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Abstrakt 

Diplomová práce shrnuje vliv zavedení placeného obsahu na server ihned.cz, který je 

webovou mutací deníku Hospodářské noviny. Vliv paywallu sleduje v období od srpna 

2014 do dubna 2015. Za zavedením paywallu byla snaha ukázat, že obsah tvořený 

na serveru má hodnotu. V teoretické části se práce zabývá novými výzvami médií, které 

tvoří jak finanční tak technologické změny, popisuje rostoucí komercializaci a reakci 

médií v podobě konvergence a konceptu digital-first. Práce se opírá o přístup politické 

ekonomie médií. Zabývá se zpoplatněním obsahu, ochotou čtenářů za obsah médií 

na internetu platit, možnostmi tradičních i alternativních příjmů médií, a příklady 

deníků, které paywall zavedly. 

 

V praktické části práce popisuje, jaký vliv mělo zavedení placeného obsahu 

na ekonomické výsledky, konkrétně na webové předplatné, inzerci a hospodářské 

výsledky vydavatelství Economia. Zabývá se také vlivem paywallu na návštěvnost 

serveru ihned.cz, kterou sleduje skrze počet page views, visits a reálných a unikátních 

uživatelů, na čtenost rubrik serveru a na práci novinářů. Součástí praktické části práce 

jsou kromě statistických dat a reportů také rozhovory s vedoucími pracovníky 

vydavatelství a redakce. 

 

Abstract 

This diploma thesis summarises the development of paid content of ihned.cz, on-line 

news server of the Czech economic daily Hospodářské noviny. It observes the influence 

of paywall from August 2014 until April 2015. The aim of the implementation 

of paywall was to show that the content created on the server was valuable. The 

theoretical part deals with new challenges media face, including economic and 



   

technological changes; it describes the rise of commercialization and media reaction, 

and solution for these changes in the form of convergence and digital-first concept. The 

diploma thesis is viewed through the political economy of media approach. It focuses 

on monetization of content, the willingness of readers to pay for on-line news, 

traditional and alternative revenues of media, and it describes the examples 

of implemented paywall in other media. 

 

In the practical part, the thesis describes how paywall influenced economic 

revenues, specifically the digital subscription, advertising and financial results of the 

publisher Economia, which is providing the server ihned.cz. In this part, the thesis 

describes the influence of paywall on visits, page views, real and unique users, 

readership, and work of journalists. The practical part of the thesis includes statistical 

data and reports as well as interviews with the leaders of Economia publishing house 

and newsroom staff members. 

 

Klíčová slova 

paywall, placený obsah, ihned.cz, Economia, sloučení redakcí, předplatné, návštěvnost, 
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Úvod 

Hospodářské noviny jako první z českých deníků zavedly na svém zpravodajském 

serveru ihned.cz systém platby za obsah. Debata o zpoplatnění mediálního obsahu se 

ve světě vede již několik let a některé úspěšné příklady ze zahraničí dokazují, že platba 

za on-line obsah je pro vydavatelství a média cestou z ekonomických problémů a také 

způsobem, jak se dostat k většímu množství předplatitelů, tedy získat více pravidelných 

čtenářů. V českém prostředí se tato diskuze vede hlavně v oblasti digitálních 

a doplňkových služeb. V současnosti o zpoplatnění zpravodajského obsahu on-line 

žádný jiný český deník, podle dostupných veřejných informací, neuvažuje. 

 

 Ve své diplomové práci se zabývám případovou studií Hospodářských 

novin/ihned.cz a vlivem placeného obsahu na ekonomické výsledky vydavatelství 

Economia, které vydává zmíněné noviny a provozuje daný server, návštěvnost a čtenost 

serveru ihned.cz a na práci novinářů. Cílem této práce je zjistit, zda se vydavatelství 

vyplatilo zavést tzv. paywall
1
 z hlediska finančního, ale také z hlediska zájmu čtenářů. 

V rámci transformace v multimediální organizaci se Economia rovněž rozhodla pro 

sloučení redakcí zpravodajských serverů ihned.cz a Aktuálně.cz a deníku Hospodářské 

noviny, což má usnadnit práci při sdílení obsahu. Vydavatelství tak nastoupilo ke změně 

v multimediální organizaci, která by z něj měla udělat modernější médium. Zároveň se 

zpoplatněním obsahu snaží přijít na to, zda by tento model mohl nahradit příjmy 

z inzerce. 

 

 V první kapitole se věnuji výzvám, kterým tištěná média čelí. Zaměřuji se 

na rozhodnutí médií v minulosti, která předcházela momentální situaci, následně 

popisuji důvody krize tištěných médií z finančního, technologického a sociálního 

hlediska. V této souvislosti popisuji snížení nákladů a objemu inzerce českých deníků, 

nástup internetu a nových technologií, jako je tablet a smartphone, a jejich využití, 

a také pokles důvěry v média v Česku, což je sociální důsledek krize. Nemohu 

opomenout ani komercializaci, která se neustále rozvíjí, či konvergenci, jež propojuje 

všechny platformy, které umožňují používání médií. Popisuji také koncept digital-first, 

jenž pomáhá při distribuci obsahu na propojené platformy. V návaznosti na problémy 

                                                 
1 Paywall je digitální mechanismus, který odděluje obsah, za který čtenáři mají platit, od obsahu, za který 

platit nemusí. 
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tisku zmiňuji jejich možné řešení prostřednictvím hledání nových a alternativních 

příjmů, jejichž součástí je také zpoplatňování obsahu.  

 

 Svou diplomovou práci opírám o přístup politické ekonomie médií, který mi 

pomáhá podívat se na problém hledání zdrojů příjmů nových médií v širším měřítku, 

o což se také budu ve své práci snažit. 

 

 Ve druhé kapitole se podrobněji dívám na možnosti příjmů, která média 

na internetu mají v českém prostředí. Podrobněji rozepisuji příjmy z reklamy, prodeje 

zboží a služeb, předplatného či mobilních a tabletových aplikací. Dále se zaměřuji 

na paywall a jeho typy, která používají média v zahraničí i v Česku. Věnuji se hard 

paywallu, soft paywallu, mikroplatbám či sdruženému systému, který zavedlo původně 

slovenské Piano. Dále se zabývám úspěšnými i méně úspěšnými příklady zavedení 

placeného obsahu na internetu ve světě. Zmiňuji se také o zahraničních denících, které 

inspirovaly Hospodářské noviny při tvorbě paywallu. Důležitou částí této kapitoly je 

porovnání výzkumů, které se zaměřily na ochotu čtenářů platit za internetový obsah. 

 

 Ve třetí kapitole se věnuji metodologii, která předchází vlastní analýze. Pro 

zkoumání jsem si zvolila případovou studii a tři výzkumné otázky, na které hledám 

prostřednictvím analýzy odpovědi. 

 

 Čtvrtá kapitola je případovou studií k zavedení paywallu na serveru ihned.cz. 

Nejdříve se věnuji popisu vydavatelství Economia, Hospodářských novin i serveru 

ihned.cz. Vzhledem k tomu, že ve své práci využívám optiku politické ekonomie médií, 

zabývám se v této kapitole také vlastnictvím vydavatelství. Před samotnou analýzou 

zmiňuji i proces sloučení redakcí, který následoval po zavedení placeného obsahu. Jak 

jsem uvedla výše, pro účely své práce analyzuji ekonomické výsledky, návštěvnost 

a čtenost webu a vliv na práci novinářů. K analýze využívám interní dokumenty, které 

mi vydavatelství poskytlo. Vycházím ale také z veřejně dostupných údajů. Na konci 

kapitoly pak zodpovídám předem určené výzkumné otázky. Součástí práce jsou přílohy 

s rozhovory s vedoucími pracovníky novin i zpravodajského serveru, které přináší větší 

vhled do tématu. 
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 V závěru práce shrnuji výsledky analýzy, které se snažím v rámci politické 

ekonomie médií zasadit do širšího obrazu.  

 

 Práce se shoduje s vypracovanými tezemi. Neodchyluje se v charakteristice 

tématu, jeho zpracování ani předpokládané formulaci problému. V práci využívám 

uvedenou literaturu a vysokoškolské práce. Mírně se od práce od tezí odchyluje v řazení 

kapitol, původně rozdělenou analýzu do tří kapitol jsem sloučila do jedné, jelikož to 

bylo logičtější a praktičtější. 

 

 Rovněž je zde nutné zmínit, že jsem ve společnosti Economia zaměstnaná. 

V diplomové práci se snažím hodnotit veškeré informace objektivně a kriticky. 
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1. Změna médií v digitální sféře 

Média i prostředí, ve kterém působí a tvoří svůj obsah, procházejí změnou 

a přizpůsobení se současné digitální době je jednou z výzev, které musí čelit. 

V mediálních kruzích se hovoří o ohrožení tradičních, především tištěných, médií 

vlivem různých faktorů, ať už finančních či technologických, podle odborníků
2
 ale 

k jejich vymizení nedojde. V současné době se mění způsob, jakým publika média 

konzumují. K tomu docházelo i v minulosti, kdy se zájem publika přesunul k jinému 

formátu (například kino vs. televize), a přesto publikum nepřestalo využívat ten 

původní. 

 

 V souvislosti s tím se mění také obsah, který média na jednotlivých platformách 

nabízejí. S rozvojem internetu se tradiční média přesunula i tam, musela ale zareagovat 

na to, jakým způsobem publika internet používají. Ve své práci se zabývám především 

tištěnými médii a jejich zpravodajskými servery. Tisk z počátku na své weby přesouval 

veškerý svůj obsah. Poté se ale začaly utvářet webové redakce, které v konečném 

důsledku těm z tištěných médií konkurovaly. Nyní tak tato média hledají cestu, jak 

zefektivnit svou práci a začít na internetu vydělávat. 

 

 Podle celosvětového výzkumu společnosti Reuters Institute for the Study 

of Journalism pro Česko z roku 2016, kterého se zúčastnilo českých 2014 respondentů, 

v současnosti lidé nejčastěji konzumují zpravodajství prostřednictvím on-line médií, 

včetně sociálních sítí. Tyto zdroje pro získání informací využívá 91 procent 

respondentů. Na druhém místě je to televize, následně rozhlas a 34 procent lidí přijímá 

informace prostřednictvím tisku.
3
 To je téměř nejméně ze všech zapojených států. 

 

 Tisk také výrazněji než ostatní média postihla finanční krize, což mělo 

za následek i pokles příjmů z reklamy. Jak uvádí ve své studii Sdružení pro internetový 

rozvoj, na začátku 90. let v Česku inzerenti upřednostňovali tištěná média před 

ostatními, kdy tisk získal až 80 procent veškeré zadané reklamy a televize 10 procent.
4
 

                                                 
2 Např. LEVY, David, NIELSEN, Rasmus. The Changing Business of Journalism and its Implications for 

Democracy. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, 2010. ISBN 978-1-907384-01-1. 
3 Reuters Institute for the Study of Journalism. Czech Republic. Digital News Report [online]. 2016, 

[cit. 02. 01. 2017]. Dostupné z: http://www.digitalnewsreport.org/survey/2016/czech-republic-2016/. 
4 SPIR. Monetizace obsahu na internetu – studie [online]. 2014, [cit. 02. 01. 2017], str. 5. Dostupné z: 

http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf. 

http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf


   

 

7 

  

V roce 2013 získala až 40 procent z celkové zadané reklamy televize, tisk zhruba 

25 procent, internetová média kolem 20 procent a rozhlas a ostatní si rozdělila zbytek.
5
 

Kromě internetu pak zadávání reklamy v ostatních médiích klesá. Je ovšem také nutné 

zdůraznit, že inzerce v on-line médiích je levnější, než v tradičních. 

 

 Z obou výzkumů je patrné, že české publikum, ale také zadavatelé inzerce, 

upřednostňují před tradičními médii ta internetová. 

 

 Nástup internetu ale nebyl jedinou výzvou, které média čelí. Ačkoliv to může 

znít jako klišé, velkou část zodpovědnosti za současný stav a hledání cest k příjmům 

a efektivnímu provozu, měla také finanční krize. 

 

1.1 Nové výzvy médií 

V této podkapitole se budu věnovat tomu, co současným problémům tištěných médií 

předcházelo. Následně uvedu důvody, které stojí za krizí v tisku, a budu se zabývat 

i vlivem nových technologií. Zaměřím se také na rostoucí komercializaci a reakci médií 

na internet ve formě konvergence.   

 

Výrazné snižování nákladů na provoz tištěných médií, novináře a zdroje, začalo 

podle McChesneyho od 80. let
6
 20. století. Tehdy měl tento krok přinést větší zisk, 

podle něj šlo ale pouze o krátkodobou ziskovost a na dlouhodobé následky nikdo 

nepomýšlel, neboť v té době už budou všichni mrtví
7
. Snižování nákladů nejdříve 

postihlo zahraniční zpravodajství a poté investigativní žurnalistiku. Podle tohoto autora 

tak došlo k největšímu ohrožení hodnot novinářů. „Je mnohem dražší udělat poctivou 

investigaci, než opsat zprávu z oficiálního zdroje, a také to vyžaduje šikovného, 

zkušeného novináře.“
8
 Snižování nákladů ale dál pokračuje po každé finanční krizi, 

ačkoliv tím trpí mediální obsahy. 

 

                                                 
5 SPIR. Monetizace obsahu na internetu – studie [online]. 2014, [cit. 02. 01. 2017], str. 8. Dostupné z: 

http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf. 
6 McCHESNEY, Robert W. The Political Economy of Media. New York: Monthly Review Press, 2008, 

str. 123. ISBN 978-1-58367-161-0. 
7 McCHESNEY, Robert W. The Political Economy of Media. New York: Monthly Review Press, 2008, 

str. 123. ISBN 978-1-58367-161-0. 

http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf
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Zároveň se v té době stala komunikace a přenos informací věcí globální. 

V průběhu 80. a 90. let vznikly v USA a Západní Evropě velké mediální konglomeráty 

a začalo docházet ke konsolidaci trhu, kdy se z jednotlivých mediálních společností 

staly globální giganti. Vznikly tak firmy, které vlastní výrobu a distribuci mediálních 

obsahů napříč všemi druhy médií, od televizního vysílání, přes hudební produkci, až po 

poskytování satelitního vysílání na několika kontinentech. Dnes celosvětový mediální 

trh ovládá podle McChesneyho devět mezinárodních korporací: Bertelsmann, General 

Electric, Disney, News Corp, Time Warner, Liberty Media, Sony, Viacom a Vivendi 

Universal.
9
 Na českém trhu došlo ke konsolidaci až od roku 2008, kdy velké 

vydavatelské domy začali skupovat z rukou zahraničních vlastníků čeští a slovenští 

podnikatelé. 

 

V 90. letech 20. století začala mít tištěná média problémy s poklesem čtenosti, 

protože klesal počet mladých čtenářů. Ti se od seriózního obsahu začali přesouvat 

k zábavě. Cílem bylo dát mladým lidem především čtenářsky nenáročný obsah, 

infotainment, lifestylové zprávy a pořady apod., aby si je vydavatelské domy 

prostřednictvím svého jednoduchého a nezávažného obsahu udržely i v následujících 

letech. V současnosti čte v Česku tisk asi 2,7 milionu lidí.
10

 

 

Od 90. let začala média ve světě i v Česku častěji využívat internet jako nosič 

svého obsahu. V té době se na web začal dostávat obsah z tištěných novin ve formě 

„mutací“, tedy nakopírovaného obsahu z tisku. V Česku v roce 1996 vznikl, tehdy ještě 

jako katalog, vyhledávač Seznam.cz, během let 1998 a 1999 začaly spouštět své 

internetové verze také první české noviny, například MF Dnes nebo Hospodářské 

noviny. Zpravodajské servery tehdy byly v podstatě chudšími verzemi novin, na které se 

kopíroval, či tzv. překlápěl obsah tištěných vydání. Následně začaly vznikat webové 

redakce, které samy tvořily obsah určený pouze pro web. Právě výroba podobného 

obsahu, v rámci jednoho titulu a dvou redakcí, zapříčinila některé problémy tisku. 

 

                                                                                                                                               
8 McCHESNEY, Robert W. The Political Economy of Media. New York: Monthly Review Press, 2008, 

str. 42. ISBN 978-1-58367-161-0. 
9 McCHESNEY, Robert W. The Political Economy of Media. New York: Monthly Review Press, 2008, 

str. 316. ISBN 978-1-58367-161-0. 
10 Údaj za druhý a třetí kvartál roku 2016. In Čtenost deníků. Unie vydavatelů ČR [online]. 10. 11. 2016, 

[cit. 02. 01. 2017]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/ctenost_deniku/239-deniky_celostatni. 
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Podle odborníků je tisk v současné době v krizi z několika důvodů: finančních, 

technologických a tzv. sociálních. Někteří autoři se přiklánějí i k cyklickým změnám 

(například Levy a Nielsen
11

 nebo Picard
12

). 

 

Finančním důvodem současného stavu tištěných médií jsou ekonomické recese 

a krize hospodářství. Odborníci spojují poslední proběhlou krizi s tou, která 

ve Spojených státech propukla v letech 2001/2002. Tehdy zbankrotovaly velké 

korporace, které sponzorovaly americké politické strany
13

. Korporace byly propojeny 

s médii a jejich bankrot média také zasáhl. „Největší mediální firmy jsou členy 

korporátní komunity a těsně svázány skrze ekonomické vztahy, stejné investory, ředitele 

a sdílení politických hodnot mezi sebou.“
14

 Ekonomické potíže se pak prohloubily 

v letech 2008/2009 s krizí způsobenou prasknutím hypoteční bubliny v USA.  

 

V českých médiích se krize následně projevila v letech 2010/2011. Prodaný 

náklad všech českých deníků klesal už v předchozích letech, při srovnání roku 2006 se 

současností (poslední dostupná data jsou za rok 2015) je nyní náklad deníků o polovinu 

nižší. Porovnání viz v tabulkách č. 1 a č. 2 níže. 

 

  náklad 

periodikum periodicita 2006 2007 2008 2009 2010 

Aha! 6 x týdně 90 767 123 908 114 238 107 271 100 397 

Blesk 6 x týdně 476 892 459 626 435 505 412 238 384 991 

Deník 6 x týdně 343 318 323 855 295 307 247 987 224 122 

HN 5 x týdně 62 797 59 986 57 390 54 285 44 225 

Lidové 

noviny 

6 x týdně 72 634 70 355 70 413 58 543 49 920 

                                                 
11 LEVY, David, NIELSEN, Rasmus. The Changing Business of Journalism and its Implications for 

Democracy. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, 2010. ISBN 978-1-907384-01-1. 
12 PICARD, Robert G. A Business Perspective on Challenges Facing Journalism. In LEVY, D., 

NIELSEN, R. (ed.). The Changing Business of Journalism and its Implications for Democracy. Oxford: 

Reuters Institute for the Study of Journalism, 2010. ISBN 978-1-907384-01-1. 
13 McCHESNEY, Robert W. The Political Economy of Media. New York: Monthly Review Press, 2008, 

str. 49. ISBN 978-1-58367-161-0. 
14 McCHESNEY, Robert W. The Political Economy of Media. New York: Monthly Review Press, 2008, 

str. 52. ISBN 978-1-58367-161-0. 
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MF Dnes 6 x týdně 303 355 301 644 291 711 256 118 239 646 

Právo 6 x týdně 162 875 153 944 145 031 138 476 128 404 

Sport 6 x týdně 66 504 68 071 64 113 60 174 54 413 

Tabulka č. 1 – Náklad českých deníků v letech 2006–2010 

Zdroj: Ročenky Unie vydavatelů ČR
15

 

 

  náklad 

periodikum periodicita 2011 2012 2013 2014 2015 

Aha! 6 x týdně 88 671 81 111 66 487 62 408 58 116 

Blesk 6 x týdně 347 566 305 272 277 791 265 407 244 266 

Deník 6 x týdně 204 084 183 399 164 972 151 402 139 646 

HN 5 x týdně 41 933 39 458 37 243 34 355 32 695 

Lidové 

noviny 

6 x týdně 43 171 41 346 38 709 38 006 39 664 

MF Dnes 6 x týdně 222 377 206 098 192 492 171 234 154 800 

Právo 6 x týdně 120 449 111 636 103 952 94 970 88 443 

Sport 6 x týdně 50 228 45 214 40 223 37 641 37 939 

Tabulka č. 2 – Náklad českých deníků v letech 2011–2015 

Zdroj: Ročenky Unie vydavatelů ČR
16

 

 

Finanční krize se projevila také poklesem příjmů z inzerce. U většiny českých 

deníků lze vidět propad objemů inzerce především mezi lety 2008/2009 a 2010/2011. 

Srovnání nabízí následující graf č. 1. 

 

                                                 
15 Údaje pochází z Ročenek Unie vydavatelů ČR. In Ročenka. Unie vydavatelů ČR [online]. 30. 05. 2016, 

[cit. 02. 01. 2017]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/informace_unie_vydavatelu.  

 
16 Údaje pochází z Ročenek Unie vydavatelů ČR. In Ročenka. Unie vydavatelů ČR [online]. 30. 05. 2016, 

[cit. 02. 01. 2017]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/informace_unie_vydavatelu. 
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Graf č. 1 – Objem inzerce českých deníků v letech 2006–2015 

Zdroj: Ročenky Unie vydavatelů ČR
17

 

 

Na důvody finanční krize tisku, které vznikly na základě ekonomické krize, se 

odborníci dívají různými pohledy. Podle McNaira krize tištěných médií vznikla kvůli 

marketizaci (orientaci na publikum), komercionalizaci a komodifikaci. „Všechny tyto 

termíny říkají, že současná žurnalistika existuje primárně ve formě komodity, která je 

prodávána na mediálním trhu vedle dalších kulturních produktů.“
18

 Siles a Bozkowski
19

 

tvrdí, že finanční krizi tisku prohloubil zastaralý model inzertních příjmů. Noviny jsou 

podle nich stále vysoce závislé na reklamě, i když celkové náklady na inzerci firmy 

snižují už od 70. let 20. století. Místo toho, aby se noviny začaly zaměřovat na kvalitu 

obsahu a zlepšování žurnalistiky, zaměřily se na ziskovost, což problémy tisku ještě 

prohloubilo.
20

 

 

Technologickým důvodem krize tištěných médií je především internet a také 

nástup dalších nových technologií, jako tabletů, smartphonů či čteček. Podle Českého 

                                                 
17 Údaje pochází z Ročenek Unie vydavatelů ČR. In Ročenka. Unie vydavatelů ČR [online]. 30. 05. 2016, 

[cit. 02. 01. 2017]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/informace_unie_vydavatelu. 
18 McNAIR, Brian. Journalism and Democracy: An evaluation of the political public sphere. Londýn: 

Routledge, 2000, str. 7. ISBN 0-415-21280-4. 
19 SILES, Ignacio, BOZKOWSKI, Pablo. Making sense of the newspaper crisis: A critical assessment of 

existing research and an agenda for future work. New Media and Society. 2012, roč. 14, číslo 8,  

str. 1375-1394. 
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statistického úřadu (ČSÚ) internet v roce 2015 používalo 6,6 milionů lidí.
21

 Počet 

uživatelů internetu podle úřadu převyšuje počet počítačů v českých domácnostech, 

kterých bylo 3,1 milionu. Tento rozpor vysvětlil Martin Mana, ředitel odboru statistik 

rozvoje ČSÚ: „Je to dáno hlavně rozmachem chytrých telefonů a jiných přenosných 

zařízení, která jsou častěji využívána i k přístupu na internet. Lze předpokládat, že 

internet se ve spojení s mobilem brzy stane široce rozšířenou technologií používanou 

napříč všemi věkovými a vzdělanostními kategoriemi.“
22

 Uživatelé mohou rovněž 

internet využívat v práci apod. 

 

Na internetu je možné propojovat veškerá tradiční média virtuálně na jednom 

místě, takže cílí na stejné publikum jako noviny, TV nebo rozhlas, a zároveň přitahuje 

stejné inzerenty. A to také proto, že ceny reklamy na internetu jsou nižší než 

v tradičních médiích. „Technologie zabila husu, která seděla na zlatém vajíčku,“
23

 

popisuje pokles inzerce v tisku McChesney.  

 

Tištěná média zatím, mimo reklamu, nenašla alternativní zdroj příjmů, který by 

jejich tvorbu uživil. Právě prostřednictvím internetu se ale snaží najít nové modely 

příjmů. Například Pew Research Center ve své zprávě z roku 2010 uvedl možnosti 

budoucích ekonomických modelů, které by mohly příjmy z reklamy na internetu 

nahradit: předplatné, mikroplatby, microaccounting (sdružené předplatné typu Piano, 

kterému se věnuji v kapitole 2.2.4) či mix placeného a neplaceného obsahu. Ve stejné 

zprávě ale autoři uvedli: „Je poměrně jasné, že žádný z těchto modelů nenahradí inzerci 

jako zdroj většinových příjmů pro zpravodajství.“
24

 

 

Tisk soupeří o pozornost také s tablety a chytrými telefony, skrze něž získává 

zpravodajské informace stále více uživatelů. Podle ročenky z roku 2015 společnosti Net 

                                                                                                                                               
20 SILES, Ignacio, BOZKOWSKI, Pablo. Making sense of the newspaper crisis: A critical assessment of 

existing research and an agenda for future work. New Media and Society. 2012, roč. 14, číslo 8, str. 6. 
21 BÁČOVÁ, Petra. Chytré telefony zvyšují počet uživatelů internetu. Český statistický úřad [online]. 

02. 05. 2016, [cit. 02. 01. 2017]. Dostupné z:  https://www.czso.cz/csu/czso/chytre-telefony-zvysuji-

pocet-uzivatelu-internetu. 
22 BÁČOVÁ, Petra. Chytré telefony zvyšují počet uživatelů internetu. Český statistický úřad [online]. 

02. 05. 2016, [cit. 02. 01. 2017]. Dostupné z:  https://www.czso.cz/csu/czso/chytre-telefony-zvysuji-

pocet-uzivatelu-internetu. 
23 McCHESNEY, Robert W. The Political Economy of Media. New York: Monthly Review Press, 2008, 

str. 122. ISBN: 978-1-58367-161-0. 
24 RAINIE, Lee, PURCELL, Kristen. The economics of online news. Pew Research Center [online]. 

15. 03. 2010, [cit. 9. 12. 2016]. Dostupné z:  http://www.pewinternet.org/2010/03/15/the-economics-of-

online-news/. 
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Monitor, která měří návštěvnost na českém internetu, uživatelé zhlédli každý měsíc 

kolem sedmi miliard stránek, tzv. page views. Přes miliardu z nich tvořily page views 

zhlédnuté z mobilu nebo tabletu.
25

 Podle ČSÚ používá mobilní telefon 98 procent lidí 

starších 16 let.
26

 Tyto technologie tak získávají stále více pozornosti a média se jim 

musejí přizpůsobit. Například v roce 2013 začal v Česku vycházet čistě tabletový 

týdeník Dotyk. Za první čtyři měsíce toto tabletové médium zaznamenalo 25 tisíc 

stažení.
27

 V roce 2016 se ale vydavatel Dotyku, společnost Tablet Media, včlenila 

do skupiny Vltava Labe Media. 

 

Internet a nové technologie výrazně změnily tradiční hodnoty a praktiky 

ve tvorbě obsahu. Zprávy pro on-line vydání vyžadují trochu jinou výrobu než zprávy 

určené do novin. Díky tomu se také změnily vztahy v redakci. Novináři, kteří se 

dokázali rychle přizpůsobit práci s novými technologiemi, najednou získali lepší pozici 

než starší novináři, které nové technologie „izolovaly“
28

. 

 

Dalším důvodem krize (Siles a Bozkowski
29

 jej nazývají sociálním) je podle 

odborníků pokles ztráty důvěry v noviny a žurnalistiku. Internet umožňuje přístup 

k velkému množství informací, kdy čtenáři mohou získat a porovnat odlišné pohledy 

na různé události a sledovat přístup zpravodajských serverů k tvorbě informací. 

Výzkum společnosti Reuters Institute for the Study of Journalism pro Česko odhalil, že 

zpravodajství v zemi důvěřuje 34 procent respondentů a novinářům 20 procent 

dotázaných.
30

 Podle Silese a Bozkowskeho s neomezeným přístupem k informacím 

na internetu častěji dochází k plagiátorství.
31

  

 

                                                 
25 SPIR. Trendy v návštěvnosti internetu - ročenka 2015. Net Monitor [online]. 2016, [cit. 02. 01. 2017], 

str. 17. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/sites/default/files/prilohy/IAC%202016%20-

%20NetMonitor%20ro%C4%8Denka%202015.pdf. 
26 BÁČOVÁ, Petra. Chytré telefony zvyšují počet uživatelů internetu. Český statistický úřad [online]. 

02. 05. 2016, [cit. 02. 01. 2017]. Dostupné z:  https://www.czso.cz/csu/czso/chytre-telefony-zvysuji-

pocet-uzivatelu-internetu. 
27

 SLÍŽEK, David. Tabletový Dotyk zveřejnil první čísla čtenosti, předplatné zavádět nehodlá. Lupa.cz 

[online]. 18. 09. 2013, [cit. 02. 01. 2017]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/tabletovy-dotyk-

zverejnil-prvni-cisla-ctenosti-predplatne-zavadet-nehodla/. 
28 SILES, Ignacio, BOZKOWSKI, Pablo. Making sense of the newspaper crisis: A critical assessment of 

existing research and an agenda for future work. New Media and Society. 2012, roč. 14, číslo 8, str. 7. 
29 SILES, Ignacio, BOZKOWSKI, Pablo. Making sense of the newspaper crisis: A critical assessment of 

existing research and an agenda for future work. New Media and Society. 2012, roč. 14, číslo 8, str. 8. 
30 Reuters Institute for the Study of Journalism. Czech Republic. Digital News Report [online]. 2016, 

[cit. 02. 01. 2017]. Dostupné z: http://www.digitalnewsreport.org/survey/2016/czech-republic-2016/. 
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McChesney se domnívá, že v krizi je celá žurnalistika, jejíž hodnoty se mění 

podle komerčních cílů vlastníků, inzerentů a politiky. Krizi podle něj charakterizuje 

korupce, pokles investigativy, degenerace mezinárodního a politického zpravodajství, 

zhroucení regionální žurnalistiky, převaha bulvárního obsahu a hlavně spoléhání na 

oficiální zdroje jako základ zpravodajství, nedostatek kontextu, PR a snižování nákladů 

na zaměstnance.
 32

 

 

McNair vidí krizi žurnalistiky jako odklon od demokracie. „(...) žurnalistika se 

odcizila, stala se cynickou silou v naší politické kultuře, odrazuje občany od občanství, 

než by je vybavila k plnění jejich demokratického potenciálu.“
33

  

 

Na druhou stranu, někteří autoři berou tyto „krize“ tištěných médií jako součást 

přirozeného vývoje médií. Recesi berou jakou etapu životního a ekonomického cyklu, 

po jejímž konci příjmy z inzerce vzrostou, avšak vždy záleží na pozici tohoto média 

v dané zemi
34

. Například podle Picarda je ale otázkou, zda bude průmysl po konci 

recese udržitelný, jak dlouho a v jaké podobě.
 35

 

 

1.1.1 Komercializace 

Velkou roli v krizi novin hraje stále větší komercializace. Marshall McLuhan ve svém 

díle Understanding Media: The Extension of Man v roce 1964 napsal, že se zpracování 

a pohyb informací stal dominantním byznysem a informace se stala klíčovou 

komoditou.
36

 Komercializace žurnalistiky ale začala ještě dávno předtím, v podstatě se 

vznikem masového tisku v 19. století a tedy dávno před nástupem internetu, který ji 

ještě umocnil.  

 

                                                                                                                                               
31 SILES, Ignacio, BOZKOWSKI, Pablo. Making sense of the newspaper crisis: A critical assessment of 

existing research and an agenda for future work. New Media and Society. 2012, roč. 14, číslo 8, str. 8. 
32 McCHESNEY, Robert W. The Political Economy of Media. New York: Monthly Review Press, 2008. 

ISBN 978-1-58367-161-0. 
33 McNAIR, Brian. Journalism and Democracy: An evaluation of the political public sphere. Londýn: 

Routledge, 2000, str. 8. ISBN 0-415-21280-4. 
34 LEVY, David, NIELSEN, Rasmus. The Changing Business of Journalism and its Implications for 

Democracy. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, 2010, str. 6. ISBN 978-1-907384-01-1. 
35 PICARD, Robert G. A Business Perspective on Challenges Facing Journalism. In LEVY, D., 

NIELSEN, R. (ed.). The Changing Business of Journalism and its Implications for Democracy. Oxford: 

Reuters Institute for the Study of Journalism, 2010, str. 20. ISBN 978-1-907384-01-1. 
36

 McLUHAN, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill, 1964, 

str. 185. ISBN 0-262-63159-8. 
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V procesu komercializace je, z pohledu přístupu politické ekonomie médií, 

důležitá komodifikace, tedy převod lidské potřeby nebo vztahů na měřitelnou komoditu. 

Velké množství reklamy ve všech typech médií konzumenty zahlcuje tak, že už její 

sdělení často nevnímají. Inzerenti tak stále přicházejí s novými metodami, jak reklamu 

udržet. Například v televizi se nyní objevuje typ bannerové reklamy v průběhu pořadů, 

i když neběží reklamní blok. Kupříkladu TV Nova nyní využívá reklamní blok uprostřed 

Televizních novin ve svém prime timu. Starší metodou v rámci televize je product 

placement, tedy umístění zboží viditelně do pořadu, případně i přímo jeho zmínka 

v rámci scénáře, nebo teleshopping – speciální pořad nabízející různé typy zboží. Tisk 

nebo zpravodajské servery často využívají PR články, které mnohdy nejdou odlišit 

od jejich vlastních článků. Novinkou na zpravodajských serverech je upozornění 

na používání programů na blokování reklamy.  

 

Aby mohli inzerenti reklamu prodávat, potřebují znát o svých zákaznících co 

nejvíce informací: „kdo jsou, kde žijí, proč se zajímají o určité produkty a ne o jiné, kde 

pracují, co dělají ve volném čase, jaké mají zájmy a názory, kdo jsou jejich přátelé, kdy 

a kde se potkávají s jinými lidmi, kdy a s kým mají sex atd.,“
37

 uvádí Fuchs. Zároveň 

naráží na problematiku soukromí zákazníků a uživatelů, kterou politická ekonomie 

médií také řeší. Věnuje se tomu například Oscar H. Gandy, který zdůrazňuje důležitost 

Marxovy teorie hodnot, skrze kterou vysvětluje základní koncept nadhodnoty 

a vykořisťování pro politickou ekonomii osobních informací. „Zabývá se tím, že 

ukazuje, jak korporace sledují a hodnotí informace o zákaznících, ke zvýhodnění 

reklamy a marketingu pro akumulaci kapitálu.“
38

  

 

Strategií komerčního zpravodajství je dát lidem to, o co mají největší zájem. 

Upozaďují se důležité politické, sociální či hospodářské kauzy a do popředí vstupují 

prvky zábavy a infotainment. Podle McChesneyho se předpokládá, že se publikum 

zajímá o ekonomické zpravodajství, čemuž se žurnalistika přizpůsobuje a vytvořila 

studijní obor ekonomická žurnalistika.
39

 Columbijská univerzita podle něj tvrdí, že 

                                                 
37 FUCHS, Christian. Political Economy and Surveillance Theory. Critical Sociology. 2012, roč. 39, číslo 

5, str. 681. 
38 FUCHS, Christian. Political Economy and Surveillance Theory. Critical Sociology. 2012, roč. 39, číslo 

5, str. 673. 
39 McCHESNEY, Robert W. The Political Economy of Media. New York: Monthly Review Press, 2008, 

str. 48. ISBN 978-1-58367-161-0. 
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„Ekonomická žurnalistika je sexy.“
40

  Dalším znakem komercializace je, že se 

v současné době tvoří obsah pouze pro určité skupiny příjemců, zatímco některé 

opomíjí – „žurnalistika už neslouží veřejnému zájmu,“
41

 domnívá se McChesney. A jde 

tak proti demokratickým prvkům a svým hodnotám.  

 

1.1.2 Konvergence 

Reakcí tištěných novin na vzestup internetu je konvergence, která se snaží o sloučení 

mediálních formátů a přizpůsobení novým platformám. Podobně jako u ostatních 

přístupů a konceptů na ni existují různé pohledy. Konvergence, neboli sbíhavost, 

kombinuje technologické, industriální, kulturní a společenské změny.  

 

Podle Henryho Jenkinse je konvergnce: „proud obsahu mezi jednotlivými 

mediálními platformami, spolupráce mezi několika mediálními průmysly a stěhovavé 

chování mediálního publika, které by šlo téměř kamkoliv, aby našlo druh zábavy, který 

chce.“
42

 Formují ji touhy mediálních konglomerátů rozšířit svá impéria a touhy 

zákazníků, kteří chtějí konzumovat média kdykoliv, kdekoliv a v jakémkoliv formátu.  

 

Karol Jakubowicz konvergenci rozumí jako ovládání všech druhů médií 

prostřednictvím počítačů či technologií, které tvoří a mění multimediální obsahy. Podle 

něj je konvergence permanentní proces a říká, že se díky tomuto přístupu usnadňuje 

distribuce informačních, komunikačních a zábavních služeb.
43

  

 

Podle Jenkinse tento neustálý proces reprezentuje změnu kultury. V jeho pojetí 

tak konvergence znamená změnu myšlení lidí. A je aplikována jak seshora dolů, 

prostřednictvím rozhodnutí korporátních rad firem, tak zdola nahoru, tedy z pokojíčku 

teenagerů. Závisí na aktivitě mediálního publika a jeho zapojení do tohoto procesu, což 

je ovšem podmíněno přístupem publika k moderním technologiím a znalosti, jak 

                                                 
40 McCHESNEY, Robert W. The Political Economy of Media. New York: Monthly Review Press, 2008, 

str. 48. ISBN 978-1-58367-161-0. 
41 McCHESNEY, Robert W. The Political Economy of Media. New York: Monthly Review Press, 2008, 

str. 47. ISBN 978-1-58367-161-0. 
42 JENKINS, Henry. Welcome to Convergence Culture. Henry Jenkins [blog]. 19. 06. 2006, 

[cit. 05. 06. 2016]. Dostupné z: http://henryjenkins.org/2006/06/welcome_to_convergence_culture.html. 
43 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013, 

str. 28. ISBN 978-80-87500-38-5. 
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s těmito technologiemi pracovat. Protože ne veškeré publikum tento přístup či znalosti 

má, dochází podle Jenkinse ke vzniku „uživatelské propasti“
44

.  

 

Jednou z příčin i důsledků konvergence médií je vývoj technologií. Právě 

v prostředí internetu se tento koncept nejvíce projevuje a na této platformě dochází 

k přenosu prvků multimediality. Podle Jakubowicze konvergence propojuje všechny 

typy komunikace – interpersonální, jednosměrnou, skupinovou a distribuční.
45

 

Ke konvergenci dochází i na technické rovině – uživatel má v dnešní době možnost 

využít různé mediální funkce na jednom zařízení, případně má možnost je vzájemně 

propojovat. Jenkins tato zařízení nazývá „black boxes“ a popisuje, že smartphony jsou 

dnes „obdobou švýcarského armádního nože.“
46

 Připomíná však, že o konvergenci nelze 

mluvit jen v technologické oblasti, protože se prolíná celou společností. „Konvergence 

zahrnuje obojí, změnu ve způsobu produkce médií a změnu ve způsobu konzumace 

médií.“
47

 

 

Doudakiová a Spyridou při výzkumu řeckých médií zjistily, že konvergence 

v praxi ovlivňuje tvorbu zpráv i jejich prezentaci na internetu a při sloučení redakcí se 

na zpravodajských serverech používá tradiční novinový narativ.
48

 Autorky zjistily, že 

webové redakce nezaměstnávají moc novinářů, kteří by pokryli hlavní témata, 

a „seriózní“ zprávy si často půjčují z papírového vydání. „Na druhou stranu, zábavu 

a užitečné zpravodajské informace, které vykazují větší míru nezávislé produkce on-line, 

nejsou výsledkem vlastní tvorby, ale jsou obvykle založeny na informacích z tiskových 

zpráv nebo agentur.“
49

 Podle autorek je konvergence žurnalistiky střetem s tradičními 

hodnotami, dochází ke spojení odlišných kultur médií. 

