 

inzerenty na první pohled mnohem atraktivnější. Lokálnějším vydavatelům nepřispívají ani 

rozšířené možnosti uváděných platforem cílit na uživatele, kteří pochází z konkrétní 

geografické lokality, avšak navštěvují jakýkoliv jiný nelokální web – třeba i celostátního 

rozsahu. Inzerenti se samozřejmě částečně dokážou zbavit závislosti na výše uvedených 

společnostech, problém však leží v tom, že tyto platformy jsou silnými zdroji čtenářské 

návštěvnosti těchto platforem, a bez této návštěvnosti by pravděpodobně přišla i o vlastní 

publika, a tedy i inzertní prostor, který nabízí.  

Stoller (2019) shrnuje výše uvedenou problematiku výrokem, že centralizace 

reklamního trhu mezi tuto dvojici společnostní je skutečným ekonomickým nebezpečím pro 

tvůrce obsahu, jelikož reklamní rozpočty, které jdou v tradičních médiích ke skutečným 

tvůrcům obsahu jsou nově, a ve vysoké míře rozdělovány i mezi platformy, které obsah 

nevytváří.  

Vzrostla i cenová flexibilita reklamních pozic, která může být závislá například na 

počtu inzerentů a jejich aukčních nabídek, prostřednictvím kterých se o danou pozici uchází 

programaticky v reálném čase. Reklamní profesionálové mohou tak díky sérii mnoha 

opatření snižovat výdaje na kampaně v průběhu jejich trvání (Mueller, 2011). 

Neustálý technologický rozvoj internetového ekosystému bezpochyby způsobuje, že 

se musí účastníci inzertních transakcí zabývat stále větším množstvím proměnných, která 

tyto transakce ovlivňují. Vedle toho, že lze inzertní prostor obchodovat za různé jednotky – 

například v závislosti na interakci, lze také tyto transakce realizovat různými způsoby, 

přičemž jsou v praxi tyto způsoby kombinovány za účelem dosažení co nejvyšší efektivity. 

V případě prodejců reklamního prostoru tak můžeme mluvit o maximalizaci příjmů na 

úrovni dostupných inzertních ploch.  
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4.6. Shrnutí závěrečné kapitoly   

Ve výše uvedených řádcích jsme si ukázali, že inzertní model získal v prostředí 

internetu nové konotace. V první řadě došlo v důsledku multimediality k tomu, že nově 

internetoví vydavatelé mohou monetizovat reklamní plochy právě multimediální povahy, 

což tradiční média neumožňovala, jelikož se tamní plochy vždy vázaly na povahu samotného 

média. Vedle toho díky novým technologiím a společnostem vznikly dosud neznámé či 

nerealizovatelné reklamní formáty.  

Interaktivita se vedle toho podepsala na pokročilých možnostech analýzy a vytváření 

nejen nových publik, ale zaznamenávání různých interakcí, které uživatele ve styku 

s reklamou vytvoří – například procentuální míru zhlédnutí videa. Hypertextualita pak 

pomohla uživateli, v případě zájmu o reklamní sdělení, získat více informací o značce či 

produktu proklikem do zadaného prostředí.  

Současný internetový reklamní trh lze popsat i adjektivem flexibilní. A to díky změně 

způsobu reklamních ploch, kdy se jedna reklamní plocha, spojená s jedním inzertním 

sdělením neváže na jedno vydání, ale jen na jedno načtení stránky. To se zapříčinilo nejen o 

dramatický nárůst reklamních ploch, respektive množstvím reklamních sdělení, se kterými 

se uživatel na internetu potká, ale také na změně nákupních jednotek reklamy. To na druhou 

stranu umožnilo nakupovat reklamní pozice i těm nejmenším inzerentům, kteří by se do 

ploch vydavatele s celostátním záběrem dostali jen stěží.  

Za zjednodušeným nákupem a nárůstem počtu inzerentů a ploch stojí i změny 

v ekosystému prodeje reklamy, které mohou být nově realizovány přes automatizovaný 

programatický nákup, v rámci, kterého o vývěru zařazení konkrétního reklamního sdělení 

do inzertní plochy rozhoduje namísto obchodních zástupců již automatizovaný software za 

účelem co největší ziskovosti. Stejně tak lze tyto reklamní plochy automatizovaně nakupovat 

prostřednictvím specializovaných softwarů DSP. Ke kontaktu mezi nabídkou a poptávkou 

tak dochází prostřednictvím software. V reklamním ekosystému lze pozorovat i větší příklon 

k samotným publikům, která jsou disperzní, lépe uchovatelná a více škálovatelná. Disperzní 

chování publika souvisí i se vznikem reklamních sítí, které jsou schopny zasahovat 

reklamními sděleními uživatele napříč obrovským množstvím webů. Tyto sítě navíc nabízí 

vstup různým vydavatelům, častokrát těm, pro něž by byla implementace vlastního 

reklamního ekosystému pro kontakt s inzerenty neuskutečnitelná z důvodu technologické 

náročnosti. Na účasti v reklamní síti lze navíc popsat i oslabení vztahu a jakousi anonymizaci 
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mezi vydavateli a inzerenty, protože spolu nepřichází do přímého, ale softwarově 

zprostředkovanému styku. Se vstupem – i zároveň do vícero reklamních sítí navíc 

vydavatelům odpadá starost s aktivním poptáváním inzerentů. 

I jako v případě tradičních médií můžeme v internetovém prostředí pozorovat 

koncept mediálních sítích, které v kontextu monetizačních technik médií mohou souviset 

s akvizicí médií, která pomohou rozšiřovat počet a variabilitu nabízených reklamních ploch, 

ale také komplexitu uživatelských dat, kdy jsou média schopna sledovat trasu uživatele 

napříč více weby, a zvyšovat tak svou atraktivitu u inzerentů i cenu produktů. Do těchto 

mediálních sítí navíc mohou vstupovat weby, jež produktově vydavatelům přímo 

nekonkurují, ale jsou schopna poskytovat a vytvářet publika a disponovat reklamními 

plochami.  

Uváděné změny přispěly na druhou stranu i ke vzniku fenoménů, které se v kontextu 

internetové reklamy pohybují v negativním kontextu. Nově se objevují pojmy jako 

Adblocking, který umožňuje reklamu uživatelům skrývat, stejně jako předcházet zachycení 

informací za účelem vytvoření publik. Adfraudingové techniky vedle toho přispívají, 

k poklesu důvěryhodnosti internetové reklamy jako takové, a to mezi uživateli, ale i 

inzerenty. Navíc dochází k odlívání nemalého podílu prostředků z trhu směrem k subjektům, 

které zneužívají stávajícího systému internetové reklamy.  

V neposlední řadě dochází i k oslabení role samotných vydavatelů, a to nejen 

v kontextu technik Adblockingu či Adfraudingu, ale také díky faktu, že tradiční role 

vydavatelů v otázce tvorby publik a prodeje inzertních ploch již nepřipadá jen subjektům, 

které vytváří obsah, ale jen například agregují, či fungují jiným než tradičním vydavatelským 

způsobem. 
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5. Praktická část 

Cílem praktické části i obecně této práce je prozkoumat, jak přistupují největší česká 

online média k monetizaci obsahu, které v době odevzdání diplomové teze monetizovaly 

vlastní obsah a publika prostřednictvím inzertního modelu. V práci klademe důraz na zjištění 

příčin a popsání aspektů využívání vybraného monetizačního modelu. Jako opora pro tento 

typ dotazování slouží výše uvedená teoretická stať. Výsledky této práce nabídnou vhled do 

monetizačního fungování největších českých online mediálních subjektů a otevřou nová 

témata k dalšímu akademickému rozpracování.  

Výběr těchto subjektů je se řízen parametrem absence systému platebních bran, 

s čímž odpadl mediální dům Economia, který platební bránou disponuje na své webu 

iHned.cz, a navíc byl již z tohoto pohledu zpracován v práci Vliv zavedení placeného obsahu 

na zpravodajských server iHned.cz (Janíková, 2017). Zapojení mediálního domu CNC se 

nám pak dostat nepodařilo. Proto se v práci budeme věnovat prostřednictvím technik 

komparativní obsahové analýzy mediálnímu koncernu Mafra a technologicko-mediálnímu 

domu Seznam. Při pohledu na statistiky firmy Netmonitor (2019) z listopadu 2019 lze 

spatřit, že mezi 10 nejnavštěvovanějších webů, spojených s výběrovými parametry, spadá 

hned polovina z webů do dvojice vybraných domů, ba co více trojice nejnavštěvovanějších 

z pohledu unikátních návštěvníků, spadá mezi tyto vydavatele.  

Výzkum jsme realizovali prostřednictvím opakovaného polostrukturovaného 

osobního rozhovoru se zástupci oddělení prodeje reklamy a dat každého z mediálních domů 

v průběhu prosince 2019. Data z rozhovoru byla zaznamenávána na diktafon v kombinaci se 

zaznamenáváním dat za asistence osobního počítače. Autor této práce nebyl a není 

v profesním ani jiném vztahu s dotazovanými subjekty. Sám autor však profesně z části 

působí v tomto odvětví, což mu umožnilo pokládat dotazy pokročilé povahy. Strukturu 

včetně otázek pak přikládáme v Příloze č.1.  

Při vytváření dotazníku jsme vycházeli primárně z obsahu v kapitolách věnujících se 

technikám monetizace v online prostředí, zejména pak z kapitoly věnující se inzertnímu 

modelu v tomto prostředí. Otázky postupují směrem od strategičtější povahy, kdy se 

vydavatelů ptáme na monetizační techniky, až po více konkrétní otázky, spojené 

s jednotlivými fenomény. Analýza těchto odpovědí se bude řídit logikou porovnání přístupu 

každého z domů k určitým tématům, jednotlivé odpovědi pak budeme porovnávat i se 

samotnou teoretickou částí. Účelem těchto metod je nejen porovnat dvojici největších online 
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vydavatelských domů směrem k monetizace v České republice, ale i rozvést a sjednotit 

uváděnou teorii.  

5.1. Mediální dům Mafra 

Mediální společnost Mafra je největší multimediální společností na českém trhu, 

pokrývající zdaleka širší rámec než jen online zpravodajství. Do jejího portfolia patří mimo 

jiné jedny z největších českých zpravodajských deníků Mladá fronta DNES a Lidové noviny. 

