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1. Úvod 

V dnešní době se média stávají významným hybatelem sociálních procesů ve 

společnosti. Tyto procesy mohou být ekonomického i sociálního charakteru. Mezi 

ekonomické patří například tržní chování recipientů mediálního obsahu. Jimi konzumovaná 

mediální  produkce je médii nabízena na segmentovaném trhu, jehož minoritní část sice 

pokrývají média veřejnoprávní a nezisková, nicméně převážná většina mediálních subjektů 

působících v mediálním prostoru je určena k maximalizaci zisku a co nejrychlejší 

návratnosti realizovaných investic svých majitelů. McQuail [MCQA1999] definuje tři 

vlivové proudy působící na média a to vlivy politické, technologické a ekonomické, 

přičemž především to poslední hledisko přispívá ke vzniku tzv. „mediálního průmyslu“. 

Barbara Köpplová  a Jan Jirák [JIKO2007] k tomu uvádějí:  

 

"pochopení ekonomické podstaty mediální produkce významným způsobem 

napomáhá k pochopení aktuálního chování médií a proměn nabízených 

mediálních produktů". 

 

V Altschullově druhém zákonu žurnalistiky stojí : "Obsah médií vždy odráží zájmy 

těch, kdo tato média financují" (viz. nedávná prohlášeních Ruperta Murdocha o tom, jak 

jeho mediální impérium podporovalo válku v Iráku). Je tedy zřejmé, že ekonomické 

principy jsou jedním z hlavních determinantů jejich chování. Zároveň ale také platí, že 

média  nevytvářejí jednoduše unifikovatelný produkt, pro který by platily explicitní 

ekonomické zákony  (například křivka variabilních nákladů může být u některých druhů 

médií konstantní). DeFleur definuje média jako poměrně citlivý sociální systém, který je 

výrazně stochastický a jehož produkci nelze přesně ani změřit ani zvážit jako u výrobní 

firmy. To  sebou nese potenciální problémy při řídících procesech, neboť značná část 

standardních ekonomických ukazatelů, nástrojů a teorií nejde na mediální organizace 

aplikovat a to především u některých druhů elektronických, tzv. „nových“ médií.  
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Cílem této práce je věnovat se  některým ekonomickým principům fungování médií a  

jejich dopadům do oblasti mediálního managementu. První část práce by se měla týkat 

spíše teoretickému pohledu na ekonomii médií, včetně historických a dalších souvislostí, 

jako např. pojetí informace jako suroviny se kterou média pracují, roli technologie apod.  

Druhá, spíše praktická část, by se měla věnovat  různým aspektům řízení médií, klíčovým 

ukazatelům mediálního managementu, vedení lidí v mediální organizaci apod. Citační 

norma, podle které jsem citovat je uvedena v příloze. 
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2. Média jako sociálně – ekonomický systém 

2.1. Média - průmyslové odvětví 

„Médium“ je poměrně frekventovaný pojem. Slovo má původ v latině a překládá se 

jako zprostředkovatel, ale také například jako:   

 

• Zprostředkující činitel, prostředí, 

•  osoba zprostředkující spiritistickou informaci, 

•  sdělovací prostředek,  

•  jaz. střední slovesný rod. 

 

/Zdroj : [ABCS0001]/ 

 

I při omezení významu slova médium na oblast mezilidské komunikace nabývá tento 

pojem mnoha významů. Od technologie pro zajištění přenosu sdělení až po komunikační 

prostředky obecně. Pro účely následujícího textu budeme pod pojmem média uvažovat o 

tzv. masových médiích. V dnešní době, kdy existence  elektronických médií zpochybňuje 

jednoznačné definice, lze i tento pojem definovat stěží, v zásadě ale platí to, že se jedná         

o subjekty, kdy je na jedné straně jeden vysílatel a na straně druhé jeden a  více příjemců.    

V tomto smyslu sem patří noviny, časopisy, knihy, televizní a rozhlasové vysílání a dále 

celá řada médií v prostředí internetu, která se raději ani nebudu pokoušet vyjmenovat, 

neboť se jejich počet a forma mění takřka každým dnem. 

 

Pojem média a médium ve smyslu této definice plní velké množství funkcí ať už ve 

vztahu ke společnosti jako celku, nebo k jedinci, který je konzumentem jejich produkce.         

Ve vztahu ke společnosti média nastolují témata o nichž se hovoří a stanoví (mění) jejich 

důležitost. Nabízejí hodnocení a postoje k různým událostem, poskytují vzorce chování, 

vytvářejí a posilují názorové stereotypy. Díky nim se k jejich konzumentům šíří různá 

sdělení a informace, ke kterým by tito konzumenti měli jinak velice obtížný přístup. Jsou 

považována za hlavního producenta symbolických obsahů, jsou pro své vlastníky zdrojem 

moci, jsou poskytovateli prostředí, ve kterém probíhá mnoho významných událostí, které 
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nás bezprostředně ovlivňují. Média mají tedy mnohoznačný význam a lze je zkoumat z 

mnoha úhlů pohledu. Úvahami nad těmito významy (kromě dalších činností) se zabývá 

celý vědní obor nazvaný mediální studia. V této diplomové práci se budu zabývat hlavně 

jedním z možných pohledů na média a to pohledem na média jako na „průmyslové 

odvětví“. Tento pojem, použitý například McQuailem [MCQA1999] znamená, že kromě 

úvah o médiích jako o společenské instituci má smysl uvažovat o médiích  jako o systému, 

který je součástí ekonomického, právního, politického a technologického prostředí, který je 

tímto prostředím ovlivňován a zároveň ho ovlivňuje. McQuail v Úvodu do teorie masové 

komunikace píše : 

 

„Chceme-li pochopit hlavní principy struktury a dynamiky médií, musíme 

spolu s politickými a sociokulturními analýzami provádět i analýzy 

ekonomické. Přestože se média rozvinula jako odezva na společenské a 

kulturní potřeby jednotlivců a společností, v drtivé většině fungují jako 

obchodní podniky.“ 

 

2.2. Institucionální vs. průmyslové vnímání  mediální     

organizace 

 

Ekonomické principy k fungování médií neodmyslitelně patří. To, že Johannes 

Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, zvaný  Gutenberg, vymyslel, jak tisknout díky 

systému pohyblivých liter a jednotlivé stránky následně vznikaly pomocí sazby mnohem 

rychleji, nikdo nepopírá. Těžko by si ale mohl Gutenberg zřídil v Mohuči svou dílnu  (kde 

zaměstnával cca dvě desítky lidí) a zároveň si dovolit příslušné vybavení, kdyby pro svůj 

záměr nenašel bohatého „investora“, kterým byl mohučský měšťan Johannes Fust. 

Gutenbergovi (o kterém mimochodem značná část dostupných informací pochází ze 

soudních spisů procesů, kde byl souzen jako dlužník) půjčil cca 1600 guldenů na 

šestiprocentní úrok. Jen pro představu           o výši této sumy - za panský dům se v 

tehdejších cenách platilo 80 guldenů a řemeslný mistr si vydělal 20 - 30 guldenů za rok 

/zdroj : [WIKI0001],[JIKO2007]/. Díky Fustově investici se Gutenbergovi a jeho 

pomocníkům podařilo v letech 1452 - 1455 vytisknout cca 200 výtisků tzv. Gutenbergovi 

bible. To byl jistě úspěch celého projektu. Mezi Gutenbergem (který Fusta vnímal spíše 
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jako sponzora) a Fustem (který sám sebe považoval za obchodního partnera) vyvstaly ale 

brzy problémy. Zatímco Gutenberg se snažil investovat zisk zpět do tiskárny, Fust 

preferoval co nejrychlejší návratnost svých prostředků. Spory vedly tak daleko, že Fust na 

Gutenberga v roce 1455 podal žalobu o nedodržení smlouvy a následný soudní spor mu 

přisoudil částku 2026 guldenů, což byl pro Gutenberga naprosto nesplatitelný obnos. 

Následovala exekuce celé provozovny společně s částí neprodaného nákladu. 

 

Ač se Gutenbergův příběh odehrál před více než pětisty lety, ukazuje na několik 

skutečností, které jsou aktuální i dnes. Jednak je to skutečnost, že ekonomie a finanční 

otázky hrají při realizaci mediálních projektů nezastupitelnou roli. Existuje mnoho případů 

(a to nejen v oblasti tzv. „nových“ médií), kdy kvalitní projekt s vysokým růstovým 

potenciálem nebyl realizován, nebo byl předčasně ukončen a to z důvodů ekonomických 

(nerentabilita vložených prostředků, špatně zvolný obchodní model apod..) nebo díky 

problémům v řízení projektu. A Gutenbergův příběh nebyl v historii médií první ani 

posledním příběhem osobnosti, která sice přišla s revolučním nápadem, ale jehož 

výsledkem byla velká osobní prohra.  

 

Paralel se současností je ale v Gutenbergově příběhu ukryto více. Rozpory mezi 

představami vlastníků (investorů) mediálních organizací a představami výkonného 

managementu  těchto organizací jsou dnes běžnou realitou mediální scény, nabývají 

různých forem a mohou mít různý průběh a dopady. Příkladem poměrně dramatického 

konfliktu je například spor Vladimíra Železného se společností CME z roku 1999, který 

vedl ke vzniku takřka nové televizní stanice a následně se promítl i do nemediální scény a 

veřejných rozpočtů výsledkem arbitráže o ochraně investic. Na druhé straně stojí běžný 

principal-agent1 problém, ke kterému dochází v oblasti řízení médií velmi často a je to jev 

který je v ekonomické teorii, především v mikroekonomii, dobře známý.  

 

Mediální organizace, které jsou základem mediálního odvětví, jsou z mnoha důvodů 

velice zajímavými subjekty. Především proto, že jejich vnímání širokou veřejností je v 

porovnání s ostatními podnikatelskými subjekty působícími v rámci ekonomiky daného 

státu velice specifické. Proč jsou nejsou média vnímána stejným způsobem jako například 

                                                                        
1 Principal-agent problém, neboli problém pána a správce je jev, kdy vlastník firmy a její manažer nejsou 
jedna a tatáž osoba. V tomto případě může docházet k tomu, že představy o fungování firmy a její cíle mohou 
být u obou těchto osob rozdílné, což může být zdrojem problematických situací. 
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výrobní podniky? Jedním z důvodů je skutečnost, že  masová média jsou instituce. Pojem 

mediální instituce je třeba definovat, neboť má opět více než jeden význam.  

2.2.1. Mediální instituce 

 

Výraz instituce znamená, že nějaká lidská činnost je ve společnosti vykonávána 

dostatečně pravidelně, případně má takový význam, že její výkon je zastřešen nějakou 

instituciovanou strukturou. Instituce jsou tedy mechanismy sociálního řádu, řídící chování  

jednoho nebo více jedinců přičemž toto chování formalizují do určitých předdefinovaných 

vzorců. Pojmem instituce se kromě mediálních studií zabývá také sociologie a ekonomie. V 

ekonomii se zkoumá především otázka toho, jak instituce vznikají, fungují a vyvíjejí se, 

přičemž k jejich zkoumání se zde používá například tzv. teorie her2. Dále ekonomie 

zkoumá vliv institucí na chování jedinců ve společnosti. 

 

McQuail [MCQA1999] definuje instituci takto :  

 

  „Tento pojem obecně odkazuje k souboru mediálních organizací a aktivit, 

k jejich vlastním formálním a neformálním pravidlům, jimiž se řídí a někdy 

i k právním a politickým požadavkům, které na ně klade společnost. Tyto 

požadavky odrážejí nejen očekávání veřejnosti jako celku,ale i jiných 

společenských institucí (například vlád, práva,náboženství či ekonomiky).“  

 

Sousloví mediální instituce odkazuje na skutečnost, že média hrají ve společnosti 

důležitou úlohu, plynoucí ze společenských a kulturních souvislostí (například tím že 

spoluvytvářejí sdílené kulturní prostředí, jak to popisuje Meyrowitz [MEYR2006]. 

Historicky byla média vždy společností vnímána jako instituce, ať už bylo jejich vnímání 

společností pozitivní, nebo negativní. Souvisí to především s jejich historickým vývojem, 

kdy se dá říct, že téměř v každé fázi tohoto vývoje hrála média ve společnosti určitou roli. 

Například co se týče tištěných médií, které v minulosti dominovaly, literatura [KOPP1989] 

uvádí : 

 

                                                                        
2 Teorie her je matematická disciplína analyzující různé rozhodovací situace, které nastávají tam, kde se 
mohou účastníci dostat do konfliktu. Teorie her tyto situace nejen popisuje, ale snaží se také pomocí 
matematických modelů určovat nejvýhodnější strategie pro účastníky.   
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„Téměř neomezená možnost reprodukce textu a tím i názorů, přesvědčení 

a idejí učinila z tiskařského  lisu a následovně z novin účinný nástroj 

politického zápasu. Noviny nikdy nebyly pouhým zrcadlem společenského 

dění. Vyjadřovali zájmy společenských tříd, skupin a  jednotlivců a 

působily v rámci určitého společenského a politického systému. Stát jako 

mocenský nástroj vládnoucích tříd neponechával užití tohoto nástroje 

volné úvaze jednotlivců. Stanovil a vytvářel podmínky pro působení tisku a 

reguloval jeho činnost. Mezi zprávami, informacemi , postoji a hodnotami 

vyjadřovanými na stránkách novin a mezi celým komplexem sociálních 

norem jednotlivých společností byl vždy pevný vztah a značná část obsahu 

novin sloužila k utvrzení a posílení platných kulturních hodnot. Současně 

však noviny byly také prostředkem pro vyjádření nových myšlenek a 

napomáhaly prosazení společenských změn.“  

 

Média tedy hrála v historii vždy významnou roli a proto je jejich vnímání specifické. 

Díky médiím se společností mnohdy šířily popudy, které následně vedly k dramatickým 

politickým a společenským změnám. Například úloha tisku v období Velké francouzské 

revoluce, případně v období amerického boje za nezávislost, je nezpochybnitelná. Za 

Českou republiku lze zase uvést příklad dramat odehrávající se v médiích (například v 

rozhlase) za doby nacistické, nebo pozdější ruské okupace. Jedním z projevů specifického 

vnímání je například důvěra občanů v média. Ta pramení ze skutečnosti, že mediální 

instituce  jsou pro velký počet lidí autoritou v mnoha otázkách jejich života a tento vliv je 

přímo úměrný důvěře obyvatel v média v rámci daného územního celku.  

 

Pokud se podíváme na výsledky výzkumů zjistíme, že důvěra obyvatel České 

republiky v média obecně je poměrně vysoká. Pokud omezíme média na sdělovací 

prostředky (televizi, noviny a rádio) zjistíme, že jim věří nadpoloviční většina obyvatel. 

Jako důkaz nám mohou posloužit výzkumy CVVM (Centrum pro výzkum veřejného 

mínění - Sociologický ústav Akademie věd ČR) týkající se důvěry občanů ve sdělovací 

prostředky. Ta byla ve výzkumech sledována od února 1995. Od října 2002 začala být 

důvěra sledována odděleně pro televizy a noviny a v červnu 2005 byla do výzkumu důvěry 

odděleně zařazena také rádia.  
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Výzkum nazvaný „Média ve výzkumu veřejného mínění“ /viz.[CVVM0001]/ tedy 

kromě jiného sledoval důvěru respondentů ve sdělovací prostředky. Otázka zněla  : 

„Důvěřujete sdělovacím prostředkům?“. Možné odpovědi na tuto otázku byly: 

 

• Rozhodně důvěřuji, 

• spíše důvěřuji, 

• spíše nedůvěřuji,  

• rozhodně nedůvěřuji, 

• nevím. 

 

Výsledky za roky 1995 - 2000 jsou v grafu 2.1. Výsledkem je poměrně vysoká 

důvěra občanů v média 60- 75 %3. Samozřejmě pro hlubší závěry by tento průzkum musel 

mít celou řadu subkategorií, například by bylo třeba  rozdělit důvěru v různá média (jako se 

stalo v pozdějších letech), dále dělit výsledky na důvěru ve veřejnoprávní média a média 

soukromá (neboť veřejnoprávní média se obecně těší vyšší důvěře občanů) a také 

specifikovat, co vlastně „důvěra médiím“ znamená.  Je totiž rozdíl, zda konzument 

mediálního obsahu médiu důvěřuje, ale je schopen nějakého kritického myšlení, filtrace 

hodnotových postojů a podobných jevů, nebo důvěřuje natolik, že informace přijímá bez 

snahy o jejich kritické zhodnocení.  Mediální věda tento rozpor reflektuje v různých 

teoriích o vztahu publika a médií, například v koncepci aktivního a pasivního publika, 

Hallově teorii kódování  a  dekódování apod. Obecně jde v těchto teoriích o stanovení 

účinku médií na jednotlivce a jeho možnostem se bránit předem zakódovaným sdělením v 

procesu mediální komunikace, přičemž závěr těchto teorií není jednoznačný.  

 

 

                                                                        
3 Tj. 60 - 75 % respondentů odpovědělo buď „rozhodně důvěřuji“, nebo „spíše důvěřuji“. V materiálu 
popisující tento výzkum /viz.[CVVM0001]/ bohužel chybí detailnější informace o vzorku. 
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Graf 2.1 - Důvěra ve sdělovací prostředky obecně v ČR v letech 1995 - 2000. Zdroj : [CVVM0001] 

 

Co považují za důležité je skutečnost, že průzkumy ukazují poměrně vysokou důvěru 

občanů v média (nevím jestli je to pouze specifikum ČR, neboť se mi nepodařilo najít 

relevantní data z nějakých jiných států, ale předpokládám že je to obecný kulturní znak 

západní společnosti a ne důsledek kotrmelců v politickém vývoji  České republiky  v 

průběhu dvacátého století). 
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2.2.2. Důvěra v média vs. komercionalizace mediálního odvětví  

 

Soukromá média, kterých je v mediálním odvětví většina, fungují  na základě tržních 

ekonomických principů. Podrobněji se tomu budu věnovat v následujících kapitolách. 

Zajímavé je, že média a to převážně média soukromá jsou do jisté míry poměrně 

schizofrenní instituce. Na jednu stranu je zde obecně poměrně vysoká důvěra občanů v tyto 

instituce a implicitní požadavek na plnění jejich institucionalizované funkce a na stranu 

druhou ekonomické principy fungování, kterým se média musí podřídit a které mohou být         

s touto funkcí v rozporu. Institucionalizovanou funkcí je v demokracii myšlena například  

funkce jejího hlídacího psa. To, že nás média mohou také bavit, případně přinášet komerční 

sdělení je, zřejmé. Není to ale to, co implicitně považujeme za primární funkci médií - a to 

„hlídat“ demokracii skrze aktivní vyhledávání různých personální nebo systémových 

selhání demokratického systému a upozorňování na ně. Prostřednictvím tohoto 

informování potom mohou média obracet veřejný zájem směrem k těmto problémům a 

vytvářet tlak na kompetentní orgány nebo osoby, které mohou zjednat nápravu. 

 

Soukromá média mají ale funkci jinou - většinou definovanou tím,  kdo je vlastní. 

Funkce hlídacího psa demokracie  pro ně není primární, neboť to může bránit  dosažení 

cílů stanovených managementem. Ekonomické zájmy médií je nutí chovat se jako 

standardní podniky operující v tržním prostředí, což je ale v rozporu s tím, jak si společnost 

úlohu médií ve společnosti představuje a jakou důvěru do nich vkládá (bez přihlédnutí k 

tomu, že toto chování je dané tržní poptávkou, kterou společnost sama vytváří). 

Samozřejmě opět bychom museli podrobně kategorizovat ať už média samotná, nebo 

společnost, obecně ale platí, že ve společnosti chybí povědomí o tom, že většina médií 

svou produkci přizpůsobuje primárně svým ekonomickým zájmům. Petr Bílek, šéfredaktor 

časopisu Reflex v jenom z úvodníků píše: 
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„Média mají největší vliv na ty, kdo je ovládají.  Moc nad médii má přitom 

zhruba trojí podobu. První náleží vlastníkům, druhá jejich najatým 

manažerům a třetí tvůrcům obsahu (jimi rozumím i ty, kteří si kupují 

inzertní prostor). Tyto velmi nestejné sociální skupiny sdílejí vlastní 

hodnoty, cíle a pravidla. V otevřeném systému tržně orientovaných 

západních demokracií  se zmítají ve společné síti konkurenčních vazeb. 

Vazby jsou časem natolik husté, že začínají zastírat celek sociální reality a 

mají sklon fungovat autonomně. Lidově řečeno, vystačí si samy. Důležitým 

se v tomto prostředí nestává to, co trápí lidi mimo síť, nýbrž to, co ji 

ohrožuje jako celek.......... 

...........Svět médií dospívá do stádia dohodnuté hry, jež má zřetelná 

pravidla pouze pro účastníky s ekonomickými zájmy. Když mezi ně 

nepatříte, nikdo Vám je nevyloží.“  

  

 

 

Je logické položit si otázku proč tomu tak je. Kdyby se média takto chovala již od 

svého vzniku, zákonitě by byl způsob jejich vnímání ve společnosti odlišný. Nicméně 

média historicky měla i řadu jiných úloh než maximalizaci zisku pro své vlastníky. Nejsem 

schopen posoudit, zda v historii stály za vznikem mediálních organizací převáženě důvody 

politické, kulturní a jiné, spíše než důvody ekonomické. Nicméně se setkáváme s mnoha 

případy, kdy nějaké médium nevzniklo jako investiční projekt, ale například jako hlásná 

trouba politických postojů jeho vlastníka, případně jako platforma pro výměnu názorů 

nějakých skupin. Týkalo se to například Anglie v sedmnáctém století, kdy nedlouho po 

vydání prvního anglického periodika (Weekly Nevves Nicholase Bourneho a Nathaniela 

Buttera) se tehdejší tištěná média stala bitevním polem mezi králem a parlamentem. Proti 

monarchistickému listu Mercius Alicus který vydával John Berkenhead stál proparlamentní 

Mercurius Britannicus Marchamonta Nedhama. Stejně tak v období amerického  boje za 

nezávislost se „noviny staly tribunou úsilí americké buržoazie o dosažení ekonomické a 

politické nezávislosti na Anglii“ /zdroj : [KOPP1989]/. Dalších příkladů najdeme v historii 

celou řadu například v období Velké francouzské revoluce, nebo v průběhu americké 

občanské války. 
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2.2.3. Vývoj komercionalizace 

 

Pozvolná proměna médií směrem k dnešnímu dominantnímu modelu fungování (za 

který pokládám médium jako standardní subjekt tržní ekonomiky) nastala na začátku 

devatenáctého století. Je nutné si uvědomit, že jelikož produkce obsahovala do té doby 

vysoký podíl manuální práce, pravidelnou konzumaci médií si z finančních důvodů  mohly 

dovolit pouze elity a pro ně taky byla většina médií určena. To se ale rapidně změnilo           

s technologickými objevy na konci osmnáctého a na začátku devatenáctého století. Parní 

stroj a následně nové tiskařské stroje, jako byl například Königův rychlolis, dovolily 

podstatně zvýšit produkci při zachování nízkých nákladů. Když v roce 1814 majitel listu 

The Times John Walter II. zavedl Königův válcový rychlolis na parní pohon, stoupl náklad 

čtyřstránkových Timesů na 4000 výtisků, které se stačily vyrobit v tehdejším malém 

formátu během pouhých čtyř hodin. Jeho syn John Walter III. v roce 1828 zavedl rotačku a 

maximální denní náklad The Times mohl být až 70 000 výtisků. Se zvyšujícím se denním 

nákladem se snižovala cena za jeden výtisk a tudíž si noviny mohly dovolit i chudší vrstvy 

obyvatel. Další možnosti přinesl vynález telegrafu a rozvoj litografie. Převrat ve fungování 

médií  ale znamenal nástup bulvárního tisku. Jeho předchůdcem byl anglický list The 

Tattler4. První americké penny-press5 noviny, The Sun, které začal vydávat v roce 1833 v 

New Yorku Benjamin Day, měly jen čtyři hustě potištěné strany a zprávy v nich byly 

řazeny podle míry jejich bulvarity. Velkou část zabírala inzerce a díky tomu byly tyto 

noviny  několikanásobně lacinější než ostatní noviny v té době. K distribuci byl používán 

také nový systém, kdy výtisky distribuovali kameloti. Rozmach periodického tisku v 

1.polovině 19.století, a následně i v polovině druhé, byl způsoben také dalšími navzájem se 

doplňujícími faktory. Jednalo se převážně o společenské změny : nástup liberalismu, 

zvyšování gramotnosti obyvatel, úplné odbourání či omezení cenzury, ekonomický a 

technologický vývoj jakožto nedílná součást průmyslové revoluce a dále rozvoj obchodu a 

demokracie. Noviny se tak rozšiřovaly mimo společenskou elitu a dostávaly se k chudým 

vrstvám. U nás se mimochodem žurnalistika od 40.let 19.století začala výrazně podílet na 

snahách o politickou emancipaci Čech v rámci monarchie.  

 

                                                                        
4 To tattle - žvanit, tlachat. 
5 Označení penny-press měly noviny vydávané pro široké vrstvy s co možná nejnižší cenou. Byla to většinou 
bulvární periodika. 
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Další vlna komercionalizace nastala  na přelomu 19. a 20. století v období  tzv. 

Northcliffovské revoluce v Anglii. Tento pojem je spojen s osobou Alfreda Harmswortha 

(1865 - 1922) resp. od roku 1905 lorda Nortcliffa. Po zrušení daně z inzerce roku 1853 a 

následné zrušení novinového kolku Harmsworthovi nic nebránilo založit list Daily Mail. 

Tento list  změnil dosavadní pojetí komerčního periodika.  Cílová skupina byla tehdejší 

nižší střední třída, řemeslníci a dělníci, kteří nečetli elitní The Times a to z toho důvodu, že 

na ně Timesy byly příliš složité, jejich četba vyžadovala čas (který při 10 - 12 hodinové 

pracovní době neměli) a také byly výrazně dražší. Daily Mail měl podtitulek „Deník 

zaneprázdněného člověka“, vyznačoval se jednoduchými texty, přinášel senzace a bulvární 

zprávy a novinkou byla i jeho grafické podoba s výraznými titulky (Daily Mail vychází 

dodnes, nedávno oslavil 110 výročí - viz obrázek 2.1).  

