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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Romanem Latuskem 
 

Rozhovor s Romanem Latuskem, generálním ředitelem společnosti Economia, a.s., byl 

veden formou osobního rozhovoru v sídle společnosti 13. 07. 2016. 

 

Proč byl paywall zaveden právě v roce 2014? 

V době, kdy jsem do firmy nastoupil, bylo krátce před spuštěním paywallu. Myslím si, 

že v té době o zavedení placeného obsahu přemýšlely všechny vydavatelské domy 

v Česku a považuji za dobré, že se Hospodářské noviny odhodlaly zavést paywall jako 

první. Napomohl tomu i fakt, že vedle serveru ihned.cz je součástí naší mediální 

skupiny i server Akutálně.cz. Společnost má tedy dva weby, jeden, kde můžeme 

experimentovat s paywallem a druhý, který je a vždy bude zdarma. V případě, že 

bychom na tom prvním ztratili více reklamy, můžeme ji dohnat na tom druhém. Je to 

komfortnější situace, než v případě, kdy bychom měli jen jeden web. To bych byl asi 

obezřetnější. 

 

Jak jste stanovili cenu předplatného? 

Vycházeli jsme z ceny předplatného tištěných novin, která je extrémně vysoká. Před 

deseti lety Hospodářské noviny extrémně zdražily, což byla podle mě velká chyba, 

protože se cena zvedla skokově. S odstupem času jsou Hospodářské noviny nejdražší na 

trhu a přitom mají jen pět vydání týdně, všichni ostatní mají šest. Obsah má hodnotu, 

takže jsme nemohli nastavit cenu digitálního předplatného za hubičku. Nastavili jsme 

digitální aplikační balíček, který stojí tolik, abychom ho mohli započítat do prodaného 

nákladu ABC, to znamená, že cena musí být více než 51 procent stánkového prodeje. 

Webové předplatné HN Web do oficiálního nákladu nezapočítáváme a u jeho ceny jsme 

se orientovali podle zahraničí, v relacích běžného digitálního předplatného. 

 

V zahraničí se často používá týdenní předplatné, na ihned.cz je ale měsíční… 

Hodně jsme diskutovali, zda budeme zpoplatňovat jednotlivé články a rozhodli jsme se, 

že ne. 

 

Proč? 

Chceme, aby čtenáři navštěvovali server pravidelně a z jednotlivých článků bychom 

nevydělali peníze. 

 

Počítali jste s poklesem návštěvnosti po zavedení paywallu? Případně s jak 

velkým?  

Předtím, než jsme paywall spustili, jsme intenzivně testovali, kolik lidí čte měsíčně 

deset článků. Těch lidí bylo relativně málo, což mě překvapilo. Za tím je i to, že máme 

hodně přístupů přes sociální média, tito čtenáři totiž nečtou ihned.cz pravidelně. Tyto 

výsledky jsou špatné a pracujeme na tom, abychom je zlepšili.  
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Před zavedením paywallu jsme věděli, že je riziko poklesu návštěvnosti. Odhadli jsme, 

že můžeme přijít o deset procent page views, ale nevěděli jsme, jak budou čtenáři 

reagovat. Takže jsme to odhadovali přes simulace. I při tomto poklesu by to ale stále 

stačilo na to, abychom udrželi dosavadní příjmy z digitální reklamy. 

 

Jak nákladné bylo zavedení paywallu? 

Jednalo se o vývoj platebního rozhraní, byla to tedy investice do vývojářských kapacit, 

což stálo do jednoho milionu korun. 

 

Jaká byla očekávání z finančního hlediska? Kolik jste očekávali, že vám paywall 

přinese? 

Konkrétní propočty jsme neměli, protože to bylo úplně nové a věděli jsme, že se 

potřebujeme ponořit do nového pole zpoplatnění digitálního obsahu. Za cíl jsme si dali 

stabilizaci předplatitelského kmene. Před zavedením paywallu jsme měli přes 27 tisíc 

předplatitelů, především tištěného vydání, z toho tři tisíce lidí měly digitální předplatné 

pro tablety. Řekli jsme si, že toto číslo potřebujeme stabilizovat. Vycházíme z toho, že 

se postupně budou předplatitelé printu přelévat do digitální sféry. A pokud možno, 

získáme přes jednodušší webové rozhraní nové předplatitele, kteří by si tištěné 

předplatné nikdy nepořídili. Ale konkrétní propočet, jestli by to mělo růst o pět šest 

nebo sedm tisíc, jsme neměli.  

 

Nabízeli jste po zavedení paywallu předplatitelům speciální nabídky? Třeba 

snížení ceny předplatného apod.? 

Po zavedení paywallu na konci roku jsme začali nabízet firmám, které mají předplatné, 

a ročním předplatitelům printového předplatného přístup na všechny platformy za roční 

příplatek 200 korun. Většina předplatného se u nás totiž obnovuje právě na konci roku. 

V dalším období začalo postupně klesat klasické předplatné pouze tištěných novin 

a začalo růst HN Premium.  

 

V rámci předplatného po zavedení paywallu vzniklo čistě on-line předplatné HN 

Web... 

HN Web je webový přístup do placeného serveru ihned.cz. Je to oblast, kde si myslíme, 

že je do budoucna největší potenciál. V minulých měsících jsme s ním začali intenzivně 

pracovat a nabízíme individuální předplatné za 199 korun na měsíc. Pracujeme také 

s cílovými skupinami a měříme chování uživatelů na internetu. Nyní marketingové 

oddělení například testuje filtry na články různých konkrétních autorů - vyfiltrovali si 

asi tisíc lidí, kteří v posledním měsíci přečetli minimálně deset článků těchto autorů 

a narazili na paywall. Těm zasílají speciální nabídky na neomezené čtení konkrétního 

autora s tím, že jim nabídnou webové předplatné. Co nyní pozorujeme je, že přes 

webové předplatné se uživatelé následně částečně přesouvají k HN Premium a částečně 

i k printovému předplatnému. 

 

Zvýšil se tak počet předplatitelů? 
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Před paywallem jsme měli přes 27 tisíc předplatitelů, rok a tři čtvrtě poté máme 27 tisíc. 

Je to vlastně stejný počet, předplatitelé se ale různě přelili - ubývá ryze printových 

předplatných a zvyšuje se podíl digitálních. Směr je správný, ale teď je potřeba 

stabilizovat printové předplatné. To musíme udělat přes obchodní nabídky a prodeje 

balíčků firmám. Domácnosti úplně nejsou naší primární cílovou skupinou. Následně se 

pak budeme snažit individuálně prodávat hlavně webové předplatné, které má nyní asi 

1 140 předplatitelů. 

 

Část nákladu Hospodářských novin tvoří předplatné firem, kolik je to procent z 

celkového nákladu? 

Devadesát procent jsou firmy. Polovina našeho nákladu je vícekusová. Top 100 klientů 

nám dělá pět tisíc kusů prodaného nákladu. 

 

Počítáte s tím, že si digitální předplatné koupí více firmy než jednotliví čtenáři? 

Ano. Velká firma typu Siemens odebírá například 40 kusů Hospodářských novin 

a 30 kusů Ekonomu. Snažíme se to nastavit tak, abychom v budoucnu stabilizovali těch 

40 a z těch 30 udělali třeba 40. A snažíme se vymyslet, komu a za jakou paušální částku 

můžeme nabídnout předplatné pro všechny zaměstnance. Myslím si, že to je budoucí 

firemní nabídka našich titulů. 

 

Připravovali jste inzerenty na zavedení paywallu? 

Inzerenty jsme informovali, intenzivně jsme s nimi komunikovali a představovali jim 

paywall na různých byznysových mítincích. Náš paywall je konstruovaný tak, že si 

dáváme pozor na to, abychom neztratili page views potřebné k tomu, abychom na 

ihned.cz pro klienty efektivně otočili reklamu. Na ihned.cz jsme měli v roce 2014 

30 milionů korun z reklamních tržeb ročně, teď jich máme 35 milionů. 

 

Pokud bychom náhodou, a ono to nastává, v silných inzertních měsících - což jsou 

duben, květen, říjen a listopad - potřebovali více page views, protože je větší poptávka 

u reklamních klientů, tak paywall trochu otevřeme. To znamená, že nedodržujeme 

striktně deset článků zadarmo, ale tento počet navýšíme, čímž vygenerujeme více page 

views, které potřebujeme pro reklamu. 

 

Jak vydavatelství řeší rostoucí počet uživatelů, kteří blokují reklamu?  

Je to velké téma pro letošní rok. V rámci digitálního předplatného Hospodářských novin 

čtenář nevidí rušivé reklamy. To je i náš argument pro potenciální předplatitele. 

V tomto případě hovoříme o vyskakujících, zvukových nebo blikajících reklamách. 

V současnosti intenzivně uvažujeme o nějakém hezkém nerušivém formátu s exkluzivní 

cenou, která by nikomu nevadila. 

 

U videa a Aktuálně.cz, což jsou naše obsahy zdarma a žijí z reklamních příjmů, jsme 

měli několik etap. Těm, kteří mají AdBlock se dole zobrazovala lišta, s žádostí, aby si 

čtenář či divák, jenž má AdBlock, nástroj vypnul, protože z reklam platíme výrobu 
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obsahu. V další fázi jsme u videa přešli k tomu, že ten, kdo má AdBlock, si video 

nepřehraje. U Aktuálně.tv zatím stále máme lištu. 
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Příloha č. 2: Rozhovor s Milošem Čermákem 
 

Rozhovor s Milošem Čermákem, šéfredaktorem serveru ihned.cz, byl veden formou 

osobního rozhovoru v sídle společnosti 11. 07. 2016. 