Širokou škálu mediální produktů pak doplňují časopisecký segment, segment týdeníků, 

skupina hudebních televizních stanic Óčko či jedno z nejposlouchanějších širokopásmových 

rádií Rádio Impuls, či virtuální operátor Mobil.cz. Historie mediální skupiny sahá až na 

počátek 90. let, její struktura však byla daleko jiná, než ji známe dnes. V prosinci roku 2019 

je společnost součástí koncernu Agrofert, patřící Andreji Babišovi (Mafra, 2019). 

Pro účely této práce je však stěžejní uvést, že se budeme zabývat primárně online 

divizí mediální skupiny. Online divizi společnosti lze popsat jako mediální síť internetového 

věku, tak jak ji popisujeme výše. Kromě hlavních pilířů, tedy online zpravodajských 

platforem, jako v Česku vůbec nejnavštěvovanějšího zpravodajského portálu iDnes.cz a 

Lidovky.cz, lze zde nalézt i služby primárně nežurnalistické povahy. Těmi jsou například 

komunitní fórum pro matky eMimino.cz, realitní web reality.idnes.cz, aplikace idos.cz nebo 

bulvární platforma expres.cz. Multimediální povahu internetového portfolia pak dokresluje 

například video platforma iDnes Kino (Mafra, tamtéž). 

Portálu iDnes.cz lze přisoudit prvenství v rozšíření působnosti předního 

celoplošného deníku do internetového prostředí. Stalo se tak v roce 1998. Ten tehdy začal 

zdarma vedle publikování novinových obsahů publikovat i obsah čistě internetový. Což bylo 

tehdy relativní novinkou, jelikož zpravodajský obsah na internetu byl, ale jednalo se o 

překlopený obsah z periodik tištěných. Objevily se tak nové žurnalistické formy jako 

například online rozhovor nebo online reportáže. Jak zmiňuje Pavec (2009, 37) iDnes.cz 

v době svého vstupu na trh v prostředí internetu nedisponoval žádným přímým konkurentem 

a na internetu v této oblasti působily spíše individuality či nízkonákladové internetové 

magazíny, zaměřené však na specializovanější témata, častokrát technologické povahy. 

V roce 2001 se objevuje i server Lidovky.cz, tehdy však ještě bez přítomnosti v koncernu 

Mafra. Inzertní model měl v rámci webu své důležité postavení již po přelomu tisíciletí. Již 

od počátku fungování pak lze spatřit, že se v rámci webu začaly objevovat přílohy primárně 

nežurnalistické povahy – jako sekce Automodul s automobilovou inzercí nebo Burza práce 
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s nabídkami práce, v rámci kterýchž mohli zadavatelé nakupovat inzertní prostor. 

Zajímavým postřehem budiž fakt, že zde inzerenti mohli nakupovat reklamní plochy 

s nepřetržitým týdenním trváním (tamtéž, 56).   

5.2. Technologicko-mediální dům Seznam.cz 

Seznam.cz nelze považovat za tradiční mediální dům, ani odnož jenž ve srovnání 

s iDnes.cz nebo Lidovkami nevznikla z tradičních online médií, jelikož jeho původ je 

primárně technologický. Historie společnosti se datuje do roku 1996, kdy Ivo Lukačevič 

založil první katalogový server a vyhledávač v prostředí českého internetu. Na tradiční 

domovské stránce Seznamu se již v roce 1996 objevuje první reklamní banner na českém 

internetu. Důležitým rokem v kontextu této práce je rok 1998, kdy holding začíná vydávat 

magazín Novinky.cz, nešlo však o zpravodajskou platformu jako spíš společensko-kulturní 

periodikum, do kterého přispívali nepravidelně různé osobnosti. Po kontinuálním poklesu se 

však v roce 2003 Seznam dohodl s deníkem Právo, který začal Novinkám dodávat obsahy. 

Seznam se tak stal právoplatným hráčem na online zpravodajském trhu. Server Novinky se 

díky přítomnosti odkazů na populární domovské stránce Seznamu, která je dlouhodobě 

nejnavštěvovanější stránkou v Česku, brzy dostal z hlediska návštěvnosti blízko k serveru 

iDnes (Pavec 2009, 37). K důležitým mediálním milníkům akvizice video platformy Stream, 

která s postupem času vedla ke vzniku Televize Seznam v roce 2018. Zmínit bychom také 

chtěli rok 2016, kdy vznikl zpravodajský server a vlastní redakce serveru Seznam Zprávy 

(Aust, 2016). 

Při pohledu na portfolio společnosti lze spatřit ještě širší paletu služeb 

nežurnalistického charakteru. K těm patří například vlastní webový prohlížeč, e-mailový 

klient, nejnavštěvovanější stránka českého internetu Seznam.cz, server Mapy.cz, ale i 

specializované služby jako cenový srovnávač Zboží.cz, katalog firem Firmy.cz, server 

s realitami, stejně jako web prezentující nabídky automobilů.  

5.3. Analýza realizovaného výzkumu  

5.3.1. Postoj subjektů k přímo zpoplatněnému online zpravodajství  

Seznam 

Seznam.cz myšlenku přímo zpoplatněného zpravodajství v rámci svých obsahových 

platforem zřetelně odmítá a kontinuálně prosazuje myšlenku absolutně otevřeného 

zpravodajství, proto se platební brána či jiný přímo zpoplatněný model na těchto platformách 
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nikdy neobjevil. Realizaci uživatelských průzkumů či přístup k výsledkům takovýchto 

průzkumů o ochotě čtenářů platit zpravodajství přímým způsobem Seznam.cz neodmítl, k 

nejsilnějším argumentům respondentů patřila nízká loajalita čtenářů k médiu, která by 

v případě zavedení platební brány způsobila přejití čtenářů k nejbližšímu konkurentovi 

s otevřeným obsahem. Seznam.cz však odmítl jakékoliv testování zavedení přímo 

zpoplatněného modelu na některé z jeho platforem. V období prosince 2019 se tento způsob 

zpoplatnění stále nevyskytuje na žádné z jeho dalších nežurnalistických služeb.  

Vedle argumentů o vhodnosti přítomnosti nepřímo zpoplatněného inzertního modelu 

na žurnalistických platformách ctí Seznam myšlenku, pokud možno, kvalitní a otevřené 

distribuce informací v demokratické společnosti. Obsah, který Seznam v rámci svých 

zpravodajských platforem produkuje lze rozdělit na tzv. rychlé zpravodajství a pokročile 

zpracovaná témata často investigativního charakteru, myšlenka otevřenosti se vztahuje 

k oběma typům zpracování témat. Sami respondenti pak podotýkají, že díky otevřenosti 

přístupu k informacím zabraňují částečně situaci, kdy by se lidé s potřebou konzumovat 

zpravodajství zdarma uchýlili ke čtení webů pochybné povahy – například dezinformační 

nebo propagandistické.  

Mafra 

Mafra přišla v okamžiku psaní práce s částečně zpoplatněným obsahem. Nově 

zpoplatněnou sekcí je jakýsi klubový program iDnes Premium, který využívá různorodosti, 

výhod a synergie služeb celé mediální skupiny. Ten byl realizován za účelem diverzifikace 

příjmů a vytvoření stabilnější příjmové položky. Za zavedením stála potřeba nabídnout 

uživatelům atraktivnější obsah, který je produkčně náročnější, tedy i nákladnější. Do klubu 

však nespadá jen obsah prémiovější žurnalistické povahy, ale například i produkty dalších 

služeb z portfolia společnosti jako online knihovny filmů, knihy, vstupenky nebo bonusy u 

virtuálního operátora Mobil.cz. Většina obsahu včetně produkčně méně náročných obsahů 

však zůstává nadále otevřená. Respondenti jsou si vědomi toho, že aktuální zpravodajství 

vzhledem ke konkurenci na trhu nemá pro uživatele hodnotu přímého zpoplatnění. Mafra 

měla v platformě vyskytující se na servery iDnes.cz a Lidovky.cz v prosinci roku 2019 více 

než 330 000 registrovaných uživatelů zejména v neplacené testovací fázi, na tu pak navazuje 

měsíční prodloužení za 1 Kč, 3. měsíc pak uživatele vyjde již na 39 Kč. 

Společnost Mafra již v minulosti testovala na webu iDnes.cz variantu uživatelské 

návštěvy bez přítomnosti reklam, kdy uživatelům za příslušnou částku, která se blíží zisku 
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z uživatele při zobrazování reklamy za měsíc, skryje veškerou reklamu. Tento krok se však 

ukázal jako špatný, jelikož se do programu zapojily nižší desítky uživatelů.  

Mafra již několikrát v minulosti realizovala pro své vlajkové zpravodajské lodi 

uživatelské průzkumy týkající se ochoty platit za obsah. Z jednoho průzkumu vyšlo 

například, že uživatele by za obsah byli ochotni platit jen za podmínky jeho kvality, což je 

obecně těžké definovat. Vedle toho výzkum o cenové sensibilitě společnosti sdělil, že by 

respondenti byli ochotni utratit měsíčně maximálně 30 Kč za přístup ke zpravodajství.  

5.3.2. Pozice subjektů na online inzertním trhu 

Seznam 

Společnost Seznam sama sebe chápe jako původně technologickou společnost, ke 

které postupem času začalo přibývat další adjektivum – mediální. Inzertní model má v rámci 

společnosti silnou tradici, vždyť zde se již v roce 1996 objevilo první české internetové 

sdělení. Právě technologické zázemí a podpora jsou jednou z konkurenčních výhod 

společnosti, jelikož disponuje vlastními reklamními systémy Advert a Sklik, které si může 

sama modifikovat dle vlastních i inzertních potřeb. Vlastní řešení takovéhoto rozsahu a 

povahy je v rámci českého trhu spíše výjimečné. Systém Sklik pak disponuje i uživatelsky 

relativně jednoduchou DSP platformou, která umožňuje nakupovat reklamní plochy i 

reklamu ve vyhledávání, častokrát za dostupné asistence samotné společnosti, i inzerentům 

z řad malých podniků, postrádající znalosti mediálního nákupu, a to i za nejnižší investice 

v řádu stovek či nižších tisíců.   

Seznam sám sebe vnímá jako tržního lídra, a to zejména z pohledu kumulované i 

absolutní čtenosti vlastních platforem, které zásahem přesahují 90 % uživatelů internetu 

v České republice. Sami autoři přiznávají, že velkým benefitem společnosti je historicky 

velmi silná pozice, vysoké povědomí a oblíbenost či variabilita samotných služeb. Seznam 

činí specifickým přítomnost na více trzích, tím nejpředstavitelnějšími je trh vydavatelský, 

avšak díky variabilitě služeb, které nabízí se můžeme pohybovat na trhu s vyhledávači, e-

mailovými klienty či trhu s webovými prohlížeči. Silným rysem společnosti je, že nabízí 

díky různorodé povaze služeb vedle standardní displejové, textové či video reklamy i další 

formáty – například reklamu ve vyhledávání nebo přednostní zobrazování v katalozích. 