 

                                                 
44 What is Media Convergence? Media Convergence [online]. 2011, [cit. 05. 06. 2016]. Dostupné z: 

https://mconvergence.wordpress.com/about/. 
45 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013, 

str. 28. ISBN 978-80-87500-38-5. 
46

 JENKINS, Henry. Convergence and Divergence: Two Parts of the Same Process. Henry Jenkins [blog]. 

29. 06. 2006, [cit. 05. 06. 2016]. Dostupné z: 

http://henryjenkins.org/2006/06/convergence_and_divergence_two.html. 
47

 JENKINS, Henry. Convergence and Divergence: Two Parts of the Same Process. Henry Jenkins [blog]. 

29. 06. 2006, [cit. 05. 06. 2016]. Dostupné z: 

http://henryjenkins.org/2006/06/convergence_and_divergence_two.html. 
48

 DOUDAKI, Vaia, SPYRIDOU, Lia-Paschalia. News content online: Patterns and norm under 

convergence dynamics. Journalism. 2015, roč. 16, číslo 2, str. 259. 
49 DOUDAKI, Vaia, SPYRIDOU, Lia-Paschalia. News content online: Patterns and norm under 

convergence dynamics. Journalism. 2015, roč. 16, číslo 2, str. 269. 
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1.2 Reakce tisku na proměnu mediálního trhu  

Aby tradiční média mohla existovat v digitálním světě, potřebují sloučit nejen své 

platformy, ale také se při tvorbě obsahu přizpůsobit novým podmínkám. Podle 

Bradshawa musí vzít mediální systém na vědomí, že starý systém založený na příjmech 

z inzerce v tisku už nefunguje. Zpravodajské servery musí zadavatelům nabídnout 

na webech něco navíc. „Nabídka od novinových společností je obecně mnohem horší, 

než ta ze strany vyhledávačů a sociálních sítí,“
50

 vysvětloval jednu z příčin problému 

s reklamou na webu v roce 2012 na svém blogu. „Vždy bylo riskantní ochraňovat 

snižující se marže reklamy v tisku a zároveň rozvíjet rostoucí digitální výnosy. Ale nejde 

zastavit čas na to, aby noviny mohly najít cestu, jak vydělat na webu – musí se jednat.“
51

 

 

V této podkapitole se změřím na koncept digital-first, který je úzce spjat s moderní 

žurnalistikou a konvergencí médií, a také na řešení současné situace tištěných médií 

na internetu, tedy zpoplatněním obsahu, jako jedním z možných nových příjmů. 

Následně krátce popíšu i možné alternativní příjmy, na které někteří autoři upozorňují. 

 

1.2.1 Digital-first 

Koncepce digital-first znamená, že redakce novin nejdříve publikuje obsah na webu 

a následně si z něj vybere zprávy, rozhovory apod. do tištěné verze. Jedná se o důležitou 

součást žurnalistiky, jelikož je koncept založen na principech rychlosti, sdílení, 

interaktivity, hypertextuality, multimediality a digitálním publiku, tedy na tom, co je 

podstatou internetu. Kvůli nedostatku studií na toto téma jsem se tak snažila sesbírat 

informace z akademických článků a studií, které se tomuto tématu věnují. 

 

Zpravodajské deníky se ve svých webových mutacích snaží přinášet informace 

co nejrychleji, z praxe jsou časté požadavky o rychlejší informování, než přinášejí 

agenturní zdroje. Soutěž o to, kdo bude mít náskok před konkurencí, vnáší mezi 

                                                 
50 BRADSHAW, Paul. Stop attacking ‘web-first’ as if the world is going to stand still. Online Journalism 

Blog [online]. 09. 10. 2012, [cit. 05. 06. 2016]. Dostupné z: 
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jednotlivá média rivalitu o čtenáře i inzerenty. V případě, že jen jeden web na trhu svůj 

obsah zpoplatní, získává pro něj tato soutěž větší význam, protože si chce udržet 

návštěvnost i inzerci. Smyslem digital-first je mít obsah na internetu co nejdříve, tisk je 

až druhotný doplněk pro konzumenty. „Redakce zároveň přechází na politiku „digital 

first“. Aktuální zprávy zveřejňuje na webu Hospodářských novin www.ihned.cz 

v okamžiku, kdy se dějí, a nečeká, až budou publikovány v tištěném deníku,“
52

 napsala 

společnost Economia v e-mailu svým zaměstnancům několik dní před zavedením 

paywallu. Podle deníku The New York Times je digital-first, mimo jiné, kompletní 

strategií zahrnující změnu struktur, pracovního procesu a myšlení zaměstnanců.
53

 S tím 

souvisí také transformace redakce.  

 

Běžná pracovní rutina tisku začíná až později ráno, dnes kolem osmé, deváté, 

kdysi začínala i v deset, jedenáct hodin dopoledne. Během dne novináři pracují 

na svých článcích, které se většinou snaží odevzdat již během odpoledne, případně až 

poté, co seženou veškeré informace a zdroje. I k aktualitám je potřeba získat čas 

na doplnění či analýzu tématu. Většina obsahu je tak odevzdána editorům později 

odpoledne, kolem čtvrté, páté hodiny.
54

 Web ale funguje jinak. Čtenáři navštěvují 

zpravodajské servery nejvíce ráno mezi sedmou až desátou, poté v době oběda, následně 

kolem třetí, čtvrté odpoledne a mírně i večer po osmé. Na webu se obsah z novin 

publikuje až v odpoledních hodinách, kdy návštěvnost není tak velká, a o víkendech je 

to podobné. 

 

Propagátorem modelu digital-first ve světě byla společnost Journal Register 

Company, která vlastnila řetězec novin ve Spojených státech. Ta se v roce 2009 

vzpamatovávala z bankrotu, ale už o rok později začala uplatňovat digital-first v rámci 

celé firmy.
55

 O dva roky později se ukázalo, že koncept zafungoval.
56

 Společnost v roce 

2011 vydělala na reklamě na internetu 30,1 milionu dolarů, což tvořilo více než deset 

                                                 
52 Economia Info. Hospodářské noviny v nové digitální podobě [elektronická pošta]. Message to: 

Economia All, 24. 09. 2014, [cit. 05. 06. 2016]. Interní komunikace. 
53 New York Times Innovation Report 2014. Scribd [online]. 24. 03. 2014, [cit.05. 06. 2016]. Dostupné z: 
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54 New York Times Innovation Report 2014. Scribd [online]. 24. 03. 2014, [cit.05. 06. 2016]. Dostupné z: 
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procent z jejích celkových příjmů (295 milionů dolarů). Investice, které firma dala 

do digitálu v roce 2009, dělaly 8,5 milionu dolarů a o rok později více než 20 milionů 

dolarů.
57

 Slibné příjmy však nestačily vyrovnat pokles příjmů z tištěné reklamy, v roce 

2012 navíc firma znovu zkrachovala kvůli dluhům a poté ji koupila společnost 

21st Century Media. Zajímavostí je, že u všech novin s konceptem digital-first zavedla 

společnost digitální předplatné až v roce 2013. 

 

V rámci konceptu digital-first může dojít ke vzniku různých vztahů mezi 

redakcemi tisku a webové redakce při sdílení obsahu v jednom vydavatelství. Tímto 

vztahem může být tzv. kanibalizace. Tedy, že internetová verze novin „spolkne“ 

publikaci v tisku. On-line mutace má podobné publikum jako tisk, a protože internetová 

verze přebírá tištěný obsah a tento obsah již není zpoplatněný, čtenáři si mohou přestat 

kupovat noviny. Podle Herberta a Thurmana následně tuto ztrátu příjmů z tisku 

nekompenzují příjmy z on-line.
58

 Proto například dochází ke zpoplatnění aktuálního 

vydání na webu. Vztah mezi redakcemi ale může být také doplňkový, například 

na zpravodajském serveru vychází rozšířené komentáře a zprávy, které již byly 

publikovány v tisku. 

 

1.2.2 Zpoplatnění obsahu médií na internetu 

Vydavatelé zpravodajských serverů světových a českých deníků hledají možnosti 

navýšení příjmů na internetu zhruba již od roku 2008, respektive 2010, kdy se 

na světovém, respektive českém mediálním trhu, projevila ekonomická recese. Podíl 

inzerce na webech sice stále roste, stále se ale prodává levněji, než reklama v tisku. 

Vzhledem k tomu, že výnosy z prodeje reklamy na internetu se stále nevyrovnají 

výnosům prodeje inzerce v tisku a tištěných novin
59

, začala vydavatelství hledat jiná 

řešení. Jedním z nich bylo zpoplatnění vlastního obsahu na internetu. Pokud se budou 

příjmy z inzerce stále snižovat, podle Sneeda může být jedinou cestou pro noviny 

zavedení paywallu. 
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Média po celém světě na krizi reagovala snižováním nákladů, tedy snižováním 

počtu novinářů v redakcích, jejich platů či radikálním zmenšení redakcí, což je jeden 

z prvních ekonomických kroků při ztrátách společností. Například Siles a Bozkowski 

ale tvrdí, že tento přístup krizi nevyřeší, nýbrž ji posílí, protože tyto náklady jsou pro 

vydavatelství zásadní. Mají totiž dopad na kvalitu produkovaného obsahu.
60

 Nová 

média jsou podle autorů šancí pro inovaci, zapojení čtenářů, vzniku alternativních 

ekonomických modelů a redukci nákladů spojených s tiskem. 

 

Zpoplatněním obsahu média chtějí říci, že jejich tvorba má hodnotu. V tomto 

ohledu může vyvstat otázka, proč by měli čtenáři za obsah na internetu platit. Kromě 

podpory žurnalistiky, svého oblíbeného média či autora by za tím mohla být přidaná 

hodnota zpoplatněných článků. Tedy ohodnotit něco, co jinde nenajdou zdarma. Tím je 

například unikátní a exkluzivní obsah, archivy článků, interaktivní obsah ve formě map, 

grafů nebo multimediální obsah. Brandstetterová a Schmalhoferová hovoří také 

o poskytnutí rychlé zpětné vazby čtenářům nebo provázanosti textů.
 61

 

 

Podle Silese a Bozkowskeho může být takovým řešení vytvoření nového, 

alternativního obchodního modelu, který bude odlišný od tradičního modelu příjmů 

z inzerce a bude brát ohled na tvorbu obsahu a jeho konzumaci na internetu. „Odborníci 

zkoumali několik modelů financování, jako například sponzorství od jedinců a firem; 

mikrofinancování a micropayments (například crowdsourcing); projekty ‘pro-am’, což 

je spolupráce mezi profesionály a občanskými novináři; média v rodinném vlastnictví, 

podnikání s úzce zaměřeným (niche) obsahem či partnerství mezi několika 

institucemi.“
62

 

 

Současná situace ale může mít podle některých autorů i jiná řešení. Možností je 

také využití internetu jako prostředku pro sběr informací o čtenářích a tedy nabídnutí 

inzerentům podrobnější informace o zákaznících k vytvoření personalizované reklamy. 

Například podle Novotného je možné dosáhnout vyšších příjmů z inzerce i na malém 
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publiku právě díky reklamě na míru.
63

 Podle Reinieho a Purcellové by možností v tomto 

směru mohlo být zadání demografických údajů čtenářů při vstupu na server, který by 

jim pak vygeneroval reklamy zacílené přímo na ně. Příjmy by média mohla získat také 

z vyhledávačů, které by jim za vyhledání jejich obsahu platili. Případně by médiím 

mohli platit poskytovatelé internetu. „Tento nápad je stále jen hypotetický a narazil by 

na velké překážky při implementaci.“
64

 

 

1.3 Politická ekonomie médií  

Jedním z kritických pohledů na současnou mediální realitu je politická ekonomie médií 

(nebo komunikace). Tento přístup nahlíží na způsoby, jakými ekonomické aspekty 

a politicko-společenské struktury ovlivňují fungování médií – jakým způsobem jsou 

média a jejich obsah ovlivněny a formovány tím, kdo je vlastní, trhem, technologiemi, 

pracovními postupy a politikou. Tento kritický přístup se dívá na spojení žurnalistiky, 

ekonomie a politiky z celkového, tzv. holistického pohledu
65

. V této kapitole se věnuji 

tomu, jak se politická ekonomie médií (PEK) dívá na komunikaci a také to, s jakými 

daty pracuje při analýze. Primárně vycházím z přístupů McChesneyho a Mosca. 

 

Historie politické ekonomie jako takové vychází z neoklasické ekonomie,
66

 

Marxova kritického přístupu a klasické filozofie.  

 

Neoklasická ekonomie staví na klasickém pohledu René Descarta, Francise 

Bacona, Adama Smithe či Johna Stuarta Milla a třech základních produktivních 

faktorech ekonomiky – práci, půdě a kapitálu. Obhajuje právo na soukromý majetek, 
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práci jako hodnotu, výměny hodnot, vládní zásahy do ekonomiky nebo vlastní zájem. 

Zastánci tohoto přístupu říkají, že pracovní síla na trhu má moc k vytvoření bohatství.  

 

Kritiky klasické ekonomie byli filozofové David Ricardo či Karl Marx. Jeho 

kritika byla postavena proti soukromému vlastnictví a kapitalismu, který Marx 

považoval za vykořisťování (Mosco popisuje kapitalismus jako materiální systém, 

zahrnující unikátní nastavení společenských vztahů, kde ti, kteří nemají výrobní zdroje, 

prodávají svou pracovní sílu firmám a jejich majitelům, kteří si vzájemně konkurují 

na trzích se zbožím, prací a zdroji kapitálu
67

). Podle Marxe firmy kvůli maximalizaci 

zisku vykořisťují ty, kdo pracují, aby zvýšili akumulaci kapitálu. „Z Marxova pohledu 

kapitalismus osvobodil práci od odcizení z nutnosti, aby ji nahradil novou formou 

odcizení – snížením pracovní síly na obchodovatelnou komoditu.“
68

 Práce se stala 

zbožím. 

 

Marx se médii v podstatě nezabýval, nicméně zajímal ho koncept dohledu jako 

formy udržování moci. Podle Fuchse ale ve smyslu toho, aby se proti tomuto dohledu 

bojovalo. Marx k tomu, v duchu PEK, napsal: „(...) tisk nemá pouze právo, ale také 

povinnost, dohlížet co nejpřísněji na politickou reprezentaci.“
69

 První systematická 

kritika médií vznikla v roce 1919, napsal ji novinář Upton Sinclair, který kritizoval 

kapitalistickou žurnalistiku, korupci v politice a spojení s byznysu s médii.  

 

Z hlediska marxistické analýzy je podle Mosca PEK přístupem, který má ukázat, 

jaké jsou kultura a komunikace materiální praktiky, jak jsou utvářeny práce a jazyk, 

a jaké jsou komunikace a informace dialektické příklady společenské aktivity, sociální 

konstrukce významu.
70

  

 

Na formování PEK měl velký vliv také vznik masové komunikace, a tedy 

i masové konzumace a změna vlastnictví médií, které přešly z rukou jednotlivců 
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a rodinných firem (jako byli např. Benjamin Day nebo William Randolph Hearst) 

do rukou velkých společností. Ty zařadily tato média do svých konglomerátů, ale jejich 

hlavním podnikáním jsou jiná odvětví než mediální průmysl. Zároveň došlo ke vzniku 

velkých mediálních konglomerátů, které spojují veškeré druhy médií s jejich distribucí 

a produkcí (např. AOL Time Warner – kromě televizí, tisku, rozhlasu, zpravodajských 

serverů, vlastní také filmová studia, telekomunikace nebo kabelové sítě). Podle 

McChesneyho pak tyto konglomeráty získávají pocit, že v redakcích těchto médií musí 

aplikovat stejnou komerční logiku jako, jako v jiných oblastech svého podnikání.
71

   

 

Mosco PEK definuje jako studium společenských vztahů, zejména mocenských, 

které vzájemně tvoří produkci, distribuci a konzumaci zdrojů, včetně komunikačních.
72

 

V dnešní době je podle něj těžké tyto role (producent, distributor, konzument) od sebe 

odlišit. Cílem přístupu politické ekonomie komunikace je pochopení a navigace vztahu 

komunikace, širší ekonomie a politického systému.
73

 

 

Základními vlastnostmi politické ekonomie je podle Mosca vývoj společnosti 

a ekonomických směrů, zastřešení různých vědeckých disciplín, jako ekonomie, 

politologie atd., dále etika, kdy podle Mosca oddělením etiky od ekonomie vznikl názor, 

že lidé jsou zaměnitelní s věcmi a praxe, která odkazuje k volné, kreativní aktivitě, 

kterou lidé dělají a tím mění svět.
 74 

 

PEK se podle tohoto autora věnuje třem základním změnám společnosti. Jsou 

jimi komodifikace, což je „proces přeměny zboží a služeb, zahrnující komunikaci, které 

jsou kvůli jejich využití ohodnoceny v komodity a ty jsou oceněny tím, co přinesou 

trhu.“
75

 Mosco popisuje tři typy komodifikace – obsahu, publika a práce. Dále se PEK 

zabývá spatilizací (česky volně přeloženo jako „prostorem“), což je „proces překonání 

omezení prostoru a času ve společnosti, zabývá se tím, jak společnosti používají 
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komunikaci k rozšíření jejich moci skrze koncentraci majetku.“
76

 A přístup se věnuje 

také procesu, při kterém se tvoří společenské struktury.
77

 Dalšími oblastmi zájmu PEK 

je vliv vlastníků, zkoumání toho, jaký vliv mají média na ideologii a jak se mění úroveň 

soutěže na mediálních trzích.  

 

V současnosti se využití PEK podle Mosca rozšířilo. A to proto, že vzrostl vliv 

vládnoucích politik v produkci, distribuci, konzumaci a regulaci médií. Zároveň dochází 

k většímu rozšíření informací, které podle Mosca zabírají relativně více ekonomické 

aktivity, než zemědělství nebo výroba, jež dominovaly produkci po většinu historie 

lidstva.
78

  

 

Stávající mediální systém není podle zastánců PEK přirozený. Je sice důležitým 

činitelem pro pochopení fungování demokratické společnosti, ale mnohdy ovlivňuje její 

„nízké“ tendence jako rasismus, sexismus, depolitizaci apod. McChesney se domnívá, 

že situace je vyhrocená: „(...) ve 21. století jsme na podobné pozici jako byl Sinclair 

a jeho kolegové před více než 80 lety. Média jsou neobyčejně koncentorvaná, 

žurnalistika je podezřele integrovaná, novináři jsou demoralizovaní a politický systém 

se topí v korupci.“
79

 

 

PEK také reaguje na vliv politické a ekonomické moci na internet a digitální 

média, která radikálně změnila společnost. „(...) společenské problémy, které nová 

média zvýrazňují, zahrnují kontrolu nad duševním vlastnictví, dozor či sledování on-line 

a významné propojení ekonomik.“
80

 Kromě otázky výše zmíněných rolí, PEK zjišťuje, 

zda mediální systém podporuje nebo stojí proti demokracii. „Jsou média silou pro 

sociální spravedlnost nebo pro oligarchy?,“
 81

 pokládá řečnickou otázku McChesney. 
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Tento autor upozorňuje na to, že internet není nezávislou platformou, protože 

ačkoliv k ní mají přístup všichni a všude (i když existuje nerovnost v přístupu 

k masovým médiím a technologiím kvůli příjmu, což tato teorie také kritizuje), je 

kontrolována poskytovateli sítě. Jejich byznys je totiž založený na získání 

monopolistických licencí od vlády. „Telekomunikační společnosti a kabelové 

společnosti mají moc cenzurovat internet a pracují ruku v ruce s vládami (...). Vidíme to 

v zemích jako v Číně, kde velké americké firmy spolupracují s čínskými autoritami 

na vytvoření úzce kontrolované sítě a digitálním komunikačním světu,“
82

 uvádí 

McChesney. 

 

Řešením politické ekonomie médií je celková změna systému, sociální reforma 

a politické změny. Zástupci tohoto přístupu požadují ve Spojených státech větší státní 

regulaci, aby došlo k oddělení médií od byznysu a politiky, tudíž de facto úpravu 

vlastnictví médií a možnost vzniku veřejnoprávních médií, jak fungují v Evropě. Dále 

jsou to například změny ve vzdělávání novinářů s důrazem na důležitost role médií 

a zpráv a fungování médií v reálném světě, nebo nalezení nového způsobu a cesty 

využití nových technologií pro kvalitní žurnalistiku. 

 

Důležitá je také dostupnost internetu a možnost diskutovat na něm, zpřístupnit 

tuto platformu všude na světě zdarma. A přístup zaručit jako občanské právo, mít 

na celém světě vysokorychlostní pokrytí, aby mohl zajistit svobodu slova a tisku.  

 

V rámci PEK se v diplomové práci inspiruji především kritickým pohledem 

na kroky vydavatelství k zavedení placeného obsahu. Snažím se s odstupem 

vypozorovat, jaké by mohly být zájmy v pozadí a jak zavedení paywallu mohlo ovlivnit 

příjmy Economie, trh nebo ideologii serveru. 

 

2. Možnosti příjmů v on-line médiích 

V následující kapitole popíšu nejdříve tradiční způsoby generování příjmů médii jako 

reklamu či prodej zboží a služeb. Dále se budu věnovat on-line zpoplatnění aktuálního 

vydání, digitálnímu předplatnému či aplikacím jednotlivých zpravodajských webů. 

                                                 
82 McCHESNEY, Robert W. The Political Economy of Media. New York: Monthly Review Press, 2008, 
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Následně představím paywall a jeho typy a úspěšné či neúspěšné příklady zavedení 

placeného obsahu. Na konci kapitoly se zabývám také tím, zda jsou čtenáři 

zpravodajských serverů ochotni za jejich obsah platit. 

 

 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v roce 2008 stanovila 

sedm kategorií možných příjmů médií na webu: 

 

1) dobrovolné příspěvky a dary 

2) prodej digitálního obsahu (pay-per-track, pay-per-view, pay-per-game etc.) 

3) příjmy založené na předplatném 

4) příjmy založené na reklamě 

5) prodej zboží a služeb (zahrnující virtuální věci) publiku 

6) prodej uživatelských dat a výzkum trhu na zakázku 

7) licence obsahu a technologie ostatním poskytovatelům
83

 

 

 Dobrovolné příspěvky a dary nejsou příliš rozšířenou podporou vydavatelství, 

nicméně najdeme je i v českém kontextu. Například měsíčník Reportér, který vydává 

stejnojmenné vydavatelství, má nadaci, kam mohou jednotlivci a společnosti posílat 

finanční příspěvky na provoz magazínu i webu. „Dary lidí a institucí jsou pro Reportér 

zásadní,“
84

 píše magazín na svém webu. Podobně využívá sponzorství také internetová 

televize DVTV, která spolupracuje s vydavatelstvím Economia. Tento typ příjmu je ale 

pouze doplňkem k hlavnímu příjmu, tedy z prodeje reklamního prostoru. 

 

 Prodej uživatelských dat a výzkum trhu nebo prodej licence obsahu jsou 

kategorie, jejichž výsledky vydavatelství nezveřejňují. Licenci obsahu prodávají běžně 

zpravodajské agentury typu ČTK či Reuters, dále fotobanky jako Shutterstock a mezi 

deníky je to například The Financial Times či německý Hadensblatt, které nabízí 

exkluzivní obsah ze světového byznysu. Prodeji reklamy a služeb se budu věnovat 

později. 

                                                                                                                                               
str. 142. ISBN 978-1-58367-161-0. 
83 WUNSCH-VINCENT, Sacha. Online News: Recent Developments, New Business Models and Future 

Prospects. In LEVY, D., NIELSEN, R. (ed.). The Changing Business of Journalism and its Implications 

for Democracy. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, 2010, str. 33.  

ISBN 978-1-907384-01-1. 
84 Nadační fond Reportér. Reportér [online]. 2016, [cit. 15. 03. 2016]. Dostupné z: 

http://www.reporternf.cz/. 
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2.1  Tradiční možnosti příjmů na internetu  

V následující podkapitole nastíním možnosti příjmů, které vydavatelé zpravodajských 

serverů na internetu využívají. Prvním z nich je reklama, která tvoří většinu příjmů 

vydavatelství na webu. Následně zmíním, jaké doplňkové zboží a služby servery 

prodávají. Poté se budu věnovat zpoplatnění on-line aktuálního vydání, on-line 

předplatnému a platbě za aplikace či kiosky. Všechny cenové údaje v následujícím textu 

jsou aktuální k dubnu 2016, pokud není uvedeno jinak. 

 

2.1.1 Reklama 

Inzerce je stále největším zdrojem příjmů médií, i když v posledních letech jsou příjmy 

z digitální oblasti výraznější. Libuše Šmuclerová, generální ředitelka vydavatelství 

Czech News Center, řekla na konferenci Forum Media, kterou pořádala společnost 

Economia v listopadu 2015, že se vydavatelství „poprvé vyrovná příjem z digitální 

inzerce s příjmy z tištěné reklamy,“ a že deník Blesk bude v roce 2016 zpoplatňovat více 

svého obsahu. Na stejné konferenci Michal Klíma, generální ředitel Vltava-Labe-Press 

uvedl, že bude mít firma v roce 2016 až 15 procent z digitálního prodeje.
85

 

 

Ekonomická recese s sebou přinesla pokles v poměru zadané inzerce v médiích 

v letech 2010/2011 a dalších. Podle odhadu OECD a společnosti PWC ztratila 

vydavatelství v České republice při krizi šest procent ze svých příjmů.
86

 „Především 

nadnárodní klienti, jejichž marketingová politika je stanovena centrálním 

rozhodováním, znejistěli a k mediálním investicím začali přistupovat mnohem 

opatrněji.“
87

 Zároveň sílil tlak na cenu reklamy, protože ji inzerenti chtěli za co 

nejvýhodnější podmínky. Mezinárodní klienti se navíc začali orientovat na jiné trhy, což 

trvá dodnes, jak uvedla Šmuclerová na zmíněném Foru Media: „(...) o inzerci je stále 

těžší bojovat zejména při vyjednávání s nadnárodními koncerny, které mají tendenci ji 

                                                 
85 HRDLIČKOVÁ, Lucie. České mediální domy zamykají své weby. Hospodářské noviny.  Číslo 224, 

vyd. 20. - 22. 11. 2015, str. 18.  
86 LEVY, David, NIELSEN, Rasmus. The Changing Business of Journalism and its Implications for 

Democracy. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, 2010, str. 6. ISBN 978-1-907384-01-1. 
87 SPIR. Monetizace obsahu na internetu – studie [online]. 2014, [cit. 15. 03. 2016], str. 10. Dostupné z: 

http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf. 

http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf


   

 

29 

  

přesouvat třeba do jiných regionů.“
88

 Nejvíce pokles inzerce zasáhl tisk a rozhlas, podle 

analýzy Sdružení pro rozvoj internetu nastal mírný obrat až v roce 2014. 

 

Internetová reklama se přesto nedostala do minusu a roste. Největší podíl z ní má 

v Česku vyhledávač Seznam.cz, který je dlouhodobě nejnavštěvovanějším serverem 

v zemi. V březnu 2016 server získal inzerci za více než 168 milionů korun. 

Vydavatelství Economia získalo reklamu za téměř 72 milionů korun a Mafra 

za 52 milionů korun.
89

 

 

Reklamy na internetu mají různé formáty. Nejčastější je tzv. display – tedy 

reklama, která se zobrazí na webu, jedná se například o bannery, tlačítka či pop-up 

reklamu. Velmi populární je videoreklama, která se přehrává před či v průběhu videa, či 

PR články, které vypadají jako běžný obsah, ale měly by být viditelně označeny jako 

komerční. Dále to jsou katalogy nebo mobilní reklama. Inzerenti využívají k platbě 

za reklamu rozličné obchodní modely. Například u display reklamy používají platbu 

za zhlédnutí nebo za klik, které mají nastaveny pevnou cenu. Cena se ale může také 

odvíjet podle toho, jaká je po ní poptávka a nabídka v určitém momentu, jedná se 

o model RTB (Real-Time Bidding)
90

. 

 

Příliš reklamy na internetu uživatele vede k tomu, že začínají inzerci blokovat 

prostřednictvím různých programů, například AdBlockem. Česká i světová média proti 

tomu bojují tím, že čtenáře a diváky upozorňují na to, aby si blokaci reklamy vypnuli, 

protože tím přicházejí o příjmy z inzerce. Podle finančního ředitele Economie Mojmíra 

Boucníka tuto taktiku zkoušela i Economia. Tento krok ale neměl na vypínání blokace 

reklamy vliv a společnost od něj ustoupila. „U videa a Aktuálně.cz, což jsou naše 

obsahy zdarma a žijí z reklamních příjmů, jsme měli několik etap. Těm, kteří mají 

                                                 
88 HRDLIČKOVÁ, Lucie. České mediální domy zamykají své weby. Hospodářské noviny.  Číslo 224, 

vyd. 20. - 22. 11. 2015, str. 18.  
89 Display reklama zaznamenala v březnu 14% nárůst, zadavatelé využili prostor v hodnotě 507 milionů 

korun. AdMonitoring [online]. 13. 04. 2016, [cit. 12. 06. 2016]. Dostupné z: 

http://www.admonitoring.cz/display-reklama-zaznamenala-v-breznu-14-narust-zadavatele-vyuzili-

prostor-v-hodnote-507-milionu. 
90 „Jde o automatizovaný systém, do kterého provozovatelé webů nahrají údaje o svých volných pozicích, 

včetně rozpětí cen, za které je chtějí prodat, a zadavatelé zase požadavky na to, jakým uživatelům chtějí 

své bannery zobrazit. Systém pak při načtení stránky s volnou pozicí v reálném čase, který se pohybuje v 

řádu desetin sekundy, porovná nabídku s poptávkou a „vydraží“ nejlepší nabídnutou cenu.“ In SPIR. 

Monetizace obsahu na internetu – studie [online]. 2014, [cit. 15. 03. 2016], str. 56. Dostupné z: 

http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf. 
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AdBlock se dole zobrazovala lišta, s žádostí, aby si čtenář či divák, jenž má AdBlock, 

nástroj vypnul, protože z reklam platíme výrobu 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.“
91

 V současnosti vydavatelství lištu používá i u spolupracující internetové televize 

DVTV.  

 

Předplatitelům nabízí Economia webovou verzi Hospodářských novin bez 

rušivých reklam. Generální ředitel vydavatelství Roman Latuske uvedl, že vydavatelství 

intenzivně uvažuje o nerušivé reklamě, kterou by nabídlo inzerentům za exkluzivní 

cenu. 

 

2.1.2 Prodej zboží a služeb 

Vydavatelství mohou získat finance na webu i prostřednictvím prodeje zboží a služeb, 

které nesouvisí s jejich hlavním předmětem podnikání (nejedná se tak o různé tištěné 

speciály apod.). Slouží tedy jako další doplněk ke stávajícím příjmům.  

 

Nejdále tuto myšlenku dovedl deník Blesk, který na svém webu nabízí služby 

Blesk mobil, Blesk energie nebo Blesk peněženka. V rámci Blesk mobilu vydavatelství 

vytvořilo mobilního operátora, od kterého si mohou čtenáři Blesku zakoupit SIM kartu 

s tarifem na volání, posílání SMS a internet. Blesk energie prodává plyn a elektřinu 

čtenářům od Energetického průmyslového holdingu. Ten vlastní majitelé vydavatelství 

Czech News Center Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. Spojují tak podnikání v různých 

odvětvích, což je z pohledu PEK symbolem vzrůstající komerce. Blesk peněženka je 

platební dobíjecí karta, kterou mohou čtenáři využít při platbě u obchodníků. 

Vydavatelství si služby platební karty najímá u České spořitelny. Stejné vydavatelství 

pak na webu iSport zpoplatňuje některé přímé přenosy fotbalových zápasů Synotligy.  

 

Podobně vydavatelství Mafra prodává společně se společností T-Mobile služby 

virtuálního operátora s názvem Mobil.cz. Ten nabízí předplacenou kartu s kreditem 

nebo paušálem. Dále Mafra pořádá konference, odborné, společenské akce a setkání, 
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kde firmám nabízí příležitost ke zviditelnění, a to také na stránkách tištěných 

a webových titulů.
92

 

 

V případě vydavatelství Economia k tomuto typu příjmů patří provozování 

Obchodního věstníku, který si mohou předplatit firmy. Stejně jako Mafra nabízí 

Economia pořádání konferencí a seminářů, které její média následně propagují na svém 

webu a v tisku. Dále vlastní Agenturu Najisto, která se zabývá propagací firem 

na internetu a dalšími službami.
93

 

 

2.1.3 Zpoplatnění on-line aktuálního vydání a archivu 

Téměř každý český celostátní deník má on-line aktuální vydání novin či archiv 

zpoplatněný. Platby za vydání či jedno číslo z archivu by se také daly zařadit pod 

metody micropayments, jak uvádím v kapitole 2.2.3.  

 

Pokud seřadím deníky podle prodaného nákladu za poslední období, podle údajů 

Unie vydavatelů ČR (data pocházejí z dubna 2016
94

): deník Blesk, s nákladem 225 668 

prodaných výtisků, který patří pod vydavatelství Czech News Center, prodává aktuální 

vydání na webu za 15 korun s tím, že v této ceně je také vydání na další den 

(dohromady tedy dvě vydání). Čtenář si může zakoupit také pětidenní „předplatné“, 

včetně aktuálního vydání, za 39 korun. Stejně si může koupit některé z archivních čísel 

Blesku, kdy za 15 korun získá vybrané archivní číslo a aktuální vydání. Předplatné 

celého archivu deník nezpřístupňuje. 

 

Server idnes.cz, on-line verze deníku MF Dnes vydavatelství Mafra, měl 

v dubnu prodaný náklad 143 996 výtisků. Aktuální vydání novin na webu prodává 

za 16 korun, přístup do archivu pak čtenář dostane jen při zaplacení měsíčního 

digitálního předplatného. Stejný způsob platby za aktuální vydání a archiv využívá šestý 

nejprodávanější deník Lidové noviny, který patří stejnému vydavateli, jako MF Dnes. 

V dubnu prodal 39 757 výtisků. 

                                                 
92 Mafraevents. Mafra [online]. 2016, [cit. 18. 03. 2016]. Dostupné z: http://www.mafraevents.cz/. 
93 Produkty a služby. Economia [online]. 2016, [cit. 18. 03. 2016]. Dostupné z: 

http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/online-produkty/. 
94 Prodaný náklad deníků. Unie vydavatelů [online]. 06. 06. 2016, [cit. 12. 06. 2016]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/prodany_naklad_deniku/314-

deniky_celostatni. 
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On-line verze Deníku, který patří vydavatelství Vltava Labe Media a jehož 

výtisků se v dubnu prodalo 130 823, zpoplatňuje on-line aktuální vydání pouze pomocí 

SMS za 15 korun. Stejným způsobem si čtenář může přečíst konkrétní číslo z archivu. 

V rámci digitálního předplatného, e-paperu, se pak může dostat k celému archivu.  

 

Čtvrtý nejprodávanější deník Právo vydavatelství Borgis v dubnu prodal 82 342 

výtisků. Jeho webová mutace je ovšem značně odlišná od tištěné verze. Na pravo.cz je 

překlápěn pouze „přehled informací“, nikoliv však veškerý obsah z novin. Elektronický 

archiv je čtenáři dostupný zdarma, musí se ale registrovat a přístup k archivu má jen 

na tři předchozí měsíce. On-line aktuální verzi Práva na webu čtenář nenalezne. Některé 

články z Práva se objevují na serveru novinky.cz, který patří stejnému vydavatelství. 

 

Deník Aha!, který vlastní vydavatelství Czech News Center, byl v dubnu 2016 

pátým nejprodávanějším deníkem v Česku a podle Unie vydavatelů měl prodaný náklad 

53 877 výtisků. Aha.cz ovšem nezpřístupňuje on-line aktuální vydání ani archiv. Stejně 

tak ani Sport, patřící stejnému vydavateli. Sport v dubnu prodal 32 782 výtisků a byl 

sedmým nejprodávanějším deníkem. 

 

Hospodářské noviny vydavatelství Economia v dubnu prodaly 29 879 výtisků. 

Jejich webová mutace ihned.cz zpoplatňuje v rámci aktuálního vydání jen některé 

články, které umisťuje za hard paywall. Jedná se o buď o autorské články či články, 

které obsahují unikátní informace. Tyto články se mohou objevit i v tištěné verzi, avšak 

na webu vychází vzhledem k uplatňování koncepce digital-first přednostně, většinou 

s denním předstihem. Do archivu patří všechny články starší než měsíc a jsou též 

za hard paywallem. Ostatní články, například informace, které se publikovaly 

v novinách (z webu) v předchozí den a v rámci novin se jejich podoba upravila 

(například článek vzniklý na základě rozhovoru, který ihned.cz publikovalo předchozí 

den), jsou v aktuálním vydání zdarma, stejně jako agenturní zprávy. Tyto články se 

počítají do článků zdarma za měsíc v rámci metered paywallu. Čtenář má přístup 

do celého archivu po zaplacení digitálního předplatného HN Web za 199 korun 

měsíčně.  

 

Aktuální vydání či archiv zpoplatňují také časopisy, například zmíněný Respekt 

vydavatelství Economia nebo časopis Reflex spadající pod vydavatelství Czech News 
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Center, který podle Horáčkové takto zpoplatnil svůj obsah jako první v České 

republice.
 95

 

 

2.1.4 Předplatné 

České zpravodajské weby většinou nabízejí on-line verze předplatného, a to společně či 

bez předplatného tištěných novin do schránky.  

 

Blesk.cz nazývá digitálním předplatným platbu za on-line aktuální vydání 

a přístup k vybranému číslu z archivu. Na webu vydavatele je pak uvedena možnost 

měsíčního předplatného tištěné verze deníku (vydání od pondělí do soboty) 

za 397 korun. Na webu jiných prodejců předplatného
96

 se dá pořídit roční elektronické 

vydání Blesku do počítače, tabletu a mobilu za 2 396 korun. Předplatné zahrnující 

tištěné i digitální vydání vydavatelství neumožňuje. Měsíční předplatné tištěného deníku 

Aha! prodává Czech News Center za 267 korun, roční elektronické předplatné stojí 

na stejných webech, které prodávají předplatné Blesku, 2 174 korun. U deníku Sport 

vydavatel uvádí cenu předplatného za jeden výtisk 15 korun, co se týče třetích stran, ty 

nabízejí Sport v elektronickém předplatném za roční poplatek 3 624 korun. 

 

Vydavatelství Mafra má pro deníky MF Dnes a Lidové noviny stejný systém 

předplatného. Čistě digitální předplatné nabízí za 249 korun měsíčně, kromě zmíněného 

přístupu do on-line archivu je v něm zahrnut přístup z tabletu, mobilu i počítače, 

v případě MF Dnes také přístup ke krajským mutacím a u Lidových novin přístup 

k magazínům. Kombinace digitálního předplatného s tištěným stojí u MF Dnes 

383 korun měsíčně, u Lidových novin 379 korun měsíčně. 

 

Deník nazývá své elektronické předplatné e-paper. Měsíční předplatné vybrané 

krajské mutace on-line stojí 251 korun. Právo digitální předplatné nenabízí, a to ani 

v rámci předplatného tištěných novin. To stojí měsíčně 463 korun. 