 

Jak dlouho Economia uvažovala o zavedení platby za obsah na ihned.cz? 

Firma o tom mohla uvažovat ještě před mým příchodem do Economie, nicméně 

uvažovali jsme o tom od chvíle, kdy jsem se stal šéfredaktorem ihned.cz na podzim 

2013 a přemýšleli jsme nad tím, jak to provést. V tu dobu jsme řešili dlouhodobé 

financování a také to, že máme v jednom newsroomu dva zpravodajské servery, 

Aktuálně.cz a Hospodářské noviny, tedy ihned.cz.  

 

Na jedné straně jsme chtěli newsroom integrovat, aby se efektivně využívala práce 

novinářů.  To znamená, že by někteří redaktoři psali jak pro Aktuálně.cz tak pro noviny, 

což už dnes funguje. Na druhou stranu jsme chtěli servery odlišit, uvažovali jsme o tom, 

že jeden z nich zpoplatníme a budeme na něm nabízet jiný obsah, než na tom druhém. 

 

Proč vydavatelství zavedlo metered paywall? 

Protože to byl a dodnes je jediný druh paywallu, jehož fungování je dlouhodobě 

udržitelné v tom smyslu, že obsah zpoplatní a zároveň udrží příjmy z reklamy. Už 

existují úspěšné projekty, ze kterých jsme se poučili, jako je například The New York 

Times nebo německý Die Welt. Dělali jsme si také vnitřní analýzy, třeba návštěvnosti - 

zjišťovali jsme, kolik lidí navštíví více než deset článků za měsíc, protože princip 

paywallu je, že se zapne po určitém počtu článků. Ve výsledku jsme se dostali 

na podobná čísla, jaká měly noviny, které paywall zavedly před námi, například 

The New York Times (NYT), čímž jsme si potvrdili, že jsou ty případy srovnatelné. Byť 

samozřejmě nejsme srovnatelní s NYT, což je velký, globální deník. I Die Welt je jiný, 

i když je nám blíž. V zásadě jsme předpokládali, že se budou naši předplatitelé chovat 

podobně a podobně se budou vyvíjet i ta čísla. 

 

Druhý důvod byl, že jsme si říkali, že to bude symbolický krok. Dáme tím najevo, že 

máme kvalitní obsah, za který chceme peníze, ale ne úplně hned. Platící čtenáři stráví 

na článku více času než neplatící. Z těch neplatících je právě většina těch, kteří kliknou 

na článek na Facebooku, ale po třech větách zjistí, že nesplňuje jejich očekávají a jdou 

pryč. Takový čtenář pro inzerenty není zajímavý.  

 

Většina čtenářů na paywall nenarazila… 

Je otázka, čemu říkáme čtenáři. Většina lidí, kteří přijdou na ihned.cz, což tehdy bylo 

kolem 800 tisíc až milion lidí měsíčně, na paywall narazí asi ze sedmi až desíti procent. 

To je stejné číslo, jako mají v NYT. Většina uživatelů přijde na server z Facebooku, 

Googlu, přečtou si jeden dva články nebo přijdou párkrát za měsíc, ale ty bychom 

neměli nazývat čtenáři. Jsou to návštěvníci, kteří k nám zavítají více méně náhodně. Pak 

je nějaké procento lidí, které odhadujeme někde kolem sedmi deseti procent, kterým 

můžeme říkat čtenáři a ti na paywall narazili. 
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Na druhou stranu, cesta, jak paywall obejít, byla jednoduchá. Buďto si čtenář smazal 

cookies nebo si v anonymním režimu zapnul okno prohlížeče a tím pádem mohl dál číst. 

My jsme to věděli a nijak jsme to nepopírali, brali jsme to jako symbolický krok - 

řekneme, že obsah za něco stojí, necháme čtenáře, aby si zvykli, že jsme zpoplatněni, 

a ve chvíli, kdy paywall přitvrdíme a začneme lidi víc trápit, tak už to bude brané jako 

placený obsah. Chtěli jsme ten šok rozložit. 

 

Proto se až v roce 2016 zavedl hard paywall? 

Ano. Řekli jsme si, že to zkusíme a uvidíme, co to udělá. 

 

Uvažovali jste o zapojení do původně slovenského systému Piano?  

Určitě. Vybírali jsme si mezi třemi možnostmi: jedna bylo Piano, pak podobný 

americký systém Press+, Piano ho pak koupilo, a třetí možnost byla, že si paywall 

uděláme sami. Piano i Press+ jsme silně zvažovali, ale pak jsme se rozhodli, že si to 

uděláme sami. 

 

Inspiraci jste brali i v Die Weltu, kam se jeli podívat s ředitelem redakcí 

Vladimírem Piskáčkem a produktovou manažerkou Michaelou Beladovou. Co jste 

si z toho přivezli? 

Byli jsme v Die Weltu i v tehdejším deníku SME, který byl zapojený do systému Piano. 

Obě návštěvy byly užitečné. Piano funguje trochu jinak, je tam pevný paywall. Jedna 

z věcí, které u hard paywallu zvažujeme je, kolik z článku ukážeme zdarma - jestli jen 

perex, dva odstavce nebo třetinu článku... SME nechávalo přečíst z článku zdarma 

docela hodně, což bylo zajímavé. Podobně to dělá i Denník N. 

 

V Die Welt jsme mluvili o zavedení paywallu, popisovali nám, jak placený obsah 

zaváděli a bylo to podstatě podobné jako u nás - bylo to hektické a měli obavy z toho, 

co se stane. Pro nás to bylo zajímavé z toho hlediska, že řešili podobné problémy jako 

my, protože jsme nevěděli, jestli jsou ty naše problémy úplné blbosti, jestli nejsme 

úplně mimo. A zjistili jsme, že oni jsou úplně stejně mimo jako my. Podobné to bylo 

i v NYT, když jsme se s nimi pak bavili. Takže nás to uklidnilo, protože jsme zjistili, že 

oni taky vůbec nic nevěděli. 

 

Na druhou stranu nás ty návštěvy úplně neuklidnily v tom, že to bude fungovat. Jejich 

čísla totiž nebyla ani po roce, dvou moc dobrá. Možná u NYT je to lepší, i když oni taky 

říkají, že pokud by zítra přestal vycházet deník, pořád to nezvládnou. Die Welt určitě ne 

a my taky ne. Pořád to není úplně povzbudivé, na to, že to děláme skoro dva roky. Ale 

povzbudivé je to, že to asi jinak nejde. 

 

Jaký obsah by se za paywallem měl objevit? 

V současnosti tam máme veškerý obsah. Můžeme rozlišovat, co půjde za pevný a co 

za měřený paywall. Na ranní poradě, která je od desíti hodin, si řekneme, co budeme 

v daný den dávat za paywall. Osobně bych s pevným paywallem nechvátal, na druhou 
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stranu jsme pod tlakem AdBlockerů a možná je správné na to takto zareagovat. 

Za prodloužení měřeného paywallu jsem nijak nebojoval, nakonec jsem se nechal 

přesvědčit.  

 

Vladimír Piskáček (pozn. ředitel redakcí) s Martinem Jašminským (pozn. šéfredaktor 

Hospodářských novin) měli představu, že se za pevným paywallem budou prodávat 

články, které budou čistě byznysové, typově o firmách. Náš novinář například zjistí, že 

ve výroční zprávě O2 nebo PPF za minulý rok měli menší dividendu, nebo podobnou 

informaci, kterou jsme předtím nevěděli. Obecně, i historicky, se prodávají finanční 

informace, které mají užitnou hodnotu. Pokud existuje služba, například e-mailový 

newsletter, jehož autor bude přepdovídat hodnoty akcií na příští týden, bude mít pověst, 

že se neplete a vy chcete obchodovat na burze, tak si ho předplatíte, protože je jasné, že 

vám to pomůže vydělat peníze. A u té exkluzivně zjištěné informace u nás je to něco 

podobného. Když zjistíme něco, co může zahýbat akciemi firmy, takové informace si 

najdou své čtenáře. Po půl roce se ukázalo, že se prodávají více populární články 

Jindřicha Šídla nebo mé, což nikdo nečekal. Ukázalo se, že si takový článek přečte 

50 tisíc lidí, takže pokud si na základě toho koupí předplatné i desetina promile čtenářů, 

tak je to pro nás velké číslo.  

 

Proč si myslíte, že to tak je? 

Jendo vysvětlení je kvantitativní, je to otázka velkých čísel. Hraje roli, když si článek 

přečte hodně návštěvníků. Druhé vysvětlení je, že asi neexistuje konkrétní způsob, jak 

vydělat na zábavě. I skvělé filmy si diváci více stahují, než aby si je koupili. Ale to se 

také mění, když jim nabídnete model, jako je Netflix nebo HBO Go. Je možné, že jsou 

mezi našimi čtenáři ti, které baví články Jindřicha Šídla nebo Petra Honzejka a řeknou 

si, proč bych je nepodpořil, je to 200 korun měsíčně. 

 

Vidíte výhodu v tom, že HN zavedly na trhu paywall jako první mezi deníky? 

Ani ne. Jsem zastáncem toho, že v těchto věcech je lepší nebýt průkopník. Je lepší se 

připojit k něčemu, co funguje, než si hledat svou cestu, protože ji děláte jako první. Což 

může znamenat, že jste geniální, ale v 99 procentech to znamená, že to je úplná blbost. 

A proto to ti ostatní nedělají. Takže bych byl raději, kdybychom byli druzí, třetí nebo 

nás bylo víc.  

 

Ale situace na českém trhu je taková, že nás (pozn. médií) není víc. Deník Právo, který 

je spojen se Seznamem a Novinkami, jasně uvedl, že nikdy zpoplatňovat nebudou. 