 

 

 

Obrázek 2.1 - Současná podoba titulní strany deníku Daily Mail. 

 

Harmsworth používal nejrůznějších reklamních her i triků, sloužících ke stálému 

zvětšování čtenářské obce. Především začal k financování svých novin daleko intenzivněji 

a systematičtěji využívat příjmy z inzerce. Zásadní změnou bylo zavedení auditovaných 

nákladů a odstupňování sazby za inzerci podle výše prodaných nákladů (tzv. certified net 

sales). Ceny byly inzerentům účtovány podle toho, jak vysoký počet čtenářů list má, 

přičemž ceny inzerce byly vztaženy přímo k velikosti prodaného nákladu. Inzerentům tak 
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byla mimo jiné dána  možnost, aby sami posoudili dopad zadávané reklamy. Tehdy platilo 

to, co platí i dnes: čím vyšší náklad periodika, tím nižší provozní náklady na výrobu 

jednoho čísla, a současně tím zřetelnější možnost snižovat cenu výtisku pro konečného 

čtenáře. Podstatné znaky Northcliffovské revoluce jsou shrnuty v  [JIKO2007] takto : 

 

• Změna ekonomických podmínek vydávání novin charakterizovaná prudkým 

růstem podílu příjmů z inzerce a reklamy, které se stávají hlavním zdrojem 

zisku, 

 

• přeměna vydávání novin v odvětví průmyslového a obchodního podnikání, v 

němž se zisk stává jedním z hlavních, ne-li rozhodujících důvodů vydávání 

novin, 

 

• změnu proporce významu funkcí novin vedoucí k posílení funkce novin jako 

zdroje zábavy.     

 

Podle J.Jiráka [JIRA0001] existuje ještě třetí vlna komercionalizace a to vlna 

probíhající od cca sedmdesátých let dvacátého století dodnes. Tato vlna souvisí s 

deregulací rozhlasového a televizního vysílání v Evropě. Tato vlna stále trvá a „podle 

některých autorů sílí“.  

2.2.4. Je komercionalizace negativním jevem ? 

 

Výše zmíněný rozpor mezi domnělou funkcí médií a jejich skutečným fungováním  

lze brát jako jedno z negativ médií. Jan Jirák [JIRA0002] k tomu říká :  

 

„Nelze vyloučit, že naše představy o roli médií ve společnosti a jejich 

skutečná role se jen málo překrývají. Tradiční liberálně demokratické 

pojetí společnosti a vládnutí, jaké se od počátku 90. let do jisté míry 

formuje i v české společnosti, vnímá média jako významného prostředníka 

mezi soukromou sférou a státem, jako faktor, který je schopen vykonávat 

vůči údajně všemocnému státu a jeho byrokracii jakousi neformální, leč 

účinnou kontrolu. Někdy média dokonce vnímá jako jakousi garanci 
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demokracie. Toto pojetí předpokládá, že mezi státem a soukromou sférou 

existuje prostor (tradičně nazývaný "veřejný prostor"), v němž se mohou 

lidé setkávat jako svobodní a sobě navzájem rovní občané, jako 

"veřejnost", a probírat otázky, jež jsou ve společném či obecném zájmu. V 

novějších variacích liberálně demokratického přístupu se pak role 

veřejného prostoru přisuzuje právě médiím. Média jsou ale také, a možná 

především, průmyslovým odvětvím, které se orientuje na své ekonomické 

přežití a na generování zisku, popřípadě na realizaci tendencí 

mocenských. Tato jejich orientace vede k tomu, že místo, aby svou 

"politickou" úlohu plnila, využívají ji ke svému prospěchu, dělají z ní 

nástroj k dosažení svých cílů. Podobně nakládají i s dalšími aspekty 

společenského života - s rituály, s tradicemi, s uměleckými projevy. 

Všeprostupující komercionalizace médií (jejich obsahů, jejich chování) je 

určujícím rysem současných mediálně saturovaných společností“. 

 

 Je tedy špatné, pokud společnost od médií očekává plnění nějaké funkce, ale média 

tuto funkci naplňují pouze pokud je to v souladu  s jejich business cíly. Zajímavý pohled na 

tento nesoulad nabízí ve své knize Media and Power James Curran [CURA2002]. Popisuje 

zde, že komercionalizace médií sice přinesla jistá negativa ve smyslu snižování informační 

kvality mediovaných obsahů, nicméně historicky měla nesmírný význam, neboť vedla           

k ekonomické emancipaci médií a jejich finanční nezávislosti na státu. Teprve poté,  co 

noviny začaly získávat převážnou většinu svých příjmů z inzerce, staly se na státu a církvi 

nezávislými organizacemi. Curran např. k situaci na počátku devatenáctého století říká : 

 

„Jelikož  tržby nepostačovaly k pokrytí nákladů na produkci, vzrůstající 

objem příjmů z inzerce způsoboval, že se tisk posouval ze stádia 

podřízenosti směrem k nezávislosti. Hlavní způsoby jimiž stát tisk 

ovlivňoval - přímé subvence, oficiální propaganda a prioritní cílová 

skupina byly oslabeny, neboť vlastníci na nich již nebyli závislí. Vzrůst 

příjmů z inzerce byl jedním z nejdůležitějších faktorů vedoucích k 

emergenci tisku, jako tzv. čtvrté velmoci.“  
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Důsledky komercionalizace médií a dominance ekonomických principů při jejich 

fungování jsou v dnešní době pro společnost samozřejmě negativní. Podle J.Jiráka 

[JIRA2005] dochází především k následujícím  jevům , které oslabují demokratizační roli 

médií :  

• Stírání hranice mezi veřejným a soukromým. 

 

• Personalizace politických a celospolečenských témat a jejich prezentování 

jako bipolární příběh, jako souboj mezi dobrem a zlem. 

 

• Profesionalizace při komunikaci s médii - ti co potřebují dostat do médií 

specifické informace zaměstnávají celé profesionální týmy, které tyto 

informace dokážou prezentovat v souladu s logikou fungování médií. 

 

• Veřejnost je vydána na pospas snahám vytvořit z ní spotřebitelskou masu, 

občané jsou vnímáni jako potenciální konzumenti. 

 

Nechci se pouštět do hlubších polemik o negativním vlivu komercionalizace na 

média. Pouze jsem chtěl poukázat na skutečnost, že současné ekonomické principy 

fungování médií vedou v důsledku k výše popsaným jevům. Zdali je to dobře či špatně by 

bylo téma na další diplomovou práci. Je ale třeba si uvědomit, že komercionalizace médií 

byla v historii hnacím motorem jejich nezávislosti na státu. Samozřejmě že existuje i 

takový model fungování médií, kdy namísto tržních principů bude mediální odvětví plně 

regulováno státem, nebo nějakým jiným monopolním subjektem a k výše popsaným jevům 

nemusí docházet. Tento model ale nikdy neposkytoval pro občany „kvalitnější“ služby, což 

známe i z naší vlastní historie. V prostředí tržní ekonomiky sice dochází k deformacím 

demokratizační role médií, na druhou stranu vždy existuje taková cílová skupina, která 

bude požadovat média určité kvality. Tato (většinou minoritní) cílová skupina patří ale ke 

vzdělanější a příjmově nadprůměrné části populace, takže je zajímavá pro inzerenty. To 

opět  ukazuje na fakt, že tržně-ekonomické principy fungování médií nelze posuzovat 

jednostranně.  
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2.3. Mediální průmysl a tržní prostředí  

2.3.1. Informace jako ekonomický statek  

 

Důležitost médií a jejich moc je v dnešní době nezpochybnitelná. Pokud položíme 

otázku proč tomu tak je, jednou z možných odpovědí lze hledat ve skutečnosti, že žijeme      

v informační společnosti, kde jejich rostoucí důležitost učinila z  informací důležitý 

ekonomický statek, přičemž producenty tohoto statku se stala převážně média. Jak ale píše 

Vincent Mosco v knize The political economy of information [MOSC1988], tento statek je 

stěží definovatelný a měřitelný (například se vedou spory o tom, zda se jedná o statek 

soukromý či veřejný) a stejné platí i pro jeho ekonomickou hodnotu.  

Ekonomická  hodnota informace vyplývá z několika faktorů. Jednak jsou to náklady 

na její distribuci (přenos od producenta ke konzumentovi)  a jednak z její využitelnosti 

příjemcem. Její využitelnost je totiž pro každého jiná a tudíž ji nelze přesně ohodnotit. 

Proto se v ekonomických modelech s informací jako měřitelným statkem příliš 

nesetkáváme. Ekonomické modely jsou totiž většinou deterministické konstrukce a 

informace je pro ně příliš abstraktní veličinou. Určitou změnu představuje teorie her, která 

definuje pro informaci tzv. předpokládanou hodnotu, což je vážený průměr všech 

potenciálních přínosů vyjádřených většinou v penězích. V mediálních studiích se ale s 

případy, kdy existuje snaha informace nějakým způsobem kvantifikovat, setkáváme a to 

především v analýze komunikačního procesu, resp. v přenosovém modelu. Přenosový 

model „vykládá proces komunikace z pohledu produkce sdělení, tedy - obrazně řečeno - ze 

strany nabídky“ /zdroj:[BUJI2001]/. V přenosovém modelu zdroj  vysílá sdělení, přičemž 

ho zakóduje za použití kódu a odešle jako signál za pomoci vysílače nějakým kanálem k 

příjemci. Ten signál pomocí nějakého přijímače přijme, následně ho dekóduje a sdělení 

nějakým způsobem interpretuje. Celý proces může být dále narušen různými typy šumů.  

/viz. obrázek 2.2/. Tento model bývá přikládán dvou technikům z Bellových laboratoří 

Claudu Shannonovi a Warrenu Weaverovi, kteří pracovali v laboratořích firmy Bell 

Telephone a zabývali se tím, co ovlivňuje komunikaci mezi dvěma účastníky sítě. Své 

poznatky formulovali do matematické teorie komunikace, která je zajímavým příkladem 

kvantifikace tak abstraktní veličiny jako je informace. Ukazuje se v ní, že k exaktnímu 

zkoumání informace je potřeba abstrahovat od její sémantické stránky a omezit se na 

stránku syntaktickou, která je statistickými prostředky snadněji popsatelná. Informace 
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spočívá          v odstranění neurčitosti. Při vyjádření míry odstraněné neurčitosti dospěl 

Shannon k formálně stejnému vztahu, který koncem 19. století odvodil Ludwig Boltzmann 

pro entropii (míru neurčitosti v systému). Množství informace ve zprávě se měří 

množstvím odstranění neurčitosti (entropie). Jak je vidět v následujícím vzorci, míra 

entropie systému je matematicky vyjádřitelnou veličinou.  

 

H .. míra entropie v podmínkách události x 

n ..počet variant události 

p..pravděpodobnost výskytu i-té varianty 

 

 

 

Výpočet  lze demonstrovat na následujícím příkladu. Soutěžící má odpovědět na 

otázku, přičemž má výběr ze čtyř možností. Pokud každá z nich má stejnou 

pravděpodobnost (resp. soutěžící je mezi nimi indiferentní – nepřiklání se na základě svých 

vědomostí k žádné variantě) je tato pravděpodobnost 0,25.  

 

Po dosazení bude mít vzorec  následující podobu : 

 

H(x) = -4 (0,25. Log20,25)  = 2  

 

Míra entropie je tedy pro tento případ rovna dvěma. Co se ale stane, když soutěžící 

dostane  nápovědu a dvě z možných odpovědí vyloučí ? Počet možných stavů se sníží na 

dvě a pravděpodobnost varianty ze zvýší na 0,5. Po dosazení do vzorce dostáváme :  

 

H(x) = -2(0,5. Log20,5) = 1 

 

Informace obsažená v nápovědě snížila míru neurčitosti systému o polovinu. Pro 

praktické výpočty se Shannonův vzorec a především tzv. Shannonova věta používá 

například pro měření přenosové kapacity vedení s určitou šířkou pásma.   
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Obrázek 2.2 -Schéma Schannon - Weaverova přenosového modelu. /zdroj: [CHWE0001] 

 

 Jak píše Mosco [MOSC1988], přes svou abstraktnost je v  prostředí médií informace 

klíčovou komoditou a celá řada ekonomických specifik mediálních organizací vyplývá z 

povahy této „suroviny“. Informace je například zdrojem, který není nějak fyzicky omezený. 

Pokud budu jako podnikatel chtít vyrábět a prodávat jakékoliv fyzické zboží, budu vždy 

limitován dostupností potřebných surovin, která není neomezená. Dejme tomu výrobce 

nábytku nakupuje dřevo, barvy, energii a lidskou práci, přičemž tyto vstupy transformuje 

ve výrobek, který s nějakou přidanou hodnotou prodá.  Ale množství dřeva, které může 

nakoupit není neomezené, neboť je limitován jeho nákupní cenou. Jeho omezená 

dostupnost vyplývá z povahy této suroviny – strom roste několik desítek let a tato 

skutečnost se promítá do tržní ceny dřeva. Kdyby stromy rostly namísto let pouhé měsíce, 

cena dřeva by byla mnohem nižší a dostupnost dřeva jako suroviny by byla vyšší. 

Informace je také vstupem. Tvoří vstupní surovinu, se kterou pracují média. Na rozdíl od 

dřeva ji nelze prodávat na kubický metr. A také na rozdíl od dřeva nevzniká desítky let, ale 

je generována každodenními událostmi. Pro média z toho plyne jedna významná jistota – 

surovina, se kterou pracují a kterou nějakým způsobem prodávají svým klientům, není 

omezená výší její spotřeby, neboť je to surovina, která je vytvářena denně v nových a 

nových formách. Samozřejmě to neznamená, že všechny mediální organizace, které 

s informacemi pracují provozují poklidný byznys pramenící z jistoty jejich základní 

suroviny. Není tomu tak a to především z následujících důvodů. Zaprvé ne všechny 

informace jsou dostupné všem – získání některých informací může vyžadovat 
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specializované vzdělání, kontakty přístup ke specifickým informačním zdrojům, nebo 

fyzickou přítomnost na odlehlém místě kde informace vznikají. Další „komplikací“ je 

konkurenční prostředí a schopnost informaci „prodat“, která není u všech médií stejná. Sem 

spadá schopnost ji konzumentovi přinést v co možná nejkratším čase od jejího vzniku, 

v patřičné kvalitě a navíc ještě obalenou příslušným designem (neboť „design prodává“) a 

také schopnost saturovat určité cílové skupiny relevantními informacemi. Je totiž zřejmé, 

že ne všechny informace jsou vhodné pro všechny druhy konzumentů a zejména komerční 

média musí svou produkci ladit podle toho, jaké cílové skupiny lidí má zasáhnout. Jako 

důkaz může posloužit například umísťování určitých druhů příspěvků s nulovou informační 

hodnotou na závěr zpravodajských bloků komerčních televizí.     

 

2.3.2. Informační společnost a důležitost médií  

 

 Proč je současný stupeň vývoje nazýván společností informační a proč v informační 

společnosti hrají informace produkované médii důležitou roli?  

 

Pojem informační společnost definuje [WIKI0002] takto: 

 

„ Informační společnost je společností, ve které je tvorba, užití a 

manipulace s informacemi významnou součástí ekonomických, politických 

a kulturních procesů.“  

 

Informační společnost můžeme chápat zejména jako společnost využívající  

informačních technologií a na nich postavených informačních a komunikačních služeb, 

které se postupně stávají určujícím faktorem rozvoje ekonomiky a významně ovlivňují  

rozvoj celé společnosti. Informační společnost tak v podstatě označuje společnost v období 

„nové“ ekonomiky. 

 

Pojem informační společnost je pojmem stavovým (tj. označuje současný stav) a 

nikoli dynamickým. Stávající období se vyznačuje nástupem interaktivních médií, jako je 

internet nebo digitální televize. Pokud informační společnost označuje současné vývojové 

období společnosti, přičemž již uplynulá období byla také nějakým způsobem specifická, 
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mluvíme o periodizaci společenského vývoje. Teorie mediálních studií zná několik druhů 

periodizace dějů ve společnosti ve vztahu k médiím. Setkáváme se s DeFleurovou 

periodizací vývoje mezilidské komunikace, kdy se americký profesor komunikace Melvin 

DeFleur společně s další americkou profesorkou, Sandrou Ball-Rokeach ve svém díle 

Teorie masové komunikace pokusili periodizovat vývoj lidské komunikace, přičemž 

vycházeli z převažujícího způsobu komunikace v daném období6.  Dále známe vývoj 

komunikace podle převládajícího média, jak ho ve své knize Gutenbergova galaxie 

představil Kanadský profesor Marshall McLuhan7 , který předpokládal, že typ 

převládajícího média je determinantem způsobu komunikace v příslušném období. 

Současné perioda ve vývoji společnosti je tedy označena pojmem informační společnost. 

Tento pojem vychází z teorie hospodářských cyklů, jejíž autorství je přikládáno 

rakouskému ekonomovi Josephu Aloisi Schumpeterovi8. Shumpeter ve své knize Theory of 

Economic Development představil ideu, že v hospodářském vývoji společnosti existuje 

systém opakujících se  hospodářských cyklů a empiricky dokázal, že tyto cykly jsou 

determinovány pokroky ve vědeckotechnickém rozvoji (tzv. inovacemi). Schumpeter ve 

svých pracích vycházel z prací ruského ekonoma Nikolaje Dimitrijeviče Kondratěva, který 

se zabýval tzv. dlouhodobými cykly vyvolanými inovacemi nejvyšších řádů, tj. inovacemi, 

které jsou pro hospodářství jako celek stejně důležité, jako jsou pro komunikaci důležité 

změny způsobené převládajícím médiem u McLuhana. Schumpeter definoval tři 

Kondratěvovského vlny - období uhlí a páry (1770-1840), období železnic a mechanizace 

výroby (1840-1890) a období elektřiny (1890-1940). Americký ekonom Foster později 

definoval navazující čtvrtou vlnu - období elektroniky a mikroelektroniky (1940-1980). 

Stávající vlna je ekonomy nejčastěji označována jako období informačních technologií, 

digitalizace a z pohledu mediálních studií jako období nástupu digitálních médií. Je to také 

období, kdy se informace stává důležitou hospodářskou komoditou a média producenty této 

komodity. Tuto vlnu nazýváme informační společnost. Důležitost pojmu Informační 

společnost podtrhuje dále skutečnost, že s ním pracuje jednak Evropská unie (Informační 

                                                                        
6 Těmito obdobími jsou podle DeFleura a Ball-Rokeach 1. epocha znamení a signálů, 2. epocha mluvení a 
jazyka, 3. epocha psaní, 4. epocha tisku, 5.epocha masové komunikace. Každá epocha je rozšířením epochy 
předchozí. 
7 Podle [JIKO2007] rozdělil McLuhan vývoj do čtyř období : 1. období orální  kmenové kultury, 2. dobu 
psané kultury, 3. „Guttenbergova galaxie“ související s objevením knihtisku,  4. období elektřiny. Toto 
poslední, čtvrté období je podle Faulstische doplněno obdobím rozvoje „nových médií“.  
8  Joseph Schumpeter (1883-1950) byl rakouský ekonom původem z Třešti na Moravě. Přednášel na 
univerzitách v tehdejším Rakousku (Czernowicz), Německu (Gratz, Bonn) a USA (Harvard). V letech 1920-
1924 byl rakouským ministrem financí. Kromě ekonomie se věnoval také sociologii, kterou podkládal své 
ekonomické teorie. /zdroj:[JOSU0001]/ 
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společnost je název jedné z oblastí, které tématicky zastřešují základní činnosti Evropské 

unie - viz [ONDR2006]) a také Státní informační a komunikační politika9 přijatá vládou 

ČR i když obě tyto instituce s tímto pojmem pracují trochu v jiném kontextu. Důležité je, 

že příchod informační společnosti s sebou přináší výrazné změny co se týče principů, na 

kterých je fungování společnosti založeno a dotýká se to i médií. 

 

  

2.3.3. Vnější determinanty chování mediálních organizací  

 

Jak již bylo výše uvedeno, v informační společnosti jsou média producenty pro tuto 

společnost velmi důležitého statku - informací. Informace, která je nabízena spotřebiteli je 

mediálním produktem a jako taková je projevem mediální komunikace. Nicméně v případě 

médií se nejedná o „klasický“ produkt, který by bylo možné změřit či zvážit případně 

někde skladovat. Literatura [JIKO2007] uvádí, že :  

 

„Mediálním produktem rozumíme to, co je uživateli nabídnuto jako 

jednorázově zveřejněný, či opakovaně zveřejňovaný celek, popř. součásti  

tohoto celku, pokud jsou identifikovatelné.“ 

 

Mediální produkt lze různým způsobem zkoumat, ať už po stránce vnitřního obsahu, 

případně jeho vnější prezentace, lze ho nějakým způsobem vnitřně hierarchizovat, 

definovat prvky, ze kterých je sestaven apod. Pro účely následujícího textu zjednodušíme 

pojetí mediálního produktu na jednotku výstupu mediálních organizací. 

 

Dalším pojem, který již zde byl specifikován je mediální instituce. Na mediální 

instituci můžeme podle McQuaila nahlížet z několika úhlů pohledu, v následujícím text ale 

použijeme pouze ekonomicko průmyslové hledisko, definované McQuailem [MCQA1999] 

jako jeden z „alternativních pohledů na mediální instituci“. Tento pohled je možná 

alternativní, nicméně z hlediska principů, na nichž jsou dnešní mediální organizace 

                                                                        
9 Státní informační politika je dokument schválený Vládou ČR usnesením č. 265 z 24. března 2004. Jedná se 
o : „Strategický dokument vlády v oblasti rozvoje informační společnosti do roku 2006, který reflektuje úzkou 
provázanost informační společnosti a telekomunikací a vytváří tak společný rámec. Hlavním východiskem při 
tvorbě dokumentu byl akční plán EU - eEurope 2005, který je součástí tzv. Lisabonské strategie v oblasti 
informační společnosti.“ /zdroj : [APLN2005]/ 
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založeny je to pohled, kterým lze možná jejich chování popsat nejpřesněji. Oprostíme 

pojem mediální instituce od dalších významů (které k němu ale nepochybně patří) a 

budeme ho vnímat jako popis organizace, nakupující na jedné straně práci svých 

zaměstnanců spolu s dalšími nezbytnými vstupy a na druhé straně nabízející svůj mediální 

produkt.  

 

Co je potřeba znát, pokud chceme pochopit na jakém principu fungují mediální 

instituce, pokud se omezíme na McQuailem výše uvedené hledisko? 

 

 Mediální instituce působí v určitém vnějším prostředí. Mediální průmysl vytváří v 

rámci ekonomiky státu svébytné odvětví, které se podílí na jejím celkovém výkonu, 

reprezentovaném hrubým domácím produktem. Jak uvádí B.Köpplová a J.Jirák 

[JIKO2007]  :  

 

„Při studiu a interpretaci mediální komunikace se pozornost většinou 

soustřeďuje na to, jakou roli sehrávají média v rovině kulturní, jak se 

média podílejí na konstituování významů - ekonomický  a politický rozměr 

také podstatným způsobem určuje, co média vyrábějí  a distribuují.  

Právě pochopení ekonomické podstaty mediální produkce významným 

způsobem napomáhá pochopení aktuálního chování médií a proměn 

nabízených mediálních produktů“.  

 

Pokud budeme brát mediální instituce jako prvky mediálního průmyslu, musíme při  

studiu jejich chování rozlišovat dva úhly pohledu. Na úrovni národních ekonomických 

agregátů, k jejichž tvorbě média svou produkcí a chováním přispívají a jenž je poté zpětně 

ovlivňují hovoříme o makroekonomii. Makroekonomie se zabývá analýzou ekonomického 

systému jako celku a to především procesy vyvolávajícími a odstraňujícími poruchy 

tržního systému a faktory uvádějícími tento systém do rovnováhy. Věnuje se také 

tendencím budoucího vývoje ekonomiky včetně prediktivních modelů a nástrojů 

analyzujících časové řady. Své závěry formuluje do teorie makroekonomické rovnováhy. 

Obsahuje rovněž nástroje a doporučení používané k ovlivňování řídících. Na úrovni 

jednotlivé mediální instituce a níže hovoříme o mikroekonomii. Mikroekonomie zkoumá 

způsoby volby, rozhodování a chování spotřebitelů a firem na různě konkurenčních trzích a 
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její závěry jsou využívány při popisu fungování trhu zboží, služeb a teorie firmy a dílčích 

rovnováhy. 

 

2.3.3.1.  Hospodářský cyklus 

 

Definujme nyní jakým způsobem determinuje makroekonomické prostředí mediální 

instituce a jakým způsobem ovlivňuje jejich produkci. Důležitým pojem je hospodářský 

cyklus. Hospodářským cyklem je nazýváno střídání období všeobecné prosperity  a období, 

kdy dochází k celkovému poklesu odbytu a výroby a k růstu nezaměstnanosti. Tyto fáze 

jsou nazývány expanzí a recesí. V době kdy William Caxton10 zakládal ve Westminsteru 

svou tiskárnu, ekonomiku ještě žádné hospodářské cykly nedoprovázely (jediným cyklem, 

který tehdy ovlivňoval ekonomiku bylo střídání dobré a špatné úrody). Caxton se tedy 

nemusel obávat, že v jeho podnikání nastane období, kdy se mu může dařit špatně aniž by 

to mohl nějak ovlivnit (na druhou stranu podnikání v tehdejší době provázela jiná rizika a 

regulační opatření nehledě k tomu, že Caxton, který tiskl čtyři pětiny svého nákladu v 

angličtině, musel čelit tehdejší dialektové různorodosti angličtiny a standardizovat tyto 

dialekty pro něj byl veliký problém). Od 19 století  se ale v průmyslově rozvinutých 

zemích začalo objevovat střídání recesí a expanzí, což je jev, který pozorujeme i dnes v 

ekonomikách rozvinutých států. Pokud se ekonomika nachází v dlouhodobé, případně 

jiným způsobem extrémní recesi, používá se pro její popis pojem deprese11. Pokud 

vycházíme z dlouhodobých pozorování, dojdeme ke zjištění, že hospodářské cykly nemají 

žádnou pravidelnou periodu. Spíše než o pravidelné cykly se tedy jedná o nepravidelné 

fluktuace reálného domácího produktu12 kolem potenciálního produktu13. Jak je vidět na 

grafu 2.2, cyklický nárůst  a pokles reálného HDP v USA v sedmdesátých až devadesátých 

letech byl skutečně nepravidelný.  