Specifickou povahu společnosti pak dokresluje přítomnost partnerské sítě Seznamu, kdy 

společnost nabízí různým vydavatelům asistenci a technologické řešení pro monetizaci 

reklamních ploch s vlastní podílem na zisku.  
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Mafra 

Mafra sama sebe považuje v českém online inzertním prostředí za největší čistě 

vydavatelský mediální dům. Její stěžejní platforma iDnes.cz je pak vůbec největším 

zpravodajským online portálem z pohledu návštěvnosti. V celkovém úhrnu online holdingů 

však zaujímá druhé místo za serverem Seznam.cz. Specifikem společnosti je bezesporu také 

lokální charakter vydavatelství. Za jednu ze svých největších výhod považuje zásah 

uživatelů, který přesahuje měsíčně 90 % veškerých českých uživatelů internetu, stejně tak 

jako množství návštěv, které zde uživatelé realizují. Respondenti přiznávají, že u množství 

služeb – zejména serveru iDnes.cz je velkou výhodou i vysoké povědomí uživatelů 

v asociaci se zprávami na internetu. Konkurenceschopnosti dále přispívá různorodost 

mediální sítě, které nabízí inzerentům platformy a publika a data různorodého charakteru. 

Za Mafrou také stojí integrace těchto platforem do DMP a možnost tak pokročileji 

modelovat publika a zasahovat je napříč platformami.    

5.3.3. Specifika inzertního modelu ve společnosti 

Seznam 

Reklama, respektive inzertní model je v rámci společnosti zdrojem veškerých 

příjmů. Jak již bylo zmíněno, nejedná se jen o standardní displejovou reklamu, ale i o další 

formáty – například katalogovou reklamu či reklamu ve vyhledávání, která je ve společnosti 

stále hlavním zdrojem příjmů, a to i přes to, že podíl uživatelů, kteří využívají vyhledávače 

klesá na úkor vyhledávače Google. Sama společnost disponujeme navíc díky přítomnosti 

specifických služeb a silného technologického zázemí i ryze vlastními reklamními formáty, 

například kalkulačkou půjčky pro cenu konkrétní nemovitosti na webu sreality.cz, kterou 

mohou využít hypoteční společnosti. Výjimkou není ani možnost integrování různých 

jednoduchých her do samotných reklamních sdělení. Seznam.cz je také schopen pro 

reklamní kampaně inzerentů připravit jednoduchou webovou stránku, navazující na jejich 

kampaně. Reklamní příjmy jsou v roce 2019 rozděleny přibližně v poměru 1:1 mezi 

programatický a přímý nákup, který má na starost fyzické obchodní oddělení společnosti. I 

přestože Seznam přiznává, že využívá multimediálního potenciálu reklamy, podotýkají, že 

se většina reklamních kampaní točí kolem standardizovaných formátů. Dostupnost a 

nabídku technologických řešení však berou jako konkurenční výhodu, a to zejména ve 

vztahu k menším vydavatelům s horším technologickým zázemím. Společnost zároveň 

potvrdila kombinování více reklamních sítí na úrovni svých reklamních ploch, které řídí 
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částečně automatizovaně prostřednictvím technik Yield Managementu za účelem 

zefektivnění příjmů. 

Mafra 

Inzertní model zaujímá v online divizi společnosti roli absolutně největšího zdroje 

příjmů, a to i díky faktu, že program iDnes Premium je v testovací fázi. O budoucích plánech 

a očekávaném podílu jsme se však nedozvěděli. Respondenti si však zatím nedokážou 

představit Mafru generující příjmy jen na přímo zpoplatněném modelu, zejména díky 

současnému tržnímu rozpoložení.  Společnost využívá multimediálního potenciálu reklamy 

a nabízí inzerentům širokou paletu formátů od standardních formátů bannerů či videa, 

k formám nativní reklamy, advertoriálů či možnosti zobrazování customizovaných řešení – 

například vlastních her. Ale i například z katalogových reklam – kdy mohou být přednostně 

zobrazovány nabídky na realitním serveru. Stejně tak je zde možnost nákupu product 

placementu v rámci jeho vlastní produkce u video serveru iDnes Kino. Bavíme-li se o 

standardních inzertních formátech, Mafra vychází a primárně zobrazuje tržně 

standardizované formáty, o které je u inzerentů nejvyšší zájem. Díky technologickému 

zázemí je však Mafra spolupracovat i na zajištění zobrazení nestandardní – Rich Media 

formátů. Reklamní plochy jsou díky přítomnosti Yieldové platformy nabízeny různým 

inzertním sítím, stejně jako prostřednictvím přímého nákupu. Společnost je díky aplikaci 

pokročilých technologií schopna proces Yield Managementu částečně automatizovat, navíc 

je nad to schopna aplikovat různé predikční modely, které odhadnou například budoucí úhrn 

příjmů. Na základě takovýchto predikcí je pak zefektivňováno i samotné zobrazování 

reklamy.  

5.3.4. Rysy mediální sítě  

Seznam 

Přítomnost a využití potenciálu internetové mediální sítě je pro Seznam.cz klíčová. 

V první řadě díky síti různorodých platforem zasahují více uživatelů a generují více 

reklamního prostoru. Množství, povaha a kombinovatelnost dat těchto platforem nabízí 

pokročilé možnosti modelování a vytváření segmentů publik. Důležitý je však i čas a 

množství interakcí generovaných na těchto platformách, které tak pomáhají k vygenerování 

více reklamního prostoru, ale zároveň sdělí o publicích pokročilejší informace. Proto 

Seznam zmínil například přítomnost personalizovaného obsahu v rámci domovské stránky 

Seznam.cz. Díky přítomnost DMP – Data Management Platform, a přítomnosti měřících 
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skriptů nejen v rámci platforem, které společnost vlastní, ale i těch, které jsou v jejich 

partnerské či inzertní síti, je společnost schopná monitorovat chování a nákupní zájmy 

konkrétního uživatele napříč těmito platformami v jednom prostředí. O tomto se dozvíme 

více v kapitole 5.3.5. Společnosti vedle udržování a rozvoje vlastních webových platforem 

zároveň potvrdila i akvizice dalších služeb, a to i ve vlastnické nikoliv partnerské míře.  

Mafra 

O online mediální síti v Mafře lze mluvit na 2 úrovních. V prvním případě jde o 

platformy, které společnost přímo vlastní. V druhém případě pak navíc i o platformy, 

spadající do její partnerské mediálnězastupitelské sítě. K výhodám, které společnosti 

z tohoto rozsahu plynou můžeme řadit širší zásah, vyšší zásahovou frekvenci, rozšíření 

reklamního prostoru, či podíl na zisku z prodeje inzertních ploch v mediálním zastupitelství. 

DMP platforma, kterou má společnost integrovanou napříč svou mediální sítí pomáhá 

vytvářet pokročilé segmenty publika s pokročilým uživatelským profilem, což si popíšeme 

blíže v následující kapitole. Mafra potvrdila akvizice platforem různého charakteru, které 

vedle výše uvedených výhod navíc rozšiřují svou atraktivitu u inzerentů novými publiky, 

důvod akvizic nových platforem však mohou mít i jinou motivaci. Různorodá mediální síť 

je benefitní i pro zmíněný klubový program iDnes Premium, v rámci kteréhož Mafra 

koncentruje výhody jednotlivých platforem.  

5.3.5. Specifika přístupu k práci s daty o publicích  

Seznam 

Jak jsme si zmínili v kapitole 5.3.4., Seznam je díky rozšířenosti, rozdílnosti a 

sjednocení měření platforem získávat data pokročilejšího charakteru ideálně na úrovni 

jednoho uživatele. Ten spadá do více segmentů zároveň, ba co více může být díky reklamou 

zasažen na platformách, které z jeho zájmů primárně nevychází. Vytváření těchto publik je 

do určité míry automatizované. Seznam díky automatickým pravidlům označuje a 

segmentuje obsah podle obsažených klíčových slov. Dalším zdrojem cenných dat jsou 

například zájmy a záměry, které uživatelé explicitně projeví – například vyhledáváním či 

prohlížením konkrétní kategorie vozů příslušné značky. Údaje o prohlížení konkrétního 

obsahu i záměrů pak navíc i kombinuje, čímž zvyšuje kvalitu a validitu uživatelských dat. 

Všechno tyto uživatelské impulzy jsou pak automaticky přiřazovány příslušným 

předvoleným segmentům. Společnost jde s vytvářením segmentů ještě dál, a je schopna díky 

šestiletým historickým datům v DMP predikovat na základě přítomnosti a interakcí 
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uživatelů, v jakých segmentech publik se v budoucnu pravděpodobně objeví. Vybrané a 

standardizované segmenty pak nabízí inzerentům různým způsobem pro cílení reklamy, 

stejně tak jsou schopni připravit publika na míru. Jak podotkla samotná společnost data 

mohou mít pro firmy i jinou hodnotu než jako doplněk k cílení reklamy, a to například za 

účelem lepší orientace a poznání cílové skupiny, či odhalováním trendů. Publika pro cílení 

jsou navíc schopni poskytnout a poskytují i 3. stranám za finanční poplatek. 

Mafra 

Mafra v otázce publik těží z výhod široké mediální sítě a technologické struktury, na 

úrovni, které je schopna shromažďovat a vytvářet různé segmenty publik. Mediální dům je 

schopný prostřednictvím automatizovaného nástroje procházet a označovat obsahy v rámci 

své sítě, uživatelům, kteří tento obsah prochází v různé míře pak přiřazuje parametry na 

základě čtenosti příslušných obsahů, a to i na úrovni jednotlivého článku – například na 

základě klíčových slov, která jsou zde obsažená. V případě, že je téma daného článku 

detekováno, je zařazeno do příslušného předvoleného segmentu. Díky přítomnosti 

katalogových platforem – například realitního, je společnost schopna vytvářet velmi 

pokročilé segmenty publik, a to například na základě zadaných parametrů velikosti 

nemovitosti a její lokality. Stejně tak Mafra těží z různorodého obsahu tím, že je schopna na 

úrovni jednoho uživatele evidovat množství zájmu, což přináší pokročilejší data nejen o 

nákupních chování anonymizovaného uživatele. Tato data pak mají inzerenti možnost 

přikoupit k cílení reklamy. Mafra data však nedistribuuje 3. stranám. Pro inzerenty, 

v případě nevyhovující nabídky, je však schopna poptat a využít data 3. stran pro distribuci 

reklamy na vlastních platformách. Mafra pak dodává, že soukromí uživatele stojí na jejím 

žebříčku důležitosti velmi vysoko, a že přísně respektuje legislativní úpravy vztahující se 

k bezpečnosti uživatelů.   