Stejně se tvářila Mafra vždy, když jsme se o tom bavili, další konkurencí on-line je pak 

Česká televize a Český rozhlas, což jsou ale veřejnoprávní média. 

 

My jsme takoví osamělí a samozřejmě bychom rádi měli spojence stejně, jako když 

na Slovensku začínalo Piano. Tehdy se spojilo SME, Hospodárské noviny, Týžděň 

a Trend a to byla taková koalice kvalitního obsahu, což na čtenáře působí lépe. Když 

jsme sami, tak si čtenáři řeknou, že jsou HN možná trochu lepší než Lidové noviny, ale 
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ne o tolik, abych za ně platil nekonečně krát víc, protože 0 versus jakákoliv cena je 

velký rozdíl. 

 

Tuto situaci znám z doby, kdy jsme zakládali Piano v roce 2011. Na začátku byla 

Mafra. Já jsem byl tehdy na volné noze a rozhodli jsme se s Tomášem Bellou (pozn. 

slovenský novinář, zakladatel Denníku N), Adamem Javůrkem (tehdy v ihnedu - mám 

ověřit?) a ještě jedním kolegou, založit firmu, kde bychom dělali mediální poradenství, 

marketing a podobně. V té době mě oslovil Jaroslav Kábele (pozn. tehdejší ředitel 

serveru idnes.cz) z MF Dnes, abych jim udělal analýzu k placenému obsahu pro jejich 

server idnes.cz. Řekl jsem, že určitě, zrovna jsme zakládali firmu, takže to udělám 

v rámci firmy, s čímž neměl problém. Udělal jsem tedy takovou malou analýzu, nebylo 

to nic vyčerpávajícího, jen pár týdnů práce. Když jsem během té doby založili firmu, tak 

Javůrkovi volali z Marekting a Media a ptali se ho, co bude naše firma dělat. A on říkal, 

že budeme dělat různé mediální věci, například děláme pro jednoho klienta analýzu na 

zpoplatnění obsahu. Na základě této informace se nám pak ozvala maďarská firma, 

která dělala prodej reklamy s tím, že jsme odborníci na placený obsah v Česku, přitom 

jsme nic takového nedělali, a zda bychom chtěli založit společnou firmu, která bude 

něco takového dělat. Byla to firma s pobočkou na Slovensku, která dělala prodej 

reklamy, bannery, měření užívání zpravodajských serverů - jak dlouho návštěvník stráví 

na stránce, co tam dělá a podobně. S jejich zástupcem jsme se sešli v Brně a za tři 

hodiny jsme vymysleli systém Piana v nějaké kavárně. Protože Tomáš Bella je 

z Bratislavy, tak jsme se dohodli, že to budeme dělat ze Slovenska. Tomáš to “vnutil” 

v deníku SME, protože tam už v té době nepracoval, přesvědčil i další média a Piano se 

tam dobře rozjelo. Slovensko byla pilotní země a následně jsme to zkoušeli i v Česku. 

Tehdy jsme byli v Unii vydavatelů, mluvili jsme s mediálními řediteli - Libuší 

Šmuclerovou (pozn. generální ředitelka Czech News Center), Petrem Babickým (pozn. 

tehdejší generální ředitel Economie), v Mafře jsem se bavili s Jaroslavem Kábelem, 

Daliborem Balšínkem (pozn. tehdejší šéfredaktor Lidových novin). Všichni o placeném 

obsahu uvažovali, ale bylo jasné, že Piano v Česku nikdy v takové podobě, jako 

na Slovensku, v Polsku a na Slovinsku nebude, protože o tento model zde nebyl zájem.  

 

A proto jsme první a téměř jediní, protože ostatní mají jinou strategii. Seznam 

nepotřebuje nic zpoplatňovat, protože vybere dost peněz z reklamy a umí ji prodávat, 

Mafra si připadá v tuto chvíli dost silná na to, aby kazila příjem z reklamy předplatným.  

 

Proč se zrušila redakce ihned.cz? 

Redakce ihned.cz v zásadě neexistuje, stejně jako neexistuje redakce HN, jsou to prostě 

týmy. V ideálním stavu to bude tak, že papírové noviny budou mít editory, kteří sestaví 

z obsahu, který bude publikován na webu v daný den, noviny na následující den. 

A ihned.cz bude mít své editory, kteří z obsahu, jenž aktuálně vzniká, sestaví obsah 

webu. Dnes u většiny článků platí, že jsou dříve na webu než v novinách. To je 

důsledek integrace redakcí.  
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Restrukturalizace v roce 2013 byla důsledkem zeštíhlení novin, odešly desítky lidí. Bylo 

to drastické, ale ekonomicky úsporné opatření. Byla za tím logika, že tituly mohou 

fungovat efektivněji tak, že budou obsah sdílet. Podobně se o tuto efektivitu snaží i další 

česká média. Dobře to jde vidět například v Mafře, která má podobný problém, protože 

má nejen dva servery, ale také dva deníky. Samozřejmě je lepší, pokud má redakce svou 

identitu, spojení firem není ideální situace. Nyní je potřeba dodatečně hledat tvář pro 

Aktuálně.cz, Hospodářské noviny, aby se nějakým způsobem doplňovaly a zároveň si 

nekonkurovaly a udržovaly svou identitu.    

 

Lucie Tvarůžková (pozn. tehdejší zástupkyně šéfredaktora a následně šéfredaktorka 

ihned.cz) budovala ihned.cz jako sebevědomé, samostatné médium, které 

Hospodářským novinám téměř konkurovalo. Mohl to být dobrý nápad, ihned.cz měl 

v jednu dobu několik desítek redaktorů, datovou žurnalistiku, ale byl ztrátový. Příjmy 

z reklamy byly malé v porovnání s tím, kolik stál provoz. Zrušení redakce mělo 

ekonomické důvody.  

 

Kdy došlo k rozpuštění redakce ihned.cz? 

V roce 2013, kdy se ve velkém propouštělo, což bylo ještě před tím, než jsem přišel 

na ihned.cz. Do Economie jsem nastoupil v únoru 2013 jako reportér Ekonomu a v létě 

2013 jsme se přestěhovali z Letné do Karlína. Tehdy byl ředitelem André Warnecke 

(pozn. André Warnecke vedl Economii tři měsíce v roce 2013). K propouštění došlo 

někdy v září, říjnu, a koncem října vznikla nová struktura vedení - Vladimír Piskáček se 

stal ředitelem redakcí, Martin Jašminský šéfredaktorem novin, já šéfredaktorem 

ihned.cz, Pavel Tomášek šéfem Aktuálně.cz, Dalibor Martínek šéfem Ekonomu 

a od ledna 2014 jsme fungovali v nové sestavě. 

 

Já sice mám funkci šéfredaktora ihned.cz, ale v podstatě jím nejsem. Z mého pohledu je 

šéfredaktor člověk, který určuje tvář média. My jsme online verze HN a řekněme, že 

tvář HN určuje Martin Jašminský a lidé z vedení, jako jsem já, Martínek, Piskáček, 

a další, kteří spolu HN řídíme. A do toho děláme jiné věci, já mám například na starost 

přílohu Ego a Lifestyle tým. Snažili jsme se změnit myšlení lidí v newsroomu tak, aby 

se přestali zaměřovat pouze na papír a začali se orientovat na on-line, což se v zásadě 

v posledním roce povedlo. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s Vladimírem Piskáčkem 
 

Ředitel redakcí vydavatelství Economia, a.s. Vladimír Piskáček odpověděl na otázky 

prostřednictvím e-mailu, komunikace proběhla 11. 07. 2016. 

 

Již před zavedením paywallu se v Economii uplatňovala strategie digital-first, tedy 

koncept dřívější publikace obsahu na webu ihned.cz, před vytištěním v novinách. Jak 

tento koncept funguje v Economii?  

Zpravodajský obsah má v dnešní době smyl zveřejňovat ihned, kdy se události dějí. Čekat s  

publikací informací do tištěných novin na druhý den již není možné. Role tištěných novin se 

od roku 2008 významně proměnila. Proto jsme se rozhodli zveřejňovat všechny zpravodajsky 

důležité texty ihned. Díky tomu, že postupně část obsahu zamykáme za pevný i měřený 

paywall, můžeme na ihned.cz dávat všechny texty okamžitě. A jejich výběr, úpravu a 

případně rozvedení či doplnění, publikovat následující den v tištěných novinách. Potvrdila se 

totiž naše hypotéza, že způsob konzumace obsahu u čtenářů zpravodajských serverů a 

tištěných novin se liší. 

 

Jaké změny provázely zavedení paywallu v rámci redakce ihned.cz? 

Ihned.cz nemá redakci, pouze editornu. Redakcí pro ihned.cz, stejně jako další periodika, je 

integrovaný newsroom. Členové jednotlivých týmů dodávají na základě stanovených KPI  

(pozn. cíle společnosti) obsah do více titulů, vybraný zamykáme na ihned.cz již před tím, než 

vyjde v tištěných novinách.  

 

Bylo součástí příprav na zavedení placeného obsahu také propouštění na podzim roku 

2013? 

Ne. 

 

Jak se změnily pracovní postupy redakcí (ihned.cz, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz) po 

zavedení paywallu v září 2014? 

Nijak významně. 

 

Jak se změnily pracovní postupy redakcí (ihned.cz, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz) po  

transformaci redakcí v únoru 2015? 

Významně. Jak jsem popsal výše, místo jednotlivých redakcí se píšící redaktoři, vizuální i 

audiovizuální oddělení, sloučili do jednotlivých týmů. V rámci redakcí zůstali působit pouze 

editoři. Týmy dodávají obsah na základě vlastní nabídky i poptávky jednotlivých 

šéfredaktorů. 