                                                                        
10 William Caxton (1415~1422 –  1492) byl anglický obchodník, diplomat, spisovatel a nakladatel. Byl 
prvním člověkem na anglickém kontimentu, který začal tisknout a prodávat knihy. Kromě mnoha jiných děl 
vydal například Chaucerovi Canterburské povídky. 
11 Za ukázkový příklad deprese ekonomové považují krach na newyorské burze 24. října 1929. Před tímto 
krachem prožívala celosvětová ekonomika rozsáhlou expanzi a akcie na americkém akciovém trhu byly v 
důsledku spekulační bubliny výrazně nadhodnoceny. Během několika let po krachu vzrostla nezaměstnanost 
v USA o 25 %, tehdejší HDP klesl o třetinu, a nominální mzdy (mzda v explicitní výši) poklesly o 21 %. 
Zdroj : [HOLM2004] 
12 Reálný produkt je domácí produkt měřený ve stálých cenách (současné ceny jsou přepočítány na ceny 
určitého, předem daného minulého období). 
13 Domácí produkt který je možný v ekonomice vyrobit za plného využití kapacit. 
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Graf 2.2 - Roční míra reálného HDP v USA. Zdroj : [HOLM2004] 

 

Jakým způsobem ovlivňují změny hospodářského cyklu mediální průmysl ?  

Vezměme si modelový příklad soukromého vydavatelského domu se širokým portfoliem 

produktů. Management může předpokládat, že některý z titulů, které vydává,  mají vyšší 

prodejní potenciál než je náklad. Zvýšení nákladu je ale spojené s nějakou investicí, 

např.do nové tiskařské linky (oprostěme se nyní od faktu že tisk samotný může být 

outsorcován). Reálná úroková míra v ekonomice je řekněme 5 %.Investice do zvýšení 

nákladu musí mít tedy potenciální výnosnost  vyšší, nebo stejnou této hodnotě. Pokud 

potenciální produkt ekonomiky roste tempem např. 3 %, snaží se centrální banka zvyšovat 

peněžní zásobu také o 3 %. Pokud se jí to podaří, je vše v pořádku a investice 

vydavatelského domu bude bezproblémová. Pokud ale centrální banka zvýší peněžní 

zásobu v ekonomice více než o 3 % (což se může snadno stát, neboť odhadnout růst 

potenciálního produktu není vždy snadné) poklesne úroková míra a vydavatelství může 

(resp. musí, díky zákonu o nákladech obětované příležitosti) o tento pokles investici zvýšit, 

např. nákupem dalšího hmotného majetku sloužícího k produkci, případně nákupem 

kvalitnějších a dražších lidí apod.  

 



 

   26   
 

Ing. Václav Jelen 

 MÉDIA JAKO SUBJEKT TRŽNÍHO  PROSTŘEDÍ                          FSV UK           

Tím se ekonomikou šíří poptávková vlna, lidé mají vyšší kupní sílu, náklad 

vydávaných periodik roste (případně se zvyšuje jejich cena) a nastává expanze. Jelikož ale 

hospodářská expanze zvyšuje důchody,  zvyšují se následně ceny a úroková míra. Po 

zvýšení úrokové míry vydavatelství zjistí, že navýšení investice byla chyba, neboť se již 

nevyplatí (úroková míra je vyšší než byla výnosnost dané investice). Bohužel stroje již jsou 

na místě a propustit najaté lidi není dnes legislativně ani morálně zas tak jednoduché. V 

příštích letech tedy vydavatelství poptává méně hmotného majetku a pracovní síly. Tím, že 

je v ekonomice nižší agregátní poptávka, snižuje se kupní síla obyvatel (kteří v důsledku 

toho méně nakupují různé statky, mezi než patří i vydavatelstvím vydávaná periodika)  a 

ekonomikou se šíří recese. 

 

K výše uvedenému mechanizmu by bylo ještě vhodné popsat vztah mezi výší 

důchodů a pohybem úrokové míry, detailněji analyzovat chování centrální banky (neboť 

existuje více druhů měnové politiky) a věnovat prostor rozporu mezi současným vnímáním 

toho, zda lidé tvoří racionální očekávání14 nebo ne. To ale není cílem této práce. Podstatná 

je skutečnost, že management mediálních organizací musí sledovat vývoj úrokových měr 

při rozhodování o svých investicích a stejně tak se při svých dlouhodobých investičních 

záměrech zabývat tím, v jaké fázi hospodářského cyklu se právě ekonomika nachází.  

Pro mediální průmysl je recese obzvláště nepříznivým obdobím. Je to důsledek faktu, 

že značná část příjmů soukromých subjektů je v tomto odvětví ekonomiky závislá na 

příjmech z inzerce. V případě recese klesá počet konzumentů (klientů) médií z důvodů 

klesající kupní síly obyvatel, nicméně tento pokles není pro většinu mediálních institucí 

příliš významným ohrožením. Mnohem důležitější je skutečnost, že v recesi dochází k 

poklesu výdajů na spotřebu a poklesu výroby. To znamená, že ubývá zadavatelů reklamy a 

zbylí inzerenti investují do reklamy méně prostředků. Doyle [DOYL2002] uvádí: 

 

„Analýzy dlouhodobých časových řad uvádí, že existuje silná vazba mezi 

výkonností ekonomiky jako celku a intenzitou inzertních aktivit.“  

 

                                                                        
14 Škola racionálních očekávání, reprezentovaná především tzv. „novými klasiky“ předpokládá, že lidé tvoří 
racionální očekávání  a pokud centrální banka zvýší peněžní zásobu, lidé očekávají zvýšení cenové hladiny, 
okamžitě zvyšují svoje ceny a tudíž nedojde k expanzi a následné recesy. Představitelem této školy je např. 
Robert Lucas. 
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Z toho může plynout případné alibi pro management mediálních institucí, neboť za 

jím provedené investice nese odpovědnost, nicméně agregátní snížení výdajů na reklamu je 

věcí, se kterou lze bojovat velmi těžko.   

 

 

Kromě hospodářských cyklů vyvolaných pohybem peněžní zásoby a následně 

pohybem agregátní nabídky, které se nazývají monetární cykly, existují ještě cykly, které 

mají původ v technologických změnách tak jak je popisuje Schumpeter. Jsou to  změny, 

které mediální instituce ovlivňují nejen z pohledu změny cen vstupů, příjmů z reklamy 

apod. ale také z hlediska změn technologie. Jsou to také změny, které vždy razantně mění 

celé mediální odvětví, ohrožují stávající lídry trhu a jsou příležitostí pro nové firmy, aby se 

těmito lídry staly.   

 

Tyto cykly se nazývají „reálné“ a jejich průběh odpovídá inovačním vlnám. Takovou 

inovační vlnou byl například vynález parního stroje z roku 1765, nebo vynález tranzistoru 

po druhé světové válce. První parní rychlolisy (jako byly ty použité v Praze v Haasově 

tiskárně) dokázaly za hodinu vytisknout vyšší počet výtisků než při ručním tisku a společně 

s dalšími vynálezy - rotačkou a strojním zmechanizováním procesu výroby papíru vedly k 

rozvoji masového tisku a nástupu nových obchodních modelů. Těžko by mohl Benjamin 

Day v roce 1833 začít vydávat svůj úspěšný nízkonákladový The New York Sun, kdyby 

technologické vynálezy vydávání periodik výrazně nezlevnily.  

 

V případě reálných cyklů jsou za expanzí a recesí v ekonomice zodpovědné právě 

inovační vlny. Mechanizmus šíření těchto vln je ale odlišný od mechanizmu, kterým se šíří 

monetární cykly. Inovační vlny spojené s novými vynálezy většinou provází vlna  

investičního optimismu. Robert Holman [HOLM2004] k tomu uvádí: 

 

„Úspěšní inovátoři jsou často napodobováni méně úspěšnými inovátory, 

jejichž inovace a s nimi spojené investice nenaplní očekávání. Posléze se 

inovační vlna vyčerpá a přehnaná investiční aktivita naráží na reálné 

možnosti přehřívající se ekonomiky. Některé investice se ukáží být špatné a 

zklamaná očekávání přerostou v investiční pesimismus. Expanze se pak 

mění v recesi, během které jsou špatné investice odbourávány. Recese 
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působí jako ozdravný proces, v němž se ekonomika zbavuje nejen špatných 

investic, ale i neúspěšných podnikatelů-inovátorů a nalézá novou 

rovnováhu na vyšší technologické úrovni, na kterou ji vynesla inovační 

vlna. Relativní klid je po čase narušen další inovační vlnou“. 

 

Lze expanzi spojenou s inovačními vlnami předpovídat? Velice těžko, neboť každá 

inovační vlna je jedinečná. Nástup internetu a s ním bublina „dot.com“ společností na 

přelomu tisíciletí například vedla k expanzi elektronických médií a po jejím splasknutí k 

mnohdy bolestivému vystřízlivění jejich akcionářů i tvůrců. Dnes se v souvislosti s 

pojmem WEB 2.015  opět hovoří o zásadní inovaci v oblasti elektronických médií a 

opětovném narůstání zájmu o tuto oblast. Jedním z prvním impulzů, který toto odstartoval, 

byl loňský  nákup portálu YouTube (který je mediálními odborníky pokládán za formu 

„internetové televize“ a o tom, že patří mezi nejvýznamnější média dnešní doby nemůže 

být pochyb) společností Google za cenu 1,6 miliardy USD. Je toto příznakem další 

nastupující inovační vlny, která bude spojená s novým přílivem investic do elektronických 

médií ? Těžko odhadnout. 

2.3.4. Vnitřní prostředí  

V předchozí kapitole jsem popsal určité vnější vlivy, které působí na mediální 

organizace. Nicméně i sama mediální organizace je v tržním ekonomice 

z mikroekonomického pohledu  zajímavým subjektem. Vezměme si příklad výrobní firmy 

a náklady na její produkci. Taková firma vyrábí určitý objem produkce a používá při tom 

určité množství vstupů jako je lidská práce, energie, případně kapitál. Pokud by chtěla 

vyrábět více, musí vynaložit další náklady. Zaměstnat další lidi, prodlužit směny nebo 

investovat do rozšíření výroby. Tyto náklady tedy tvoří její vstupy. Tzv. mezní produkt16 je 

změna celkového produktu vyvolaná změnou (přidáním) jedné jednotky vstupu. Tj. o kolik 

se změní výsledný produkt pokud přidáme na vstupu např. jednu jednotku práce. Tzv. 

zákon klesajících výnosů praví  : 

 

                                                                        
15 Web 2.0 je těžko definovatelný pojem o kterém se poslední dobou velmi mluví. Jedná se o druh webových 
stránek, kde jsou uživatelé nejen čtenáři, ale také spolutvůrci obsahu. Tento obsah je nějakým způsobem  
strukturovaný, je znovupoužitelný a může být personalizován (uživatelé si definují, jak a jaké informace 
uvidí). Nezřídka kolem sebe tyto projekty soustřeďují komunity. Více viz. pododstavec 2.4.3.2  

 
16 Kromě celkového mezního produktu se rozlišují další druhy mezního produktu podle druhu vstupů jako je 
mezní produkt práce nebo mezní produkt kapitálu. 
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„P řidáváme-li do výrobního procesu stále pouze jeden vstup (výrobní 

faktor), pak za jinak stejných podmínek bude mezní produkt tohoto vstupu 

klesat - přírůstky produkce se budou zmenšovat.“ 

 

/zdroj:[SILE1991]/ 

 

Křivka mezního produktu /viz. graf 2.3/ je tedy klesající (s rostoucím počtem vstupů 

klesá náklady na jednotku výstupu). Samozřejmě se jedná o zjednodušený model, neboť 

zvýšení produkce většinou znamená zvýšení více druhů vstupů dohromady.  

 

 

 

 

Graf 2.3 – Křivka mezního produktu. Zdroj : [SAMU1991] 

 

Je logické, že mezní produkt s rostoucím objemem výstupu klesá. To je v souladu se 

zákonem klesajících výnosů. Nicméně tato situace neplatí u většiny médií. Jak píše Doyle 

[DOYL2002] : 
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„Na rozdíl od toho co říká zákon klesajících výnosů, mnoho mediálních 

firem má křivku mezního produktu při růstu vstupů rostoucí. Vysvětlení 

leží v samé podstatě mediálního produktu a ve způsobu jakým je 

konzumován svými klienty. Jeho hodnota totiž nezávisí na hodnotě nosiče 

(např. papíru),  nebo na hodnotě inkoustu který papír potiskl, ale  na leží 

v názorech, zprávách a příbězích které nabízí – jeho intelektuálním 

vlastnictví. Ta je stěží definovatelná a náklady na její reprodukci jsou 

minimální. Náklady na tvorbu televizního programu nebo filmu nezávisí na 

počtu diváků kteří ho shlédnou. Pro mediální firmy je tudíž vztah mezi 

vstupními náklady a různými úrovněmi výstupu pokřiven rostoucími výnosy 

z rozsahu17.“  

 

Co z toho plyne ?   Při rostoucích křivce mezního produktu neplatí vztah mezi 

změnou variabilního vstupu a celkovou optimální výší produkce. Výrobní firma v krátkém 

období18 dosahuje maximální produkce v nejvyšším bodě tzv. produkční funkce (viz. graf 

2.4). V tomto bodě ( C ) je mezní produkt nulový, tj. zvýšením vstupu o jednotku se 

celkový produkt už nezvýší.  Jak ale určí svůj maximální výstup mediální organizace 

pokud mezní produkt je rostoucí ? Musí se spoléhat na jiné ukazatele. Ví, že poptávané 

množství jejího produktu závisí na dalších proměnných jako je cena produktu, cenách 

substitučních nebo komplementárních statků19, na preferencích a důchodu spotřebitele, 

jejím marketingu apod. Samozřejmě ani pro výrobní firmu neplatí že maximální produkt = 

maximální příjem (a cílem většiny subjektů v tržní ekonomice je maximální příjem a 

následný maximální zisk). Doby, kdy primárním cílem firmy bylo vyprodukovat co nejvíce, 

jsou už dávno minulostí. Manažeři bez rozdílu odvětví by měli vědět, že umět produkt 

úspěšně prodat je stejně důležité (a složité) jako ho umět vyrobit. Detailní popis 

rozhodování firmy o optimální výši výstupu a ceně produktu je už poměrně složitou 

záležitostí. Základní premisou je minimalizace nákladů a maximalizace příjmů. Ekonomie 

v tomto případě rozlišuje různé modely pro různé trhy (monopol, monopolistická 
                                                                        
17 Výnosy z rozsahu vyjadřují vztah mezi změnami vstupů a změnou výstupu, resp. postihují souvislost mezi 
proporcionální změnou vstupů a jí vyvolanou změnou výstupu. Pokud objem vstupů vzroste o „x“ procent a 
výstup vzroste o více než „x“ procent hovoříme o rostoucích výnosech z rozsahu /zdroj: [SHMS2004]/ 
18Ekonomická teorie rozlišuje krátké a dlouhé období. Za krátké období je pokládán takový časový úsek, kdy 
firma může měnit objem pouze jednoho vstupu (většinou práce). V dlouhém období může pak firma měnit 
množství všech vstupů. 
19 Substituty jsou takové statky, kterými lze nahradit (substituovat) daný statek. Komplementy jsou naopak 
statky, bez kterých se při spotřebě vzájemně doplují (substituty jsou například dva stejně zaměřené deníky, 
komplementy jsou například deník a jeho samostatná víkendová příloha).  
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konkurence, oligopol apod.), pro které se snaží nalézt takové optimum, kdy firma pro 

určitý objem výstupu maximalizuje zisk. Pro určení tohoto bodu se sice vychází 

z některých obecných pravidel (jako je rovnost mezního příjmu a mezních nákladů20) 

nicméně modely se o sebe výrazně liší a nalezení optima nelze generalizovat.  

 
Graf 2.4 – Vztah mezi celkovým a mezním produktem. Zdroj : [SMHS2004] 

 

Dají se výše zmíněné modely aplikovat na mediální odvětví? Samozřejmě ano. Např. 

dominantní strukturou tohoto odvětví je podle Doyla oligopol. Tato struktura se vyznačuje 

poměrně nízkým počtem „velkých hráčů“ eventuelně doplněných množstvím „malých 

                                                                        
20 Mezní příjem je veličina označující změnu celkového příjmu v důsledku změny výstupů (prodejů) o 
jednotku, mezní náklady je veličina označující změnu celkových nákladů vyvolaných zvětšením výstupu o 
jednotku. 
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hráčů“, kteří ale situaci na trhu ovlivňují minimálně anebo vůbec21. Velcí hráči na 

oligopolním trhu jsou ve vztahu vysoké vzájemné závislosti na svých rozhodováních a to 

včetně změn ceny svých výstupů (jinými slovy ceny svého publika, které nabízejí 

zadavatelům reklamy), obchodní strategii, marketingu apod. Explicitním příkladem 

vzájemné závislosti v rozhodování je například programování různě „silných“ pořadů proti 

sobě, které provádějí televizní stanice. Pokud by byl daný televizní trh monopolní, 

nemusela by televizní stanice při sestavování programu hledět na to, co v daném čase 

připravuje její konkurence. V oligopolu ale naopak jednotlivé stanice věnují tahům svého 

konkurenta maximální možnou pozornost, neboť chyba v sestavování programu může mít 

fatální dopad na sledovanost.  

 

Pokud bychom si položili otázku proč je v mediálním odvětví dominantní oligopolní 

tržní struktura, odpověď by zněla, že je to především díky existenci tzv. úspor z rozsahu 

(economies of scale). Úspory z rozsahu jsou definovány jako stav, kdy výrobní náklady s 

rostoucími objemy výstupu klesají. V mediálním odvětví právě k tomuto dochází a to 

z důvodů toho, že mediální organizace se vyznačují vysokými vstupními náklady na 

vytvoření produkčního systému, ale relativně nízkými náklady na produkci a distribuci 

obsahu. Vysoké náklady na „vstup“ do odvětví zapříčiňují, že různým sektorům 

mediálního trhu většinou dominuje několik velkých firem a to z toho důvodu, že vstup do 

odvětví je finančně velmi nákladný. Například u televize se v českém prostředí jedná 

minimálně o desítky až stovky milionů korun. I český televizní trh je příkladem oligopolu. 

Většina trhu je rozdělena mezi několik dominantních subjektů a zbytek účastníků má 

minimální podíly na tom, aby byli schopni trh nějakým způsobem ovlivňovat /viz. graf 2.5/. 

V prostředí českého televizního trhu je ale specifická situace tím, že zde kromě vysokých 

vstupních nákladů existuje ještě další oligopolní bariéra – legislativní. Legislativní bariéra 

znamená, že firmy, které mají finanční potenciál nákladovou bariéru překonat, stejně 

nemohou do odvětví vstoupit. Tato legislativní bariéra je vytvořena systémem udělování 

licencí na televizní vysílání který zapříčinil to, že ač zde existují subjekty připravené na trh 

vstoupit, nemohou tento krok uskutečnit. 

 

                                                                        
21 Tyto firmy bývají v tzv. modelu oligopolu s cenovým vůdcem nazvány konkurenční okraj (competitive 
fringe) /zdroj : [CAPE0001]/   
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Graf 2.5 – Sledovanost dominantních českých TV. Zdroj : [SKOJ0001] 
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2.4. Technologie a její vliv na tržní chování médií 

Technologie je dalším determinantem, výrazně ovlivňujícím mediální scénu. Platí to 

především v poslední době, kdy rychlost technologických změn roste téměř exponenciální 

křivkou. Pro management mediálních organizací je technologie a její změny důležitým 

aspektem, který vstupuje do jejich rozhodovacích procesů. Je to proto, že oni rozhodují o 

implementaci technologických změn a za úspěch či neúspěch, který s tím souvisí, jsou 

odpovědni. Řízení v prostředí radikálních technologických změn je realitou dnešního 

managementu. Mediální průmysl je odvětvím, které je na technologické změny velmi 

citlivé a tyto změny mnohdy vedou k dramatickým proměnám ve struktuře odvětví a určují, 

kdo bude lídrem  a kdo minoritním hráčem.  

 

2.4.1. Vývoj technologie a její vlivy na proměny médií 

 

I když je každá technologická změna unikátní, obecně platí, že to, jakým způsobem 

se manažeři se změnou vyrovnají, předurčuje úspěch média, které řídí. Když se podíváme  

do historie, narazíme na mnoho případů, kdy adaptace nové technologie vedla 

k vyjímečnému rozvoji nebo naopak propadu daného média. Technologické změny 

provázejí historii mediálního odvětví po celou dobu jeho existence. DeFleurem 

[DEFL1996] definované  různé epochy vývoje masové komunikace korespondují se 

změnami v technologii díky níž je tato komunikace realizována. McLuhan [MLUH1967] 

tuto skutečnost potvrzuje a dále rozvíjí. Jako příklad lze použít situaci v první polovině 19 

století v USA, kdy nástup telegrafního spojení podstatně změnil situaci na mediálním trhu a 

způsob novinářské práce s informacemi. Telegraf, jehož sporné autorství je připisováno 

Američanovi Samuelu Morseovi, byl poprvé přestaven v roce 1844. Telegrafní síť se ale 

nějaký čas rozvíjela a místa, kde bylo telegrafní spojení, přibývala postupně. V roce 1858 

byl položen první transatlantický telegrafní kabel. Rozvoj této novinky se stal příležitostí 

pro některá média, například pro list The New York Herald, založený v roce 1835 Jamesem 

Gordonem Bennettem. Herald se profiloval jako list s velkým důrazem na aktuální 

zpravodajství, například již v roce 1838 zavedl vlastní dopisovatelskou síť v Evropě. 

Bennet byl velice schopný manažer a jeho pozitivní vztah k technologickým novinkám a 

jím zavedené způsoby organizace práce vedly k úspěchu listu na americkém trhu. 
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Například v době války mezi Spojenými státy a Mexikem v roce 1846 uzavřel dohodu 

s listem New Orleans Picayune, který byl geograficky nejblíže konfliktu. Jeho reportér 

George W. Kendall posílal své reportáže pomocí jízdních poslů do Vera Cruz nebo Port 

Isabel na pobřeží Mexického zálivu. Odtud zprávy putovaly lodí do New Orleans a dále 

opět pomocí jízdních poslů do Richmondu ve Virginii, kde začínala telegrafní linka 

vedoucí do Baltimoru. Z Baltimoru byly správy zasílány pomocí poslů do New Yorku. Jak 

uvádí literatura [KOPP1989], tento systém známý jako Kendall Express šetřil listu 24 – 28 

hodin proti běžnému poštovnímu spojení, které využívaly ostatní listy. The New York 

Herald byl také prvním periodikem, který využíval podmořský telegrafní kabel mezi 

Amerikou  a Evropou. Přestože využívání telegrafního spojení bylo velmi nákladnou 

záležitostí (například za přenesení jednoho slova mezi kontimenty se platilo v tehdejších 

cenách 5 dolarů) aktuálnost zpravodajství a Bennetův způsob řízení zapříčinilo, že The 

New York Herald se stal v roce 1860 největším americkým listem. V průběhu americké 

občanské války již bylo používání telegrafu pro většinu periodik nezbytností. Dominantní 

způsob technologie předávání zpráv, kterým v té době telegraf byl, ovlivnil způsob 

referování reportérů o konfliktu a tato změna se projevila i ve výstupech, které byly 

předkládány  čtenářům. Literatura [KOPP1989] k tomu uvádí :  

 

Rozsáhlé využití telegrafu jako rozhodujícího prostředku pro předávání 

zpráv z fronty americké občanské války donutilo zpravodaje pronikavě 

změnit styl psaní. Kvalita zpráv se přestala posuzovat podle literárních 

měřítek a na jejich místo nastoupila suma účtů za telegrafní poplatky. 

Reportér, který by se držel klasických zvyklostí staršího žurnalistického 

stylu, mohl svého zaměstnavatele finančně zruinovat. Květnatá mluva, 

vznosné obraty a hlubokomyslné úvahy musely ustoupit stručnosti, 

přesnosti, úplnosti vyjádření a co nejmenšímu počtu slov.           
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2.4.2. Dopady technologických změn na tisk 

 

Na výše uvedeném příkladu je vidět, že změna technologie může mít vliv jak na 

výslednou podobu mediálního produktu, tak na způsob jeho zpracování. V mediálním 

prostředí neplatí žádné axiomy a turbulentní vývoj postihuje i technologie, jejichž pozice je 

zdánlivě neotřesitelná. Například tisk, který vnímáme jako jeden ze základních pilířů 

mediálního odvětví, je již několik desítek let zvolna ustupujícím médiem. Jak píše Defleur 

[DEFL1996], tisk dosahoval vrcholu své popularity na počátku dvacátého století. Kolem 

roku 1910 připadal na jednu americkou domácnost víc než jeden zakoupený výtisk denně, 

přičemž dominance tištěných médií dosáhla svého vrcholu v první dekádě minulého století. 

Počet prodaných výtisků sice v absolutních číslech pomalu roste nebo stagnuje, to je ale 

dáno rostoucím objemem populace. Tisk jako médium prožívá pomalý ústup, jak 

demonstruje graf 2.6.  

 

 

         

Graf 2.6 – Počet předplacených titulů denního tisku. Zdroj : [DEFL1996] 

 

 

Důvody pozvolného ústupu tisku jsou zřejmé. V době, kdy tisk dominoval trhu, tedy  

na počátku dvacátého století, nebylo pro šíření masových sdělení mnoho technologických 

alternativ. Příchod rozhlasu, televize a internetu ale dominanci tisku ukončil. Neznamená to, 

že by toto médium bylo pouze reliktem něčeho co v dnešní době nemá místo. Tisk je 
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v mnoha oblastech stále zajímavým médiem jak pro inzerenty, tak pro své čtenáře. Je to 

médium o kterém Defleur říká následující:  

 

„výzkumy čtenářských návyků, uspokojení a prožitků, jenž svým čtenářům 

přinášejí, ukazují, že deníky vrostly pevně do života obyčejných lidí. 