 

                                                 
95 HORÁČKOVÁ, Lenka. Nové trendy v systémech pro platby za digitální obsah. Praha, 2012, str. 55. 

Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a 

knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Ing. Petr Očko, Ph.D. 
96 Například: Blesk. Magaziny.cz [online]. ©2009-2017, [cit. 15. 03. 2016]. Dostupné z: 

http://blesk.magaziny.cz/; Blesk. Periodik.cz [online]. [cit. 15. 03. 2016]. Dostupné z: 

http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=3903. 
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Hospodářské noviny mají tři úrovně předplatného, z toho dvě jsou pouze 

digitální předplatné. Jak jsem uvedla výše, nejlevnějším typem měsíčního předplatného 

je typ s přístupem do archivu – HN Web stojí 199 korun a nabízí také přístup 

za paywall. Verze HN Digital má kromě přístupu za paywall a k archivu také přístup 

do aplikací na smartphonech či tabletech s operačním systémem Android a iOS 

za 349 korun měsíčně. Kombinace s předplatným tištěných novin HN Premium pak 

vyjde měsíčně na 489 korun. 

 

2.1.5 Kiosky a aplikace 

Kiosky jsou on-line novinové stánky, kde má čtenář všechny aplikace různých 

zpravodajských webů na jednom místě - v podstatě si odběrem aktuálních vydání 

v aplikacích telefonu či tabletu sestavuje svou vlastní „knihovnu“ novin a časopisů. 

 

Kiosek má operační systém Android implementovaný už v základní sestavě 

aplikací. Jmenuje se Kiosek Play a na jednom místě shromažďuje zapojená média. 

Čtenáři nabízí možnost vytvořit si knihovnu zpravodajských zdrojů tak, jak to běžně 

dělá na počítači - tedy vybírá si zprávy z různých webů. Případně si může stáhnout 

jednotlivé články pro čtení offline. Smartphony či tablety s operačním systémem 

Windows od společnosti Microsoft mají tuto aplikaci pojmenovanou jako Novinový 

stánek. Společnost Apple nabízela tzv. Newsstand do osmé verze iOS, od upgrade 

na iOS 9 tuto aplikaci neposkytuje. Nahradila ji služba News, která není pro uživatele 

v České republice momentálně dostupná. Ve virtuálních novinových stáncích uživatelé 

mobilů a tabletů mohou zakoupit jednotlivá vydání nebo si pořídit předplatné.  

 

Kiosky jsou v Evropě velmi oblíbené ve Španělsku, protože tam vydavatelství 

mají velké příjmy z prodejů na novinových stáncích, takže uživatelé mobilů a tabletů si 

zvykli chodit “do stánku” i on-line. Vydavatelé tam dokonce vytvořili vlastní kiosky, 

Orbyt, který vlastní El Mundo a Kiosko y Más, který založily El País a ABC. „Digitální 

kiosky hrají životaschopnou roli v distribuci digitálního obsahu, je v nich 71,6 procenta 

novin s on-line vydáním nebo aplikací,“
97

 zanalyzovali Goyanes a Dürrenbergová ve své 

                                                 
97 GOYANES, Manuel, DÜRRENBERG, Catherina. A Taxanomy of Newspapers based on Multi-

Platform and Paid Content Strategies: Evidences from Spain. JMM: The international Journal on Media 

Management. 2014, roč. 16, číslo 1, str. 40. 
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studii. A tvrdí, že digitální kiosky jsou pro Evropu schopným modelem k získání 

příjmů. V Česku nebylo využívání kiosků oficiálně měřeno. 

 

Aplikace pro smartphony a tablety jsou oblíbené u všech českých 

zpravodajských serverů. Jak jsem již uvedla v první kapitole, počet uživatelů, kteří se 

ke svému oblíbenému webu připojují přes mobil, stoupá. Aplikace, která tak upozorní 

na nový článek či jinou formu obsahu, doslova „v rukou“ čtenáře, je pro vydavatele 

jednoduchým způsobem distribuce obsahu. Aplikace mají weby standardně 

na operačních systémech iOS společnosti Apple a Android, takže se dají stáhnout z App 

Store nebo Google Play. Některé deníky mají aplikace také na operačním systému 

Windows v Microsoft Store. 

 

Deník Blesk nabízí aplikace na App Store a Google Play zdarma. Skrze aplikaci 

se čtenář nedostane k on-line vydání tištěného Blesku, může si přes ni jen pořídit 

elektronické předplatné aktuálního vydání a archivu, měsíčně za 279 korun. Aplikace 

iSport nabízí v Google Play přístup ke článkům na 30 dní zdarma, poté čtenář může 

využít tříměsíční předplatné za 39 korun, půlroční předplatné za 59 korun nebo roční 

předplatné za 99 korun. Nabízí také možnost přenesení zakoupeného předplatné mezi 

operačními systémy iOS a Android. Aplikaci iSport lze také zdarma nainstalovat 

na platformě Windows Phone. Deník Aha! aplikaci nemá. 

 

Idnes.cz a lidovky.cz nabízí aplikace k instalaci zdarma na všech třech 

zmíněných operačních systémech. Právo aplikaci nemá, deník je ale zahrnut 

v aplikacích, které shormažďují články z českých novin - např. v Google Play jsou to 

aplikace České Noviny společností NewsEnterprise, Baris Efe či ed.mobile. Aplikaci 

zdarma nabízí spřízněný server novinky.cz v App Store, Google Play i Microsoft Store. 

Deník a jeho stejnojmennou aplikaci (na Google Play jako Deník 2.0) najdou čtenáři 

na všech platformách zdarma.  

 

Aplikace Hospodářských novin je určena pro iPhony, iPady a telefony či tablety 

s operačním systémem Android. Aplikace není zpoplatněná, nabízí nákup jednoho 

vydání za 25 korun nebo předplatného, které je prvních sedm dní zdarma v rámci 

zkušebního období. Redakce přišla v roce 2016 s další aplikací newsroom!, která 
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uživatelům nabízí rychlé, krátké zprávy po celý den, několikrát za hodinu. Aplikace je 

dostupná na obou operačních systémech a je zdarma, stejně jako její obsah. 

 

2.2 Paywall  

Tradiční i modernější formy placení za obsah na internetu nestačí vyrovnat klesající 

příjmy z reklamy – v zahraničních médiích ani u nás. Proto se světová média rozhodují 

zpoplatnit částečně či zcela svůj zpravodajský, ale také publicistický obsah. V této 

podkapitole se věnuji typům placeného obsahu, které média mohou využívat nebo 

využívají k navýšení svých příjmů. Na následujících stránkách představím modely hard 

a soft paywallu, metered paywall, freemium, micropayments, sdružený model Piano 

a další. 

 

Průkopníkem mezi deníky v platbě za obsah v Česku je vydavatelství Economia, 

které v roce 2014 zavedlo na webu Hospodářských novin – ihned.cz paywall. 

Šéfredaktor serveru Miloš Čermák to ale nevidí jako výhodu: „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. (...) Ale situace na českém trhu je taková, 

že jich (pozn. médií) není víc. Deník Právo, který je spojen se Seznamem a Novinkami, 

jasně uvedly, 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 

(...) ostatní mají jinou strategii.“
98

  

 

Při výběru modelu paywallu, jenž vydavatelství chtějí aplikovat, záleží na tom, 

jaký vyrobí podíl exkluzivního obsahu, který chtějí dát k dispozici jen těm čtenářům, 

kteří jsou za něj ochotni zaplatit, případně jaký byznysový model jim nejvíce vyhovuje. 

Většina odborníků (např. Carsonová
99

, Chyiová
100

, nebo Leachová
101

) se shoduje 

                                                 
98 ČERMÁK, Miloš. Rozhovor s autorkou práce ze dne 11. 07. 2016. 
99 CARSON, Andrea. Behind the newspaper paywall – lessons in charging for online content: a 

comparative analysis of why Australian newspapers are stuck in the purgatorial space between digital and 

print. Media, Culture and Society. 2015, roč. 37, číslo 7, str. 1022-1041. 
100 CHYI, Iris. Willingness to Pay for Online News: An Empirical Study of the Viability of the 

Subscription Model. Journal of Media Economics. 2005, roč. 18, číslo 2, str. 131-142. 
101 ALBENAU, Catalina. It takes commitment: Lessons from Piano Media’s paywalls. Journalism.co.uk 

[online]. 21. 04. 2015, [cit. 15. 03. 2016]. Dostupné z: https://www.journalism.co.uk/news/it-takes-

commitment-lessons-from-piano-media-s-national-paywalls/s2/a564829/. 
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na tom, že nejlepší je kombinace několika přístupů či postupné zjemňování či 

zpřísňování typů paywallu (třeba deník The Wall Street Journal vystřídal hned několik 

metod paywallu, tomu se ale budu věnovat v následující kapitole) a úprava kritérií 

na základě zkušeností. Čtenáři každého média reagují na paywall specifickým 

způsobem, a to na základě cílové skupiny, země, ve které je paywall aplikován, typu 

obsahu, který je pro ně vytvářen atd. Nelze tudíž vzít spolehlivě fungující model z jedné 

země/média a aplikovat ho na vlastní projekt s tím, že bude fungovat úplně stejně. 

 

Podle Novotného, který ve své diplomové práci v roce 2012 zkoumal 

zpoplatňování obsahu v Česku, mohou úspěšně placený obsah zavést média, která jsou 

zaměřena na konkrétní téma a cílovou skupinu: „Největší šanci konkrétně na českém 

trhu na úspěšné zpoplatnění má projekt na bázi ekonomické investigativní žurnalistiky 

či finančního zpravodajství i investigativní regionální žurnalistiky.“
102

 Novotný 

připomíná, že český trh je z hlediska zpoplatňování obsahu specifický, existuje zde totiž 

silná konkurence vyhledávače Seznam, který neplánuje svůj obsah zpoplatnit. „Český 

mediální trh může ze zpoplatnění profitovat jedině jako celek, protože v Česku 

neexistuje médium s výrazně velkým počtem uživatelů typu The New York Times či The 

Wall Street Journal, které by si mohlo dovolit spustit samostatný systém s tím, že je 

připraveno dodávat na trh denně exkluzivní obsah.“
103

 

 

2.2.1 Hard paywall 

Hard paywall, neboli „pevný paywall“, je nejpřísnější způsob uzamykání obsahu. Pokud 

média zvolí tuto formu, publikum si bez registrace, platby či pořízení předplatného 

zobrazí obsah typicky jen v rámci jednoho či dvou odstavců textu, nebo vůbec. Nedá se 

obejít ani při vymazání cookies
104

 z počítače, ani přes vyhledávače. Je to doslova 

„pevná“ zeď kolem obsahu, proto by za ni vydavatelé měli umisťovat výhradně vlastní, 

                                                 
102 NOVOTNÝ, Jan. Zpoplatňování zpravodajského obsahu jako budoucnost žurnalistiky. Praha, 2009, 

str. 81. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloš 

Čermák. 
103 NOVOTNÝ, Jan. Zpoplatňování zpravodajského obsahu jako budoucnost žurnalistiky. Praha, 2009, 

str. 36. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloš 

Čermák. 
104 „Cookie je malý soubor dat uložený na počítači uživatele, tato data prohlížeč přijímá z webového 

serveru a při opětovné návštěvě tohoto serveru tato data prohlížeč posílá zpět z důvodu rozlišení 
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exkluzivní obsah. Se zavedením hard paywallu totiž přirozeně klesá návštěvnost webu. 

Podle některých studií (např. Sneed
105

 či Myllylahtiová
106

) jde ale jen o krátkodobý 

pokles v rámci měsíce či dvou. S klesajícím počtem návštěvníků ale webu ubývají 

i inzerenti, což snižuje příjmy z reklamy (viz např. Carson
107

). 

 

Hard paywall používá například britský deník The Times nebo jej využíval 

bulvární The Sun stejného vydavatele, který takto zamyká veškerý svůj obsah, včetně 

všeobecného, agenturního zpravodajství či breaking news. Právě tento typ zpravodajství 

ale může publikum lehce najít jinde zadarmo a odborníci se domnívají, že za něj proto 

nemá potřebu platit (Chyiová
108

, Kvalheimová
109

 nebo Brandstetterová 

a Schmalhoferová
110

). The Times zavedly placený obsah v roce 2010 a už v té době se 

jednalo o hard paywall. Tři týdny po zpoplatnění obsahu klesla deníku návštěvnost 

webu o téměř 90 procent
111

 (The Sun přišel v prvním měsíci o 62 procent 

návštěvnosti
112

). V lednu roku 2016 měl The Times 170 tisíc předplatitelů on-line
113

, 

v roce 2012 to bylo 120 tisíc čtenářů
114

. Počet lidí ochotných zaplatit za zpravodajství 

britského deníku tak pomalu roste, i když nepřináší zprávy z konkrétního odvětví, 

                                                                                                                                               
jednotlivých uživatelů.“ In Slovník cizích slov [online]. Heslo: Cookie. © 2005-2017. [cit. 15. 03. 2016]. 
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108 CHYI, Iris. Paying for What? How Much? And Why (Not)? Predictors of Paying Intent for 

Multiplatform Newspapers. The Intrenational Journal on Media Management. 2012, roč. 14, číslo 3, str. 
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například z byznysu. The Sun v roce 2015 paywall zrušil, více se tomuto tématu budu 

věnovat v kapitole 2.3.2.  

 

2.2.2 Soft paywall 

Mírnější metoda placeného obsahu zpřístupňuje některé články zdarma, ostatní ale 

zpoplatňuje. Některé studie (např. Myllylahtiová
115

 či Carsonová
116

) odlišují zvlášť soft 

paywall, metered paywall a freemium. Podle jiných (např. Novotný
117

 nebo organizace 

Sdružení pro internetový rozvoj) je metered paywall a freemium součástí soft 

paywallových metod. Já se přikláním k druhému dělení. 

 

Metered paywall je nejvyužívanější metodou placeného obsahu ve světě on-line 

médií. Oblíbený je ve Spojených státech amerických
118

, v Austrálii
119

 nebo 

v Německu
120

. Metered, tedy měřený paywall umožňuje čtenářům, aby si přečetli určitý 

počet článků zadarmo, většinou v období jednoho měsíce nebo jednoho týdne. 

Po přečtení všech povolených článků je stránka následně vyzve k tomu, aby si pořídili 

předplatné. Pokud to čtenář neudělá, další počet článků si bude moci přečíst až v dalším 

období. Neznamená to však, že by měl stránky zablokované – pouze nevidí kompletní 

obsah, ale většinou jen jeho část či titulek. Jednoduchá metoda má čtenáři ukázat, jaký 

typ článků může od média čekat, a pokud pro něj mají hodnotu, má si zakoupit 

předplatné. Zároveň výrazně neklesne návštěvnost webu a médium nepřijde ani o velký 

počet inzerentů.  

 

Provedení metered paywallu se liší médium od média. Nejúspěšnějším 

zástupcem této metody je americký deník The New York Times, který zavedl tento typ 
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placeného obsahu v roce 2011, původně se 20 články zdarma, poté jejich počet snížil. 

Zároveň je zástupcem mírnější formy metered paywallu, tzv. leaku. To znamená, že 

čtenáři mohou paywall lehce obejít, například tím, že vymažou soubory cookies 

ze svého prohlížeče, na článek se dostanou z anonymního okna v prohlížeči či přes 

vyhledání titulku na Googlu. Na internetu se dají poměrně jednoduše najít různé metody 

obcházení paywallu. I přesto má The New York Times u čtenářů úspěch, což dokazuje 

zvyšující se počet předplatitelů (více se tomuto deníku věnuji v kapitole 2.3.1). Britský 

ekonomický deník The Financial Times zavedl metered paywall jako první v roce 2007 

a jeho zeď se dala u článků, které nebyly za hard paywallem, obejít přes Google. Mezi 

lety 2015 a 2016 si web pohrával se zavedením platby za vyzkoušení – trial, v roce 

2016 však ohlásil změnu a vrátil se k propustnějšímu paywallu.
121

 Tuto metodu používá 

i americký finanční deník The Wall Street Journal či německý deník Die Welt. 

 

Podle Schudsona tento model může fungovat, ale momentální situace k tomu 

není příznivá a čtenáři budou se zakoupeným vydáním jednat jako s tištěnými novinami 

v rodině či práci – jedno zaplacené vydání si přečte více lidí: „On-line svět je velmi 

děravý. Jedinci, kteří jsou ochotni platit za přístup k The New York Times 

pravděpodobně neomezí vlastní stahování určitých článků pro své vlastní využití 

a přeposílání přátelům a kolegům. (...) Tito předplatitelé se sami stanou piráty.“
122 

 

Dalším, mírnějším typem soft paywallu, je freemium. V tomto případě web 

umožňuje čtenářům přístup zdarma ke všem článkům s všeobecným charakterem, 

agenturním zprávám atd. Zpoplatňuje jen prémiový obsah, tedy vybrané, exkluzivní 

články. To opět webu dramaticky nesníží návštěvnost a nedoktne se to ani většího počtu 

inzerentů. Zpočátku tento model využíval americký The Wall Street Journal, poté ale 

přešel k metered paywallu (i když například Novotný tento deník řadí na pomezí 

metered paywallu a freemia
123

 a Mosesová ho řadí k hard paywallu
124

). Využívá ho také 

francouzský deník Le Monde nebo německý bulvární deník Bild.  

                                                 
121 DAVIES, Jessica. ‘Reach and return’: The Financial Times is making its paywall leakier. Digiday 

[online]. 07. 03. 2016, [cit. 15. 03. 2016]. Dostupné z: http://digiday.com/publishers/financial-times-

balances-reach-return-driving-subscriptions/. 
122 SCHUDSON, Michael. News in Crisis in the United States: Panic - and Beyond. In LEVY, D., 

NIELSEN, R. (ed.). The Changing Business of Journalism and its Implications for Democracy. Oxford: 

Reuters Institute for the Study of Journalism, 2010. str. 100. ISBN 978-1-907384-01-1. 
123 NOVOTNÝ, Jan. Zpoplatňování zpravodajského obsahu jako budoucnost žurnalistiky. Praha, 2009, 

str. 62. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Institut 
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Vydavatelství Economia na zpravodajském serveru ihned.cz využívá kombinaci 

různých paywallových metod. Od zavedení, tedy konce září 2014, kombinovalo 

metered paywall, kde si čtenáři mohli přečíst 10 článků zdarma, s modelem freemium, 

kdy agenturní zpravodajství, breaking news či další všeobecný obsah je na webu 

zdarma. Podle šéfredaktora serveru Miloše Čermáka vydavatelství při zavádění 

paywallu počítalo s tím, že jej čtenáři budou obcházet: „(...) 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.“
125

 On-line 

archiv je za hard paywallem. 

 

Na jaře roku 2016 k těmto typům Economia přidala další hard paywall, kterým 

zpoplatňuje velmi exkluzivní obsah a počet článků zdarma v rámci metered paywallu 

navýšila na 15. Na konci roku 2016 vydavatelství hard paywall u exkluzivních článků 

dočasně zrušilo, u archivu byl tvrdý paywall ponechán. 

 

2.2.3 Micropayments 

Mikro platby za články či obsah využívají spíše magazíny a jiná média, jako například 

hudební servery či weby s počítačovými hrami. Zpravodajské servery využívají tento 

typ placeného obsahu jen jako doplněk k jiným platbám, například předplatnému. 

Vydavatelům umožňují zpoplatnit výjimečný obsah, ačkoliv běžně poskytují vše 

zdarma. Čtenáři, posluchači či hráči si mohou zakoupit články, písničky nebo hry po 

jednom kuse, bez nutnosti registrace a poskytování svých dat. Tento typ placeného 

obsahu tak cílí na příležitostné čtenáře a vydavatelé doufají, že je naláká ke koupi 

předplatného.  

 

                                                                                                                                               
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloš 

Čermák. 
124 MOSES, Lucia. The Wall Street Journal tests closing Google paywall loophole. Digiday [online], 

30. 01. 2016, [cit. 12. 05. 2016]. Dostupné z: http://digiday.com/publishers/wall-street-journal-paywall-

google/. 
125 ČERMÁK, Miloš. Rozhovor s autorkou práce ze dne 11. 07. 2016. 
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V českých médiích využívá mikroplatby týdeník Respekt, který patří pod 

vydavatelství Economia. Čtenář si může zakoupit on-line přístup k jednomu vydání 

za 35 korun, což je levnější, než kdyby si jej koupil na stánku, kde stojí 42 korun. Deník 

Blesk vydavatelství Czech News Center takto zpoplatňuje aktuální vydání či přístup 

ke starším vydáním z archivu. Web iSport stejného vydavatele prodává přímý přenos 

fotbalového utkání Synotligy s názvem „Šlágr kola“ za 79 korun. Micropayments lze 

najít např. také u aplikace iTunes společnosti Apple, kde si posluchač může koupit 

jednu písničku či album. 

 

2.2.4 Model Piano 

Metoda placeného obsahu, kterou reprezentuje původně slovenská společnost Piano 

(dříve Piano Media), se nazývá sdílený nebo sdružený model. Tento typ funguje na bázi 

předplatného podobně jako kabelová televize nebo služba Netflix. Sdružuje několik 

médií různých vydavatelství, za jejichž obsah čtenář platí jeden poplatek třetí straně, 

firmě Piano. Názorně může posloužit slovenský příklad. Piano na Slovensku 

umožňovalo (model v zemi skončil k 31. 12. 2016) čtenáři přístup k mixu osmi webů – 

celostátnímu zpravodajskému serveru SME, archivům televize JOJ a Plus, k týdeníku 

Týžděn, regionálnímu deníku Korzár, filmovému serveru Kinocola, PC Revue, 

podnikatelskému týdeníku The Slovak Spectator a serveru zabývajícímu se filmy, 

vařením a koncerty Metoo. Za tento přístup čtenář zaplatí 3,95 eur měsíčně (asi 

107 korun) Pianu, a to tyto peníze rozdělí pro vyjmenovaná média podle toho, jaké 

weby konkrétní čtenář využívá nejčastěji. V případě Piana se tedy jedná o celostátní 

paywall. 

 

Společnost Piano Media byla založena v roce 2011 a nejdříve působila 

na Slovensku, o rok později se rozrostla do Slovinska a do Polska, celkově tak 

poskytovala přístup k 24 vydavatelům médií. V roce 2012 uvedla, že po prvním měsíci 

zavedení předplatného vydělala 26 000 eur
126

 (asi 704 tisíc korun).  

 

                                                 
126 MYLLYLAHTI, Merja. Newspaper Paywalls – The Hype and the Reality. Digital Journalism. 2014, 

roč. 2, číslo 2, str. 185. 
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Slovenské Piano přišlo v roce 2014 o deníky Hospodárské noviny a Pravda. 

Systém pro ně údajně nebyl finančně výnosný a naopak snižoval návštěvnost webů.
127

 

Slovenská verze systému byla k 31. 12. 2016 zrušena, podle oficiální zprávy byla 

důvodem potřeba individuálního rozvoje zpoplatnění digitálního obsahu jednotlivých 

médií.
128

 Piano nicméně nadále zajišťuje předplatitelský systém pro deník SME. 

Slovinská verze byla zrušena v roce 2015. Původně bylo do služby zapojeno 12 

slovinských webů, z toho osm celostátních deníků.
129

 Kelly Leachová, tehdejší ředitelka 

Piana, řekla, že důvodem byly ceny, rozdílnost ve strategiích a odlišná síla 

vydavatelů.
130

 V roce 2014 do polského systému přibyl známý polský deník Gazeta 

Wyborcza, který na jaře následujícího roku získal 55 tisíc předplatitelů. 

 

Příjmy z předplatného Piano dělí na tři části. Dohromady 70 procent z něj získají 

zapojená vydavatelství tak, že 40 procent příjmu jde médiu, přes které si čtenář 

předplatné koupí, 30 procent si rozdělí média podle toho, kolik na nich čtenář stráví 

času a zbylé peníze zůstávají Pianu na chod systému. Služba tedy může být pro 

vydavatelství výhodná tehdy, pokud dokáže publikum nalákat na svůj obsah a zároveň 

si jej na webu dokáže udržet.  

 

Novotný pro svou diplomovou práci udělal rozhovor se spoluzakladatelem 

a generálním ředitelem Piano Media, novinářem Tomášem Bellou, který vysvětlil 

výhody tohoto systému pro menší mediální trh. „Zaprvé, společný balík zpravodajství 

za jednu cenu je pro čtenáře atraktivnější, podle Bellovy zkušenosti je výrazně více lidí 

ochotných platit, než v případě, kdyby se měli rozhodnout pro samostatné předplatné. 

Zadruhé, společnou komunikací a vysvětlováním důvodů zpoplatnění má více médií 

zapojených do sdruženého modelu mnohem větší šanci postupně měnit zvyky a názory 

čtenářů na placený obsah zvláště v situaci, kdy jsou zvyklí konzumovat zpravodajství 

zdarma. A zatřetí, sdílením nákladů na vývoj jednotného systému se sníží jednotlivým 

                                                 
127 AUST, Ondřej. Předplatné Piano zveřejnilo výsledky. Mediář [online]. 20. 05. 2014, 

[cit. 15. 03. 2016]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/predplatne-piano-zverejnilo-vysledky. 
128 Systém Piano na Slovensku splnil svoji misiu, odovzdáva štafetu ďalej. Piano [online]. 31. 10. 2016, 

[cit. 02. 01. 2017]. Dostupné z: https://www.pianomedia.sk/122/system-piano-na-slovensku-splnil-svoju-

misiu. 
129 HORÁČKOVÁ, Lenka. Nové trendy v systémech pro platby za digitální obsah. Praha, 2012, str. 64. 

Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a 

knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Ing. Petr Očko, Ph.D. 
130 ALBENAU, Catalina. It takes commitment: Lessons from Piano Media’s paywalls. Journalism.co.uk 

[online]. 21. 04. 2015, [cit. 15. 03. 2016]. Dostupné z: https://www.journalism.co.uk/news/it-takes-

commitment-lessons-from-piano-media-s-national-paywalls/s2/a564829/. 



   

 

44 

  

médiím náklady na zavedení zpoplatnění a díky tomu může být cena za předplatné 

v systému nižší. Jednotný systém je také jednodušší pro uživatele, kteří za jednu cenu 

získají přístup k obsahu v několika médiích.“
131

 Bella v roce 2013 z vedení Piano Media 

odstoupil a v roce 2014 spoluzaložil nezávislý Denník N, který využívá svůj systém 

předplatného. Ke sdílenému modelu placeného obsahu se nepřipojil. „Stále jsme 

s Pianem v kontaktu a nevylučujeme, že bychom v budoucnu některé části Piana mohli 

také používat,“
132

 řekl Bella v roce 2015 v rozhovoru pro slovenský web Zive.sk.  

 

Podle šéfredaktora ihned.cz Miloše Čermáka vydavatelství Economia uvažovalo 

o zapojení do tohoto modelu, nakonec se ale rozhodlo pro vytvoření vlastního systému 

paywallu.
133

 Důvodem bylo také to, že ostatní česká vydavatelství nebyla ochotná 

zapojit se do systému placeného obsahu. 

 

Myllylahtiová ve studii, kde srovnávala metody placeného obsahu, zmiňuje dvě 

nevýhody, které mají modely typu Piana. „Aby z toho novinám mohly proudit velké 

příjmy, musí mít hodně předplatitelů, které může získávat třeba bulvárním obsahem. 

Pokud se tam připojí více vydavatelů, tak bude každý mít menší podíl.“
134 

   

Piano Media se postupně v letech 2014 a 2015 spojilo se svými konkurenty 

Press+ a Tiny Pass, v roce 2015 se přejmenovalo na Piano a přestěhovalo svou centrálu 

do New Yorku. V témže roce společnost utržila asi 50 miliard dolarů. V současnosti 

spolupracuje se 70 vydavatelstvími v 19 zemích světa. V České republice se žádné 

médium k této službě nepřipojilo. 

 

V tabulce č. 3 shrnuji informace o typech paywallu uvedených výše. 

 

 

                                                 
131 NOVOTNÝ, Jan. Zpoplatňování zpravodajského obsahu jako budoucnost žurnalistiky. Praha, 2009, 

str. 70. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloš 

Čermák. 
132 DUCKÝ, Juraj. Denník N rokuje s Pianom, platený bude o týždeň. Zive.sk [online]. 08. 01. 2015, [cit. 

15. 03. 2016]. Dostupné z: http://www.zive.sk/clanok/101474/dennik-n-rokuje-s-pianom-plateny-bude-o-

tyzden. 
133 ČERMÁK, Miloš. Rozhovor s autorkou práce ze dne 11. 07. 2016. 
134 MYLLYLAHTI, Merja. Newspaper Paywalls – The Hype and the Reality. Digital Journalism. 2014, 

roč. 2, číslo 2, str. 186. 
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typ paywallu charakteristika výhody nevýhody 

Hard paywall 

Nejpřísnější uzamykání obsahu. 

Vydavatelství umožňuje přístup 

zdarma jen k velmi malé části textu, 

typicky k perexu nebo prvním 

dvěma odstavcům. Tento typ 

paywallu se nedá nijak obejít. Média 

za tuto „zeď“ umisťují zpravidla 

vlastní a exkluzivní obsah. 

Využívají jej například britské The 

Times. 

- exkluzivní 

obsah  

- možnost 

získat nové 

předplatitele 

- významný 

pokles 

návštěvnosti  

- pokles 

inzerce 

Soft paywall – 

Freemium 

Přístup zdarma ke všem článkům s 

všeobecným charakterem, 

agenturním zprávám apod. 

Zpoplatnění pouze vybraných 

článků. Využívá ho například 

francouzský deník Le Monde. 

- exkluzivní 

obsah  

- možnost 

získat nové 

předplatitele  

- zachování 

obsahu zdarma 

- mírný pokles 

návštěvnosti 

Soft paywall – 

Metered 

paywall 

Nejvyužívanější paywallová 

metoda. Předem určený počet 

článků zdarma na určené období 

(většinou měsíc), poté čtenář 

dostane výzvu k zaplacení 

předplatného. Pokud si obsah 

nezaplatí, musí určenou dobu 

počkat, aby měl opět články zdarma. 

V mírnější podobě lze „zeď“ lehce 

obejít. Využívá jej například 

německý deník Die Welt. 

- část článků 

zdarma  

- ne vždy čtenář 

na paywall 

narazí 

- menší pokles 

návštěvnosti  

- ne vždy 

čtenář na 

paywall narazí  

- menší pokles 

inzerce 

Micropayments 

Zpravodajské servery využívají 

mikro platby jako doplněk k jiným 

platbám. Díky těmto platbám 

mohou zpoplatnit výjimečný obsah, 

například speciální vydání. Zacílení 

na občasné čtenáře. Využívá je 

například časopis Respekt. 

- většina obsahu 

zdarma  

- malé částky  

- čtenář má 

možnost výběru 

- zpoplatnění 

vybraného 

obsahu  

- čtenář nemá 

motivaci k 

pravidelnému 

předplatnému 

Sdružený 

model (Piano) 

Služba sdružuje několik médií 

různých vydavatelství, čtenář za 

jejich obsah platí třetí straně. Platba 

funguje podobně jako u kabelové 

- čtenář má 

přístup k 

obsahu 

několika médií  

- médiím se 

zapojení 

nemusí 

vyplatit 
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televize. Firma, která předplatné 

poskytuje, následně rozdělí platbu 

mezi zapojená média podle toho, 

jaké čtenář využívá nejčastěji. 

Využívá jej například polský deník 

Gazeta Wyborcza. 

- nízký poplatek finančně ani z 

hlediska 

návštěvnosti 

(čtenáři si 

vyberou jiný 

web) 

Tabulka č. 3 – Typy paywallu a jejich charakteristika 

 

2.3 Příklady zavedení placeného obsahu  

V předchozí kapitole jsem u jednotlivých metod placeného obsahu zmínila příklady 

zahraničních médií, které platbu za obsah zavedly a jaký model paywallu si zvolily. 

Nyní se podívám blíže na některé významné či zajímavé z nich. Více se zaměřím 

na zpravodajské servery ekonomických deníků, protože je pravděpodobné, že průběh 

zavedení paywallu byl podobný, jako u Hospodářských novin.  

 

2.3.1 The New York Times 

Americký deník se všeobecným zpravodajstvím má se zaváděním, rušením a změnou 

placeného obsahu bohaté zkušenosti. Noviny, které vydává The New York Times 

Company, začaly se zpoplatňováním experimentovat ve druhé polovině 90. let jako 

jedny z prvních na světě. V březnu roku 1998 zpoplatnil deník své články pro čtenáře, 

kteří na web vstoupili ze zahraničí. Za čtyři měsíce ale tento poplatek zrušil.
135 

 

Dalším pokusem bylo zavedení služby Times Select v roce 2005. To mělo 

podstatně delší trvání. Times Select představoval výběr nejlepších sloupků, které 

v novinách vycházely on-line. Služba nabízela také přístup do archivu, exkluzivní 

analýzy nebo přístup k vydání Sunday Times, což například dnes využívají média 

u aplikací pro tablety. Pokud měl čtenář předplacen deník v tištěné podobě, měl přístup 

k Times Select zdarma. Uživatel za službu platil 7,95 dolaru měsíčně. Times Select 

získal 227 tisíc předplatitelů, přesto jej deník v září 2007 zrušil.
136

 „Oficiálně to 

                                                 
135 SPIR. Monetizace obsahu na internetu – studie [online]. 2014, [cit. 15. 03. 2016], str. 23. Dostupné z: 

http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf. 
136 ZOLLMAN, Peter. Times Select: Not-So-Select Anymore. Poynter [online]. 18. 09. 2007, [cit. 27. 03. 

2016]. Dostupné z: http://www.poynter.org/2007/times-select-not-so-select-anymore/84531/. 

http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf
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zdůvodnil tím, že může více vydělat na reklamě, neoficiálně se mluvilo o vzpouře autorů, 

kterým se nelíbilo, že jejich texty nejsou na internetu volně dostupné.“
137  

 

Obrázek č. 1 – Co je Times Select? 

Zdroj: The New York Times
138

 

 

Zatím poslední pokus o zpoplatnění obsahu, který The New York Times používá 

dodnes, je metered paywall. Ten deník zavedl na konci března 2011 - nabízel volný 

přístup ke 20 článkům (nyní je to 10
139

), nejlevněji vyšel balík on-line přístupu 

a aplikace za 15 dolarů na měsíc (tato cena se dosud nezměnila). Druhý balík 

za 35 dolarů měsíčně zahrnoval přístup na web z počítače, mobilu a tabletu a možnost 

                                                 
137 SPIR. Monetizace obsahu na internetu – studie [online]. 2014, [cit. 15. 03. 2016], str. 26. Dostupné z: 

http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf. 
138 What is Times Select? The New York Times [online]. 2005, [cit. 27. 03. 2016]. Dostupné z: 

http://www.nytimes.com/products/timesselect/whatis.html. 
139 Údaj k dubnu 2016. 

http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf
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sdílení vydání s rodinou (dnes stojí 25 dolarů
140

). Na konci června 2011 měl deník 

224 tisíc on-line předplatitelů.
141

 

 

Podle Janet Robinsonové, tehdejší generální ředitelky vydavatelství The New 

York Times, nastavený digitální model objasnil schopnost vydělat na dlouhotrvajících 

trendech, které ukazují, že jsou čtenáři ochotni platit za obsah na různých digitálních 

platformách.
142

 Počet předplatitelů stále roste, už v roce 2012 vydavatelství oznámilo, 

že příjmy z předplatného a prodeje obsahu překonaly příjmy z inzerce. V prvním 

kvartále roku 2016 mělo on-line předplatné deníku 1,2 milionu lidí, příjmy z digitálního 

předplatné vzrostly v tomto období meziročně na 54 milionů dolarů. Společnost 

nicméně v prvních třech měsících roku zaznamenala ztrátu 14 milionů dolarů, na svém 

webu uvádí, že to je kvůli klesajícímu příjmu z inzerce v tisku.
 143 

 

Jak jsem zmínila výše, čtenáři nechtějí platit za všeobecné zpravodajství či 

zprávy, které jsou jinde zadarmo. Deníky tohoto zaměření tak při zavedení placeného 

obsahu musí čtenářům předkládat články s přidanou hodnotou. Tento problém The New 

York Times při implementaci paywallu neměl. Deník s bohatou historií a tradicí 

zaměstnává novináře, kteří získávají nejprestižnější žurnalistická ocenění, což je 

zárukou kvality. Noviny mají ve všední dny náklad kolem 590 tisíc kusů a v neděli 

1,1 milionu. Na Facebooku je sleduje přes 11 milionů lidí. 

2.3.2 The Sun 

Vydavatelství News UK mediálního magnáta Ruperta Murdocha zavedlo placený obsah 

ve svých britských novinách v letech 2010 a 2013. Zavedení paywallu se týkalo deníků 

The Times a News of the World, nedělníku Sunday Times a bulvárního deníku The Sun. 

Zpoplatnění webu s „nízkým“ obsahem, navíc nejtvrdší metodou – hard paywallem, je 

zajímavý případ (ale určitě ne ojedinělý, ve stejném roce zavedl paywall také německý 

bulvár Bild). Návštěvnost webu deníku klesla o více než 60 procent za první měsíc. 

                                                 
140 Údaj k dubnu 2016. 
141 IVES, Nat. New York Times paywall subscriptions increase to 224 000. AdvertisingAge [online], 

21. 07. 2011, [cit. 27. 03. 2016]. Dostupné z:  http://adage.com/article/media/york-times-paywall-

subscriptions-increase-224-000/228833/#. 
142 IVES, Nat. New York Times paywall subscriptions increase to 224 000. AdvertisingAge [online], 

21. 07. 2011, [cit. 27. 03. 2016]. Dostupné z:  http://adage.com/article/media/york-times-paywall-

subscriptions-increase-224-000/228833/#. 
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U tohoto typu obsahu se takový propad dá očekávat, protože bulvární weby mají zaprvé 

vysoký počet čtenářů (stejně jako jejich tištěné verze) a za druhé, jejich obsah je 

jednoduše nahraditelný. Přesto The Sun získal na konci roku 2013 117 tisíc 

předplatitelů. O rok později už jich měl 225 tisíc. 

 

Nízká cena předplatného (7,99 libry měsíčně od zavedení) nakonec ale nevedla 

k závratným příjmům a ani k vysokému počtu předplatitelů, alespoň tak, jak vedení 

očekávalo. Proto se vydavatelství rozhodlo paywall na webu The Sun zrušit. 

Od listopadu 2015 mohli čtenáři na jeho serveru či v aplikacích číst zprávy opět 

zadarmo, platba za aplikaci na iPad byla ponechána. Po zrušení placeného obsahu sice 

deník navýšil návštěvnost, ale ne výrazně (v září 2015 to bylo 1,1 milionu návštěvníků, 

v únoru 2016 pak dva miliony). „Když jste předplatitel, na cílové stránce chodíte 

pravidelně číst spoustu příběhů. Když jdete zpět k distribuci zdarma, musíte naprosto 

změnit určité věci, jako titulky nebo styl obsahu, abyste motivovali širší počet lidí tak, 

aby přišli zpět na vaši stránku,“
144

 řekl serveru Digiday Chris Duncan, šéf služeb pro 

zákazníky společnosti News UK. 

 

2.3.3 Die Welt 

Německý deník Die Welt byl jedním z prvních zpravodajských webů v zemi, které 

zpoplatnily obsah na internetu. Tento deník, jehož vydavatelem je společnost Axel 

Springer, byl jednou z inspirací pro zavedení paywallu v Hospodářských novinách.
145

 

 

S metered paywallem začal Die Welt v roce 2012, kdy nabídl čtenářům 

20 článků zdarma za měsíc. Poté si čtenáři mohli vybrat mezi třemi modely platby: 

Digital Basic zahrnoval přístup k webu přes počítač a aplikaci ve smartphonu, tento typ 

si drží cenu od roku 2012 na 4,49 eura měsíčně. Digital Komplett zahrnoval přístup 

z počítače, mobilu i tabletu za 12,99 eura měsíčně (nyní stojí 19,99 eura). A poslední 

Digital Plus zahrnoval kromě výše uvedeného i předplatné nedělníku Welt am Sontag 

                                                                                                                                               
143 EMBER, Sydney. New York Times Co. Report Loss as Digital Subcriptions Grow. The New York 

Times [online]. 03. 05. 2016, [cit. 12. 06. 2016].  Dostupné z: 

http://www.nytimes.com/2016/05/04/business/media/new-york-times-co-q1-earnings.html. 
144 DAVIES, Jessica. After dropping its paywall, The Sun focuses on rebuilding traffic. Digiday [online].  