Společnost registruje nárůst většího zájmu inzerentů o práci s daty, nelze však říct, 

že by to byla zcela běžná věc. Inzerenti si tyto možnosti stále ještě prověřují přidanou 

hodnotu takového cílení. Společnost si za kvalitou svých dat stojí, ale přiznává, že ji stále 

dělá problém vytvářet určité segmenty, zejména ty s krátkou dobou živostnosti – například 

segmentu půjček, které spotřebitelé mají tendenci řešit v krátkých časových horizontech.  

Relativně zajímavým příkladem, který uvedla společnost v kontextu serveru idos.cz 

je situace, kdy dochází ke sbližování obsahu a samotného reklamního sdělení v reálném čase. 

V situaci, kdy uživatel hledá nabídky konkrétního spojení dochází k tomu, že se na 
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doprovodných bannerových plochách objevují inzertní sdělení dopravců s nabídkou 

požadované uživatelské trasy.  

5.3.6. Postoj mediálních domů k novým hráčům na trhu  

Seznam 

Vztah Seznamu ke společnostem typu Google či Facebook je exponovaný tím, že 

zároveň působí na více společných trzích a nabízí podobné produkty. Těmi jsou například 

webový vyhledávač nebo internetový prohlížeč. O přímé konkurenci v rámci českého trhu 

lze mluvit i na úrovni prodeje reklamních ploch, publik i partnerské sítě, či služeb jako mapy 

nebo srovnávače zboží. V neposlední řadě může být i řeš o případu, jenž zmiňujeme v práci 

dříve – a to na využívání obsahu těchto platforem k modelování vlastních publik. Samotný 

Seznam pak za větší a přímější konkurenci považuje namísto vydavatelů typu Mafra či 

Economia samotný Google a Facebook, se kterými mimo jiné soutěží o přízeň i malých a 

středních inzerentů, vyvání svého vyhledávače, prohlížeče atp. Společnost Google pak 

ovlivňuje znatelně příjmy z nejvýdělečnějšího zdroje Seznamu – reklamy ve vyhledávání, 

prostřednictvím kontinuálně navyšujícího se tržního podílu.  

Seznam v současné době vede navíc se společností Google soudní spor o 

monopolistickém chování, kdy jsou do nových mobilních zařízení instalovány defaultně 

webové prohlížeče společnosti Google, což přímo oslabuje pozici prohlížeče Seznamu, ten 

v současné době využívá více než 1 milión uživatelů. Seznam vedle soudního sporu 

s Googlem znejišťuje netransparentnost měření, které prohlížeč Google Chrome umožňuje 

napříč weby. Seznam s riziky, které s těmito společnostmi pro něj přichází, opouští měřící 

skripty společností na vlastních webech, aby omezil nejen monitoring sebe jako konkurenta, 

ale i za účelem zamezení čerpání dat o chování publik na jeho platformách, a tyto měřící – 

analytické skripty nahrazuje vlastním řešením. Seznam si je na druhou stranu vědom 

důležitosti přítomnosti na těchto platformách z důvodu distribuce obsahu, kterou praktikují. 

Zároveň ctí svou roli tržního následovníka, a oceňují, že se tyto společnosti podílí na 

nákladné inovaci, která je pak z určitého pohledu benefitní i pro Seznam a jeho produkty.  

Mafra 

Facebook, Google a podobné platformy jsou na jednu stranu důležitým zdrojem 

návštěvnosti a distribuce obsahu webových platforem pro společnost, na druhou stranu 

společnost potvrdila, že je obě ze společností v minulosti oslovili jednak s možností správy 
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reklamního prostoru, což společnost ihned odmítla, protože znatelně přišla o kontrolu a 

flexibilitu ve správě reklamního prostoru. Zároveň došlo k oslovení společnosti za účelem 

pokročilejšího sdílení obsahu, který by se ještě v pokročilejší míře vyskytoval na 

platformách těchto společností, ty by tak z něj mohlo těžit ještě více. Mafra zároveň 

poukazuje na to, že tito inzerenti disponují relativně vysokým tržním podílem utracených 

reklamních prostředků, což omezuje přísun reklamních investic k vydavatelům. Společnost 

Mafra si je však vědoma důležitosti těchto platforem z hlediska distribuce obsahu, přičemž 

podniká kroky, které zefektivňují přísun návštěvnosti z těchto platforem – například 

prostřednictvím technik optimalizace zobrazování ve vyhledávačích – SEO. Zástupci však 

potvrdili, že důležitým je zdroje návštěvnosti diverzifikovat, k čemuž využívají široké 

množství kanálů.  

5.3.8. Adblocking  

Seznam  

Seznam vnímá Adblocking určitě jako jedno z důležitých témat, se kterým se 

vydavatele i samotná společnost v praxi setkávají. Společnost je schopna vyčíslit, jaké 

finanční ztráty ji tato technika přináší. Za důvodem existence adblockingu vidí zejména 

aktivity nezodpovědných hráčů na trhu, které uživatelům znepříjemňují procházení obsahu, 

které je pro Seznam velmi důležité. Společnost za účelem eliminace těchto ztrát využívá anti 

adblockingová řešení, které zastavují blokovací skripty adblockingového softwaru. Seznam 

přiznává, že byl v minulosti osloven adblockingovým společnostmi s nabídkou vypnutí 

softwaru na jeho platformách za finanční plnění, společnost to však odmítla. Zároveň 

uživatelům, u kterých detekuje využívání blokovací softwaru nijak neznepříjemňuje 

procházení obsahu, ani je neupozorňuje na to, že by měli jednat jinak.  

Společnost si při tázání byla vědoma důvodů, které přispívají k nárůstu fenoménu – 

zejména intruzivity. Seznam má na svých webech, dle vlastních slov, v porovnání 

s konkurenty poměrově méně bannerových ploch, což přispívá k lepším statistikám jejich 

výkonu – ať už z pohledu proklikovosti nebo vizibility. Důležitým je pro vydavatele 

rozhodně uživatelský zážitek a pohodlnost čtení obsahu, která zlepšuje vnímání samotného 

média. Technologicko-mediální dům pak potvrdil dlouhodobé testování rozložení různých 

formátů za účelem zajištění co nejvyšší efektivity pro inzerenty.  
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Mafra  

Společnost vnímá Adblocking jako seriózní fenomén, který připravuje vydavatele o 

příjmy. Míra adblockingu v prostředí Mafry je v roce 2019 mezi 15-20 %, což dle 

respondentů reflektuje současnou míru na trhu. Mafra pak odhaduje, že počet těchto 

uživatelů dále neporoste, protože je adblocking primárně doménou reklamy na desktopech. 

Za to může zejména rostoucí využívání mobilních telefonů, ale také fakt, že nárůst uživatelů, 

využívající desktop se dramaticky zpomalil. Za důvod využívání adblockingu Mafra 

považuje zejména nenasytné aktivity některý z hráčů na trhu. Společnost v minulosti 

podnikla několik testů, prostřednictvím kterých upozorňovala uživatele, využívající 

adblocking na rozporuplnost jejich jednání. A to ať už prostým upozorněním a popisem toho, 

že obsah přeci musí být nějakým způsobem financován, tak i rozhozením kaskádových stylů, 

což se setkalo s nelibostí. Celá škála technik však nebyla příliš funkční. Vydavatel přiznává, 

že množství reklamy na jeho webu vůči obsahu je relativně vysoké, avšak nikoliv intruzivní, 

protože uživatelský zážitek z obsahu hraje důležitou roli. V současné chvíli používá 

společnost s vysokou úspěšností anti adblockingové řešení, které zabraňuje blokování 

reklamy a měřících skriptů. Navíc se setkává s tím, že reklamy, které se zobrazí uživatelům 

s jinak aktivním adblockem, získávají lepší výkon z hlediska proklikovosti.  

5.3.9. Transparentnost, Adfraud a Brand Safety  

Seznam 

Transparentnost a kvalita inzertní sítě i publik je pro Seznam velmi důležitou, díky 

přítomnosti nezodpovědných tržních subjektů. Seznam vedle relativně detailních dat o 

zobrazování a interakci s reklamou poskytuje inzerentům detailní statistiky, a navíc jim 

umožňuje i integraci vlastních měření, sami respondenti zodpověděli, že v kontextu trhu 

získávají od inzerentů pozitivní zpětnou vazbu. Společnost sama techniky adfraudu na 

vlastních platformách odmítá, podotýká však, že se však v partnerské síti u některých 

z vydavatelů známky těchto technik objevují, na což je Seznam díky statistickému 

monitoringu partnerských platforem důrazně upozorňuje.  

Společnost jde inzerentům naproti i z hlediska brand safety, kdy sama 

automatizovaně a ve spolupráci s redakcí, zabraňuje inzerentům zobrazování reklamy u 

citlivých a nevhodných témat. Zároveň si je vědoma, že jednotliví inzerenti jsou na 

zobrazování u konkrétní obsahu různě citliví, proto jim nabízí možnost vybírat si, kde se 

chtějí, či nechtějí zobrazovat. Seznam si pak kredibilitu vlastního prostředí chrání tím, že do 



 

 

69 

reklamní sítě nepouští subjekty, které nevyhovují jeho kodifikovaným pravidlům.  

Mafra 

Transparentnost reklamní sítě je dle společnosti vůči inzerentům velmi důležitá, 

jelikož ji častokrát inzerenti sami vyžadují. Podrobné statistiky o výkonnosti pak pomáhají 

inzerentům se lépe orientovat v rámci trhu a zvyšuje samotnou důvěryhodnost reklamní sítě. 

Inzerenti si navíc mohou vložit do reklamních sdělení vlastní měřící kódy. Při nabídce 

interakčních metrik i nabídce formátů se společnost řídí uznávanými tržními standardy 

společnosti IAB.  