Poskytují nám prožitky. Kdyby noviny nepřišly, čtenáři by je těžce 

postrádali. Deníky hrají v našem komunikačním systému zcela zjevně roli,  

níž je pravděpodobně nikdo nevystřídá.“   

 
 

Pokud se nad těmito slovy zamyslím, tak optimistický jako Defleur nejsem. Tisk je 

pro čtenáře důležitý především proto, že hraje v jeho životě dvojí roli. Jednak je to role 

informační, tj. poskytuje mu nějaké nezbytné informace a uspokojuje jeho informační 

potřebu. Dále je to role rituální, což znamená, že čtenáři preferují tisk proto, že s jeho 

užíváním mají spojené určité zažité životní rituály (specifickou denní dobu a situace, při 

níž tisk čtou). Rituální roli tisku nelze substituovat žádným jiným médiem, neboť každé 

médium je spojeno se svými specifickými rituály. Tj. je to vlastnost, která je pro tisk 

specifická a neměnná. Informační roli lze ale substituovat jiným médiem velice snadno a 

také se tak děje.  Především tzv. „nová“ elektronická média jsou v tomto směru velmi 

silným substitutem a to budoucnost tisku jako média ohrožuje. Toto ohrožení je 

samozřejmě spojeno především s nástupem internetu s příchodem možností, které přináší. 

Nicméně proces masového rozvoje internetu započal teprve před krátkou dobou a proto se 

jeho vliv na tištěná média neprojevuje příliš destruktivně.  

 

To je způsobeno především následujícími důvody: 

 

1. Existuje stále silná skupina lidí, kteří s tímto médiem zatím nejsou v kontaktu, 

používají ho pouze příležitostně, nebo vůbec. Internet nepoužívají k uspokojení 

ani jedné z výše popsaných potřeb. Z různých důvodů nepotřebují internet 

využívat a ani to nedělají. U většiny z nich hraje tisk jak rituální tak informační 

roli, přičemž především jeho rituální role může být velmi silná. Tito lidé jsou 

minimálně adaptabilní na změny a jejich počet bude do budoucna klesat, neboť se 

jedná především o starší ročníky.  
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2. Další skupina potenciálních klientů tisku může mít s internetem každodenní 

praktickou zkušenost a dokáže si představit, že jím může být informačně 

saturována. Nicméně toto médium nedokáže substituovat rituály, které nyní mají 

s tiskem spojeny ve svém každodenním životě. Papír je pro tyto rituály vhodný 

nosič. I tato skupina bude do budoucna méně početná. Jednak proto, že 

dorůstající generace si v dnešní době může vytvářet díky dostupným 

technologiím rituály, které jsou odlišné od generací, které se začaly s médii 

setkávat v době, kdy internet ještě nebyl masově rozšířen. V jejich rituálech již 

nemusí být tisk jako médium zastoupen. Dále je to proto, že dnes dochází k 

prudkému rozvoji různých přenosných zařízení, které mohou papír jako nosič 

nahradit a substituovat a oslabit tak rituální roli tisku i u  lidí,  u kterých je rituální 

stránka používání tisku již vytvořena. 

 

Problémem tištěného média, jako produktu, je tedy skutečnost, že:  

 

• Klesá počet lidí, kteří kupují výtisky novin pro uspokojení svojí rituální potřeby. 

 

• Klesá počet lidí, kteří pokládají tisk za jeden ze základních prostředků saturování  

svých informačních potřeb. 

 

• Roste počet lidí, kteří nemají k tisku rituální vazby vytvořeny. 

 

• Roste schopnost elektronických médií informační a rituální roli tisku substituovat.  
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2.4.2.1. Vydavatelé tisku a nástup internetu 

 

Jsme tedy svědky velmi pozvolného ústupu tištěných médií a naopak emergence 

nových druhů médií, především v prostředí internetu. Co tato skutečnost znamená pro 

stávající tržní subjekty, které dominují na trhu tištěných médií ? Velkou příležitost upevnit 

svou dominanci i pro budoucnost  a případně zvětšit svůj vliv. A také velkou hrozbu, 

kterou představují nové technologie, díky nimž může spousta dalších subjektů vstoupit do 

odvětví, kterému dříve dominovaly pouze kapitálově silní producenti. 

 

Nástup internetu se totiž stejně jako kdysi nástup telegrafu promítá jak do podoby 

mediálního produktu, tak do fungování celého odvětví. Například vstup do světa médií na 

straně produkce byl před nástupem internetu spojen s vysokými kapitálovými investicemi. 

Jak píše Doyle [DOYL2002], mediální průmysl je specifický tím, že má vysoký podíl 

fixních nákladů22 a nesrovnatelně nižší podíl následných variabilních nákladů23. Je to dáno 

povahou produktu, který je nehmotný. Vstupní náklady byly bariérou pro vstup do odvětví. 

Tabulka 2.1  ukazuje jak se kapitálová náročnost vstupu do vydavatelského odvětví 

vyvíjela v čase  :  

 

 
Tabulka 2.1 : Kapitálová náročnost založení nebo restrukturalizace periodika v tehdejších 

cenách.  Zdroj : [CURA2002],[KOPP1989]. 

                                                                        
22 Fixní náklady jsou takové náklady, které firma vynakládá bez ohledu na objem její produkce. Patří sem 
například provozní náklady, mzdy, pravidelné platby apod. 
23 Variabilní náklady jsou opakem nákladů fixních. Jejich výše je přímo úměrná výši produkce dané firmy. 
Patří sem materiál nezbytný pro produkci výrobků, platby za energie apod. 
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Benjamin Day potřeboval v roce 1833 na založení listu The Sun cca 300 dolarů 

v tehdejších cenách. Dnešní náklady na založení periodika by se pohybovaly v řádech 

mnohonásobně vyšších. Před nástupem internetu byly tedy náklady jednou z bariér, která 

bránila novým subjektům participovat na tržních podílech zavedených producentských 

společností. Pro tištěná média to platí stále, pro média v prostředí internetu to neplatí vůbec. 

Kapitálová i personální náročnost projektů v tomto prostředí je nesrovnatelně nižší a 

úspěšné mediální projekty zde mohou vznikat za částky, které v prostředí „velkých 

firem“ znějí neuvěřitelně.  

 

Debata o tom, co nástup internetu bude pro vydavatelství znamenat probíhá, již 

několik let. Různí odborníci představují různé názory, od katastrofických scénářů 

popisujících zánik tisku až po optimistické představy o tom, že tisk jako médium nemůže 

nikdy zaniknout. Domnívám se, že tyto debaty nemají žádný smysl. Internet je technologie 

která je prostě tady, každým rokem se spontánně rozvíjí a v souvislosti s jeho rostoucí 

penetrací do společnosti bude hrát mnohem větší roli než dnes. To je fakt, který je 

nezpochybnitelný a souvisí s celkovým vývojem společnosti, kde informační technologie 

začínají hrát dominantní roli. Nemá smysl polemizovat, zda v roce 2040 vyjde v USA 

poslední výtisk tištěného periodika, jak uvádí některé prameny. Důležité je, že  

vydavatelské domy neprodávají primárně papír, který je potištěn obsahem. Prodávají obsah 

samotný a tato surovina se nikdy nepřestane generovat. Rozdíl mezi dneškem a 

budoucností je, že vzniklo další médium, na kterém bude tento obsah distribuován. Pro 

vydavatelské domy je tato změna samozřejmě hrozbou. Na druhou stranu je i obrovskou 

příležitostí. Dnes, kdy se mediální krajina v prostředí internetu teprve tvoří, disponují 

funkčním systémem a lidmi, kteří dokáží tyto obsahy produkovat a to v objemu a kvalitě 

které mohou alternativní  internetové projekty konkurovat velice těžko.  Dosavadní vývoj 

také ukazuje, že návštěvnost webů klasických médií koreluje s jejich čteností mimo 

prostředí internetu.  Úkolem je tedy definovat svou pozici i na trhu elektronických médií a 

to pozici minimálně stejnou jakou má dané vydavatelství na trhu tištěných periodika a do 

budoucna ji udržet, případně posílit. Obavy, které panují z budoucnosti, se zakládají na 

nekritickém pohledu na internet jako takový. Internet není cílem ale pouze nosičem sdělení 

stejně jako je dnes v případě tištěných periodik papír. Samozřejmě platí, že úspěch slaví ten, 

kdo s ním dokáže nejlépe pracovat a to jak po stránce technologické, tak i po stránce 
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obsahové a obchodní. Kdo by to ale měl umět lépe než profesionálové z oblasti médií ? A 

kromě toho mě to přijde jako docela zajímavá výzva.  

2.4.2.2. Úspěšnost  v prostředí paralelních trhů  

V předchozí části jsem hovořil o tom, že schopnost manažerů vyrovnat se s novu 

technologií předurčuje úspěch média, které řídí a demonstroval jsem to na některých 

historických příkladech. Úspěšnost daného média v prostředí internetu je měřena 

návštěvností serveru, na kterém je jeho obsah nabízen24, stejně jako je úspěšnost tištěných 

médií měřena prodaným nákladem a čteností. Odpověď na otázku, jak si která média na 

obou trzích stojí nám dávají informace o prodejích, výzkumy čtenosti a různé nástroje 

v prostředí internetu jako jsou serverové statistiky, audity návštěvnosti apod.  

Je zřejmé, že tyto informace jsou pro management jedny z nejdůležitějších, stejně jako je 

pro manažera televizní stanice primárním ukazatelem sledovanost vysílaného obsahu. Lze 

tedy návštěvnost online verze tištěného periodika a čtenost jeho tištěného vydání  

porovnávat a vyvozovat z toho nějaké důsledky o schopnostech vydavatele oslovovat 

potenciální čtenáře25 na obou těchto trzích ? 

   

Domnívám se že ano. Čtenost je „mediální ukazatel, který udává počet čtenářů 

týdeníku v posledních sedmi dnech, čtrnáctideníku v posledních 14 dnech, měsíčníku v 

posledních 30 dnech a deníku včera“ /Zdroj : [WPEK0001]/. Návštěvnost je číslo udávající 

počet tzv. unikátních návštěvníků serveru. Unikátní návštěvník je návštěvník, který 

navštíví webovou stránku v určitém časovém období. Měří se na základě analýzy logů 

serveru a počtu unikátních IP adres zde zachycených. Při opakované návštěvě stejným 

návštěvníkem se jeho návštěva již nezapočítává. To znamená, že v obou případech se jedná 

o jednu osobu, která se setkala s daným médiem.  

 

Ve zjednodušeném případě by mělo platit, že návštěvnost online verze by v rámci 

„internetové populace“ měla být minimálně stejná  jako je čtenost verze papírové v rámci 

„normální populace“. Internetová populace je pojem, který je třeba podrobněji specifikovat. 

                                                                        
24 Dalo by se namítnout, že toto je složitější otázka, a že vztah mezi „úspěšností“ a výší návštevnosti nemusí 
být přímočarý. Například může existovat server který má nízkou návštěvnost, ale zase ho navštěvuje pro 
zadavatele reklamy zajímavá cílová skupina. Nicméně v tomto textu jsem tuto otázku zjednodušil a úspěšnost 
= max. návštěvnost.   
25 Termín čtenář není v prostředí internetu přesný. Návštěvníkovi zde nejsou nabízeny pouze tištěné obsahy, a 
návštěvník také nemusí být pouze pasivním konzumentem nabízeného obsahu. 
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Jako příslušník internetové populace se pro statistické měření podle ČSÚ označuje „jedinec, 

který použil internet v posledních 3 měsících před šetřením“. Internetová populace je menší 

než běžná populace a pokud bychom běžnou populaci (15+)rozdělili do věkových skupin, 

poměr internetové a běžné populace se v každé z nich bude lišit. Například ve věkové 

skupině 15 – 24, která  podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) čítá cca 1 350 000  lidí 

/zdroj : [CSUP0001]/ je   78 % uživatelů internetu /zdroj : [CSUP0002]/, tj. internetová 

populace zde čítá 1 055 000 lidí.  Ve věkové skupině 65+ čítající cca 1 450 000 lidí je podíl 

internetové populace 3 %, tj. cca 43 000 osob.   

 

Podíly internetové populace oproti populaci běžné, tak jak je odhaduje ČSÚ jsou 

znázorněny v grafu 2.7 (údaje z roku 2006) :  

 

 

 

Graf 2.7 – Podíl internetové a běžné populace podle věkových skupin. Zdroj : [CSUP0001] a 

[CSUP0002] 

 

Pokud bych chtěl porovnávat úspěšnost “zrcadla” nějakého periodika v prostředí 

internetu například pro české deníky, měl bych porovnávat relevantní údaje, tj. čtenost 

deníku a návštěvnost v odpovídajících kategoriích. Na toto srovnání jsem bohužel nenalezl 

relevantní veřejně dostupná data. Jelikož chci podobné srovnání provést, budu muset 

porovnávat čtenost v rámci celé normální populace a návštěvnost v rámci celé internetové 

populace. Pokud se podíváme na české celostátní deníky, dojdeme k zajímavým údajům. 

V České republice v současné době vychází 8 celostátních deníků : Blesk, MF Dnes, Právo, 
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Aha!, Sport, Lidové noviny, Šíp a Hospodářské noviny. Všechny z nich mají svoje online 

verze. Jsou jimi domény blesk.cz, idnes.cz, novinky.cz (zpravodajský server deníku právo), 

ahaonline.cz, deniksport.cz, lidovky.cz, deniksip.cz a ihned.cz. Pokusil jsem se porovnat 

čtenost uvedených deníků a návštěvnost jimi provozovaných domén. Bohužel mám přístup 

pouze k veřejně dostupným datům, přičemž jako zdroj pro data o čtenosti mi sloužila data 

Media projektu 200626  a o návštěvnosti data NetMonitoru27 . Bohužel lidovky.cz, 

ahaonline.cz  a deniksip.cz nejsou členy projektu NetMonitor a tudíž neznám údaje o jejich 

návštěvnosti. Pro zbývající tituly jsou výsledky uvedeny v grafu 2.8.  

 

Detailnější pohled na tyto údaje ukazuje zajímavou skutečnost. Pokud budeme brát 

tištěnou verzi a elektronickou verzi jako produkt jednoho subjektu, nabízený na dvou 

rozdílných trzích, neplatí přímá úměra mezi pozicí na jednom a na druhém trhu. Jsou média, 

která mají vysoký tržní podíl na trhu tiskovin ale jejich pozice na „trhu“ online obsahu je 

slabší (Blesk). Naopak existují média, jejichž čtenost je výrazně nižší než návštěvnost 

jejich online veze (Právo)28.  Samozřejmě by bylo vhodné srovnávat žánrově podobná 

periodika (seriozní periodika, bulvární periodika, sportovní periodika apod..). Potom 

bychom mohli detailně specifikovat pozici daného titulu ve svém segmentu v porovnání 

s konkurencí a objektivně zhodnotit schopnost managementu být úspěšný na obou trzích. 

Na toto srovnání, které by bylo jistě zajímavé, nemám relevantní data. Již z těchto dat lze 

ale vyčíst jednu důležitou informaci pro management mediálních organizací – pokud pro 

určité periodikum existuje dlouhodobá nekonzistence mezi čteností  a návštěvností, resp. 

pokud čtenost výrazně  převyšuje návštěvnost, měl by to být varovný signál pro 

budoucnost.  

  

                                                                        
26 Media projekt je dlouhodobým výzkumem na českém tiskovém trhu zjišťujícím sledovanost tiskových titulů 
v populaci ve věku 12 – 79 let.  Výsledky tohoto výzkumu se používají při mediálním plánování kampaní pro 
tisková média. Metodologickým garantem je Sociologický ústav ČSAV. 
27 NetMonitor je výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu v České 
republice a sociodemografickém profilu návštěvníků v České republice. Zadavatelem projektu je společnost 
SPIR.  Realizátorem projektu je společnost MEDIARESEARCH, a. s. ve spolupráci se společností Gemius. 
28 Pokud za online verzi Práva budeme považovat www.novinky.cz 



 

   44   
 

Ing. Václav Jelen 

 MÉDIA JAKO SUBJEKT TRŽNÍHO  PROSTŘEDÍ                          FSV UK           

 
 

Graf 2.8 – Porovnání četnosti tištěných verzí deníků a návštěvnosti jejich online verzí. 

                            Zdroj : [NETM001] a [MEPR0001]. 

 

Nyní se při troše abstrakce pokusme odhadnout, jak bude vypadat podíl normální a 

internetové populace za několik desítek let. Pokud předpokládáme, že počet obyvatel bude 

přibližně stejný jako je dnes29, dojde pravděpodobně ke splynutí normální a internetové 

populace, neboť „internetově gramotná“ bude většina obyvatel ve všech věkových 

skupinách. Jaký dopad bude mít tato skutečnost na tištěná periodika ? Pravděpodobně 

budeme svědky dalšího ústupu tisku, naznačeném v grafu 2.x, který bude akcelerován 

penetrací internetu mezi všechny věkové skupiny. Pro vydavatele je tento vývoj opět 

dvousečný. Na jednu stranu se bude snižovat velikost trhu na kterém jsou (nebo bývali) 

doma. A na stranu druhou jim „doroste“ trh nový, více rizikový a turbulentní, jehož podíl 

na celkových příjmech bude pravděpodobně stejně důležitý, nebo důležitější jako trh 

klasický. 

 

                                                                        
29 Počet obyvatel se již cca od sedmdesátých let pohybuje okolo deseti milionů, a snižování natality bude do 
budoucna kompenzováno přistěhovalci. 
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2.4.3. Faktory ovlivňující budoucí vývoj   

 

Kdo bude na trhu v budoucnu dominantní, je nemožné predikovat. Dokonce je  

složité určit, o jakém trhu je v budoucnu vůbec řeč. Tištěná média pravděpodobně 

převratné změny formy nečekají. Papír jako distribuční médium má hranice, které poměrně 

přesně vymezují jeho možnosti přenosu informací. Je to médium, od kterého všichni ví co 

mohou očekávat a tudíž obchodní modely jsou pro toto médium snadno definovatelné a 

téměř neměnné již dlouhou dobu. U elektronických médií toto neplatí. Nevíme co 

technologie bude schopna do budoucna nabídnout  a hlavně jak to může trh změnit.   

 

Současný standard, tj. WWW dokumenty, FTP30 apod. přenášené pomocí protokolu 

TCP/IP31 mohou být nahrazeny jiným řešením umožňujícím naprosto jiné možnosti, což se 

následně může promítnout do nových obchodních modelů. Například WWW se posouvá 

díky appletům32, flashi33 a dalších technologickým změnám od statického zobrazování 

k interakci s uživatelem. To má vliv a na vznik nových forem marketingu, což se může 

promítat do následně menších objemů prostředků směřujících na kampaně v „tradičních“, 

tištěných médiích. Nepředvídatelnost důsledků inovací je vidět na příkladu videa na webu. 

Ještě před několika lety byly možnosti umísťovat na web video, které by se přehrávalo 

přímo v prohlížeči minimální z hlediska reálné použitelnosti (tyto možnosti poskytovaly 

přehrávače jako QuickTime, Windows Media nebo Real Player). S nástupem flashových 

přehrávačů se ale situace mění a video se stává běžnou součástí webových prezentací. To 

ale znamená, že v prostředí internetu statický text přestává být dostatečnou formou 

prezentace informací. Pro vydavatelství, která tvoří online verze svých tištěných titulů to 

znamená, že budou muset začít pracovat s formátem, který dosud náležel úplně jiným 

médiím než jsou noviny. Předpokládám, že to bude mít dopady na veškeré procesy, které 

v takové firmě probíhají, od prvotního sběru informací, přes jejich zpracování až po 

distribuci.  

 

Dalším faktorem, který může mít zásadní vliv na tržní dominanci v prostředí 

elektronických médií je skutečnost, že zde mohou vyvstávat hráči, schopní konkurovat 

                                                                        
30 FTP – File transfer protocol, je protokol sloužící k přenosu dat mezi počítači. 
31 TCP/IP  je je jedním ze základních protokolů internetu, představuje transportní vrstvu. Použitím TCP se 
mohou aplikace na jednotivých počítačích spojit, a přenášet data. 
32 Applet je hotový zkompilovaný program vkládaný do stránky 
33 Flash je nástroj firmy Macromedia na vytváření interaktivních animací, přehrávání videa apod. 
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naprosto jinými prostředky než na jaké jsme byli zvyklí. Vezměme si například Google. 

Tato společnost provozující největší světový vyhledávač pravidelně spouští nové služby, 

zasahujících i do jiných oborů než je její core business, tj. vyhledávání na internetu. 

Popularita Google je obrovská, v současné době uvádějí některé prameny, že v něj probíhá 

cca 50 % veškerého vyhledávání na internetu /zdroj : [WIKI003]/. Už samotný fakt, že 

nějaký subjekt na internetu má tak vysoký podíl na nějaké klíčové službě je pro ostatní 

subjekty nebezpečný, neboť Gogole může využívat synergický efekt a nabízet služby, jimiž 

bude ostatním konkurovat (např. Google Apps). Pozice Google na českém internetu je 

těžko odhadnutelná, neboť Google informace o  návštěvnosti své české verze nezveřejňuje. 

Nicméně Toplist – audit návštěvnosti webových stránek odhaduje procentní podíl české 

verze Google na vyhledávání na cca 15 – 20 %34 a toto číslo stále roste (viz. graf 2.9). 

                        Graf 2.9 – Procentuální podíl na vyhledávačů na vyhledávání na českém internetu.  

                                                                       Zdroj : [TOPL0001] 

                                                                        
34 Jak již bylo uvedeno, Google samotný nezveřejňuje údaje o své návštěvnosti. Nicméně Toplist.cz může 
poskytnout relevantní výsledky založené na tzv. referer informacích - tedy informacích odkud na stránky 
měřených serverů přišli návštěvníci. Díky tomu je možné zjistit aktuální data, včetně vývoje za další období. 
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Nyní odbočme a podívejme se na graf 2.8. Nejvyšších denních návštěvností nyní 

dosahuje server Novinky.cz, což je zpravodajský server deníku Právo. Tak vysoké 

návštěvnosti dosahuje tento server díky spojení s vyhledávačem Seznam.cz, který dominuje 

českému internetu35. Za předpokladu, že Google bude do budoucna posilovat v souladu 

s naznačenými trendy, může dojít k tomu, že Google změní svoje grafické rozhraní a 

nabídne uživatelům link na nějaký lokalizovaný zpravodajský server. Předpokládám, že 

tento server by okamžitě začal v návštěvnosti figurovat na předních pozicích. Nebo se 

podívejme na službu Google News. Je to služba, kterou Google začal provozovat v roce 

2002. Jedná se o  automatický agregátor zpráv, kdy počítačový program automaticky 

vybírá zprávy z internetových stránek zpravodajských médií. Z nalezených článků nabízí 

prvních 200 znaků spolu s odkazem na celý text článku na původním serveru. V Google 

News se dá vyhledávat jak pomocí klíčových slov, tak podle data vydání zprávy, popř. 

podle zdroje zprávy. Zprávy jsou řazeny do tématických skupin a uživatelé se mohou 

přihlásit k odběru informací o událostech, které vyhovují zadaným klíčovým slovům. Může 

se stát, že se z této služby v budoucnu stane zpravodajský portál, který bude Google 

podporovat tím, že na něj bude záměrně linkovat výsledky vyhledávání. Nebo se může stát, 

že bude tato služba agregovat zprávy pouze z určitých serverů, podle toho, jak to jeho 

provozovatel určí. Google má nyní spoustu možností jak tuto službu propagovat. Může pro 

ni vytvořit panel na své úvodní stránce, může ji zobrazovat v prostředí Gmailu, nebo 

dalších svých služeb. Pokud by všechny tyto služby byly lokalizované (tj. nabízeny 

v jednotlivých jazykových prostředích), předpokládám, že by to opět zahýbalo 

jednotlivými lokálními statistikami návštěvnosti.  

 

Výše uvedené úvahy jsou samozřejmě pouhými spekulacemi. Nelze s jistotou říct, že 

právě Google bude v budoucnosti na internetu dominantním subjektem, tak jako je dnes a 

že bude své dominantní pozice zneužívat, případně ji využívat výše uvedeným způsobem.  

Chtěl jsem tím pouze naznačit, že v prostředí elektronických médií neexistují žádné 

předpověditelné scénáře vývoje a pravidla mohou začít určovat subjekty, jejichž core 

business sice nejsou média, nicméně mají např. technologickou nebo jinou převahu. 

Informace se v prostředí elektronických médií stává univerzální komoditou a jejím 

                                                                        
35 Tato situace je českým specifikem. Seznam.cz je zároveň nejnavštěvovanějším webem českého internetu. 
Kromě několika zemí (jako je např. Čína se svým vyhledávačem Baidu.com) není běžné, že lokální vyhledávač 
v návštěvnosti dominuje nad globálními jako je Google, nebo Yahoo.  
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prodejcem může být kdokoliv, kdo má dostatečnou pozici na to, aby na sebe upoutal 

pozornost.     

 

2.4.3.1. Změna významu pojmu vydavatel 

 

Jakým způsobem se bude budoucnost elektronických médií ubírat a jaký dopad to 

bude mít na vydavatelské subjekty působící v současnosti na trhu je tedy velmi těžké 

odhadnout. Nicméně lze sledovat určité trendy, snažit se jim přizpůsobit, nebo se je snažit 

samostatně udávat. Je zřejmé, že do budoucna čekají velká vydavatelství změny, které se, 

jak předpokládám, již realizují. Vydavatelství se budou muset přizpůsobit skutečnosti, že 

vzniklo další médium, skrze které musí své obsahy distribuovat a které je plnohodnotné 

médiu tradičnímu. Možnosti tohoto média budou mít vliv na celý proces kterým jsou 

informace jako komodita těmito subjekty sbírány, zpracovávány a distribuovány. 