 

Kdo je čtenář ihned.cz? A změnil se po zavedení paywallu? 

Typický čtenář ihned.cz patří do sociodemografické skupiny A, tedy profesionál či top 

manager s nejvyšším vzděláním, či B, pracovník středního managementu. Oblíbený je server 

také u studentů. Skladbu čtenářů paywall z části ovlivní, protože určitě existuje skupina lidí, 

kteří nikdy za obsah platit nechtějí a tím, jak ho na ihned.cz přibývá, jsou spíše obtěžováni. 

Náš úkol je udržet mix tak, aby server neztratil čtenost, ale vybraný obsah byl vždy 
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umisťován za paywall. Zároveň chceme čtenáře na digitálních zařízeních edukovat, že platit 

za službu, kterou poskytování kvalitního obsahu je, je normální. 
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Příloha č. 4: Rozhovor s Janem Kubitou 
 

Šéfeditor serveru ihned.cz Jan Kubita odpověděl na otázky prostřednictvím e-mailu, 

komunikace proběhla 04. 07. 2016. 

 

Jak se změnila práce v redakci ihned.cz se zavedením paywallu na konci září 2014? 

Víc se dbá na kvalitu, víc se snažíme chápat se jako médium nesoucí spíše prémiovější 

čtení, jsme od té doby více digitálními Hospodářskými novinami, než jen na byznys 

zaměřeným nezávislým zpravodajským webem. 

 

Jak se změnila práce v redakci ihned.cz po integraci redakcí v únoru 2015? 

Víc se dbá na ekonomičtější zaměření ihned.cz a obecnější zaměření Aktuálně.cz. 

S většími či menšími úspěchy se snažíme rozdělovat obsah na oba weby tak, aby 

nepůsobily stejně. 

 

Jsou současné pracovní postupy vyhovující pro multimediální organizaci? 

Případně, jak by podle vás měly vypadat? 

Ty postupy se především neustále mění, v tuto chvíli možná nejsou úplně vyhovující, 

ale podobně jako ostatní média v Česku ty správné cesty stále hledáme. Například se 

právě teď posiluje tým, který má na starosti sociální média, což je něco, kde je ještě 

prostor pro zlepšování. 

 

Změnil se po zavedení paywallu gatekeeping na webu? 

Pouze ve smyslu první odpovědi. Snažíme se udržovat znatelnou míru exkluzivity 

u čtenářů orientovaných na byznys, politiku a klíčové zahraniční události. V podstatě je 

to převzetí stylu papírových Hospodářských novin. 

 

Kdo a jak rozhoduje o tom, jaký obsah bude za paywallem? Pracujete podle 

nějakého klíče? 

Rozhoduje tzv. Velká porada, přesněji skupina šéfredaktorů, šéfeditorů a šéfů 

jednotlivých týmů na každodenní poradě v 10:00 ráno. Přesný klíč neexistuje, nejspíš 

ani nemůže, hlavním vodítkem při výběru je snaha dostat čtenáře do stádia, kdy po 

přečtení prvních pár řádek “sahá pro peněženku”, aby si mohl zaplatit další čtení. 

 

Jedním z kritérií úspěšnosti zpravodajských webů je návštěvnost. Myslíte si, že 

toto kritérium ovlivňuje tvorbu publikovaného obsahu na ihned.cz? Případně, 

jakým způsobem? 

Podobně jako u všech ostatních médií to tvorbu ovlivňuje v tom smyslu, že nám čtenost 

napovídá, co je pro čtenáře důležité a tedy co mu máme nabídnout. 

 

Změnilo se podle vás po zavedení paywallu chování čtenářů ihned.cz? 

Ano, mnozí opravdu zareagovali odmítavě, nechtějí za práci novinářů platit. Překvapivě 

to ale nejsou zase tak velké počty. V našich relacích (ihned.cz patřil vždy spíš k menším 

médiím, pokud jde o počet čtenářů) nejsou ty úbytky ani vzdáleně fatální. 
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Příloha č. 5: Rozhovor s Martinem Jašminským 

 

Rozhovor s Martinem Jašminským, šéfredaktorem Hospodářských novin, byl veden 

formou osobního rozhovoru v sídle společnosti 13. 07. 2016. Martin Jašminský je mým 

nadřízeným, otázky pokládám neformální formou.  

 

Kdy jsi přišel do Hospodářských novin? 

Nastoupil jsem v roce 1995. Hospodářské noviny (HN) vznikly v roce 1990, předtím to 

byl týdeník pod Ústředním výborem KSČ. Pokud se nepletu, začal vycházet 

v padesátých letech. 

 

Jak vypadala v 90. letech redakce? 

Redakce nebyla nijak velká, pracovalo v ní asi 30 lidí. V té době HN sídlily v ulici 

Na Poříčí, tam, kde je dnes Florentinum. Měli jsme tam jedno patro, kde byly kanceláře, 

ve kterých se sedělo po dvou až čtyřech lidech. Porady se dělaly v největší kanceláři. 

V té době měly HN i regionální redakce, pokud si dobře vzpomínám, “krajánci” 

působili v Severních Čechách, na Plzeňsku, Karlovarsku, v Jižních Čechách, 

Východních Čechách, Brně a Ostravě. Dohromady mohla mít redakce asi 50 novinářů. 

Šéfredaktorem byl v té době Petr Štěpánek. 

 

Jaké bylo vybavení redakce v 90. letech? Měli jste počítače, mobily? 

Traduje se historka, že někdy v roce 1992 nebo 1993, kdy jsem v HN ještě nebyl, přijela 

novinářka z USA a ptala se, jaký máme redakční systém. Tehdejší vedoucí domácího 

oddělení Jan Klíma vůbec nechápal, o čem mluví. Ptala se ho na to, jaký používali 

redakční systém na počítačích. Oni v té době měli ale jen jeden počítač, kam písařky 

přepisovaly články napsané na psacích strojích, a pak se vydání na disketě odneslo 

do tiskárny. Klíma jí tedy řekl, že to je ten redakční systém, a ona tomu nechtěla vůbec 

uvěřit. 

 

Na Letné (pozn. po přestěhování redakce v roce 1997) už jsme měli všichni počítače. 

Internet byl asi na dvou počítačích, na které jsme chodili. V roce 1998 jsme dostali dva 

mobilní telefony na redakci s tím, že si je máme půjčovat. Dokazuje to, k jakému 

nepochopení ze strany vedení došlo. My jsme jim vysvětlovali, že jde o to, dát někomu 

číslo, na které zavolá zpět a v té době bude mít mobil někdo jiný. Navíc, jeden mobil 

měl tehdejší šéf domácího oddělení, který dělal editora a ten si ho zamkl do šuplíku, 

protože ho nepoužíval. Takže my jsme si v podstatě za své peníze šli koupit mobilní 

telefony.  

 

Jak vypadaly tehdejší Hospodářské noviny? 

Struktura novin byla úplně jiná než dnes, v roce 1995 noviny neměly fotky. Jejich 

layout byl narýsovaný jako podle pravítka, na každé stránce byly sloupce s krátkými 

zprávami a pod tím tři zprávy různě nad sebou, občas se dělaly grafy. Někdy v roce 

1996 nebo 1997 se přijímala první fotografka, jinak se fotky braly z agentur. 

V novinách byly i předpracované strany, které nebyly aktuální. Každé pondělí 
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vycházela příloha Kariéra, která měla 15 nebo i 20 stran pouze s inzeráty. V té době 

Hospodářské noviny vydělávaly sto milionů korun ročně, byly to jedny 

z nejziskovějších novin.  

 

Vzpomeneš si, jaký měly HN náklad? 

Hospodářské noviny měly v té době německého majitele. Když jsem sem přišel, byl 

náklad kolem 150 tisíc kusů, už si to přesně nepamatuji. Devadesát procent tvořili 

předplatitelé. Noviny byly mimořádné úspěšné, němečtí majitelé pořád tvrdili, že je to 

nenormální. Vlastnili také Handesblatt (pozn.: německé finanční noviny) a ten měl 

v poměru k počtu obyvatel v Německu asi desetinový náklad než HN tady. 

Se stěhováním na Letnou v roce 1997 přišly hlavní změny.  

 

O jaké změny šlo? 

Hospodářské noviny byly v té době průkopnické, jako první noviny u nás měly velký 

formát, byly barevné, měly tři složky - běžné zpravodajství, pak byly Podniky a trhy 

s lososovou barvou a Burzovní noviny byly zelené. Tehdy navrhl nové HN světoznámý 

designér novin Garcia (pozn: Mario Garcia je novinový grafik). Garciova představa 

byla, že každý den bude na titulní straně kresba. Což vypadalo krásně, ale postupně se 

zjistilo, že je to nereálné - najít kreslíře, který by každý den něco nakreslil by bylo drahé 

a technicky velmi složité. V Česku ani taková tradice nebyla. Po čase se také zjistilo, že 

je to nákladné, lososový papír byl údajně i neekologický. HN byly v tomto ohledu velmi 

progresivní. Změna sledovala i obchodní stránku věci - složky umožňovaly dělit obsah, 

což bylo atraktivní také pro inzerenty, protože byly tři titulní strany. 

 

Změnila se i redakce? 

Redakce se rozrůstala, k tomu přispěl i rozvoj internetu. Přestože HN patřily k jedněm 

z prvních velkých vydavatelských domů, které si zřídily svůj server, bylo cítit, že 

němečtí majitelé nebyli ochotni do internetové verze investovat. Náklad sice padal, ale 

oni tvrdili, že je to v pořádku, protože titul vydělává a jsme moc velcí. Vůbec 

neinvestovali do marketingu. Jakýkoliv rozpočet na marketing v podstatě neexistoval, 

údajně to nebylo potřeba, protože jsme měli hodně předplatitelů.  