Techniky adfraudu společnost odmítá a vyjadřuje nad nimi nespokojenost, kterou 

způsobují nezodpovědní hráči na trhu, čímž klesá důvěryhodnost online reklamního 

průmyslu. Respondenti navíc sdělili, že možnost předcházení adfraudu si častokrát řeší sami 

inzerenti v rámci nákupních platforem. Brand Safety je pro inzerenty rovněž důležitým 

pojmem a po Mafře ji vyžadují. Společnost tak automatizovaně i ve spolupráci s redakcí 

zabraňuje zobrazování reklamy u potenciálně konfliktního obsahu, zároveň tak činí 

v případě tragických událostí z prosté piety. Zabraňovat zobrazením u určitého obsahu je 

společnost schopna realizovat na požadavek samotných inzerentů. Mafra pak podotkla, spíše 

směrem ke globálnímu trhu, že požadavky klientů na Brand Safety jsou častokrát nastaveny 

od některých z globálních společností tak přísně, že dochází k situaci, že pro ně není dostatek 

reklamního prostoru, a tak dochází k uvolňování kritérií.  

5.3.10. Postoj k malým vydavatelům  

Seznam 

Společnost Seznam nevnímá malé vydavatelé jako konkurenci, a to ani v jejich 

kumulovaném tržním podílu. Seznam si je vědom svých konkurenčních výhod i vyspělosti 

samotného produktu, stejně jako jeho inzerenti. Malé vydavatele naopak chápe jako tržní 

příležitost, kdy je může zapojit do své partnerské sítě. Malí vydavatele díky tomu dosáhnout 

na technologickou podporu, systém a k inzerentům, ke kterému by se svými možnostmi 

finančních či personálních zdrojů pravděpodobně nedostali. Seznam díky tomu pak na 

druhou stranu rozšiřuje svou reklamní síť s výhodami, které jsme popsali výše, a také se 

s partnery dělí o zisk na reklamních plochách.  
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Mafra  

Holding Mafra malé vydavatele nepovažuje v žádném z ohledů za konkurenci, 

jelikož nabízí jiný obsah a v jiné formě než rozvinuté mediální impérium. Společnost v nich 

vidí spíše příležitost pro zapojení do své partnerské mediálnězastupitelské sítě. S takovýmto 

zapojením vychází Mafra lépe vstříc inzerentům nabídkou širších a specializovaných publik, 

stejně jako získává určitý podíl na příjmech. Malí vydavatelé pak na druhou stranu získávají 

nadstandardní technologickou podporu a přístup k dosud nemyslitelným nástrojům, které 

jím pomohou dosahovat zpravidla lepších finančních výsledků, vedle toho snáze získají 

inzerenty. K typickým projektů s mediálním zastupitelstvím v portfoliu Mafry patří 

například finanční server Peníze.cz. 

5.3.11. Budoucnost směřování inzertního odvětví   

Seznam 

Respondenti společnosti Seznam zmiňují v otázce budoucích událostí na trhu pojmy 

spojené s identitou uživatelů v prostředí internetu. Jako důležitou událost vidí budoucí 

příchod unijní legislativní regulace ePrivacy, která je spojená s opatřeními v oblasti ochrany 

dat a soukromí uživatelů v prostředí internetu. Ta se bude týkat všech hráčů, kteří 

uchovávají, zpracovávají či distribuují uživatelská data. Pro některé hráče to může znamenat 

i dramatickou změnu či zánik. Respondenti vedle toho uvedli také snahy některých 

z internetových prohlížečů aplikovat částečně adblockingové nástroje – ať už zamezováním 

spouštění reklamy či zastavování měřících skriptů, stejně tak jako například využívání dat 

3. stran. 

Mafra 

Zástupci společnosti Mafra předpokládají, že trh čekají změna s příchodem 

legislativní regulace ePrivacy, se kterou může dojít i k zániku některých subjektů 

obchodujících s uživatelskými daty. Stejně tak vnímají stále rostoucí omezení ze strany 

webových prohlížečů, které blokují různé formy měření, reklamy či uživatelských dat. Na 

druhou stranu očekávají, že inzerenti budou stále více využívat k cílení reklamy uživatelská 

data a práci s nimi. Jako další trend, který bude mít na trhu tendence je automatizace spojená 

se strojovým učením, která bude postupně dále nahrazovat lidské činnosti, a to jak 

v produkci, tak i obchodování internetové reklamy. Mafra zároveň odhaduje, že stávající trh 

s klasickými displejovými formáty – zejména bannerovou reklamu budou postupně 
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nahrazovat nativnější formy reklamy, a to v důsledku jakési přesycenosti uživatelů sděleními 

a vysoké koncentrace inzerentů, což způsobuje nižší efektivitu reklamních sdělení, které 

znepokojuje inzerenty i zadavatele. Zároveň v mediálním domu očekávají ještě vyšší využití 

videa jakožto reklamního formátu, a to napříč trhem. 

6. Analytická část    

6.1. Mediální síť namísto vydavatelů 

Lze spatřit, že každý se zkoumaných subjektů prošel rozdílným historickým 

vývojem. U společnosti Seznam lze zpozorovat rozšíření z původně technologické 

společnosti do mediální sféry. Naopak u Mafry lze spatřit rozšíření působnosti k více 

technologickým nebo nemediálním projektům. Obě z nich však již nelze považovat za 

tradiční mediální vydavatelství, jelikož disponují platformami a službami primárně 

nemediálního charakteru, se kterými figurují na více trzích než jen obsahovém. Těmi jsou u 

společnosti Seznam například katalogové platformy, webový vyhledávač, prohlížeč, e-

mailový klient, partnerská síť nebo vlastní reklamní systém. U Mafry můžeme spatřit 

diskuzní fóra i katalogové platformy typu realitních portálů. Do takovéto mediální sítě lze 

zařadit i částečně integrované partnerské platformy – i nemediálního charakteru, u kterých 

společnosti poskytují své reklamní nebo měřící technologie.  

Z přítomnosti mediální sítě těží dvojice subjektů i díky vzájemné integrovatelnosti 

jednotlivých platforem za účelem vytváření komplexnějšího obrazu o fragmentovaných 

publicích, za účelem rozšíření reklamních ploch, či mezi-mediálnímu zásahu konkrétního 

uživatele. Integrovatelnost těchto platforem probíhá nejen na technologické úrovni – kdy je 

spojuje společný systém vytváření publik a distribuce reklamy, ale častokrát i ve vzájemném 

odkazování a propojování obsahu – například u domovské stránky Seznam, na kterýchž lze 

spatřit prvky konvergence obsahů. Tyto společnosti, na úrovni jejich online aktivit lze 

namísto vydavatelů lépe popsat jako mediální, či technologicko-mediální sítě. U obou 

společností lze spatřit parametry typických mediálních sítí – ať už z pohledu modelování 

publik napříč portfoliem, tak vytvářením či akvizicí nových – i nežurnalistických platforem 

za účelem rozšíření publik, a to tak jak je podepisuje Doyle (2013, 67). Zvlášť společnost 

Seznam má svými parametry a nabídkou služeb velmi blízko ke společnosti Yahoo, která je 

označována za vůbec nejtypičtější příklad novodobých mediálních sítí. 
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6.2. Přístup platforem k monetizaci zpravodajství 

Obě z online mediálních sítí spojuje téměř absolutní příjmová závislost na nepřímo 

zpoplatněném inzertním modelu, který se vyskytuje nejen na zpravodajských, ale i dalších 

platformách. Společnost Seznam dlouhodobě i v současné době deklaruje absolutní setrvání 

s tímto modelem, jelikož ctí myšlenku svobodné výměny informací, jako jednoho z pilířů 

demokratické společnosti, a to na všech úrovních zpracování jejího obsahu. Tento argument 

používá, jak již bylo uvedeno i tradiční britský vydavatel The Guardian (2019), který se od 

Seznamu v mnohem liší, a navíc vedle inzertního modelu získává prostředky 

prostřednictvím donátorství.  

Mafra naopak přišla v době psaní této práce vedle inzertního modelu, který přináší 

společnosti většinu příjmů i s modelem částečně zpoplatněným přímou formou9. Ten je 

soustředěn v sekci iDnes Premium, která stojí nad vícero platformami mediální sítě, a vedle 

detailněji rozpracovaných témat nabízí i jiné mediální i nemediální produkty typu knih, filmů 

či vstupenek. Zpoplatněný model pak zejména díky nutnosti přihlášení a absenci měřeného 

modelu je ve větší míře chráněn před blokátory paywallů, které zmiňuje Phillips (2019). 

Pokud bychom měli najít teoretické uchopení pro tento model, lze jej popsat jako Freemium. 

Sama společnost si je vědoma toho, že obsah typu aktuálního zpravodajství nemůže 

z důvodu saturace a současné nálady na trhu přímo zpoplatnit. Společnost Mafra již několika 

testy nebo výzkumy v minulosti deklarovala, že myšlenka aplikování přímo zpoplatněného 

obsahu ji není cizí. Samotné zkoumané parametry pak lze připodobnit k parametrům, které 

zmiňují Marta-Lazo a kol. (2017). Mafra si například prověřovala vnímanou hodnotu, kterou 

uživatelům svým zpravodajstvím přináší. Uživatelé by v případě zpoplatnění standardního 

obsahu webu iDnes zvažovali dle jednoho z výzkumů měsíční částku 30 Kč. Důležitou roli 

zde hraje i fakt, který Marta-Lazo a kol. zmiňují, a sice že iDnes.cz i Lidovky.cz stále z velké 

části nabízí na zpracování méně náročný obsah. V dalším výzkumu pak uživatelé sdělili, že 

by byli ochotni za obsah platit, pokud bude kvalitní, což je obecně těžké definovat. 

Jak jsme si uvedli již dříve, v roli zavádění placeného obsahu hrají i zvyklosti trhu. 

Podíváme-li se na zkoumané subjekty, ale i jejich nejbližší konkurenty z domů CNC nebo 

Economia, dojdeme k tomu, že po většinu času žádná z platforem s výjimkou byznysově 

 
9 Částečně zpoplatněnou sekci nabízí mimo jiné i mediální dům CNC na svých serverech Blesk.cz nebo 

iSport.cz (iSport Premium, 2019)  
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orientovaného iHned.cz placeným modelem dlouho nedisponovala.  

6.3. Pozice subjektů na online inzertním trhu  

Jak již bylo zmíněno, obě ze zkoumaných společností zaujímají první a druhé místo 

z pohledu návštěvnosti svých platforem na českém online trhu. Spojuje je lokální povaha, 

kdy z absolutně největší části působí jen na českém trhu a jsou tedy flexibilnější z hlediska 

přizpůsobování se jednomu trhu, zároveň však mohou doplácet na omezenější tržní potenciál 

svých produktů, způsobený přítomností na malém, česky mluvícím trhu. Ke společným 

parametrům patří dále silná historická tradice subjektů na online trhu, která jim pomohla 

v počátcích v méně konkurenčním prostředí vybudovat silnou tržní pozici s vysokým 

uživatelským povědomím a mírou využití. Ať už v případě Seznamu s domovskou stránkou 

Seznam.cz či v případě Mafry s platformou iDnes.cz, která vznikla jako odnož tehdy 

nejčtenějšího seriózního deníku.  