Pravděpodobně se budou měnit (nebo se již mění) vnitrofiremní procesy, neboť bude nutno 

rozšířit portfolio výstupů o formáty, které jsou nezbytné pro to, aby online verze periodika 

byla konkurenceschopná. Změnou vnitrofiremních procesů jsou míněny i odlišné časové 

harmonogramy a změny v řídících procesech. Na změnu procesů bude mít vliv například 

skutečnost, že jednotlivá média konvergují z hlediska přípravy. Velké mediální organizace 

slučují do té doby oddělené redakce tištěných a online verzí, resp. rozhodnutí o tom, kdy a  

na kterém médiu bude zpráva distribuována je učiněno až v průběhu jejího zpracování. Do 

budoucna si pravděpodobně musíme zvyknout na to, že definice pojmu vydavatel 

neznamená subjekt prodávající informacemi potištěný papír, ale že je to subjekt, 

prodávající informace, k jejichž prodeji využívá několik kanálů, přičemž tisk je jeden 

z nich.   

 

 Dnešními mediální organizace, jejichž příkladem jsou i vydavatelé, nyní stojí před 

problémem jak nastolit a udržet svou dominanci i v prostředí elektronických médií. Jak již 

bylo výše uvedeno, mediální organizace mají predispozice k tomu, aby v tomto prostředí 

zaujaly odpovídající postavení – zaměstnávají velké množství lidí, mají vytvořené 

fungující týmy schopné produkovat informace, mají potřebné know-how, kontakty a 

zkušenosti. Pokud se na ně ale podíváme z druhé strany, uvidíme organizace, které mají 

zároveň určitá omezení. Tím je například paradoxně jejich velikost, neboť čím větší 
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organizace, tím složitější jsou její procesy. To s sebou přináší omezující prvek v podobě  

nižší schopnosti flexibilně se adaptovat na změny, které s sebou nové technologie přináší. 

A v turbulentním prostředí elektronických médií je flexibilita a  adaptabilita jedním ze 

základních faktorů úspěchu. K rigiditě velkých mediálních  společností (alespoň v českém 

prostředí) také přispívá skutečnost, že většina z nich je v rukou zahraničních vlastníků, což 

omezuje prostor pro samostatné rozhodování v rámci lokálního trhu, neboť velké 

nadnárodní koncerny mají rozhodovací procesy většinou poměrně přísně definovány a 

strategické rozhodování bývá soustředěno do rukou nadnárodního managementu.  

 

V předchozím textu jsem nastínil úskalí, kterým mediální organizace, především 

vydavatelství čelí. Je zřejmé, že stejně jako dominují velká vydavatelství trhu tištěných 

periodik, je jejich snahou, aby byla schopna dlouhodobě dominovat i na trhu 

elektronických médií. Tj. zaujmout zde pozice ekvivalentní svým pozicím na trhu printu a 

být tyto pozice schopni  minimálně  dlouhodobě udržet.  

 

Může se management řídit nějakými pravidly pokud chce dosáhnout výše uvedeného ? 

Těžko říct, neboť trh v každé zemi je nějakým způsobem specifický a také  bychom museli 

podrobně specifikovat druh periodika, jeho cílovou skupinu apod. Nicméně se domnívám, 

že při dodržení určitých zásad by přechod od instituce působící na trhu tištěných periodik 

k instituci úspěšně působící i na dalších trzích neměl být zas tak problematický. Jak jsem 

již uváděl, je to z toho důvodu, že bez ohledu na možnosti, které internet nabízí, je role 

subjektů, které jsou schopny přinášet každý den aktuální zprávy ve velkém objemu, na 

internetu tak jak ho dnes známe, nezastupitelná. Pokud budou tyto subjekty schopny držet 

krok po stránce technologické tj. mít odvahu být náležitě inovativní, kvalitativní co se týče 

obsahu a obchodní, tj umět svoje návštěvníky prodat inzerentům, mělo by se jim to podařit.  
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2.4.3.2. Technologické trendy  

 

 Co to znamená v praxi ? Například co se týče technologie (která ale není jediným 

faktorem úspěšnosti), být inovativní, snažit se sledovat a udávat trendy a využít možností 

internetu, které tato platforma dnes nabízí. Samozřejmě že je rozdíl mezi tím co nějaká 

technologie dokáže a skutečným využitím těchto možností v praxi, především po obchodní 

stránce. Přesto je inovativnost  v prostředí elektronických médií nezbytným předpokladem 

úspěchu, neboť je to prostředí vysoce turbulentní a zároveň vysoce konkurenční. 

Odvrácenou stranou této skutečnosti je zvýšené  riziko toho, že nové projekty nebudou 

úspěšné. Tato nepříjemná skutečnost je ale charakteristickým znakem podnikání v tomto 

prostředí. Relativní stabilita a kontinuita (v porovnání s dneškem), která panovala ve 

vydavatelském podnikání v minulosti už neplatí a manažerům nezbývá než se s tím 

vyrovnat. 

 

 Pokud bych měl vybrat důležité technologické možnosti internetu z pohledu 

mediální organizace vyzdvihl bych především následující :  

 
 

1. Interaktivita, 

 

2. aktualizovatelnost, 

 

3. schopnost nabídnout více mediálních formátů na jednom místě, 

 

4. personalizovatelnost obsahu s ohledem na specifického recipienta,  

 

 

5. s tím související lepší cílovatelnost reklamy a její měřitelnost obecně.  

 

 

 Každá z těchto vlastností se může promítat do pravidel, podporujících výše 

definovanou „úspěšnost“ online verze vydávaných periodik. Pojďme je nyní rozebrat 

podrobněji :  
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Ad 1. 

 

V minulosti byla většina webových prezentací statických. Důvodem bylo, že webové 

prohlížeče klientských stanic zobrazovaly pouze text a grafiku umístěnou na server.  

Nicméně dnes by si málokdo uměl představit úspěšné webové stránky v čistě statické 

formě. Dnešním standartem jsou interaktivní webové prezentace. V současné době existuje 

celá řada možností, jak vytvořit interaktivní aplikace (ať už v rámci okna webového 

prohlížeče, či jako desktopové aplikaci komunikující se vzdálenými servery). Nástroje jako 

Flash, Java skripty36, Active X37, serverové skripty38 apod. rozšiřují možnosti interakce 

s uživatelem. Proč je to důležité pro vydavatele ? Zkušenosti ukazují, že mediální 

společnosti by jako tvůrci obsahu měly své čtenáře vtáhnout do jeho tvorby a umožnit jim 

interaktivně spoluvytvářet obsah, ať už v podobě textu, fotografií či videa. V diskuzích 

týkajících se tohoto tématu se mnohdy objevuje pojem WEB 2.0. Základní charakteristika 

je uvedena zde : 

 

Oblast  WEB 1.0  WEB 2.0 

  

Obsah 

  

 
Obsah webu je vytvářen 

převážně jeho vlastníkem. 

 
Návštěvníci se aktivně 

podílejí na tvorbě obsahu – 

vlastník je v roli moderátora. 

 

Interakce 

Interakce  vytváří nároky na 

vlastníka, je snaha ji 

minimalizovat. 

Interakce je vítána, aplikace 

ve formě diskuzí, chatu, 

sociálních komunit. 

 

Aktualizace 

 

Odpovídá možnostem vlastníka. 

Web je živý organizmus – 

tvůrci obsahu mohou být 

všichni jeho uživatelé. 

                                                                        
36 JavaScript je skriptovací jazyk založený na platformě programovacího jazyka Java, který umožňuje tvorbu 
růyných prvků, sloužících  jednoduše řečeno k „oživení“ webu,  hodnocení vstupních dat apod.  
37  ActiveX je technologie spol. Microsoft používaná k vytváření objektově orientovaných softwarových 
komponent.  
38 Serverové skripty jsou programy spouštěné na straně serveru, které  umožňují provádět na straně klienta 
různé operace.  
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Komunity 

 

Neexistuje, návštěvník je pasivní 

příjemce informací bez interakce. 

Návštěvník je současně ten, 

„o kom web píše“, 

jednotlivec je součástí 

rozsáhlé komunity. 

 

Personalizace 

 

Weby neumožňují implicitní 

personalizaci. 

Weby umožňují vytvářet a 

využívat sociální profily 

čtenářů. 

 

  Tabulka 2.2 : Charakteristika tzv. Webu 2.0.  Zdroj : [LUPA0001] 

 

Pokud se zamyslíme nad výše uvedenými charakteristikami, je zřejmé, že WEB 2.0 

je stěží definovatelný pojem. Mnoho odborníků glosujících vývoj internetu ho považuje 

pouze za marketingovou nálepku, díky které se lépe shánějí investoři do internetových 

projektů. Nicméně důvod proč jsem ho zde uvedl je ten, že diskuze o WEBu 2.0 především 

definuje trendy, které hýbou současným internetem. A tyto trendy musí sledovat i 

provozovatelé webů jednotlivých tištěných periodik a implementovat je do svých řešení. 

V souvislosti s WEBem 2.0 je to především zapojení uživatelů do tvorby obsahu, které 

funguje u typických reprezentantů WEBu 2.0 jako je YOUTUBE, nebo FLICKR. 

V případě médií je zajímavým reprezentantem webu 2.0 v jeho „čisté“ formě server 

Digg.com, jehož příklad bych zde pro zajímavost uvedl. Je to server, jehož tvůrci žádný 

obsah nevytváří a přesto je to podle společnosti Alexa39 dvacátý čtvrtý nejnavštěvovanější 

server amerického internetu. Stejně jako jeho česká mutace jako je např. Linkuj.cz funguje 

Digg.com tak, že registrovaní uživatelé pokud někde na internetu narazí na článek, který 

jim připadá zajímavý, přidají ho pomocí přes formulář na stránku Digg.com. Čtenáři 

serveru zároveň hodnotí již nalinkované stránky a ty se podle počtu hlasů posouvají na 

přední pozice. Digg.com tedy není zpravodajským serverem v klasickém slova smyslu. 

Pouze upozorňuje prostřednictvím uživatelů na zajímavé články na jiných serverech. 

Nicméně již nyní patří mezi nejnavštěvovanější online média na světě. Výhodný je tento 

systém pro blogery a menší servery, které svůj obsah vydávají nepravidelně. Nicméně 

vydavatelé, jejichž weby (a bannery na jejich stránkách) tento systém obchází, na tom tratí. 

Bohužel bránit se proti tomu nelze. Pokud porovnáme vývoj návštěvnosti tohoto serveru a 

klasického zpravodajského serveru jako je třeba news.com, dostaneme graf  2.10. Ten 

                                                                        
39 Alexa /www.alexa.com/ je konzultační společnost poskytující různé statistiky o webových serverech.  
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znázorňuje, že v současné době má Digg.com větší reach40 než populární News.com 

(provozovaný společností Cnet) 

 

 
                  Graf 2.10 – Porovnání návštěvnosti serveru digg.com a cnet.com. Zdroj : www.alexa.com  

 

 Pro zpravodajské servery, weby deníků, týdeníků, měsíčníků apod. je paleta 

možností jak uživatele do tvorby obsahu zapojit poměrně široká. Existují soutěže, 

čtenářské blogy, z nichž lze čerpat příspěvky, hlasování o budoucím  obsahu periodika, 

foto a video galerie, chaty, tvoba tématických komunit apod. Například zpravodajství může 

využívat materiály lidí, kteří jsou bezprostředními svědky nějaké události, to samé platí pro 

bulvár. Přes nabízené možnosti je pro provozovatele mnohdy obtížné transformovat svoje 

weby tak, aby podobné možnosti nabízely a především umět s těmito aktivitami pracovat 

po obchodní stránce. V tomto prostředí totiž přestávají být účinné dosavadní reklamní 

formáty typu bannerů apod. Reklama zde by měla  být customizovaná a mnohem více 

mířená na specifika jednotlivých uživatelů.  To není problém pouze vydavatelů, ale také 

zadavatelů reklamy, kteří v podstatě mnohdy sami neví co chtějí. Zapojování uživatelů do 

tvorby obsahu tomuto napomáhá v jedné důležité věci – uživatelé sami provozovateli 

odhalují svou identitu, svoje zájmy apod. a usnadňují tak zadavatelům zacílení reklamy na 

sebe. Na druhou stranu nelze říci, že od zítra budou zadavatelé schopni mířit na detailně 

                                                                        
40 Reach v terminologii společnosti Alexa měří počet uživatelů. Je zde vyjádřen jako procentní podíl těch 
uživatelů, kteří navštívili daný server, ze všech uživatelů internetu. 
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definované cílové skupiny. Internet je masové médium a bude ještě dlouhou dobu trvat než 

budou provozovatelé nabízet zadavatelům možnost přesného zacílení  jejich kampaní.   

 

Ad 2. 

 

To, že možnost průběžné aktualizace je jednou z největších předností internetu jako 

média, je nesporné. Výtisk novin jakmile jednou vyjede z rotačky, nezmění svou podobu a 

informace zde obsažené může aktualizovat až zase příští vydání. Historicky noviny poté, co 

zjistily nějakou zprávu, měly teoreticky čas ji minimálně do nejbližší uzávěrky zpracovat a 

druhý den ji pompézně sdělit čtenářům. Nicméně v současnosti, kdy vydavatelství pracují 

se dvěma paralelními médii, by proces zpracování zpráv měl být jiný. V dnešní době 

rozvinutých informačních technologií lze pouze u minima zpráv předpokládat, že se 

danému médiu, pokud nějakou zprávu nezveřejní bezprostředně po jejím získání, podaří 

její exkluzivitu udržet do doby než vyjde v tištěném vydání. Současné trendy jsou takové, 

že informace by měla být bezprostředně, tj. v co nejkratším čase zveřejněna online a 

detailněji analyticky zpracována v následném tištěném vydání (touto cestou se nyní vydává 

například Mafra). To ale znamená, že online verze deníku by měla přinášet v průběhu dne 

nové informace, případně aktualizovat stávající. Překvapivé je, že když jsem si udělal 

malou rešerši  českého internetu, především pro bulvární deníky toto neplatí. Přestože je 

návštěvnost některých z nich poměrně vysoká, nejsou v průběhu dne příliš aktualizovány. 

Samozřejmě, že bulvární zpravodajství se od klasického zpravodajství odlišuje a to 

především v tom, že je zde jiné pojetí  aktuálnosti zprávy. Aktuálnost, tj. čas mezi vznikem 

události a tím, kdy  o události referuje nějaké médium, zde není explicitní veličinou, neboť 

mnoho zpráv, které bulvár přináší se týkají událostí, které nevznikly v určitém, přesně 

definovatelném čase. Z pohledu návštěvníka online verze  bulvárního periodika, tedy u 

většiny informací nekladu takové nároky na aktuálnost nabízených informací, ale požaduji, 

aby web byl pravidelně aktualizován a nabízel nové informace. Z pohledu provozovatele 

tím, že web v průběhu dne neaktualizuji, nutím návštěvníky odcházet jinam a zároveň tím 

přicházím o možnost tyto příchozí opakovaně zasahovat reklamou.  
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Pokud provozovatel deníku neprovádí aktualizaci v průběhu dne, připravuje se tím o 

základní benefit, který internet jako médium nabízí. Může to být důsledek toho, že procesy 

v redakci daného periodika nejsou nastaveny tak, aby k těmto aktualizacím docházelo. 

Nicméně potom uživatel dostává podobný produkt jako je tištěná verze periodika – něco, 

k čemu se po přečtení nemá smysl vracet. Lze namítnout, že pro redakci může být náročné 

generovat  řekněme každou hodinu novou zprávu, kterou lze umístit na front page41. 

Domnívám se ale, že to není potřeba, že web by měl být aktualizován především v určitých 

časech. Pokud se podíváme na průběh denní návštěvnosti, zjistíme, že návštěvnost se 

v průběhu dne mění. Jak je vidět na příkladu serveru blisty.cz /viz. graf 2.11/, největší 

návštěvnosti je dosahováno mezi osmou a dvanáctou hodinou. Paradoxně to souvisí s tím, 

že v té době je většina potenciálních návštěvníků v práci. Mimochodem, zajímaly by mě 

výsledky analýzy, kdy na zpravodajské servery obecně přichází nejvíce lidí a zda vůbec tito 

lidé tráví čas s online verzemi deníků ve svém soukromém čase, nebo je čtou pouze ve své 

pracovní době.  

 

 

               Graf 2.11  – Vývoj denní návštěvnosti zpravodajského serveru blisty.cz Zdroj :  [BLIST0001] 

 

                                                                        
41 Front page – úvodní strana webové prezentace 
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Na začátku jsem se věnoval pojmu internetová populace. Tato populace se dá určitě 

nějakým způsobem detailněji segmentovat, například podle věku nebo podle toho, jaké 

stránky určité její segmenty navštěvují. Při velké míře obecnosti jsou návštěvníci 

seriózních zpravodajských serverů jeden segment, dalším segmentem jsou návštěvníci 

bulvárních serverů apod., přičemž obě skupiny se (spolu s dalšími skupinami) mohou 

prolínat. Co je důležité je ale skutečnost, že podobně zaměřený segment navštěvuje 

„svoje“ servery v podobném čase. Jinými slovy troufám si říct, že pro určité segmenty 

internetové populace mají určité servery  svůj prime time !  

 

Domnívám se, že prime time zpravodajství na českém internetu patří mezi 8 a 12 

hodinou. Předpokládám, že v této době se na zpravodajské servery připojuje většina lidí. 

Dále předpokládám, že převážná většina z nich je krátkodobým návštěvníkem,  

 

neboť  se jedná o zaměstnance, kteří si na server „odskočili“ od své běžné práce. 

Charakteru jejich návštěvy by tedy měl být přizpůsoben i obsah, který server nabízí – 

krátké zprávy a častá aktualizace především v době, kdy má server svůj  prime time.   

 

Ad 3. 

 

Již jsem se zde zmínil o tom, že i vydavatelé tištených periodik při přechodu do 

prostředí internetu musí poskytovat více formátů než jen text. K němu přibyla fotografie a 

v poslední řadě také video a zvuk. David Holmes [HOLM0001] ve své knize 

„Communication theory : media, technology, society“ píše, že jedním z faktorů, které 

rozhodují o přijetí sdělení příjemcem, je v dnešní době jeho vizualizace. A internet tuto 

vizualizaci výrazně usnadňuje (alespoň technologicky). Díky tomu, že internet nabízí 

možnost distribuovat informace ve více formátech, dostávají zadavatelé reklamy do rukou 

další nástroj, jak oslovovat potenciální klienty. Pro vydavatele to ale znamená povinnost 

svoje výstupy v těchto formátech nabízet  (nebo je nakupovat od externího subjektu). 

Přestože by se mohlo zdát, že to není jejich primární povinností, konkurenční prostředí si 

tuto schopnost žádá. Pokud chce být tedy online verze nějakého periodika úspěšná, měla by 

nabízet i tyto výstupy. Pokud se dnes podíváme na online verze  deníků jako jsou  The 

Guardian,  Daily Telegraph, nebo německého Bildu, zjistíme, že se jejich obsah tvoří právě 

pestrá směs těchto formátů, kterým tisk sice dominuje ale podíl ostatních formátů je velmi 
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výrazný. Je to vidět i na obrázku 2.3, který znázorňuje titulní stranu bulvárního The News 

of the World, což je nedělní edice populárního The Sun.  

 
Obrázek 2.3 – Výřez z titulní strany online verze The News of the World. Zdroj : 

http://www.newsoftheworld.co.uk  

 

Ad 4.,5. 

 

Personalizovatelnost obsahu je téma, které se v debatách o výhodách internetu jako 

média pravidelně opakuje. Hledáním odpovědi na otázku, zda a jak lze uživatelům přinášet 

personalizované obsahy, si láme hlavy mnoho lidí působících na poli online marketingu. 

Personalizovaný obsah a možnost uživatelů k němu přistupovat totiž pomáhá segmentovat 

návštěvníky a tím je účinněji zasahovat reklamou. Otázka je, jak toto uchopit v rámci 
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zpravodajských serverů, online verzí deníků, týdeníků apod. Personalizace na webu má 

totiž  dvojí podobu. Jednak je to personalizace vědomá (z pohledu uživatele). To znamená, 

vytváření uživatelských účtů, kdy se uživatel dobrovolně zaregistruje, přičemž při 

registraci může poskytnout informace tvořící jeho uživatelský profil a které mohou být 

marketingově využitelné.  Toto využívají například komunitní servery a také služby, kde je 

identifikace nezbytná jako jsou např. poštovní servery. Po registraci si uživatel může 

například upravit uživatelské rozhraní, nadefinovat si obsah, který mu má být zobrazován 

apod. Tato činnost ale vyžaduje, aby byl návštěvník aktivní a věnoval těmto činnostem čas. 

Převážná většina návštěvníků jsou ale pasivní konzumenti obsahu. Pokud chceme tyto 

návštěvníky cíleně zasahovat, je třeba provádět jejich segmentaci implicitně, bez jejich 

vědomí. To se snáze řekne než udělá nicméně se domnívám že určité možnosti tu jsou. 

Každý počítač v internetu a potažmo každý jeho uživatel má přiřazený jednoznačný 

identifikátor – svou IP adresu (ponechme nyní stranou problematiku statických a 

dynamických adres42, připojení pomocí anonymních proxy43 serverů apod..). Statistiky 

návštěvnosti webových  serverů jsou generovány převážně díky tomu, že  analytický 

software sleduje počty IP adres, jejich pohyb po jednotlivých stránkách apod. Každý 

návštěvník po sobě tedy zanechává snadno sledovatelnou stopu. Pro provozovatele serverů, 

i pro tvůrce marketingových kampaní  a  zadavatele reklamy je to skvělé, neboť mohou 

dostat přesné informace o tom, jak návštěvníci daného serveru přistupují k jeho obsahu, 

odkud kam se přesouvají, která témata je zajímají více a která méně. Otázka je, jak 

s podobnými informacemi pracují. Domnívám se, že lze na základě analýzy výše 

uvedených informací definovat určité vzorce chování pro určité IP adresy. Samozřejmě ne 

všechny adresy mají stále stejné vzorce chování. Část návštěvníků určitě spadá do 

kategorie nahodilých návštěv, příležitostných návštěvníků serveru jejich chování není 

predikovatelné. Nicméně se domnívám, že existuje velká část návštěvníků, kteří navštěvují 

server pravidelně  a jejichž pohyb zde a místa, která navštíví, lze definovat do těchto 

vzorců. V případě serveru s návštěvností v řádu stovek tisíc je otázkou, zda je podobná 

analýza pomocí dataminingových nástrojů technologicky možná. Pokud ano, nabízí se zde 

široký prostor k implicitní personalizaci nabízeného obsahu a související reklamy. 

Představme si modelovou situaci. Potenciální návštěvník pracující v terciární sféře po 

příchodu do práce dříve či později navštíví online verzi svého oblíbeného periodika. Kromě 

                                                                        
42 Dynamická adresa je automaticky přidělená IP adres pomocí DHCP koncovým stanicím v síti.  
43 Anonymní proxy je server, přes který se může připojit uživatel přející si vůči koncovému serveru zůstat 
v anonymitě.  
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hlavní strany prochází stejné rubriky, které ho zajímají, do ostatních rubrik zabrousí pouze 

příležitostně nebo vůbec. Délka jeho návštěvy se počítá v minutách, občas ho něco zaujme 

a vydrží déle, občas ho v práci něco vyruší  a na stránkách daného média stráví kratší dobu. 

Návštěva tohoto webu je pro něj pravidelných denním rituálem a tato pravidelnost se 

promítá i do obsahů, které navštěvuje. IP adresa, pod kterou na server přistupuje vykazuje 

určité pravidelné vzorce chování. Tyto vzorce analyzuje nějaký software a jejich základě 

příchozí IP adresy kategorizuje. Pokud například chování návštěvníka dosáhne určité 

hranice pravidelnosti je podle dané kategorie customizována  reklama, která příchozího 

zasáhne. Stejně tak se mu může objevit v určitých částech webu i specifický obsah, s vyšší 

atraktivitou.  

 

Tato myšlenka je konceptem, který může a nemusí být realizovatelný. Co je ale 

zřejmé, je skutečnost, že personalizace nabízených obsahů především v oblasti reklamy je 

cesta, kterou se domnívám je třeba se ubírat a pro níž se na internetu rozvíjí široké 

možnosti. Na rozdíl od například reklamy televizní se totiž nesnaží příjemce zasáhnout tím, 

že ho bude opakovaně zasahovat stejným obsahem a to i v dobách, kdy je mu to 

nepříjemné (uprostřed filmů apod..). Měla by to být reklama, která je pro příjemce spíše 

informací, jejíž poskytnutí je příjemcem pozitivně kvitováno a která bude efektivní. A 

efektivní reklama poté bude znamenat spokojenější zadavatele a díky jejich prostředkům i 

vydavatele. 

 

Výše uvedené postupy nejsou univerzálním návodem k tomu, jak má vypadat online 

verze tištěného periodika. Abychom se o něco podobného pokusili, museli bychom mít 

velice přesné zadání co se týče druhu trhu, na kterém tištěná a online verze působí, jeho 

periodicity, museli bychom vědět jestli se jedná o seriózní médium nebo o bulvár, kdo jsou 

jeho čtenáři a kdo jsou návštěvníci jeho online verze, co chtějí zadavatelé reklamy apod.  

Také se zde věnuji pouze vlastnostem prezentace informací, při implicitním předpokladu 

jejich obsahové kvality44. Na to zde ale není prostor. Spíše jsem se snažil definovat některé 

technologické trendy,  které  by si vydavatelé, působící jak na trhu tištěných periodik, tak  

v prostředí internetu měli  uvědomovat, neboť jak již bylo uvedeno v předchozím textu – 

budoucnost je v tomto prostředí těžko předpovídatelná a mezi prostředky, kterými lze 

budoucímu nepříznivému vývoji čelit, patří  flexibilita, adaptabilita a inovativnost.   

                                                                        
44 Přičemž kvalitou rozumím spíše jejich vhodnost pro ty čtenáře, na které má být médium zaměřeno. 
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3. Praktické aspekty řízení mediálních organizací  

Popsat všechny aspekty a vlivy, hrající roli v mediálním managementu, by vydalo na 

publikaci objemově srovnatelnou s Goldingovou a Murdockovou Politickou ekonomií 

médií45, Ekonomií od Samuelsona [SAMU1991], nebo Marketingem od Kotlera46. Řízení 

médií je název pro celou řadu různorodých činností, od strategických analýz 

předcházejících vzniku mediálního produktu až po řízení jeho distribuce klientům. Předtím, 

než se pokusím tyto činnosti blíže definovat,  je třeba toto odvětví blíže charakterizovat. 