 

Noviny se vůbec nepropagovaly vůči individuálním čtenářům, což je důležité 

a nepracovalo se ani s předplatitelským kmenem. HN dlouho nevěděly, kdo čte jejich 

obsah. Ano, věděly, že firma XY má předplaceno pět kusů, ale už nevěděly, u koho ty 

noviny končí a kdo je čte. Takže v dobách, kdy přišly nejrůznější krize, a někde se 

finanční ředitel rozhodl, že škrtne noviny, tak naše obchodní oddělení nemohla přímo 

oslovit lidi, kteří ty noviny četli a nabídnout jim předplatné domů. 

 

Když se vrátím k založení webu, to bylo v roce 1999. Jak to vypadalo? Jaké byly 

pracovní postupy, rutiny? 

Ihned.cz byl při svém vzniku úplně odstřižen od novinové redakce. Vzniklo to jako 

firma ve firmě a my jsme lidi z té redakce prakticky neznali. Do newsroomu, který byl 
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na Letné poměrně velký, se redakce ihned.cz nevlezla, takže sídlila buď v té samé nebo 

vedlejší budově, která patřila Economii, někde v podkroví. 

 

Ihned.cz měl svou vlastní redakci… 

Ano, ale tam bylo asi pět redaktorů. Respektive byl tam nějaký šéfredaktor, a pak 

nějakých pět studentů. Tehdejší vedení mělo představu, že se internetové zpravodajství 

dá dělat s pěti šesti lidmi. V tom, myslím, Economii hodně ujel vlak. Když jsem v roce 

2000 odešel do MF Dnes, tak tam šlo vidět, že vydavatelství server idnes.cz hodně 

podporovalo. Byť spolu ty redakce také moc nekooperovaly, tak se tam internetové 

vydání uchytilo mnohem rychleji. Do ihned.cz se v té době neinvestovalo. Redakce 

dělala zpravodajství, ale fotky, videa, obsah, který by na internetu měl být, tam chyběl. 

Němečtí majitelé byli spokojeni, že jim noviny ročně hodně vydělávají, ale nebyli 

schopni investovat do rozvoje, zatímco jinde se webu investovalo víc. 

 

Sledoval jsi HN i po svém odchodu v roce 2000? 

V MF Dnes jsem byl pět let, mezitím HN prošly dalším relaunchem. Pak jsem se vrátil 

v roce 2005 a v roce 2008 jsme dělali opět velký relaunch, další změna přišla později, 

když jsme přešli na jednu složku. 

 

V době, kdy jsme tady byli s Petrem Šimůnkem (pozn.: šéfredaktor HN v letech 2005 - 

2010), bylo zadání od tehdejšího generálního ředitele Michala Klímy (pozn. tehdejší 

generální ředitel Economie) noviny víc otevřít. Měl být zachován důraz na byznys, ale 

byla snaha přidat i více všeobecného zpravodajství, takže se posílil sport, kultura, ale 

zpětně se ukázalo, že to bylo chybné. Opět se vymýšlel sobotník, uvažovalo se přímo 

nad sobotou nebo rozšířením pátečních novin, ale ekonomicky to nevyšlo. Myslím, že 

rozkročení k všeobecnému deníku moc dobře nejde, když není sobotní vydání. Zpětně 

se domnívám, že to nebyla úplně ta správná cesta a HN se měly a mají víc orientovat 

na byznys. 

 

HN měly mít sobotní vydání? 

Od založení novin, které vznikly jako byznysový titul pro podnikatele a firmy, se věřilo, 

že přes víkend nikdo nepracuje, a tak HN neměly sobotu. Což se novinám později 

vrátilo. Jinými slovy, čtenáři HN jsou nuceni číst o víkendu jiné noviny. Ano, nejvíce 

předplatitelů je sice ve firmách, ale tam to vždy dostává na stůl konkrétní člověk, 

konkrétní čtenář. Navíc se sobotní vydání berou jako rodinné čtení. Většina novin se 

snaží, aby jim byli čtenáři věrní a nekupovali si jiné. O zavedení sobotního vydání se 

uvažovalo několikrát, já sám jsem zažil asi tři projekty, kdy se chystalo a testovalo 

sobotní vydání. Jenže trh se mezitím rozvíjel, začal víc fungovat internet a z průzkumů 

vyplynulo, že rozjíždět sobotu je nereálné. 

 

Myslíš si, že důvodem, proč HN nejsou tak prodávané na stáncích, byla právě 90. 

léta a fakt, že se o ně tehdejší vlastníci moc nestarali? 

Faktorů je více. HN vždy na stáncích prodávaly zhruba do deseti procent svého nákladu. 

I v nejlepších dobách, kdy měly náklad třeba 160 tisíc kusů, tak na stáncích prodávaly 
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16 tisíc i méně. Když jsem sem přišel v roce 2005, tak na volném trhu HN prodávaly 

v průměru osm až devět tisíc kusů novin, s tím, že v pátek se prodávalo 14 tisíc, což 

zvedalo průměr. Na volném trhu vždy patřily k těm slabším a jsou na trhu nejdražší. 

Další věc je, že takto orientované noviny nikdy nebudou na volném trhu masivní. 

Například v MF Dnes to bylo naopak, prodávaly více na trhu, než předplatitelům. 

O volný trh se musí pečovat. MF Dnes dělala různé marketingové kampaně, hry, 

plakáty… Pamatuji si první řadu SuperStar, kdy se dělaly rozhovory s Anetou 

Langerovou nebo Sámerem Issou a každý den se prodávalo o 50 tisíc kusů novin více. 

Byznysově orientované noviny toto nedělaly. A ani to k nám nepatří.  

 

Myslím si, že mnohem klíčovější než volný trh jsou předplatitelé. A i práce s nimi byla 

v jisté době omezená. Dnes už to umíme. Když má někdo noviny předplacené v práci, 

tak jsme schopni mu v případě, že má dovolenou, přehodit doručování novin na nějakou 

dobu domů.  

 

Co se týče inzerce, pamatuji si doby, kdy se tady stály fronty a byly čekací lhůty 

na inzerát. To nefungovalo tak, že firma přišla a řekla, že chce zítra inzerát. Obchoďáci 

byli zvyklí, že jim někdo tu inzerci nosí. To trvalo třeba devět let a pak je těžké lidi 

naučit, aby šli za klientem, nabídli mu přílohy apod. Tady byly třeba 14denní lhůty, kdy 

firmy prosily, aby mohly dostat reklamy do Hospodářských novin. Změnit toto myšlení 

nebylo jednoduché. 

 

Samozřejmě dnes je hlavním trendem internet, i když věřím tomu, že noviny vydrží 

mnohém déle, než se prorokuje. 

 

Jak vidíš současnou integraci redakcí v Economii? 

Tím, že jsem prošel různými redakcemi, si myslím, že jsme na trhu nejdál. Je to dané 

prostorem - newsroomem, který to umožňuje. Myslím si, že integrace souvisí hlavně se 

spojením papíru s webem. Rozdělení ale stále v hlavách některých lidí je. Když 

redaktorům řekneme, že jejich článek půjde na web, odpovídají: “Jen na web?” Je to 

dané tím, že to tak berou i čtenáři, informace v novinách pro ně mají větší váhu.  

 

Co se týče ochoty a sdílení věcí pro web, myslím, že v tom jsme také nejdál. Umožňuje 

to i měkký paywall, kdy můžeme články dávat během dne na web a také druhý den 

do novin, protože cílíme na předplatitele. Další věc je, že jsme nejdál ve sdílení 

redaktorů Hospodářských novin, ihned.cz a Aktuálně.cz. I když zcela logicky někteří 

lidé píší většinu článků pro konkrétní titul, někteří jsou sdílení více. V jiných redakcích 

to není. 

 

Jsme nejdál i ve sdílených pracovních postupů? Pracovní rutiny jsou v novinách a 

na webu většinou odlišné. Měl bys na to nějaké řešení? 

Řešení je jednoduché. Jsou potřeba špičkoví editoři, kteří nebudou dělat rozdíly v tom, 

zda se bude psát na web nebo do novin. Ještě dnes mi editoři říkají, že pro web se musí 
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psát trochu jinak. Já si to nemyslím, je to stejný obsah. Když je článek dobře napsaný, 

tak je jedno, jestli je v papíru nebo na webu. 

 

Druhá věc je, že se musí články připravovat dopředu. To se dneska daří třeba 

na Panoramě (pozn. jedná se o pravidelnou přílohu HN). Autory ale k tomu musíme 

trochu nutit. Ve chvíli, kdy nad sebou nemají uzávěrku, a vědí, že text bude 

publikovaný na webu, tak ho podle mě v 99 procentech píšou v ten den nebo ho ten den 

dodělávají. Samozřejmě, je nutné naplánovat, kdy článek vyjde. Když ho má ale 

redaktor nabraný dopředu, může si ho hned přepsat a může se vydat dříve. Řekl jsem, že 

redaktory musíme nutit, ale jde o to, aby si zvykli, že musí změnit zaběhnutý systém - 

přijdu do práce, jdu na poradu, dám si kafe, napíšu článek, je uzávěrka... Texty mají 

vznikat průběžně. 

 

Před 15 lety jsem byl v redakci The New York Times. Jejich byznysová redakce v té 

době měla asi 65 lidí, z toho 12 zahraničních korespondentů, kteří dělali jen ekonomiku, 

editora a šéfa. Když jsme se s tím šéfem byznysu bavili, držel v ruce složku papíru 

a říkal, že jim do redakce chodí v pět ráno studenti, kteří naberou nabídku od 

zahraninčích korespondentů, připraví ji a on dostane anotace textů, které jsou už hotové. 