21. 03. 2016, [cit. 12. 06. 2016]. Dostupné z: http://digiday.com/publishers/dropping-paywall-sun-

focuses-rebuilding-traffic/. 
145 ČERMÁK, Miloš. Rozhovor s autorkou práce ze dne 11. 07. 2016. 
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za 14,99 eur měsíčně (tento model byl již zrušen).
146

 Všechny modely zahrnují i přístup 

do archivu zdarma. Do předplatného vydavatel připojil i televizní kanál Welt (dřívější 

N24), který se v roce 2015 s deníkem spojil. 

 

Die Welt patří k novinám, které mají zavedený koncept digital-first. Kvůli 

sjednocení několika redakcí (on-line, print, TV) musel deník zavést nové redakční 

workflow
147

. Spíš než redakci v klasickém slova smyslu vytvořila redakce Die Welt 

produkční centrum pro různé kanály – mobil, tablet, web a tisk –, které spolu 

spolupracují. Zprávy nebo témata se tak vymýšlejí pro všechny platformy najednou. 

Die Welt také po svých zaměstnancích požaduje multimedialitu, tedy schopnost, aby byl 

redaktor deníku dokázal moderovat debatu před kamerou a reportér televize napsat 

článek
148

. 

 

Brandstetterová a Schmalhoferová ve své studii zkoumaly, jaké články umisťuje 

Die Welt za paywall.
149

 Autorky zjistily, že téměř polovina zpoplatněných článků byla 

založena na agenturních zdrojích, doplněna jen minimálním unikátním obsahem. 

Za „zdí“ se objevily i články, které publikovalo dříve jiné médium. Po zavedení 

paywallu se podle studie snížil u článků počet interaktivních boxů a grafik a vzrostl 

počet fotogalerií. Co se týče hypertextuality
150

, po zpoplatnění obsahu se snížil počet 

odkazů na interní prostředí (deníky stejného vydavatele) a zvýšil se počet odkazů 

na externí weby. „Studie dokazuje, že Axel Springer nabízí čtenářům rubrik „byznys“ 

a „finance“ na welt.de stejný obsah po zavedení paywallu, jaký byl před jeho 

zavedením. Web nenabízí více obsahu s přidanou hodnotu,“
151

 tvrdí výzkumnice. 

 

                                                 
146 BRANDSTETTER, Barbara, SCHMALHOFER, Jessica. A successful revenue model for publishing 

houses in Germany?. Journalism and Practice. 2014, roč. 8, číslo 5, str. 500.  
147 Workflow znamená pracovní postup. 
148 WANG, Shan. German daily Die Welt wants to bundle print, digital and TV into a single newsroom 

(and brand). NiemanLab [online]. 30. 10. 2015, [cit. 27. 03. 2016]. Dostupné z: 

http://www.niemanlab.org/2015/10/german-daily-die-welt-wants-to-bundle-print-digital-and-tv-into-a-

single-newsroom-and-brand/. 
149 BRANDSTETTER, Barbara, SCHMALHOFER, Jessica. A successful revenue model for publishing 

houses in Germany?. Journalism and Practice. 2014, roč. 8, číslo 5, str. 500.  
150 „Druh psaní umožněného počítačovou technologií, ve které jsou dokumenty a části dokumentů 

vzájemně spojeny a umožňují čtenáři, aby postupoval svou vlastní „cestou“ skrze seskupení informací 

nebo vyprávění.“ In LISTER, M. a col. New media: A Critical Introduction. MUNI [online]. 

[cit. 27. 03. 2016]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1421/podzim2008/IM001/um/Uvod_do_studia_I.txt. 
151 BRANDSTETTER, Barbara, SCHMALHOFER, Jessica. A successful revenue model for publishing 

houses in Germany?. Journalism and Practice. 2014, roč. 8, číslo 5, str. 502-505.  
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2.3.4 The Wall Street Journal 

Americký deník vznikl v roce 1889 v New Yorku, kde sídlí dodnes. The Wall Street 

Journal vlastní společnost News Corporation Ruperta Murdocha. Deník je často 

označován za nejlepší národní finanční a byznysové noviny. Server wsj.com má kromě 

americké, i asijskou a evropskou mutaci. Deník je průkopníkem v oblasti placeného 

obsahu mezi zpravodajskými servery. 

 

Noviny zavedly na webu paywall již v srpnu roku 1996. Jak vypadala tehdejší 

homepage serveru ilustruje obrázek č. 2. Do virtuálního prostředí přitom vstoupily 

v dubnu stejného roku. O tom, že obsah na webu The Wall Street Journal půjde za zeď 

se prý vědělo už od začátku. „První rok nebo tak, jsme strávili tím, že jsme se snažili 

přijít na systém, jak by to mohlo fungovat – přišli jsme s pracovním postupem, rozsahem 

pokrytí a návrhem webu,“
152

 řekl pro Nieman Lab editor pro specializované 

zpravodajské produkty WSJ, Dave Pettit. Jako první metodu placeného obsahu server 

zvolil model freemium. Roční předplatné on-line verze tehdy stálo 49 dolarů, poloviční 

cenu dostali předplatitelé tištěného deníku.  

 

Pettit popsal, že zpočátku byly pracovní postupy novinářů v tisku a na webu 

oddělené a produkce on-line novin byla „neohrabaná“. Tisk byl páteří webu, ačkoliv 

noví členové redakce postupně začali psát původní zprávy jen pro web jako doplněk 

toho, co šlo do tisku. Server měl na webu své komentátory, další obsah mu dodávali 

novináři tištěného deníku. 

 

 

                                                 
152 WANG, Shan. The Wall Street Journal website - paywalled from the very beginning - turns 20 years 

old today. Nieman Lab [online]. 29. 04. 2016, [cit. 12. 05. 2016]. Dostupné z: 

http://www.niemanlab.org/2016/04/the-wall-street-journal-website-paywalled-from-the-very-beginning-

turns-20-years-old-today/. 
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Obrázek č. 2 – Homepage zpravodajského serveru WSJ z roku 1996 

Zdroj: Nieman Lab
153

 

 

Vara-Miguel, San Martínová a Díaz-Espinová ve studii z roku 2014 zkoumali, 

jaký obsah distribuuje The Wall Street Journal za paywallem ve své evropské edici.
154

 

Vycházeli z hypotéz, že aby mohl být web placený, musí obsahovat unikátní obsah, 

a ten se proto má vyskytovat v rubrikách serveru. Data výzkumníci sbírali mezi lety 

2010–2012. Zjistili, že v roce 2010 měl The Wall Street Journal na své homepage více 

než polovinu zpráv zdarma. V roce 2012 byla už více než polovina zpráv placených. 

Placený obsah se vyskytoval především v byznysové rubrice a také u specializovaných 

témat, jako například exkluzivní zjištění z finančního světa nebo u komentářů. 

Výzkumníci také zmiňují důležitou myšlenku, a to, že je The Wall Street Journal 

                                                 
153 WANG, Shan. The Wall Street Journal website - paywalled from the very beginning - turns 20 years 

old today. Nieman Lab [online]. 29. 04. 2016, [cit. 12. 05. 2016]. Dostupné z: 

http://www.niemanlab.org/2016/04/the-wall-street-journal-website-paywalled-from-the-very-beginning-

turns-20-years-old-today/. 
154 VARA-MIGUEL, Alfonso, SAN MARTÍN, Elena Sanjurjo, DÍAZ-ESPINA, Carolina. Paid news vs. 

free news: evolution of the WSJ.com business model from a content perspective (2010-2012). 

Comunicación y Sociedad. 2014, roč. 27, číslo 2, str. 147-167. 
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specifické médium a má specifické čtenáře (ekonomy, firmy, politiky), kteří jsou za tuto 

službu ochotni platit. 

 

Jakou metodu placeného obsahu The Wall Street Journal používá dnes, je 

diskutabilní. Jak jsem uvedla v předchozí kapitole, dá se řadit k metered paywallu i hard 

paywallu. Cena digitálního předplatného je dnes 28,99 dolaru za měsíc a zahrnuje 

přístup z počítače, tabletu, smartphonu, aplikace What’s New, video obsah a členství 

v klubu WSJ+. Cena předplatného i s tištěnou verzí vyjde na 36,99 dolaru měsíčně 

a kromě již uvedeného obsahuje noviny od pondělí do soboty a časopis. 

 

The Wall Street Journal nadále pokračuje jako průkopník v používání nových 

technologií. Jako první noviny měl deník aplikaci na Facebooku, jako první používal 

službu Foursquare
155

 nebo Pinterest
156

, jako první vytvořil aplikaci pro iPad a dnes ho 

lze najít i na Snapchat Discover
157

. Noviny v roce 2015 testovaly, zda mohou uzavřít 

obcházení paywallu přes Google, který je pro vydavatelství velkým zdrojem 

návštěvnosti (podle některých zdrojů až ze 35 procent), a zda by znemožnění tohoto 

přístupu přimělo čtenáře k tomu si zaplatit předplatné.
158

 Výsledky experimentu ale 

deník nezveřejnil.  

 

V roce 2015 měly noviny 828 tisíc předplatitelů a 12 tisíc předplatných 

ve firmách, hotelech apod. Po celou dobu trvání předplatného, tedy od vytvoření webu 

v roce 1996, má dodnes The Wall Street Journal předplaceno 361 lidí. 

 

                                                 
155 Foursquare je sociální sítí, která uživatelům umožňuje oznámit svou polohu a aktivitu na určitém 

místě. 
156 Pinterest je webová platforma, kde uživatel může tvořit virtuální nástěnku, kam si ukládá obrázky 

toho, co se mu líbí. 
157 Snapchat Discover je sociální síť, která na této platformě sdružuje média. Snapchat umožňuje 

uživatelům pořídit fotografii či video a poslat je svým přátelům. Obsah se pak do nějaké doby sám 

vymaže. 
158 MOSES, Lucia. The Wall Street Journal tests closing Google paywall loophole. Digiday [online], 

30. 01. 2016, [cit. 12. 05. 2016]. Dostupné z: http://digiday.com/publishers/wall-street-journal-paywall-

google/. 
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V roce 2016 deník oznámil reorganizaci redakce
159

, kdy rozdělil homepage 

na dva týmy se dvěma hlavními editory - zpráv a byznysu. Zároveň chce redakce udělat 

digitální vydání méně závislé na časovém harmonogramu a struktuře tisku. 

 

2.3.5 The Financial Times 

Byznysové noviny, považované někdy za nejlepší noviny na světě, byly založeny v roce 

1888. Od druhé poloviny 20. století patřily pod vydavatelství Financial Times 

konglomerátu Pearson. V roce 2015 deník koupila japonská mediální organizace 

Nikkei. The Financial Times pokrývají zprávy z mezinárodního byznysu, financí a trhů. 

Web má pět mutací, zaměřených na Spojené státy, Velkou Británii, Evropu, Asii 

a Blízký Východ. I server tohoto deníku si prošel v rámci paywallu vývojem. 

 

V říjnu roku 2007 web implementoval jako první na světě metered paywall.
160

 

Ten čtenářům umožňoval přístup k deseti článkům zadarmo, dalších 30 článků pak bez 

placení mohli číst po registraci na webu. Roční předplatné stálo 325 dolarů. Dnes si 

čtenář může vybrat mezi dvěma typy předplatného – standardní, které nabízí on-line 

přístup k obsahu na webu, archivu, maily na míru, investiční a tržní zprávy, za 5,89 eura 

za týden. Prémiové předplatné zahrnuje vše předchozí, plus přístup na mobilu a tabletu, 

speciální sloupky, přístup k on-line aktuálnímu vydání tištěných novin a další služby 

za 9,05 eura týdně. 

 

Systém paywallu se postupně měnil tak, že deník nejdříve snížil počet článků 

zdarma – nyní si čtenář může bez předplatného přečíst na webu The Financial Times tři 

články, ale až po registraci. Tu deník odůvodňuje tím, že chce čtenáři nabídnout obsah 

a reklamu, která mu sedí v rámci odvětví, o které se zajímá.  

 

Na začátku roku 2015 se deník odklonil od metered paywallu a zpoplatnil téměř 

celý obsah na webu. Za „formální“ částku začal nabízet přístup na zkoušku (trial), a to 

prý proto, aby si čtenáři na čtení deníku on-line zvykli a pak si jej předplatili. „Před 

                                                 
159 SUTTON, Kelsey. The Wall Street Journal reorganizes its newsroom. Politicomedia [online]. 

27. 01. 2016, [cit. 12. 05. 2016]. Dostupné z: http://www.politico.com/media/story/2016/01/the-wall-

street-journal-reorganizes-its-newsroom-004373. 
160 SPIR. Monetizace obsahu na internetu – studie [online]. 2014, [cit. 15. 03. 2016], str. 22. Dostupné z: 

http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf. 
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osmi lety jsme založili měřený model, který byl neuvěřitelně úspěšný. Byl to pravý zdroj 

změny a dobrý zdroj příspěvku k podnikání. Rozvíjíme to dále a vyvíjíme odlišný 

přístup, to jsou platby za vyzkoušení, prostřednictvím kterých bude (pro čtenáře) 

neomezený přístup na měsíc za symbolickou částku,“
161

 řekl deníku The Guardian 

generální ředitel společnosti Financial Times John Ridding. Podle Jona Sladea, 

globálního ředitele B2C
162

 společnosti Financial Times, stál za změnou pomalý růst 

předplatitelů v posledních čtyřech letech.
163

 Web zároveň změnil dosavadní politiku 

sociálních sítí, přístup zdarma z Google, Facebooku a Twitteru zachoval. Upravený 

model měl podle Riddinga přinést nově 11–29 procent předplatitelů. V roce 2014 měl 

server 504 tisíc digitálních předplatitelů, i s předplatiteli tisku pak 720 tisíc čtenářů. 

 

V roce 2016 se The Financial Times vrátily k „propustnému“ metered paywallu. 

Podle Sladea se počet předplatitelů vrátil k původnímu růstu a návštěvnost ze sociálních 

sítí údajně vzrostla o 80 procent.
164

 Za rok 2015 měl deník 566 tisíc digitálních 

předplatitelů z celkového počtu 780 tisíc. Slade rovněž řekl, že vydavatelství záleží více 

na kvalitě návštěvnosti, než na počtu návštěv webu.  

 

2.4  Ochota čtenářů platit za on-line zpravodajství  

Ačkoliv tištěná média počítají s tím, že jim zpoplatnění obsahu na jejich zpravodajských 

serverech přinese větší výnosy, aby mohla překonat finanční problémy, důležitou 

otázkou je, zda jsou čtenáři ochotni za obsah zaplatit. Ochota čtenářů platit za mediální 

obsah na internetu se stala předmětem akademického zkoumání již krátce po zavedení 

paywallu americkými mediálními domy. První takové výzkumy začaly vznikat kolem 

roku 2000, kdy se zjistilo, že za obsah na internetu by bylo ochotno platit ani ne 

                                                 
161 JACKSON, Jasper, PLUNKETT, John. Financial Times to change way it charges for online content. 

The Guardian [online]. 27. 02. 2015, [cit. 29. 03. 2016]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/media/2015/feb/27/financial-times-to-change-way-it-charges-for-online-

content. 
162 B2C - business to customers, oddělení firmy, které se stará o zákazníky. 
163 DAVIES, Jessica. ‘Reach and return’: The Financial Times is making its paywall leakier. Digiday 

[online]. 07. 03. 2016, [cit. 29. 03. 2016]. Dostupné z: http://digiday.com/publishers/financial-times-

balances-reach-return-driving-subscriptions/. 
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procento lidí.
165

 V českém prostředí udělalo výzkum na toto téma Sdružení pro 

internetový rozvoj (SPIR). Interní výzkum si před zavedením paywallu nechalo 

zpracovat také vydavatelství Economia, není však určeno pro veřejnost. 

 

Ochotu platit zkoumala ve svých studiích také Chyiová, která dělala dva 

výzkumy v Hongkongu a USA. Nízkou ochotu čtenářů platit za obsah vysvětlovala 

především z ekonomického hlediska jako horizontální křivku poptávky, kdy cena se 

rovná nule
166

 , při vysoké křížové elasticitě poptávky, tedy, že většina uživatelů věří, že 

všeobecné informace na zpravodajských serverech jsou nahraditelné na jiných webech 

a tato náhrada je velmi jednoduše dosažitelná on-line i off-line. Podle autorky je při 

ochotě platit za obsah důležitý příjem čtenářů, zprávy na internetu řadí do kategorie 

podřadného zboží, tedy pokud má čtenář vyšší příjem, klesá poptávka po tomto zboží, 

čtenář jej nechce. Je ale ochotný zaplatit za tištěné noviny, i když náklady na jejich 

výrobu jsou podobné nebo stejné.  

 

Chyiová v hongongském výzkumu, jehož výsledky publikovala v roce 2005, 

telefonickým dotazováním vyzpovídala 853 lidí. Zjistila, že pouze třetina dotazovaných 

by v budoucnu pravděpodobně zaplatila za zpoplatněný obsah médií na internetu a jen 

několik lidí už za obsah platilo. Většina čtenářů by za obsah v budoucnu neplatila. Tato 

neochota je podle ní důsledkem ekonomické povahy on-line zpravodajství jako 

mediálního produktu: „(...) uživatelé uvedli, že nejsou ochotni platit za přístup k on-line 

zpravodajství, protože existují off-line a on-line alternativy zdarma, jak bylo odhaleno 

otevřenými otázkami, což znamená, že uživatelé nevnímají on-line zpravodajství jako 

něco s užitečnou hodnotou. To indikuje selhání produktové diferenciace v rámci intra-

a inter-mediální konkurence.“
167

 Autorka ale zakončuje výzkum pozitivně, podle ní má 

on-line zpravodajství hodnotu a nikde není jasně dáno, že obsah na internetu nemůže 

vydělávat.  

                                                 
165 CHYI, Iris. Paying for What? How Much? And Why (Not)? Predictors of Paying Intent for 

Multiplatform Newspapers. The Intrenational Journal on Media Management. 2012, roč. 14, číslo 3, 

str. 229.  
166 „Horizontální křivka poptávky znamená, že zákazník nakoupí tolik, kolik nejvíce může za současnou 

cenu, ale pokud se cena zvedne, byť jen o penny nahoru, požadované množství klesne na nulu, což 

znamená, že cenová elasticita poptávky bude rovna nekonečnu.“ In CHYI, Iris. Willingness to Pay for 

Online News: An Empirical Study of the Viability of the Subscription Model. Journal of Media 

Economics. 2005, roč. 18, číslo 2, str. 133. 
167 CHYI, Iris. Willingness to Pay for Online News: An Empirical Study of the Viability of the 

Subscription Model. Journal of Media Economics. 2005, roč. 18, číslo 2, str. 140. 
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V roce 2010 provedl celosvětový průzkum ochoty platit za obsah Nielsen, který 

dotazoval 27 tisíc lidí v 52 zemích světa. Téměř 80 procent z nich uvedlo, že by 

po zpoplatnění konkrétního webu na tyto stránky už nechodilo a 71 procent 

dotazovaných uvedlo, že by za obsah platilo, pokud by byl značně lepší než verze 

zdarma.
168

 

 

Ve svém dalším výzkumu Chyiová zjišťovala, do jaké míry jsou čtenáři ochotni 

platit za novinové formáty, tedy tisk, web a aplikace, a jaké faktory ovlivňují ochotu 

platit za tyto formáty. Zjistila, že se zákazníci se rozhodují podle míry užitku, kterou 

mají ze zakoupeného produktu a podle znaků, které tyto produkty mají. V on-line 

průzkumu dotazovala 776 respondentů. Bylo zjištěno, že ochota platit za on-line obsah 

je dána pohlavím čtenářů, věkem, využitím formátů (např. aplikace využívají více mladí 

muži než ostatní skupiny čtenářů), roli hraje také zájem o zpravodajství, stále jsou ale 

čtenáři nejméně ochotni platit za webové vydání. Za to by zaplatili maximálně 

3,1 dolaru (autorka neuvádí za jaké časové období, pravděpodobně se jedná o platbu 

za týden, která je v USA běžnější), za aplikaci 1,5 dolaru, za tištěné vydání i 7,7 dolaru. 

I po několika letech tak Chyiová svým dalším výzkumem zjistila, že čtenáři 

za zpravodajství na internetu platit nechtějí. „Tato studie dále dokazuje, že papírové 

vydání by zůstalo dominantním formátem dokonce i v kontextu modelu předplatného - 

protože záměr platit se promítá do příjmů z předplatného. Jinými slovy, paywall nebude 

generovat dostatečný příjem z digitálního nákladu, aby mohl konkurovat papírovému 

vydání jako primárnímu zdroji příjmů.“
169

 

 

Na výsledky podobných výzkumů zareagoval Robert G. Picard, podle kterého se 

zdají být novináři a vydavatelství šokována tím, že čtenáři nejsou ochotni platit za jejich 

obsah na internetu: „Realitou je, že noviny nikdy nebyly komerčně životaschopný 

produkt a vždy byly dotovány z příjmů založených na jejich hodnotě pro ostatní 

náležitosti.“
170

 

                                                 
168 CHYI, Iris. Paying for What? How Much? And Why (Not)? Predictors of Paying Intent for 

Multiplatform Newspapers. The Intrenational Journal on Media Management. 2012, roč. 14, číslo 3, 

str. 230. 
169 CHYI, Iris. Paying for What? How Much? And Why (Not)? Predictors of Paying Intent for 

Multiplatform Newspapers. The Intrenational Journal on Media Management. 2012, roč. 14, číslo 3, 

str. 242. 
170 PICARD, Robert G. A Business Perspective on Challenges Facing Journalism. In LEVY, D., 

NIELSEN, R. (ed.). The Changing Business of Journalism and its Implications for Democracy. Oxford: 

Reuters Institute for the Study of Journalism, 2010, str. 18. ISBN 978-1-907384-01-1. 
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Pro české prostředí výzkum ochoty platit za obsah na internetu, který provedla 

SPIR, vyznívá lépe, než ve světě. Podle výzkumu na 1012 respondentech z roku 2014 

bylo zjištěno, že dvě třetiny uživatelů internetu jsou ochotny platit za digitální obsah. 

Reálně ale za rok 2013 zaplatila za obsah jen pětina dotázaných, průměrně za něj utratili 

751 korun ročně. Za zpravodajský obsah nebo časopisy platila dvě procenta lidí, ostatní 

platili především za služby a zábavu. „Lidé, kteří v uplynulém roce (2013) za obsah 

nezaplatili, jako nejčastější důvod zmiňují to, že podobný či lepší obsah mohou 

na internetu získat zdarma.“
171

 

 

Podle výzkumu by uživatelé nejčastěji zaplatili za konkrétní film, hru apod., tedy 

formou micropayments nebo prostřednictvím měsíčního předplatného. Více než 

polovina respondentů uvedla, že na paywall narazila, ale pouze desetina dotazovaných 

za obsah za paywallem zaplatila, a to „(...) většinou až poté, co se pokusili podobný 

obsah najít zdarma a neuspěli.“
172

 

 

Aktuální data o placení za on-line obsah přinesla společnost Reuters Institute for 

the Study of Journalism, která v celosvětovém výzkumu o digitálním zpravodajství pro 

rok 2016 zjistila, že většina lidí stále není ochotná platit za obsah médií na internetu. 

Do výzkumu bylo zařazeno také Česko. Pro něj vyplývá, že v roce 2015 zaplatilo 

za jakýkoliv digitální přístup ke zpravodajství na internetu sedm procent Čechů 

a většinou se jednalo o jednorázové předplatné, 21 procent respondentů pak uvedlo, že 

na webu používá blokaci reklamy.
173

 

 

3. Metodologie 

Ve své práci se zabývám zavedením placeného obsahu v Hospodářských novinách. 

Primárně tak mou použitou metodou bude případová studie neboli kauzistika. Ta spadá 

do kvalitativních výzkumných metod médií, které vycházejí z interpretativního 

                                                 
171 SPIR. Monetizace obsahu na internetu – studie [online]. 2014, [cit. 15. 03. 2016], str. 4. Dostupné z: 

http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf. 
172 SPIR. Monetizace obsahu na internetu – studie [online]. 2014, [cit. 15. 03. 2016], str. 4. Dostupné z: 

http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf. 
173 Reuters Institute for the Study of Journalism. Paying for Online News. Digital News Report [online]. 

2016, [cit. 02. 01. 2017]. Dostupné z: http://www.digitalnewsreport.org/survey/2016/paying-for-online-

news-2016/. 

http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf
http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf


   

 

59 

  

paradigmatu.
174

 Cílem tohoto přístupu je interpretovat sociální realitu. Interpretace dat 

a odhalování jejich významu je ovšem vždy subjektivní a závisí na osobě výzkumníka, 

což je důležité akcentovat. Podle Dismana je posláním kvalitativního výzkumu 

„porozumění lidem v sociálních situacích.“
175 

 

Případová studie je typ výzkumu „při němž je zkoumání podroben jednotlivý 

případ (...), detailně popsán a vysvětlován, takže dochází k takovému typu objasnění, 

jehož při zkoumání týchž objektů v hromadném souboru nelze dosáhnout. Výhodou 

metody je možnost hlubokého poznání podstaty případu, nevýhodou omezenost 

zobecnitelnosti výsledků.“
176 

 

Případové studie vycházejí z velkého množství dat od jednoho či několika 

zdrojů, které popisují vztahy zkoumaného případu. Podle Sedlákové se kvalitativní data 

získaná pro výzkum nejdříve analyzují a následně interpretují, tedy rekonstruuje se 

a vysvětluje jejich smysl.
177

  

 

Data, se kterými případová studie a kvalitativní výzkum pracují, jsou nazývána 

„měkká“ – tedy podrobná, kontextová, podle Sedlákové také jemná a citlivá
178

. 

Nejužívanější technikou jejich získání (Sedláková mluví spíše o tvorbě nebo 

generování) je dotazování – ať už se jedná o strukturovaný, polostrukturovaný, 

standardizovaný nebo hloubkový rozhovor, dále skupinový rozhovor focus group, 

pozorování nebo analýza dokumentů. Podle konkrétního typu pak sběr/tvorba dat 

probíhá různě.  

 

Získaná data, respektive odpovědi na otázky v osobním či skupinovém 

rozhovoru či zápis z terénního deníku, musí výzkumník interpretovat. Analýza probíhá 

srovnáním a odhalováním kontrastů mezi daty, vytvářením kategorií dat na základě 

                                                 
174 TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 

ISBN 978-80-7367-683-4. 
175 DISMAN Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002, str. 286.  

ISBN 978-80-246-0139-7. 
176 PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2001, 

str. 188. ISBN 978-80-262-0403-9. 
177 SEDLÁKOVÁ, Renata. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2015.  

ISBN 978-80-247-3568-9. 
178 SEDLÁKOVÁ, Renata. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2015, str. 151. 

ISBN 978-80-247-3568-9. 
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podobnosti, zachycením vzorců, zkoumáním faktorů, které jevy ovlivňují, a zakončena 

je narativní rekonstrukcí. 

 

Jak jsem uvedla na začátku této práce, ve společnosti Economia jsem 

zaměstnaná, což může zkreslovat můj pohled na situaci. Z hlediska kvalitativní metody 

jsem „participant jako pozorovatel“, tedy znám prostředí organizace, ale je důležité říci, 

že může hrozit „ztráta nezbytného odstupu objektivního vědeckého pozorovatele,“
179

 jak 

uvádí Disman. Jsem si vědoma toho, že v některých případech tento odstup nemusí být 

tak velký a objektivní, zároveň ale rozumím tomu, že si jej musím připomínat při 

každém hodnocení a interpretaci použitých dat. Díky tomu, že v Economii pracuji, jsem 

měla snadnější přístup ke všem datům a rozhovorům, které jsem potřebovala pro svou 

práci. Vedení společnosti bylo vstřícné ke všem mým požadavkům, nepřálo si zveřejnit 

pouze objednávky a stav inzerce. 

 

Pro svou analýzu jsem si zvolila tyto výzkumné otázky: 

 

1. Jaké jsou důsledky zavedení paywallu na ekonomické výsledky 

vydavatelství Economia? 

 

2. Jaké jsou dopady zavedení paywallu na návštěvnost a čtenost webu 

Hospodářských novin ihned.cz? 

 

3. Jaké jsou důsledky zavedení paywallu u Hospodářských novin na práci 

novinářů? 

 

Vydavatelství mi poskytlo téměř všechny dokumenty, které jsem ke své analýze 

potřebovala. Využila jsem heuristickou práci s prameny a rozhovory jsem analyzovala 

metodou otevřeného kódování. Pracovala jsem s interními dokumenty Economie –

týdenními a měsíčními reporty inzerce a předplatného, statistikami počtu návštěv 

a čtenosti, statistikou paywallu v období od srpna 2014 do dubna 2015 a osobními či  

e-mailovými rozhovory vedoucích pracovníků v roce 2016.  

 

                                                 
179 DISMAN Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002, str. 306.  

ISBN 978-80-246-0139-7. 
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Pro zjištění důsledků zavedení paywallu na hospodářské výsledky Economie 

jsem pracovala s počty předplatitelů. Jednalo se o týdenní reporty všech druhů 

předplatného, které vydavatelství ve sledovaném období nabízelo. Jelikož se ale 

v některých týdnech počty předplatného lišily, zjistila jsem, že se počítání předplatného 

v čase mění i zpětně. Datový analytik Tomáš Viktora mi vysvětlil, že se údaje 

z externích statistik v čase aktualizují, což je běžné. Protože ale v reportech chyběla data 

k některým novým či starším typům předplatného, vydavatelství mi poskytlo na podzim 

roku 2016 novější údaje. V reportech byly rovněž uvedeny zdroje předplatného, tedy 

kde si čtenáři předplatné zakoupili, například v e-shopu či přes aplikace. Tyto informace 

jsem ale nakonec nevyužila, neboť nejsou pro práci relevantní.  

 

Dále jsem pro první výzkumnou otázku využila dokumenty o stavu objednané 

a skutečné inzerce. Protože si ale vydavatelství nepřálo tato data zveřejnit, neuvádím 

tento dokument v příloze a v analýze neuvádím ani konkrétní čísla. Dále jsem využila 

veřejně dostupná data ověřeného nákladu ABC, kdy jsem zjišťovala tištěný a prodaný 

náklad ve sledovaném období v meziročním srovnání. Použila jsem také informace 

o hospodářských výsledcích společnosti Economia z výročních zpráv vydavatelství 

mezi lety 2011–2015. 

 

Pro druhou výzkumnou otázku jsem využila data, která společnost sbírá 

v Google Analytics. Mezi těmi byly informace o počtu zhlédnutých stránek, unikátních 

uživatelů, návštěv a jejich zdrojích ve sledovaném období. Economia ale začala po 

zavedení paywallu používat u Google Analytics nový účet, v jehož rámci pak zpětně 

sbírala více dat. Původní údaje z roku 2015 jsem tak na podzim roku 2016 nahradila 

údaji z nového účtu. Rovněž jsem použila i data společnosti Net Monitor, která sleduje 

počet zhlédnutých stránek, reálných uživatelů a návštěv.  

 

K zodpovězení druhé výzkumné otázky jsem využila také interní statistiky 

o zakoupení předplatného na základě výzvy (banneru) po přečtení 10. článku 

ve sledovaném období. Jak popisuji v analýze níže, ty měly několik omezení. Například 

abych mohla údaje srovnat, vycházela jsem z dat sesbíraných ke 23. dni v měsíci, navíc 

čísla byla mírně zkreslená (viz analýza). Zároveň jsem pracovala s údaji ke čtenosti 

z Google Analytics, které měří průměrnou dobu, jež čtenáři stráví na home page ihnedu 

i jednotlivých článcích. Využívám také data ke čtenosti jednotlivých rubrik. 
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Co se týče třetí výzkumné otázky, na její zodpovězení jsem využila 

strukturované rozhovory v případě zasílání e-mailové komunikace a polostrukturované 

rozhovory v případě osobních setkání. Průběh strukturovaného rozhovoru je určen 

předem a omezen zněním a pořadím stanovených otázek
180

, kdy odpovědi píše 

dotazovaný otevřenou formou. To je snazší pro následnou analytickou práci, nicméně 

vede to k jisté omezenosti získaných dat. „Strukturovaný rozhovor nedává příliš 

prostoru ani tazateli, ani informantovi, aby do rozhovoru prosadil vlastní téma.“
181

 Při 

osobních setkáních jsem proto strukturu rozhovoru uzpůsobovala jeho průběhu – soupis 

dopředu připravených rozhovorů se v průběhu setkání rozrostl o další, což je postup 

typický pro polostrukturované rozhovory. Podle Sedlákové bývá tento typ rozhovorů 

nejčastěji využívanou technikou kvalitativního přístupu, a je „považován za optimální 

způsob získávání dat, neboť kombinuje výhody standardizované i nestandardizované 

formy dotazování a snaží se minimalizovat jejich omezení.“
182

  

 

Rozhovory jsem použila také v ostatních částech analýzy či textu. Celkově jsem 

udělala šest rozhovorů, dva po e-mailu: s šéfeditorem ihned.cz Janem Kubitou
183

 

a ředitelem redakcí Vladimírem Piskáčkem
184

. Další čtyři rozhovory jsem dělala 

osobně: s šéfredaktorem Hospodářských novin Martinem Jašminským
185

, šéfredaktorem 

ihned.cz Milošem Čermákem
186

, generálním ředitelem společnosti Economia, a.s. 

Romanem Latuskem
187

 a redaktorem Hospodářských novin Milanem Mikulkou
188

.  

 

Zároveň jsem vysvětlení některých jevů konzultovala s produktovou 

manažerkou a ředitelkou sociálních sítí Michaelou Beladovou, finančním ředitelem 

Mojmírem Boucníkem, ředitelem marketingu Petrem Fialou, ředitelem distribuce Janem 
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183 KUBITA, Jan. Diplomová práce - Otázky k zavedení paywallu [elektronická pošta]. Message to: 
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Schönfeldem, datovým analytikem Tomášem Viktorou, webovým analytikem 

Václavem Mottlem a obchodním manažerem Martinem Florkem. 

 

4. Případová studie Hospodářské noviny/ihned.cz 

V případové studii budu zjišťovat důsledky zavedení paywallu na server ihned.cz. 

Nejdříve představím vydavatelství Economia, následně historii a současnost 

Hospodářských novin a serveru ihned.cz. Věnovat se budu také změně vlastnictví 

vydavatelství. V analýze následně zkoumám vliv placeného obsahu na: ekonomické 

výsledky, návštěvnost webu a práci novinářů. 

 

4.1 Vydavatelství Economia  

Společnost Economia vznikla v roce 1990, založil ji Miroslav Pavel. Na jejím založení 

se ale podílel také tiskový úřad předsednictva vlády, ČTK, Investiční banka, Komerční 

banka a Všeobecná úvěrová banka.
189

 V témže roce vložila federální vláda do rukou 

Economie Hospodářské noviny, který od roku 1957 řídil Ústřední výbor KSČ 

a vycházely jako týdeník. Economia po převzetí Hospodářských novin začala titul 

vydávat jako deník, a to od 21. května 1990.  

 

Od svého založení byly Hospodářské noviny zaměřeny na ekonomiku, byznys 

a trh a doplňovalo je běžné politické zpravodajství, sport či kultura. Deník přinášel také 

burzovní zpravodajství. Podle Pavla bylo od počátku vydávání novin jasné, že budou 

zaměřeny na jinou cílovou skupinu než konkurence: „Od začátku jsme si řekli, že 

budeme dělat ekonomický titul, nechtěli jsme soupeřit vysokým nákladem. A zároveň 

jsme - myslím jako první na trhu - začali intenzivně nabízet inzerci, protože jsme věděli, 

že nemůžeme stavět ekonomickou stabilitu vydavatelství jen na příjmech z prodeje 

novin. Mám dojem, že to byla dobrá strategie - kvalitní deník s poměrně nízkým 

nákladem, později doplněný odbornými časopisy.“
190

  

                                                 
189 ŠTEFÁNKOVÁ, Aneta. Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci. Praha, 

2015, str. 45. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloš 

Čermák. 
190 HASOŇ, Jaromír. Noviny nelze vydávat bez emocí. Strategie E15 [online]. 16. 06. 2011, 

[cit. 02. 07. 2016]. Dostupné z: http://www.literarky.cz/politika/rozhovory/4491-rozhovor-pro-asopis-

strategie-noviny-nelze-vydavat-bez-emoci. 
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Od roku 1991 se společnost Economia začala rozrůstat o další tituly, kdy nejprve 

začal vycházet týdeník Ekonom. Součástí vydavatelství byl také Obchodní věstník, kam 

měly firmy zákonem nařízeno inzerovat. Dalšími odbornými časopisy, které Economia 

vydávala, byly například: Technik, Stavitel, Regal, Čerpací stanice, Hotel & Spa 

Management, Horník nebo Trend Marketing. Dnes má vydavatelství (kromě Ekonomu) 

v portfoliu šest odborných časopisů: Marketing a Media, Právní rádce, Business 

Spotlight, Moderní řízení a Logistika. 

 

V roce 1998 vystřídal generálního ředitele a zakladatele společnosti Pavla 

Michal Klíma. V roce 1999 koupila majoritní podíl v Economii německá mediální 

skupina Verlagsgruppe Handelsblatt, která se zaměřuje na vydávání hospodářských 

a finančních titulů. Podíl v české společnosti ale měla už od roku 1994. Economia 

spustila 28. března 1999 zpravodajský portál ihned.cz. V roce 2000 začal na internetu 

vycházet týdeník Marketing a Media.  

 

Další velkou změnou byl v roce 2008 prodej většinového podílu společnosti 

podnikateli Zdeňku Bakalovi. V té době Economia vydávala Hospodářské noviny, 

Ekonom, 18 časopisů a provozovala zpravodajský server ihned.cz a několik dalších 

webů. Původní majitelé za vydavatelství chtěli údajně více než dvě miliardy korun, výši 

konečné transakce ale firmy nezveřejnily. Bakala zároveň vlastnil již od roku 2006 

Respekt Publishing, vydavatele týdeníku Respekt.  

 

K fúzi obou mediálních společností (tedy Respekt Publishing a Economia) došlo 

v roce 2009. Nový majitel uvedl, že chce vytvořit silnou mediální skupinu v oblasti 

tisku, internetu a případně vysílání.
191

 Zároveň řekl, že chce zaručit nezávislost 

ve tvorbě obsahu redakcí. V témže roce se stal generálním ředitelem vydavatelství Petr 

Babický. Se zaměřením na internet v roce 2010 Economia koupila vyhledávač 

a provozovatele e-mailu volny.cz a o tři roky později konkurenta Centrum Holdings. 

V roce 2011 společnost poprvé vydala aplikaci na iPad. 

 

                                                 
191 Verlagsgruppe Handelsblatt verkauft tschechischen Verlag Economia. Pressebox [online]. 01. 09. 

2008, [cit. 02. 07. 2016]. Dostupné z: http://www.pressebox.de/pressemitteilung/verlagsgruppe-

handelsblatt-gmbh/Verlagsgruppe-Handelsblatt-verkauft-tschechischen-Verlag-Economia/boxid/200890. 
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V polovině roku 2013 se generálním ředitelem firmy stal André Warnecke. 

V září stejného roku ale odešel, oficiálně z rodinných důvodů
192

. Na jeho místo byl 

dosazen Karel Čermák a jako pověřený ředitel vedl Economii do května 2014, kdy 

na jeho místo nastoupil Roman Latuske, který je ředitelem dodnes. 