 

V ekonomice není mnoho odvětví, která by byla tak různorodá, proměnlivá a 

dynamická jako jsou média. Je to odvětví, kde se spojuje tvrdý byznys a nekompromisní 

dodržování ekonomických principů s širokým prostorem pro tvořivost, inovativnost a  

kreativitu. Je to také odvětví, v němž většina  jeho subjektů hraje schizofrenní roli, neboť 

jsou  na jednu stranu, stejně jako ostatní  subjekty tržní ekonomiky, nástroji pro generování 

zisku pro svoje vlastníky, přičemž jsou ale zároveň společenskými institucemi s velkým 

vlivem. Je to odvětví, jehož vysoká vnitřní dynamika a proměnlivost znesnadňuje aplikaci 

standardních deskriptivních ekonomických modelů a tudíž řízení v rámci tohoto odvětví je 

samo o sobě vysoce kreativním procesem. Media jsou také odvětvím citlivým na vnější 

vlivy (viz. pododstavec 2.3.3.1)  - ať už ekonomické, technologické nebo demografické. 

Jeho dynamika také způsobuje zvýšené  riziko co se týče podnikání nebo investování 

v rámci mediálního průmyslu, neboť může zapříčinit propad lídrů trhu a emergenci nových 

ve velice krátkém časovém období. McQuail [MCQA1999]  toto odvětví popisuje pomocí 

následujících charakteristik : 

 

1. Média jsou hybridní v oblasti trhů, produktů a technologií. 

 

2. Média mají vysoké pevné náklady. 

 

3. Mediální podnikání zahrnuje kreativitu a nejistotu. 

 

4. Produkty mohou být vícenásobně používány či recyklovány. 

                                                                        
45  Peter Golding , Graham Murdock,  The Political economy of the media,  Elgar,1997, ISBN 1852787775  
46 Philip Kotler, Marketing, Grada, Praha, 2004, ISBN 8024705133 
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5. Média přirozeně tíhnou ke koncentraci. 

 

6. Do oblasti mediálního podnikání je těžké vstoupit47. 

 

7. Aspekt veřejného zájmu odlišuje média od jiného podnikání. 

 

Všechny tyto charakteristiky kladou zvýšené nároky na kvalitu řízení, neboť chyby 

mohou mít bezprostřední účinek na atraktivitu mediálního  produktu. A kladou také 

zvýšené nároky na osobu manažera, neboť mediální management vyžaduje velmi 

specifický druh lidí. Jelikož produkce mediálních obsahů není mechanickým procesem, 

manažeři v oblasti médií musí mít v sobě vzácnou kombinaci určitých vlastností. Pokud 

pominu znalost prostředí a odpovídající vzdělání, musí to být lidé s dostatečnými řídícími 

schopnostmi a nezbytnou vnitřní disciplínou. Vnitřní disciplína je alespoň podle mých 

zkušeností v managementu velice důležitá věc. Výkonný management totiž vůbec není 

jednoduchou činností a existuje mnoho lidí, kteří tuto činnosti nemohou vykonávat ne 

proto, že by nebyli odborníky v daném oboru, ale proto, že nemají sílu, odvahu a výše 

popsanou disciplínu řídit lidi okolo sebe. Tím myslím schopnost být vždy připraven 

konstruktivně jednat s lidmi, kteří ač mohou být z různých důvodů např. osobně  

nesympatičtí, manažer svoje antipatie nesmí dát najevo a musí vést jednání k efektivnímu 

konci. Musí být připraven řídit svoje podřízené, přičemž může mít mnohdy pocit, že se 

pouze snaží si zadanou práci co nejvíce usnadnit. Je středem pozornosti v pozitivním i 

negativním slova smyslu, neboť jeho rozhodnutí mohou být podřízenými skrytě kritizována. 

Díky tomu, že je stále „vidět“, může se dostat do situací, které mu budou osobně velice 

nepříjemné.  Díky své vedoucí pozici bývá mnohdy v pracovním kolektivu osamocen. Musí 

být stále připraven řešit nejrůznější věci a neudělat při tom chybu, což je psychicky velmi 

náročné. Musí být také dostatečně silný, aby unesl tíhu odpovědnosti, která je mu svěřena a 

aby dokázal čelit rizikům, která jsou s dynamikou mediálního odvětví spojena. Kromě 

těchto „soft skills“ musí mít znalosti finančního řízení, ekonomie médií, schopnost definovat 

strategie cíle a následně je naplňovat.  Kromě toho ale také musí být osobou se smyslem pro 

                                                                        
47 S těmito obecnými charakteristikami, kromě bodu 6 souhlasím. To že je do oblasti mediálního podnikání 
těžké vstoupit se domnívám dnes už tak úplně neplatí. V oblasti elektronických médií mohou do podnikání 
vstoupit i kapitálově slabí producenti, pokud disponují zajímavým obsahem (viz. pododstavec 2.4.2.1).   
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něco, co neumím úplně přesně vyjádřit, ale co má společného s ostatními lidmi, kteří tvoří 

mediální obsahy – smysl pro kreativitu a schopnost vytvářet věci, které osloví publika. 

 

Následující  část diplomové  práce má za cíl popsat externí vlivy ovlivňující řízení 

médi jako je vlastnictví, regulace, segmentace trhu apod. Poté definovat základní procesy 

probíhající v médiích a podrobně se věnovat určitým prvkům těchto procesů a jejich 

dopadům do řízení.  
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3.1. Externí vlivy 

3.1.1. Vlastnictví 

 

Otázka vlastnictví médií se k problematice řízení médií bezprostředně vztahuje.  

Altschull [ALTS1984] ve svém druhém zákonu žurnalistiky říká, že „obsah médií vždy 

odráží zájmy těch, kdo média financují“. Domnívám se, že dnes, v prostředí 

globalizovaných mediálních trhů je otázka toho, jaký vliv vlastnictví médií má, podstatně 

složitější.   

Odborná literatura definuje širokou škálu ekonomických, sociokulturních a 

politických důsledků, které vyplývají z globalizace mediálního trhu, koncentrace 

vlastnictví v tomto odvětví a unifikace mediální produkce. Věnuje se tomu například Baker 

[BAKE2007] ve své knize Media concentration and democracy : why ownership matters,  

nebo Doyle [DOYG2002] v díle Media ownership : the economics and politics of 

convergence and concentration in the UK and Europe. Ač se tyto práce věnují stejnému 

tématu48,  z prací těchto autorů  vyplývá, že  na vlastnictví v médiích lze nahlížet mnoha 

úhly pohledu. Jednak proto, že samo vlastnictví může nabývat mnoha podob a také proto, 

že moc vlastníků může být uplatňována různým způsobem.  

Jak píše McQuail [MCQA1999], vliv vlastnictví na média je často nepřímý a 

komplikovaný a snaha hledat vlivy vlastnictví především ve výsledné podobě mediálního 

produktu je chybná.  Podoba mediálního produktu je totiž určena nejen tím, kdo média 

vlastní, ale také mnoha dalšími vlivy – chováním inzerentů, spotřebitelů, vnější regulací, 

druhem média apod. Podle McQuaila lze většinu médií zařadit do tří kategorií vlastnictví : 

komerční společnosti, soukromé neziskové společnosti a veřejný sektor, přičemž každou 

z těchto kategorií lze z hlediska vlastnictví ještě dále specifikovat.  

Stejně tak jako v dosavadním textu této práce se budu zabývat především vlivem 

vlastnictví na fungování  a řízení komerčních médií. V tomto sektoru mediálního průmyslu 

je vliv vlastnictví často kriticky reflektován, ve smyslu negativních vlivů, které současné 

trendy v mediálním vlastnictví provází. Mezi tyto trendy patří především globalizace a 

unifikace nabízených obsahů. Jiří Pehe [PEHE0001] to komentuje takto :  

  

                                                                        
48 Baker se věnuje spíše teoretickému pohledu na koncentraci vlastnictví, zatímco Doyle se věnuje jeho 
praktickým dopadům, jako je např. vtah vlastnictví médií a jeho vlivu na ekonomiku státu 
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„Média se zejména v posledních patnácti letech prudce globalizují, 

nejenom pokud jde o pronikání nadnárodních mediálních organizací na 

stále větší množství původně čistě národních trhů, ale také pokud jde o 

nastolování agendy. V oblasti zpravodajství se stále častěji mezinárodní 

zprávou stává pouze to, čeho si začnou všímat nadnárodní mediální 

giganti. Národní média, která nedisponují stejnými možnostmi být na 

různých místech světa v podobě „tady a teď“, stále více následují agendu, 

kterou určují nadnárodní mediální giganti“. 

  

Tyto globalizační procesy v mediálním odvětí jsou důsledkem právě koncentrace 

vlastnictví. Podle Picarda [PICA2002] došlo v celosvětovém měřítku k nejvýznamnějším 

fůzím a akvizicím v průběhu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století a tyto fůze 

vedly ke vzniku globálních mediálních konglomerátů49 a oligopolního (viz. odstavec 2.3.4) 

tržního prostředí.  Negativní vlivy, které vznik těchto gigantů doprovázejí, popisuje takto :   

 

• V oblasti veřejné diskuze se snižuje názorová diverzita.  

 

• Pro menšiny a minoritní názorové skupiny se snižuje počet možností jak 

projevit svůj názor a sdělit ho široké veřejnosti. 

 

 

• Zdravé tržní soupeření chybí, je nahrazeno pomalou inovací a zvýšenými 

cenami. 

 

• Stále více lokálních médií je vlastněno  nadnárodními mediálními skupinami. 

 

To, jak se především  poslední bod  uvedeného výčtu promítá do řídících procesů 

v médiích, vyvolává ve společnosti řadu diskuzí. Tyto diskuze se snaží zodpovědět otázku, 

zda skutečnost, že lokální (národní) média jsou mnohdy vlastněny nadnárodními 

společnostmi,  může mít vliv na důvěryhodnost mediálního produktu, na nastolování 

agendy ve veřejném prostoru a potažmo na svobodu projevu a kvalitu demokracie v rámci 

                                                                        
49 Picard za nejvýznamnější organizace považuje AOL Time Warner, Bertelsmann AG, News Corporation, 
Viacom, Vivendy universal a Walt Disney Company. 
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daného státu. Bořivoj Čelovský [CELO2002], který kritizuje koncentraci vlastnictví do 

rukou  zahraničních vlastníků v českém prostředí, v knize Konec českého tisku uvádí citaci 

kanadského novináře Toma Kenta, který říká: 

 

„v ětšina lidí po delší část života nabývá převážnou část informací prostřednictvím 

médií. Proto lidé nemohou být svobodní, pokud nejsou svobodná média: nezávislá nejen na 

vlivu vlády, ale také na jiných formách kontroly informací a názoru.“   

 

Čelovský v knize předpokládá, že zahraniční vlastníci ovlivňují konkrétní obsahy 

nabízené daným médiem, tj. že řídí výběr a zpracování témat. Otázka je, zda tento pohled 

není příliš radikální. Je těžké dokázat, že by nadnárodní vlastníci zasahovali do řízení na   

takto podrobné úrovni, tj. na úrovni konkrétních obsahů, které média přináší. Na druhou je 

například známo, že média vlastněná R. Murdochem mnohdy podporují různé politiky 

podle toho, jak mohou být tito politici vhodní pro Murdochovi vlastní aktivity.  

 

Otázka, jaký vliv zahraniční vlastnictví na média má, je tedy složitá a stěží 

zodpověditelná.  Nadnárodní společnosti investují do akvizic médií proto, že očekávají, že 

jim přinesou zisk, tj. že jimi vlastněná média budou profitabilní. Zajímají je především 

ekonomické výsledky, tedy určité, předem definované ukazatele. Negativní vlivy, které 

jsou faktu zahraničního vlastnictví připisovány, jako je devastace kulturního prostředí, 

bulvarizace zpravodajství a zanedbávání toho, že média jsou také společenskou institucí, 

neplynou většinou z explicitních zadání nadnárodního managementu. Konkrétní mediální 

obsahy jsou tvořeny místními redakcemi, produkčními týmy apod. a ty se ve snaze splnit 

požadované normy efektivnosti mnohdy vydávají tou nejschůdnější cestou, kterou tato 

negativa provází. Samozřejmě, že lokální média mohou přebírat modely, které jsou úspěšné 

i na jiných trzích. Nicméně způsob zpracování lokálního mediálního obsahu je vždy 

výsledkem práce lokálního týmu. Zahraniční vlastnictví tedy podle mne nemá vliv na řídící 

procesy v tom smyslu, že by definovalo konkrétní agendu, ale stanovuje (většinou finanční)  

ukazatele, které musí management daného média plnit. Jedná se ale o můj osobní názor, 

který může být mylný.  
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3.1.2. Regulace  

 

Vliv regulace na řídící procesy je explicitnější než vliv vlastnictví, popsaný 

v předchozí části textu. Média byla ve své historii vždy nějakým způsobem regulována, ať 

již to byla regulace legislativní, ekonomická, politická či jiná. Jan Jirák [JIRA0003] 

definuje regulaci médií jako :   

    

 „soubor ideologicky, politicky, ekonomicky nebo eticky motivovaných 

postupů a prostředků, s jejichž pomocí je ovlivňováno a omezováno 

působení médií v prostoru regulační kompetence. Opatření působící na 

jednání médií mohou být motivována politicky snahou udržet si moc, nebo 

k ní naopak získat přístup, společensky snahou předejít nežádoucímu 

účinku médií, či naopak vést je ke společensky, nebo ekonomicky 

žádoucímu jednání“. 

 

V historii existovalo mnoho důvodů, proč byla média regulována. Jednak to byla 

snaha kontrolovat obsahy médií z důvodů udržení mocenské hegemonie, jako se to dělo 

například v  ve Francii sedmnáctého století, kde kardinál Richelieu zavedl trest smrti za 

vydávání necenzurovaných tiskovin. Nebo byla původem regulačních opatření snaha 

eliminovat hlasy zpochybňující výklad nějaké ideologie, což byl důvod vzniku tzv. 

Seznamů zakázaných knih, který vydávala církev pravidelně od roku 1559. Snahy o 

regulaci médií jsou zřejmé i dnes, i když jsou motivovány jinými důvody než 

v předchozích dvou případech. Současná mediální regulace nabývá mnoha podob a lze ji 

rozdělit o několika subkategorií. I. Reifová [REIF2004] dělí v knize Slovník mediální 

komunikace regulaci podle toho, čeho se týká, do čtyř hlavních celků50, z nichž každý má 

nějaké konkrétní  dopady na řídící procesy, neboť obsahuje nějaká omezení : 

 

• „Regulace týkající se pravidel vlastnictví mediálních organizací  

   (míry možné koncentrace  vlastnictví, křížení vlastnictví), 

 

                                                                        
50 Těchto celků je ve skutečnosti pět, I.Reifová ještě uvádí regulaci médií v době ohrožení, nebo válečné krize, 
tu  zde ale pro její specifičnost neuvádím.  
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• regulace vymezení obsahové a geografické činnosti jednotlivých 

médií (licenční podmínky médií s vysílaným signálem), 

 

• regulace omezení distribuce obsahů s potenciálně škodlivým vlivem    

(násilí, šíření nesnášenlivosti), 

 

• regulace zpracování žánrů, jejichž funkcí je reflektovat a 

zprostředkovávat aktuální dění ve společnosti (v rámci zpravodajství 

a publicistiky)“. 

 

Je tedy zřejmé, že regulace, stejně jako vlastnictví řídící procesy determinuje. 

Vlastnictví médií ve formě,  v jaké se nejčastěji uplatňuje,  ovlivňuje  lokální management, 

neboť  stanovuje cíle, které musí být splněny. Existence regulačních opatření se do řízení 

promítá tak, že vytváří mantinely, ve kterých se manažeři, snažící se tyto cíle plnit, musí 

pohybovat.  

 

Při snaze o definování vlivu regulace na řízení médií lze rozlišit dvě úrovně jejího 

působení. Jednak je regulováno odvětví jako celek, tj. jsou definována pravidla pro 

koncentraci vlastnictví a chování jednotlivých subjektů mediálního průmyslu. To má vliv 

na STRATEGICKÉ řízení mediálních organizací. Sem patří především snaha státu o 

prevenci monopolních tržních seskupení, hlídání stanovených maximálních tržních podílů, 

snaha o eliminaci různých kartelových dohod  apod.  

 

Dále jsou regulovány konkrétní druhy obsahů, což má vliv na OPERATIVNÍ řízení.  

Tento druh regulace má vliv na konkrétní podobu mediálního produktu a jeho atributy. 

Základem je Ústava ČR a Listina základních lidských práv a svobod, které zajišťují jak 

svobodu slova, tak právo na soukromí a jeho ochranu. Dalšími regulačními nástroji jsou 

poté zákonné normy, vyjádření regulačních orgánů a autoregulace různými profesními 

sdruženími. 

 

Výsledný produkt je v demokratických společnostech regulován například v tom 

smyslu, že nesmí obsahovat věci, které mohou být v rozporu s dobrými mravy, ukazovat 

jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti, napadat náboženské nebo 



 

   68   
 

Ing. Václav Jelen 

 MÉDIA JAKO SUBJEKT TRŽNÍHO  PROSTŘEDÍ                          FSV UK           

národnostní cítění, ohrožovat mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky násilí 

či podporovat chování poškozující zdraví či životní prostředí. Tento druh regulace 

ovlivňuje jak mediální organizace, tak nositele jejich příjmů – zadavatele reklamy, protože 

výše uvedená regulace omezuje kreativní možnosti jejich sebeprezentace.   

3.1.3. Segmentace trhu  

 

Tržní segmentací rozumíme hledání takových skupin spotřebitelů na daném trhu, kteří 

splňují následující podmínky :  

 

• Spotřebitelé uvnitř segmentu jsou si svými tržními projevy velmi podobní –

homogenní. 

 

• Tržní projevy různých segmentů jsou odlišné – heterogenní. 

 

 

Tržní segmentace je v mediálním prostředí důležitá jednak pro výrobce obsahu – tedy 

média samotná, neboť média by měla znát, kdo jsou jejich klienti a přizpůsobovat tomu 

svoje obsahy. A segmentace je v případě komerčních médií důležitá také pro zadavatele 

inzerce, neboť jim umožňuje cílit svoje reklamní obsahy na potenciální zákazníky. To, zda 

médium dodává ve správné formě obsahy těm správným klientům je v mediálním průmyslu 

jednou ze základních otázek, přičemž segmentace pomáhá ty správné klienty definovat. Ač 

může snaha správně segmentovat trh vypadat jednoduše, není tomu tak, především v dnešní 

době.  

 

Je to způsobeno tím, že se společnost jako taková a v návaznosti na to trh spotřebitelů 

mediálních obsahů, stává stále více heterogenní. Jednotlivé sektory této heterogenní 

společnosti je následně složité účinně zasahovat pomocí široce zaměřených médií, což vede 

ke vzniku médií specializovaných. Tyto trendy jsou patrné například na evropském 

mediálním trhu a to především posledních 10- 15 letech. Jak uvádí   v knize Managing 

media companies, Annet Aris a Jacques Bugnin [ARBU2005], mezi lety 1990 a 2002 

vzrostl počet specializovaných časopisů na evropském trhu o 30 %. Nicméně tyto tendence 

nejsou patrné pouze v oblasti tištěných médií. Ve Velké Británii, je tržní podíl cca 250 



 

   69   
 

Ing. Václav Jelen 

 MÉDIA JAKO SUBJEKT TRŽNÍHO  PROSTŘEDÍ                          FSV UK           

tématických televizních kanálů, které jsou dostupné pomocí kabelového nebo satelitního 

vysílání cca 25%，oproti 2 % v roce 1990. Stejná situace panuje ve Francii, kde  

71 tématických kanálů má dnes dohromady 25 % share51, přičemž v roce 1990 bylo pro 

francouzského diváka dostupných pouze sedm tématických kanálů.  Arisové a Bugnin tvrdí, 

že :  

  

„vzrůstající nabídka specializovaných médií se promítá na chování 

mediálního publika tak, že toto publikum přesouvá svůj zájem od několika 

všeobecně zaměřených médií k víc druhům médií, nabízejícím 

specializované, jemu bližší obsahy“.   

 

Vzrůstající heterogenita a fragmentace společnosti je vidět na příkladu hudebních 

žánrů /viz. obrázek 3.1/. Z jednoho nebo dvou žánrů, které až do cca padesátých let vždy 

aktuálně dominovaly, se dnešní nabídka rozšířila na desítky žánrů, jejich kombinací a 

nejrůznějších mutací. Stejně jako se fragmentují hudební žánry, fragmentuje se západní 

demokratická společnost a rozpadá na stále více spotřebitelských skupin. 

 
                               Obrázek 3.1 – Fragmentace hudebních žánrů. Zdroj : [ARBU2005] 

 

                                                                        
51 Share je veličina udávající podíl na televizní sledovanosti - za určité období, v určité cílové skupině. Jedná se 
o podíl TV kanálu na čase, který diváci sledovali v procentech. 
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Rostoucí společenská heterogenita je jevem, kterým se zabývá celá řada sociologů.  

Sociologie tento jev teoreticky zkoumá, nicméně mediální manažeři se s ním musí denně 

vyrovnávat. Problematický je tento trend především pro celoplošná média se široce 

definovanou cílovou skupinou. Tato média se snaží pokrývat velkou část populace (např. 

cílovou skupinu 15+), nicméně poslední dobou většinou čelí odlivu klientů, přičemž se 

domnívám, že právě narůstající heterogenita publika je jednou z příčin tohoto jevu.  

 

Cílení na heterogenní cílové skupiny v rámci jednoho  média vede k diverzifikaci 

obsahu. To znamená, že na konkrétního recipienta je v rámci obsahů poskytovaných daným 

médiem cílena pouze jeho část. Aby se ale k tomuto obsahu recipient dostal, musí se 

danému médiu většinou přizpůsobovat (hledat určité rubriky, hlídat si čas oblíbených 

pořadů apod.). Tato činnost ho jednak časově zatěžuje a také po něm vyžaduje vyvinutí 

vlastní aktivity. Obě tyto věci jsou špatně. Média, která nutí recipienta aby se jim 

přizpůsobil mohou v budoucnu stěží konkurovat médiím, která se přizpůsobují svým 

recipientům, přičemž nárůst tržních podílů specializovaných médií je toho důkazem.  

Toto samozřejmě není nijak revoluční myšlenka, nicméně aktuální se stává 

především v dnešní době, kdy v mediálním průmyslu dochází k redukci legislativních a 

technologických bariér. V předchozí části textu jsem se zmiňoval o službě Google News, 

která agreguje zprávy z různých médií a připravuje je uživateli na jednom portálu. Stejně 

tak činí specializovaná média, tj. agregují obsah, který je pro jejich recipienty zajímavější 

než pro ostatní část populace. Důležité je, že médium, resp. obsah, který požaduje, si 

recipient vybírá sám, což je například jeden z důvodů, proč je jako komunikační médium 

úspěšný internet. Je to z toho důvodu, že jako celek nepředkládá předem definovaný obsah, 

ale nabízí jednotlivé konkrétní obsahy, jejichž výběr je na uživateli.  

 

Definice správných segmentů trhu, specializace obsahů a snaha o jejich distribuci 

specifickým cílovým skupinám je  výzva, před kterou management mediálních organizací 

v dnešní době stojí. Kromě publik samotných je zřejmý i sílící tlak zadavatelů reklamy, 

kteří přesouvají stále větší část svých reklamních rozpočtů do oblastí, kde mohou 

potenciálního klienta zasáhnout efektivněji. Ukazuje se totiž, že marketingové „kobercové 

nálety“,  realizované právě především pomocí celoplošných, široce zaměřených médií, 

nemají efektivitu adekvátní jejich ceně. 
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3.2. Procesy probíhající v médiích 

Vlastnictví, regulace a tržní segmentace jsou určité (ne všechny) vnější aspekty, které 

se do  řízení médií promítají. Manažerská rozhodnutí jsou jimi ovlivňována a tyto vlivy se 

transformují do konkrétních rozhodnutí. Je ale také důležité definovat, čeho všeho se tato 

rozhodnutí týkají, tedy vůbec určit sadu činností, které jsou v rámci mediální organizace 

realizovány a řízeny. Tyto činnosti se samozřejmě v detailu liší podle druhu a  konkrétního 

zaměření daného média, nicméně klíčové činnosti jsou shodné pro všechny subjekty 

pohybující se v tomto odvětví. Lze je definovat jejich výčtem, nicméně  

vhodnější je pokusit se o procesní pohled na mediální organizaci.  

 

Procesní pohled znamená, že  na organizaci nahlížíme jako na systém, který 

produkuje výrobky nebo služby, uspokojující potřebu zákazníků organizace, přičemž  

výsledný  produkt  vzniká určitým sledem činností, nazvaným proces. Čím je proces 

integrovanější, tím je efektivnější, má rychlejší průběh a zákazník z něj získá kvalitnější 

produkt, vyprodukovaný s nižšími náklady. Snahou procesního pohledu na mediální 

organizaci je tedy  spojit jednotlivé činnosti vykonávané v rámci organizace do  procesu. Je 

zřejmé, že procesy jsou určitým způsobem hierarchizovány, resp. lze rozlišit různé úrovně 

podrobnosti tohoto procesního mapování od zastřešujících procesů po detailní procesy na 

nejnižší úrovni vykonávaných činností. Stejně tak lze dělit procesy na klíčové (tedy 

zajišťující plnění hlavních podnikatelských cílů organizace) a podpůrné (zajišťující 

podpůrné činnosti hlavních procesů). Detailní procesní analýza má mnohostranné využití. 

Používá se při reengineeringu52  organizace, při implementaci nových informačních 

systémů do organizace a pro optimalizační analýzu podniku. Konzultanské firmy, které ji 

provádějí si za tuto činnost a následné návrhy optimalizace účtují vysoké částky. 

V návaznosti na procesní analýzu lze poté definovat metody měření výkonnosti a míry 

dosažení strategických cílů jako je například Balanced Scorecard53.  