V té složce měl i texty, které jsou ten den k odevzdání, a další. Asi ve tři hodiny 

odpoledne jsem se ptal, co budou mít další den na otvíráku, a on řekl, že vůbec neví, 

protože porada je až ve čtyři. Je to v podstatě stejné jako u nás, ale v tomto systému 

vidím tu výhodu, že mají třeba 20 hotových, nadčasových článků, které můžou kdykoliv 

kamkoliv zařadit podle toho, jak se jim to hodí. Samozřejmě s ohledem na to, co se děje.  

 

Nedávno jsem viděl statistiku počtu článků, které redaktoři v Česku napíšou za půl 

roku. Když to srovnám s počty článků v letech 2005, 2006, 2007, tak bych řekl, že 

novináři tehdy psali o minimálně 40 až 50 procent článků měsíčně více než teď. Je to 

dané také tím, že se zmenšil prostor v novinách. Není to ale o tom, že by bylo méně lidí. 

To znamená, že dnes redaktoři v průměru napíšou tři články týdně. A do toho nepočítám 

nějakou krátkou aktuální zprávu o čtyřech odstavcích, kterou by měl být každý redaktor 

schopný napsat denně vedle své jiné práce.Takže na psaní článků je dnes víc času, ale 

redaktoři si musí zorganizovat práci tak, aby texty dodělávali ne D-1, tedy den před 

uzávěrkou, ale D-2. 

 

Jak tedy změnit myšlení a rutiny novinářů tak, aby se hodili pro práci v 

integrované redakci? 

Myslím, že základem jsou motivovaní lidé, kteří mají chuť psát. V době, kdy jsem dělal 

reportéra, vycházelo deset patnáct novin, byla velká konkurence a novináři měli touhu 

přijít s něčím první. My jsme se mezi sebou znali a věděli jsme, že těchto pět šest 

novinářů, kteří píšou o bankovnictví, “pase” po tom samém. Byla prestiž mít informace 

jako první. Dneska je ten přístup jiný. Trochu se vytrácí, a je to dané i internetem, 

hladovost. To souvisí s motivací. Když je novinář motivovaný, chce mít článek co 

nejdříve, tak nabraný rozhovor co nejdříve přepíše, aby šel co nejdříve ven. Když 

redaktor přijde z rozhovoru, tak je jím nabitý a pokud ho týden nechá smrdět 
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v diktafonu, tak už neví, o čem vlastně mluvili. Vytrácí se z toho energie. Důležité ale 

je, aby mu jeho šéf dal k napsání článku nebo rozhovoru čas.  

 

Další věc je, jak je článek napsaný. Myslím si, že v Česku obecně, jsou velké rezervy 

v tom, jak se zprávy píšou. Pomíjím samozřejmě styl třeba Jindřicha Šídla (pozn.: 

Jindřich Šídlo je v současnosti redaktorem v Seznam.cz) a dalších, což je vyšší 

žurnalistika. Dobře to kdysi vystihl jeden můj známý, který čte The Financial Times. 

Řekl mi, že ho tyto noviny málokdy překvapí tím, že přinesou nějakou pecku. Ale každé 

zprávě dokážou dát souvislosti a kontext, který čtenáře běžně nenapadne a dozví se 

něco, co ho obohatí. To nám v české žurnalistice chybí. Ano, je to o čase, ale i o tom, že 

autor musí mít chuť do textu něco takového dostat. Dělali jsme spoustu průzkumů a lidé 

čtou zprávy, noviny a internet proto, aby se dozvěděli něco, co předtím nevěděli. 

 

Dnes vlastně jde o to, zamyslet se nad článkem a přemýšlet, co to znamená a jak ho 

uchopit. Někdy to může být tím, že to neumíme tak dobře nebo na to není čas či chuť. 

Novináři často myslí na to, aby text prošel přes editora, aby si na ně nestěžovala firma, 

o které píšou, ale nemyslí na čtenáře, na to, jestli si řekne, že je to super článek. 

 

Nedávno mi jiný známý, manažer v jedné z českých bank, říkal, že se novináři špatně 

ptají. Kromě toho, že se ptají stále na to samé, tak nikoho nezajímá, jak byznys opravdu 

funguje. Neptají se, co je za tím, když firma zkrátí dobu doručení zboží, co obnáší to, 

když zkrátí vyřízení objednávky, jsou to velké investice, zajímavá technická řešení… 

Novinář musí mít touhu to pochopit. Když se bavíme o špičkových článcích, tak je 

vidět, že novináři jsou připraveni, mají vše nastudované a jsou mnohem více partneři 

těch zpovídaných lidí.  

 

Extrémně důležitá je příprava. Klíčové je, že rozhovor protistranu pak mnohem víc 

baví. Je nutné si uvědomit, že zpovídaný rozhovorem také tráví čas, a pokud novinář 

dává najevo, že o jeho podnikání nic neví, tak šéfovi firmy poběží hlavou, co má vlastně 

říkat, když mu ten druhý nerozumí. Naopak, když jsou tázaný a novinář soupeři 

a novinář se nenechá “oblbnout”, tak je rozhovor živější a tázaný bude reagovat jinak. 
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Příloha č. 6: Rozhovor s Milanem Mikulkou 

 

Rozhovor s Milanem Mikulkou, redaktorem Hospodářských novin, byl veden formou 

osobního rozhovoru v sídle společnosti 13. 07. 2016. Milan Mikulka je mým kolegou, 

otázky pokládám neformální formou. 

 

Kolik měla redakce ihned.cz v roce 2007 redaktorů? 

Střídalo se tam docela dost zprávařů, takže nedokážu přesně říci celkový počet. Ale 

na směně bylo 12 nebo 13 lidí. Ti byli rozděleni podle rubrik na domácí, zahraniční, 

ekonomiku, sport, lady web a publicistický web.  

 

Co se týče práce, pracovali jste na směny? Jaké? 

Ano, bylo jich několik. Klasická denní směna, ta hlavní, začínala v 8:30 do odpoledne, 

zbytek vykrývali zprávaři. Ti chodili pracovat od šesti hodin ráno do poledne, 

od dvanácti do šesti hodin odpoledne a následně do půlnoci.  

 

Kdo byl šéfredaktorem ihned.cz v roce 2007? 

Daniel Dočekal. 

 

Jak vypadal váš newsroom? 

Byly to podkrovní kanceláře, v podstatě podkrovní byt, následně tam sídlil Respekt. 

Každý redaktor měl svůj stůl, pevný počítač, služební mobily ani notebooky jsme 

neměli. Na tiskovky se půjčovaly firemní notebooky. 

 

Jaké byly vaše pracovní postupy? 

Redakce novin a webu byly v podstatě každá pod jinou firmou. Jedna byla Economia, 

a.s. a druhá Economia OnLine (pozn. vznikla v rámci webu v roce 1999), což byla 

dceřinka Economie, a.s. Nefungovala žádná integrace, de facto jsme seděli každý v jiné 

budově a společně s novinami řešil věci jen šéfredaktor. Obsah jsme si vytvářeli sami. 

Ke sloučení firem došlo až v roce 2008 nebo 2009. 

 

Takže jste nepřeklápěli obsah novin? 

Tisku vadilo, když se obsah novin na web překlápěl. Dělalo se poutání na články 

v novinách - ráno se vybral článek, přepsaly se tři odstavce a pod tím se poutalo na 

noviny. 

 

Na jakých pozicích v redakci jsi pracoval? 

Nejdříve jsme byl zprávařem. Na web se nahazovaly krátké zprávy ve stylu dnešní 

aplikace newsroom! nebo se překlápěly zprávy z ČTK. Pak jsem byl redaktorem rubriky 

sport. Na ihned.cz jsem pracoval do roku 2012. 
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Příloha č.7: Report - předplatné 

Předplatné HN Web, HN Digital - měsíc, HN Digital - rok 

tyden rocni mesicni web 

32. 4451 0 0 

33. 4454 0 0 

34. 4454 0 0 

35. 4456 0 0 

36. 4458 0 0 

37. 4462 0 0 

38. 4465 0 0 

39. 4474 0 8 

40. 4488 0 93 

41. 4499 0 186 

42. 4501 0 235 

43. 4510 0 284 

44. 4517 0 332 

45. 4719 0 366 

46. 4705 0 402 

47. 4701 0 424 

48. 4688 0 453 

49. 4579 0 459 

50. 4575 0 459 

51. 4538 0 434 

52. 4520 0 415 

1. 3551 0 360 

2. 3536 0 330 

3. 3517 0 362 

4. 3516 0 370 

5. 3508 0 382 

6. 3462 0 379 

7. 3457 0 333 

8. 3458 0 344 

9. 3460 2 347 

10. 3452 8 359 

11. 3520 8 375 

12. 3528 16 359 

13. 3508 21 372 

14. 3513 27 389 

15. 3514 26 390 

16. 3514 28 374 
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17. 3522 37 398 

18. 3526 34 399 
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Příloha. č 8: Statistiky – page views, visits, sources, čtenost 

Google Analytics - visits, page views, Net Monitor - page views, srovnání 

 

2014/2015 GA návštěvy GA Unique PVs GA PVs NM PVs GA vs NM (PVs) 