Oba ze subjektů pak těží z rozsahu zásahu svých služeb, kdy jsou schopny oslovit 

více než 90 % české internetové populace v relativně vysoké míře, k čemuž se váže i vysoké 

množství reklamního prostoru a vzájemná synergie sítě, spojená s pokročilými možnostmi 

vytváření publik. To činí společnosti atraktivnějšími u inzerentů, k čemuž navíc pomáhá i 

přítomnost obchodních oddělení a podpory. Dalším z rysů, který činí subjekty výjimečnými 

směrem k menším vydavatelům je technologické zázemí, a to nejznatelněji u společnosti 

Seznam, která disponuje vlastními reklamními systémy, ale i vlastní relativně snadnou 

platformou, kterou mohou využívat i menší tržní subjekty. Tyto technologie pak může 

Seznam relativně flexibilně přibližovat vlastním potřebám i potřebám trhu.  

6.4. Specifika inzertního modelu ve společnostech 

Schopnost využít variabilitu formátů a multimediální povahu internetové reklamy, 

kterou dříve popsal Hua, Mei, Li (2008) lze pozorovat na úrovni obou ze zkoumaných 

subjektů. Společnosti jsou schopny poskytnou formáty nejen u obsahu, který sám definuje 

formát – například videoreklamu na svých video portálech, ale jsou schopny tyto formáty 

využívat i na platformách jiných. Navíc u nich můžeme pozorovat formáty propagace, 

vycházející přímo z podstaty specifických platforem – například u Seznamu je to reklama 

ve vyhledávání, nebo v případě Mafry přednostní zobrazování nabídky na jejím realitním 

webu. Hlavním diferenciátorem Seznamu ve vztahu vůči Mafře je ještě vyšší počet takto 

specifických nástrojů monetizace – například přednostním zobrazováním a prokliknutím 
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nabídek na webu Zboží.cz, Sauto, Sbazar a tak podobně.  

Zmiňovanou reklamu ve vyhledávání, která je největším zdrojem příjmů Seznamu, 

a to i přes stále rostoucí tržní podíl konkurenčního vyhledávače Google, Mafra postrádá. 

Díky technologickému zázemí lze pak na platformách společností využít i produkčně 

náročnějších a netradičních reklamních formátů – například těch obsahující hry nebo 

kalkulačky. Domy se ale shodují na tom, že zájem o tyto formáty je nižší, a trh se většinově 

řídí standardizovanými a produkčně nenáročnými formáty.  

Subjekty díky přítomnosti obchodních oddělení ještě stále prodávají reklamou 

klasickým přímým způsobem, ve kterém hrají hlavní roli vztahy mezi vlastníky prostoru a 

inzerenty. Objem tržeb z tohoto typu prodeje je pak téměř rovný programatickému způsobu 

prodeje. Všechny z těchto techniky prodeje – nutno podotknout displejové reklamy, jsou pak 

kombinovány na yieldové platformě v rámci, které inzerenti využívají technik pokročilé 

optimalizace a automatizace zobrazování v reklamních plochách, které jsou napojeny na 

více reklamních sítí. I to jsou samozřejmě techniky, které u menších vydavatelů spatřit nelze. 

6.5. Přístupy společností k tvorbě publik  

Jak uvedl dříve Doyle (2013, 154) publika se s procesem jejich fragmentace rozpadla 

na jednotlivé uživatele s různými mediálním výběry, a kteří tak mohou detekovatelně spadat 

do více segmentů publik. Z této situace těží obě ze společností, které nad svými i některými 

z partnerských vydavatelů integrovali DMP, ve které integrují a zpracovávají údaje o 

chování interagujících uživatelů v rámci těchto platforem. Obě ze společností disponují 

automatizovanými nástroji, které jim pomáhají procházet a segmentovat online obsahy, 

například na základě klíčových slov na platformách, názvů kategorií či příslušných webů.  

V případě, že detekovaný uživatel navštíví některý z těchto webů nebo jejich 

kombinaci v požadované míře, je přiřazen do segmentu publik, vyhovujícím těmto kritériím. 

Pozorování pročítání obsahu, ale není jedinou formu, prostřednictvím, které lze publika 

vytvářet. U obou společností lze zpozorovat platformy, u kterých lze díky uživatelské 

interakci získávat aktivně data o spotřebním záměru – například procházením určité 

kategorie nemovitostí s konkrétními parametry. Seznam má navíc velkou výhodu 

v přítomnosti vyhledávače, u kterého je schopen na základě vyhledávacích dotazů rovněž 

vytvářet další publika. Výhoda Seznamu ční také v tom, že je díky dlouholetému sběru 

těchto dat v platformě u určitých uživatelů navíc schopen předpovídat – i díky strojovému 
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učení, ve kterých segmentech se v budoucnosti objeví.  

Data, kterými společnost disponuje lze vedle využití k cílení reklamy použít i 

k jiným účelům – například analýzy pro lepší poznání cílový skupiny. Mafra sděluje, že 

využívání dat ještě není v rámci její struktury u inzerentů běžnou součástí kampaně, a že 

někteří z inzerentů ještě váhají nad jejich využitím. Oba subjektu pak explicitně zmiňují 

důležitost obezřetného nakládání a udržování bezpečnosti uživatelských dat. Rozšiřování 

nabídky publik může být v případech obou společností spojeno s akvizicí příslušných médií, 

ale i jejich pouhým zahrnutím do partnerské sítě, čím společnosti zvyšují hodnotu své 

nabídky ve vztahu k inzerentům.  

6.5. Postoj společností k novým hráčům na trhu  

Seznam i Mafra jsou si vědomi síly, kterou subjekty agregující cizí obsah – typicky 

Google či Facebook na trhu mají, tak jak je popisuje Wimmer (2010). Analyzované subjekty 

je chápou jako konkurenci, která se s nimi uchází o přízeň inzertních investic. Zároveň lze 

pozorovat souhlas s faktem, že tyto platformy jsou důležitými zdroji návštěvnosti a 

distribuce obsahu pro jejich zejména zpravodajské platformy, například ve vyhledávačích 

nebo agregační služby Google News. U společnosti Mafra lze pozorovat obavy z toho, že 

platformy parazitují na jejich obsahu, velde společnost zaregistrovala snahy těchto hráčů 

proniknout ještě blíže médiu – a to například ještě pokročilejší distribucí obsahu médií 

směrem k těmto platformám, stejně tak se žádostí o správu reklamní sítě. Ty Mafra razantně 

odmítla ze strategických důvodů a obav na ztrátou kontroly nad vlastní reklamní sítě, jejíž 

flexibilita a modifikovatelnost jsou jednou z jejich předností. Vztah společnosti Seznam je 

zejména vůči společnosti Google exponovaný tím, že operují na více trzích – vyhledávačů, 

internetových prohlížečů, e-mailových klientů, map či katalogu firem, či reklamního 

systému. Právě míra a rozsah využívání těchto služeb má znatelný vliv na příjmovou 

strukturu společnosti.  

Sám Seznam Google považuje na holistické rovině za většího konkurenta než další 

vydavatele – například Mafru. Z důvodů konkurenčního boje, ale i důvodu předejití 

parazitování na obsahu, tak Seznam opouští na trhu velmi rozšířené analytické skripty obou 

ze společností a nahrazuje je vlastním řešením. Otázkou, která nám z důvodu nezahrnutí do 

dotazování zůstává otevřenou je, zda se i sám Seznam nedopouští svým systémem 

vyhledávání nebo prohlížečem vytváření publik na cizím obsahu.  
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6.6. Adblocking  

Adblocking je pro dvojici zkoumaných subjektů seriózním pojmem, jelikož je tato 

aktivita připravuje o prostředky z prodeje reklamních ploch i vytváření publik. U webů 

společnosti Mafra to je 15-20 % uživatelů, což přibližně odpovídá českému průměru. Za 

důvod adblockingu vidí obě ze společností nezodpovědné a nenasytné subjekty 

v internetovém prostředí, které přináší do světa i velice intruzivní formáty, navíc ve velkém 

množství, které jde proti pohodlné konzumaci obsahu. Obě média přiznávají, že se intruzivní 

reklamě vyhýbají, až je pro ně důležitá pozitivní uživatelská zkušenost s jejich platformami, 

která prohlubuje vztah uživatelů k médiu. Seznam dle vlastních slov disponuje poměrově 

malým, avšak o to kvalitnějším obsahem. Mafra přiznává, že množství jejich reklamních 

ploch je poměrně vysoké vůči obsahu. S fenoménem Adblockingu bojují obě společnosti – 

s relativně vysokou úspěšností prostřednictvím anti-adblockingového softwaru, který 

zabraňuje blokování zobrazení reklamy a spouštění měřících skriptů.  

Oba z respondentů jsou si vědomi hlavních důvodů pro používání adblockingu, které 

zmiňuje Nithyanand (2016), zejména pak vysoké míry intruzivity na úkor uživatelského 

zážitku, který je pro ně velmi důležitým parametrem. Změřená míra adblockingu v České 

republice dle společnosti Mafra se blíží hodnotám, které uvádí Studie Reuters News Institute 

(2018, 24-25) na přibližné hodně 23 %. Respondenti jsou si navíc v otázce adblockingu 

vědomí opatření, které zmiňuje Statt (2018) v souvislosti s represemi ze strany internetových 

prohlížečů, zde by mohly mít pak anti-adblockingové softwary násobně nižší efektivitu.   

6.7. Transparentnost, Adfraud a Brand Safety  

Jak jsme naznačili již v případě důvodů, které stojí za adblockingem, možnosti online 

reklamy i jejich analytických nástrojů umožnily existenci nezodpovědných hráčů na trhu, 

kteří svým častokrát podvodným jednáním či jen pouhou nenasytností snižují důvěryhodnost 

online reklamy nejen v očích uživatelů, ale i inzerentů. Pro Seznam i Mafru je tak v otázce 

adfraudu, jehož techniky odmítli, důležitá transparentnost mediální sítě a výkonu reklam. 