 

Před dvěma lety (tj. počátkem roku 2014) se Economia definitivně přestěhovala 

z redakce na Letné do Karlína (stěhování probíhalo během několika etap od roku 2013) 

a dokončila fúzi s Centrum Holdings a Respekt Publishing do jedné společnosti, 

Economia, a.s.  

 

Generální ředitelé Economie od založení společnosti do roku 2016: 

● Miroslav Pavel (1990–1998) 

● Michal Klíma (1998–2009) 

● Petr Babický (2009–2012) 

● André Warnecke (2013) 

● Karel Čermák (2013–2014), pověřený generální ředitel 

● Roman Latuske (2014–dosud) 

 

V současnosti je jediným, 100procentním akcionářem vydavatelství podnikatel 

Zdeněk Bakala. Společnost má dozorčí radu o třech členech, kterými jsou Zdeněk 

Bakala, Luboš Řežábek a Zdeněk Fried.
193

  

 

Představenstvo společnosti, které vykonává dohled nad managementem 

společnosti, vede Roman Latuske, generální ředitel, místopředsedy jsou Michaela 

Bakala a David Paul. Dalšími členy představenstva jsou Mojmír Boucník, finanční 

ředitel a Vladimír Piskáček, ředitel redakcí.
194

   

 

                                                 
192  Warnecke končí v čele vydavatelství Economia. Mediaguru [online]. 05. 09. 2013, [cit. 02. 01. 2017]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/2013/09/warnecke-konci-v-cele-vydavatelstvi-economia/. 
193 Economia. Výroční zpráva společnosti Economia, a. s. za účetní období od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015. 

Založeno ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin 08. 07. 2016, [cit. 20. 12. 2016], str. 8-9. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=44401480&subjektId=714311&spis=83858. 
194 Orgány společnosti a management. Economia [online]. 2016, [cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z: 

http://economia.ihned.cz/o-spolecnosti/organy-spolecnosti-management/. 



   

 

66 

  

V managementu společnosti momentálně působí Roman Latuske, Mojmír 

Boucník, Vladimír Piskáček, Gabriela Tamchynová, ředitelka HR a Štěpán Burda, 

ředitel divize Produkt a vývoj.
195

 

 

4.2 Hospodářské noviny  

Hospodářské noviny (HN) po roce 1989 navázaly na stejnojmenný týdeník řízený 

komunistickou vládou. Prvním šéfredaktorem novin byl Jiří Sekera. V redakci působilo 

či působí mnoho novinářů oceněných českými novinářskými cenami, jako například 

Karel Hvížďala, Jana Klímová, Tomáš Němeček, Sabina Slonková, Jindřich Šídlo, Petr 

Honzejk, Jaroslav Plesl, Martin Novák, Marek Hudema, Vojtěch Blažek a další. 

„Legendou byla Marcela Dolečková, která v 90. letech patřila k jedněm z nejlepších 

ekonomických novinářek v Česku,“ uvádí šéfredaktor HN Martin Jašminský.   

 

Šéfredaktoři Hospodářských novin od vzniku deníku do roku 2016: 

● Jiří Sekera (1990–1992) 

● Petr Štěpánek (1992–2000) 

● Miroslav Pavel (2000–2001) 

● Roman Gallo (2001–2005)  

● Petr Šimůnek (2005–2011) 

● Petr Šabata (2011–2013) 

● Martin Jašminský (2013–dosud) 

 

Jak vypadaly Hospodářské noviny v letech 1995 až 2000 popsal pro účely této 

práce tehdejší redaktor a současný šéfredaktor Martin Jašminský. V roce 1995, kdy 

Jašminský do redakce nastoupil, sídlily HN v ulici Na Poříčí v Praze, na místě, kde je 

momentálně Florentinum. Redakci tvořilo asi 30 novinářů a také redaktoři působící 

v krajích. Šéfredaktorem byl Petr Štěpánek. Jak Jašminský v rozhovoru popisuje, 

technické vybavení redakce nebylo v polovině devadesátých let nejmodernější
196

. 

                                                 
195 Orgány společnosti a management. Economia [online]. 2016, [cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z: 

http://economia.ihned.cz/o-spolecnosti/organy-spolecnosti-management/. 
196 „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 
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Hospodářské noviny měly v roce 1995 velmi jednoduchou strukturu, byly 

černobílé a nepoužívaly fotografie. Velkou část vydání tvořily také inzeráty
197

. HN byly 

v té době výdělečné, podle Jašminského mohl být jejich náklad kolem 150 tisíc kusů, 

většinu tvořilo předplatné. Ačkoliv se novinám výrazně dařilo, majitelé ustoupili 

od investic.  

 

V roce 1997 se HN přestěhovaly z centra Prahy na Letnou, do ulice 

Dobrovského. Redakce se rozrůstala, noviny začaly jako první mezi českými deníky 

vycházet v barevném provedení se složkami, které navrhl novinový grafik Mario 

Garcia
198

. V roce 1997 redakce také najala první fotografku.  

 

Jašminský se do HN vrátil po pětileté pauze v MF Dnes. Po roce 2008 podle něj 

došlo k další významné změně - vedení vydavatelství se rozhodlo noviny více otevřít 

k obecnějšímu obsahu. Redakce tak posílila v rubrikách sport a kultura, ekonomické 

zaměření novin mělo být dále zachováno. „(...) 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.“
199 

 

V současnosti, po sloučení redakcí, má redakce Hospodářských novin různé 

úrovně řízení. Šéfredaktorem novin je Martin Jašminský, šéfedaktorem politického 

zpravodajství a publicistiky je Luboš Kreč, šéfredaktorem komentářů je Petr Honzejk, 

šéfem speciálních projektů je Petr Orálek. Jednotlivými vedoucími redakčních týmů 

jsou pro ekonomiku Nikita Poljakov, pro domácí zpravodajství Lukáš Werner, pro 

zahraniční sekci Martin Ehl, feature tým, tedy publicistiku, vede Tomáš Pergler.  

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

uvěřit.“ In JAŠMINSKÝ, Martin. Rozhovor s autorkou práce ze dne 13. 07. 2016. 
197 „V novinách byly i předpracované strany, které nebyly aktuální. Každé pondělí vycházela příloha 

Kariéra, která měla 15 nebo i 20 stran pouze s inzeráty.“ In JAŠMINSKÝ, Martin. Rozhovor s autorkou 

práce ze dne 13. 07. 2016. 
198 „(Noviny) měly velký formát, byly barevné, měly tři složky - běžné zpravodajství, pak byly Podniky a 

trhy s lososovou barvou a Burzovní noviny byly zelené. (...) 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.“ In 

JAŠMINSKÝ, Martin. Rozhovor s autorkou práce ze dne 13. 07. 2016. 
199 In JAŠMINSKÝ, Martin. Rozhovor s autorkou práce ze dne 13. 07. 2016. 
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4.3 Zpravodajský server ihned.cz  

Web Hospodářských novin vydavatel spustil před začátkem druhého tisíciletí. Předtím 

už ale na internetu vydával Obchodní věstník, který vlastní dodnes. Jak lze vidět 

z obrázku č. 3 níže, web měl v roce 2000 sedm rubrik – Zpravodajství, Agenturní 

zprávy, Politika, Ekonomika, Internet, Marketing a News Digest. Rubrika Marketing 

odkazovala přímo na web Marketingu a Media a v rubrice Internet vycházely články 

o tomto fenoménu. Podle webu Comupterworld.cz měl český internet v době spuštění 

serveru 400 tisíc uživatelů.
200

 Připojení k internetu bylo v domácnostech v roce 1999 

možné přes pevnou linku telefonu. 

  

V roce 2001 vznikla pro digitální aktivity vydavatelství samostatná společnost 

Economia OnLine, která byla dceřinou společností vydavatelství. Pod ni spadal ihned.cz 

až do roku 2008, kdy byl včleněn do Hospodářských novin.  

 

První dva roky fungování serveru se na web pouze překlápěl obsah novin, a poté 

i obsah časopisů. Následně vznikla redakce. Martin Jašminský v rozhovoru pro tuto 

práci uvedl, že redakce webu byla od novinové redakce úplně odstřižená a společně 

nespolupracovali.
201

 Redakce měla podle vzpomínek Jašminského svého šéfredaktora 

a několik redaktorů – studentů.
202

  

 

                                                 
200 HOUSER, Pavel. Kolik je v ČR uživatelů internetu? Computerworld [online]. 01. 05. 1999, 

[cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z: http://computerworld.cz/archiv/kolik-je-v-cr-uzivatelu-internetu-12022. 
201 „Vzniklo to (ihned.cz) jako firma ve firmě a my jsme lidi z té redakce prakticky neznali. 

Do newsroomu, který byl na Letné poměrně velký, se redakce ihnedu nevlezla, takže sídlila buď v té samé 

nebo vedlejší budově, která patřila Economii, někde v podkroví.“ In JAŠMINSKÝ, Martin. Rozhovor 

s autorkou práce ze dne 13. 07. 2016. 
202 „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 ihnedu 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.“ In JAŠMINSKÝ, Martin. Rozhovor s autorkou práce ze dne 13. 07. 2016. 
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Obrázek č. 3 – Server ihned.cz v roce 2000 

Zdroj: Webarchive
203

 

 

Šéfredaktoři ihned.cz od vzniku serveru do roku 2016: 

● Josef Vratislav, byl zároveň šéfredaktorem Obchodního věstníku (1999–2001) 

● Mirko Raduševič (2001–2007) 

● Daniel Dočekal (2007) 

● Petr Šimůnek (2007–2008), vedení serveru dočasně převzal tehdejší šéfredaktor 

Hospodářských novin  

● Zdeněk John (2008–2009) 

● Lucie Tvarůžková (2013), od roku 2008 byla vedoucí serveru 

● Miloš Čermák (2013–dosud) 

                                                 
203 Wayback machine. Webarchive.com [online]. [cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20000601000000*/http://ihned.cz. 
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Fungování redakce ihned.cz v roce 2007 pro účely této práce popsal tehdejší 

redaktor Milan Mikulka, který je nyní redaktorem Hospodářských novin. Co se týče 

obsahu, podle něj redakce tištěných novin nebyla moc ochotná sdílet svůj obsah 

na webu, takže se poutalo na jednotlivé články v novinách. Vznikal tedy hlavně vlastní 

obsah, který tvořila tehdejší redakce, a překlápěly se agenturní zprávy. „Na web se také 

nahazovaly krátké zprávy ve stylu dnešní aplikace newsroom!.“
204

 

 

V roce 2007 měla redakce několik tzv. zprávařů, tedy lidí, kteří se starali 

o překlápění agenturních zpráv, poutání novinových článků a tvorbu krátkých zpráv. 

Zároveň měla několik redaktorů. Pracovní doba byla pro zprávaře rozdělena na tři 

směny – začínali v šest hodin ráno a končili o půlnoci. Redaktoři měli denní směnu 

od 8:30. Na směně v té době bylo podle Mikulky asi 12 nebo 13 lidí. Tehdejší 

newsroom sídlil v podkrovních kancelářích na Letné, jeho vybavení nebylo nijak 

moderní
205

. 

  

Od roku 2008 web vedla Lucie Tvarůžková, která se v roce 2013 stala 

šéfredaktorkou a po pár měsících z vydavatelství odešla. Economia ve stejném období 

propustila dalších 100 lidí, mezi nimi i 58 novinářů
206

. Současný šéfredaktor ihned.cz 

Miloš Čermák k tomu v rozhovoru pro tuto práci uvedl, že za masivním propouštěním 

byla úsporná opatření.
207

  

 

Po Tvarůžkové se šéfredaktorem webu stal právě Miloš Čermák. Mezi lety 

2013–2014 redakce oficiálně přestala fungovat, ačkoliv pro ni stále pracovalo několik 

redaktorů. Podle Čermáka Tvarůžková z portálu budovala sebevědomé, samostatné 

médium, které Hospodářským novinám téměř konkurovalo. Provoz serveru ale 

                                                 
204 MIKULKA, Milan. Rozhovor s autorkou práce ze dne 13. 07. 2016. 
205 „Každý redaktor měl svůj stůl, pevný počítač, služební mobily ani notebooky jsme neměli. Na tiskovky 

se půjčovaly firemní notebooky.“ In MIKULKA, Milan. Rozhovor s autorkou práce ze dne 13. 07. 2016. 
206 AUST, Ondřej. Economii má opustit třetina stálých redaktorů. Mediář [online]. 29. 09. 2013, 

[cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/economii-ma-opustit-tretina-stalych-redaktoru/. 
207 „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.“ In ČERMÁK, Miloš. Rozhovor s autorkou práce ze dne 11. 07. 2016. 
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nevyvážily příjmy z reklamy a byl ztrátový. Redakce tedy zanikla z ekonomických 

důvodů. Obsah server začal získávat od novinářů píšících pro sloučené redakce.  

 

V září roku 2014, kdy byl zaveden paywall, rovněž došlo k dalšímu redesignu 

webu, čímž za dobu své existence prošel několikrát. Poslední změnu layoutu lze 

pozorovat na obrázcích č. 4 a č. 5. 

 

V současnosti má server rubriky rozdělené podle typů zpravodajství na: Byznys, 

Domácí, Zahraniční, Názory, Life, Tech, Art, Auto a Video (obsah přebírá z kanálu 

vlastněného Economií Aktuálně.tv).   

 

Šéfredaktorem je Miloš Čermák, šéfeditorem Jan Kubita. Zpravodajství pro 

rubriky Byznys, Domácí a Zahraničí spravují editoři Michal Kopřiva, Miloš Cihelka, 

Markéta Kubicová, Petr Štěpán, David Busta a Josef Kokta, kteří se střídají na směny. 

Editorem názorů a komentářů je Jan Kubita, rubriku Life spravuje Markéta Uhlířová, 

Tech vede Otakar Schön, rubriku Art spravuje Daniel Konrád, Auto vede Jan Markovič. 

Součástí ihned.cz jsou také zprávaři, kteří pomáhají s běžnou denní agendou pro rubriky 

Byznys, Domácí a Zahraničí, starají se o agenturní zprávy, sestavují fotogalerie apod. 

Těchto studentů, kteří se střídají na směny, je momentálně kolem 20. Redakce ihned.cz 

funguje každý den od 6:30 do 23:00. 
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Obrázek č. 4 – Server ihned.cz 28. září 2014 před redesignem 

Zdroj: Webarchive
208

 

                                                 
208 Wayback machine. Webarchive.com [online]. [cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20000601000000*/http://ihned.cz. 
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Obrázek č. 5 – Server ihned.cz 29. září 2014 po redesignu  

Zdroj: Webarchive
209
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4.4 Změna vlastnictví  

Vzhledem k tomu, že se politická ekonomie médií věnuje také problematice vlastnictví 

médií, nemohu ve své práci vynechat změnu majitele vydavatelství. Tou nejzásadnější 

byla změna v roce 2008, kdy většinový podíl v Economii koupil jeden z nejbohatších 

Čechů, podnikatel Zdeněk Bakala. Mezi českými médii šlo o první prodej do rukou 

českého vlastníka. V následujících letech ale přešla všechna seriozní a bulvární tištěná 

média a některé rozhlasové a televizní stanice, do vlastnictví podnikatelů pracujících 

v Česku.  

 

V roce 2013 koupila vydavatelství Mafra společnost Agrofert, kterou vlastní 

politik a podnikatel Andrej Babiš. O rok později koupili vydavatelství Ringier Axel 

Springer CZ podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik Tkáč a včlenili jej do své společnosti 

Czech News Center. V roce 2015 slovenská investiční skupina Penta koupila 

vydavatelství Vltava-Labe Press a získala nadpoloviční podíl ve vydavateli časopisů 

Astrosat Media (sloučeno do Vltava Labe Media).  

 

V souvislosti se změnou vlastníků na českém trhu se často hovoří o obavách 

z narušení důvěryhodnosti médií
210

 a jejich využití v zájmu vlastníka, ačkoliv všichni 

zmínění podnikatelé jsou aktivní v jiných ekonomických oblastech, než je mediální 

průmysl. 

 

Mimo Economii podnikatel Zdeněk Bakala nevlastní žádnou jinou mediální 

společnost a zároveň není politicky aktivní. V minulosti ovšem byl majitelem několika 

mediálních firem či podílů v médiích a má tak s nimi dlouhodobější zkušenost. 

                                                                                                                                               
209 Wayback machine. Webarchive.com [online]. [cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20000601000000*/http://ihned.cz. 
210 „Největší problém tohoto typu vlastnictví ale vidím v tom, že automaticky oslabuje důvěryhodnost 

daného média, a to do značné míry nezávisle na skutečných motivech majitele. Dokonce i tehdy, pokud je 

investice skutečně vedena snahou o pozvednutí kvality daného média, jak často opakuje například Andrej 

Babiš, jedná se z hlediska důvěry veřejnosti o investici velmi rizikovou, protože koncentrace ekonomické, 

politické a mediální moci, kterou právě majitelé typu Babiše zosobňují, bude vždy zavdávat příčiny 

k pochybnostem, zdali toto médium nepíše či nevysílá v „jeho prospěch“. Není přitom jistě třeba 

zdůrazňovat, že důvěra v nestrannost a nezávislost je ten nejcennější statek, kterým zpravodajské médium 

disponuje, a její ztráta u čtenářů či diváků se jen těžko napravuje,“ vystihl situaci v rozhovoru pro server 

Mediaguru Václav Štětka, který se problematikou dlouhodobě odborně zabývá. In STRAKOVÁ, 

Kateřina. Česká média se stále více vzdalují západním vzorům. Mediaguru [online]. 28. 11. 2013, 

[cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/2013/11/ceska-media-se-stale-vice-vzdaluji-

zapadnim-vzorum/. 
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V následující části shrnuji jeho podnikání v médiích i mimo ně, protože hlavní oblasti 

jeho zájmu jsou v investicích do různých odvětví. 

 

Bakala vystudoval střední textilní průmyslovku v Brně. V roce 1981 emigroval 

z Československa do Spojených států amerických, kde vystudoval ekonomii 

na University of California v Berkley, a následně studoval také na Dartmouth College. 

Po studiích Bakala pracoval v bankovním sektoru v USA, Londýně a v Praze. 

 

V roce 1994 založil investiční společnost Patria Finance, která se zabývala také 

poradenstvím. „Patria Finance radila klientům při prodeji státních podniků, ale 

například i při prodeji akcií v majetku měst či se správou obecních peněz.“
211

 O šest let 

později tuto firmu prodal belgické bance KBC. 

 

V roce 2000 podnikatel poprvé vstoupil do médií. Koupil podíl v soukromé 

televizi TV3, která krátce vysílala v Praze a okolí. Televizi servisně provozoval 

prostřednictvím své společnosti European Media Ventures, ve které měl podíl také 

politik Karel Schwarzenberg. Po několika měsících se ale investoři neshodli s majitelem 

licence a Bakalova společnost od projektu ustoupila
212

. 

 

V roce 2004 Bakala spoluzaložil společnost RPG Industries, která koupila 

Karbon Invest – vlastníka uhelných dolů a dalších společností pod firmou OKD. V roce 

2005 se z firmy vydělil uhelný byznys do společnosti NWR.  

 

O rok později podnikatel vstoupil opět do mediálního průmyslu. Získal podíl 

ve společnosti Respekt Publishing, která vydávala týdeník Respekt. Podle serveru 

osobnosti.cz Bakala magazínu poskytl kvůli finančním problémům úvěr
213

. Časopis 

                                                 
211 UHLOVÁ, Saša. Zbohatnutí Zdeňka Bakaly: příběh oloupení státu, který by neměl zapadnout. Deník 

Referendum [online]. 16. 06. 2015, [cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z: 

http://denikreferendum.cz/clanek/20614-zbohatnuti-zdenka-bakaly-pribeh-oloupeni-statu-ktery-by-nemel-

zapadnout. 
212 POTŮČEK, Jan. Televizní projekty českých podnikatelů: velké plány, které obvykle končí velkými 

dluhy. Digizone.cz [online]. 31. 08. 2012, [cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z: 

http://www.digizone.cz/clanky/televizni-projekty-ceskych-podnikatelu-velke-plany-ktere-obvykle-konci-

velkymi-dluhy/. 
213 Osobnosti.cz [online]. Heslo : Zdeněk Bakala. © 1996–2017, [cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z: 

http://www.financnici.cz/zdenek-bakala#cv. 
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následně prošel změnou vzhledu a formátu, kterou vedl Miloš Čermák
214

. Šéfredaktor 

Respektu Erik Tabery v editorialu v roce 2013, kdy časopis přistoupil k tomu, že nebude 

o vlastníkovi psát, uvedl: „(...) během té doby se ani jednou nestalo, že bychom psali 

v jeho prospěch. Máme to o to snazší, že to nikdy nevyžadoval a do obsahu 

nezasahoval.“
215

 Postoj redakce se změnil v roce 2015, kdy Tabery řekl, že šlo o chybné 

rozhodnutí a vzhledem k dalším změnám ve vlastnictví českých médií nechce, aby 

mlčení o majiteli bylo vnímáno jako snaha o ticho.
216 

 

V roce 2008 Bakala koupil vydavatelství Economia. Podle mluvčího podnikatele 

byl za nákupem zájem o dobrou investiční příležitost. „Média Zdeňka Bakalu ale baví 

a navíc je přesvědčen, že jsou velmi podstatná pro dobrý vývoj demokratické 

společnosti. Novinám vydávaným Economií chce poskytnout názorovou i finanční 

nezávislost.“
217

 Na konci roku 2008 byla společnost ve ztrátě 28 milionů korun.
218

  

 

Ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010 Bakala finančně podpořil tři 

politické strany – ODS, TOP09 a Věci veřejné.
219

 V prezidentské kampani v roce 2013 

podpořil Karla Schwarzenberga.  

 

Ve stejném roce pak koupil internetovou společnost Centrum Holdings, která 

vlastnila mimo jiné portál Centrum.cz nebo zpravodajský server Aktuálně.cz. Cena 

transakce nebyla zveřejněna. O rok později pak začala fúze všech Bakalových 

mediálních společností do Economie. 

 

                                                 
214 Finančník Bakala kupuje týdeník Respekt. Idnes.cz [online]. 15. 06. 2006, [cit. 20. 12. 2016]. 

Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/financnik-bakala-kupuje-tydenik-respekt-fdc-

/ekoakcie.aspx?c=A060614_211601_ekonomika_ad. 
215 TABERY, Erik. Editorial: Bakala, OKD a Respekt. Respekt [online]. 22. 09. 2013, [cit. 20. 12. 2016]. 

Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2013/39/editorial-bakala-okd-a-respekt. 
216 AUST, Ondřej. Tabery: rozhodnutí nepsat o Bakalovi bylo chybné. Mediář [online]. 20. 04. 2015, 

[cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/tabery-rozhodnuti-nepsat-o-bakalovi-bylo-chybne/. 
217 KLÍMOVÁ, Jana. Bakala koupil noviny, dal za ně až dvě miliardy korun. Idnes.cz [online]. 

01. 09. 2008, [cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/bakala-koupil-noviny-dal-za-ne-

az-dve-miliardy-korun-fhp-/ekonomika.aspx?c=A080901_1037988_ekonomika_pin. 
218 Respekt Media. Výroční zpráva 2008. Založeno ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin 04. 12. 2009, 

[cit. 20. 12. 2016], str. 17. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

detail?dokument=16265532&subjektId=714311&spis=83858. 
219 UHLOVÁ, Saša. Zdeněk Bakala - portrét miliardáře jako sponzora mediálního ticha. Deník 

Referendum [online]. 16. 07. 2015, [cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z: 

http://denikreferendum.cz/clanek/20782-zdenek-bakala-portret-miliardare-jako-sponzora-medialniho-

ticha. 
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V současnosti
220

 Bakala podle obchodního rejstříku
221

 vlastní, společně 

s manželkou, společnost BM Management, která spravuje jejich privátní aktiva a je 

zároveň poradenskou společností, dále má 70procentní podíl ve společnosti Warhorse 

Studios, která vyvíjí počítačové hry, vlastní společnost North-Line, která se zabývá 

pronájmem nemovitostí, je majitelem společnosti i budovy Economie a Fóra Karlín, je 

zřizovatelem Nadace The Bakala Foundation a spoluzřizovatelem Nadačního fondu 

Sbírky moderního umění Národní galerie v Praze. Letos definitivně odešel 

ze společnosti NWR. 

 

4.5 Transformace redakcí 

Economia zahájila projekt transformace v září 2013. Tehdy přistoupila k masivnímu 

propouštění na všech úrovních v rámci reorganizace, změna se dotkla redakce i všech 

dalších oddělení vydavatelství. Skončit muselo přes sto lidí, portfolio firmy se zúžilo. 

Firma tak reagovala na finanční krizi odvětví a vliv internetu. Rozhodla se zefektivnit 

fungování vydavatelství a redakcí a změnit pracovní procesy. 

 

Vydavatelství se soustředilo na koncept digital-first a slučování redakcí, které 

bylo výsledkem fúzí všech společností majitele do jedné firmy. Jak uvádí ve své 

diplomové práci z roku 2015 Štefánková, podobně uvažovalo i vydavatelství The New 

York Times v roce 2005, které se rozhodlo sestěhovat redakce novin a webu do jednoho 

prostoru a postavit je na stejnou úroveň. Integrace měla za cíl eliminovat rozdíly mezi 

redaktory píšící pro obě redakce: „Podle strategie digital-first by redaktoři měli novou 

zprávu publikovat nejprve na webu, a následně v propracovanější verzi v digitální 

a tištěné verzi novin.“
222 

 

Ke skutečnému sloučení redakcí došlo až v únoru 2015, ačkoliv se s integrací 

newsroomu počítalo už v roce 2014. Podle Vladimíra Piskáčka, ředitele redakcí, došlo 

ke zpoždění proto, že vydavatelství potřebovalo více času k tomu, aby se jednotlivé 

                                                 
220 Údaje platné k prosinci 2016. 
221 Peníze.cz [online]. Heslo : Zdeněk Bakala. © 2000 - 2016, [cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z: 

http://rejstrik.penize.cz/zdenek-bakala. 
222 ŠTEFÁNKOVÁ, Aneta. Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci. Praha, 

2015, str. 25. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloš 

Čermák. 
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tituly vymezily. „Hlavním cílem Aktuálně.cz bude maximální návštěvnost, samozřejmě 

při zachování určitého stupně kvality. Ihned.cz se bude profilovat jako prémiovější 

produkt. (...) Cíl je s implementací upraveného Aktuálně.cz to (plně integrovaný 

newsroom) na začátku příštího roku spustit naplno.“
223 

 

Integrace newsroomu znamenala vytvoření společných týmů napříč redakcemi 

pro jednotlivé části zpravodajství. Vznikl tak domácí, zahraniční nebo byznysový tým, 

ve kterých působí společně redaktoři Hospodářských novin a Aktuálně.cz. Týmy mají 

svého vedoucího, který na ranních poradách, kde se scházejí redaktoři a weboví editoři 

týmu, určuje, jaký nabízený obsah bude publikován na webech a jaký na hlavní poradě 

nabídne do novin. 

 

Na hlavní poradě vedoucích a šéfredaktorů v 10:00 se rozhoduje o tom, jaký 

nabízený obsah jednotlivých týmů bude publikován v novinách. To se mění i podle 

toho, jaké přicházejí aktuální události dne, které jsou také okamžitě publikovány 

na webu. Na odpolední poradě v 16:30 se následně rozhoduje o odpoledním provozu, 

jednotliví vedoucí či editoři plánují publikaci článků na webech, případně dřívější 

publikaci zpráv, které jsou určeny pro noviny na následující den. Pro chod novin pak 

byla zřízena funkce tzv. šéfa dne, který kontroluje obsah novin před jejich odesláním 

do tiskárny. Na této pozici se střídají jednotliví šéfredaktoři týmů či časopisů. 

 

Pro účely integrace newsroomu vznikl interní plánovací systém nazvaný 

Planner, kam redaktoři všech redakcí zadávají plánovaná témata. Přehledně v něm pak 

jde zjistit, jaká je nabídka redakcí a lze tak naplánovat publikaci obsahu dopředu. 

 

Sloučení se ovšem zatím nepovedlo v rámci redakčních systémů. Každá redakce 

dosud využívá svůj redakční systém – ihned.cz využívá tzv. Admin, Aktuálně.cz Black 

Box, obsah novin se mezi redaktory a editory přesunuje pomocí programu Adobe 

Incopy, dále se využívá například Woodving nebo Jarvis, který slouží k přesunu obsahu 

z Woodvingu do aplikací a následně importu do Adminu. Tyto systémy nejsou 

dostatečně propojeny, a proto sdílení obsahu často probíhá i prostřednictvím e-mailů. 

                                                 
223 ŠTEFÁNKOVÁ, Aneta. Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci. Praha, 

2015, str. 63. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Institut 
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Migrace ihned.cz na sytém Black Box měla podle Štefánkové proběhnout v roce 

2015
224

, k tomu ale stále nedošlo z mnoha důvodů, na migraci IT oddělení dosud 

pracuje. Podle konzultací s redaktory a editory by přitom šlo o ulehčení práce při sdílení 

obsahu mezi jednotlivými tituly. 

 

4.6 Analýza vlivu paywallu na server ihned.cz 

V této kapitole analyzuji vliv placeného obsahu na server ihned.cz v období od srpna 

2014 do dubna 2015. Toto období jsme zvolila proto, že chci srovnat období před 

zavedením paywallu s obdobím po zavedení paywallu a před a po sloučení redakcí, 

jelikož integrovaný newsroom ovlivňuje práci novinářů. 

 

4.6.1 Ekonomické výsledky vydavatelství 

V následující podkapitole chci z dostupných dat a rozhovorů zjistit, jaký měl paywall 

vliv na finanční výsledky vydavatelství. Tento vliv můžeme pozorovat na změně počtu 

předplatného a inzerce. Předpokládám, že pokud mělo zavedení placeného obsahu vliv, 

zvýší se počet uživatelů, kteří si pořídí digitální předplatné. V rámci inzerce pak 

předpokládám, že její objem po zavedení paywallu klesl, protože zadavatelé reklamy 

počítají s poklesem návštěvnosti webu.  

 

4.6.1.1 Předplatné 

Předplatné je jedním z důležitých ukazatelů, které mohou dokázat vliv paywallu 

na ihned.cz. Hospodářské noviny mají několik druhů předplatného. Před zavedením 

placeného obsahu v roce 2014 měly noviny tyto formy předplatného: 

 

● HN Premium – zahrnovalo předplatné tištěných novin, přístup do online archivu 

od roku 1995 a mobilní aplikace na tablet a chytrý telefon (v roční verzi) 

                                                                                                                                               
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloš 

Čermák. 
224 ŠTEFÁNKOVÁ, Aneta. Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci. Praha, 

2015, str. 81. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloš 

Čermák. 
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● HN Digital – zahrnovalo přístup do online archivu od roku 1995, mobilní 

aplikace na tablet a chytrý telefon (v roční verzi) a eHN 

● eHN – přístup k digitální verzi HN prostřednictvím samostatné mezinárodní 

platformy pro publikaci a čtení digitálních tiskovin Floowie 

  

Po zavedení paywallu pak ke zmíněným druhům předplatných přibyl HN Web 

na jeden měsíc, které zahrnuje digitální předplatné (takto budu dále označovat platbu 

za paywall) a přístup do online archivu od roku 1995. Následně se digitální předplatné 

zahrnulo do ostatních druhů předplatného, nyní
225

 tedy vydavatelství nabízí následující 

typy předplatného: 

 

● HN Premium – zahrnuje předplatné tištěných novin, přístup do online archivu 

od roku 1995, mobilní aplikace na tablet a chytrý telefon a neomezený přístup 

ke článkům na ihned.cz (v roční verzi) 

● HN Digital – zahrnuje přístup do online archivu od roku 1995, mobilní aplikace 

na tablet a chytrý telefon a neomezený přístup ke článkům na ihned.cz (v roční 

a měsíční verzi) 

● HN Web – zahrnuje přístup do online archivu od roku 1995 a neomezený přístup 

ke článkům na ihned.cz (v měsíční verzi s automatickou obnovou) 

 

V rozhovoru pro tuto práci Roman Latuske, generální ředitel Economie uvedl, že 

HN Web je předplatné, které má největší potenciál.  „V minulých měsících (pozn. v roce 

2016) 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 (pozn. v době rozhovoru) 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.“
226

  

 

                                                 
225 Údaj k prosinci 2016. 
226 LATUSKE, Roman. Rozhovor s autorkou práce ze dne 13. 07. 2016. 
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Podle Latuskeho se vydavatelství při nastavení ceny HN Web nechalo inspirovat 

v zahraničí. Jeho cena je nyní (v roce 2016) 199 korun za měsíc, tedy nižší, než po 

zavedení paywallu, kdy byla 299 korun za měsíc s tím, že první měsíc byl na zkoušku 

za jednu korunu. Zároveň v rozhovoru pro tuto práci Latuske říká, že se toto předplatné 

nezapočítává do oficiálního měření ověřeného nákladu. Tam vydavatelství zahrnuje 

předplatné HN Digital. „Obsah má hodnotu, takže jsme nemohli nastavit cenu 

digitálního předplatného (pozn. HN Digital) 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.“
227

  

 

Vydavatelství rovněž uvažovalo o nastavení micropayments, tedy platby 

za jednotlivé články. Podle Latuskeho by to ale nepřineslo pravidelné čtenáře. Zároveň 

se podle Miloše Čermáka, šéfredaktora ihned.cz, uvažovalo o připojení k modelu Piano. 

„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.“
228

 

 

Aby Economia rozšířila nový typ předplatného mezi své předplatitele, nabídla 

jim zpočátku speciální ceny. Latuske pro účely této práce uvedl, že po zavedení 

paywallu na konci roku 2014 vydavatelství nabídlo předplatitelům tištěných novin 

přístup na všechny platformy za roční příplatek 200 korun
229

. Mezi speciálními 

nabídkami je například zlevněné předplatné pro firmy, kterým vydavatelství nabízí 

kvůli udržení předplatného tištěných novin, levnější předplatné digitálního vydání. Tím 

chce vydavatelství své odběratele naučit číst obsah také na internetu. Speciální nabídky 

se firmám dávají většinou na konci roku, kdy společnosti mívají přebytečné finance, 

které potřebují nějak upotřebit a kupují si tištěné předplatné na další rok. V rámci toho 

jim pak vydavatelství nabídne digitální předplatné jako dárek nebo slevu, předplatné 

za korunu apod. Tyto nabídky mohou získat také určité skupiny čtenářů (například také 

podle toho, kterého autora nejvíce čtou). 

 

                                                 
227 LATUSKE, Roman. Rozhovor s autorkou práce ze dne 13. 07. 2016. 
228 ČERMÁK, Miloš. Rozhovor s autorkou práce ze dne 11. 07. 2016. 
229 Jednalo se o neveřejnou nabídku.  
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Co se týče marketingové podpory ve sledovaném období, na podzim roku 2014 

Economia zahájila kampaň zacílenou na běžné čtenáře, ve které vysvětlovala výhody 

prémiového předplatného, tedy HN Premium. A propagovala také paywall. Hlavním 

cílem kampaně bylo zdůraznit, že noviny jsou se čtenářem vždy a všude, tzv. claimem 

bylo „Noviny v pohybu“ (obrázek č. 6). Předplatné se prodávalo za 419 korun, tedy 

pokud měl čtenář předplatné tištěných novin, které stálo 399 korun, mohl si připlatit jen 

20 korun za přístup na všechny platformy. V únoru 2015 se kampaň změnila, novým 

claimem bylo „Jsme s vámi, ať jste kdekoliv“ (obrázek č. 7), která rovněž vysvětlovala, 

že Hospodářské noviny či ihned.cz se dají sledovat na všech platformách. 

 

 

Obrázek č. 6 – Kampaň „Noviny v pohybu“  

Zdroj: Economia 
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Marketingové kampaně společnost propagovala v různých typech médií – 

na internetu, v rozhlase, televizi a vlastním tisku – a také prostřednictvím tabletu 

a chytrých telefonů. Vydavatelství ale ve sledovaném období neměřilo účinnost těchto 

kampaní, protože byly dlouhodobé. Jejich cílem bylo čtenářům vysvětlit šířku 

předplatitelské nabídky a představit paywall. Důkladné měření Economia zavedla až 

na počátku roku 2016. Při sloučení redakcí společnost žádnou marketingovou kampaň 

nedělala, a to ani pro předplatitele z řad firem. Paywall a využíti multiplatformy firmám 

představovali obchodníci.  

 

Obrázek č. 7 – Kampaň „Jsme s vámi, ať jste kdekoliv“  

Zdroj: Economia 
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Generální ředitel Economie Roman Latuske v květnu 2016 uvedl, že začal klesat 

počet předplatného samotných tištěných novin a vzrostl počet předplatného HN 

Premium, které zahrnuje i digitální předplatné. Kolik by ale měl paywall finančně 

vydavatelství přinést, podle Latuskeho nebylo předem určeno: „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.“
230

 

 

Počet tištěného nákladu (TN) a prodaného nákladu (PN) Hospodářských novin 

ve sledovaném období podle ověřeného měření ABC a srovnání s předchozími roky. 

Z tabulky č. 4 lze jasně vidět pokles nákladu. Až 90 procent nákladu Hospodářských 

novin tvoří odběr firem. 

 

 2014/2015 2013/2014 2012/2013 

měsíc TN  PN  TN  PN  TN  PN  

srpen 38 669 34 274 43 592 36 808 51 039 38 479 

září  39 051 34 808 43 993 37 637 52 045 39 884 

říjen  39 035 34 579 43 961 38 132 50 687 39 465 

listopad  38 741 34 139 42 626 36 993 49 356 39 164 

prosinec  38 529 34 032 42 349 35 994 48 234 38 629 

leden 35 530 31 255 39 873 33 286 45 471 36 722 

únor  35 178 31 578 40 372 34 250 44 980 37 359 

                                                 
230 LATUSKE, Roman. Rozhovor s autorkou práce ze dne 13. 07. 2016. 
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březen  38 296 33 190 40 792 34 994 44 362 37 122 

duben  37 082 32 875 40 265 34 509 45 021 37 929 

Tabulka č. 4 – Náklad Hospodářských novin v letech 2012–2015 pro sledované 

období 

Zdroj: ABC ČR
231

 

 

Do nákladu se oficiálně započítávají tištěné noviny a digitální předplatné. 

Metodiku blíže popisuje Unie vydavatelů ČR na svých webových stránkách.
232 

 

V následujících tabulkách č. 5 a č. 6 jsou vypsány jednotlivé typy předplatného 

po týdnech ve sledovaném období. Zeleně je vyznačen týden, ve kterém došlo ke 

spuštění paywallu a ke sloučení redakcí. Z tabulek můžeme vyčíst, že se počet ročního 

předplatného po zavedení paywallu zvýšil. V září přibylo rovněž webové předplatné HN 

Web, které z prvotních osmi předplatných před zavedením paywallu vzrostlo na 459 v 

prosinci 2014 a rostlo pak i v lednu 2015 ze 360 na 399 v dubnu 2015. Za růstem jsou 

hlavně speciální nabídky v rámci tohoto typu předplatného – tedy například promo akce 

předplatného za 1 korunu a další způsoby popsané výše.  

 

Od ledna jsou počty předplatného menší, což znamená, že některým ročním 

a webovým předplatitelům skončilo na konci roku předplatné a od roku 2015 si jej už 

neprodloužili. V únoru vydavatelství zavedlo digitální předplatné HN Digital na měsíc. 

Celkově předplatné téměř každý týden rostlo.  

 

Podobně jako u návštěvnosti ale není jisté, zda byl příčinou pouze paywall. 