201408 6 563 071 12 294 776 15 851 302 15 945 590 -94 288 

201409 6 822 702 12 344 700 15 824 258 16 050 307 -226 049 

201410 6 637 952 11 809 232 14 984 246 12 065 332 2 918 914 

201411 6 399 478 10 973 516 13 743 114 11 599 381 2 143 733 

201412 5 662 782 9 948 932 12 490 378 10 543 008 1 947 370 

201501 6 565 696 11 730 452 14 699 594 12 899 055 1 800 539 

201502 5 996 692 11 387 014 14 241 834 12 257 712 1 984 122 

201503 6 557 108 12 511 344 15 663 909 13 295 498 2 368 411 

201504 6 067 505 11 549 049 14 455 591 13 559 393 896 198 

 

2013/2014 GA návštěvy GA PVs NM PVs GA vs NM (PVs) 

201308 7 488 634 20 206 585 23 726 422 -3 519 837 

201309 9 346 284 18 939 453 22 459 913 -3 520 460 

201310 8 430 454 25 050 390 24 344 796 705 594 

201311 7 692 746 21 834 335 21 393 155 441 180 

201312 6 864 643 18 428 572 17 920 426 508 146 

201401 7 786 789 21 230 005 20 549 253 680 752 

201402 6 910 725 17 518 963 18 079 348 -560 385 

201403 8 076 195 20 783 203 19 982 580 800 623 

201404 6 908 484 16 756 682 17 318 668 -561 986 

 

Net Monitor - page views, srovnání 

 

NM PVs 

 

ABS % Changes 

 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

srpen 28 620 421 23 726 422 15 945 590 - -17,10% -32,79% 

září 26 266 592 22 459 913 16 050 307 - -14,49% -28,54% 

říjen 29 821 905 24 344 796 12 065 332 - -18,37% -50,44% 

listopad 28 727 569 21 393 155 11 599 381 - -25,53% -45,78% 

prosinec 25 655 744 17 920 426 10 543 008 - -30,15% -41,17% 
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leden 36 964 072 20 549 253 12 899 055 - -44,41% -37,23% 

únor 22 143 093 18 079 348 12 257 712 - -18,35% -32,20% 

březen 24 634 985 19 982 580 13 295 498 - -18,89% -33,46% 

duben 24 083 161 17 318 668 13 559 393 - -28,09% -21,71% 

 

Google Analytics - zdroje návštěv od srpna 2014 do prosince 2014 

Source 08 14 09 14 10 14 11 14 12 14 

all 6 563 071 6 822 702 6 637 952 6 399 478 5 766 165 

direct 2 385 891 2 491 971 2 193 163 1 643 290 1 653 356 

mediafed 454 593 440 204 393 061 347 760 328 840 

organic 1 676 387 1 738 057 1 678 000 1 640 210 1 747 204 

google org 1 422 826 1 467 397 1 409 751 1 379 517 1 500 276 

seznam org 214 356 232 061 230 369 224 386 206 958 

other 39 205 38 599 37 880 36 307 39 970 

brand 507 272 526 960 532 412 519 117 538 174 

non-brand 1 169 115 1 211 097 1 145 588 1 121 093 1 209 030 

Interní traffic 763 934 779 488 680 136 769 471 52 154 

facebook org 484 653 582 858 599 741 940 165 734 117 

paid traffic 113 145 89 199 252 229 230 813 45 840 

news.google 131 536 123 808 61 852 58 581 79 271 

odkazy.seznam 17 301 17 046 18 634 18 667 18 550 

other 535 631 560 071 761 136 750 521 1 106 833 

      
Shares 

     
direct 36% 37% 33% 26% 29% 

mediafed 7% 6% 6% 5% 6% 

organic 26% 25% 25% 26% 30% 

google org 85% 84% 84% 84% 86% 

seznam org 13% 13% 14% 14% 12% 

other 2% 2% 2% 2% 2% 

brand 30% 30% 32% 32% 31% 

non-brand 70% 70% 68% 68% 69% 

Interní traffic 12% 11% 10% 12% 1% 

facebook org 7,4% 8,5% 9,0% 14,7% 12,7% 

paid traffic 2% 1% 4% 4% 1% 

news.google 2% 2% 1% 1% 1% 

odkazy.seznam 0% 0% 0% 0% 0% 

other 8% 8% 11% 12% 19% 
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Y/Y change 
     

all -12,4% -27,0% -21,3% -16,8% -16,0% 

direct -5,2% -25,4% -26,5% -30,2% -25,4% 

mediafed -9,0% -0,2% -17,1% -20,6% -14,0% 

organic 9,8% 47,5% 3,8% -9,2% 1,8% 

google org 10,4% 53,4% 4,9% -8,2% 4,6% 

seznam org 6,6% 19,5% -3,1% -14,9% -15,8% 

other 9,4% 39,1% 6,2% -8,5% 8,0% 

brand 61,4% 109,2% 28,4% 7,4% 20,9% 

non-brand -3,5% 30,7% -4,7% -15,2% -4,9% 

Interní traffic -40,2% -74,4% -50,0% -45,1% -95,1% 

facebook org -25,6% 12,1% -26,1% 48,6% 55,1% 

paid traffic 166,0% 222,1% 123,3% 304,0% -11,9% 

news.google -41,8% -26,0% -65,1% -68,1% -56,4% 

odkazy.seznam -84,6% -82,5% -82,2% -82,7% -80,6% 

other -16,1% 7,0% -3,8% 5,2% 62,5% 

      
M/M change 

     
all 1,1% 4,0% -2,7% -3,6% -9,9% 

direct -2,2% 4,4% -12,0% -25,1% 0,6% 

mediafed 0,1% -3,2% -10,7% -11,5% -5,4% 

organic 3,7% 3,7% -3,5% -2,3% 6,5% 

google org 3,3% 3,1% -3,9% -2,1% 8,8% 

seznam org 6,2% 8,3% -0,7% -2,6% -7,8% 

other 3,4% -1,5% -1,9% -4,2% 10,1% 

brand -0,3% 3,9% 1,0% -2,5% 3,7% 

non-brand 5,5% 3,6% -5,4% -2,1% 7,8% 

Interní traffic 1,3% 2,0% -12,7% 13,1% -93,2% 

facebook org 7,0% 20,3% 2,9% 56,8% -21,9% 

paid traffic 54,8% -21,2% 182,8% -8,5% -80,1% 

news.google -7,4% -5,9% -50,0% -5,3% 35,3% 

odkazy.seznam -0,1% -1,5% 9,3% 0,2% -0,6% 

other -1,2% 4,6% 35,9% -1,4% 47,5% 

 

Google Analytics - zdroj návštěv od ledna 2015 do dubna 2015 

Source 01 15 02 15 03 15 04 15 

all 6 622 466 5 712 807 6 586 353 6 067 505 

direct 1 776 918 1 580 230 1 816 961 1 681 513 

mediafed 348 833 296 515 346 971 314 750 

organic 1 954 692 1 711 005 1 985 575 1 866 794 
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google org 1 682 022 1 471 777 1 724 399 1 635 784 

seznam org 228 500 198 766 212 859 185 664 

other 44 170 40 462 48 317 45 346 

brand 598 495 523 756 639 789 621 030 

non-brand 1 356 197 1 187 249 1 345 786 1 245 764 

Interní traffic 55 410 51 111 55 260 47 596 

facebook org 1 041 821 907 343 1 038 755 943 816 

paid traffic 17 582 11 871 10 079 6 711 

news.google 75 019 59 629 73 510 105 239 

odkazy.seznam 20 879 19 569 20 420 17 478 

other 1 331 312 1 075 534 1 238 822 1 083 608 

     
Shares 

    
direct 27% 28% 28% 28% 

mediafed 5% 5% 5% 5% 

organic 30% 30% 30% 31% 

google org 86% 86% 87% 88% 

seznam org 12% 12% 11% 10% 

other 2% 2% 2% 2% 

brand 31% 31% 32% 33% 

non-brand 69% 69% 68% 67% 

Interní traffic 1% 1% 1% 1% 

facebook org 15,7% 15,9% 15,8% 15,6% 

paid traffic 0% 0% 0% 0% 

news.google 1% 1% 1% 2% 

odkazy.seznam 0% 0% 0% 0% 

other 20% 19% 19% 18% 

     
Y/Y change 

    
all -15,0% -17,3% -18,4% -12,2% 

direct -23,1% -24,1% -27,3% -30,1% 

mediafed -22,6% -26,5% -20,1% -24,7% 

organic -7,2% -9,1% 0,6% 1,5% 

google org -4,0% -5,9% 4,5% 4,1% 

seznam org -26,2% -28,5% -24,4% -18,4% 

other -1,9% 0,2% 13,8% 15,9% 

brand 12,4% 11,7% 23,1% 25,4% 

non-brand -13,9% -16,1% -7,5% -7,3% 

Interní traffic -95,0% -94,7% -96,0% -95,1% 

facebook org 38,6% 53,0% 61,5% 101,4% 
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paid traffic -67,3% -83,2% -88,1% -90,9% 

news.google -61,5% -64,5% -54,0% -19,2% 

odkazy.seznam -80,1% -77,3% -79,2% -20,8% 

other 86,1% 64,1% 52,9% 86,4% 

     
M/M change 

    
all 14,9% -13,7% 15,3% -7,9% 

direct 7,5% -11,1% 15,0% -7,5% 

mediafed 6,1% -15,0% 17,0% -9,3% 

organic 11,9% -12,5% 16,0% -6,0% 

google org 12,1% -12,5% 17,2% -5,1% 

seznam org 10,4% -13,0% 7,1% -12,8% 

other 10,5% -8,4% 19,4% -6,1% 

brand 11,2% -12,5% 22,2% -2,9% 

non-brand 12,2% -12,5% 13,4% -7,4% 

Interní traffic 6,2% -7,8% 8,1% -13,9% 

facebook org 41,9% -12,9% 14,5% -9,1% 

paid traffic -61,6% -32,5% -15,1% -33,4% 

news.google -5,4% -20,5% 23,3% 43,2% 

odkazy.seznam 12,6% -6,3% 4,3% -14,4% 

other 20,3% -19,2% 15,2% -12,5% 

 