Těch společnosti dosahují poskytováním pokročilejších statistik, vycházejících ze standardů 

IAB. Inzerenti si zároveň mohou do reklamních formátů integrovat vlastní měření. Seznam 

přiznává, že na úrovni subjektů v jeho partnerské síti občasně dojde k těmto technikám, 

Seznam je však schopen takovéto podezřelé chování monitorovat a partnery upozorňovat na 

nevhodnost chování.  
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Společnosti vedle toho registrují ze strany inzerentů poptávku po technikách zajištění 

Brand Safety. Dvojice subjektů tomuto fenoménu i poptávce jde naproti jednak 

automatizovaně prostřednictvím detekce problémových prvků v obsazích, zároveň pak také 

ve spoluprací s redakcí, která může v redakčních systémech ještě před publikováním 

zabránit zobrazení reklamy u citlivých témat. Dalším apelem mohou být exaktní požadavky 

inzerentů.  

Výpovědi respondentů se shodují s teorií Natansona (2018), který říká, že v důsledku 

technik ad fraudu trpí celý trh jakožto odvětví, a to včetně poctivých hráčů, kteří svou 

důvěryhodnost demonstrují transparentností své nabídky, která rozhodně není standardem 

mezi některými z reklamních sítí. Ve zájmech společností Seznam a Mafra je pak zachovat 

si na trhu dobrou tržní pověst, prostřednictvím kontroly možných zneužití povahy systému 

reklamy na straně jejich partnerů.  

Jak dříve uvedl Finn (2017) s vysokým množstvím obsahu a šíří sítě roste 

komplikovanost kontroly zobrazování reklamy u potenciálně škodlivých sdělení. Tuto 

překážku mohou řešit automatizované nástroje, které takovýto obsah detekují. Právě ty obě 

ze zkoumaných společností využívají, s čímž jednají stejně jako přední světoví hráči.  

6.8. Postoj k malým vydavatelům  

Ani jedno ze zkoumaných médií nevidí v malých online vydavatelských platformách 

konkurenci, a to ani při jejich celkovém tržním podílu. Konkurenci nelze spatřit ani 

v nabízeném obsahu, jeho formě, stejně tak jako podobě reklamního produktu, se kterým 

vystupují před poptávkou inzerentů. Dvojice společností se shoduje na tom, že tito 

vydavatelé pro ně mohou být příležitostí, jelikož mohou rozšířit zásah, množství reklamních 

ploch v jejich síti, či konstruovat lépe publika. Za podíl na zisku z reklamy získávají pak 

vydavatelé zapojení v partnerských sítích technologické řešení, podporu i přísun inzerentů, 

které ve většina případů vede k vyšším příjmům vydavatelů.  

Právě zde lze spatřit jednu z překážek mezi velkými a malými hráči na online trhu – 

technologickou náročnost implementace reklamních ploch a optimalizaci jejich ziskovosti. 

K těmto technikám je na seriózní úrovni potřeba technologické podpory, kterou si malá 

média častokrát dovolit nemohou, proto svěřují s vidinou vyššího zisku své reklamní plochy 

i publika velkým hráčům, pro které jsou benefitní. To lze spojit s teorií Fortunati (2005, 35) 

která tvrdí, že bariéry vstupy do profesionální žurnalistiky v online prostředí nejsou tak 
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nízké, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zároveň se oba ze zkoumaných subjektů se 

svou partnerskou sítí dostávají do dalšího konkurenčního boje s platformami Google nebo 

Facebook, ale i mnoha dalšími. 

S výpověďmi médií lze zpozorovat v tržním prostředí boj o vlastní suverenitu, která 

vzniká zejména ze strany velkých tržních subjektů k těm malým. Jak jsme již několikrát 

uvedly online média mohou ztrácet výhradní kontrolu nad distribucí svého obsahu. Vedle 

toho lze zpozorovat i tendence větších hráčů kontrolovat a spravovat reklamní prostor hráčů 

technologicky znevýhodněných. A to směrem od globálních gigantů typu Google či 

Facebook, směrem k lokálním sítím typu Mafra či Seznam, od kterých pak směřují snahy ke 

spolupráci s malými subjekty. Jako jeden z diferenciátorů lze uvést technologickou 

základnu, avšak také vyšší tržní rozsah společností a jejich hospodářskou výkonnost. Nutno 

podotknout, že vztah mezi těmito pomyslnými subjekty není tak nerovnoměrný, jak by se 

mohlo zdát. Menší společnosti mohou z těchto spoluprací získat mnoho výhod – například 

vyšší příjmy, způsobené přílivem nových inzerentů.  

6.9. Budoucí směřování odvětví  

Zástupci obou společností při pohledu do budoucnosti vedle pojmů, které zmiňujeme 

výše jednohlasně zmínili evropskou legislativní úpravu ePrivacy, spojenou s bezpečím 

uživatelů v prostředí internetu a jejich soukromím, od které očekávají největší vliv na 

transformaci odvětví, která může vést i k zániku subjektů, které poskytují či určitým 

způsobem distribuují uživatelská data. Vedle toho však očekávají další prohloubení práce 

subjektů s uživatelskými daty a jejich využitím pro cílení. Překážkou pro některé z technik 

by navíc mohl znamenat vliv internetových prohlížečů, kdy některé z nich zabraňují 

zobrazování reklamy, distribuce uživatelských dat, či jejich vytváření. Zástupci společnosti 

Mafra pak dodávají, že zejména displejová online reklama prochází existenčním obdobím, 

spojeným s vysokou saturací inzerentů a velmi vysokým množstvím reklamních sdělení, 

které se podepisují na její nižší efektivitě. To se může podepsat na částečném přelití 

reklamních prostředků do nativnějších forem reklamy, ale také do videa, které se těší 

uživatelské oblibě.  

O vysoké saturaci reklamními sděleními pojednává mimo jiné teorie bannerové 

slepoty, zvídavý čtenář se může o tomto jevu dočíst více například v práci Zouharové, 

Zouhara, a Smutného (2015). Rádi bychom zároveň rozpracovali možné následky příchodu 

úpravy ePrivacy na fungování tázaných společností, to však z daleka předchází možnosti a 
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rozsah této práce. Doporučujeme je však k pozdějšímu zpracování.  

Závěr 

Příchod a zejména inovace v rámci internetové reklamy způsobily v kontrastu 

k reklamě v tradičních médií změny na více úrovních. V první řadě můžeme mluvit o 

narušení tradičního duálního produktu, a to tak, že nově jsou schopny monetizovatelná 

publika vytvářet i subjekty, které vlastní obsah nevytváří, ale například jen agregují z cizích 

zdrojů – těmi jsou například internetové vyhledávače. U webových publik lze navíc 

zpozorovat vysokou míru fragmentace, způsobenou vysokými migračními schopnostmi 

publik v široké síti. S interaktivní povahou webu však dochází k tomu, že se z publik 

častokrát stávají jednotliví uživatelé, k nimž lze relativně kontinuálně přiřazovat informace 

mezi-mediálního charakteru, a lze tak tyto uživatele zasahovat mimo afinitní obsahy či 

platformy.  

Změny se objevují i v samotném ekosystému reklamy, její produkce a distribuce. 

Forma reklamy díky multimediální podstatě webového prostředí již není vázána na 

samotnou formu obsahu. Došlo také k dramatickému růstu reklamního prostoru, který není 

nově vázán fixně na vydání, ale na jedno načtení stránky. Takovéto množství reklamy s vyšší 

důležitostí přizpůsobení uživateli si však žádá jiný a pokročilý typ koordinace. Reklama je 

do těchto ploch nově distribuována prostřednictvím výpočetních technologií s různou mírou 

automatizace, na úrovni reklamních sítí, které stojí nad více obsahy a platformami. To 

společně se pokročilými možnostmi práce s publikem umožnilo prodávat reklamní prostor 

na platformách nevydavatelské podstaty.  

Dvojici zkoumaných subjektů lze lépe popsat mediálními sítěmi více než tradičními 

vydavateli, protože ve svých portfoliích disponují i platformami nemediálního charakteru. 

Množství těchto nemediálních platforem je spatřitelné zejména u společnosti Seznam, která 

se historicky profilovala zejména tímto směrem, až poté se postupně začala dostávat do 

vydavatelského trhu. Mafra naopak začínala vydavatelskými platformami, a poté se začala 

rozšiřovat i o nemediální platformy. Takováto mediální síť pro obě společnosti benefitní 

jednak z pohledu tvorby publik, které sleduje a vytváří komplexněji napříč platformami, ale 

také jejich prostřednictvím rozšiřují zásah a množství reklamních ploch. 

Pro obě z platforem je v současné době z hlediska příjmů stěžejní inzertní model, který jim 

přináší nejvíce příjmů. Zatímco Seznam dlouhodobě deklaruje setrvání s tímto modelem 
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z důvodu svobody výměny informací, Mafra přišla v průběhu psaní této práce se 

zpoplatněnou prémiovou sekcí iDnes Premium, ve které je koncentrován obsah prémiovější 

povahy, ale i další produkty, z různých subjektů její mediální sítě. Inzertní model však 

zůstává zachován a je hlavním zdrojem příjmů. Obě společnosti se navíc shodují, že rychlé 

a aktuální zpravodajství v rámci českého trhu nelze zpoplatnit.  

Jak již bylo zmíněno obě ze společností zaujímají první 2 místa v rámci české 

internetové návštěvnosti. Obě se shodují na tom, že jim k tomuto prvenství pomohla dlouhá 

historická tradice, spojená s vysokou mírou využívání a povědomí o vlastních službách. Za 

své konkurenční výhody považují zásah, rozsah a variabilitu svých síťových platforem a 

technologické zázemí, které lze pozorovat ve vysoké míře zejména u společnosti Seznam. 

Výhodou směrem k trhu je pak rozhodně také přítomnost vlastních obchodních oddělení.  

Obě společnosti také významně těží z multimediálního potenciálu internetové 

reklamy, kdy nabízí inzerentům široké množství forem reklamy, a to nejen displejové, ale i 

jejích specifických forem, vážících se k jejich různým platformám. Tím je u společnosti 

Seznam bezesporu reklama ve vyhledávání, která je nejvýznamnějším zdrojem příjmů 

společnosti, tu Mafra postrádá. U obou platforem lze spatřit katalogovou reklamu – 

například přednostní zobrazování v realitních webech. Pro prodej reklamních produktů 

využívají oba z domů jednak nových programatických technologií, tak i klasický přímý 

způsob prodeje, které mají na starost jejich obchodní oddělení. Seznam je navíc typickým 

přítomností DSP Sklik.cz, které umožňuje díky své relativně jednoduché povaze umožňuje 

inzerci i malým inzertním subjektům.  