Podle ředitele distribuce Jana Schönfelda placený obsah ani sloučení redakcí neměly 

na předplatné vliv. Počet předplatného HN Web od svého zavedení rostl, nicméně i to 

                                                 
231 Hospodářské noviny. ABC ČR Kancelář ověřování nákladu tisku [online]. [cit. 20. 12. 2016]. 

Dostupné z: http://www.abccr.cz/vydavatelstvi-v-systemu/seznam-vydavatelu/economia-a-s/hospodarske-

noviny/. 
232 „V systému ověřování nákladů periodického tisku jsou publikace distribuované formou předplatného 

nebo prodávané v pultovém či ostatním prodeji za minimálně 51 % ceny konečné spotřeby pultového 

prodeje, tj. ceny, která je uváděna na obálce titulu nebo v tiráži. Do prodaného nákladu se započítávají 

také elektronické verze novin a časopisů prodávané formou předplatného nebo on-line prodeje. Vydavatel 

za elektronickou verzi musí rovněž inkasovat minimálně 51 % ceny konečné spotřeby hlavního tištěného 

titulu. Kromě prodaných nákladů je v rámci standardních služeb ověřován i tištěný náklad novin 

a časopisů.“ In Ověřování nákladu tisku. Unie vydavatelů ČR [online]. 12. 12. 2016, [cit. 20. 12. 2016]. 

Dostupné z: http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/overovani_nakladu_tisku. 
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ovlivňovaly speciální nabídky. U ročního ani měsíčního předplatné HN Digital 

a HN Premium vliv paywallu nelze určit, stejně jako po sloučení redakcí v únoru. A to 

proto, že nejsou známy motivy uzavření/ukončení předplatného jednotlivých 

předplatitelů digitální verze HN.  

 

týden měsíc HN Digital – 

rok 

HN Digital – 

měsíc 

HN 

Web 

speciální 

nabídky 

32. 

srpen 2014 

4451 0 0 126 

33. 4454 0 0 138 

34. 4454 0 0 138 

35. 4456 0 0 138 

36. 

září 2014 

4458 0 0 138 

37. 4462 0 0 138 

38. 4465 0 0 137 

39. 4474 0 8 136 

40. 4488 0 93 135 

41. 

říjen 2014 

4499 0 186 147 

42. 4501 0 235 155 

43. 4510 0 284 159 

44. 4517 0 332 164 

45. 

listopad 2014 

4719 0 366 4705 

46. 4705 0 402 4691 

47. 4701 0 424 4687 

48. 4688 0 453 4674 

49. 

prosinec 

2014 

4579 0 459 4569 

50. 4575 0 459 4565 

51. 4538 0 434 4537 
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52. 4520 0 415 4517 

Tabulka č. 5 – Počet předplatných v období od srpna 2014 do prosince 2014 

Zdroj: Economia
233

 

 

týden měsíc HN Digital – 

rok 

HN Digital – 

měsíc 

HN 

Web 

speciální 

nabídky 

1. 

leden 2015 

3551 0 360 3537 

2. 3536 0 330 3536 

3. 3517 0 362 3496 

4. 3516 0 370 3503 

5. 3508 0 382 3508 

6. 

únor 2015 

3462 0 379 3463 

7. 3457 0 333 3457 

8. 3458 0 344 3458 

9. 3460 2 347 3460 

10. 

březen 2015 

3452 8 359 3452 

11. 3520 8 375 3450 

12. 3528 16 359 3527 

13. 3508 21 372 3508 

14. 3513 27 389 3513 

15. 

duben 2015 

3514 26 390 3514 

16. 3514 28 374 3514 

17. 3522 37 398 3521 

18. 3526 34 399 3525 

Tabulka č. 6 – Počet předplatných v období od ledna 2015 do dubna 2015 

Zdroj: Economia
234

 

 

                                                 
233 Report předplatného, příloha č. 7. 
234 Report předplatného, příloha č. 7. 
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4.6.1.2 Inzerce 

Společnost Economia mi poskytla údaje o plánované a skutečné inzerci, nepřála si však 

jejich zveřejnění.
235

 Finanční ředitel společnosti Mojmír Boucník v osobním rozhovoru 

uvedl, že v roce 2014 firma nezaznamenala pokles inzerce, protože čtenáři na paywall 

narazili velmi málo a zadavatele reklamy to tak neovlivnilo. Podle něj tím neklesly ani 

příjmy společnosti. Pokles inzerce by nastal až v případě, že by byl veškerý obsah 

placený, tedy například při zavedení hard paywallu. „Nárůst příjmů z inzerce mezi 2014 

a 2015 byl 20 procent inzertních tržeb,“ popsal Boucník. 

 

Latuske pro účely této práce uvedl, že vydavatelství inzerenty na zavedení 

paywallu připravovalo: „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.“
236

  

 

Co se týče plánované a skutečné inzerce v roce 2015, podle Boucníka je její 

objem v období od ledna do dubna lepší než v předchozím sledovaném období. A to 

kvůli výkonu celého serveru ihned.cz. Vliv na to podle něj mělo i sloučení redakcí. 

Plánovaná inzerce byla v tomto období nižší než skutečná, což znamená, že byla 

vyprodaná. Jinými slovy, inzerenti měli větší zájem o zadání reklamy, než vydavatelství 

předpokládalo. V tomto období skutečná inzerce stoupla nejvíce v březnu, kdy 

překonala naplánovanou o 32 procent. 

 

Protože transformace redakcí znamenala sloučení tří samostatných redakcí, 

podívám se podobně i na inzerci v Hospodářských novinách a na Aktuálně.cz. 

U tištěných novin (inzerce je počítána také pro časopisy IN, Víkend, proč ne?! a ostatní 

redakční přílohy) byla v období od ledna do dubna inzerce také vyprodaná, 

u Aktuálně.cz vydavatelství počítalo s větším objemem inzerce, než poté ve skutečnosti 

byla. Hospodářské noviny (a další tisk) měly největší nárůst reálné inzerce v únoru, kdy 

překonala plánovanou inzerci o 35 procent.  

 

                                                 
235 Jak bylo uvedeno ve třetí kapitole - Metodologii, nevyužívám při analýze konkrétní čísla, ale údaje 

opisuji slovy. 
236 LATUSKE, Roman. Rozhovor s autorkou práce ze dne 13. 07. 2016. 
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Podle Boucníka byly v době našeho rozhovoru v květnu 2016 příjmy z inzerce 

stále lepší než z digitálních aktivit, tedy paywallu a dalších digitálních služeb. Latuske 

uvedl, že příjmy z inzerce na webu rostou: „Na ihned.cz jsme měli v roce 2014 

30 milionů korun z reklamních tržeb ročně, teď jich máme 35 milionů.“
237 

 

Generální ředitel rovněž uvedl, že pokud by měla poklesnout inzerce, může 

vydavatelství s paywallem pracovat a namísto 10 článků zdarma jich nechá ke čtení 

zdarma více
238

. „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.“
239

 

 

4.6.1.3 Finanční výsledky Economie 

Pro doplnění rovněž uvádím finanční výsledky vydavatelství za posledních pět let. 

Vycházím z výročních zpráv, které společnost zveřejňuje. 

 

V roce 2011 byla Economia ve ztrátě, která činila více než 21 milionů korun. 

O rok později se ztráta prohloubila na 54 milionů korun. Společnost k tomu ve výroční 

zprávě uvedla, že jde o prohloubení ztráty v důsledku poklesu příjmů z inzerce kvůli 

přetrvávající hospodářské krizi v tomto odvětví.
240

 Ztrátu rovněž umocnila probíhající 

fúze s Respekt Publishing a portálem volny.cz. 

 

V roce 2013 byla ztráta společnosti ještě větší než v předchozím roce, a to 

223 milionů korun,
241

 z toho více než polovinu tvořil mimořádný odpis kvůli fúzi 

společností. Důvody ztráty vydavatelství popsalo stejně jako v roce 2012. 

 

                                                 
237 LATUSKE, Roman. Rozhovor s autorkou práce ze dne 13. 07. 2016. 
238 Na konci roku 2016 vydavatelství nechalo volně přístupných 15 článků. 
239 LATUSKE, Roman. Rozhovor s autorkou práce ze dne 13. 07. 2016. 
240 Economia. Výroční zpráva 2012. Založeno ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin 10. 12. 2013, 

[cit. 20. 12. 2016], str. 2. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

detail?dokument=17387352&subjektId=714311&spis=83858. 
241  Economia. Konsolidovaná výroční zpráva 2013. Založeno ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin 

10. 11. 2014, [cit. 20. 12. 2016], str. 3. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

detail?dokument=19943367&subjektId=714311&spis=83858. 
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V roce 2014 se ztráta snížila na 153 milionů korun.
242

 Economia ve své výroční 

zprávě uvedla, že byl výsledek hospodaření způsoben poklesem mediálního trhu a také 

dokončováním fúze s Centrum Holdings. „Po ukončení integrace byl sestaven plán 

postupného rozvoje produktového portfolia, kde cílem je další navýšení podílu příjmu 

v digitální oblasti a tím snížení závislosti na printové reklamě. Klíčovými projekty v roce 

2014 byl úspěšný start video projektu DVTV a implementace multiplatformy 

Hospodářských novin, na základě které Economia, a.s. jako první významný vydavatel 

v ČR zpoplatnila svůj webový obsah.“
243

     

 

Poslední výroční zprávu firma zveřejnila za rok 2015. Ztráta společnosti se 

snížila na 40 milionů korun. Ve zprávě vydavatelství uvádí, že zásadním přínosem bylo 

zvýšení efektivity společnosti, „(...) kde se pozitivně projevily důsledky 

restrukturalizace v roce 2014 a výsledky dalších projektů společnosti zaměřených 

na efektivitu v roce 2015. Meziročně se tak výrazně zlepšil finanční výkon společnosti - 

provozní výsledek hospodaření se zvýšil o 71 milionů korun.“
244

 

 

4.6.2 Návštěvnost a čtenost 

Návštěvnost (anglicky traffic) je jedno z nejdůležitějších kritérií pro zpravodajské 

servery, protože vyjadřuje zájem čtenářů o obsah, a tím pádem získává i inzerenty. 

Na zpravodajských webech se obsah odvíjí od aktuálních událostí v politice, byznysu, 

ve světě a také od vlastních, exkluzivních zjištění redakcí. Na rozdíl od tištěných novin 

zpravodajské servery musejí přinést informace rychle, nejlépe v průběhu jejich dění, což 

pak zvyšuje jejich návštěvnost. Proto pro jednotlivé sledované měsíce vyberu významné 

události, které návštěvnost ihned.cz mohly ovlivnit. 

 

Vydavatelství před zavedením paywallu se snížením návštěvnosti počítalo. 

Latuske pro účely této práce uvedl, že se počítalo se snížením uživatelů a page views 

                                                 
242 Economia. Výroční zpráva 2014. Založeno ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin 07. 07. 2015, 

[cit. 20. 12. 2016],  str. 3. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

detail?dokument=39530048&subjektId=714311&spis=83858. 
243 Economia. Výroční zpráva společnosti Economia, a. s. za účetní období od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015. 

Založeno ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin 08. 07. 2016, [cit. 20. 12. 2016], str. 3. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=44401480&subjektId=714311&spis=83858. 
244 Economia. Výroční zpráva společnosti Economia, a. s. za účetní období od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015. 

Založeno ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin 08. 07. 2016, [cit. 20. 12. 2016], str. 19. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=44401480&subjektId=714311&spis=83858. 
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o 10 procent: „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.“
245

  

 

Pro zavedení metered paywallu se podle šéfredaktora ihned.cz Miloše Čermáka 

Economia rozhodla kvůli tomu, že je jeho fungování dlouhodobě udržitelné. Díky 

částečně zpoplatněnému obsahu se 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, 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.“
246 

  

Pro návštěvnost je důležité také určení cílové skupiny čtenářů, protože pro ně je 

obsah tvořen a podle toho editoři zprávy vybírají. Cílová skupina je pro server ihned.cz 

ve srovnání s konkurencí specifická, protože Hospodářské noviny jsou ekonomicky 

zaměřené noviny, a proto i zaměření webu inklinuje ke zpravodajství o důležitých 

firemních, finančních a ekonomických událostech. Návštěvnost webů (obecně) ovlivňují 

také externí vlivy, jako například dny v týdnu (rozdíly jsou nejen mezi pracovním dnem 

a víkendem, ale také v jednotlivých hodinách během dne), roční období, svátečních dny 

či počasí. Například přes vánoční svátky návštěvnost webů klesá, stejně tak i při dobrém 

počasí či prodlouženém víkendu, kdy čtenáři méně používají internet. 

 

Cílovou skupinu serveru ihned.cz definuje pro účely této práce ředitel redakcí 

společnosti Economia Vladimír Piskáček: „Typický čtenář ihned.cz patří 

do sociodemografické skupiny A, tedy profesionál či top manager s nejvyšším 

                                                 
245 LATUSKE, Roman. Rozhovor s autorkou práce ze dne 13. 07. 2016. 
246 ČERMÁK, Miloš. Rozhovor s autorkou práce ze dne 11. 07. 2016. 
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vzděláním, či B, pracovník středního managementu. Oblíbený je server také 

u studentů.“
247 

 

Pro zjištění návštěvnosti využívám měření v oblasti zhlédnutých stránek, 

návštěv, počtu reálných a unikátních uživatelů. Společnost Economia mi poskytla 

několik různých dokumentů. Sama měří traffic nástroji od Google Analytics (dále jako 

GA) a nástroji od Net Monitoru (dále jako NM). Ty mají různé metriky: 

 

 Net Monitor slouží k měření návštěvnosti českých internetových médií, jeho 

data jsou auditovaná a dají se mezi weby srovnávat. Měření počtu reálných 

uživatelů „slouží jako jednotná měna k plánování a prodeji reklamy.“
248

 Pro 

všechna média jsou kritéria měření stejná. 

 

 Google Analytics slouží k měření návštěvnosti webových stránek pro vlastní 

potřeby jejich provozovatelů. Návštěvnost měří pomocí cookies. Podle Sdružení 

pro internetový rozvoj se tato analýza hodí ke zjištění údajů o chování 

návštěvníků na stránkách, jakou dobu tam strávili, jak web používají apod. GA 

nemá auditovanou metodiku a měření si mohou provozovatelé webu přizpůsobit. 

Data z GA tak podle Sdružení mohou být nadhodnocena.  

 

Odlišnost těchto metrik je důležitá pro pochopení toho, jak se v průběhu období 

jejich výpočty mění. Ačkoliv se podle Sdružení pro internetový rozvoj GA nehodí 

k veřejnému srovnávání, v rámci zdrojů návštěvnost z této analýzy ale můžeme vyčíst 

zajímavá data. Proto budu v analýze srovnávat obě metriky meziměsíčně, ale ne mezi 

sebou.  

 

Prvotní údaje, které mi vydavatelství poskytlo, obsahovaly chybné měření 

u page views u Google Analytics. Měřené stránky se v listopadu, prosinci a lednu lišily 

i o šest milionů zhlédnutí. V listopadu 2016 mi tak společnost poskytla údaje z nového 

účtu Google Analytics, kde se jeví počet page views reálnější. Vycházím tedy z těchto 

                                                 
247 PISKÁČEK, Vladimír. Diplomová práce - Otázky k zavedení paywallu [elektronická pošta]. Message 

to: Simona Janíková. 11. 07. 2016. [cit 12. 12. 2016]. Osobní komunikace. 
248 Google Analytics nadhodnocují počty uživatelů, pro veřejné prezentace slouží NetMonitor. SPIR 

[online]. © 2015, [cit. 12. 12. 2016]. Dostupné z: http://porovnani.netmonitor.cz/. 
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údajů z nového účtu.
249 Dalším problémem, na který jsem v rámci analýzy narazila, 

byla změna údajů. O data pro analýzu jsem si zažádala v roce 2015. Při tvorbě analýzy 

mi ale některá data chyběla, proto jsem si zažádala o jejich „zpětné“ vytažení 

ze systému vydavatelství. Tyto údaje ale byly od těch předchozích odlišné, protože se 

v čase zpětně mění, jak jsem již uvedla výše. Šlo jak o počet page views, tak počet 

předplatných. V případě, kdy k tomu došlo, tak vždy vycházím z nových údajů. 

Několikrát jsem také narazila na to, že zaměstnanci, kteří v době zavedení placeného 

obsahu v Economii pracovali, už z firmy odešli. Vysvětlení jsem tak dostala 

zprostředkovaně od jejich nástupců.  

 

Níže vysvětluji jednotlivé termíny a označení, které společnost využívá při 

měření návštěvnosti webu (u NM i GA): 

 

Návštěvnost: 

 page views – zhlédnuté stránky, tj. kolik stránek si všichni čtenáři 

dohromady otevřeli 

 visits – návštěvy webu, v rámci návštěvy si čtenáři mohou prohlédnout více 

stránek (více page views), což se počítá jako jedna návštěva. U GA se počítá 

jedna návštěva na 30 minut. Pokud je uživatel na stránce v této půlhodině 

neaktivní, návštěva se ukončí. Pokud pak udělá nějakou akci po 30 

minutách, počítá se to jako druhá návštěva. 

 real user NM – počet skutečných, reálných čtenářů, kteří server navštívili, 

počítá jej jen metrika NM. „Reální uživatelé (RU) v NetMonitoru informují 

oodhadovaném počtu skutečných lidí (eliminuje vliv mazání cookies, 

zohledňuje velikost a strukturu české internetové populace).“
250

 

 unikátní uživatel GA – odpovídá počtu prohlížečů (cookies), reálný uživatel 

tak může být započítán jako unikátní několikrát, protože může používat více 

prohlížečů 

 

Pro svou práci se zaměřím na počet zhlédnutých stránek, visits, počet real users 

a počet unikátních uživatelů. Předpokládám, že tyto ukazatele mohou po zavedení 

                                                 
249 Statistika page views, příloha č. 8. 
250 Google Analytics nadhodnocují počty uživatelů, pro veřejné prezentace slouží NetMonitor. SPIR 

[online]. © 2015, [cit. 12. 12. 2016]. Dostupné z: http://porovnani.netmonitor.cz/. 
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paywallu klesnout, protože se čtenáři buď budou obávat, že si na webu články nepřečtou 

nebo narazí na výzvu k zaplacení předplatného, což je může odradit od dalšího čtení 

a případně i od další návštěvy webu.  

 

Zdroje návštěvnosti: 

 direct – přímá návštěvnost, uživatel si zadá ihned.cz do příkazového řádku, 

nebo zkopíruje URL odkaz na článek 

 mediafed – přístup z RSS čteček, odběr novinek 

 organic – přístup z vyhledávačů (Seznam, Google, Centrum…) 

 brand – návštěvnost přes klíčová slova jako ihned.cz, Hospodářské noviny, 

HN apod. 

 non-brand – návštěvnost přes klíčová slova, která nesouvisejí se značkou 

ihned.cz, např. někdo hledá kauzu, o které zároveň vyšel článek na ihned.cz 

 interní traffic – přechod z jedné stránky na ihned.cz na druhou (například 

přes odkazy na vlastní texty v těle článků, z rubrik, z home page – 

nejsdílenější články apod.) a návštěvnost z ostatních webů Economie 

 facebook org – přístup z Facebooku 

 paid traffic – placená reklama, vše, co je otagované jako PPC (pay-per-clic) 

nebo CPC 

 other – veškeré ostatní zdroje návštěv, jedná se o rozdíl (veškerá 

návštěvnost) – (organic + interní traffic + sociální sítě + direct + mediafed) 

 

Společnost Economia může návštěvnost na webu podpořit placenou reklamou. 

Jedná se o tzv. paid traffic, což zahrnuje placené kampaně, reklamu (bannery, odkazy 

na web, články apod.), v rámci toho je zahrnut i Sklik. Služba na tomto největším 

českém vyhledávači obsahuje například výměnu reklamních kampaní (odkazy 

na Seznam pod články na ihned.cz a naopak), klasickou placenou reklamu či různé 

budgety, tedy předplacenou reklamu v nějakém rozsahu, kterou musí společnost 

do určitého data vyčerpat.  

 

Co se týče zdrojů návštěv, budu sledovat hlavně direct traffic – přímou 

návštěvnost a organickou návštěvnost, které by po zavedení paywallu mohly klesnout, 

v souvislosti s tím, že na web přijde méně čtenářů. V případě paid traffic, tedy placené 
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reklamy, ale k navýšení návštěv nedošlo. Placená reklama totiž nemá na celková čísla 

návštěv či page views vliv (vzhledem k velmi nízkému objemu), a proto není relevantní 

ani vzhledem k paywallu. Cena paid traffic je navíc relativně dost vysoká (pohybuje se 

kolem jedné koruny za klik) a podle obchodního manažera Economie Martina Florka 

většinou vygenereuje maximálně dvě page views, což se ekonomicky nevyplatí. 

 

4.6.2.1 Srpen 2014 

Během prázdninových měsíců návštěvnost zpravodajských webů klesá, protože čtenáři 

tráví více času na dovolených nebo za příznivého počasí venku. V tomto měsíci byly 

dny, kdy byla vysoká teplota, často ale pršelo. Mezi událostmi, které mohly ovlivnit 

návštěvnost ihned.cz byly zprávy o dobývání nového území tzv. Islámským státem, dále 

byl v srpnu touto organizací popraven americký novinář James Foley.  

 

Rovněž přicházely zprávy o jedné z největších vln migrační krize na jihu 

Evropy, kdy do Itálie do konce srpna přišlo 120 tisíc uprchlíků. Důležitou srpnovou 

událostí bylo podání léku ZMapp lidem nakaženým ebolou, což byl průlom v léčbě 

nemoci, která v té době v Africe zabila více než tisíc lidí. V srpnu rovněž začaly 

nepokoje v americkém Fergussonu ve státě Missouri. Policie tam 9. srpna zastřelila 

černošského mladíka Michaela Browna. Tím odstartovaly protesty, rabování a zákaz 

vycházení. V Evropě mezitím začaly předčasné volby na Ukrajině, což bylo sledované 

téma vzhledem k tomu, že na jaře Rusko anexovalo její území.  

 

V následující tabulce č. 7 můžeme porovnat page views ihned.cz z obou metrik, 

počet reálných uživatelů, unikátních uživatelů a návštěvy. 

pageviews GA 15 851 302 

pageviews NM 15 945 590 

unique visitors GA 12 294 776 

real users NM
251

 741 518 

visits GA 6 563 071 

visits NM 5 060 717 

                                                 
251 Jedná se pouze o uživatele osobních počítačů, nejsou zahrnuti uživatelé mobilů nebo tabletů. 
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Tabulka č. 7 – Počet page views, unique visitors, real users, visits v srpnu 2014 

Zdroj: Economia
252

 

 

Data v tabulce č. 8 pocházejí z redakčního systému Admin (společnosti NTV 

Age), který ihned.cz používá. Čísla o počtu uživatelů, kteří přečetli minimálně 11 

článků, ale jsou zkreslená (viz poznámka pod čarou níže). U počtu uživatelů, kteří 

přečetli minimálně pět článků, se předpokládá, že viděli banner upozorňující na 

paywall. V srpnu jsou data ještě předčasná, ale samozřejmě je dále využiji ke srovnání. 

Vzhledem k tomu, že měsíce mají různý počet dní,v tabulkách ale budu uvádět počet 

článků ke 23. dni, aby byly údaje trochu srovnatelné. 

 

Společnost NTV Age v minulosti pro vydavatelství Economia naprogramovala 

redakční systém Admin, což je tzv. content management system, tedy systém, na kterém 

ihned.cz běží. Tato společnost naprogramovala i paywall. V listopadu 2014 ale s touto 

firmou přestala Economia spolupracovat a vývoj paywallu převzali interní vývojáři 

vydavatelství. V současnosti tak paywall spravuje sama Economia. 

 

měřící systém ukazatel počet 

Admin 

Počet uživatelů, kteří četli min. 11 článků
253

 (k 23. 8.)  74 742 

Počet uživatelů, kteří četli min. 5 článků (k 23. 8.) 177 145 

Tabulka č. 8 – Počet přečtených článků v srpnu 2014 

Zdroj: Economia
254

 

 

Tabulka č. 9 pak zobrazuje zdroje návštěv na webu podle GA. V tabulce je 

rovněž meziroční změna oproti stejnému měsíci v předchozím roce a meziměsíční 

změna oproti předchozímu měsíci. Z toho můžeme například vyčíst, že v srpnu byla 

mírně větší návštěvnost webu než v červenci, to ovlivnil růst organické návštěvnosti 

z Google, Seznamu, ale i Facebooku. 

                                                 
252 Statistiky, příloha č. 8. 
253 Ve skutečnosti je počet menší (pokud stejný uživatel přichází z různých zařízení, je v celkovém čísle 

veden vícekrát). Hodnota neříká, kolik z uživatelů vidělo banner na 11. článku (spadají sem i uživatelé, 

kteří jsou přihlášení a čtou bez omezení, banner se jim tudíž nezobrazí). Zároveň sem spadají také 

předplatitelé, kteří sice banner vidí, ale protože mají přístup již aktivní, tak se na 11. článku přihlásí – 

nemají důvod chodit na e-shop. 
254 Statistika přečtených článků, příloha č. 10. 
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zdroj visits Y/Y změna M/M změna 

all 6 563 071 -12,40 % 1,10 % 

direct 2 385 891 -5,20 % -2,20 % 

mediafed 454 593 -9,00 % 0,10 % 

organic 1 676 387 9,80 % 3,70 % 

      google org 1 422 826 10,40 % 3,30 % 

      seznam org 214 356 6,60 % 6,20 % 

      other org 39 205 9,40 % 3,40 % 

      brand 507 272 61,40 % -0,30 % 

      non-brand 1 169 115 -3,50 % 5,50 % 

interní traffic 763 934 -40,20 % 1,30 % 

facebook org 484 653 -25,60 % 7,00 % 

paid traffic 113 145 166,00 % 54,80 % 

Tabulka č. 9 – Zdroj návštěv ihned.cz v srpnu 2014 

Zdroj: Economia
255

 

 

Podle údajů z Google Analytics byly nejčastější vstupní stránkou na server 

(landing page) přímé odkazy na články a rubriky, a to z 46,73 procenta. 

Z 41,16 procenta byla vstupní stránkou homepage a z 12,11 procenta pak homepage 

na mobilu. V srpnu byly na ihned.cz zdrojem návštěvnosti sociální sítě z 8,60 procent. 

 

4.6.2.2 Září 2014 

V září v Evropě pokračovala migrační krize, v Africe přibývalo lidí nakažených ebolou. 

Mezi významné události můžeme také zařadit vývoj bojů na Ukrajině. V průběhu 

měsíce byla poprvé podepsána úmluva v běloruském Minsku, která měla zajistit klid 

zbraní mezi ukrajinskými vojáky a proruskými separatisty.  

                                                 
255 Statistika zdrojů návštěv GA, příloha č. 8. 
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Na konci měsíce začaly také protesty v Honkongu, na kterých především 

studenti požadovali demokratické volby pro rok 2017. V září se také začalo mluvit 

o tom, že českou eurokomisařkou se stane dosavadní ministryně pro místní rozvoj Věra 

Jourová. Řešilo se, jaký resort by mohla vést. Další důležitou mezinárodní událostí bylo 

zvolení nového předsedy Vojenského výboru NATO. Stal se jím tehdejší náčelník 

českého generálního štábu Petr Pavel. 

 

V neděli 28. září kolem třetí hodiny ranní byl zaveden paywall. Economia to 

svým zaměstnancům oznámila takto: „V souvislosti s převodem celého obsahu novin na 

web přistupují Hospodářské noviny jako první noviny v České republice ke zpoplatnění 

obsahu na webu. Pro zpoplatnění obsahu na webu využijeme model tzv. metered 

paywall. Tedy postup, kdy je určité množství článků v daném kalendářním měsíci 

přístupné čtenáři zdarma. Po překročení limitu dostane čtenář možnost koupit si 

předplatné a bez omezení číst všechny texty či čerpat informace z archivu. Hlavním 

cílem uvedení nové digitální podoby Hospodářských novin je zvýšit uživatelský komfort 

pro stávající čtenáře deníku, umožnit jim číst obsah novin v čase, kdy jej chtějí číst, 

a na platformách, které jim v daný okamžik nejvíce vyhovují.“
256

 

 

Ještě tentýž den, 28. září večer byl zveřejněn redesign webu. Večer si společnost 

vybrala proto, že bylo náročné přesunout data a v neděli je obecně nižší návštěvnost.  

 

V tabulce č. 10 jsou změřeny page views pro tento měsíc. U GA jsou v září 

oproti předchozímu měsíci mírně nižší – v srpnu to bylo 15 851 302, v září 15 824 258, 

což je o 27 044 zhlédnutých stránek méně. U NM byl počet page views v září naopak 

vyšší – v srpnu to bylo 15 945 590, v září 16 050 307, tedy o 104 717 page views více.  

 

V září vzrostl i počet uživatelů u obou metrik. V srpnu jich bylo podle NM 

o 46 910 méně než v září. Unikátních uživatelů bylo v září o 49 924 více, než v srpnu. 

 

Počet visits podle NM vzrostl oproti srpnu o 239 302 na 5 300 019 návštěv. 

Podle GA byl počet visits v srpnu 6 563 071, v září vzrostl o 259 631 na 6 822 702. 

                                                 
256 Economia Info. Hospodářské noviny v nové digitální podobě [elektronická pošta]. Message to: All. 24. 

09. 2016, [cit. 12. 12. 2016]. Interní komunikace. 
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pageviews GA 15 824 258 

pageviews NM 16 050 307 

unique visitors GA 12 344 700 

real users NM
257

 788 428 

visits GA 6 822 702 

visits NM 5 300 019 

Tabulka č. 10 – Počet page views, unique visitors, real users, visits v září 2014 

Zdroj: Economia
258

 

 

V porovnání se srpnem u měření počtu minimálně 11 přečtených článků, vidíme 

v tabulce č. 11 nárůst o 2 454. U minimálně pěti přečtených článků je navýšení o 1 146. 

 

měřící systém ukazatel počet 

Admin 

Počet uživatelů, kteří četli min. 11 článků
259

 (k 23. 9.)  77 196 

Počet uživatelů, kteří četli min. 5 článků (k 23. 9.) 178 291 

Tabulka č. 11 – Počet přečtených článků v září 2014 

Zdroj: Economia
260

 

 

Co se týče zdrojů návštěv, jak ukazuje tabulka č. 12, oproti srpnu sleduje GA 

meziměsíční růst o čtyři procenta. Přímá návštěvnost meziměsíčně vzrostla o více než 

čtyři procenta, celkově vzrostla i organická návštěvnost z vyhledávačů, nejvíce 

ze Seznamu a pak také z Facebooku.  

 

zdroj visits Y/Y změna M/M změna 

                                                 
257 Jedná se pouze o uživatele osobních počítačů, nejsou zahrnuti uživatelé mobilů nebo tabletů. 
258 Statistiky, příloha č. 8. 
259 Ve skutečnosti je počet menší (pokud stejný uživatel přichází z různých zařízení, je v celkovém čísle 

veden vícekrát). Hodnota neříká, kolik z uživatelů vidělo banner na 11. článku (spadají sem i uživatelé, 

kteří jsou přihlášení a čtou bez omezení, banner se jim tudíž nezobrazí). Zároveň sem spadají také 

předplatitelé, kteří sice banner vidí, ale protože mají přístup již aktivní, tak se na 11. článku přihlásí –
nemají důvod chodit na e-shop. 
260 Statistika přečtených článků, příloha č. 10. 
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all 6 822 702 -27,00 % 4,00 % 

direct 2 491 971 -25,40 % 4,40 % 

mediafed 440 204 -0,20 % -3,20 % 

organic 1 738 057 47,50 % 3,70 % 

      google org 1 467 397 53,40 % 3,10 % 

      seznam org 232 061 19,50 % 8,30 % 

      other org 38 599 39,10 % -1,50 % 

      brand 526 960 109,20 % 3,90 % 

      non-brand 1 211 097 30,70 % 3,60 % 

interní traffic 779 488 -74,40 % 2,00 % 

facebook org 582 858 12,10 % 20,30 % 

paid traffic 89 199 222,10 % -21,20 % 

news.google 123 808 -26,00 % -5,90 % 

odkazy.seznam 17 046 -82,50 % -1,50 % 

other 560 071 7,00 % 4,60 % 

Tabulka č. 12 – Zdroj návštěv ihned.cz v září 2014 

Zdroj: Economia
261

 

 

Podle údajů z Google Analytics byly nejčastější vstupní stránkou na server 

odkazy na články a přímo rubriky, a to z 47,67 procenta. Z 40,59 procenta byla vstupní 

stránkou homepage a z 11,74 procenta pak homepage na mobilu. V září byly 

na ihned.cz zdrojem návštěvnosti sociální sítě z 9,80 procent. 

 

4.6.2.3 Říjen 2014 

V říjnu pokračovalo rozšiřování eboly, podezření na nákazu se objevilo i v Česku. 

Především však byl říjen volebním měsícem – konaly se komunální i senátní volby, což 

pro zpravodajské servery znamená zvýšené nasazení redaktorů i editorů, ale zároveň 

zvýšenou čtenost. Na celkem čtyři volební dny, tedy volby do zastupitelstev a obě dvě 
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kola senátních voleb, pak vydavatelství u článků s volební tematikou paywall vypnulo. 

Zároveň v tomto měsíci odletěl prezident Miloš Zeman na státní návštěvu do Číny, což 

byla velmi sledovaná událost.  

 

V polovině října došlo k tragické události ve Žďáru nad Sázavou, kde na tamní 

obchodní akademii zaútočila na žáky psychicky nemocná žena. Zpočátku nebylo jasné, 

zda se nejedná o teroristický útok, byla to jedna z největších událostí měsíce. 

Od 16. října začala série výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích, což bylo také 

velmi sledované téma. Navíc, na svátek 28. října prezident předával státní vyznamenání 

a konaly se různé akce státníků, což ihned.cz sledoval v on-line reportáži. Svátek připadl 

na úterý a návštěvnost mohla polevit kvůli prodlouženému víkendu.   

 

Co se týče „zásahů“ vydavatelství, vedení přistoupilo 10. října k poutání článků 

z ihned.cz na vyhledávači Centrum.cz. To výrazně pomohlo k návštěvnosti jednotlivých 

článků. Souhrn za všechny sledované měsíce uvádím v příloze, spolu s články 

propagovanými pomocí služby Sklik. 

 

Na celkové návštěvnosti, jak ukazuje tabulka č. 13, se nic z relativně velkých 

událostí neodrazilo a podle obou metrik počet zobrazených page views klesl. Podle GA 

byl počet zhlédnutých stránek v září 15 824 258, což je o 840 112 více než v říjnu, kdy 

to bylo 14 984 146. U NM bylo v září 16 050 307 PW, tedy o 3 984 975 více stránek 

než v tomto měsíci, kdy to bylo 12 065 332.  

 

Výrazně vzrostl počet reálných uživatelů, v září to bylo 788 428, tedy 

o 81 954 méně než v říjnu. Počet unikátních uživatelů naopak klesl z 12 344 700 v září 

na 11 809 232 v říjnu, tedy o 535 468 uživatelů méně. 

 

Počet visits podle NM se oproti září snížil – minulý měsíc jich bylo 5 300 019, 

o 174 401 více než v říjnu. Podle Google Analytics počet návštěv v říjnu také klesl, 

v září jich naměřil 6 822 702, o 184 750 visits více.  

 

                                                                                                                                               
261 Statistika zdrojů návštěv GA, příloha č. 8. 
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Z toho můžeme usoudit, že na počet page views a visits měl paywall vliv, 

společně s redesignem webu. Vzhledem k tomu, že byly tyto změny zavedeny v tutéž 

dobu, nelze jednoznačně určit, co bylo příčinou poklesu zhlédnutých stránek. Za růstem 

reálných uživatelů mohlo být i propagování článků na Centrum.cz. Za poklesem 

unikátních uživatelů může být pokračování v redesignu.  

 

V říjnu se v rámci redesignu webu rušily či přejmenovávaly některé rubriky 

(například HN Zprávy se rozdělila na Domácí a Zahraniční) a zjednodušovala se 

struktura (místo jednotné URL adresy zpravy.ihned.cz se zavedly adresy pro jednotlivé 

rubriky, jako byznys.ihned.cz nebo domaci.ihned.cz), což ovlivnilo vyhledávání 

ve vyhledávači Google. To mohlo vyústit v pokles page views a visits. Google mohl 

ihned.cz také za zavedení paywallu penalizovat, tj. nezobrazoval články serveru 

na prvních místech ve vyhledávání, i když by měl.  

 

pageviews GA 14 984 246 

pageviews NM 12 065 332 

unique visitors GA 11 809 232 

real users NM
262

 870 382 

visits GA 6 637 952 

visits NM 5 125 618 

Tabulka č. 13 – Počet page views, unique visitors, real users, visits v říjnu 2014 

Zdroj: Economia
263

 

 

Server sledoval vliv zavedení paywallu i prostřednictvím svého redakčního 

systému Admin. Do 23. října na 11 článků narazilo 38 707 lidí. To je oproti září 

významný pokles, a to o 38 489 uživatelů, tedy o polovinu. Na výzvu u pátého článku 

narazilo k tomuto datu 140 416 lidí. To je o 37 875 uživatelů méně než v září. Tuto 

změnu můžeme přičíst paywallu – čtenáře, kteří vyčerpali polovinu přístup zdarma, 

mohlo odradit upozornění na zbývající články bez předplatného. 

 

                                                 
262 Jedná se pouze o uživatele osobních počítačů, nejsou zahrnuti uživatelé mobilů nebo tabletů. 
263 Statistiky, příloha č. 8. 
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Od října společnost začala počítat návštěvy na e-shopu z banneru na 11. článku. 

Podle GA to vypadá, že na paywall „narazilo“ minimálně 7 084 lidí, kteří se přes 

paywall a banner k zaplacení předplatného dostali do e-shopu Economie. Z toho se 

v říjnu uskutečnilo 181 transakcí, což můžeme považovat za zakoupení předplatného 

na základě výzvy po 10. článku. Podrobnější informace představuje tabulka č. 14. 

 

měřící systém ukazatel počet 

Admin 

Počet uživatelů, kteří četli min. 11 článků
264

 (k 23. 10.)  38 707 

Počet uživatelů, kteří četli min. 5 článků (k 23. 10.) 140 416 

Google 

Analytics
265

 

Návštěvy na e-shopu z paywall-banner-end 7 084 

poměr návštěv e-shopu k uživatelům na 11. článku - 

Počet transakcí na e-shopu 181 

konverzní poměr e-shopu 2,56 % 

Hodnota transakcí na e-shopu 40 266 Kč 

Tabulka č. 14 – Počet přečtených článků v říjnu 2014 

Zdroj: Economia
266

 

 

Co se týče zdrojů návštěv podle GA, jejich počet meziměsíčně klesl 

o 2,70 procenta. Největší pokles byl u news.google, a to meziměsíčně o 50 procent. To 

souvisí se změnou URL adres rubrik a penalizací. O více než 12 procent oproti září 

poklesla interní návštěvnost, přesně o 12 procent pak klesla přímá návštěvnost. 

Organická návštěvnost klesla meziměsíčně o 3,5 procenta, především u non-brand 

návštěvnosti. Naopak se mírně navýšila brand návštěvnost, tedy lidé vyhledávali články 

přímo z ihned.cz. To ale můžeme také připsat volbám. Stejně jako u mírně zvýšené 

návštěvnosti z Facebooku. Jak lze vidět v tabulce č. 15, návštěvnost z ostatních zdrojů 

                                                 
264 Ve skutečnosti je počet menší (pokud stejný uživatel přichází z různých zařízení, je v celkovém čísle 

veden vícekrát). Hodnota neříká, kolik z uživatelů vidělo banner na 11. článku (spadají sem i uživatelé, 

kteří jsou přihlášení a čtou bez omezení, banner se jim tudíž nezobrazí). Zároveň sem spadají také 

předplatitelé, kteří sice banner vidí, ale protože mají přístup již aktivní, tak se na 11. článku přihlásí – 

nemají důvod chodit na e-shop. 
265 Uvedené hodnoty z GA se týkají pouze kampaně „předplatné-hn“, médium „paywall-banner-end“. 