Čtenost - čas strávený na homepage a článcích 

 

Průměrný čas 

 

Všechny články HP 

201408 0:03:43 0:02:17 

201409 0:04:21 0:02:23 

201410 0:04:18 0:02:10 

201411 0:03:03 0:02:06 

201412 0:03:07 0:02:00 

201501 00:03:11 00:02:01 

201502 00:03:25 00:02:02 

201503 00:03:49 00:02:00 

201504 00:03:48 00:02:01 
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Čtenost rubrik 

 

PVs byznys.ihned.cz zahranicni.ihned.cz domaci.ihned.cz domaci + zahranicni zpravy.ihned.cz tech.ihned.cz 

201408 1 825 684 - - 
 

2 845 178 351 322 

201409 1 708 809 34 799 115 484 150 283 2 442 333 598 825 

201410 1 412 971 537 748 1 358 705 1 896 453 - 381 282 

201411 1 528 139 579 304 1 151 004 1 730 308 - 359 204 

201412 1 365 619 532 001 829 796 1 361 797 - 381 305 

201501 1 395 227 713 814 1 010 828 1 724 642 - 385 051 

201502 1 421 862 862 304 1 009 866 1 872 170 - 298 567 

201503 1 620 191 816 195 1 118 056 1 934 251 - 363 821 

201504 1 608 501 793 345 1 110 503 1 903 848 - 304 227 
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Příloha č. 9: Články propagované na Centrum.cz a prostřednictvím 

Sklik 

 

Sklik: srpen - prosinec 2014, paid traffic  

 

http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-svet/c1-62513800-microsoft-chce-byt-stihlejsi-a-

pruznejsi-propusti-mozna-nejvice-lidi-ve-sve-historii 

 

http://life.ihned.cz/fotokurz/c1-60300650-fotograficke-desatero-svetlo-tretiny-pevne-

ruce-a-dalsi-zakladni-pravidla-foceni-mobilem 

 

http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/-cesko/c1-62864290-forbes-kellner-s-prehledem-

uhajil-post-nejbohatsiho-cecha-vyrazne-posilil-komarek 

 

http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/-svet/c1-62954150-milionaru-na-svete-rychle-

pribyva-zacinaji-opet-verit-rizikovym-investicim 

 

http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/-cesko/c1-62984960-pruzkum-temer-polovina-

vyrobcu-ceskeho-sportovniho-obleceni-sije-v-asii 

 

CentrumHP: články poutané v dynamicleadboxu, interní traffic 

 

http://ihned.cz/c1-62985970-socialni-site-milose-cermaka-smazeny-syr-nebeska-

inovace 

 

http://tech.ihned.cz/c3-63105280-040000_d-63105280-mate-spatne-zabezpecenou-

bezpecnostni-kameru-mozna-vas-ted-sleduji 

 

http://auto.ihned.cz/c3-62971180-080000_d-62971180-dobre-vybavene-rodinne-

kombiky-poridite-pod-400-tisic-nejmene-stoji-renault-a-hyundai 

 

http://zahranicni.ihned.cz/c3-63208370-090000_d-63208370-korea-gangnam-style-

youtube-pocet-zhlednuti-dve-miliardy-rozbite-pocitadlo 

 

http://archiv.ihned.cz/c1-62937240-kodes-otocil-zapas-s-justici-zada-miliony-za-20-let-

trvajici-rozvod 

 

http://archiv.ihned.cz/c1-63013700-podnikatel-dominik-hasek-myslel-jsem-si-ze-to-s-

nasim-napojem-pujde-lip 

 

http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-svet/c1-62513800-microsoft-chce-byt-stihlejsi-a-pruznejsi-propusti-mozna-nejvice-lidi-ve-sve-historii
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-svet/c1-62513800-microsoft-chce-byt-stihlejsi-a-pruznejsi-propusti-mozna-nejvice-lidi-ve-sve-historii
http://life.ihned.cz/fotokurz/c1-60300650-fotograficke-desatero-svetlo-tretiny-pevne-ruce-a-dalsi-zakladni-pravidla-foceni-mobilem
http://life.ihned.cz/fotokurz/c1-60300650-fotograficke-desatero-svetlo-tretiny-pevne-ruce-a-dalsi-zakladni-pravidla-foceni-mobilem
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/-cesko/c1-62864290-forbes-kellner-s-prehledem-uhajil-post-nejbohatsiho-cecha-vyrazne-posilil-komarek
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/-cesko/c1-62864290-forbes-kellner-s-prehledem-uhajil-post-nejbohatsiho-cecha-vyrazne-posilil-komarek
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/-svet/c1-62954150-milionaru-na-svete-rychle-pribyva-zacinaji-opet-verit-rizikovym-investicim
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/-svet/c1-62954150-milionaru-na-svete-rychle-pribyva-zacinaji-opet-verit-rizikovym-investicim
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/-cesko/c1-62984960-pruzkum-temer-polovina-vyrobcu-ceskeho-sportovniho-obleceni-sije-v-asii
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/-cesko/c1-62984960-pruzkum-temer-polovina-vyrobcu-ceskeho-sportovniho-obleceni-sije-v-asii
http://ihned.cz/c1-62985970-socialni-site-milose-cermaka-smazeny-syr-nebeska-inovace
http://ihned.cz/c1-62985970-socialni-site-milose-cermaka-smazeny-syr-nebeska-inovace
http://tech.ihned.cz/c3-63105280-040000_d-63105280-mate-spatne-zabezpecenou-bezpecnostni-kameru-mozna-vas-ted-sleduji
http://tech.ihned.cz/c3-63105280-040000_d-63105280-mate-spatne-zabezpecenou-bezpecnostni-kameru-mozna-vas-ted-sleduji
http://auto.ihned.cz/c3-62971180-080000_d-62971180-dobre-vybavene-rodinne-kombiky-poridite-pod-400-tisic-nejmene-stoji-renault-a-hyundai
http://auto.ihned.cz/c3-62971180-080000_d-62971180-dobre-vybavene-rodinne-kombiky-poridite-pod-400-tisic-nejmene-stoji-renault-a-hyundai
http://zahranicni.ihned.cz/c3-63208370-090000_d-63208370-korea-gangnam-style-youtube-pocet-zhlednuti-dve-miliardy-rozbite-pocitadlo
http://zahranicni.ihned.cz/c3-63208370-090000_d-63208370-korea-gangnam-style-youtube-pocet-zhlednuti-dve-miliardy-rozbite-pocitadlo
http://archiv.ihned.cz/c1-62937240-kodes-otocil-zapas-s-justici-zada-miliony-za-20-let-trvajici-rozvod
http://archiv.ihned.cz/c1-62937240-kodes-otocil-zapas-s-justici-zada-miliony-za-20-let-trvajici-rozvod
http://archiv.ihned.cz/c1-63013700-podnikatel-dominik-hasek-myslel-jsem-si-ze-to-s-nasim-napojem-pujde-lip
http://archiv.ihned.cz/c1-63013700-podnikatel-dominik-hasek-myslel-jsem-si-ze-to-s-nasim-napojem-pujde-lip
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Návštěvnost z Skliku a CentrumHP na ihned.cz 

 

Návštěvy Sklik CentrumHP 

201408 711 326 216 

201409 572 763 259 

201410 527 645 114 

201411 495 723 297 

201412 416 592 697 

201501 502 626 402 

201502 511 723 342 

201503 579 567 617 

201504 469 467 174 

 

Nejčtenější články  24. 2. - 28. 2. 2015 

Policie v Uherském Brodě vtrhla do domu střelce, vyvedla jeho ženu 

Jak se komunistický prospěchář stal miláčkem davů 

Litevci obnovují kvůli hrozbě ruské agrese povinnou vojenskou službu 

Česká Hospoda restauratéra Tomáše Karpíška v New Yorku skončila. Nevydělávala 

Jančura vymyslel, jak prorazit na Slovensku. Autobusy jezdí jako spoje k vlakům. Bez 

licence 

Historik Martin Kovář: Putinovo Rusko je větší hrozbou než SSSR 

Finanční detektivové jdou v Česku po koních Putinova muže 

O2 připravuje své rozdělení. Zaměstnancům už nabízí přechod do nové firmy 

Nejlepší citáty Miloše Zemana 

Poláci urychlují nákupy zbraní a vojenské techniky. Bojí se ruské agrese 

Lidl má v Česku úspěch díky ostrým loktům i marketingu. Přitom přišel poslední 
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Příloha č. 10: Statistiky – přečtené články 

Počet minimálně pěti a 11 přečtených článků - srpen 2014 až prosinec 2014 

  23.8.2014 23.9.2014 23.10.2014 11/23/14 12/23/14 

Hodnotné články - kolik lidí 

četlo nejméně:           

5 článků 177145 178291 140416 111413 113666 

11 článků 74742 77196 38707 38060 41727 

% lidí, kteří narazili na 

paywall 

 

3,41 2,01 3,06 3,62 

 

Počet minimálně pěti a 11 přečtených článků - leden 2015 až duben 2015 

  1/23/15 2/23/15 3/23/15 4/23/15 

Hodnotné články - kolik lidí 

četlo nejméně:         

5 článků 119172 123770 122429 115204 

11 článků 41209 45343 46017 40369 

          

% lidí, kteří narazili na 

paywall 3,55 4,06 3,89 3,60 
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Příloha č. 11: Landing pages, sociální sítě 

Sociální sítě jako zdroj návštěvnosti 

 

Vstupní stránky na server 

 

 