Jistou míru inovace lze spatřit i na úrovni vytváření publik. Ta jsou v rámci obou 

společností vytvářena na úrovni celé reklamní sítě a integrovaná v DMP. Samotné 

modelování publik probíhá v obou případech na základě automatického označování 

konkrétních obsahů, se kterými uživatelé pak interagují, čímž se dostávají do 

přednastavených segmentů. U obou z domů lze spatřit – zejména pak u Seznamu, vysoké 

množství platforem, které pomáhají uživatelům s nákupním rozhodováním. Údaje z těchto 

platforem jsou zdrojem velmi detailních informací, o které je u inzerentů zvýšený zájem. 

Společnost Seznam je navíc díky historickým a podrobným datům navíc díky strojovému 

učení schopná předpovídat, v jakých segmentech publika se může příslušný uživatel objevit. 

Obě ze společností přiznaly, že vedle ekonomických zájmů, je důvodem akvizice či 

partnerství jiných vydavatelů, právě rozšiřování segmentů nabízených publik.  



 

 

81 

Vztah společností k novým hráčům na trhu, kteří nevytvářejí obsah je v případě 

zkoumaných subjektů rozdílný. Obě se shodují na tom, že společnosti Google a Facebook 

jsou cennými zdroji návštěvnosti jejich platforem – zejména těch zpravodajských, která 

definuje mimo jiné množství jejich prodaného inzertního prostoru. Zároveň souhlasí, že tyto 

společnosti parazitují na jejich obsahu. Společnost Mafra potvrdila snahy těchto společností 

o přebrání kontroly nad jejich reklamním ekosystémem, ale částečně i obsahem, což 

společnost odmítla. Vztah obou společností k těmto tržním subjektům je ještě 

exponovanější, jelikož s těmito platformami soupeří o poptávku inzerentů, ale i o správu 

reklamního prostor partnerských vydavatelů. Seznam pak operuje, zejména se společností 

Google na více trzích – například e-mailovém, vyhledávacím, či v roli poskytovatele 

webových prohlížečů, což také částečně definuje výši jeho příjmů. Seznam proto podniká 

jisté represe, například opouští měřící kódy společností a vyvíjí vlastní řešení.   

Diferenciátorem obou společností směrem k českému trhu je jistě i přítomnost 

partnerských či mediálně-zastupitelských sítí, kdy menším vydavatelům poskytují 

technologickou platformu i podporu pro efektivnější získávání příjmů v rámci inzertního 

modelu. Společnosti tak získávají díky těmto partnerstvím podíl na zisku z prodeje reklamy, 

zároveň mohou inzerentům poskytovat širší reklamní prostor a zásah, stejně tak mohou lépe 

modifikovat či vytvářet nová publika. 

Mafra i Seznam jsou si zároveň vědomy toho, že díky nezodpovědným tržním 

hráčům, klesá důvěryhodnost celého internetově-reklamního odvětví, a to mezi uživateli ale 

i inzerenty, to se navíc podepisuje na jejich nižších příjmech. Za tímto poklesem stojí jednak 

fenomén adblockingu, který společnosti řeší anti adblockingovým softwarem. Problémovým 

pojmem je pak také adfraud, který přispívá výše uvedenému fenoménu, a také k nižší 

důvěryhodností u inzerentů. S tím se inzerenti vypořádávají hlášením se ke mezinárodním 

standardům IAB a také transparentním reportingem výsledků kampaní.  
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Summary 

The onset of internet advertising, and especially the innovations therein, have caused 

a multifaceted change in contrast to advertising in traditional media. First of all, the 

disruption of the traditional dual product. Even entities that do not create their own content 

but only aggregate it from external sources – such as Internet search engines – are able to 

create monetizable audiences. In addition, a high degree of fragmentation can be observed 

in web audiences, due to the high migration capabilities of audiences across the wide 

network. However, due to the interactive nature of the Web, audiences are often narrowed 

down to individual users. In contrast to traditional media, inter-media information can be 

relatively continually associated with the individual users who can be targeted even beyond 

affinity content or platforms.  

There have also been changes in the ecosystem of advertising, its production and 

distribution. Due to the multimedia nature of the Web environment, the form of advertising 

is no longer limited to the form of the content. There has also been a dramatic increase in ad 

space, which is not bound to an issue anymore, but rather to an individual page visit. 

However, such an amount of advertising with a greater emphasis on personalization requires 

a different, more advanced kind of coordination. Advertising is now distributed to these 

spaces through computing technologies with varying levels of automation, at the level of ad 

networks that use multiple contents and platforms. This, in connection with advanced 

capabilities of working with the audience, allowed to sell advertising space on non-

publishing platforms.  

The pair of surveyed subjects can be more aptly described as media networks rather 

than traditional publishers because their portfolios contain non-media platforms. The amount 

of these non-media platforms is particularly visible in Seznam, which has historically 

profiled itself in this direction, before gradually entering the publishing market. Mafra, on 

the other hand, started with publishing platforms and then expanded to include non-media 

platforms. Such a media network benefits both companies from the viewpoint of creating 

audiences, which they monitor and create more comprehensively across platforms, but also 

as a means for extending their reach and amount of advertising space. 

For both platforms, the revenue model that currently generates the most revenue is 

the most important. Whereas Seznam has long been declaring to keep this model because of 

the freedom to exchange information, while writing this paper, Mafra introduced a paid 
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iDnes Premium section which concentrates premium content, as well as other products from 

various entities in its media network. However, the advertising model remains the main 

source of revenue. Moreover, both companies agree that fast and up-to-date news cannot be 

directly monetized within the Czech market.  

As already mentioned, both companies rank at the very top among the Czech website 

traffic. Both agree that their long history helped them achieve this primacy, coupled with a 

high level of use and awareness of their own services. Their competitive advantage consists 

of the impact, scope, and variability of their network platforms and technological 

background, which is especially marked in Seznam. The presence of own sales departments 

is their market advantage.  

Both companies also benefit significantly from the multimedia potential of Internet 

advertising by offering advertisers a wide variety of forms of advertising, not just on a 

display, but also its specific forms related to their different platforms. For Seznam, this 

consists primarily of search advertising, which is the company's most important source of 

revenue, whereas the portfolio of Mafra lacks this form. Both platforms offer catalog 

advertising - for example, preferential delivery to real estate sites. For the sale of advertising 

products, both houses use both new programmatic technologies and classic direct sales via 

their sales department. Moreover, the DSP Sklik.cz is typical for Seznam. Due to its 

relatively simple nature, it allows even small entities to run ads there.  

The aspect of audience creation also shows a certain degree of innovation. In both 

companies, these are created at the level of the entire advertising network and integrated in 

DMP. In both cases, audience modeling itself is based on automatic tagging of specific 

content. By interacting with tagged content, users get into the preset segments. Both houses, 

but Seznam in particular, have a large number of platforms to help users make purchasing 

decisions. The data from these platforms is a source of very detailed information that is of 

particular interest to advertisers. In addition, thanks to detailed historical data and thanks to 

machine learning, Seznam is able to predict in which audiences the user potentially appears. 

Both companies admitted that in addition to economic interests, the reason for the acquisition 

or partnership of other publishers is the expansion of the offered segments of audiences.  

The relationship of the companies to new market players who do not create content 

is different in the case of the surveyed subjects. Both agree that Google and Facebook are 

valuable sources of traffic to their platforms - especially news platforms, which defines the 
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amount of ad space sold. At the same time, they agree that these companies parasitize their 

content. Mafra confirmed the efforts of these companies to take control of their advertising 

ecosystem, but partly even over their content, which the company refused. Both companies' 

relationship with these market players is even more exposed as they compete with these 

platforms for advertiser demand, but also for the management of affiliated publishers’ ad 

space. Seznam then competes, especially with Google, in multiple markets - e.g. as e-mail, 

search, or web browser provider, which also partially defines its revenue. Seznam, therefore, 

takes some countermeasures, e.g. abandoning company measurement codes and developing 

its own solution.   

Both companies are differentiated towards the Czech market by the presence of 

affiliate or media-representative networks, where they provide a technology platform and 

support to smaller publishers for more efficient revenue generation within the advertising 

model. As a result, the companies can earn revenue from advertising sales by providing 

partners with wider advertising space and reach. At the same time, it improves their ability 

to modify or create new audiences. 

Both Mafra and Seznam are aware that due to irresponsible market players, the 

credibility of the entire Internet-advertising industry is decreasing, both among users and 

advertisers, which negatively affects their bottom line. The phenomenon of ad blocking is 

one of the causes of this decline. The companies solve it using anti-adblocking software. The 

issue of ad fraud also contributes to the aforementioned phenomenon and to the lower 

credibility among advertisers. Advertisers deal with ad fraud by adopting international IAB 

standards and transparent reporting.  
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Příloha č. 1 

Soupis kmenových otázek při výzkumu 

1. Zvažujete na některém z vašich webů zavést některý ze způsobů přímého zpoplatnění? 

2. Jak byste popsali svou pozici na online inzertním trhu jakožto vydavatele? 

3. Jakou pozici zastává prodej reklamy ve vaší společnosti? 

4. Bavíme-li se o vaší společnosti, diskutujeme širokou síť různorodých webů. Jaké výhody 

z tohoto rozsahu v oblasti monetizace obsahu pro vás plynou? 

5. Kombinujete v rámci svých reklamních ploch inzerci z různých reklamních sítí a různé 

způsoby prodeje? Můžete blíže přiblížit tuto skutečnost a uvést, čím se v kombinování těchto 

prvků řídíte? 

6. V souvislosti s ekosystémem digitální reklamy jsou často skloňována jména různých 

prostředníků, které samy o sobě obsah nevytvářejí, ale agregují. Například Facebook a 

Google jsou pro publishery častokrát nepostradatelnými zdroji návštěvnosti. Jak se jejich 

přítomnost podepisuje na vaši práci? 

7. Webové prostředí svou podstatou inzerentům umožnilo mj. pokročilou práce s daty 

nejrůznějšího charakteru, která mohou být využita různými způsoby. Jakou roli u vás v 

kontextu reklamy hrají data? 

8. Jak přistupujete k uživatelům, kteří využívají AdBlocking? 

9. Reklamní branži v online prostředí často provází otázky, spojené s pojmy Ad Fraud a 

Brand Safety. Jaký přístup k nim zaujímáte? 

11. Síť Internet umožnila monetizovat obsah i velmi malým amatérským vydavatelům. 

Považujete je z komplexnějšího pohledu za hrozbu? Jaká je jejich role na trhu? 

12. Co byste uvedl jako trend, kterým se budou média v oblasti reklamy směřovat?  

 

 