Nejedná se o výkon celého e-shopu. 
266 Statistika přečtených článků, příloha č. 10. 
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vzrostla o 35. Co se týče paid traffic, mohla se zvýšit proto, že měl končit sjednaný 

budget na reklamu, který společnost musela vyčerpat. 

 

zdroj visits Y/Y změna M/M změna 

all 6 637 952 -21,30 % -2,70 % 

direct 2 193 163 -26,50 % -12,00 % 

mediafed 393 061 -17,10 % -10,70 % 

organic 1 678 000 3,80 % -3,50 % 

      google org 1 409 751 4,90 % -3,90 % 

      seznam org 230 369 -3,10 % -0,70 % 

      other org 37 880 6,20 % -1,90 % 

      brand 532 412 28,40 % 1,00 % 

      non-brand 1 145 588 -4,70 % -5,40 % 

interní traffic 680 136 -50,00 % -12,70 % 

facebook org 599 741 -26,10 % 2,90 % 

paid traffic 252 229 123,30 % 182,80 % 

news.google 61 852 -65,10 % -50,00 % 

odkazy.seznam 18 634 -82,20 % 9,30 % 

other 761 136 -3,80 % 35,90 % 

Tabulka č. 15 – Zdroj návštěv ihned.cz v říjnu 2014 

Zdroj: Economia
267

 

 

Podle údajů z GA byly nejčastější vstupní stránkou na server odkazy na články 

a přímo rubriky, a to z 49,77 procenta. Z 39,37 procenta byla vstupní stránkou 

homepage a z 10,86 procenta pak homepage na mobilu. V říjnu byly na ihned.cz 

zdrojem návštěvnosti sociální sítě z 10,70 procent. 

 

                                                 
267 Statistika zdrojů návštěv GA, příloha č. 8. 
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4.6.2.4 Listopad 2014 

Listopad přinesl domácí i světové události, které mohly ovlivnit návštěvnost webu. 

Pražskou primátorkou se stala kandidátka za hnutí ANO Adriana Krnáčová. Zemřel 

skladatel a zpěvák Petr Hapka. Na Karvinsku došlo k důlnímu otřesu, při kterém 

zemřeli tři horníci. Na Ukrajině začal odvoz trosek letadla MH17 k vyšetřování příčin 

pádu do Nizozemí. Sváteční den 17. listopadu připadl na pondělí a prodloužený víkend 

mohl snížit návštěvnost webu. 

 

V polovině listopadu ihned.cz představil novou mobilní verzi, kterou firma 

nestihla dodělat s redesignem webu v říjnu. Stará verze již vydavatelství nevyhovovala. 

 

Zhlédnuté stránky, jak lze vidět v tabulce č. 16, podle GA meziměsíčně klesly. 

Z říjnových 14 984 246 o 1 241 132 na listopadových 13 743 114. Podle NM page 

views také klesly. V říjnu jich bylo 12 065 332 stránek, o 465 951 více než v listopadu.  

 

Počet reálných uživatelů byl v říjnu 870 382, tedy o 29 177 více než v listopadu. 

Pokles byl znát i u počtu unikátních uživatelů. V říjnu jich bylo 11 809 232, o 835 716 

více než v tomto měsíci.  

 

U NM se snížil také počet visits, z říjnových 5 125 618 o 360 768 návštěv na 

4 764 850. Podobné to bylo i u GA – v říjnu naměřil 6 637 952 návštěv, v listopadu 

6 399 478, tedy o 238 474 visits méně. 

 

pageviews GA 13 743 114 

pageviews NM 11 599 381 

unique visitors GA 10 973 516 

real users NM
268

 841 205 

visits GA 6 399 478 

visits NM 4 764 850 

Tabulka č. 16 – Počet page views, unique visitors, real users, visits v listopadu 2014 

Zdroj: Economia
269

 

                                                 
268 Jedná se pouze o uživatele osobních počítačů, nejsou zahrnuti uživatelé mobilů nebo tabletů. 
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Jak můžeme vyčíst z tabulky č. 17, redakční systém napočítal 38 060 lidí, kteří 

k 23. listopadu přečetli více než 11 článků. To je oproti říjnu o 637 uživatelů méně. 

Na výzvu na paywall v té době narazilo 111 413 lidí, tedy meziměsíčně o 29 003 

uživatelů méně.  

 

Podle údajů z GA se na výzvu k předplatnému u 11. článku dostalo minimálně 

2 772 čtenářů, což je o 4 312 lidí méně než v říjnu, kdy jich bylo 7 084. Počet transakcí, 

tedy zakoupení předplatného na základě výzvy po 10. článku, oproti říjnu klesl na 104. 

V předchozím měsíci to bylo 181 transakcí. 

 

měřící systém ukazatel počet 

Admin 

Počet uživatelů, kteří četli min. 11 článků
270

 (k 23. 11.) 38 060 

Počet uživatelů, kteří četli min. 5 článků (k 23. 11.) 111 413 

Google 

Analytics
271

 

Návštěvy na e-shopu z paywall-banner-end 2 772 

poměr návštěv e-shopu k uživatelům na 11. článku - 

Počet transakcí na e-shopu 104 

konverzní poměr e-shopu 3,75 % 

Hodnota transakcí na e-shopu 84 697 Kč 

Tabulka č. 17 – Počet přečtených článků v listopadu 2014 

Zdroj: Economia
272

 

 

Návštěvnost podle GA v listopadu klesla. Nejvíce se snížila přímá návštěvnost, 

a to o více než 25 procent. Organická návštěvnost se oproti říjnu snížila o 2,30 procenta, 

interní se naopak zvýšila o 13 procent. Rostla také návštěvnost z Facebooku, a to 

meziměsíčně o 56,80 procenta. U paid traffic můžeme vidět pokles o 8,5 procenta.  

 

                                                                                                                                               
269 Statistiky, příloha č. 8. 
270 Ve skutečnosti je počet menší (pokud stejný uživatel přichází z různých zařízení, je v celkovém čísle 

veden vícekrát). Hodnota neříká, kolik z uživatelů vidělo banner na 11. článku (spadají sem i uživatelé, 

kteří jsou přihlášení a čtou bez omezení, banner se jim tudíž nezobrazí). Zároveň sem spadají také 

předplatitelé, kteří sice banner vidí, ale protože mají přístup již aktivní, tak se na 11. článku přihlásí – 

nemají důvod chodit na e-shop. 
271 Uvedené hodnoty z GA se týkají pouze kampaně „předplatné-hn“, médium „paywall-banner-end“. 

Nejedná se o výkon celého e-shopu. 
272 Statistika přečtených článků, příloha č. 10. 
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zdroj visits Y/Y změna M/M změna 

all 6 399 478 -16,80 % -3,60 % 

direct 1 643 290 -30,20 % -25,10 % 

mediafed 347 760 -20,60 % -11,50 % 

organic 1 640 210 -9,20 % -2,30 % 

      google org 1 379 517 -8,20 % -2,10 % 

      seznam org 224 386 -14,90 % -2,60 % 

      other org 36 307 -8,50 % -4,20 % 

      brand 519 117 7,40 % -2,50 % 

      non-brand 1 121 093 -15,20 % -2,10 % 

interní traffic 769 471 -45,10 % 13,10 % 

facebook org 940 165 48,60 % 56,80 % 

paid traffic 230 813 304,00 % -8,50 % 

news.google 58 581 -68,10 % -5,30 % 

odkazy.seznam 18 667 -82,70 % 0,20 % 

other 750 521 5,20 % -1,40 % 

Tabulka č. 18 – Zdroj návštěv ihned.cz v listopadu 2014 

Zdroj: Economia
273

 

 

Podle údajů z GA byly nejčastější vstupní stránkou na server odkazy na články 

a přímo rubriky, a to z 53,46 procenta. Z 36,86 procenta byla vstupní stránkou 

homepage a z 9,68 procenta pak homepage na mobilu. V listopadu byly na ihned.cz 

zdrojem návštěvnosti sociální sítě z 16,40 procent. To je poprvé od března, kdy se 

návštěvnost ze sítí dostala nad 10 procent. 

 

                                                 
273 Statistika zdrojů návštěv GA, příloha č. 8. 
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4.6.2.5 Prosinec 2014 

Mezi důležitými prosincovými událostmi byly demonstrace proti přijímání uprchlíků 

v Drážďanech a diskuze kolem migrační krize. Novým ministrem dopravy byl zvolen 

Martin Ťok. Štědrý den připadl na středu, takže od středy do neděle návštěvnost klesla. 

Oslavy Nového roku probíhaly od středy 31. 12. do čtvrtka, kdy byl další volný den 

a mnoho čtenářů si mohlo prodloužit i následující víkend. 

 

Jak ukazuje tabulka č. 19, podle metriky GA meziměsíčně počet zhlédnutých 

stránek klesl, z listopadových 13 743 114 o 1 252 736 page views na 12 490 378 

v prosinci. Podle metriky NM počet page views klesl, v listopadu jich bylo 11 599 381, 

o 1 056 373 více než v tomto měsíci. Pokles můžeme přičíst vánočním svátkům. 

  

Počet reálných uživatelů klesl v prosinci nejvíce za celé sledované období. 

V listopadu to bylo 841 205 uživatelů, v prosinci 674 918, tedy o 166 287 uživatelů 

méně. Stejné to bylo v počtu unikátních uživatelů. O měsíc dříve jich měl ihned.cz 

10 973 516, v prosinci 9 948 932, tedy o 1 024 584 uživatelů méně.  

 

Počet visits podle NM pak v tomto měsíci klesl z listopadových 4 764 850 

o 589 201 návštěv. U GA se snížil z 6 399 478 o 633 313 visits. 

 

pageviews GA 12 490 378 

pageviews NM 10 543 008 

unique visitors GA 9 948 932 

real users NM
274

 674 918 

visits GA 5 766 165 

visits NM 4 175 649 

Tabulka č. 19 – Počet page views, unique visitors, real users, visits v prosinci 2014 

Zdroj: Economia
275

 

 

                                                 
274 Jedná se pouze o uživatele osobních počítačů, nejsou zahrnuti uživatelé mobilů nebo tabletů. 
275 Statistiky, příloha č. 8. 
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Podle měření z redakčního systému, tabulka č. 20, v tomto měsíci narazilo 

na paywall 53 694 lidí, i když, jak je uvedeno v poznámce, jde o zkreslené číslo. 

Zkreslení vzniká také tím, že někteří z nich už měli aktivní digitální předplatné nebo se 

přihlásili z různých zařízení. V porovnání s počtem lidí, kteří přečetli minimálně 

11 článků k 23. prosinci, jich je o 3 667 více. Na pět článků kliklo minimálně 113 666 

uživatelů, o 2 253 lidí méně než v listopadu. Minimální počet čtenářů, kteří na paywall, 

podle GA, narazili, oproti listopadu klesl – z 2 772 na 2 175, tedy o 597. Výrazně 

poklesl počet transakcí za zakoupení předplatného na základě výzvy po 10. článku. 

V listopadu to bylo 104, tedy o 38 zakoupených předplatných více než v prosinci. 

 

měřící systém ukazatel počet 

Admin 

Počet uživatelů, kteří četli min. 11 článků
276

 53 694 

Počet uživatelů, kteří četli min. 11 článků (k 23. 12.)  41 727 

Počet uživatelů, kteří četli min. 5 článků (k 23. 12.) 113 666 

Google 

Analytics
277

 

Návštěvy na e-shopu z paywall-banner-end 2 175 

poměr návštěv e-shopu k uživatelům na 11. článku 4,05 % 

Počet transakcí na e-shopu 66 

konverzní poměr e-shopu 3,03 % 

Hodnota transakcí na e-shopu 58 697 Kč 

 Tabulka č. 20 – Počet přečtených článků v prosinci 2014 

Zdroj: Economia
278

 

 

Podle GA návštěvnost poprvé za sledované období klesla pod šest milionů. 

V listopadu byla 6 339 478, jde tedy o snížení o 573 313 návštěv. Největší meziměsíční 

změna byla u interní a placené návštěvnosti, kdy byl pokles velmi výrazný. Naopak více 

než o třetinu vůči listopadu vzrostla návštěvnost z Google News a téměř o polovinu 

z ostatních zdrojů. Co se týče přímé návštěvnosti, meziměsíčně mírně stoupla, 

                                                 
276 Ve skutečnosti je počet menší (pokud stejný uživatel přichází z různých zařízení, je v celkovém čísle 

veden vícekrát). Hodnota neříká, kolik z uživatelů vidělo banner na 11. článku (spadají sem i uživatelé, 

kteří jsou přihlášení a čtou bez omezení, banner se jim tudíž nezobrazí). Zároveň sem spadají také 

předplatitelé, kteří sice banner vidí, ale protože mají přístup již aktivní, tak se na 11. článku přihlásí – 

nemají důvod chodit na e-shop. 
277 Uvedené hodnoty z GA se týkají pouze kampaně „předplatné-hn“, médium „paywall-banner-end“. 

Nejedná se o výkon celého e-shopu. 
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organická vzrostla o 6,5 procenta. Návštěvnost z Facebooku klesla o téměř 22 procent. 

Podrobnosti níže v tabulce č. 21. 

 

zdroj visits Y/Y změna M/M změna 

all 5 766 165 -16,00 % -9,90 % 

direct 1 653 356 -25,40 % 0,60 % 

mediafed 328 840 -14,00 % -5,40 % 

organic 1 747 204 1,80 % 6,50 % 

      google org 1 500 276 4,60 % 8,80 % 

      seznam org 206 958 -15,80 % -7,80 % 

      other org 39 970 8,00 % 10,10 % 

      brand 538 174 20,90 % 3,70 % 

      non-brand 1 209 030 -4,90 % 7,80 % 

interní traffic 52 154 -95,10 % -93,20 % 

facebook org 734 117 55,10 % -21,90 % 

paid traffic 45 840 -11,90 % -80,10 % 

news.google 79 271 -56,40 % 35,30 % 

odkazy.seznam 18 550 -80,60 % -0,60 % 

other 1 106 833 62,50 % 47,50 % 

Tabulka č. 21 – Zdroj návštěv ihned.cz v prosinci 2014 

Zdroj: Economia
279

 

 

Podle údajů z GA byly nejčastější vstupní stránkou na server odkazy na články 

a přímo rubriky, a to z 48,65 procenta. Z 40,72 procenta byla vstupní stránkou 

homepage a z 10,63 procenta pak homepage na mobilu. V prosinci byly na ihned.cz 

zdrojem návštěvnosti sociální sítě z 13,40 procent. 

 

                                                                                                                                               
278 Statistika přečtených článků, příloha č. 10. 
279 Statistika zdrojů návštěv GA, příloha č. 8. 
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4.6.2.6 Leden 2015 

V lednu se odehrály dvě tragické události, které ovlivnily návštěvnost webu. Na začátku 

ledna teroristé zaútočili na redakci francouzského časopisu Charlie Hebdo, jen o den 

později pak další terorista zaútočil na košer obchod ve Francii a následnou honičku 

s policií a ukrývání zločince v tiskárně sledoval v přímém přenosu celý svět. V neděli 

11. ledna pak proběhla celosvětová tryzna za oběti útoků. 

 

Důležitou ekonomickou zprávou bylo rozhodnutí Evropské centrální banky 

o kvantitativním uvolňování, tedy o nákupu dluhopisů, které by eurozónu měly 

vytáhnout z nízké inflace. Spojené státy v lednu rovněž rozhodly o zmírnění 

hospodářského embarga vůči Kubě. V Česku se pak v lednu jednalo hlavně o možném 

prolomení těžebních limitů na uhlí v Horním Jiřetíně. 

 

Na měření návštěvnosti se aktuální události projevily zvýšením zhlédnutých 

stránek, reálných uživatelů i visits, jak dokládá tabulka č. 22. V prosinci návštěvníci 

podle metriky GA zhlédli 12 490 378 stránek. V lednu 14 699 594, což je o 2 209 216 

stránek více. I měření NM zaznamenalo zvýšený počet page views. V minulém měsíci 

to bylo 10 543 008 stránek, v lednu 12 899 055, tedy o 2 356 047 více.  

 

Počet reálných uživatelů byl v prosinci 674 918, tedy o 120 179 méně než 

v lednu. Meziměsíčně vzrostl také počet unikátních uživatelů, oproti prosinci 

o 1 781 520. 

 

Počet návštěv vzrostl podle NM ze 4 175 649 v listopadu na 4 990 033 v lednu, 

tedy o 814 384. Růst zaznamenal i GA, v prosinci naměřil 5 766 165, tedy o 856 301 

návštěv méně než v tomto měsíci. 

 

pageviews GA 14 699 594 

pageviews NM 12 899 055 

unique visitors GA 11 730 452 

real users NM
280

 795 097 

                                                 
280 Jedná se pouze o uživatele osobních počítačů, nejsou zahrnuti uživatelé mobilů nebo tabletů. 
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visits GA 6 622 466 

visits NM 4 990 033 

Tabulka č. 22 – Počet page views, unique visitors, real users, visits v lednu 2015 

Zdroj: Economia
281

 

 

Kvůli lednovým událostem také vzrostl počet lidí, kteří podle redakčního 

systému narazili na paywall, i když víme, že skutečné číslo je menší. Ukazuje to tabulka 

č. 23. V porovnání s uživateli, kteří přečetli minimálně 11. článků k 23. prosinci, jejich 

počet v lednu klesl o 518. U pěti článků jejich počet stoupl o 5 506. Podle měření GA 

ale klesl minimální počet lidí, kteří narazili na banner na paywall po 10 článcích. 

V prosinci to bylo 2 175 lidí, tedy o 236 více než v lednu. Počet transakcí, které 

můžeme považovat za zakoupení předplatného na základě výzvy po 10. článku, v tomto 

měsíci vzrostl z předchozích 66 na 71. 

měřící systém ukazatel počet 

Admin 

Počet uživatelů, kteří četli min. 11 článků
282

 60 190 

Počet uživatelů, kteří četli min. 11 článků (k 23. 1.) 41 209 

Počet uživatelů, kteří četli min. 5 článků (k 23. 1.) 119 172 

Google 

Analytics
283

 

Návštěvy na e-shopu z paywall-banner-end 1 939 

poměr návštěv e-shopu k uživatelům na 11. článku 3,22 % 

Počet transakcí na e-shopu 71 

konverzní poměr e-shopu 3,66 % 

Hodnota transakcí na e-shopu 29 380 Kč 

Tabulka č. 23 – Počet přečtených článků v lednu 2015 

Zdroj: Economia
284

 

 

                                                 
281 Statistiky, příloha č. 8. 
282 Ve skutečnosti je počet menší (pokud stejný uživatel přichází z různých zařízení, je v celkovém čísle 

veden vícekrát). Hodnota neříká, kolik z uživatelů vidělo banner na 11. článku (spadají sem i uživatelé, 

kteří jsou přihlášení a čtou bez omezení, banner se jim tudíž nezobrazí). Zároveň sem spadají také 

předplatitelé, kteří sice banner vidí, ale protože mají přístup již aktivní, tak se na 11. článku přihlásí – 

nemají důvod chodit na e-shop. 
283 Uvedené hodnoty z GA se týkají pouze kampaně „předplatné-hn“, médium „paywall-banner-end“. 

Nejedná se o výkon celého e-shopu. 
284 Statistika přečtených článků, příloha č. 10. 
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Na lednové události reagoval také počet návštěv, jak je spočítal GA. V prosinci 

jich bylo 5 766 165, v lednu 6 622 466, tedy o 856 301 více. Meziměsíčně vzrostly 

návštěvy ze všech sledovaných zdrojů, kromě paid traffic a Google News. Jak dokazuje 

tabulka č. 24, nejvíce návštěv oproti prosinci přibylo z Facebooku. Přímá návštěvnost 

stoupla o 7,5 procenta, organická téměř o 12 procent. 

 

zdroj visits Y/Y změna M/M změna 

all 6 622 466 -15,00 % 14,90 % 

direct 1 776 918 -23,10 % 7,50 % 

mediafed 348 833 -22,60 % 6,10 % 

organic 1 954 692 -7,20 % 11,90 % 

      google org 1 682 022 -4,00 % 12,10 % 

      seznam org 228 500 -26,20 % 10,40 % 

      other org 44 170 -1,90 % 10,50 % 

      brand 598 495 12,40 % 11,20 % 

      non-brand 1 356 197 -13,90 % 12,20 % 

interní traffic 55 410 -95,00 % 6,20 % 

facebook org 1 041 821 38,60 % 41,90 % 

paid traffic 17 582 -67,30 % -61,60 % 

news.google 75 019 -61,50 % -5,40 % 

odkazy.seznam 20 879 -80,10 % 12,60 % 

other 1 331 312 86,10 % 20,3 % 

Tabulka č. 24 – Zdroj návštěv ihned.cz v lednu 2015 

Zdroj: Economia
285

 

 

Podle údajů z GA byly nejčastější vstupní stránkou na server odkazy na články 

a přímo rubriky, a to z 50,96 procenta. Z 39,63 procenta byla vstupní stránkou 

homepage a z 9,41 procenta pak homepage na mobilu. V lednu byly na ihned.cz 

                                                 
285 Statistika zdrojů návštěv GA, příloha č. 8. 
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zdrojem návštěvnosti sociální sítě z 16,60 procent. Číslo se tak podle této metriky vrací 

nad 15procentní hranici. 

 

4.6.2.7 Únor 2015 

Byznysový svět v únoru řešil hlavně řeckou dluhovou krizi, v tomto měsíci začali 

Řekové vybírat své vklady v tamních bankách. V Česku pak mezi důležité události 

patřilo zvolení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který ve volbě neměl 

protikandidáta. 

 

Tragickou událostí byla střelba v Uherském Brodě. Zpočátku nebylo jasné, zda 

se nejedná o teroristický útok, ozbrojený muž několik lidí v tamní restauraci zabil 

a několik hodin držel rukojmí. Jednoznačně se jedná o největší únorovu událost, kterou 

ihned.cz sledoval v on-line reportážích. 

 

V rámci vydavatelství bylo nejzásadnějším krokem přistoupení k integraci 

newsroomu. V polovině února se spojily redakce ihned.cz, Aktuálně a Hospodářských 

novin. Společný vyrobený obsah se začal přerozdělovat mezi tato média. „Cílem je 

soustředit zkušené autory z jednotlivých zpravodajských titulů do společných týmů - tak, 

aby se dal mnohem efektivněji koordinovat proud informací a článků plynoucí na oba 

weby (Aktuálně.cz a ihned.cz) i do Hospodářských novin. Vzhledem ke snaze zvýšit 

zpravodajskou kompetenci ihned.cz a zároveň rozvíjet čtenářskou atraktivitu 

Aktuálně.cz, bude nutné odpoutat se od dosavadních časů „novinových uzávěrek“ 

a zároveň maximálně kooperovat a využívat práce, která je hotová.“
286 

 

Počet page views nicméně v únoru klesl, jak lze vidět v tabulce č. 25. Podle GA 

ale nešlo o výrazný pokles. Důvodem mohla být menší návštěvnost po lednových 

událostech a také to, že je tento měsíc krátký, obecně je únorová návštěvnost 

zpravodajských serverů slabší. V lednu GA naměřila 14 699 594 zhlédnutých stránek, 

v únoru 14 241 834, tedy o 457 760 page views méně. NM v únoru naměřil 12 257 712, 

v lednu 12 899 055, šlo o pokles o 641 343 stránek.  

 

                                                 
286 PISKÁČEK, Vladimír. Manuál ke společnému newsroomu [elektronická pošta]. Message to: 

Newsroom. 12. 02. 2015, [cit. 12. 12. 2016]. Firemní komunikace.  
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U počtu reálných uživatelů NM rovněž zaznamenal pokles, z lednových 

795 097 na 765 434, což je o 29 663 uživatelů méně. Mírně pokles i počet unikátních 

uživatelů, a to o 343 438.  

 

Menší byl i počet návštěv. V tomto měsíci jich NM naměřil 4 747 477, v lednu 

4 990 033, tedy o 242 556 visits více. Snížení zaznamenala i metrika GA. V lednu 

naměřila 6 622 466, tedy o 909 659 návštěv více než v únoru. 

 

pageviews GA 14 241 834 

pageviews NM 12 257 712 

unique visitors GA 11 387 014 

real users NM
287

 765 434 

visits GA 5 712 807 

visits NM 4 747 477 

Tabulka č. 25 – Počet page views, unique visitors, real users, visits v únoru 2015 

Zdroj: Economia
288

 

 

Podle redakčního systému v únoru mírně klesl počet lidí, kteří přečetli více než 

11 článků. V lednu jich bylo 60 190. K 23. únoru ale minimálně 11 článků přečetlo více 

lidí než v lednu, a to o 4 134. To bylo způsobeno aktuálními událostmi, jedním 

z nejčtenějších článků bylo pozadí útočníka v Uherském Brodě a další. K 23. únoru 

stoupl i počet lidí, kteří přečetli minimálně pět článků a narazili tak na výzvu 

k paywallu, a to o 4 598 uživatelů. Podle GA dále klesal minimální počet lidí, kteří 

narazili na výzvu k zakoupení paywallu na 11. článku, z lednových 1 939 na únorových 

1 554. Počet zakoupených předplatných na základě výzvy po 10. článku oproti 

předchozímu měsíci klesl o 25 transakcí, jak ukazuje tabulka č. 26. 

 

měřící systém ukazatel počet 

Admin Počet uživatelů, kteří četli min. 11 článků
289

 59 472 

                                                 
287 Jedná se pouze o uživatele osobních počítačů, nejsou zahrnuti uživatelé mobilů nebo tabletů. 
288 Statistiky, příloha č. 8. 
289 Ve skutečnosti je počet menší (pokud stejný uživatel přichází z různých zařízení, je v celkovém čísle 

veden vícekrát). Hodnota neříká, kolik z uživatelů vidělo banner na 11. článku (spadají sem i uživatelé, 

kteří jsou přihlášení a čtou bez omezení, banner se jim tudíž nezobrazí). Zároveň sem spadají také 
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Počet uživatelů, kteří četli min. 11 článků (k 23. 2.) 45 343 

Počet uživatelů, kteří četli min. 5 článků (k 23. 2.) 123 770 

Google 

Analytics
290

 

Návštěvy na e-shopu z paywall-banner-end 1 554 

poměr návštěv e-shopu k uživatelům na 11. článku 2,61% 

Počet transakcí na e-shopu 46 

konverzní poměr e-shopu 2,96% 

Hodnota transakcí na e-shopu 30 048 Kč 

Tabulka č. 26 – Počet přečtených článků v únoru 2015 

Zdroj: Economia
291

 

 

Z údajů o návštěvnosti z GA vyplývá, že návštěvnost klesla ze všech 

sledovaných zdrojů. Může to být proto, že poklesl zájem o zpravodajství, které bylo 

v lednu více sledováno kvůli teroristickým útokům, ale také proto, že únor je kratším 

měsícem. Celkově meziměsíčně návštěvnost klesla o 13,7 procenta. Nejvíce se to dotklo 

paid traffic, dále klesl přístup z RSS čteček (mediafed) nebo návštěvnost z Google 

News. Přímá návštěvnost klesla oproti lednu o více než 11 procent a organická 

o 12,5 procenta, nejvíce pak ze Seznamu. Podrobnosti v tabulce č. 27 níže. 

 

zdroj visits Y/Y změna M/M změna 

all 5 712 807 -17,30 % -13,70 % 

direct 1 580 230 -24,10 % -11,10 % 

mediafed 296 515 -26,50 % -15,00 % 

organic 1 711 005 -9,10 % -12,50 % 

      google org 1 471 777 -5,90 % -12,50 % 

      seznam org 198 766 -28,50 % -13,00 % 

      other org 40 462 0,20 % -8,40 % 

                                                                                                                                               
předplatitelé, kteří sice banner vidí, ale protože mají přístup již aktivní, tak se na 11. článku přihlásí – 

nemají důvod chodit na e-shop. 
290 Uvedené hodnoty z GA se týkají pouze kampaně „předplatné-hn“, médium „paywall-banner-end“. 

Nejedná se o výkon celého e-shopu. 
291 Statistika přečtených článků, příloha č. 10. 
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      brand 523 756 11,70 % -12,50 % 

      non-brand 1 187 249 -16,10 % -12,50 % 

interní traffic 51 111 -94,70 % -7,80 % 

facebook org 907 343 53,00 % -12,90 % 

paid traffic 11 871 -83,20 % -32,50 % 

news.google 59 629 -64,50 % -20,50 % 

odkazy.seznam 19 569 -77,30 % -6,30 % 

other 1 075 534 64,10 % -19,20 % 

Tabulka č. 27 – Zdroj návštěv ihned.cz v únoru 2015 

Zdroj: Economia
292

 

 

Podle údajů z GA byly nejčastější vstupní stránkou na server odkazy na články 

a přímo rubriky, a to z 50,56 procenta. Z 39,83 procenta byla vstupní stránkou 

homepage a z 9,61 procenta pak homepage na mobilu. V únoru byly na ihned.cz 

zdrojem návštěvnosti sociální sítě z 16,60 procent. 

 

4.6.2.8 Březen 2015 

Mezi významné události měsíce patřilo částečné zatmění slunce, které jsme mohli 

pozorovat i z Česka. Dále to bylo i ničení památek v Iráku teroristickou organizací tzv. 

Islámský stát. Rovněž se odehrály útoky v Tunisku, v Libyi byl unesen z ropné plošiny 

Čech. Ke konci března havarovalo letadlo společnosti Germanwings v Alpách, zpočátku 

nebylo jasné, zda se nejedná o teroristický útok, což se nakonec nepotvrdilo.  

 

Na konci března zpravodajské servery přinesly zprávu o dvou Češkách, které 

byly po dvou letech věznění v Pákistánu osvobozeny a dovezeny domů.  

 

U zhlédnutých stránek měřených GA se jejich počet zvedl, jak vyplývá z tabulky 

č. 28. V únoru to bylo 14 241 834, v březnu 15 663 909, tedy o 1 422 075 page views 

více. Počet zhlédnutých stránek stoupl i u NM. V únoru jich bylo 12 257 712, 

                                                 
292 Statistika zdrojů návštěv GA, příloha č. 8. 
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o 1 037 786 méně než v březnu. Za zvýšeným počtem page views je také to, že únor je 

krátký měsíc.  

 

Stoupl také počet návštěv, v únoru jich podle NM bylo 4 747 477, v březnu 

5 123 064, tedy o 375 587 více. Podobně to naměřil i GA, v únoru bylo 5 712 807 visits, 

v březnu 6 586 353, tedy o 873 546 více. Počet reálných uživatelů ale meziměsíčně 

klesl, z únorových 765 434 o 9 362 na 756 072 uživatelů v březnu. Unikátních uživatelů 

v tomto měsíci přibylo, jejich počet meziměsíčně vzrostl o 1 124 330. 

 

pageviews GA 15 663 909 

pageviews NM 13 295 498 

unique visitors GA 12 511 344 

real users NM
293

 756 072 

visits GA 6 586 353 

visits NM 5 123 064 

Tabulka č. 28 – Počet page views, unique visitors, real users, visits v březnu 2015 

Zdroj: Economia
294

 

 

V březnu se podle měření redakčního systému dočetlo k 11. článku 64 579 lidí, 

nejvíce za sledované období. To potvrzují i čísla v průběhu měsíce, k 23. březnu 

přečetlo minimálně 11 článků 46 017 lidí, tedy o 674 více než v únoru. Růst je vidět 

také u minimálně pěti přečtených článků. Stouply také návštěvy e-shopu vydavatelství 

z banneru na paywall. Minimálně tedy na tento banner narazilo 1 591 lidí, v únoru to 

bylo 1 554, tedy o 37 méně. Vzrostl také počet zakoupených předplatných na základě 

výzvy po 10. článku. V únoru jich bylo 46, tedy o 36 méně než v březnu. Vše shrnuje 

tabulka č. 29. 

 

měřící systém ukazatel počet 

Admin Počet uživatelů, kteří četli min. 11 článků
295

 64 579 

                                                 
293 Jedná se pouze o uživatele osobních počítačů, nejsou zahrnuti uživatelé mobilů nebo tabletů. 
294 Statistiky, příloha č. 8. 
295 Ve skutečnosti je počet menší (pokud stejný uživatel přichází z různých zařízení, je v celkovém čísle 

veden vícekrát). Hodnota neříká, kolik z uživatelů vidělo banner na 11. článku (spadají sem i uživatelé, 

kteří jsou přihlášení a čtou bez omezení, banner se jim tudíž nezobrazí). Zároveň sem spadají také 
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Počet uživatelů, kteří četli min. 11 článků (ke 23. 3.) 46 017 

Počet uživatelů, kteří četli min. 5 článků (ke 23. 3.) 122 429 

Google 

Analytics
296

 

Návštěvy na e-shopu z paywall-banner-end 1 591 

poměr návštěv e-shopu k uživatelům na 11. článku 2,46 % 

Počet transakcí na e-shopu 82 

konverzní poměr e-shopu 5,15 % 

Hodnota transakcí na e-shopu 46 155 Kč 

Tabulka č. 29 – Počet přečtených článků v březnu 2015 

Zdroj: Economia
297

 

 

V březnu, podle údajů v tabulce č. 30, stoupla návštěvnost měřená GA 

o 15,30 procenta. Čtenáři meziměsíčně přicházeli více ze všech zdrojů, kromě těch 

z placené návštěvnosti. Největší růst oproti únoru byl z Google News. Přímá 

návštěvnost stoupla o 15 procent, organická o 16 procent. O více než 22 procent 

meziměsíčně vzrostla brand návštěvnost. Za vyššími čísly stojí kratší únor. 

 

zdroj visits Y/Y změna M/M změna 

all 6 586 353 -18,40 % 15,30 % 

direct 1 816 961 -27,30 % 15,00 % 

mediafed 346 971 -20,10 % 17,00 % 

organic 1 985 575 0,60 % 16,00 % 

      google org 1 724 399 4,50 % 17,20 % 

      seznam org 212 859 -24,40 % 7,10 % 

      other org 48 317 13,80 % 19,40 % 

      brand 639 789 23,10 % 22,20 % 

      non-brand 1 345 786 -7,50 % 13,40 % 

                                                                                                                                               
předplatitelé, kteří sice banner vidí, ale protože mají přístup již aktivní, tak se na 11. článku přihlásí – 

nemají důvod chodit na e-shop. 
296 Uvedené hodnoty z GA se týkají pouze kampaně „předplatné-hn“, médium „paywall-banner-end“. 

Nejedná se o výkon celého e-shopu. 
297 Statistika přečtených článků, příloha č. 10. 
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interní traffic 55 260 -96,00 % 8,10 % 

facebook org 1 038 755 61,50 % 14,50 % 

paid traffic 10 079 -88,10 % -15,10 % 

news.google 73 510 -54,00 % 23,30 % 

odkazy.seznam 20 420 -79,20 % 4,30 % 

other 1 238 822 52,90 % 15,20 % 

Tabulka č. 30 – Zdroj návštěv ihned.cz v březnu 2015 

Zdroj: Economia
298

 

 

Podle údajů z GA byly nejčastější vstupní stránkou na server odkazy na články 

a přímo rubriky, a to z 50,64 procenta. Ze 39,45 procenta byla vstupní stránkou 

homepage a ze 9,91 procenta pak homepage na mobilu. V březnu byly na ihned.cz 

zdrojem návštěvnosti sociální sítě z 16,40 procent. 

 

4.6.2.9 Duben 2015 

Mezi dubnové události, které mohly ovlivnit návštěvnost webu, patřilo velké 

zemětřesení v Nepálu, při kterém zemřelo přes pět tisíc lidí, nebo úmrtí bývalého 

českého premiéra Stanislava Grosse. V dubnu byly rovněž otevřeny nové stanice metra 

A, což bylo významnou pražskou událostí. Debatovaný byl také záměr prezidenta 

Miloše Zemana odjet slavit výročí 2. světové války do Moskvy, což v dubnu zamítl. 

Zajímavostí byl také nález drog v obchodním řetězci Lidlu.  

 

U page views se metriky v tomto měsíci přiblížily, jak dokládá tabulka č. 31. 

U GA šlo o pokles, z březnových 14 546 377 na 13 356 542, tedy o 1 189 835 

zhlédnutých stránek méně. U NM došlo k mírnému růstu, v březnu naměřil 13 295 498, 

v dubnu je to tedy o 263 895 více.  

 

Počet reálných uživatelů se meziměsíčně snížil, v březnu jich bylo 756 072, tedy 

o 56 427 více než v dubnu. Počet unikátních uživatelů klesl meziměsíčně o 962 295. 

 

                                                 
298 Statistika zdrojů návštěv GA, příloha č. 8. 
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Mírně klesl také počet návštěv, podle NM z březnových 5 123 064 na 5 112 132 

v dubnu, tedy o 10 932 méně. U GA byl pokles větší, z březnových 6 586 353 

na 6 067 505 v tomto měsíci, tedy o 518 848 visits méně. 

 

pageviews GA 13 356 542 

pageviews NM 13 559 393 

unique visitors GA 11 549 049 

real users NM
299

 699 645 

visits GA 6 067 505 

visits NM 5 112 132 

Tabulka č. 31 – Počet page views, unique visitors, real users, visits v dubnu 2015 

Zdroj: Economia
300

 

 

Co se týče statistiky k paywallu, tabulka č. 32, oproti březnu výrazně klesl počet 

lidí, kteří mohli narazit na výzvu k předplatnému u 11. článku. O měsíc dříve to bylo 64 

579 lidí, v dubnu 54 161, tedy o 10 418 uživatelů méně. Jejich počet klesal výrazně i 

během měsíce, k 23. dubnu jich bylo o 5 648 méně. Klesl také počet uživatelů, kteří 

narazili na banner u paywallu. Na počátku měření v říjnu to bylo 7 084 lidí, v březnu 

1 591 návštěv, v dubnu pak 1 199. Za poklesem je možné vidět paywall – čtenáři 

v průběhu předchozích měsíců zjistili, že články jsou placené a příště už nepřišli. Počet 

transakcí na e-shopu, což můžeme považovat za zakoupení předplatného na základě 

výzvy po 10. článku, oproti březnu klesl o 22. 

 

měřící systém ukazatel počet 

Admin 

Počet uživatelů, kteří četli min. 11 článků
301

 54 161 

Počet uživatelů, kteří četli min. 11 článků (k 23. 4.) 40 369 

Počet uživatelů, kteří četli min. 5 článků (k 23. 4.) 115 204 

                                                 
299 Jedná se pouze o uživatele osobních počítačů, nejsou zahrnuti uživatelé mobilů nebo tabletů. 
300 Statistiky, příloha č. 8. 
301 Ve skutečnosti je počet menší (pokud stejný uživatel přichází z různých zařízení, je v celkovém čísle 

veden vícekrát). Hodnota neříká, kolik z uživatelů vidělo banner na 11. článku (spadají sem i uživatelé, 

kteří jsou přihlášení a čtou bez omezení, banner se jim tudíž nezobrazí). Zároveň sem spadají také 

předplatitelé, kteří sice banner vidí, ale protože mají přístup již aktivní, tak se na 11. článku přihlásí –

nemají důvod chodit na e-shop. 
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Google 

Analytics
302

 

Návštěvy na e-shopu z paywall-banner-end 1 199 

poměr návštěv e-shopu k uživatelům na 11. článku 2,21 % 

Počet transakcí na e-shopu 60 

konverzní poměr e-shopu 5,00 % 

Hodnota transakcí na e-shopu 33 486 Kč 

Tabulka č. 32 – Počet přečtených článků v dubnu 2015 

Zdroj: Economia
303

 

 

Návštěvnost měřená GA v dubnu oproti březnu klesla, jak lze vidět v tabulce 

č. 33. V dubnu byla 6 586 353, v tomto měsíci 6 067 505, tedy o 518 848 návštěv méně. 