 

                                                                        
52  Reengineering znamená přehodnocení a redesign podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaženo 
zdokonalení z hlediska kritických měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita, služby a rychlost /zdroj : 
www.ewizard.cz/.  
53 Balanced Scorecard  představuje strategický systém řízení organizace, který rozpracovává a převádí poslání 
a vizi organizace do specifických cílů, do uceleného a srozumitelného souboru měřítek a ukazatelů finanční a 
nefinanční výkonnosti, které poskytují rámec pro posuzování úspěšnosti strategie a systému řízení a současně 
dokumentuje specifickou strategii organizace /zdroj : www.dnv.cz/. 
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V této kapitole diplomové práce nebudu provádět procesní analýzu na detailní úrovni, 

nicméně jelikož se tato kapitola týká praktických aspektů řízení, pomůže mi definovat jaké 

činnosti (procesy) v mediální organizaci probíhají, což je z hlediska řízení nezbytné.  

 

3.2.1. Obecná definice procesů v mediálních organizacích    

 

 Klíčovým procesem, který probíhá v každé mediální organizaci je především výroba 

a distribuce obsahu. Tento proces probíhá v třech hlavních krocích, jak znázorňuje obrázek 

3.2. Těmito kroky jsou generování obsahu produktu, vznik produktu a jeho distribuce 

klientům, přičemž tento proces je zpětnovazební a reakce klientů se zpětně promítají do 

procesu generování obsahu.  

 

 
                               Obrázek 3.2 – Klíčové procesy probíhající v mediální organizaci. 

 

3.2.1.1. Generování obsahu produktu 

 

Tato úvodní část zahrnuje generování materiálu, ze kterého produkt následně vzniká. 

Před tím, než nějaký obsah vznikne, je třeba strategicky  definovat, jaký obsah je vhodný 

pro publikum daného média a udržení jeho tržního podílu. Analýza publika a strategické 

stanovení obsahu je jednou z klíčových činností mediálního managementu, neboť se jedná 

o průběžný proces, kdy obsah je třeba stále přizpůsobovat měnícím se demografickým a 

ekonomickým podmínkám. U obsahů, které generuje mediální organizace samotná, je 

úlohou manažera řídit zdroje tak, aby byl tvořen co nejefektivněji a v požadované kvalitě. 

U obsahů dodávaných externími zdroji řídí manažer jejich výběr a nákup, případně zadání 
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pro outsorcing54 (v některých typech médií bývá outsorcována značná část tvorby obsahu a 

podíl obsahu generovaného samotným médie bývá menšinový). 

 

3.2.1.2. Produkt 

 

Z dostupného obsahu je poté obsah transformován do konkrétní formy, kterou 

produkt nabývá, podle druhu daného média. Výstupem může být například nějaký fyzický 

produkt, nabízený na trhu, což je případ tisku,  nebo to je nehmotný produkt připravený 

k distribuci skrze specifické distribuční kanály. Jak uvádí Picard [PICA1988] smyslem 

existence většiny komerčních médií je prodej   pozornosti publika inzerentům. Do procesu 

vzniku produktu se tedy promítá i implementace inzertních obsahů generovaných 

zadavateli inzerce.  Schopnost svoje publikum prodat a cena, za kterou ho prodat lze, se 

odvíjí od mnoha faktorů jako je tržní podíl, přístup k distribučním kanálům apod. Svou roli 

zde také hrají obchodní modely prodeje publika a externí vlivy jako je  např. legislativní 

regulace. Procesu vzniku produktu může být složitým řetězcem navazujících činností, 

především pokud výsledný produkt je hmotným statkem jako je například výtisk novin. 

Nebo se může jednat o několik kliknutí myší, které provede autor blogu, když chce 

zveřejnit svůj nový příspěvek.  

 

3.2.1.3. Klient 

 

Finální část procesu zajišťuje, že se produkt dostane ve správné formě ke správnému 

klientovi. Klientům jsou mediální produkty distribuovány skrze různé distribuční kanály. 

Efektivnost tohoto procesu může mít vliv na výši nákladů a tím na velikosti zisku daného 

média. Ač se to může zdát překvapivé, i zde mohou hrát inovativnost a kreativita svou roli, 

například při hledání nových distribučních forem. Konkrétními řídícími činnostmi je zde 

například řízení samotného technologického způsobu distribuce opět s ohledem na jeho 

maximální efektivitu. V případě, že je příjem produktu zpoplatněn, zahrnuje tato část i 
                                                                        
54 Outsourcing je proces, při kterém společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na 
externí entitu (subdodavatele) specializovaného na provádění těchto operací /Zdroj : 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Outsourcing/.  
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obchodní procesy s tím související. Reakce klientů na nabízený produkt se poté zpětně 

promítá do procesu vzniku jeho obsahové náplně.   

 

3.2.2. Detailní rozbor procesů 

 

Na příkladu mediální organizace zabývající se produkcí tištěných médií bych chtěl 

provést detailnější analýzu procesů, a to jak z pohledu operativního – tedy generování 

obsahové náplně, sestavení a výroba produktu a jeho následné doručení publiku, tak i 

z pohledu paralelních řídících procesů, které jsou nad tím realizovány. Schématicky tento 

pohled na mediální organizaci znázorňuje obrázek 3.3.  
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                                                 Obrázek 3.3  – Klíčové procesy probíhající v mediální organizaci /např. vydavatelství/
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Operativní procesy probíhající v  mediální organizaci  jsem zhruba popsal v odstavci 

3.2.1. Jedná se o prvotní vznik obsahu daného média a to jak z externích, tak z interních 

zdrojů. Jaký obsah to bude je ovlivněno strategickým řízením daného média (z teoretického 

pohledu se mediální teorie výběru obsahů, které média předkládají, věnuje například v tzv. 

„agenda setting“55 hypotéze). Tento obsah je poté agregován a je z něj sestaven produkt. To 

zahrnuje celou řadu činností jako například redakční výběr, redigování, korektury, sazba 

apod. Paralelně s tím probíhá implementace inzertních obsahů. Následně vzniká samotný 

produkt a to jak fyzický výtisk novin, tak produkt určený pro další distribuční kanály. 

Finální fází je samotná distribuce produktu čtenářům, návštěvníkům online verzí periodika 

apod. 

 

  Řídící procesy jsou realizovány paralelně nad procesy operativními. Thompson a 

Strickland [THST1992] definují čtyři úrovně řídících procesů. Strategické řízení, finanční 

řízení, řízení lidských zdrojů a poslední kategorii, která zahrnuje ostatní řídící procesy, 

specifické podle konkrétního zaměření organizace. Pro mediální organizace produkující 

tištěná média jsem se pokusil tyto procesy blíže definovat. 

 

3.2.2.1. Strategické řízení  

 

Úkolem strategického řízení je především zajistit adekvátní tržní podíl daného média, 

definovat strategie rozvoje a metriky jejich plnění. Významnou částí strategického řízení by 

měla být analytická činnost, tj. analýzy, týkající se vývoje odvětví jako takového, 

implementace nových technologií, demografických charakteristik publika (analýza časových 

řad) a jejich vývojových trendů, včetně analýz týkajících se detailní charakteristiky klientů 

daného média. Do analytické části patří i simulace rozvojových strategií pomocí simulačních 

modelů. Návaznou činností je strategické plánování produkovaných obsahů a definování 

obchodních modelů jak ve vztahu k publiku, tak k ostatním zdrojům příjmu (zadavatelé 

reklamy).     

                                                                        
55 „Hypotéza o „agenda setting“ vychází z předpokladu, že důraz a význam, který je ze strany médií přikládán 
určitému problému, ovlivňuje způsob, jakým tento problém vnímá a přijímá publikum. Média podle konceptu 
agendy disponují mechanismy, které mají schopnost určovat, o čem publikum přemýšlí (spíše než jak o 
prezentovaných problémech přemýšlí) a které otázky vnímá jako nejdůležitější. První krok pro empirické 
podložení konceptu agendy učinili McCombs a Shaw počátkem sedmdesátých let“. /Zdroj: 
http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/urcovani_agendy.htm/ 
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3.2.2.2. Finanční řízení 

Úkolem finančního řízení v mediální organizaci je sledovat pohyb kapitálu, který je 

vyvolán činností mediální organizace. Vychází z celkové strategie organizace a také ji 

zpětně výrazně ovlivňuje, neboť finanční kritéria a finanční cíle tvoří významnou součást 

celkových ekonomických cílů z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Veškerá činnost 

mediální organizace se promítá do finančních ukazatelů a může být hodnocena finančními 

kritérii efektivnosti. Úkolem managementu je stanovit optimální kapitálovou strukturu 

organizace a zajistit finanční zdroje pro provoz organizace a pro případné investice (tj. 

zajistit dostatečnou likviditu a cashflow56).  Dále sem patří dohled nad plněním normativních 

povinností finančního účetnictví a získávání informací z manažerského účetnictví. V případě, 

že mediální organizace je součástí nějaké nadnárodní skupiny, je povinností managementu 

připravovat reporty předem definovaných finančních ukazatelů.  

 

3.2.2.3. Řízení lidských zdrojů 

 

Přestože je  důležitost kvalitních lidských zdrojů pro úspěch organizace v současném 

tržním prostředí v oblasti managementu obecně známou nezbytností, pro podnikání v oblasti 

médií to platí dvojnásob. Média totiž nejsou producenty unifikovaných anonymních 

produktů. Do obsahů, které produkují, se velice silně promítají osobnostní vlivy jejich tvůrců 

(přičemž média s tím často marketingově pracují a spojují svůj brand57  s konkrétními 

tvářemi, autory apod.). Lidé v mediální organizaci jsou těmi, kdo uvádějí do pohybu všechny 

ostatní zdroje (v jistém smyslu lze řízení finančních či materiálních zdrojů chápat jako řízení 

lidí, kteří zajišťují plnění úkolů v těchto oblastech) a proto tvoří velice důležitý zdroj. 

Konkrétními manažerskými činnostmi v této oblasti je především recruitment, který se týká 

především seniorských pozic a talent management vyúsťující do obsazovaní pozic 

juniorských. Řízení utilizace poté zajišťuje efektivní využití pracovních sil s ohledem na 

definované procesy (výsledky). Do řízení lidských zdrojů spadá i odměňování a motivace 

zaměstnanců.  

                                                                        
56 Pojem cash flow je rozdíl mezi příjmy a výdaji, označuje tedy stav toku peněz. Výkaz cash flow je vždy 
tokovým výkazem, ale nemusí se vždy týkat pouze pohybu peněz, může jít o pohyb krátkodobého likvidního 
finančního majetku.  
57 Brand je značka daného média a zároveň pojem, se kterým se pracuje v reklamě (např. brandová kampaň 
označuje kampaň komunikující značku). 
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3.2.2.4. Ostatní řídící procesy 

 

Kromě strategického řízení, finančního řízení a řízení lidských zdrojů zahrnuje činnost 

manažera v mediální organizaci celou řadu dalších řídících činností. Tyto činnosti zastřešují 

celou řadu provozních otázek a to především ve vztahu k trhům, na kterých média působí. 

Média prodávají obsahy spotřebitelům a současně prodávají pozornost svého publika 

inzerentům. To znamená, že denní rutinou mediálního managementu jsou jednání se 

subjekty, které mají zájem koupit si pozornost publika daného média a to buď přímo nebo  

skrze zprostředkující subjekty (mediální agentury apod..).  Na druhou stranu musí 

management zajišťovat i bezproblémové doručení produktu publiku, což znamená řídit 

vztahy s jeho distributory. Do těchto procesů se promítá i práce s vlastní značkou a 

související marketingové aktivity. Kromě těchto činností se management zabývá také 

projektovým řízením interních projektů, vyhodnocování nefinančních ukazatelů, jejich 

reportování v rámci nefinančního výkaznictví a celou řadou dalších činností.  
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3.3. Metriky v mediálním managementu 

3.3.1. Publikum   

 

Primárním smyslem existence většiny komerčních médií je dodávat určitým subjektům 

pozornost svých publik. Subjektů, které o tuto pozornost mají zájem, je celá řada, nicméně 

převážná část z nich tuto pozornost používá k propagaci nějakých výrobků nebo služeb. 

Média jsou tedy nositeli propagačního poselství. Postler [POST2003] definuje propagační 

poselství jako „myšlenkový obsah informace, která je předmětem komunikace“. Média 

umožňují přenos propagačních poselství na určité místo a v určitém čase určitým druhům 

publik. Jak říká např. Picard [PICA1988], ale i mnozí další, působí tedy na dvojím trhu.  Na 

jedné straně prodávají mediální produkt publiku a na straně druhé prodávají pozornost svých 

publik inzerentům. Tento proces v praxi většinou neprobíhá přímo, ale je realizován skrze 

několik zprostředkujících subjektů jako jsou reklamní a mediální agentury na jedné straně a 

distributoři mediálního produktu na straně druhé /viz obrázek 3.4/. 

 
                     

                      Obrázek 3.4 – Subjekty v procesu přenosu propagačního poselství od inzerenta k publiku. 
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To, jaký objem z disponibilních prostředků investuje inzerent do určitého druhu médií 

(nebo konkrétního média) je většinou součástí předdefinovaného mediálního mixu daného 

inzerenta. Mediální mix označuje rozdělení prostředků na komunikační kampaně do různých 

druhů médií. Při tvorbě mediálního mixu většinou inzerent definuje cílovou skupinu, 

požadovaný zásah a médium pomocí kterého chce tento zásah uskutečnit. Snahou médií je 

být u velkých inzerentů co největší součástí jejich mediálního mixu. V odstavci 3.1.3 jsem 

psal o odlivu diváků u velkoplošných médií. Konkrétní dopady této hrozby jsou právě 

změny v mediálních mixech zadavatelů inzerce, kde bude například televize v budoucnosti 

zastoupena nižším podílem než v minulosti, kdy v českém prostředí u velkých inzerentů 

dominovala. 

 

Jak je znázorněno na obrázku 3.4, v průběhu vývoje se řada činností týkající se  

komerční komunikace specializovala. Inzerent (zadavatel) dnes již ve většině případů 

neoslovuje přímo médium, stejně tak jako mezi médii samotnými a jejich klienty se 

zpravidla vyskytují různé distribuční subjekty. Inzerent s potřebou komunikovat nějaké 

sdělení publiku tedy přichází nejprve do reklamní agentury, která mu pomůže s definicí 

mediální strategie a  jeho sdělení kreativně ztvární. Dalším prvkem v procesu komerční 

komunikace je mediální agentura, která nakupuje prostor v médiích. Její služby jsou 

využívány reklamními agenturami například proto, že mediální agentury dosahují 

objemových slev na prostor, který nakupují. Cena za inzerci, uváděná ve veřejně dostupných 

materiálech jednotlivých médií je totiž mnohdy tzv. GROSS cena (ceníková, brutto, ratecard 

price), tedy cena bez slev. Nicméně klientovi mediální agentury se fakturuje tzv. CLIENT 

net cena. Ta vzniká tak, že od GROSS ceny se odečte sleva, kterou média agentuře poskytují 

a vzniká MEDIA NET cena. Od té se odečte 15 % administrativní provize a vzniká MEDIA 

NET NET cena. CLIENT net cena je potom MEDIA NET NET cena, navýšená o skutečnou 

agenturní provizi. Mediální agentura nakupuje prostor v médiích, nicméně většinou ho 

nenakupuje od médií samotných, ale od mediálních zastoupení. Ty prodávají mediální 

prostor ve všech médiích , které zastupují.  
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Inzerenti se vždy prostřednictvím médií snaží zasáhnout určitou část populace. Jelikož 

většina jejich sdělení má za úkol propagovat nebo prodávat nějaký výrobek nebo službu, 

budu pro účely následujícího textu používat pojem spotřebitel. Inzerenti se tedy snaží 

zasáhnout maximum potenciálních spotřebitelů vhledem k rozpočtu jejich komunikační 

kampaně. Vyrobí tedy s pomocí reklamní agentury nějaké sdělení, které pomocí mediální 

agentury prodá mediálnímu zastoupení daného média, které zajistí umístění tohoto sdělení 

do mediálního produktu. S tímto sdělením pak přijde do kontaktu (je jím zasažena) určitá 

část populace. Ze všech lidí, kteří s reklamním sdělením do kontaktu přišli, je pouze část 

inzerentem vybrané CÍLOVÉ SKUPINY (CS), tedy té části populace,  kterou chce inzerent 

zasáhnout podle předdefinovaných sociodemografických charakteristik. Zde už se 

dostáváme ke konkrétním metrikám. Cílová skupina má určitý počet lidí. Například televizní 

spot vidí určitá část z nich (téměř se nemůže stát, že by ho viděli všichni příslušníci CS). 

Každé procento cílové skupiny, které bylo zasaženo sdělením je označováno jako jedno 

GRP58. Odvysílaný spot má určitou míru sledovanosti v cílové skupině. Tato metrika se 

označuje jako RATING a udává se většinou jako procentuální část cílové skupiny sledující 

(poslouchající) sdělení v určitém, předem definovaném časovém úseku. Naproti tomu 

REACH označuje celkovou část CS, zasaženou sdělením (i kumulativně) a NET REACH 

označuje procento cílové skupiny, zasažené alespoň jedním sdělením. Další metrikou je 

frekvence. FREKVENCE označuje, kolikrát byla cílová skupina sdělením zasažena. 

EFEKTIVNÍ FREKVENCE poté označuje úroveň kontaktů se sdělením, při které se 

dosahuje optimálního výsledku. Mezi uvedenými metrikami je následující vztah :   

  
                               Obrázek 3.5  –  Vztah mezi základními metrikami. 

                                                                        
58 GRP  odpovídá zásahu jednoho procenta cílové skupiny. Je to kumulovaná veličina. Pokud budu vysílat dva 
spoty, přičemž první z nich bude mít 10% sledovanost v CS a druhý 15 % sledovanost, dostávám 25 GRP. 
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Matematicky je tento vztah vyjádřitelný následovně :  

 

GRP  =  REACH (%) x FREKVENCE (OTS/OTH59)  

REACH  = GRP / FREKVENCE 

FREKVENCE = GRP / REACH 

 

Další významnou kvantitativními mediální metrikou je AFINITA, určující vhodnost 

daného média pro zvolený výrobek / službu. Určuje, jak zvolená cílová skupina preferuje 

dané médium oproti zbytku populace. Výpočet pro vzorec AFINITY je následující :  

 

AFINITA = RATING cílové skupiny / RATING zbytku populace60  

 

Kromě výše uvedeného vzorce lze afinitu vypočítat následovně :  

 

AFINITA = GRPs / TRPs 

 

Přičemž TRP (Target rating point)  označuje kumulovanou sledovanost v rámci 

konkrétní cílové skupiny. Používá se pro popis toho, jak konkrétní kampaň (proto je to 

kumulované veličina) měla zásah v určité cílové skupině.  

 

Dalšími důležitými metrikami jsou : 

 

  WEEKLY REACH -  poslech/sledování stanice posluchačem/divákem v posledních 7 dnech. 

 

DAILY REACH -  poslech/sledování stanice posluchačem/divákem bezprostředně před   

průzkumem (nejčastěji den před průzkumem) po stanovenou dobu 

(např. pro rozhlas je to 15 minut).  

ATS  RELATIVE- počet minut denně věnovaný  posluchačem/divákem médiu. 

 
VZOREC : ATS RELATIVE /pro rozhlas/ = (∑ čtvrthodin naposlouchaných   

posluchačem) : počet  posluchačů. 

                                                                        
59 OTS znamená opportunity to see. Ukazuje počet příležitostí příslušníka cílové skupiny možnost shlédnout 
sdělení (v průběhu trvání kampaně, nebo v průběhu daného časového období). OTH – opportunity to hear. 
Udává to samé, ale pro počet zaslechnutí sdělení 
60 Obvykle populace 15+ 
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AQH -  průměrná čtvrthodina. 

VZOREC : AQH /pro rozhlas/ = (∑ posluchačů v jednotlivých čtvrthodinách) : počet    
čtvrthodin. 

 

AUDIENCE SHARE  - podíl na publiku, tj. procent z diváků/posluchačů v dané době  

VZOREC : AS /pro rozhlas/ = [(poslech dané stanice v časovém období)x(ATS relativ 

stanice)] : [(poslechem všech stanic včera)x (ATS všech stanic)x100]. 

 

CPT - cena za kontakt s jedním tisícem posluchačů / diváků. Například v prostředí internetu 

se může jednat o cenu za tisíc "zobrazení" reklamního banneru.  

 

Tyto metriky jsou různě používány pro různá média. Přehled toho, které metriky jsou 

pro různá média sledovány znázorňuje tabulka 3.1. Kromě nich jsem do této tabulky zařadil i 

stručný přehled formátů, které jsou různými médii inzerentům prodávány  a základní atributy 

výhodnosti / nevýhodnosti daného média pro inzerci. Tabulka obsahuje tyto dosud 

nevysvětlené pojmy :  

Banner : Formát internetové reklamy. Nejčastěji určitá část plochy webu s obsahem. 

Bannery se dělí do různých druhů podle velikosti (full banner, square, skyscraper 

apod.). 

 

Cosmic cursor : Formát internetové reklamy. Kurzor myši při pohybu webem je 

animován. 

 

Imprese :  Metrika pro kampaně v prostředí internetu. Imprese označuje zobrazení 

sdělení na klientském počítači. 

 

Injektáž  : Forma sponzoringu v TV vysílání. Komerční sdělení v průběhu pořadu. 

 

Interstitial  : Formát internetové reklamy, zobrazující se přes celé okno prohlížeče.  

Objevuje se na předem definovaný časový úsek. 

 

 Jingle : Reklamní rozhlasový formát. Krátká melodie spojovaná se značkou. 
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Out of the box : Formát internetové reklamy. Nestandardní objekt, který se pohybuje 

po obrazovce. 

 

PPA/PPL : Obchodní model na internetu. Platí se za určitou činnost, provedenou 

klientem, který byl získán skrze kampaň v médiu   

 

PPC :  Obchodní model na internetu. Platí se za klik návštěvníka na inzertní sdělení.  

 

Product placement : Forma sponzoringu. Platí se za umísťování konkrétních 

produktů do vysílání / filmů apod..  

 

Sampling : Distribuce vzorků nějakého produktu, dárků apod. nejčastěji spolu 

s výtiskem nějakého periodika 

 

Watermark  : Formát internetové reklamy. Pozadí stránky obsahuje logo inzerenta 
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                                                                        Tabulka 3.1 – Metriky vztahující se k jednotlivým médiím, prodejní formáty a klady/ zápory pro inzerenty. 

                                                                                                                              Zdroj : [POST2003] a [MEDI0001] 
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3.3.2. Náklady, výnosy, zisk 

 

Výše uvedený výčet metrik se týká především měření publik média a ukazatelům, 

které jsou v procesu prodeje publik inzerentům používány jak ze strany inzerentů, tak 

ze strany médií samotných.  Kromě těchto ukazatelů musí být mediálními manažery 

sledována a vyhodnocována  řada dalších ukazatelů. Jednak jsou to údaje potřebné pro 

strategické rozhodování, tedy různá demografická a sociologická data, údaje o vývoji 

ekonomiky apod. Sem spadá celá řada ukazatelů, jejichž podrobný výčet by bylo 

velice náročné definovat. Kromě těchto strategických dat jsou pro řízení důležité údaje 

týkající se především hospodaření organizace.  Jedná se především o ukazatele nákladů 

a výnosů, poměrové ukazatele finančního řízení apod. Samozřejmě je žádoucí, aby lidé 

pracující v médiích na řídících pozicích měli nezbytné teoretické mediální vzdělání. 

Musí se ale také orientovat  ve finančním a manažerském účetnictví, vědět co je 

rozvaha, výsledovka, výkaz CF, co je ROE, EBIT, umět si spočítat rentabilitu cizího 

kapitálu a vlastních investičních rozhodnutí. Popsat všechny tyto ukazatele by opět 

vydalo na samostatnou diplomovou práci. V následujícím textu bych chtěl na 

praktických příkladech ukázat nákladovou a výnosovou strukturu mediální organizace 

a pojmy jako jsou náklady, výnosy nebo zisk ve vztahu k mediální organizaci 

podrobněji rozebrat.    

 

3.3.2.1. Náklady    

 

Náklady jsou obecně explicitním vyjádřením finančních prostředků  

vynaložených na vstupy. Obecnou snahou je minimalizovat náklady, neboť ušetřené 

prostředky se promítnou do zvýšení zisku. Schopnost minimalizovat svoje náklady 

může být v mediálním podnikání konkurenční výhodou. Stejně jako ve výrobních 

odvětvích, kde jsou výrobní procesy optimalizovány do nejmenšího detailu (například 

v automobilovém průmyslu), se zvyšující se konkurencí dochází i v médiím ke snaze 

zefektivnit procesy vedoucí k vytvoření mediálního produktu. Obrázek 3.6 například 

ukazuje, jaké oblasti lze nákladově optimalizovat v procesu výroby tištěných médií.  
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Obrázek 3.6 – Nákladová optimalizace v jednotlivých částech procesu produkce tištěných médií. 

Zdroj : [ARBU2005] 

 

 Jak píše v knize Media Economics Colin Hoskins [HOSK2004], médium  

dosahuje ekonomické efektivnosti, pokud neexistuje jiný způsob jak vyrobit 

požadovaný mediální produkt při nižším vstupních nákladech. Díky snaze o dosažení 

větší ekonomické efektivnosti a existenci úspor z rozsahu (viz odstavec 2.3.4), které 

jsou pro mediální průmysl charakteristické, potom přitom dochází v mediálním 

průmyslu k četným akvizicím – přičemž minimalizace nákladů na produkci je jedním 

z jejich důvodů.  

   

Náklady lze členit podle mnoha kritérií. Účetní pojetí nákladů  ukazuje skutečné 

náklady (finančně doložitelné), přičemž ekonomické pojetí nákladů bere v úvahu i 

implicitní náklady, tzv. náklady obětované příležitosti (opportunity costs). 

V nákladových analýzách se většinou operuje s reálnými s účetními náklady (tj. 

náklady v reálných cenách) a náklady se analyzují podle různých poměrových kritérií. 
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Je zřejmé, že pro různá média tvoří majoritní část nákladů různé položky a různá 

média mají různou nákladovou strukturu. Pro některá média může tvořit významnou 

část nákladů nákup obsahů, pro jiná to mohou být poplatky za distribuci, náklady na 

vlastní výrobu obsahu, nebo na marketing a propagaci značky. Jak může vypadat 

struktura nákladů pro komerční televizní stanici ukazuje obrázek 3.7. 