Návštěvnost meziměsíčně klesla u všech sledovaných zdrojů. Nejvíce opět u paid 

traffic, ale také u odkazů z vyhledávače Seznam.cz. Jediný nárůst byl na Google News. 

 

zdroj visits Y/Y změna M/M změna 

all 6 067 505 -12,20 % -7,90 % 

direct 1 681 513 -30,10 % -7,50 % 

mediafed 314 750 -24,70 % -9,30 % 

organic 1 866 794 1,50 % -6,00 % 

      google org 1 635 784 4,10 % -5,10 % 

      seznam org 185 664 -18,40 % -12,80 % 

      other org 45 346 15,90 % -6,10 % 

      brand 621 030 25,40 % -2,90 % 

      non-brand 1 245 764 -7,30 % -7,40 % 

interní traffic 47 596 -95,10 % -13,90 % 

facebook org 943 816 101,40 % -9,10 % 

paid traffic 6 711 -90,90 % -33,40 % 

                                                 
302 Uvedené hodnoty z GA se týkají pouze kampaně „předplatné-hn“, médium „paywall-banner-end“. 

Nejedná se o výkon celého e-shopu. 
303 Statistika přečtených článků, příloha č. 10. 
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news.google 105 239 -19,20 % 43,20 % 

odkazy.seznam 17 478 -20,80 % -14,40 % 

other 1 083 608 86,40 % -12,50 % 

Tabulka č. 33 – Zdroj návštěv ihned.cz v dubnu 2015 

Zdroj: Economia
304

 

 

Podle údajů z GA byly nejčastější vstupní stránkou na server odkazy na články 

a přímo rubriky, a to z 50,07 procenta. Z 39,79 procenta byla vstupní stránkou 

homepage a z 10,14 procenta pak homepage na mobilu. V prosinci byly na ihned.cz 

zdrojem návštěvnosti sociální sítě z 16 procent. 

4.6.2.10 Čtenost 

Dalším aspektem návštěvnosti je čtenost, tedy čas, který návštěvníci stráví na článcích 

a čtenost jednotlivých rubrik. 

 

Co se týče průměrného času stráveného na home page ihned.cz, z následující 

tabulky č. 34 můžeme vyčíst, že od září tento čas klesal. Stejně to je i času stráveného 

na článcích. Za tím můžeme vidět vliv paywallu, jelikož jde o průměr času všech 

návštěv a pokud čtenáři viděli výzvu k pořízení předplatného nebo banner u pátého 

článku, mohli odejít.  

 

měsíc home page všechny články 

srpen 2014 0:02:17 0:03:43 

září 2014 0:02:23 0:04:21 

říjen 2014 0:02:10 0:04:18 

listopad 2014 0:02:06 0:03:03 

prosinec 2014 0:02:00 0:03:07 

leden 2015 0:02:01 0:03:11 

únor 2015 0:02:02 0:03:25 

březen 2015 0:02:00 0:03:49 

                                                 
304 Statistika zdrojů návštěv GA, příloha č. 8. 
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duben 2015 0:02:01 0:03:48 

Tabulka č. 34 – Průměrný čas strávený na ihned.cz v období od srpna 2014 do 

dubna 2015 

Zdroj: Economia
305

 

 

Čtenost jednotlivých rubrik rostla či klesala podle událostí v jednotlivých 

oblastech. V prvním měsíci po zavedení paywallu, tedy v říjnu, se čtenost oproti září 

snížila v rubrice byznys a tech a od té doby se už na zářijovou hodnotu nedostala. Vliv 

paywallu ale v této oblasti není, protože se URL adresy počítaly jinak. Čtenost rubrik 

uvádí tabulka č. 35. 

 

 rubrika 

měsíc domácí byznys zahraniční tech 

srpen 2014 - 1 825 684 - 351 322 

září 2014 115 484 1 708 809 34 799 598 825 

říjen 2014 1 358 705 1 412 971 537 748 381 282 

listopad 2014 1 151 004 1 528 139 579 304 359 204 

prosinec 2014 829 796 1 365 619 532 001 381 305 

leden 2015 1 010 828 1 395 227 713 814 385 051 

únor 2015 1 009 866 1 421 862 862 304 298 567 

březen 2015 1 118 056 1 620 191 816 195 363 821 

duben 2015 1 110 503 1 608 501 793 345 304 227 

Tabulka č. 35 – Čtenost rubrik serveru ihned.cz v období od srpna 2014 do dubna 

2015 

Zdroj: Economia
306

 

 

                                                 
305 Průměrný čas strávený na ihned.cz, příloha č. 8. 
306 Čtenost jednotlivých rubrik, příloha č. 8. 
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4.6.3 Práce novinářů 

V této podkapitole se budu zabývat tím, jak zavedení placeného obsahu změnilo 

pracovní postupy a rutiny novinářů. Zároveň krátce shrnu, jak práci žurnalistů změnila 

transformace redakcí. 

 

Studie, které se zabývají placeným obsahem, se něvěnují výzkumu, zda zavedení 

paywallu změnilo práci novinářů. Vzhledem k tomu, že s placeným obsahem úzce 

souvisí také koncepce digital-first, jejímž cílem je publikace obsahu nejdříve on-line 

a následně v tisku, mění se tím pracovní postupy a rutiny novinářů. 

 

Jak je již zmíněno výše, digital-first využívá Economia od roku 2014. Ředitel 

redakcí Vladimír Piskáček k tomu pro účely této práce řekl: „(...) rozhodli (jsme se) 

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.“
307

 Podle 

něj ale zavedení paywallu nemělo na práci novinářů vliv. 

 

Před zavedením paywallu na podzim roku 2014 si redakce zpravodajských 

serverů i novin dělaly porady samostatně. Ihned.cz měl ještě poslední redaktory 

v rubrikách Domácí a Byznys a každý den tvořil k přebranému obsahu z novin i vlastní 

obsah, ať už přímo z událostí nebo prostřednictvím překladu zahraničních zpráv 

a fotogalerií. Prakticky tak před zavedením paywallu fungovaly redakce odděleně, 

ačkoliv redakce ihned.cz už oficiálně neexistovala. 

 

Po zavedení paywallu se redakce přiklonily ke koncepci digital-first, tedy začala 

snaha o zveřejňování článků co nejdříve na internetu. Pracovní postupy se ale nijak 

nezměnily, zbývající redaktoři ihned.cz začali přecházet do redakce novin.  

 

Změna přišla až po sloučení redakcí v únoru 2015. Vznikly redakční týmy, které 

sdružují redaktory napříč všemi redakcemi podle „rubrik“, tedy ekonomické 
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zpravodajství, domácí zpravodajství, zahraniční zpravodajství, ekonomická publicistika 

(tzv. feature tým), názory, lifestyle, odobrný obsah a speciální projekty. Změny v rámci 

integrovaného newsroomu zkoumala ve své diplomové práci Štefánková ještě před 

samostatným sloučením redakcí. Nově vznikla pozice Šéfa dne, který zodpovídá 

za každodenní činnost redakce, na pozici se střídají šéfredaktoři HN, Aktuálně.cz, 

ihned.cz, Ekonomu, B2B a sdíleného obsahu. Šéf dne konzultuje chod redakce 

s šéfeditory jednotlivých titulů. Sdílené redakci je k dispozici integrovaná korektorna 

a audiovizuální studio.
308

 Tento nový pracovní systém (tzv. workflow) Economia 

využívá od února 2015. 

 

Šéfeditor ihned.cz Jan Kubita v rozhovoru pro tuto práci uvedl, že díky zavedení 

placeného obsahu server více dbá na kvalitu a začíná se vnímat jako prémiovější web 

oproti konkurenci. Podle něj se server po zavedení paywallu stává digitálními 

Hospodářskými novinami.
309

 Z pohledu jeho práce se zkvalitnil gatekeeping.
310

  

 

Jak by paywall a integrovaný newsroom měl změnit práci novinářů redakce, 

popsal šéfredaktor Hospodářských novin Martin Jašminský. Redaktoři by podle něj měli 

změnit svůj pohled na tvorbu obsahu. Jak Jašminský uvádí, to je ale občas problém i 

dva roky po zavedení placeného obsahu. Podle něj se novináři musí snažit dělat svou 

práci lépe – editoři musí přestat dělat rozdíly mezi psaním na ihned.cz a do novin, 

redaktoři musí články připravovat dopředu nejlépe o dva dny, autorům nesmí chybět 

motivace, musí se orientovat v tématu a článek musí napsat s ohledem na čtenáře, který 

za něj zaplatí.  

 

Co se týče obsahu, který bude za paywallem, ve sledovaném období šlo o 

veškerý autorský obsah (kombinace metered paywallu a freemium). O tom, jaké články 

                                                                                                                                               
307 PISKÁČEK, Vladimír. Diplomová práce - Otázky k zavedení paywallu [elektronická pošta]. Message 

to: Simona Janíková. 11. 07. 2016. [cit 12. 12. 2016]. Osobní komunikace. 
308 ŠTEFÁNKOVÁ, Aneta. Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci. Praha, 

2015, str. 64. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloš 

Čermák. 
309 KUBITA, Jan. Diplomová práce - Otázky k zavedení paywallu [elektronická pošta]. Message to: 

Simona Janíková. 04. 07. 2016. [cit 12. 12. 2016]. Osobní komunikace. 
310 „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.“ In KUBITA, Jan. 

Diplomová práce - Otázky k zavedení paywallu [elektronická pošta]. Message to: Simona Janíková. 

04. 07. 2016. [cit 12. 12. 2016]. Osobní komunikace. 
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budou umístěny za hard paywall rozhoduje hlavní porada v 10:00, na které se scházejí 

šéfové týmů, šefeditoři a šéf dne. Zda by ale mělo jít jen o placený obsah čistě 

ekonomických článků nebo všeobecnějších, nelze jednoznačně říci. Podle Kubity 

neexistuje přesné rozdělení pro to, jaké články za paywall umístit: „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.“
311 Při tvorbě a umisťování obsahu za paywall je podle Kubity důležitá i 

návštěvnost. „(...) čtenost (nám) napovídá, co je pro čtenáře důležité a tedy, co mu 

máme nabídnout.“
312

 

 

4.7 Shrnutí případové studie 

V diplomové práci jsem v rámci případové studie zkoumala vliv placeného obsahu 

na server ihned.cz. Prostřednictvím analýzy jsem zjišťovala, jak zavedení paywallu 

v září 2014 ovlivnilo ekonomické výsledky vydavatelství Economia, počet předplatných 

a zadané inzerce, jak paywall ovlivnil návštěvnost a čtenost webu prostřednictvím page 

views, visits a počtu reálných uživatelů a jaký měl paywall vliv na práci novinářů 

v redakci. V rámci analýzy jsem zjišťovala také to, jaký mělo na daná kritéria vliv 

sloučení redakcí v únoru 2015. Jako sledované období jsem si určila dva měsíce před 

a po zavedení paywallu a dva měsíce před a po integraci newsroomu, vybraná kritéria 

jsem sledovala od srpna 2014 do dubna 2015. Cílem bylo zjistit, zda se vydavatelství 

zavedení placeného obsahu vyplatilo. Analýzou jsem se snažila odpovědět na tři 

výzkumné otázky, které jsem si na počátku zvolila:  

 

1) Jaké jsou důsledky zavedení paywallu na ekonomické výsledky vydavatelství 

Economia? 

 Odpověď na tuto otázku jsem se snažila zjistit z interních dokumentů Economie 

– reportů o počtu předplatných a inzerce. Využila jsem také veřejně dostupné výroční 

zprávy společnosti. 

 

                                                 
311 KUBITA, Jan. Diplomová práce - Otázky k zavedení paywallu [elektronická pošta]. Message to: 

Simona Janíková. 04. 07. 2016. [cit 12. 12. 2016]. Osobní komunikace. 
312

 KUBITA, Jan. Diplomová práce - Otázky k zavedení paywallu [elektronická pošta]. Message to: 

Simona Janíková. 04. 07. 2016. [cit 12. 12. 2016]. Osobní komunikace. 
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 Počet předplatných se po zavedení paywallu zvyšoval. Čtenáři nebo firmy si 

předplatili více ročních předplatných, ale zvýšil se i počet předplatných na měsíc. 

Rovněž rostl počet předplatných HN Web. Obecně je tento růst vyvolán zavedením 

placeného obsahu, neboť právě z toho důvodu bylo toto předplatné zavedeno. 

Vydavatelství ale také v tuto dobu nabídlo předplatitelům různé speciální nabídky, kdy 

původní cenu snížilo na jeden měsíc na symbolickou, například 1 korunu, či nové 

předplatné zlevnilo. Počet předplatných HN Web ale v každém týdnu rostl o jednotky, 

maximálně desítky. Vliv paywallu je také ovlivněn tím, že s ním vydavatelství může 

podle potřeby pracovat a uvolňovat jej. 

 

 Podle Romana Latuskeho se v roce 2016 počet předplatitelů „přelil“ mezi 

jednotlivými typy: „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.“
313 

 

 Co se týče inzerce, vydavatelství ve sledovaném období nezaznamenalo pokles 

objednané reklamy, protože čtenáři na paywall narazili velmi málo, každý měsíc šlo jen 

o čtyři až pět procent lidí. K poklesu inzerce nedošlo z toho důvodu, že si vydavatelství 

zvolilo metered paywall. S odstupem ale lze vidět, že příjmy z internetové verze rostou. 

Rovněž klesá ztráta společnosti, příjmy z digitálních aktivit ale ještě nejsou tak velké, 

aby vydavatelství mohlo přestat počítat s inzercí v tisku.  

 

2) Jaké jsou dopady zavedení paywallu na návštěvnost a čtenost webu 

Hospodářských novin ihned.cz? 

 Dopady zavedení placeného obsahu jsem zjišťovala na základě poskytnutých 

statistik o návštěvnosti, počtu zhlédnutých stránek a čtenosti, podle různých metodik.  

 

                                                 
313 LATUSKE, Roman. Rozhovor s autorkou práce ze dne 13. 07. 2016. 
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 Z analýzy dostupných dat vyplývá, že paywall může být jedním z důvodů 

klesající návštěvnosti webu, ačkoliv se na poklesu podílely také aktuální události. Vliv 

zavedení paywallu tak nemůžeme jednoznačně odlišit od dalších provedených změn 

na ihned.cz ve stejném období, tedy redesignu webu a změně URL adres u jednotlivých 

rubrik. Ze zkoumaných čísel není jisté, jak moc čtenáři zavedení paywallu vůbec 

zaregistrovali. Jednalo se sice o změnu, kterou zaznamenali odborníci z mediální 

oblasti, běžných čtenářů se ale až tak nedotkla. Počet čtenářů, kteří si přečetli minimálně 

pět či 11 článků měsíčně po zavedení paywallu klesl. Jednoznačný vliv paywallu 

můžeme pozorovat spíše na růstu či poklesu počtu digitálního předplatného, které 

rozebírám v následující části.  

 

 Co se týče počtu zhlédnutých stránek, podle metriky GA počet page views 

ve sledovaném období převážně klesal. V říjnu, tedy v prvním měsíci po zavedení 

paywallu, počet zhlédnutých stránek klesl oproti září o 840 112. Nejvíce stránek bylo 

podle GA v září, a to 15 824 258. Vliv na pokles page views v říjnu mohlo mít zavedení 

paywallu, ale také redesign webu. V březnu počet page views dočasně stoupl, ale růst 

byl způsoben při srovnání s únorem, tedy krátkým měsícem. 

 

 Podle metriky NM počet page views ve sledovaném období převážně klesal. 

V říjnu počet zhlédnutých stránek klesl oproti září významně o 3 984 975 stránek, což je 

nejvíce za sledované období. To můžeme připsat poklesu po zavedení paywallu 

a redesignu webu, od té doby počet zhlédnutých stránek nedosáhl zářijové hodnoty. 

Nejvíce page views NM zaznamenal v září, a to 16 050 307 stránek. V březnu, měsíc po 

transformaci redakcí počet zhlédnutých stránek oproti únoru stoupl o 1 037 786 stránek. 

Podle této metriky můžeme pozorovat výrazný pokles zhlédnutých stránek kvůli 

paywallu a dalších vlivů v říjnu. V březnu tato metrika zaznamenala růst page views, 

jednalo se ale o vliv porovnávání mezi delším a kratším měsícem. 
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Graf č. 2 – Počet page views GA, NM ve sledovaném období 

Zdroj: Economia
314

 

 

 Pro lepší srovnání a kontext v tabulkách č. 36 a č. 37 uvádím počet zhlédnutých 

stránek za stejné období v roce 2013 a 2014 u GA a u NM uvádím srovnání ještě 

v trochu delším období. Vidíme, že se trendy poklesu a růstu page views v jednotlivých 

měsících opakují (například také proto, že říjen a březen patří obecně k nejsilnějším 

měsícům návštěvnosti). Uvádím také meziroční procentuální změnu. 

 

měsíc GA 2013/2014 GA 2014/2015 Y/Y change 

srpen 20 206 585 15 851 302 -21,55% 

září 18 939 453 15 824 258 -16,45% 

říjen 25 050 390 14 984 246 -40,18% 

listopad 21 834 335 13 743 114 -37,10% 

prosinec 18 428 572 12 490 378 -32,22% 

leden 21 230 005 14 699 594 -30,76% 

                                                 
314 Statistiky, příloha č. 8. 
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únor 17 518 963 14 241 834 -18,71% 

březen 20 783 203 15 663 909 -24,63% 

duben 16 756 682 13 356 542 -20,29% 

Tabulka č. 36 – Počet page views - srovnání s rokem 2013/2014 

Zdroj: Economia
315

 

 

 ABS - NM page views % changes 

měsíc 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% 

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% 

Tabulka č. 37 – Počet page views - srovnání s rok 2012/2013 a 2013/2014 

Zdroj: Economia
316

 

 

 V meziročních změnách vidíme, že počet page views u obou metrik každý rok 

klesá. Po zavedení paywallu lze u NM pozorovat zrychlený pokles zhlédnutých stránek. 

Jak už jsem uvedla výše, nelze jednoznačně určit, zda na to měl vliv pouze paywall 

nebo jeho kombinace s dalšími vlivy, jako redesign webu, změna URL adres rubrik 

apod. 

 

 Počet návštěv podle NM v jednotlivých měsících spíše klesal. Mírně kopíruje 

vývoj zhlédnutých stránek podle NM. V prvním měsíci zavedeného paywallu počet 

                                                 
315 Statistiky, příloha č. 8. 
316 Statistiky, příloha č. 8. 
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visits oproti září mírně klesl o 174 401 návštěv a ve sledovaném období se držel pod 

zářijovou hodnotou. To potvrzuje výsledky studií, že návštěvnost po zavedení 

placeného obsahu klesá. Například Carson uvádí, že po zavedení metered paywallu 

návštěvnost klesá průměrně o jednu třetinu.
317 

 

 Podle GA počet návštěv spíše klesal. I podle této metriky počet návštěv 

v prvním měsíci placeného obsahu klesl, a to o 184 750 visits, tedy podobně jako u NM. 

Ve sledovaném období ale docházelo k růstu i poklesu, zřejmě v reakci na aktuální 

události. Vliv paywallu tak byl na visits podle této metriky jen velmi omezený. 

Srovnání návštěv v grafu č. 3. 

 

Graf č. 3 – Počet visits GA, NM ve sledovaném období 

Zdroj: Economia
318

 

 

 V další tabulce č. 38 uvádím srovnání návštěv s předchozím rokem podle 

metriky GA a meziroční změnu. Opět po říjnu vidíme rychlejší pokles návštěv. 

 

měsíc GA 2013/2014 GA 2014/2015 Y/Y change 

srpen 7 488 634 6 563 071 -12,36% 

                                                 
317 CARSON, Andrea. Behind the newspaper paywall – lessons in charging for online content: a 

comparative analysis of why Australian newspapers are stuck in the purgatorial space between digital and 

print. Media, Culture and Society. 2015, roč. 37, číslo 7, str. 1032. 
318 Statistiky, příloha č. 8. 
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září 9 346 284 6 822 702 -27,00% 

říjen 8 430 454 6 637 952 -21,62% 

listopad 7 692 746 6 399 478 -16,81% 

prosinec 6 864 643 5 766 165 -16,00% 

leden 7 786 789 6 622 466 -14,95% 

únor 6 910 725 5 712 807 -17,33% 

březen 8 076 195 6 586 353 -18,44% 

duben 6 908 484 6 067 505 -12,17% 

Tabulka č. 38 – Počet visits - srovnání s rokem 2013/2014 

Zdroj: Economia
319

 

 

 Co se týče počtu reálných uživatelů, ten převážně klesal. V říjnu, tedy prvním 

měsíci s placeným obsahem, počet reálných uživatelů vzrostl o 81 954. Zároveň byl 

v tomto měsíci počet real users nejvyšší - 870 382 a v dalších sledovaných měsících této 

hodnoty už nedosáhl. Srovnání nabízí graf č. 4. 

 

Graf č. 4 – Počet RU ve sledovaném období 

Zdroj: Economia 

 

                                                 
319 Statistiky, příloha č. 8. 
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 Počet unikátních uživatelů měřených podle GA ve sledovaném obsobí převážně 

klesal. V říjnu GA naměřil 11 809 232 unikátních uživatelů. Nejvyšší počet uživatelů 

byl podle této metriky v březnu, a to 12 511 344. 

 

Graf č. 5 – Počet unique visitors ve sledovaném období 

Zdroj: Economia 

 

 Celkově byl počet zhlédnutých stránek ve sledovaném období po zavedení 

paywallu podle NM i GA nižší než v září 2014. Po zavedení placeného obsahu se snížil 

také počet návštěv. Obě metriky zaznamenaly nižší návštěvnost ve všech sledovaných 

měsících po září 2014. U počtu reálných uživatelů vliv paywallu vidět nejde, měření 

unikátních uživatelů kopíruje měření zhlédnutých stránek. Pokud srovnáme sledované 

období se stejným v předchozím roce/letech, vidíme trend poklesu page views 

a návštěv, jejich počet klesá rychleji od zavedení paywallu. Za tím ale nemusí být 

samotný placený obsah vzhledem k tomu, že byl zaveden společně s redesignem webu 

a změnilo se sledování URL adres jednotlivých článků. Průměrný čas návštěv na webu 

HN po zavedení paywallu klesl, což může být jeho vliv, stejně jako pokles počtu 

návštěvníků, kteří četli více než pět a deset článků měsíčně a na základě výzvy 

na 11. článku si zakoupili předplatné. 
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Graf č. 6 – Shrnutí návštěvnosti 

Zdroj: Economia
320

 

 

 Co se týče statistik o přečtení minimálně 11 článků, shrnuje je následující 

tabulka č. 39. Pro lepší porovnatelnost všech měsíců srovnávám údaje vždy ke 23. dni 

v měsíci. Počet uživatelů, kteří klikli minimálně na pět článků a viděli výzvu k paywallu 

se v říjnu a následujících měsících značně snížil. Největší propad byl v říjnu, a to 

meziměsíčně o 37 875. Počet lidí, kteří ke 23. dni v měsíci četli minimálně 11 článků se 

rovněž výrazně snížil v říjnu, a to o 38 489 oproti září. Žádné číslo pak nedosáhlo 

zářijových hodnot. Za výrazným poklesem tak můžeme vidět vliv paywallu. Počet 

zakoupených předplatných po výzvě po 10. článku postupem času klesal, což bylo 

vlivem placeného obsahu. 

 

měsíc min. 11 článků min. 5 článků transakce 

srpen 2014 74 742 177 145 - 

září 2014 77 196 178 291 - 

říjen 2014 38 707 140 416 181 

listopad 2014 38 060 111 413 104 

prosinec 2014 41 727 113 666 66 

                                                 
320 Statistiky, příloha č. 8. 
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leden 2015 41 209 119 172 71 

únor 2015 45 343 123 770 46 

březen 2015 46 017 122 429 82 

duben 2015 40 369 115 204 60 

Tabulka č. 39 – Shrnutí počtu přečtených článků 

Zdroj: Economia
321

 

 

 

Graf č. 7 – Shrnutí přečtených článků 

Zdroj: Economia
322

  

 

 Podle zdrojů visits z GA klesla od listopadu přímá návštěvnost a za celé 

sledované období se už nevrátila na zářijovou hodnotu 2 491 971. Co se týče celkové 

organické návštěvnosti, ta v ve sledovaném období stejný počet měsíců rostla i klesala. 

Stejný vývoj kopírovala návštěvnost z Google, která tvoří na organické návštěvnosti 

největší podíl.  

 

 Velký pokles zaznamenala interní návštěvnost, ale až od prosince. V listopadu 

byla téměř na stejné úrovni jako v září, tedy 769 471 návštěvěv, v prosinci ovšem 

spadla na 52 154 návštěv a od té doby se do konce sledovaného období držela kolem 

tohoto čísla. Organická návštěvnost z Facebooku za celé sledované období rostla. 

                                                 
321 Statistiky přečtených článků, příloha č. 10. 
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Největší byla v lednu a v březnu. Po zavedení paywallu významně klesla návštěvnost 

z news.google. V září bylo těchto návštěv 123 808, v říjnu 61 852. Za celé období rostla 

také návštěvnost z ostatních zdrojů. 

 

 

Graf č. 8 – Shrnutí zdrojů návštěv 

Zdroj: Economia
323

 

 

 Počet vstupů na homepage (landing pages) v průběhu sledovaného období klesal 

i rostl v malých nuancích.  Vývoj poměru landing pages shrnuje následující graf. 

 

                                                                                                                                               
322 Statistiky přečtených článků, příloha č. 10. 
323 Statistika zdrojů návštěv GA, příloha č. 8. 
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Graf č. 9 – Shrnutí landing pages 

Zdroj: Economia
324

  

 

3) Jaké jsou důsledky zavedení paywallu u Hospodářských novin na práci 

novinářů? 

 Na pracovní postupy novinářů měl vliv koncept digital-first a také sloučení 

redakcí. Samotné zavedení placeného obsahu mohlo novináře ovlivnit v přemýšlení 

o jejich tvorbě a přizpůsobení stylu práce čtenáři, který má za jejich práci platit. 

Z osobní zkušenosti mohu říci, že paywall nezměnil ani pracovní postupy ani rutiny 

novinářů. 

                                                 
324 Statistika landing pages, příloha č. 11. 
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Závěr 

V diplomové práci jsem zkoumala vliv zavedení placeného obsahu na server ihned.cz. 

Vydavatelství Economia zavedením paywallu reagovalo na fakt, že provozuje dvě 

webová média a vydává jeden deník. Rozhodlo se z ihned.cz udělat prémiový web, kdy 

chce nabídkou exkluzivních zpráv čtenářům sdělit, že jejich obsah má hodnotu, a proto 

je vhodné za něj platit. Pro metered paywall se Economia rozhodla proto, aby nedošlo 

k velkému odlivu návštěvníků webu a inzerce. Při zavedení placeného obsahu se 

vydavatelství inspirovalo u úspěšných zahraničních projektů, jako například Die Welt 

nebo The New York Times.  

  

 Výsledky analýzy ukázaly, že vliv paywallu na server ihned.cz je ve sledovaném 

období nejednoznačný.  

 

 Co se týče předplatného, díky zavedení placeného obsahu vznikl nový typ 

předplatného nazvaný HN Web, které zahrnuje pouze přístup k celému obsahu webu 

Hospodářských novin na serveru ihned.cz včetně on-line archivu od roku 1995. Přístup 

ke všem článkům na serveru se následně včlenil i do dalších typů předplatného. Počet 

předplatných HN Web od jeho zavedení do konce sledovaného období rostl, pohyboval 

se průměrně kolem 350 kusů zakoupených předplatných týdně. Díky zavedení tohoto 

typu předplatného lze vidět vliv paywallu, neboť jeho počty během sledovaného období 

vzrostly. Zda měl na růst počtu předplatných vliv jen paywall ale nelze jednoznačně 

určit. Vydavatelství totiž v rámci zavedení paywallu nabízelo toto předplatné 

za speciální ceny a ve speciálních nabídkách, což mohlo ovlivnit jeho přirozený růst. 

V rámci inzerce nedošlo k předpokládanému poklesu zadávané reklamy po zavedení 

paywallu. To bylo způsobeno tím, že Economia na zavedení placeného obsahu své 

inzerenty připravovala, a také tím, že na paywall narazilo jen zhruba pět procent 

návštěvníků serveru. Jak uvedl generální ředitel vydavatelství Roman Latuske, firma 

rovněž v případě potřeby může při poklesu inzerce paywall více otevřít, tedy zpoplatnit 

například až 16. článek. 

 

 Vliv paywallu na návštěvnost serveru není v prvních měsících po jeho zavedení 

jasný. Nelze jej určit vzhledem k tomu, že ve stejnou dobu došlo ke změně designu 

webu a v následujících měsících také ke změnám sledování zhlédnutých stránek 
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u jednotlivých rubrik. Počet page views nicméně převážně klesal, počet vistis se 

výrazně neměnil, a počet reálných uživatelů a unikátních uživatelů převážně klesal. 

Ke všem těmto změnám můžeme vliv paywallu přičíst, ovšem nelze jej oddělit. Placený 

obsah nicméně mohl mít vliv na snížení počtu čtenářů, kteří na serveru přečetli pět 

a více článků, a také na pokles průměrného času stráveného na ihned.cz.  

 

 Na práci novinářů v redakci paywall přímý vliv nemá. Práci novinářů ovlivnila 

změna celkové koncepce vydavatelství při transformaci v multimediální organizaci 

a uplatňování přístupu digital-first, které mělo vliv na způsob rozdělování 

publikovaného obsahu a systém porad. Zavedení tohoto konceptu mělo, mimo jiné, 

pomoci ke zvýšení zájmu čtenářů o unikátní, kvalitní obsah a tím pádem také k většímu 

počtu zakoupených předplatných. 

 

 Z pohledu politické ekonomie médií můžeme říci, že placený obsah na ihned.cz 

je dalším nástrojem k dosažení vyšších příjmů vydavatelství. Dochází k větší 

komodifikaci obsahu, ovšem v případě Economie, která paywall zavedla jako první 

z českých deníků, nelze jednoznačně hovořit o konkurenční výhodě. Výhodu oproti 

konkurenci by vydavatelství mohlo získat až poté, kdy zpoplatní své obsahy také další 

deníky a Economia by v tom případě mohla těžit ze své základny předplatitelů 

a zkušeností. Z hlediska vlastnictví médií je otázkou, proč majitel investuje do paywallu 

jako moderní technologie, která mu zatím nic nepřináší a nepomáhá vydavatelství snížit 

ztrátu. Zda prostřednictvím placeného obsahu může majitel ovlivňovat čtenáře nebylo 

předmětem zkoumání této práce. 

 

 V rámci politické ekonomie médií je ale důležité podívat se nejen na to, jaký má 

paywall vliv z finančního hlediska. Mosco v rámci PEK upozorňuje například 

na sledování aktivit uživatelů na internetu, kterého společnosti využívají. Zavedením 

digitálního předplatného na ihned.cz Economia získala více informací o svých 

uživatelích, které by mohla poskytnout svým inzerentům. Paywall mohl mít vliv 

na ideologii serveru - díky zavedení placeného obsahu se server ještě více zaměřil 

na produkci ekonomických zpráv, které chce svým předplatitelům nabídnout 

exkluzivně. Mohl také ovlivnit přemýšlení redaktorů při tvorbě obsahu, aby psali své 

články tak, aby si je čtenář zaplatil. Vliv paywallu je tak v redakci spíše skrytý než 

zjevný. Z hlediska vlivu na společnost je zavedení placeného obsahu signálem pro 
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čtenáře, že zpravodajství na internetu a unikátní obsah už nemusí dostat zdarma. Podle 

zastánců politické ekonomie médií přístupu by však internet a jeho obsah měl být 

dostupný všem, protože dává šanci čtenářům podívat se na události z různých úhlů 

pohledu. Vliv na společnost tak můžeme v rámci tohoto přístupu označit jako negativní, 

neboť kvůli placenému obsahu se čtenáři nemohou volně dostat ke všem informacím. 

 

 Příčinou toho, proč v analýze nelze jednoznačně určit vliv paywallu, může být 

například: fakt, že ihned.cz nemá,oproti ostatním zpravodajským serverům v Česku, 

velkou základnu návštěvníků; jedná se o server zaměřený více na ekonomické 

zpravodajství než na všeobecný obsah, zároveň se tedy předpokládá zájem o tento typ 

informací, ze něž jsou uživatelé ochotni zaplatit; dále může být příčinou to, že 

většinu předplatných kupují firmy, které tento typ zpravodajství potřebují; vliv mohly 

mít i speciální nabídky, kdy se předplatné webu nabízelo zkušebně např. za 1 korunu; 

nebo je za tím vliv zvoleného typu paywallu a díky tomu na „zeď kolem obsahu“ 

narazilo jen malé procento lidí. Případně může jít o kombinaci výše uvedených důvodů.  

 

 Analýza, kterou jsem vypracovala, má jistá omezení. Analýza by mohla být 

rozšířena o rozhovory s širším vedení společnosti o tom, co mohlo vydavatelství při 

zpětném pohledu udělat jinak, jak se přistupuje k určování agendy nebo na co by se 

Economia měla více zaměřit. Sledované období bylo pro tento typ analýzy zřejmě velmi 

krátké. Lepší výsledky by při zjištění vlivu paywallu mohlo přinést srovnání delších 

časových úseků, například několika let před a po. Lepší kontext by mohlo přinést 

srovnání stejných kritérií s dalšími českými deníky, ačkoliv ty placený obsah nemají. 

Zjistit by se v tomto případě mohl například trend poklesu či růstu návštěvnosti, čtenosti 

či předplatných. Dalším způsobem, jak analýzu obohatit o kontext, by mohlo být 

srovnání se zahraničními servery s placeným obsahem. 

 

Ačkoliv tato práce prokázala, že vliv zavedení paywallu na ihned.cz nebyl 

výrazný, vydavatelství Economia dokázalo vytvořit funkční model placeného obsahu. 

A to jako jediné médium na českém trhu, bez spojení s ostatními, jako například 

slovenská, slovinská, či polská média prostřednictvím modelu Piano. Je otázkou, zda 

ostatní české deníky v průběhu dalších let zpoplatní svůj on-line obsah. Pokud ano, 

bude mít Economia náskok nejen ve znalostech, ale také v počtu předplatitelů.  
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Summary 

The aim of this diploma thesis was to show how paid content influenced the on-line 

news server ihned.cz. By implementing the paywall, the publisher Economia, a.s. 

wanted to differentiate its two on-line news servers and one daily newspaper it 

publishes. Economia decided to evolve ihned.cz into a premium news server, through 

which it would offer unique news and wanted to show that its content was valuable. The 

publisher decided to use metered paywall so there would be smaller loss of visitors and 

advertisement. The implementation of paywall on ihned.cz was inspired by other 

succesfull media projects suchas Die Welt or The New York Times.  

 

 The results of analysis showed that the influence of paywall implementation on 

ihned.cz server was unprovable within the observed period. 

 

 From the subscription point of view, a new type of subscription was created after 

the implemenation of paywall, called HN Web, which included unlimited access to the 

content of ihned.cz and its on-line archive since 1995. This type of subscription raised 

around 350 subscribers every week on average. Since this type of subscritpion was 

created due to the paywall implementation, there is an evidence that the increase of 

subscritpion was caused by the paywall. On the other hand, it is unprovable that the 

increase was caused only by the paywall. At the time of implementation of paid content 

the publisher offered HN Web subscription to its readers for special prices and trial 

versions, which could influence its natural rise.  

 

 In the case of advertising, there is no evidence of decrease of advertising after 

the paywall implementation. That could be caused by the fact that only about five 

percent of readers come across paywall. Economia also prepared its advertisers for 

implementing the paywall. Roman Latuske, director general of Economia, admitted that 

in case of an advertising decrease it would be possible to loosen the paywall so the 

readers would have more of the content available for free, for example about 15 articles 

per month. 

 

 The influence of paywall implementation on visits of ihned.cz was not clear in 

the observed period. In the time when paywall was implemented, the layout of the 
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website was also changed and there were also changes in URL addresses of some 

sections and articles within these sections. These factors also affected the visits of the 

server and therefore can not be separated from influence on the paywall. Decrease in the 

number of page views was observed, the number of visits was more or less stable and 

the number of real and unique users decreased as well. The existence of paywall alone 

could influence the number of readers who red more than five articles per month, which 

later decreased, and it also could influence the time readers spent on ihned.cz, which 

decreased as well. 

 

 In the case of journalists’ work, the paywall did not have any direct influence. 

The work of journalists was affected by the overall change of the publisher’s philosophy 

during its transformation into a multimedial organisation, and also by the digital-first 

concept. This approach influenced the way content division among the different news 

teams and it also influenced the system of meetings. Digital-first concept should help 

increase the readers' interest in content with better quality and in the end to increase the 

number of sold subscriptions. 

 

 From the view of political economy of media approach it is clear that the paid 

content of ihned.cz is another way how to increase the publisher’s revenues. There is 

more commodification of content; however, Economia implemented paywall as the first 

daily newspaper in the Czech market, and therefore there is no evidence of any 

competitive advantage. The advantage could arise after there were more media at the 

market who would join the paid content. At this moment Economia could profit from its 

experience and subscribers’ base.  

 

 In the case of ownership a question arises as to why the owner invests into the 

paywall when, it does not bring them any profit yet and does not help to reduce the loss 

of the publisher. The owner’ possibility of having influence on the readers by the 

paywall implementation was not subject of the matter.  

 

 It is also important to look, by the lens of political economy of media approach, 

on the other effects caused by paywall, not only from the aspect of finance. Mosco 

warns about keeping track on the internet users which could be exploited by the 

companies. By implementing the paywall Economia got more information about its 
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subscribers, which could be used by advertisers. Paywall could have also affected the 

ideology of ihned.cz - due to paid content the server focuses more on economic news 

and it could affect thinking of the journalists about their writing, so their content would 

become more interesting for readers in order to buy a subscription.The influence of 

paywall in the newsroom is therefore more hidden. There could also be an influence of 

the paywall on the society in general. Due to paid content the on-line news readers do 

not have access to all the information which prevents them from seeing the events, 

information and world from a different angle. The influence on society should be 

labeled as negative, because information is no more for free. 

 

 There are a few reasons why there is an unprovable influence of the paywall on 

ihned.cz. It could be caused due to the following facts: ihned.cz does not have a huge 

visitors’ base, in comparison with other czech on-line news servers; it is focused more 

on economic news than on general news and so it is assumed that there is narrowly 

aimed audience, which is willing to pay for this type of information; there is a huge base 

of companies with subscritpion whichneeds this type of information; there could be an 

influence by the special offers that were promoted, as for example the subscrtiption for 

1 Kč; or it could be caused by the type of paywall, since only a few percent of readers 

come across paywall. It could also be a combination of all the reasons above. 

 

 The analysis has a few limitations. Interviews with editors and leaders of 

company about their point of view on paywall could be made. The observed period was 

probably too short for this type of analysis, so it would be better to have it extended 

maybe into more years in order to get better results. For more context there could be a 

comparison with other Czech dailies (in the same period and categories), in order to see 

trends and patterns in visits, readership or subscriptions, even though the other web 

newspaper have not implemented the paid content yet. Another way to put results of this 

analysis into a broader context could be a comparison among other servers with paywall 

abroad.  

 

 Although this diploma thesis showed that the influence of the paywall 

implementation on ihned.cz was not significant, it is important to point out that 

Economia was able to create a functional model of paid content as thefirst daily 

newspaper on the Czech market. The publisher did not need to connect with any other 
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media, as in the case of the Piano model, which is (or was) used in Poland, Slovakia or 

Slovenia. Another question arises as to whether other Czech dailies are going to 

implement any model of paid content in the near future. If they do, Economia will 

clearly be ahead, and will have an advantage not only in the area of experience but also 

in the subscribers’ base. 
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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 



   

 

167 

  

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 



   

 

181 

  

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 

 