 

 
 

Obrázek 3.7 – Příklad struktury náklad ů komerční TV stanice.  Zdroj : [ARBU2005] 

 

Tato struktura samozřejmě není stejná pro všechny subjekty pohybující se 

v daném odvětví. Mohou existovat stanice, které nakupují externí obsah a ten pak tvoří 

majoritní položku jejich nákladové struktury (filmové kanály). Stejně tak mohou 

existovat  stanice, produkující převážnou většinu svého obsahu sami  (zpravodajské 

kanály), a nákladová struktura obou těchto stanic bude odlišná. 
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Jelikož jsem čerpal z veřejně dostupných zdrojů, jako příklad konkrétní nákladové 

struktury uvádím nákladovou strukturu České televize, podle výroční zprávy z roku 

2001  /viz. Obrázek 3.8/ : 

 

 

 

                   Obrázek 3.8 -  Nákladová struktura České televize. Zdroj [CETE2001] 
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3.3.2.2. Výnosy 

Podle knihy J. Valacha Finanční řízení podniku [VALA1997] jsou výnosy 

„peněžní částky, které podnik „získal“ z veškerých svých činností za určité období bez 

ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu“. Hlavními výnosy mediální 

organizace jsou buď dotace nebo koncesionářské poplatky u veřejnoprávních médií 

nebo příjmy z inzerce u komerčních médií. Výnosy samotné se dělí podle do třech 

kategorií (podle současné právní úpravy účetních výkazů a vedení finančního 

účetnictví) :  

 

• Provozní výnosy získané v provozně-hospodářské činnosti podniku.  

 

• Finanční výnosy získané z finančních investic, CP61, vkladů a účastí. 

 

• Mimořádné výnosy získané mimořádně, např. prodejem majetku apod. 

 

Je logické, že největší část výnosů tvoří výnosy provozní, tedy příjmy z inzerce, 

nicméně ty nejsou jedinou výnosovou položkou. Další výnosovou položkou může být 

například v případě televizní stanice výroba a prodej pořadů, sponzoring, prodej služeb, 

prodej práv apod. Dále jsou výnosy tvořeny z činností, které nesouvisí s klíčovou 

činností daného média. Jsou to výnosy z pronájmu a prodeje investičního majetku, 

kapitálové výnosy a ostatní výnosy.     

 

Výše výnosů konkrétního média je ovlivněna celou řadou faktorů. Jednak je to 

podíl média na trhu, neboť vysoký tržní podíl média způsobuje atraktivitu daného 

média pro inzerenty, díky schopnosti zasahovat reklamním sdělením více příjemců. Je 

to také vhodnost  média pro určitou cílovou skupinu, neboť existují média, která ač 

mají relativně malý tržní podíl,  jsou vhodná pro zásah  určité lukrativní cílové skupiny.  

Dalším faktorem jsou nastavené obchodní modely. Pokud média nabízí pro inzerenty 

efektivnější obchodní modely (například PPC pro síťová média v porovnání 

s prodejem impresí) zadavatelům se u nich vyplatí inzerovat. Neposledním faktorem 

jsou také schopnost minimalizovat náklady, popsaná v předchozím textu. 

                                                                        
61 Cenné papíry – akcie, obligace, dluhopisy. 
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Stejně jako v případě nákladů  bych zde chtěl uvést strukturu výnosů 

konkrétního média a to strukturu výnosů České televize podle ročenky z roku 2001 

/viz. obrázek 3.9/.   

 

 

 
                           

                        Obrázek 3.9 Výnosová struktura České televize. Zdroj [CETE2001] 
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3.3.2.3.  Zisk  

 

Zisk je považován za vyjádření úspěšnosti firmy. Ekonomická teorie definuje 

desítky modelů, které určují optimální výši výstupu, nákladů, výnosů a dalších veličin 

tak, aby organizace dosáhla maximální výše zisku. Ekonomie stanovuje rovnováhu 

firmy jako takovou výši výstupu, kdy firma dosahuje maximálního zisku. Pokud firma 

produkuje výstup v této výši, je podle ekonomické teorie v rovnováze.  

 

V mediálním odvětví je pohled na zisk jako cíl firmy složitější. Jak píše Doyle 

[DOYL2002], „tradiční ekonomická teorie firmy, aplikovaná na mediální odvětví má 

v tomto ohledu určité nedostatky. Například skutečnost, že ne všechny subjekty 

v mediálním odvětví  jsou motivovány snahou o maximalizaci zisku“. Existuje mnoho 

alternativních cílů, které mají mediální organizace. U komerčních médií to může být 

snaha jejich vlastníků  ovlivňovat skrze médium veřejné mínění a dosahovat tak svých 

partikulárních zájmů. Dále mohou být cílem firmy různé další věci, především 

v souvislosti s tím, v jaké fázi rozvoje se mediální organizace nachází (určitý podíl na 

trhu apod.).  U veřejnoprávních médií to je především snaha  poskytovat určitou službu 

v rámci demokratické společnosti, která nemůže být poskytována soukromými 

subjekty.  

 

Zisk je rozdíl mezi příjmy a náklady. Kromě explicitního finančního vyjádření 

nákladů je třeba při úvahách nad náklady také brát v potaz tzv. náklady obětované 

příležitosti (viz. pododstavec 3.3.2.1).  Macáková [SHMS2004] je definuje jako : 

 

„implicitní náklady, které firma reálně neplatí.  Implicitní náklady 

představují výnosy, o které firma přichází tím, že užívá svoje zdroje 

právě určitým a nikoliv jiným způsobem.“      

 

Pokud se třeba vydavatelství rozhodne alokovat určitou část svého týmu na 

vytvoření nového časopisu, náklady obětované příležitosti znamenají rozdíl mezi 

výnosy z tohoto projektu a výnosy z jiných potenciálních projektů, na kterých by tito 
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lidé mohli být alokováni. Mediální organizace dosahuje maximálního zisku, pokud 

jsou její náklady obětované příležitosti nulové. 

 

Hospodářský výsledek organizace za účetní období ukazuje výkaz zisků a ztrát 

(výsledovka). Kromě samotného vyčíslení zisku jako kritérium úspěšnosti řízení 

organizace je výše zisku součástí dalších analytických ukazatelů jako je ukazatel 

rentability vloženého kapitálu (ROI)62, ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

(ROA)63, ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE)64 a dalších.  Důležité metriky 

spojené s vyčíslováním zisku ukazuje obrázek 3.10. 

 

 
                      

                             Obrázek 3.10 Ukazatele v procesu vyčíslování zisku. Zdroj [MACE2005] 

 

                                                                        
62 ROI vyjadřuje s jakou účinností působí celkový kapitál nezávisle na zdroji financování.  
63 ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podniku. 
64 ROE pomáhá vlastníkům zjistit, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos. 
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3.4. Lidé v mediální organizaci  

V úvodu diplomové práce jsem psal, že média jsou poměrně specifickou oblastí 

podnikání. Média nevytváří jednoduše unifikovatelný produkt a procesy vedoucí 

k jeho vzniku nejsou tak snadno standardizovatelné, jako procesy výroby ve výrobních 

podnicích.  DeFleur [DEFL1996] definuje média jako poměrně citlivý sociální systém, 

který je výrazně stochastický a to především díky vysokému podílu lidského faktoru 

v procesu vzniku mediálního produktu. I když lze mediální produkt poměrně přesně 

kategorizovat, výsledný produkt nikdy není identický. B. Köpplová, a J. Jirák to 

popisují následovně : 

 

„I když média nabízejí velmi srovnatelné produkty (písňové pořady, 

diskuzní či kvazidiskuzní pořady, sloupky, fejetony), přece jen jsou 

mezi nimi nepřehlédnutelné rozdíly. Tyto rozdíly jsou mimo jiné dány 

individuálními rozdíly mezi tvůrci, kteří se na vzniku produktu 

podílejí. Jedná se o rozdíly v talentu, temperamentu, vzdělání, 

přístupu a v celé řadě „individuálních proměnných“, jako jsou např. 

vyznávané hodnoty, zájmy, rod (gender) či etnické zázemí. I v tak 

složitých organizacích, jako jsou mediální organizace se může stát, že 

se nějaká osobnost fakticky stane symbolem produktu.“ 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že lidé jsou v mediální organizaci jedním 

z nejdůležitějších aktiv. Úspěch žádné firmy nestojí na ničem jiném než na lidech, 

nicméně v médiích to platí dvojnásobně. Lidé totiž nemají vliv pouze na proces vzniku 

produktu. Lidé v mediálních organizacích tento produkt sami tvoří a promítají do něj 

mnohé charakteristiky sebe samých. Teorie masové komunikace to dokonce teoreticky 

rozpracovává a snaží se analyzovat, jakou roli má osoba komunikátora na proces 

komunikace. Maletzkeho model65, považovaný za jeden z nejkomplexnějších modelů 

v této oblasti říká, že osobnost komunikátora se do konečné podoby sdělení promítá 

skrze následující skutečnosti  : 

 

 
                                                                        
65 Maletzkeho model vytvořil G. Maletzke v roce 1963. Je to jeden z nejkomplexnějších modelů masové 
komunikace, zabývá se jak komunikátorem tak příjemcem komunikace a procesy mezi nimi.  
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• Představa komunikátora o sobě samém. 

 

• Charakteristické rysy komunikátora. 

 

• Vlastnosti pracovní skupiny komunikátora. 

 

• Vliv prostředí na komunikátora. 

 

• Status a role komunikátora ve skupině. 

  

Podoba mediálního produktu, jeho kvalita, atraktivita a další vlastnosti  je tedy 

silně determinována kvalitou lidí, kteří ho tvoří. Z toho plyne nelehká úloha 

mediálního managementu - zajistit, aby mediální produkt kontinuálně dosahoval 

určitých charakteristik, přičemž je ale na druhou stranu tvořen týmem unikátních 

tvůrců, kteří jsou už ze své lidské podstaty heterogenní. Aby toho bylo dosaženo, je 

tedy třeba najít kvalitní lidi a řídit je směrem k dosažení podnikových cílů. To se sice 

snadno řekne, ale hůře realizuje, neboť  hledání kvalitních lidí je nikdy nekončící 

činností mediálního managementu a je to činnost náročná především v současné době, 

kdy ekonomickou expanzi provází nízká nezaměstnanost.  

 

Doba, kdy se na zaměstnance pohlíželo jako na homogenní masu už dávno 

neplatí. Společnosti v současné době svoje zaměstnance pečlivě segmentují, protože 

jim to umožuje s nimi efektivněji pracovat.Lidé pracující v médiích lze podle Arisové 

a Bugnina [ARBU2005] segmentovat do dvou hlavních skupin. Jsou jimi tvůrci 

(content creators) a producenti (content transformers).  
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3.4.1. Tvůrci vs. producenti 

 

Tvůrci 

 

Tvůrci jsou kreativními prvky v procesu vytváření mediálního produktu.  

Generují, nebo kreativně řídí obsahy, tvořící základ produktu.  Bývají unikátními 

osobnostmi v celé řadě charakteristik a případná ztráta některých z nich může mít 

výrazné dopady na podobu produktu. Většinou jsou to oni, kdo dodávají médiu určitou 

specifičnost, díky níž je produkt daného média atraktivní pro klienty. Tvůrci se mohou 

z hlediska organizační struktury vyskytovat jak na nižších pozicích (reportér, designer 

apod.) tak na manažerských pozicích (šéfredaktor, programový ředitel apod.).   

 

Producenti 

 

Do kategorie producentů spadá celá řada rolí v mediální organizaci, které sice 

nejsou tvůrčí, ale bez nichž by médium nemohlo úspěšně fungovat. Zajišťují, že 

z vygenerovaného obsahu je sestaven produkt  a ten je následně doručen klientům. 

Kromě toho zajišťují spoustu dalších podpůrných činností. U většiny z nich je míra 

nahraditelnosti mnohem vyšší, než v případě tvůrců. Opět se vyskytují jak na nižších 

( kameraman, zvukař, sazeč), tak na vyšších pozicích (finanční ředitel , vedoucí HR 

apod..). 

 

Schématické znázornění tvůrců a producentů a jejich vztahu ke kreativnímu 

procesu vzniku obsahu ukazuje obrázek 3.11. 
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Obrázek 3.11 Tvůrci, producenti a jejich pozice v procesu  generování obsahu. 

Zdroj:[ARBU2005] 

 

Řízení producentů není nijak nestandardní v tom smyslu, že se neliší od 

standardního personálního řízení. Ne, že by řízení lidí byl nějaký standardizovatelný 

proces, který by bylo možno vykonávat podle předpřipraveného manuálu, nicméně tito 

lidé nevykazují určité vlastnosti, kterými se vyznačují tvůrci.  Je sice pravda, že 

v managementu je nutné ke každému podřízenému přistupovat specifickým způsobem 

a rozpoznat rozdíly v charakteristice jednotlivých podřízených a využít je k dosažení 

maximální efektivnosti je vlastností dobrého manažera. Nicméně tvůrci jsou natolik 

specifickou skupinou lidí, že jejich řízení může být mnohdy složitým procesem.  

 

Pokud se zamyslíme nad tím, co lidi motivuje vykonávat určitou práci, 

dostaneme celou řadu odpovědí. Určitě je to snaha zajistit si příjem, který jednak 

pokryje základní životní potřeby a jednak zajistí určitý požadovaný standard. Nicméně 

kromě této potřeby je motivací celá řada dalších faktorů. Pohled na to, jaké faktory to 
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jsou poskytuje tzv. Maslowova pyramida hierarchie potřeb /viz obr. 3.12/. Abraham 

Maslow byl americký psycholog, který se pokusil definovat hierarchii lidských potřeb. 

V jeho schématu platí, že níže položené potřeby jsou významnější a jejich alespoň 

částečné uspokojení je podmínkou pro vznik méně naléhavých a vývojově vyšších 

potřeb.  

 

 
 

Obrázek 3.12 Maslowova pyramida potřeb. Zdroj:[DRAP2003] 

 

Manažer by měl být schopen rozpoznat co jednotlivé lidi motivuje a snažit se jim 

to splnit. Specifičnost tvůrců spočívá v tom, že jejich motivační faktory se často liší od 

motivačních faktorů ostatních zaměstnanců. Potřeba seberealizace z  Maslowovy 

pyramidy je u nich velmi silná. Proto je pro jejich motivaci mnohdy potřeba používat 

jiné, většinou individualizované, motivační prostředky. Může se stát, že například 

finance u nich budou výrazně slabším motivačním prvkem, než třeba specifické 

pracovní prostředí, nebo zajímavý úkol, kde mohou svou kreativitu rozvinout.  

 

          Získat pro organizaci kvalitní tvůrce není jednoduché, právě proto, že jejich 

motivace mnohdy není finanční. Může je motivovat silný a prestižní brand, konkrétní 

manažer nebo prostředí, ve kterém by pracovali. Platí, že někteří z nich jsou sami 

značkou v rámci určitého média a změnou média by tuto svou značku oslabili. Mediální 

organizace zde může postupovat dvojí cestou. Buď se snaží získat zkušené seniory, kteří 
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jsou ale poměrně drazí. Nebo může jít cestou, kterou se vydává mnoho firem v oborech, 

kde je nedostatek kvalitních odborníků. A tou je vychovat si svoje talenty v rámci 

trainee programů a talent managementu. Samozřejmě platí, že společnosti, které to činí, 

jsou jako zaměstnavatelé pro absolventy atraktivnější. Do takového zaměstnance je sice 

třeba vložit počáteční investici, neboť jeho produktivita je především v počáteční 

adaptační fázi nízká, většinou je ale tato investice rentabilní (kromě jiného i proto, že 

náklady na mzdy těchto lidí jsou řádově nižší než u seniorských pozic). Mladí talenti 

také nejsou zatíženi mnoha negativními vlastnostmi a lze je připravit na konkrétní 

pozice. 

 

Získávat kvalitní lidi je proces, jehož důležitost  je nezpochybnitelná. Na druhou stranu 

v oblasti kde tvůrci působí by měla platit určitá míra personální fluktuace. Je to z toho 

důvodu, že organizace by měla být v kreativní oblasti stále otevřena novým myšlenkám, 

které sebou většinou přinášejí noví zaměstnanci. Jinak se jí může stát, že v některém 

z důležitých aspektů mediálního podnikání zaspí. Procesně by mělo být výše uvedené 

zajišťováno HR oddělením. Arisová ale píše, že HR je v mnoha mediálních 

organizacích bráno jako administrativní oddělení, než jako součást strategického řízení 

společnosti.   

 

Přestože úloha tvůrců v mediální organizaci je vytvářet obsahy, které zaujmou 

publikum, měli by mít i přehled o ostatních procesech probíhajících v mediální 

organizaci. Arisová popisuje, že BBC posílá své přední tvůrce na tříměsíční kurz 

managementu na US business school. Je zřejmé, že management BBC ví, proč to dělá. 

Přes svoje přednosti v kreativní oblasti by si tvůrci měli být vědomi ekonomických 

souvislostí spojených s vytvářením produktu. Ti opravdu dobří z nich mohou mít 

v rámci mediální organizace určitou autonomii, nicméně musí si uvědomit, že jejich 

kreativita je  nějakým  způsobem limitována (časově, finančně).  
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3.4.2. Vize společnosti  

 

Mick Marchington [MARG1992] v knize Managing the Team – a guide to successful 

employee involvement uvádí, že pokud chceme řídit lidi v organizaci, musíme nejprve 

definovat její cílovou vizi. Definování vizí a cílů je v managementu mnohdy 

podceňovanou činností, přičemž si myslím, že je to chyba. Pokud totiž není jasně 

stanovena vize společnosti rozpracovaná do konkrétních cílů, těžko dojde ke ztotožnění 

zaměstnanců se společností v průběhu jejich naplňování. Proč je toto ztotožnění důležité 

je zřejmé. Společná vize a kolektivní dosahování dílčích úspěchů totiž vytváří 

v zaměstnancích pocit sounáležitosti s organizací a posouvá jejich vnímání organizace 

někam jinam, než jako místo, kam chodí strávit většinu pracovního dne. Nejlepší cesta 

ke stagnaci společnosti je vizi nemít vůbec.   

 

3.4.3. Měření výkonnosti 

 

Média nejsou výrobní firmou, kde je možné stanovit časovou výrobní normu a hlídat 

její dodržování. V dnešní době a při dnešním složením ekonomiky, kdy stále větší část 

lidí pracuje v terciárním sektoru, je obecně problém exaktně měřit výkonnost 

zaměstnanců. Samozřejmě lze pomocí kvantitativních ukazatelů vyčíslovat výkonnost 

firmy jako celku, případně jejích divizí, nebo nějakých vydělitelných celků. Nicméně 

přesně stanovit, jak k tomu přispěli jednotlivý členové pracovního týmu (a na základě 

toho je adekvátně ocenit) není jednoduchou záležitostí. 

 

V současnosti panuje v hodnocení zaměstnanců několik trendů, přičemž Arisová a 

Bugnin doporučují pro mediální organizace tzv. KPI systém. KPI (key performance 

indicator je sada finančních a nefinančních metrik, sloužících jednak k promítnutí 

podnikové vize do každodenních činností zaměstnanců a k jejich hodnocení. 

Zaměstnanci jsou podle toho co vykonávají rozděleni do skupin (tzv. job family). Každá 

pozice v job family má přiřazen seznam atributů, které by daný pracovník měl splňovat. 

Už jen proces definování tohoto seznamu může firmě mnohé napovědět o sobě samé. 

Tyto atributy se dělí na strategické (angažovanost, asertivita, kreativita apod.), 

výkonové (sem patří všechny výkonnostní atributy, které lze měřit kvantitativně) a 
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odborné (vzdělání, jazyky). Výkonnostní atributy lze měřit na základě vnitrofiremní 

statistiky (většinou informace o nich podává nějaký naimplementovaný informační 

systém). Ostatní atributy měří zaměstnancův nadřízený na základě pravidelných 

kariérních pohovorů a vlastního pozorování. Jednotlivým atributům jsou přiřazeny váhy 

a výsledný koeficient má vliv na výši variabilní složky mzdy. 

 

Samozřejmě, že existují média kde výkonnost zaměstnanců lze poměrně přesně  měřit, 

nicméně  obecně platí, že v médiích je  kvantitativní měření výkonnosti problematické a 

především u tvůrčích profesí hraje významnou roli kvalitativní hodnocení nadřízeným, 

neboť kreativitu nelze měřit kvantitativně.  
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4. Závěr 

 

V této práci jsem se pokusil o poněkud specifický pohled na média a mediální průmysl 

a to o pohled na média, jako na ekonomické odvětví. Specifický proto, že aniž bych 

opomíjel důležitost tradiční mediální teorie, mám pocit, že je to téma, kterému by 

v rámci mediálních studií mohlo být věnováno více pozornosti. Neznamená to, že 

nejsou dostupná díla autorů, jako je Doyle či Picard, kteří se ekonomií médií zabývají, 

nebo že by se ekonomickým souvislostem fungování médií nevěnovali další významní 

teoretici médií (McQuail, Curran apod.). Dá se říct, že většina kvalitních mediálních 

odborníků si uvědomuje, že média jsou dnes standardní součástí tržní ekonomiky a 

nějakým způsobem to ve svých pracích reflektuje. Přesto se domnívám, že je zde stále 

mnoho otázek, kterým se lze věnovat.  

 

V první části práce jsem se nejprve pokusil popsat rozpor mezi všeobecným vnímáním 

médií ve společnosti a jejich skutečnou rolí, která je determinována právě 

ekonomickými zákonitostmi. Média jsou veřejností vnímána jako instituce (přičemž 

širokému významu pojmu mediální instituce se v této kapitole také věnuji), nicméně 

jejich skutečnou funkcí je (alespoň u médií komerčních) být profitabilním podnikem 

zhodnocující investice svých vlastníků. Tuto skutečnost a její dopady jsem se v první 

části práce snažil hlouběji analyzovat. Dále jsem se věnoval základní komoditě se 

kterou média pracují, kterou je informace. Pokusil jsem se nastínit jakým způsobem 

skutečnost, že média pracují s takto specifickou surovinou, ovlivňuje toto odvětví 

z makroekonomického i mikroekonomického pohledu. Kromě výše uvedeného jsem se 

v první části práce také věnoval tomu, jaký vliv mají na média technologické změny.  

 

V druhé části práce jsem  se zaměřil na praktické dopady teorií popsaných v části první, 

především do oblasti řízení  a ekonomie médií. Nejprve jsem se pokusil popsat externí 

vlivy působící na média a promítající se do jejich řídících procesů, jako je vlastnictví, 

regulace a segmentace trhu.  Poté jsem provedl analýzu procesů probíhajících v médiích 

s konkrétním příkladem pro tištěná média. Procesní pohled odhalil pestrou paletu 

činností, které je třeba při řízení mediální organizace vykonávat. Při řízení se používají 

různé metriky, které jsem popsal a snažil se je dát do vzájemných souvislostí a to jak  
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metriky týkající se produktu, tak metriky finanční.  Závěrem jsem se věnoval lidským 

zdrojům v mediální organizaci.  

 

Popsat veškerá specifika, především ekonomická, kterými se mediální odvětví odlišuje 

od standardních subjektů tržní ekonomiky by vydalo na velmi obsáhlou publikaci. 

Stejné by platilo pro jejich praktickou implementaci v oblasti mediálního managementu. 

V redukované podobě jsem se o to pokusil a samotné psaní práce bylo pro mne velice 

zajímavé.  
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5. Résumé 

 

In this diploma thesis I tried to focus on media and media industry as an economic 

branch. I think, that this view is specific within media studies, because not much 

attention is paid to media ekonomics in general. It doesn´t mean, that there are no 

authors dealing with this topic, like Doyle, Picard, McQuail, Curran etc. Nowadays 

many ingenious media experts are aware of media as a part of market structures. 

Nevertheless I think, there are many issues to adress.  

 

My diploma thesis is dividend into two main parts – theoretical and practical. The first 

chapter of the theoretical part introduces my view of antagonism between reception of 

media in society and their real role, which is determined by economic principles. People 

think of media as an institutions, but they are instrument for capital assets evaluation, 

which I tried to analyze.   

I also focused on information as a primary material for media industry. I concerned 

myself with its influence on media in microeconomics and macroeconomics point of 

view. I also noticed importace of technological changes.    

 

Second chapter is more practical application of theoretical concepts into field of media 

economics and media management. First, I described external effects projecting into 

management like ownership, regulation and market segmentation. Then I analyzed 

media processes with concentration on print media. This view revealed variety of 

activities, that must be executed by media managers. After that I focused on media 

metrics and importace of human resources. 

 

If I should depict all specifics, characteristic for media industry and its ekonomy, I  

would have written overweight book. The same stands for media management. I tried to 

do it in reduced form and I have to admit, that it was very interesting task .       
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Seznam zkratek  

AQH Average Quarter-Hour Persons  

ATS Average time spent  

CF Cashflow 

CME Central European Media Enterprises 

CP Cenné papíry 

CPT Cost per thousand 

CS Cílová skupina  

CVVM Centrum pro výzkum veřejného mínění 

ČSÚ Český statistický úřad 

EBIT Earnings before Interest and Taxes 

FTP File transfer protocol  

GRP Gross rating point 

HDP Hrubý domácí produkt 

HR Human resources 

KPI Key performance indicators 

OTS Opportunity to see 

PPA Pay per Action 

PPC Pay per click  

ROA Return on Assets 

ROE Return on Equity 

ROI Return On Investment 

TCP Transmission Control Protocol  

TRP Target rating point  

WWW World wide web 
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Přílohy  

Příloha č. 1 – citační norma 

 

Citační norma ČSN ISO 690  

 

Povinné údaje 

Primární odpovědnost (autorství díla). 

Údaje o názvu (tak jak je uveden na titulní straně díla). 

Údaje o vydání (pokud existuje více vydání publikace). 

Typ média (povinný u elektronických dokumentů). 

Datum vydání. 

Údaje o standardním čísle. 

 

Nepovinné údaje  

Sekundární odpovědnost (pokud není uveden autor, ale editor). 

Údaje o místu vydání.  

Nakladatelské údaje (jméno nakladatele). 

Údaje o fyzickém popisu (fyzický rozsah dokumentu). 

Údaje o edici (číslo edice). 

Poznámky. 


